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RESUMO 

 

SANTOS, Messiane Brito dos. Presença do ’adab nas Mil e Uma Noites. 2021. 

168 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2021. 

’Adab é considerada uma palavra-chave na cultura islâmica medieval, que 

reflete o gradual desenvolvimento da civilização árabe e o aumento de seu 

horizonte cultural. Uma palavra extremamente rica e polissêmica, que remete a 

um conjunto de noções e conceitos, desenvolvidos nos séculos VII-XV, e, por 

isso, pode sozinha designar: educação, regras de conduta, cultura, savoir-faire, 

elegância, belles-lettres. Trata-se de um conceito central na compreensão da 

literatura árabe, tais características reforçam a importância de estudos sobre o 

’adab. Desse modo, esta tese visa contribuir com a pesquisa referente a esse 

tema, ampliando sua compreensão a partir do contato com outros estudos que 

vêm sendo realizados. Inspirados nesses estudos, e verificando as 

possibilidades de cada abordagem, constatamos que ainda não havia sido 

realizado um trabalho minucioso de busca e análise desse termo em histórias do 

Livro das Mil e Uma Noites, considerando a amplitude de sentidos do ’adab que 

as histórias poderiam evocar. Examinando o preâmbulo do Livro das Mil e Uma 

Noites verifica-se a adoção de um modelo, onde as “histórias são plenas de 

’adab”. Assim, esta tese representa um esforço na observação dessas histórias, 

que busca tornar possível perceber como o paradigma do ’adab se faz presente 

no Livro das Mil e Uma Noites.  

Palavras-chave: ’Adab, Livro das Mil e Uma Noites, Literatura Árabe 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Messiane Brito dos. ’Adab’s presence in Arabian Nights. 2021. 168 

f. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2021. 

 

’Adab is considered a key word in medieval Islamic culture, which reflects 

the gradual development of Arab civilization and the broadening of its cultural 

horizon. An extremely rich and polysemic word, which refers to a set of notions 

and concepts born in the centuries VII-XV. Therefore, it can single-handedly 

designate: education, rules of conduct, culture, savoir-faire, elegance, belles-

lettres. It is a central concept in the understanding of Arabic literature, such 

characteristics reinforce the importance of studies on the ’adab. Thus, this thesis 

aims to contribute to research related to this topic, expanding its understanding 

from the contact with other studies that have been carried out. Inspired by these 

studies, and verifying the possibilities of each approach, we found that a thorough 

search and analysis of this term had not yet been carried out in stories from the 

book Arabian Nights, considering the breadth of meanings of the 'adab that 

stories could evoke. Examining the preamble of the Arabian Nights, it is verified 

the adoption of a model, where the “stories are full of ’adab”. Thus, this thesis 

represents an effort in the observation of these stories, which seeks to make it 

possible to perceive how the ’adab paradigm is presented in the Arabian Nights. 

Key words: ’Adab, Arabian Nights, Arabic Literature. 

 



 

 

 

 

 صُ خُ لُ مُ 

ُ

ُسُ كُ عُ اُي ُ طى،ُم ُ سُ الوُ ُصورُ الميةُيفُالعُ قافةُاإلسُ تاحُيفُالثُ فُ الُ -ةُ مُ لُ "ُالكُ بُ دُ "الُ ُب ُ تُ ي  عُ 
ُكلمةُ فقهاُالثقايف.ُإّنُ بيةُوات  ساعُأُ رُ العُ ُحضارةُ ل ُل ُُرجييُ دُ التُ ُرُ وُ طُ التُ  دةُالعاين،ُُتعد ُ للغايةُومُ ُغنيةُ ُا
بنيُالقرنُالسابعُعشرُواخلامسُُاليتُولدتُ ُوالفاهيمُ ُصوراتُ التُ ُُنُ مُ ُإىلُجمموعةُ ُت شيُ ُهيُو

ها،ُالتعليم،ُوقواعدُالسلوك،ُُد ُر ُفُ ،ُب ُ دُ د ُ أنُت ُ ُتستطيعُكوّناعشرُاليالديني،ُوهذاُهوُالسببُيفُُ
هُمفهوم ُمركزيٌُّلفهمُالدبُ.ُإنُ ةهاُالعاصُرانيوالثقافة،ُوالدراية،ُالانقة،ُوكذلكُاآلدابُبع

هذهُُُ،ُفإنُ وفقاُلذلُكالدراساتُحولُالوضوع.ُُوُيةُ عز  زُأمهالعريب،ُومثلُهذهُاخلصائصُتُ 
الطروحةُهتدفُإىلُالسامهةُيفُالبحثُحولُالوضوع،ُوتوسيعُفهمهُانطالقاًُمنُالدراساتُُ

،ُُجُ ّن ُ ُمنُإمكانياتُكل ُ ُقُ التحقُ ُإجراؤها.ُاستيحاًءُمنُهذهُالدراسات،ُوبعدُ ُالخرىُاليتُت ُ 
ثيهُُالعاينُالذيُتُ ُاتساعُ ُاالعتبارُ ُُاآلنُملُأتخذُبعنيُ حّت ُُجريتُ البحوثُاليتُأُ ُوجدانُأنُ 

ُُمبدئياً،ُلفتتُانتباهنُاهلذاُالصطلح.ُُأوضحُ ُوتليلُ ُشاملةُ ُلدراسةُ ُوليلةُ ُليلةُ ُألفُ ُقصصُ 

"السيُُتردُفيهاُمجلةُ،ُحيثكماُهيُيفُتقيقُحمسنُمهديُُكتابُألفُليلةُوليلةُُديباجةُ 
م  اُد ف  ع ناُإىلُإحصاءُورودُهذاُالصطلحُيفُالكتابُمثُفحصُكلُحالةُعلىُُُ،يةُالدبُ"الكث

إىلُإلقاءُنظرةُُساعيةًُلُجهداًُيفُمراقبةُهذهُالقصص،ُهذهُالطروحةُمتث ُ ُوابلتايل،ُفإنُ حدة.ُ
ُكنموذجُإلنتاجُالنصوصُ.ُ"الدُب"علىُكيفيةُاستعمالُمفهومُ  يفُألفُليلة
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a primeira leitura do Livro das Mil e Uma Noites, houve uma parte do 

texto que despertou o meu interesse; foram as seguintes palavras, que a narrativa 

apresenta em seu preâmbulo: “a elaboração deste agradável e saboroso livro tem por 

meta o benefício de quem o lê: suas histórias são plenas de decoro (’adab).”1 O que 

essa voz anônima queria dizer com “histórias plenas de ’adab”? O que é ’adab? De 

que maneira o ’adab é representado nas narrativas? 

Para responder essas perguntas, podemos começar dizendo que o termo ’adab 

 possui uma considerável carga semântica devido à variedade de usos ao longo (أدب )

dos séculos.  Holmberg (2006) afirma que as primeiras conquistas colocaram os 

árabes em contato com outras comunidades, o que provocou uma radical mudança 

em sua sociedade. No fim do califado omíada, refletindo tais mudanças, o ’adab em 

seu sentido ético e prático correspondia ao latim urbanitas, civilidade (por exemplo no 

sentido relacionado a etiqueta, bons modos), cortesia, refinamento das cidades em 

contraste com a rudeza beduína. Essas dimensões ética e social continuaram 

correntes no período do califado abássida, que se estendeu de meados do século VIII 

a meados do século XIII d. C., quando chegou a definir uma formação profissional 

específica e tornou-se um termo que definia e integrava uma “cultura geral”, um 

conceito que abrange obras de conteúdo diverso, pois a concepção de ’adab 

designava mais um espírito que um gênero e havia interpenetração de diferentes 

áreas de conhecimento.  

A amplitude desse sentido, que abrangia não apenas textos literários, e que 

chegava a incluir obras de gêneros distintos, está relacionada à cultura ou ao 

repertório intelectual da corte, cujo domínio compreenderia, entre outras coisas, o 

conhecimento do protocolo, história, geografia, poesia, provérbios, boas anedotas e 

histórias divertidas. As obras de ’adab também reuniam todas as informações que um 

homem bem-educado e sofisticado pudesse precisar: algumas obras eram 

enciclopédias gerais de conhecimento e conduta, enquanto outras focalizavam 

assuntos específicos como códigos profissionais, ou ainda seleções dos modelos de 

locução literária.  O debate em torno do ’adab também pode defini-lo enquanto uma 

 
1 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 39. 
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categoria distinta, uma forma, um estilo, gênero ou approach na literatura árabe. 

Contudo, a trajetória semântica do ’adab chegou a circunscrever seu campo de 

significação pretérito e passou a significar “literatura”. 

Assim, conforme dissemos, o termo ’adab2 adquiriu uma carga semântica 

considerável devido à grande variedade de usos ao longo dos séculos. Nesse caso, 

os estudiosos do tema lidam com uma produção cujo ápice inclui um intervalo 

aproximado entre os séculos II H./VIII d.C. e IV H./X d. C, embora os autores tenham 

continuado a escrever obras de ’adab até o fim do século XVI d.C., nisso, obviamente, 

variando a abordagem e escopo. Por isso, os pesquisadores desse tema encontram-

se diante dos diferentes elementos que compõem o conteúdo de um vasto conjunto 

de obras com a missão de sistematizá-lo para lhe observar as diferentes dimensões. 

Logo, esse termo representa um desafio para as línguas ocidentais que pretendam 

traduzi-lo, devido ao vasto corpus a ele referido, à variedade de assuntos que aborda, 

à variedade de formas que designa, fatores que dificultam fixar uma definição precisa 

para o termo ’adab,  أدب (pl. ’ādāb). 

Nessa linha, começamos a descobrir essa amplitude de sentidos que o ’adab é 

capaz de evocar, mas restavam as outras perguntas. O que seriam histórias “plenas 

de ’adab”? Como o ’adab pode fazer parte das narrativas? Para encontrar as 

respostas, buscamos a ocorrência dessa palavra nas histórias, realizando um 

levantamento3 do termo ’adab nos quatro volumes do Livro das Mil e Uma Noites 

(ramo sírio4 e egípcio5). Foi quando começamos a observar mais detalhadamente a 

 

2 Fazemos questão de transcrever a hamza presente na palavra ’adab, para reforçar o acento na 
primeira letra, visto que, para o falante de língua portuguesa a tendência seria colocar o acento na 
sílaba da, produzindo assim uma articulação diferente dessa palavra árabe. 

3 Esse levantamento encontra-se nos Anexos 01-08, p. 159-67. 

4 O ramo sírio é constituído por quatro manuscritos copiados nessa região do Levante: 1) Arabe 3609-
3611, o mais antigo (XIV), foi dividido em três códices na Biblioteca Nacional de Paris; 2) Arabo 872, 
do século XV, encontra-se na Biblioteca Apostólica Vaticana; 3) Arabic 647, do século XVIII, está na 
John Rylands Library; 4) Arabic 6299, do século XIX, está na Indian Office Library (JAROUCHE, 2005-
a, p. 28). 

5 O ramo egípcio é constituído por histórias que, pelo menos a partir do século XVI, foram utilizadas 
para completar a obra e fazer o seu título corresponder-lhe ao conteúdo. Este ramo é representado, 
entre outros, pelos manuscritos: Arabe 3612 da Biblioteca Nacional de Paris (séc.XVII); Arabic 646, da 
John Rylands Library (séc. XVI); Bod. Or. 550, da Bodleian Library (séc. XVIII); Arabe 3615 da Biblioteca 
Nacional de Paris (séc. XVII). (JAROUCHE, 2007, p. 365) 
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presença do ’adab nas Mil e Uma Noites. Em pesquisa anterior6 nos empenháramos 

em observar o ʼadab e sua representação em uma história.  Obviamente, seria preciso 

investigar outras histórias onde essa palavra se faz presente, e tentar verificar como 

este conceito contribui para nossa compreensão dessa obra, e da cultura que o 

produziu.  

O ’adab é considerado um termo que reflete o gradual desenvolvimento da 

civilização árabe e o aumento de seu horizonte cultural, um conceito central na 

compreensão da literatura árabe desde o período clássico até o período pré-moderno, 

tais características reforçam a importância de estudos sobre o ’adab. Desse modo, 

esta tese visa contribuir com a pesquisa referente a esse tema, ampliando sua 

compreensão a partir do contato com outros estudos que vem sendo realizados. 

Inspirados nesses estudos, e verificando as possibilidades de cada abordagem, 

constatamos que ainda não havia sido realizado um trabalho minucioso de busca e 

análise desse termo em histórias do Livro das Mil e Uma Noites, considerando a 

amplitude de sentidos do ’adab que as histórias poderiam evocar.  

Destarte, antes de observar a presença do ’adab nas histórias das Mil e Uma 

Noites a tese inicia discorrendo sobre os sentidos do ’adab. No primeiro capítulo, 

inicialmente apresentaremos considerações sobre a etimologia da palavra ’adab (pl. 

’ādāb), os sentidos associados à sua origem e a evolução desses sentidos. Em 

seguida, discorreremos sobre os significados dessa palavra-chave no contexto 

islâmico-medieval, além de conhecer o ʾadīb, a pessoa que demonstra ou possui 

’adab. Este capítulo buscou conceber uma introdução, configurando-se enquanto uma 

base para nossa observação da presença do ’adab nas Noites7. 

Depois dessa introdução, nosso olhar volta-se para a personagem principal que 

a narrativa caracteriza como adība. No segundo capítulo, observaremos essa 

caracterização de Šahrāzād enquanto uma ʾadība, alguém “que possui ’adab”. 

 

6 Minha dissertação de mestrado “O ’adab nas Mil e Uma Noites: a história do segundo dervixe”, USP, 
2014. 

7 Ao longo deste texto, utilizaremos “Noites” para fazer referência ao livro “Alf layla wa-layla” (As Mil e 
Uma Noites), a exemplo de Condenhoto (2007), que considerou a melhor forma de evitar associações 
com traduções que apresentam títulos diferentes, tais como “Noites árabes”, “As mil e uma noites”, 
“Livro das Mil e Uma Noites”. 
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Inicialmente, a partir de uma análise de três traduções8 para a mesma descrição de 

Šahrāzād, veremos como cada forma de traduzir também implica numa forma de 

definir e compreender certos aspectos de alguém que possui ’adab. Na segunda 

seção observaremos com mais detalhes alguns dos saberes atribuídos à Šahrāzād e 

sua relação com o ’adab.  

Nossas observações sobre a protagonista são a porta de entrada para a 

apresentação de outros personagens das Noites, uma vez que a palavra ’adab integra 

o contexto de várias narrativas das Noites, os capítulos seguintes buscam mostrar 

como as histórias representam os diversos sentidos da palavra ’adab. Desse modo, 

no terceiro capítulo, a partir da observação de personagens vivenciando um processo 

de instrução que envolve o ’adab, conheceremos o sentido da palavra ’adab ligado à 

educação, formação, instrução.  

No quarto capítulo a presença do ’adab nas Noites será observada a partir de 

três aspectos. Primeiro, apresentaremos histórias que retratam os bons modos e a 

etiqueta utilizando a palavra ’adab. O segundo aspecto será o ’adab relacionado à 

ética e boa conduta, onde observaremos as narrativas que utilizam essa palavra para 

descrever ações ou situações em que os personagens evidenciam uma conduta 

exemplar. Para finalizar, teremos a presença do ʾadīb nas Noites, observaremos os 

personagens que são definidos por esse epíteto e como esse atributo é representado 

pelas narrativas. 

E agora buscaremos conduzir os leitores para estarem na presença do ’adab, 

palavra com uma amplitude particular de sentidos, esta tese representa um esforço 

na observação do ’adab no Livro das Mil e Uma Noites, um esforço pois observar esta 

palavra é estar diante do que pode ser até mesmo intraduzível, nossa observação 

busca tornar possível perceber como o paradigma do ’adab se faz presente no Livro 

das Mil e Uma Noites. 

 

 

 

 
8 Utilizamos estas três traduções do Manuscrito 3609: Antoine Galland (1825), Husain Haddawy (1990), 
Hugo Maia (2017) e Mamede Jarouche (2005), traduções para o francês, inglês e português, 
respectivamente. 
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  Adab: uma palavra-chave na cultura islâmica medieval9 ,أدب .1

 

1.1. Das origens 

 

Observar a etimologia de uma palavra é acompanhar uma busca por origens, 

ver pessoas que tentam se aproximar de um mundo a partir de vestígios, sombras 

fugazes do que a palavra talvez tenha sido num contexto passado. É uma busca na 

qual há fascínio e alívio para essa angústia, própria da condição humana. Não se pode 

evitar a morte, mas podemos tentar contar a história do que já não existe, encontrar 

formas de nos aproximar dos vestígios de um mundo que existe apenas nos rastros 

que deixou. “As palavras guardam nas línguas todo o seu passado." 10 

A história dessa busca pela origem da palavra ’adab no ocidente começa em 

1906, quando o orientalista alemão Karl Vollers elaborou o “Catálogo dos manuscritos 

islâmicos, orientais-cristãos, judeus e samaritanos da Biblioteca da Universidade de 

Leipzig”. Das 508 páginas de sua obra, ele dedica 17 à citação e descrição dos 

manuscritos que considerava parte do gênero ’adab. Karl Vollers buscou esclarecer o 

teor desse gênero inserindo, abaixo do título, as seguintes palavras entre parênteses: 

“Belles Lettres, ficção, anedotas; provérbios, máximas; fábulas; prosa artística; 

epístolas.”11 

No título do capítulo, a palavra ’adab nos conduz à infracitada nota de rodapé, 

na qual Vollers fará a primeira tentativa ocidental de explicar o significado e a origem 

da palavra ’adab: 

 

A expressão significa a princípio, de forma geral, “costume, tradição, 
educação”. Ela surge, penso eu, de forma que seu plural  آداب pertencia 
originalmente a دأب “costume, tradição”, a partir do qual o novo singular أدب foi 
formado (segundo o padrão آثار :أثر). (VOLLERS, 1906, p. 180)12 

 
9 O termo “medieval” neste caso está sendo usado simplesmente considerando o conjunto de séculos, 
sem nenhum dos sentidos normalmente associados a ele na história ocidental, tendo em mente que 
esse termo não se adequa em absoluto à evolução histórica do mundo árabe.  

10 Mário Eduardo Viaro. 

11 VOLLERS, 1906, p. 180. O subtítulo da obra alemã foi generosamente traduzido por Pedro Daibert 
Machado. Por Epístolas traduziu-se: Briefwechsel zwischen Schöngeistern. Disponível em: 
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/ssg/content/pageview/627098. 

12 Esse trecho da obra alemã foi generosamente traduzido por Pedro Daibert Machado. 
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E o Catálogo de manuscritos de Vollers continuou disponibilizando essa 

explicação, que por quatro anos não repercutiu. Continuou pequena, escondida 

naquele rodapé. 

Nos anos de 1910 a 1911, ocorreu algo que faria as palavras de Karl Vollers 

ressoarem em outra obra. Alguém decidiu aprofundar essa explicação elaborando um 

estudo. Nesses anos, o professor e célebre orientalista italiano Carlos Alfonso Nallino 

ministrava aulas na Universidade do Cairo. O nome árabe da disciplina que foi 

encarregado de ensinar era ta’rīh al-ādāb al-carabiyya, “a história da literatura árabe”. 

Nessa ocasião o orientalista italiano conjecturou que, se algum árabe da jāhiliyya13 e 

do primeiro século do Islã voltasse à vida e escutasse o nome da disciplina que ele 

lecionava, não conseguiria compreender o seu verdadeiro assunto. Ele sabia que 

’adab é uma dessas palavras que, com o tempo e a mudança de hábitos, de ideias e 

de gostos, teve bastante modificado o seu sentido originário. Por isso, decidiu 

examinar o que poderia ser o sentido original da palavra ’adab, suas diversas 

acepções, gerais ou particulares, os diferentes significados que ela adquiriu desde os 

séculos imediatamente posteriores à sua aparição no Islã, até a sua época.14 E foi 

assim que surgiu o primeiro estudo ocidental importante sobre a origem e os sentidos 

da palavra ’adab: Nallino fez uma tentativa de deduzir diretamente das obras árabes 

em prosa e verso a explicação do sentido original e seus derivados, em ordem 

cronológica. 

Foi na Universidade do Cairo que Carlos Alfonso Nallino teve a súbita sensação 

de compreender algo simplesmente porque alguém de uma época remota não 

entenderia exatamente o que ele estava fazendo. Para o árabe da jāhiliyya, que volta 

à vida nessa conjectura, o verdadeiro assunto da disciplina que o professor lecionava 

seria incompreensível. Nallino assim conjecturava, pois acreditava que o ’adab, em 

sua origem, era entendido como sunna, ou seja, costumes ancestrais, transformados 

em norma para os descendentes; em outras palavras, o ’adab seria o conjunto de 

 

13 Período pré-islâmico. 

14 Nallino, 1950, p. 7.  
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hábitos antigos que, segundo a opinião dos árabes da jāhiliyya, o homem tinha o dever 

de seguir; consistia na moral, na observância de hábitos de vida dos antigos.15 

Seguindo a conjectura de Nallino, deduziríamos que o árabe da jāhiliyya 

suporia se tratar de uma disciplina sobre seus costumes e hábitos, e podemos 

imaginar o professor explicando o que era ta’rīh al-ādāb al-carabiyya, ou “a história da 

literatura árabe”. Parte fundamental de sua explicação consistiria em responder à 

pergunta: como chegaram a utilizar a palavra adab para designar literatura se, em sua 

origem, ela possuía um significado completamente distinto?  

Para responder essa pergunta e examinar o sentido da palavra ’adab, suas 

diversas acepções, gerais ou particulares, os diferentes significados que essa palavra 

adquiriu desde os séculos que seguiram sua utilização no Islã até nossa época, Nallino 

apresenta sua explicação de acordo com grandes momentos históricos. 

O primeiro é o período anterior ao século II/VIII (período pré-islâmico e 

primeiro século do Islã), durante o qual o ’adab significaria então costume, modo de 

vida e, portanto, boa educação e moralidade (esta última consistindo em conhecer e 

reproduzir os costumes dos antigos), ou ainda: conhecimento de uma coisa (o que era 

necessário saber sobre os ancestrais). O segundo é o século II/VIII quando o ’adab 

reflete a maneira louvável de agir, a boa educação, a moral prática e as regras de 

funcionamento social, até as belas qualidades da alma (que são referidas por meio da 

expressão ’adab al-nafs). O terceiro momento histórico seria o final do século II/VIII 

e início do século III/IX onde se dá o surgimento de novos usos para o termo ’adab, 

que continuarão vivos. Nallino observa seu uso para designar a soma de 

conhecimentos seculares; os conhecimentos e as regras de conduta específicas para 

um grupo profissional ou uma função (secretário, juiz, comensal etc.); a maneira 

adequada de comportamento, sem uma relação necessária com a moral; e, por fim, o 

refinamento e a elegância dos homens distintos.  

Nallino associa o uso de ’adab para designar livros incluindo uma antologia de 

versos, histórias raras, anedotas extraordinárias que era preciso conhecer para fazer 

parte da corte. A partir daí, segundo ele, certos membros da elite, principalmente os 

refinados (ẓurafā’), vão designar por ’adab todas as composições literárias, e não mais 

apenas um tipo de obra. 

 
15 Nallino, 1950, p. 10. 
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O estágio final da história da palavra ’adab, apresentada por Nallino (1950, p. 

27), chega até a metade do século XIX, quando se intensificam as ligações e relações 

científicas e literárias entre os países do Oriente e Ocidente. Foi quando livros 

franceses e ingleses de todo o gênero foram traduzidos para o árabe, e os tradutores 

passam a empregar a palavra ’ādāb, no plural, para designar a “literatura”. Isso 

significava o descarte do emprego árabe anterior, principalmente porque os europeus 

aplicavam a palavra “literatura” às obras literárias de qualquer língua que fosse, e é 

nesse sentido amplo que os árabes empregam hoje a palavra ’adab, a qual, no 

passado, apesar de toda a variedade de sentidos adquirida, nunca havia sido adotada 

para designar obras em língua estrangeira. 

Até aqui descrevemos o estudo de Nallino, o qual teve início quando ele se 

imaginou explicando o que era ta’rīh al-’ādāb al-carabiyya, a história da literatura 

árabe, para um árabe pré-islâmico. Vimos que uma parte fundamental de seu estudo 

buscou apresentar a origem e os sentidos da palavra ’adab, consistiu em responder à 

pergunta: como chegaram a utilizar a palavra ’adab para designar literatura se, em 

sua origem, ela possuía um significado completamente distinto? 

Trata-se de uma questão fundamental. Nallino terá sempre o mérito de um 

precursor, o primeiro a tentar respondê-la. E porque naquele dia, naquela 

universidade, um professor pensou sobre o conceito de ’adab, então outros estudiosos 

tempos depois puderam continuar pensando e repensando essa questão e o modo 

como Nallino apresenta as respostas em seu estudo. 

Para continuar abordando essa questão, depois de conhecer esse estudo 

precursor, conheceremos outros que também têm sido elaborados para esclarecer a 

origem e significado da palavra ’adab. De modo geral, ao analisarmos esses estudos 

observamos um consenso entre seus autores, que admitem: a mudança dos sentidos 

atribuídos ao ’adab, a evolução de seu sentido, não é nítida, nem bem demarcada.  

Daqueles remotos dias entre os anos de 1906 e 1911, até hoje, outros 

estudiosos têm se proposto a dar continuidade ou a se contrapor à hipótese sobre a 

origem da palavra ’adab, inaugurada por Vollers em seu Catálogo e desenvolvida por 

Nallino na Universidade do Cairo. 
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Ressalte-se que o estudo de Nallino, embora redigido em 1910, só foi publicado 

em Roma16 em 1948. O caminho das ideias pode ser longo. Aquela pequena nota de 

Vollers seguiu seu percurso rumo a outra obra 38 anos depois. E, uma vez registrada, 

a discussão sobre essa origem continuou, inicialmente, por Charles Pellat, 

principalmente em seu artigo “Variations sur le thème de l’adab”, publicado em 

Bruxelas em 1964, na Correspondances d’Orient. Ou seja, o estudo de Nallino voltou 

à pauta 16 anos após sua publicação. Vinte anos depois surgiria o excelente estudo 

de Seger Adrianus Bonebakker sobre o ’adab: Early Arabic Literature and the Term 

Adab, publicado na Jerusalem Studies in Arabic and Islam, no. 5, em 1984.  

Dois nos depois, em 1986, o verbete ’adab passa a fazer parte da Enciclopédia 

do Islã, elaborado pelo orientalista italiano Francesco Gabrieli. Segundo esse autor, a 

história dessa palavra reflete a evolução da cultura árabe de suas origens pré-

islâmicas até os nossos dias. Uma vez que, em seu sentido mais antigo, pode ser 

vista como sinônimo de sunna – com o sentido de “hábito, norma de conduta 

hereditária, costume” –, derivada de ancestrais e outras pessoas tidas como modelos. 

Gabrieli (1986, p. 175) concorda com a etimologia da palavra, conforme estabelecida 

por Vollers e Nallino, que lhe dá o seu sentido inicial: ambos consideram que o plural 

’ādāb foi formado a partir de da‘b (costume, hábito), e que o singular ’adab foi derivado 

a partir desse plural. Segundo esse autor, a evolução desse sentido primitivo realçou, 

por um lado, seu conteúdo ético e prático: ’adab passou a significar “alta qualidade da 

alma, boa educação, urbanidade e cortesia”, correspondendo, em tal acepção, ao 

refinamento da antiga ética beduína e dos costumes como efeito da ação por assim 

dizer “civilizatória” do Islã. 

Um ano depois, no “Johann Wilhelm Fück-Kolloquium” realizado na cidade 

alemã Halle em 1987, surgiria o primeiro estudioso a se contrapor a etimologia 

estabelecida por Vollers e Nallino: o arabista polonês Janusz Danecki. Ele considera 

a etimologia de Vollers muito engenhosa, peculiar, até mesmo duvidosa, e apresenta 

a seguinte série de quatro objeções que considera substanciais: 1) é possível provar 

que ’adab inicialmente significou “tradição, costume” somente pelo fato de ter 

possivelmente derivado de da’b?; 2) não há prova definitiva de que a palavra ’adab 

tenha sido o termo técnico que significava “tradição”, pois nenhuma das citações 

 
16 La letteratura araba dagli inizi all’epoca della dinastia omayyade. Publicado pelo Istituto per l’Oriente, 
Roma 1948. Aqui utilizamos a tradução francesa de Charles Pellat de 1950. 
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antigas indica esse sentido técnico, o qual parece secundário; 3) para Danecki, a 

etimologia tal como proposta por K. Vollers é muito suspeita, para dizer o mínimo, e 

aceitá-la como possível é torná-la o único caso de tal derivação em árabe17, sendo 

que ainda não se detectara um único processo linguístico similar a esse; 4) a raiz ‘db 

parece estar conectada com o sentido de banquete, refeição em sua forma mais 

antiga, e para Danecki essa é uma explicação bem aceitável, embora necessite de 

uma pesquisa minuciosa baseada em usos literários, visto que tais banquetes, 

refeições e festas eram descritas por diferentes variantes da raiz ‘db, como, por 

exemplo, em ma’duba, é bastante concebível que a raiz tenha passado a significar os 

padrões educacionais e sociais característicos dessas reuniões.18 

As objeções de Janusz Danecki são realmente plausíveis, e sua quarta objeção 

ainda nos apresenta o significado que considera mais adequado atribuir à raiz ’db, a 

qual parece estar conectada com o sentido de banquete, refeição em sua forma mais 

antiga. Danecki considera tal explicação bem aceitável, embora necessite de uma 

pesquisa minuciosa baseada em usos literários. 

Em 1990, três anos depois desse colóquio onde o arabista polonês Janusz 

Danecki apresentou suas objeções à etimologia de Vollers e Nallino, foi publicada a 

obra cAbassid Belles Lettres. O primeiro capítulo desse livro, “Adab and the concept 

of belles-lettres”, foi escrito pelo arabista holandês, especialista em poesia e retórica 

árabe, Seger Adrianus Bonebakker.19 

O capítulo divide-se nestas quatro seções: usos pré-literários, ’adab literatura e 

cultura, ’adab e as profissões, ’adab enquanto gênero. A objeção de Bonebakker a 

Vollers e Nallino encontra-se na seção de usos pré-literários, quando ele afirma que 

as fontes antigas não fornecem evidências inequívocas para sustentar sua teoria, pois 

nesses textos antigos o ’adab e seus derivados raramente aparecem em contextos 

nos quais o seu significado possa ser precisamente determinado. Para ilustrar sua 

objeção, Bonebakker apresenta exemplos pré-islâmicos e do começo do Islã citados 

 

17 Trata-se de uma derivação por metátese, uma questão complicada. Ainda hoje se discute, por 
exemplo, a questão do intercâmbio consonantal para a criação de sentidos similares, como no caso clm 
e cml, respectivamente, “saber” e “fazer”. 

18 Danecki, 1996, p. 79-81. O Johann Wilhelm Fück-Kolloquium foi realizado em 1987 e o texto de 
Danecki publicado 9 anos depois. 

19 Bonebakker (1990, p. 16-30) 
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por Nallino, mostrando como o significado de ’adab desde sua origem pode ser 

ambíguo, significando mais do que apenas “costumes” ou “costumes ancestrais”. Para 

citar apenas um exemplo: “Às vezes, a nobreza de seu avô e o ’adab mostram a um 

homem o caminho para ações de boa reputação”. Bonebakker afirma que o ’adab, 

nessas linhas do poeta Abū’l- cIyāl al-Huḏalī, poderia significar tanto “costume 

ancestral” quanto “educação”, “formação”. 

* 

Até agora percorremos o caminho das principais ideias e explicações 

apresentadas pela tradição orientalista. Porém, o caminho de uma ideia como essa 

pode ser ainda maior do que se imagina, e sempre podem surgir outras formas de 

trilhar. Tempos depois surgem outras pessoas que conseguem observar os vestígios 

desse passado de um modo diferente, o qual poderia até mesmo se aproximar mais 

daquilo que talvez tenha sido. O que mostra a dificuldade e o desafio que está em ler 

e perceber o que tais vestígios possam significar.  

Nallino afirmou que, nos grandes dicionários árabes, não encontramos, para a 

palavra ’adab, uma definição suficiente e completa, e que não devemos nos espantar 

com isso, porque os linguistas árabes, devido à paixão e ao cuidado com o qual se 

aplicam a recolher os significados peregrinos das palavras, frequentemente teriam 

negligenciado indicar uma definição precisa de termos habituais, como se eles não 

fossem dignos de serem observados.20  

Foram necessários 66 anos para que alguém tentasse se aproximar desses 

vestígios, dessas fontes, de uma maneira diferente, para observar o que diziam esses 

dicionários e simplesmente colocá-los num lugar que os tornasse compatíveis com a 

posição que ocuparam. Tais dicionários fazem parte da tradição lexical árabe e 

deveriam ser observados segundo essa tradição. 

É o que nos mostrou professora libanesa da Universidade de Lyon, Katia 

Zakharia, em 2014, em seu artigo sobre ’adab21. A autora apresenta a etimologia da 

palavra ’adab desse modo: 

 

A tradição lexical árabe liga ’adabun ao verbo ’adaba, do qual ele seria um 
nome verbal (maṣdar) secundário; ’adaba e seu primeiro nome verbal ’adbun 
significaria: “convite a um banquete (ma’dubatun)”. É a única explicação dada 

 
20 Nallino, 1950, p. 7-8. 
21 O artigo citado integra a “Encyclopédie de l'humanisme méditerranéen”, editada por Houari Touati. 
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pelo Kitāb al-cayn (Livro cayn ou “Livro ordenado a partir da consoante cayn”), 
considerado como o primeiro dicionário de língua árabe, que pode ter sido 
elaborado (no todo ou em parte) por Al-Ḫalīl Ibn Aḥmad Al-Farāhīdī (m. 
169/791), ou inspirado em seu ensinamento. (ZAKHARIA, 2014) 

 

Desde o primeiro dicionário árabe, segundo Zakharia, levou-se mais dois 

séculos para que a palavra ’adab novamente fizesse parte de outro dicionário. Foi no 

Al-Muḥīṭ fī al-luġa (“Aquele que Cerca a Língua”) – um dicionário atribuído ao vizir, 

letrado e grande mecenas Al-Ṣāḥib Bin cAbbād (m. 385/995) – no qual foi substituída 

a entrada “adaba” por: al-adab, [termo] conhecido (ma’ruf)”, portanto, sugerindo que o 

uso comum da palavra é tão conhecido que é desnecessário defini-la.” 

Segundo Zakharia (2014), na tradição lexical árabe a evolução do termo ’adab 

de seu sentido inicial de “convite” para outras acepções posteriores teria ocorrido 

segundo uma mudança progressiva do sentido próprio para um sentido figurado. No 

século XII, Al-Jawālīqī (m. 539/1144), na obra Šarḥ ’Adab Al-Kātib (Comentário ao 

“Adab do secretário” ou Comentário à obra “Adab do Secretário”), teria acrescentado 

as seguintes informações suplementares: 

 

O adab que conheceram os árabes [antigos] é o da moral, das ações nobres 
e generosas, a renúncia à infâmia, a realização de esforços, o saber ser 
acolhedor. 
Muito depois do início do Islã, as pessoas concordaram (iṣṭalaḥa) em chamar 
de adīb alguém que tem conhecimento de sintaxe, poesia e [outras] 
disciplinas árabes, e a designar essas disciplinas por ’adab. É uma palavra 
que não faz parte da língua mais antiga (kalām muwallad), [pois] estas 
disciplinas nasceram depois do Islã.  
(Al- Jawālīqī apud ZAKHARIA, 2014) 

 

As duas explicações buscam alinhar a origem do significado da palavra ’adab 

e a amplificação de seu sentido às mudanças que tornaram possível o aumento do 

horizonte cultural que acompanhou a expansão de um império que assimilava tanto 

os territórios quanto as culturas ali presentes.  

Zakharia (2014) observou que Nallino havia lidado com um campo abrangente 

e, mesmo que seu trabalho possa levantar críticas, ele merece ser reconhecido. No 

entanto, a pesquisadora considerou que, futuramente, os meios de computação 
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documental permitirão refiná-lo, esclarecê-lo e, se necessário, corrigi-lo por meio de 

um estudo mais rigoroso na cronologia e mais amplo no corpus. 

Em 2019 surgiu outro artigo que buscou explicar a evolução do termo ‘adab 

considerando a definição apresentada pela tradição lexical árabe. Salah Natij elaborou 

o artigo “Le concept d’adab est-il dérivé du mot daʾb?: retour sur une hypothèse 

ancienne de Vollers et Nallino”. Ele apresenta e analisa vários exemplos que buscam 

examinar a validade do vínculo de filiação linguístico-epistêmica entre as palavras 

daʾb e ’adab. Natij (2019, p. 345) acredita que o estabelecimento da relação entre 

esses dois termos constitui um verdadeiro obstáculo epistemológico que nos impede 

de compreender e definir o conceito de ’adab de uma forma justa e rica. 

 Natij (2019 p. 343) considera que, no campo da investigação sobre o conceito 

de ’adab, encontramos duas hipóteses ou duas perspectivas que, separadamente, 

quase na ignorância uma da outra, tentaram e ainda tentam explicar a origem 

linguística do termo ’adab. Existe a hipótese proposta e defendida por pesquisadores 

árabes, como Šawqī Ḍayf,22 que adota uma explicação com perspectiva histórica, pois 

se trata da recuperação e a continuação da hipótese filológica, a qual todos os antigos 

lexicógrafos árabes haviam defendido e adotado quase unanimemente. De acordo 

com essa hipótese, o termo ’adab é derivado do termo maʾdubah, que se refere à 

ideia de convite para um banquete. Esta hipótese, que encontramos proposta e 

defendida por praticamente todos os antigos lexicógrafos árabes, de Al-Ḫalīl (m. 786) 

a Al-Zabīdī (m. 1790) em seu “Tāj al-ʿarūs”.23 Tal hipótese presente no Tāj al-ʿarūs, foi 

assumida por Šawqī Ḍayf, em sua obra “Tārīḫ al-’adab al-ʿarabī”, onde escreveu: 

 

É mais provável que o termo ’adab resulte da passagem de um sentido 
concreto e empírico, nomeadamente o do convite para uma refeição num 
banquete, para um sentido mais abstrato, neste caso o que se refere a um 
convite às boas maneiras e atos louváveis, como foi o caso de muitas outras 
palavras que foram primeiro usadas em um sentido material e concreto antes 
de adquirirem significados abstratos e figurativos. (Shawqī Ḍayf, apud NATIJ, 
2019, p. 343)  

 

 

22 Historiador egípcio e crítico de literário. 

23 Tāj al-‘arūs min jawāhir al-Qāmūs (تاج العروس من جواهر القاموس), título que pode ser traduzido 
aproximadamente como “A coroa de pérolas do Qamus (Dicionário)”, em trinta volumes, é uma versão 
expandida do dicionário Al-Qāmūs al-muhīṭ (O oceano ao redor,  المحيط القاموس ) de Fairūzābādī (m.1414).   
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Natij (2019 p. 344) observa que esta definição proposta por Ḍayf é a retomada 

daquela formulada por al-Tibrīzī (m. 502/1109) por ocasião de seu comentário sobre 

o Ḥamāsah de Abū Tammām (m. 846): 

 

A palavra ’adab é o nome dado às ações que embelezam aquele que as 
executa, e o significado etimológico da palavra ’adab vem da ideia de convite, 
pois o ’adab convida a si mesmo por sua beleza. (Al-Tibrīzī, apud NATIJ, 
2019, p. 344, Šarḥ Dīwān al-Ḥamāsah (Beyrouth: ʿĀlam al-Kutub, s.d., 3:87) 

 

Podemos ver que Al-Tibrīzī não se contenta em lembrar que “seu sentido 

original vem do sentido de convite (que a raiz possui)”, mas acrescenta que o ’adab 

tem esse sentido de convite “porque convida a si por sua beleza”. Sendo assim, para 

Natij (2019 p. 344) esta hipótese filológica proposta por pesquisadores árabes antigos 

e modernos sustenta a ideia de que o termo, e posteriormente o conceito de ’adab, 

seria o resultado de um processo de derivação linguístico-semiótica, passando da 

ideia de organizar e convidar a um banquete (maʾdubah) ao de convidar à adoção de 

boas maneiras e ao desempenho de ações eticamente louváveis. 

O título do artigo de Natij (2019) questiona se “Le concept d’adab est-il dérivé 

du mot daʾb ?”, e diante dessa incerteza busca rever a hipótese proposta por por 

Vollers-Nallino. Como vimos anteriormente, e como observou também Natij (2019 p. 

345), com exceção de Bonebakker, que expressou algumas reservas, e de J. Danecki 

que questionou fortemente os elementos da etimologia proposta por Vollers e Nallino. 

Essa hipótese foi aceita e validada sem discussão por Gabrieli, por Charles Pellat, por 

Fritz Meier e por Gerhard Böwering.24 

Natij (2019 p. 347-48) espera poder responder ao final do seu artigo a seguinte 

pergunta: o conceito de da’b e o de ’adab procedem do mesmo regime epistêmico ou, 

ao contrário, eles possuem princípios de funcionamento diferentes? Sua pesquisa 

concentrou-se nestes dois aspectos da hipótese de Vollers-Nallino: o aspecto 

semântico no qual a palavra da’b é colocada, significando e remetendo às noções de 

 
24 Bonebakker (1990), Bonebakker (1984), obras citadas anteriormente. Janusz Danecki, (op. cit). 
Gabrieli (1986, p. 175-76). Pellat (op. cit). Fritz Meier, « Ein Knigge fur Sufi’s », Rivista degli Studi 
Orientali, 32 (1957), p. 485-524 [trad. “Um livro de etiqueta para Sufis”]. Gerhard Böwering, “The Adab 
Literature of Classical Sufism: Ansari’s Code of Conduct”, em B. Daly Metcalf (ed.), “Moral Conduct and 
Authority: the Place of Adab in South Asian Islam”. Berkeley: University of California Press, 1983, p. 62-
90. 
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costume, hábito e uso, e, por outro lado o aspecto lexicológico segundo o qual o termo 

’adab seria originariamente derivado da palavra da’b. Para examinar o primeiro 

aspecto, num primeiro momento, ele observa o modo como os empregos da palavra 

da’b foram interpretados e explicados pelos diferentes exegetas do Alcorão. Num 

segundo momento, observa o modo como esses mesmos usos da palavra da’b foram 

traduzidos nas línguas europeias, particularmente o francês, inglês e espanhol. 

Assim, Natij (2019, p. 353) concluiu que nos usos observados, nenhuma das 

ocorrências aceita a tradução pelas palavras hábito, costume. Foram apresentadas 

traduções do Alcorão em três línguas (francês, espanhol e inglês). Para fazer com que 

a palavra daʾb diga o que não pode dizer, certos arabistas como Nallino a traduzem, 

de forma acomodatícia, por "continuação de uma ação", para se darem a possibilidade 

de aproximar, sub-repticiamente, a partir daí, a noção de hábito, costume, sunnah e, 

portanto, ’adab. 

 Sobre esse aspecto, Zakharia (2014) já havia afirmado que a equação com 

esses três termos (’adab, da'b, sunna), e depois com dois (’adab, sunna), não surge 

apenas de um questionamento etimológico: ela procede de uma representação 

imaginária de um mundo árabe-muçulmano clássico tingido de essencialismo e que 

visa estabelecer implicitamente, via da’b, uma ligação entre a palavra ’adab e os textos 

fundadores do Islã em que ela não aparece. Se essa mudança ocorreu nos estudos 

orientalistas, não se deve inferir que a tradição lexical árabe não era essencialista; ela 

desenvolveu esse tropismo de outras maneiras. 

Natij (2019, 353-54) acredita que os exemplos de usos do Alcorão mostram que 

não se pode traduzir da’b como "hábito" ou "costume". Segundo ele a palavra daʾb, 

como substantivo (maṣdar), não expressa nenhuma carga semântica própria, 

independentemente do significado das palavras que a acompanham na frase. Sua 

função é apenas a de uma espécie de auxiliar modal que se contenta em reforçar, da 

forma mais neutra possível, a orientação semântica impressa à frase por outras 

palavras. Segundo Natij (2019, p. 357), Vollers e Nallino afirmaram que esta 

transformação morfológica ocorreu como a que aconteceu com outras palavras 

semelhantes, como raʾy que originou ārāʾ, biʾr que produziu ʾābār, e aṯar, que derivou 

o plural āṯār. No entanto, considerou que não é difícil notar que o argumento segundo 

o qual existem outras palavras que sofreram o mesmo processo de derivação e as 

mesmas transformações morfológicas para dar origem aos seus respectivos plurais, 
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este argumento para ele é falacioso, pois a analogia entre a passagem de daʾb para 

’adab e de raʾy para ārāʾ é apenas parcial. Como vimos anteriormente, J. Danecki 

afirmou que em nenhum lugar dos textos antigos que chegaram até nós existem casos 

de derivação semelhantes ao sugerido por Vollers. 

Sobre a etimologia proposta por Vollers, Zakharia (2014) afirma que sua 

explicação poderia ser considerada plausível e coerente, embora não haja nada para 

confirmar que corresponde à realidade, nem para negá-la. Por isso, Natij (2019 p. 357-

58) considera que nenhuma proposição pode reivindicar o status de hipótese 

científica, a menos que seja acompanhada pelo início de uma prova que apoie sua 

validade e precisão. Portanto, acredita que os partidários da hipótese de Vollers 

deveriam mostrar, mediante exemplos precisos, que os termos raʾy e biʾr passaram 

por processos de transformações morfológicas em todos os pontos, tal como teria 

ocorrido na transformação de daʾb para ’adab.  

Em outras palavras, seria possível afirmar e demonstrar que o singular raʾy deu 

origem a um plural ārāʾ, que por sua vez deu origem a um singular araʾ, como o que 

teria acontecido com ’adab? Natij (2019) coloca essa pergunta porque nem Nallino, 

nem Meier, nem Bowering, que adotaram e desenvolveram a hipótese original de 

Vollers, deram ou relataram um caso semelhante de derivação tão complicado e 

complexo como aquele que defendem para ’adab. 

Natij (2019, p. 358) afirma que, até onde sabemos, nenhum dos plurais dos 

termos que eles fornecem como exemplos, a saber, ābār, ārāʾ, etc. tem um 

intermediário singular como era suposto para ’adab. Outra pergunta adicional seria: 

por que as palavras raʾy e biʾr mantiveram seu plural, respectivamente ārāʾ e ābār, 

enquanto daʾb teria perdido o seu? Natij (2019) alega que tal pergunta é decisiva, 

porque, como procura demonstrar, se a palavra daʾb parece ter perdido o plural, é 

simplesmente porque nunca o teve. 

Natij (2019, p. 367-368) garante que há exemplos de uso suficientes para 

provar que o ’adab singular era usado já nos tempos pré-islâmicos. No entanto, não 

podemos dizer o mesmo sobre o plural ādāb, do qual não encontramos nenhum 

vestígio nem na poesia jāhilī25, nem no texto do Alcorão. Portanto, é muito provável 

que este plural ādāb não tenha começado a ser objeto de uso regular até o período 

 
25 Pré-islâmica 
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omíada. Se assim for, isto é, se o plural ādāb não apareceu até o final do período 

islâmico e/ou o início do período omíada, isso significa que durante todo este longo 

período que precedeu seu aparecimento, um período que talvez englobe toda a era 

pré-islâmica, o singular ’adab e o termo daʾb coabitaram e coexistiram por muito 

tempo, cada um com seus usos próprios e específicos. Se fosse realmente assim, 

seria mais lógico apoiar a hipótese de que o plural ādāb deriva diretamente de seu 

’adab singular. Na verdade, Natij (2019) acredita ter apresentado evidências 

suficientes para apoiar essa suposição. 

Natij (2019) encerra seu artigo nos deixando a perspectiva de um trabalho 

futuro, o qual será inteiramente dedicado à reconstrução do conceito de ’adab, onde 

examinará, estudará e desenvolverá as hipóteses explicativas propostas e defendidas 

por pesquisadores árabes antigos e modernos, as quais sugerem que o termo ’adab 

deve ser considerado a partir de duas ideias fundamentais, cuja tomada em 

consideração e análise permitem esclarecer e compreender a estrutura semântica e 

o âmbito epistêmico e civilizacional do conceito de ’adab: por um lado, a ideia de 

convidar (para um banquete, maʾduba), e a ideia de surpreender e/ou agradar (adb), 

por outro. 

Para Zakharia (2014), a marca de Nallino e seus sucessores no estudo das 

ocorrências mais antigas de ’adab dificilmente será alterada enquanto não for 

realizado um novo estudo estritamente diacrônico, que possa de fato destacar-se 

completamente dele. Ainda segundo essa autora, outro mal-entendido, transmitido por 

Nallino e seus sucessores, diz respeito à representação de ’adab como cultura secular 

em oposição a ‘ilm, associada a questões diretamente relacionadas à religião. Alguém 

pode se perguntar que relevância pode ter o termo "secular" quando aplicado a uma 

sociedade para a qual a diferença entre assuntos religiosos e mundanos, ou entre 

este mundo e o além, pode ser resumida pela definição reveladora de al-Jāḥiẓ (m. 

869), um dos autores mais emblemáticos do ’adab abássida: “A diferença entre o 

religioso e o mundano não é nada”.  

Em outras palavras, Zakharia (2014) afirma que, se é possível opor ’adab e cilm 

no que diz respeito aos domínios em que estão interessados, não se pode obscurecer 

ou minimizar o fato de que ambos procedem da mesma representação teocêntrica do 

mundo. Segundo essa representação, o que se refere aos campos humano, temporal 

e terrestre não é nem poderia ser "destituído de caráter religioso". Portanto, não pode 
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ser definido ou identificado por uma linguagem secular. Esta não é apenas uma 

questão geral sobre os rumos da sociedade abássida, mas tem implicações diretas 

sobre como abordar, compreender e avaliar o ’adab. Sem cair no excesso oposto, que 

veria objetivos escatológicos por trás de cada detalhe, Zakharia (2014) considera 

oportuno rever seriamente a associação de ’adab com um espaço secular, para essa 

autora o ’adab é inequivocamente sobre a ordem mundana, mas não procederia de 

uma visão secular do mundo. 

Ainda sobre a relação entre ’adab e cilm,26 o estudo de Patrizi (2020), “The 

Metaphor of the Divine Banquet and the Origin of the Notion of Adab”, apresenta a 

metáfora do Banquete Divino e sua relação com a origem da noção de ’adab. Patrizi 

(2020) buscou mostrar que a origem do significado de ’adab enquanto "convite para o 

banquete", e metaforizado para significar um "convite ao conhecimento", poderia ser 

explicada utilizando aḥādīṯ 27 nos quais o Alcorão foi comparado ao “banquete de 

Deus”. A terminologia relacionada a essas noções nas fontes islâmicas implica o 

termo corânico māʾida (o banquete) e a expressão maʾdubat Allāh, o banquete de 

Deus, é como o Alcorão aparece definido num ḥadīṯ profético. 

Patrizi (2020) considera que tal expressão também desempenhou um papel 

significativo no Islã, na construção do imaginário vinculado à aquisição de 

conhecimento, educação e cultura, citando as passagens de obras de ’adab onde há 

fortes ligações entre nutrição e conhecimento. Para citar um exemplo, temos o convite 

proposto por Ibn Qutayba (m. 889) em seu ʿUyūn al-akhbār (As melhores crônicas). 

Ele apresenta seu texto como um banquete (māʾida), o qual possui diferentes sabores 

para satisfazer os diversos apetites dos convivas, sugerindo assim uma estreita 

correlação entre literatura, conhecimento e nutrição. 

 

 

26 A complexidade dessa relação também pode ser exemplificada por meio da tradução medieval 
espanhola, do século XIII, para a primordial obra de ’adab árabe “Kalīla e Dimna”, na qual o tradutor 
não faz diferença entre ’adab e cilm, traduzindo-as indistintamente como "saber". Ele não conseguiu 
encontrar palavra equivalente, o que pode significar que o tradutor não conhecia a diferença conceitual 
entre ’adab e cilm. 

27 Hadīṯ ( حديث, pl. aḥādīṯ, أحاديث), ato ou ditado atribuído ao Profeta ou a seus ‘Companheiros’, também 
denominadas “tradições”, a literatura do ḥadīṯ é amplamente composta por micronarrativas que 
registram os ditos e atos do profeta Maomé. 
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1.2. Significados no contexto islâmico medieval 

Pudemos observar, de modo geral, a origem e o desenvolvimento dos sentidos 

da palavra ’adab. Nas páginas anteriores percebemos como “estudar etimologia é 

vasculhar esses meandros tortuosos da mudança do significado, mas isso deve ser 

feito com critério e, principalmente, com abonações que atestem as suas afirmações. 

Isso é difícil de fazer”.28 De modo geral, observamos abordagens diferentes que 

buscaram dar conta do sentido da palavra ’adab segundo a tradição orientalista e a 

tradição lexicográfica árabe. 

Depois de vasculhar esses tortuosos meandros etimológicos é preciso 

aprofundar o exame dessa palavra em seu contexto, a partir do que representava. O 

’adab pode ser considerado uma palavra-chave na cultura islâmica medieval. De 

acordo com Bray (2006, p. 13), o ’adab é em parte o aprendizado da cortesia e seus 

usos: o desenvolvimento do entendimento pela instrução e a experiência resulta numa 

civilidade e torna-se um meio para atingir fins sociais. O ’adab requer o conhecimento 

de história, poesia, provérbios, alegorias, paradigmas, e o uso correto e agradável da 

linguagem. É a moeda da elite social e intelectual e daqueles que aspiram se tornar 

parte dela. Cortesãos e políticos deveriam usar o ’adab nas suas relações com o 

soberano. Governantes e nobres deveriam ser patronos do saber e do ’adab. O ’adab 

pode se apresentar para eles enquanto um produto (o tratado ou compendium); 

enquanto uma performance (debate ou leitura); ou uma argumentação adequada a 

uma majlis (reunião, sessão). 

De acordo com Kenderova (2001, p. 184) o “majlis” era considerado uma 

sessão na corte de um califa ou emir, e representava uma organização importante na 

vida intelectual da sociedade islâmica medieval. Seguindo a etiqueta da corte, 

estudiosos, filósofos, teólogos, representantes de outros grupos confessionais e 

outras pessoas, eram convidados a participar de debates (jadal) e disputas 

(munāẓara) sobre questões literárias, jurídicas, religiosas e outras. E, nesse caso, 

deparamos novamente o conceito de ’adab ligado à ideia de convite. 

Mas agora gostaríamos de citar brevemente dois exemplos, e Kilpatrick (2006, 

p. 763) nos ajuda a mencioná-los: al-Ma’mūn (198-218 / 813-833), cujos interesses 

intelectuais o levavam a convidar especialistas em vários campos para dar palestras 

 
28 Mário Eduardo Viaro (2017) 
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curtas sobre assuntos que desejava conhecer melhor;29 e o relato de Abū Ḥayyān Al-

Tawḥīdī (m. 411/1023) sobre as noites de conversa do vizir Ibn Sacdān (m.984/985), 

que nos dão uma ideia do nível intelectual e amplitude de interesses que eram 

correntes em algumas cortes. 

Nas palavras de Zakharia (2014), há uma “idade de ouro do ’adab”, uma ampla 

periodização que nos permite considerar que o ’adab viveu os seus momentos mais 

fecundos e ricos em obras marcantes entre meados do século III / IX e meados do 

século V / XII, com os centros da vida cultural, tais como Bagdá, capital do califado, e 

depois outras capitais locais, como Aleppo ou Rayy.  

De acordo com Abbès (2010, p. 29), a palavra ’adab remete a um conjunto de 

noções e conceitos desenvolvidos na era “clássica” do Islã (séculos VII-XV). É 

extremamente rica e polissêmica, e por isso pode sozinha designar educação, regras 

de conduta, cultura, savoir-faire, máximas de sabedoria, elegância, belles-lettres; o 

termo parece desconcertante e difícil de entender fora dos contextos nos quais se 

apresenta. 

Repetindo o que afirmamos anteriormente, as explicações sobre a origem da 

palavra ’adab buscam alinhar a amplificação de seu sentido às mudanças que 

tornaram possível um aumento do horizonte cultural, o qual acompanhava a expansão 

de um império que assimilava tanto os territórios quanto as culturas ali presentes. 

Contudo, essa assimilação não ocorreu de modo impassível para um grupo social ou 

cultural que se tornou parte culturalmente significativa do império: os persas. 

Houve uma disputa que opunha os árabes e os persas, nos séculos II-III H./VIII-

IX. De acordo com Abbès (2010, p. 30-1), os persas foram elevados aos mais altos 

postos de administração califal graças ao domínio da arte de escrever e sobretudo 

devido aos conhecimentos relativos à arte de governar, e por isso alguns letrados de 

origem persa não hesitaram em criticar a supremacia étnica dos árabes, e a reivindicar 

a superioridade cultural dos persas sobre os novos conquistadores do oriente.  

Como essa disputa, conhecida pelo nome de šucūbiyya, poderia estar 

relacionada ao ’adab? Abbès (2010) afirma que os persas acusavam os árabes de 

serem um povo desprovido de ’adab, de grandes tradições culturais e de 

 
29 André Miquel escreveu uma obra onde imagina dez entrevistas, debates ou sessões do califa Ma’mūn 
com teólogos muçulmanos, cristãos, rabinos, mulheres e funcionários. Trata-se da obra “Les entretiens 
de Bagdad” (Bayard, 2012). 



28 

 

 

 

conhecimentos refinados. E tal acusação foi refutada por um tratado árabe, o qual é 

considerado como um dos mais bem sucedidos sobre essa questão, que é o “Livro 

dos árabes sobre a refutação da šucūbiyya”, do grande letrado Ibn Qutayba, autor de 

origem persa, que viveu no século IX.  

Abbès (2010) informa que, em seu tratado, Ibn Qutayba (m. 889) chamou a 

atenção para o fato de que os ataques dos persas eram movidos por inveja e ciúme. 

Ibn Qutayba quer refutar a tese central que se cristalizou em torno da questão do ’adab 

e demonstrar que os árabes possuíam ’adab da mesma maneira que os persas, ou 

mais. Esse objetivo o leva, por um lado, a descrever os costumes dos árabes antes 

do Islã, seus códigos éticos, seus atos de bravura, e, por outro lado, a lembrar que 

possuíam saberes em diferentes domínios (astronomia, hipologia, fisiognomonia, 

máximas de sabedoria, e sobretudo a poesia que representa seu orgulho “nacional”). 

Abbès (2010) pondera que, além do fundo “ideológico” desta disputa, é sem 

dúvida evidente que ela influenciou o sentido da palavra ’adab ao incluir tudo o que se 

refere à fineza do caráter, ao refinamento, o que a tornou uma noção que se opõe à 

rudeza dos modos e à selvageria do comportamento, às boas maneiras que o homem 

refinado e cultivado deve possuir para pertencer à elite literária, científica ou política. 

Abbès (2010, p. 31-3) pondera que, embora extremamente polissêmica, a 

noção de ’adab não carece de coerência, porquanto todas as significações que 

acabamos de ver frequentemente se apresentam de modo emaranhado nos discursos 

ou tratados que afirmam pertencer ao ’adab. 

Assim, essa palavra-chave envolve também um sentido ético e social, o qual, 

segundo Gabrieli (1986, p, 175), o ’adab manteve durante todo o período da civilização 

islâmica medieval. Destarte, é possível encontrar, por exemplo, ’adab enquanto 

etiqueta para comer e beber, ’adab, como a etiqueta para o conviva; e em outra esfera 

há o ’adab enquanto a etiqueta para o debate; havendo inclusive a etiqueta para o 

estudo.30 

 
30 Entre algumas obras de ’adab relativas a esses temas que podemos citar temos: ’Adab Al-Nadīm (O 
’adab do conviva) de Kushājim (m. 962); Kitab ’Adab Al-akl, Livro XI da obra Ihya' cUlum al-Din 
(Renascimento das Ciências Religiosas) de al-Ġazali (m.1111); Risālah fī al-Šārib wa al-Mašrūb (Ensaio 
sobre bebidas e seu consumo), escrito por Al-Jāḥiẓ (m. 869); Risala fi adab al-baḥṯ (Ensaio sobre o 
’adab a argumentação) de Šams al-Din al-Samarqandī (m. 1310); ’Adab Al-Kātib (Adab do Secretário), 
de Ibn Qutayba; Ādāb al-Mulūk (O ādāb dos reis, do século VI da Hégira), de Ibn Razīn; Al-’Išāra ilā 
’Adab al-’Imāra, (Indicação para o adab da liderança), de Al-Murādī, letrado norte-africano, de Cairoão, 
na Tunísia, morto em 1086; Nawādir Al-Falāsifa wa Al-Ḥukamā’ wa ’Ādāb Al-Mucallimīn Al-Qudamā’ 
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Além do seu sentido ético e social, Gabrieli (1986, p, 175) afirma que o ’adab 

adquiriu um sentido intelectual, o qual estava a princípio conectado com seu primeiro 

sentido, mas então tornou-se cada vez mais diferente dele. ’Adab passou a significar 

o conjunto de conhecimentos que torna um homem cortês e urbano, que possui uma 

cultura baseada primeiro na poesia, na arte da oratória, nas tradições históricas e 

tribais dos antigos árabes, e também em ciências correspondentes: retórica, 

gramática, lexicografia e métrica. 

A interrelação entre ’adab, literatura e cultura, de acordo com Bonebakker 

(1990), está principalmente relacionada à poesia, mas também a alguns provérbios e 

discursos famosos. O ’adab no contexto literário pode se referir tanto à criatividade 

literária como à literatura enquanto objeto de estudo filológico, ou ao conhecimento da 

literatura enquanto marca de erudição. Contudo, esses dois sentidos, com suas 

conotações respectivamente ativas e passivas, nem sempre são claramente 

discerníveis. Ainda no aspecto literário do termo, Bonebakker (1990) apresenta o adab 

enquanto gênero narrativo, tal definição pode ser observada no conteúdo das obras 

de ’adab, que normalmente podem ter o formato de uma coletânea variada, são 

enciclopédicas e didáticas em seus objetivos, embora não sejam técnicas em sua 

abordagem. Al-Jāḥiẓ (m. 869) é visto como o criador desse gênero. 

Desse modo, como observou Natij (2015, p.165), o termo ’adab remete a duas 

coisas complementares: de um lado, designa o conjunto de saberes e de 

conhecimentos “seculares” que um indivíduo formado segundo as regras do ’adab 

adquire e cultiva; por outro lado, remete a uma atitude intelectual e ética, produto de 

uma mistura de fineza de espírito e refinamento, onde o indivíduo cultivado, o adīb, 

mostra-se capaz de exibi-los constantemente em sua vida pessoal e em sua 

abordagem intelectual. 

Segundo Gabrieli (1986, p. 176), a riqueza e a complexidade do conceito de 

’adab, enquanto cultura, foi por outro lado reduzida, ainda na época abássida, para 

uma acepção menor. Do seu sentido de “cultura geral necessária” esperada de 

qualquer pessoa com uma educação superior, assumiu o significado específico do 

“conhecimento necessário para certos ofícios e funções sociais”. Desse modo, temos, 

por exemplo, o ’adab al-kātib (a cultura especializada requerida para desempenhar o 

 
(Histórias curiosas de Filósofos e Sábios e o ādāb dos antigos professores), de Ḥunayn Bin Isḥāq, (m. 
873). 
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ofício de secretário, tal como é o título do tratado de Ibn Qutayba), e o ’adab dos 

vizires, nesse sentido o conjunto de conhecimentos específicos e experiência própria 

desse ofício.  

Bonebakker (1990) também nos informa que houve um vínculo entre o ’adab e 

as profissões, pois a partir do século IX foi observado o uso da palavra ’adab para 

designar o conhecimento indispensável a uma profissão particular, ou regras de 

conduta pertencentes a um grupo social particular, representado por obras como: 

Kitāb ’Adab al-katib31 (O livro sobre a boa conduta do secretário), “Adab al-qāḍī” 32 (A 

conduta apropriada ao juiz). 

Por outro lado, como observou Gabrieli (1986), o conceito de ’adab terminou 

perdendo a ampla acepção que tinha durante a era de ouro do califado e tornou-se 

mais restrito a uma esfera menor e mais retórica das “belle-lettres” poesia, prosa 

artística, paremiologia33, e escritos anedóticos. Esse era o tipo de ’adab do qual era 

adepto Al-Ḥarīrī (m. 1122), o famoso autor das maqāmas, a quem Gabrieli (1986) 

atribui virtuosidade verbal e interesses totalmente formais e puristas. 

Contudo, de acordo com Zakharia (2014), até muito recentemente era aceito 

na história literária que o ’adab conheceu, entre 1055 e 1258, dois séculos de 

desaceleração gradual, sem novidades, da letargia ao declínio até o século XIX. 

Zakharia (2014) cita o exemplo do orientalista Gabrieli, que afirmou: "Do amplo sentido 

de humanitas, representado por al-Jāḥiẓ, o ’adab restringe seu sentido e assim 

permanecerá durante a longa decadência das letras e do espírito árabe, até o 

renascimento moderno". Para Zakharia (2014), os pesquisadores estão apenas 

começando a questionar a própria ideia de “decadência” e a lançar uma nova luz sobre 

esses séculos para fazer justiça ao "Jāḥiẓ", ao grande autor esquecido de cada 

período que foi mal estudado. 

Por outro lado, para Abbès (2010, p. 33) o significado contemporâneo da 

palavra “adab” que é “literatura” por um lado e “cortesia” por outro, responde a 

imbricações que já estavam presentes na época medieval, o que permite insistir sobre 

a continuidade entre os sentidos antigos e os sentidos modernos mais do que sobre 

suas diferenças radicais. Segundo Abbès (2010), tal manifestação de ’adab a partir 

 
31 Escrita por Ibn Qutayba (m. 889). 
32 Al-Ḫaṣṣāf (m. 874). 
33 Coletânea de provérbios. 
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do discurso do adīb, do seu estilo literário é o significado que essa palavra carrega até 

o final da era “clássica” do Islã, como mostra a apresentação que Ibn Ḫaldūn (m.1406) 

faz do ’adab enquanto disciplina cuja finalidade consiste em “manejar bem a prosa e 

a poesia, seguindo os modelos e as formas árabes”.  

Assim, de acordo com Abbès (2010, p. 41), mesmo que a palavra ’adab 

continuasse a remeter a uma formação geral do homem, o autor destaca que essa 

palavra começa, com Ibn Khaldun, a se colorir com a significação moderna que terá a 

partir do século XIX, quando os povos do Oriente serão levados a escolher um termo 

para dar conta do que os ocidentais entendem por “literatura”. Desse modo, o ’adab 

já havia sido limitado por Ibn Ḫaldūn à prosa e à poesia, aos trechos das antologias 

que era preciso memorizar a fim de se sobressair na arte da escrita. As obras 

fundamentais do antigo ’adab, escritas por letrados como Ibn Qutayba ou Al-Jāḥiẓ, 

não são mais percebidas como um conjunto que visava uma formação global, mas 

simplesmente enquanto obras de literatura. Ainda assim, concordamos com Zakharia 

(2014) e acreditamos que novas pesquisas sempre poderão lançar nova luz sobre 

esses séculos, da dita era “pós-clássica”, e ainda existem muitas facetas interessantes 

do ’adab a serem descobertas.  

Patrizi (2020, p. 16), em seu recente estudo sobre o ’adab, nos forneceu uma 

boa síntese para concluir e rever os pontos principais que temos abordado. Em suma, 

a palavra árabe ’adab é um termo polissêmico, que tem o significado principal de bom 

comportamento e etiqueta. Em seu sentido intelectual, ’adab remonta à soma do 

conhecimento adquirido, ou ao conhecimento geral necessário para cumprir uma 

função social específica. Em seu sentido ético, ’adab também significa boa educação, 

cortesia e urbanidade. Esta palavra tem uma história longa e complexa, e foi formada 

por meio de um processo igualmente complexo de influências linguísticas, como vimos 

ao nos aventurarmos nas hipóteses de sua origem. 

E agora, após essas considerações sobre essa palavra-chave e seus 

significados no contexto islâmico medieval observaremos o ’adīb. 
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 O Adīb na cultura islâmica medieval ,األديب .1.3

 

O adīb (pl. udabā,أدباء) é a pessoa que exibe ou possui ’adab, um participante 

da cultura letrada34, alguém cultivado,35 e que também possui boa conduta36. Dois 

aspectos desse personagem cultural encontram-se ligados aos sentidos do termo 

’adab que, segundo Natij (2015, p. 165), designa tanto uma soma dos saberes 

adquiridos e cultivados quanto uma atitude intelectual e ética, que mistura refinamento 

e fineza de espírito. O indivíduo cultivado, o adīb, deve ser capaz de demonstrar 

constantemente essa atitude tanto na sua vida pessoal quanto no seu percurso 

intelectual. 

Segundo Carter (2006, p. 332-33) o produto do ’adab é o indivíduo refinado e 

bem-educado, normalmente um cortesão ou erudito, o qual pertence à “aristocracia 

da mente”. O adīb não era apenas conhecedor do amplo currículo de conhecimentos, 

mas também apto a compor tais obras; além disso era esperado que o adīb exibisse 

boa conduta, tanto na corte quanto na sociedade em geral. Para Carter (2006), é a 

“boa conduta” acima de tudo o que implica o termo ’adab, e livros foram escritos para 

prescrever correta conduta profissional de doutores, ministros, juízes e eruditos. 

Heck (2002, p. 19) afirma que havia uma hierarquia islâmica do conhecimento, 

cujo topo era ocupado pela linguagem. Certamente, existiram figuras além dos 

secretários de Estado cuja posição na sociedade também dependia de sua habilidade 

na linguagem, tal como o adīb. Os interesses em literatura da elite cultivada e o 

prestígio obtido por seu refinamento cultural contribuíram para a importância dada às 

ciências da linguagem dentro da classificação do conhecimento árabe-islâmico. 

Para Gabrieli (1986, p.175-76) o adīb perfeito, no período omíada, era aquele 

que se destacava no conhecimento dos poetas antigos, no ayyām al-carab, na esfera 

poética, histórica e antiga da cultura árabe. O contato com as culturas estrangeiras 

 
34 Toorawa (2005) elaborou um estudo sobre Ibn Abi Tahir onde buscou demonstrar e enfatizar o 
significado do que considera como uma importante e irrevogável transformação presenciada no século 
IX: a transição de uma cultura predominantemente oral para uma cultura cada vez mais textual, 
baseada em livros, na escrita. Devido à importância dos livros, da textualidade e escrita, o autor refere-
se a essa nova situação como “cultura letrada”, um termo que o autor sugere fazer parte do significado 
expresso pelo termo ’adab e que também utilizamos aqui. 

35 Toorawa (2005) apresenta essa definição no glossário, p. XII. 

36 Sadan (1998, p.57). 
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ampliou o conteúdo do adab, que passou a incluir os conhecimentos de seções de 

literatura estrangeira (indiana, iraniana, helenística), familiar para a civilização árabe 

islâmica a partir do início do período abássida. O adīb do século IX era não apenas 

conhecedor da poesia e prosa árabe, de máximas e provérbios, na genealogia e 

tradição da jāhiliyya e dos árabes no tempo em que ainda não estavam totalmente 

islamizados, mas alguém que ampliava a sua rede de interesses para incluir o mundo 

iraniano, grego e indiano. 

Abbès (2010, 31) afirma que o conteúdo literário deveria revelar a inteligência 

e a fineza do adīb, fornecer-lhe a ocasião de mostrar aos outros suas qualidades 

morais e espirituais e, sobretudo, permitir dar aos amigos, comensais e aos mais 

poderosos os prazeres da boa companhia e as alegrias das discussões amigáveis. 

Segundo Toorawa (2005, p. 51) o adīb da metade final do século IX era cada 

vez mais influenciado pelo novo predomínio da cultura letrada e do livro. Os ’udabā 

agora agiam num meio permeado pela palavra escrita. Esses ’udabā (letrados), 

segundo Hourani (2006, p.82-3), extraíam inspiração do vasto mundo criado pela 

difusão do Islã e seu Império: a multiplicidade de povos e países, a nova variedade de 

personagens humanos, os novos problemas de moralidade e conduta. Eles tentavam 

ver essas coisas à luz da nova fé islâmica, e expressá-las numa forma literária 

agradável.  

A compreensão desse personagem cultural está ligada aos sentidos do termo 

’adab, e quando essa palavra designa tanto uma soma dos saberes adquiridos e 

cultivados pode ser traduzida como sinônimo de cultura, como fez Miquel (1971, p. 

170), que aproximou o sentido dessas duas palavras e usa a palavra ’adab para 

designar a produção dessa cultura letrada, que é representada pelas compilações e 

antologias cujos dados transferem-se incansavelmente de um escritor para outro. 

Desse modo, temos uma relação importante entre uma cultura geral e a ampla 

visão do adīb. Para Abbès (2010, p. 30), o adīb é cultivado sem ser pedante, 

disciplinado sem ter o espírito estreito, elegante, polido e razoável, ele encarna o ideal 

da sociedade abássida dos séculos IX-X, o qual levou a reflexão sobre o homem aos 

limites mais remotos e através de numerosas disciplinas (filosofia, história, ciência, 

religião). Essa acepção maior do ’adab enquanto cultura geral do homem virtuoso 

pode ser lida no exemplo da célebre definição que o descreve como alguém que 

“compreende de tudo um pouco”, alguém que toca todos os domínios da cultura e tem 
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certo domínio de muitas disciplinas. Esse domínio, que deve permanecer geral, opõe-

se ao tipo de conhecimento que possui o especialista de um domínio particular como 

a gramática, a poesia, a lexicografia, a história, a retórica, a política etc. 

Natij (2008, p. 232) cita e analisa a expressão empregada por Yāqūt al-Ḥamawī 

(m. 1229), quando descreve Al-Tawḥīdī (m. 1023) como “faylasūf al-udabā’ wa adīb 

al-falāsifa (filósofo dos letrados e letrado dos filósofos)”. De acordo com Natij (2008), 

tal expressão é cheia de ensinamentos pois ela nos apresenta a fisionomia intelectual 

de Al-Tawḥīdī, sob o signo da sobreposição de diferentes espaços de pensamento e 

descompartimentalização dos domínios do saber, onde o ’adab e a filosofia podem se 

comunicar, trocar e confrontar suas respectivas visões sobre a realidade. 

Há uma obra que se configura praticamente como um argumento favorável à 

ampla visão que um adīb. Trata-se de uma epístola, intitulada “Risāla fī ṣināʿat al-

quwwād” e elaborada por Abū cUṯmān cAmr b. Baḥr al-Jāḥiẓ (m. 869), considerado o 

maior representante do ’adab. De acordo com Natij (2016), esta epístola de al-Jāḥiẓ 

teria como objetivo criticar os especialistas de cada ofício, cuja relação com a cultura 

e o discurso é considerada oposta à do adīb (aquele que possui a cultura do ’adab). 

Nesta obra, al-Jāḥiẓ apresenta onze personagens, exercendo diferentes ofícios, os 

quais participaram de uma batalha liderada pelo califa abássida al-Muʿtaṣim ou al-

Mutawakkil, provavelmente contra Bizâncio: um cavalariço, um médico, um alfaiate, 

um fazendeiro, um padeiro, um professor, um proprietário de ḥammām (banho), um 

varredor, um comerciante de bebidas, um cozinheiro e um tapeceiro (farrāš). O 

conteúdo da risāla (epístola) consiste nas respostas de cada um desses onze 

personagens a uma única e mesma pergunta: como foi a batalha?  

Nas respostas desses onze personagens apresentados por al-Jāḥiẓ, Natij 

(2016) observa que todos personagens testemunharam os mesmos fatos e tiveram a 

mesma experiência; contudo, através de suas respectivas formas de descrever esses 

fatos, tem-se a impressão de que não estavam no mesmo lugar e não tinham visto a 

mesma coisa; em segundo lugar, o vocabulário usado por cada um dos onze 

personagens não é retirado do dicionário comum geral, mas dos repertórios 

terminológicos próprios e específicos de suas respectivas profissões. 

Para Natij (2016) além da caricatura e do efeito cômico pretendido, o que Al-

Jaḥiẓ queria sublinhar em nossa visão ao encenar esses personagens é a diferença 

entre o tipo de conhecimento possuído pelo especialista em uma área técnica 
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específica (ṣināʿa) e a forma de conhecimento que o adīb é capaz de demonstrar: 

enquanto os especialistas técnicos (ahl al-ṣināʿāt) tendem a impor objetos específicos 

às suas áreas de experiência e competência em todos os contextos de discurso e 

comunicação, o adīb mostra-se capaz de encontrar palavras e conceitos adequados 

para cada domínio de objetos e experiências. Os discursos desses onze personagens 

são apresentados por al-Jāḥiẓ como sendo a consequência danosa de um tipo de 

educação que deve ser evitada a todo custo, porque só pode produzir mentes 

fechadas e compartimentadas que se mostram incapazes de realizar fatos e coisas 

de uma forma que seja comunicável e universalizável. É por isso que al-Jāḥiẓ começa 

seu apelo pela cultura aberta e multidisciplinar de ’adab dirigindo-se ao califa: 

 

Certifique-se, ó Comandante dos Crentes, de que seus filhos podem aprender 
todos os ramos da cultura (kull al-’adab), porque se você lhes ensinar apenas 
um, eles não serão capazes de responder bem no dia em que lhes for 
perguntado sobre outra coisa. Porque eu conheci o Ḥizām, o cavalariço [...] e 
pedi a ele que me contasse como foi a guerra, então ele respondeu ... (AL-
JĀḤIẒ, apud NATIJ 2016, p.166). 

 

Natij (2016) relembra o importante fato de que esta epístola foi composta por 

Al-Jāhiẓ e dirigida ao califa al-Muʿtaṣim ou al-Mutawakkil, provavelmente na época em 

que ele ocupou ou deveria ocupar a função de educador dos filhos do califa. Se assim 

foi, seria possível considerar esta epístola não apenas como uma obra na qual al-

Jāḥiẓ desenvolve sua concepção de ’adab, mas também como uma espécie de 

manifesto através do qual o mesmo al-Jāḥiẓ defende um método e programa 

educacional e pedagógico. Desse modo, a epístola Ṣināʿāt al-quwwād seria, portanto, 

apresentada como um apelo a favor de uma educação que terminará com a formação 

de indivíduos com uma grande abertura. Esta formação deve ser regida não pelo 

princípio da especialização em determinada área de conhecimento (ṣināʿa), mas sim 

no que era preconizado pela cultura do ’adab, nomeadamente a multidisciplinaridade. 

Essa concepção de ’adab como um sistema de conhecimento aberto não é apenas a 

de Al-Jāḥiẓ, mas o que a cultura do ’adab faz de si mesma, como a mostra a seguinte 

definição: 
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Se você quer se tornar um estudioso, dedique-se a uma área específica do 
conhecimento e tente se especializar nela. E se, por outro lado, você busca 
se tornar um homem de cultivado (adīb) de acordo com as regras do ’adab, 
então você terá que adquirir o melhor de cada campo do conhecimento. (IBN 
QUTAYBA, apud NATIJ, p. 173) 

 

Lecomte (1965, p. 424) havia observado essa afirmação de Ibn Qutayba (m. 

889) como uma evidência de que o estudioso, erudito, o conhecedor das ciências 

religiosas e assimiladas é um especialista, um técnico, do qual não exigimos 

conhecimentos aprofundados em outras áreas do conhecimento, encontra-se na 

supracitada afirmação de Ibn Qutayba: “Se queres ser cālim (erudito, conhecedor das 

ciências religiosas), estuda um só ramo da ciência (cilm); se queres ser adīb, busca o 

melhor em todos os ramos.” Lecomte (1965) observa que esta afirmação de Ibn 

Qutayba define o adīb como um eclético por definição, alguém que tem noção de tudo, 

que possui uma verdadeira “cultura geral”. 

Natij (2016) mostra que esse requisito de síntese dos vários conhecimentos 

adquiridos em um todo coeso é bem sublinhado por Yāqūṭ al-Ḥamawī37 (m. 1229) na 

distinção entre ʿālim, o estudioso especializado em um determinado campo, e o ’adīb: 

 

A diferença entre o homem cultivado de acordo com as regras do ’adab (adīb) 
e o erudito especialista (cālim) é que o adīb obtém os melhores elementos de 
cada campo do conhecimento, sintetizando-os, enquanto o erudito se dedica 
a uma única disciplina e se especializa nela. (Al-ḤAMAWĪ, apud NATJI, 2016, 
p. 174). 

 

Desse modo, como afirma Natij (2016), a cultura do adīb é, portanto, oposta à 

do especialista, no sentido de que deve ser ao mesmo tempo geral, ampla e aberta. 

No entanto, deve-se acrescentar que não basta adquirir uma massa de múltiplos e 

variados conhecimentos aplicando o famoso lema de ’adab: al-’adab huwa al-aḫḏ min 

kull šayʾ bi-ṭaraf (O ’adab consiste em obter um pouco de cada área do conhecimento). 

Ainda é necessário conseguir fazer com que o conhecimento assim adquirido seja 

sintetizado em um todo harmonioso e coerente que se denomina adab, ou seja, 

 
37 Em 1226, Yāqūt al-Hamawi elaborou uma obra vasta consagrada aos udabā (plural de adīb), trata-
se de “Mucjam al-udabā’ ou “Irshād al-Arīb ilā Macrifat al-Adīb” a qual foi editada por D. S. Margoliouth, 
seu título pode ser traduzido como “Dicionário de Homens Cultivados”, o “Dictionary of Learned Men” 
e ocupa um total de 7 volumes. Só para se ter uma ideia da dimensão desse panteão, o primeiro volume 
tem 470 páginas. 
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“cultura”. O adīb não é aquele que sabe tudo sobre tudo, nem aquele que sabe tudo 

sobre uma coisa, mas aquele que frequenta todas as áreas do conhecimento, de modo 

que se permite ser permeado e fertilizado pela forma de inteligência inerente e 

específica para cada uma delas. Porque a vocação do verdadeiro adīb não é apenas 

possuir conhecimento ou conhecimento específico, mas o espírito de conhecimento 

em geral. 

Assim, como afirmou Sadan (1998, p. 57), o adīb era considerado uma pessoa 

cultivada, um homem letrado e com boa conduta. Foi apenas no século XX que os 

intelectuais árabes no Egito utilizaram o termo ’adab enquanto um equivalente para a 

“literatura” nas línguas europeias e o derivado adīb começou quase exclusivamente a 

denotar “escritor”. Contudo, conforme temos observado, assim como o sentido 

medieval de ’adab é mais amplo o adīb também é um reflexo dessa concepção: 

alguém que tem certo domínio de muitas disciplinas, um domínio que deve 

permanecer geral, e que se opõe ao tipo de conhecimento possuído pelo especialista. 

Além dessa ampla visão proporcionada pelo conjunto de conhecimentos, várias 

características que diversas fontes atribuem ao adīb vão configurando um modelo 

ideal. Para ilustrá-lo, temos a caprichada descrição de adīb elaborada por Zakharia e 

Toelle (2005, p. 101-2): 

 

O adīb é aquele que sabe satisfazer ao microcosmo da elite, que domina sua 
linguagem, conhece e aplica seus códigos, se curva às suas regras. A cada 
situação, para cada sentimento, o adīb deve responder de modo a se 
aproximar do modelo ideal estabelecido para ele. A princípio, esse modelo é 
construído em torno do domínio da razão (caql), do coração, da boca, do 
pensamento, dos gostos e do corpo. Prudente, capaz de analisar as situações 
e antecipar seus efeitos, pouco sensível às honrarias, impassível diante dos 
elogios, reservado, comedido, necessariamente cultivado porém modesto em 
sua erudição, atento às sutilezas da linguagem e capaz de manejá-las, 
falando sempre com sensatez, justo em seus julgamentos, moderado em 
seus apetites, não exagera em seus prazeres, contido em sua cólera, o adīb 
não ignora o excesso, mas o evita ou o contém, utilizando uma disciplina 
regular, de fato permanente, sem obter glória, pois ele desafia tanto sua 
própria capacidade quanto a dos outros. Com um realismo que beira o 
pessimismo, ele reclama de seus contemporâneos que fogem dos esforços 
exigidos por esse modelo, certamente árduo, porém insubstituível. 

 

Sim, trata-se de um modelo árduo, e a descrição enfatiza tanto a atitude 

intelectual e ética, quanto o domínio da linguagem. Como vimos no início deste 

capítulo, o adīb deve ser capaz de demonstrar constantemente essa atitude tanto na 
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sua vida pessoal quanto no seu percurso intelectual. Berkel (2013, p. 103) observa 

que a imagem frequentemente retratada era de alguém que poderia obter o maior 

prestígio na sociedade: o indispensável, erudito, de boas maneiras, cultivado e 

letrado, o adīb por excelência. A mais proeminente habilidade desse homem culto 

ideal era sua maestria na escrita e eloquência.  

 Para ilustrar esse modelo ideal de adīb consideramos relevante encerrar este 

capítulo com um exemplo da fonte literária objeto deste trabalho: o Livro das Mil e 

Uma Noites. Observaremos como uma narrativa pode representar esse modelo ideal, 

no que se refere à mestria na escrita e eloquência. 

A história é sobre um rei que tinha dez vizires.38 Um grupo de invejosos se uniu 

para atacar um dos vizires e o acusou de não saber apontar o próprio cálamo. O 

difamado vizir inicia sua réplica com esta pergunta “Qual ’adab vós possuís para vos 

atreverdes a falar na presença do rei dos reis?”  

Tal questão parece dizer que é preciso estar à altura, ter mérito para estar 

diante do rei, possuir os conhecimentos que o ’adab engloba, que envolvem não 

somente a devida etiqueta, talvez pudéssemos refazer a pergunta dizendo “vocês 

dizem que eu não sei apontar o cálamo, mas o que vocês sabem para ousar estar na 

presença do rei?”  

Após colocar essa questão, o vizir continua dizendo “Meu pai me ensinou o 

vizirato, e não a marcenaria, mas a menor parte do meu ’adab é o apontamento do 

cálamo”. E lança o desafio: “existe entre vós alguém capaz de escrever uma carta 

com um cálamo de ponta quebrada?”, e o grupo se mostra incapaz daquilo. Então, o 

vizir Aṣṣāḥib demonstra a habilidade excepcional de um adīb, de um letrado: “ele 

tomou um cálamo, quebrou-lhe a ponta e com ele escreveu numa folha inteira”, “e o 

grupo admitiu o seu mérito, e lhe reconheceu o ’adab e a nobreza”.  

É o conhecimento da escrita, mesmo que executada sob condições adversas, 

que lhe confere o ’adab, e saber apontá-lo, como ele disse, é a menor parte da cultura 

de um letrado, sua demonstração de habilidade reforça o reconhecimento do seu 

’adab, ou de sua cultura. 

Essa história ilustra perfeitamente muitos aspectos descritos por Zakharia e 

Toelle (2005) para esse modelo árduo e insubstituível de adīb. Um personagem que 

 
38 LIVRO das Mil e Uma Noites, vol. IV (2012, p. 324-25), esta história pertence ao manuscrito ARABE 
3612, da Biblioteca Nacional da França, Paris. 
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precisou desafiar tanto sua própria capacidade quanto a dos outros, que soube reagir 

a uma situação depreciadora de modo a se aproximar e corresponder ao modelo ideal 

estabelecido para ele. Atento às sutilezas da linguagem e capaz de manejá-las, soube 

falar com brio, sensatez e a propriedade necessária para expressar seu 

aborrecimento. O personagem foi prudente, capaz de analisar as situações e 

antecipar seus efeitos e por isso foi responsável pelo bom desfecho dessa história. 

Esse foi apenas um exemplo para iniciar nossa observação da palavra ’adab 

nas narrativas das Noites. Apenas uma história dentro de um grande conjunto de 

narrativas que nos retratam o ’adab e o adīb. Consideramos relevante observar em 

que contexto as narrativas os inserem, como representam o ’adab? Quais 

conhecimentos associam ao adīb, como ele adquire esses conhecimentos? Por isso, 

buscando responder a essas e outras perguntas, o presente trabalho se configurou 

enquanto um panorama, que busca apresentar como as narrativas das Noites 

representam o ’adab. E com essa narrativa encerramos este capítulo inicial que visou 

esboçar uma apresentação desta palavra-chave na cultura islâmica medieval, para 

que possamos começar a perceber como a narrativa a representa. 
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2. Šahrāzād, uma ’adība. 

 

2.1. Traduzindo a adība 

 

Na figura abaixo temos o trecho onde o “Manuscrito 3609” descreve Šahrāzād 

enquanto uma ’adība, ou seja, uma detentora de ’adab”. Esse manuscrito que está 

preservado em Paris, na Biblioteca Nacional, data provavelmente39 da metade do 

século XIV. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 01: Manuscrito Arabe 3609, p. 06. 

 

وكانت  الكبيره  شهرازد  قد  قرات  الكتب  والمصنفات  والحكمه  وكتب   
االشعار  وطالعت  االخبار  وعلمت  اقوال  الناس  وكالم  الطبيات  وحفظت  

 الحكما والملوك ، عارفه  لبيبه  حكيمه  اديبه ، قد  قرت  40
   . الكتب  ت سودر 

 (MAHDI,1984 ,٦٦.ص)

 

 

39 Em relação a essa datação existe uma divergência entre Heinz Grotzfeld e Muhsin Mahdi. Um 
estabelece que seria do século XV (segundo evidência apontada por Grotzfeld), o outro sustenta tal 
manuscrito seria do século XIV. Como bem observou Jarouche (2007), no posfácio do terceiro volume 
das Noites, mesmo uma datação mais tardia respaldada não implica necessariamente que a elaboração 
do Livro das Mil e Uma Noites seja desse período tardio, pois o manuscrito citado também pode ser 
cópia de manuscritos mais antigos que não chegaram até hoje. Por esse motivo preferimos adotar a 
datação proposta por Muhsin Mahdi, ou seja, o século XIV. 

40 Corrigimos uma imprecisão na fixação de texto realizada por Mahdi, que lê, equivocamente, a última 
frase como قد قرت ودرت, “lera e compreendera”, quando o texto registra قد قرت ودرست الكتب, “lera e estudara 
[todos] os livros”. 
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O manuscrito acima foi utilizado por Antoine Galland para a tradução francesa 

de 1704 e serviu de fonte principal para a edição de Muhsin Mahdi (MAHDI, 1984). O 

“Manuscrito Arabe 3609” e sua edição também foram utilizados pelos tradutores 

Haddawy (1990), Jarouche (2005), Maia (2017). Observaremos as traduções da 

mesma passagem deste manuscrito para o francês, inglês e português, analisando o 

modo como cada tradutor interpretou essa caracterização de uma personagem que 

possui ’adab, verificando como certas escolhas implicam em diferentes aspectos 

dessa ’adība. Começaremos pela tradução de Galland para a descrição de Šahrāzād: 

 

Elle avait beaucoup de lecture et une mémoire si prodigieuse, que rien ne lui 
était échappé de tout ce qu’elle avait lu. Elle s’était heureusement appliquée 
à la philosophie, à la médecine, à l’histoire et aux arts; et elle faisait des vers 
mieux que les poètes les plus célèbres de son temps. Outre cela, elle était 
pourvue d’une beauté extraordinaire; et une vertu très solide couronnait toutes 
ses belles qualités. (LES MILLE et une nuits, 1825, p.30) 

 

Antes de comentar essa descrição, seria relevante lembrar que Galland inclui 

uma “Nota do Tradutor” com quatro páginas41, a qual antecede a narrativa e nos ajuda 

a observar como ele agiu em sua tradução: é onde afirma que “mostrou os árabes aos 

franceses com toda a cautela exigida pela delicadeza da língua francesa e da sua 

época”42, que eliminou os “contos que corrompem mais do que edificam”43 para que 

seus leitores pudessem se “beneficiar com os exemplos de virtude”44 selecionados 

pelo tradutor. Galland afirma que tomou o cuidado de “preservar os personagens, para 

não se desviar das expressões e sentimentos deles; e que só se desvia do texto 

quando o decoro não o permitia segui-lo.”45  

 

41 A versão brasileira da tradução de Galland (feita por Alberto Diniz) não inclui esse texto. Na 
apresentação elaborada por Malba Tahan encontra-se uma lista com algumas lamentáveis respostas 
para a seguinte questão: “Como agiu Galland para tornar sua tradução interessante e viva?” Respostas: 
“a) Aproveitou apenas uma quarta parte dos contos originais. A sua escolha foi recair sobre as lendas 
mais curiosas e de enredo mais palpitante; b) Teve o cuidado de abolir todas as cenas que pudessem 
ferir os princípios morais cristãos; c) Suprimiu do enredo dos contos todos os versos, poemas e citações 
poéticas; d) Procurou fazer uma tradução que fosse isenta de expressões chulas ou pouco edificantes”. 

42 LES MILLE et une nuits, p. XXIII-XXIV. 

43 Ibid., p. XXIV. 

44 Ibid., p. XXIV. 

45 Ibid., p. XXIII. 
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Podemos ver que, na descrição de Šahrāzād, Antoine Galland coroa todas as 

qualidades de nossa heroína com a virtude, apresenta uma imagem que faz seus 

atributos cintilarem, laureados com um objeto que lhes confere distinção e soberania. 

Entretanto, essa coroa também poderia representar o peso de alguém que deve seguir 

as normas morais e precisa ter cautela, pois ao cingir Šahrāzād com a coroa da virtude 

o tradutor nos faz pressupor uma narradora honrosa, decente. Tal coroa bem poderia 

ser considerada como o signo das omissões do tradutor, como se ele colocasse 

suavemente o indicador na boca da narradora dizendo “Chiii, uma rainha virtuosa não 

diria isso!”, assim evitando que Šahrāzād diga o que ele considera escabroso. 

Essa coroa, além ser uma imagem que expressa os esforços do tradutor para 

manter a “decência” – ou “decoro”, como diria Borges – do texto, também pode ser 

vista de outra maneira. Trata-se de uma imagem que poderia traduzir o aspecto moral 

do ’adab. Jamal Eddin Ben Cheikh, um crítico contemporâneo, observa que as 

histórias do Livro das Mil e Uma Noites são consideradas como portadoras de um 

valor cultural ou moral inferior se comparadas aos cânones da literatura árabe, o que 

inclui textos de ’adab. Ele afirma que os críticos árabes desvalorizam e depreciam 

todas essas narrativas porque elas descrevem o homem sendo traído pela mulher, 

uma ideia repugnante, que corresponde a medos profundamente arraigados na psiquê 

da pessoa “calma, religiosa, totalmente moderada” que as obras de ’adab buscam 

construir.  

Nesse caso, podemos ousar dizer que Galland fez o que algum crítico árabe 

faria: atribuiu à narradora “uma virtude muito sólida que coroava todas as suas belas 

qualidades” e omitiu aquilo que julgou necessário. Para citar apenas uma dessas 

cautelosas omissões, enquanto o Manuscrito Arabe 3609 descreve em pormenores 

os dois momentos pérfidos da traição a Šāhriyār, Galland se limitará a dizer que “o 

pudor não me permite relatar tudo o que aconteceu entre essas mulheres e esses 

negros, e é um detalhe que não preciso citar. Basta dizer que Schahzenan viu o 

suficiente para julgar que seu irmão era tão digno de pena quanto ele”46 e, depois, que 

“o sultão viu mais do que o necessário para estar totalmente convencido de sua 

 
46 La pudeur ne me permet pas de raconter tout ce qui se passa entre ces femmes et ces noirs, et c’est 
um détail qu’il n’est pas besoin de faire. Il suffit de dire que Schahzenan em vu assez pour juger que 
son frère n’était pas moins à plaindre que lui. (LES MILLE et une nuits, 1825, p. 11-2). 
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vergonha e de seu infortúnio”.47 Assim, Galland omite os detalhes pérfidos da traição 

ao mesmo tempo em que trai o manuscrito original, encobrindo-lhe as palavras árabes 

que descreveram a cena. Um traditore descrevendo uma traição? Em suas próprias 

palavras, como já citamos, ela afirma que precisou ter cautela para se adequar à 

delicadeza de sua época e da língua francesa e, portanto, uma virtude muito sólida foi 

necessariamente atribuída a Šahrāzād. Contudo, é preciso acrescentar que o 

manuscrito encerra a descrição dizendo que ela era “adība, qad qarat wa darasat al-

kutub ( الكتب   ت س، قد قرت ودراديبه ). Nesse caso, também seria possível considerar que 

o aspecto da boa conduta, que faz parte do comportamento do ’adīb, um outro motivo 

que levou Galland a encerrar a descrição de Šahrāzād dizendo que “une vertu très 

solide couronnait toutes ses belles qualités”. 

Galland também nos conduz a imaginar Šahrāzād como alguém agradável de 

ver, uma personagem de “beleza extraordinária”, característica também ausente na 

descrição apresentada pelo manuscrito. Ao original, que descreve apenas os 

conhecimentos da narradora, ele adiciona o encanto de uma bela mulher. Galland não 

se contenta apenas em afirmar que era alguém “com muita leitura e uma memória 

prodigiosa que conservava tudo que ela tinha lido”, além disso, ela era “alguém que 

se dedica com afinco à filosofia, medicina, história e artes”.  

Dizer que Šahrāzād se dedica às artes também evoca um conhecimento que 

não se apresenta no original. Aqui arriscaremos afirmar que Galland referia-se às 

artes da palavra, a literatura (conservada em sua memória prodigiosa) e a poesia. 

Tanto que, em seguida, ele enaltecerá Šahrāzād dizendo que “ela escreveu versos 

melhor do que os poetas mais célebres de seu tempo”. O manuscrito Arabe 3609 

afirma apenas que ela decorara poesias (وحفظت االشعار), porém Galland quis colocar 

nossa heroína num estado de arte acima de todos de sua época. 

Além dessas características adicionais, gostaríamos de ressaltar também que 

o tradutor francês ocultou quatro atributos – afinal de contas o manuscrito encerra a 

descrição de Šahrāzād reconhecendo que ela é         (اديبه حكيمه   لبيبه    , عارفه  

conhecedora das coisas, inteligente, sábia e ’adība), e encerra a descrição dizendo 

que ( قرت  الكتب سودر  قد  ت  , ela tinha lido e estudado todos os livros). Observem que 

 
47 “le sultan en vit plus qu’il n’en fallait pour être pleinement convaincu de sa honte et de son malheur” 
(Ibidem, p. 20). 
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Galland iniciou a descrição de Šahrāzād pelas frases finais do manuscrito; começa 

dizendo que “Elle avait beaucoup de lecture et une mémoire si prodigieuse, que rien 

ne lui était échappé de tout ce qu’elle avait lu”.  Desse modo, ele resume tanto os 

quatro atributos como a sua capacidade de leitura e compreensão. Essa foi a forma 

que encontrou de traduzir a ’adība; é claro que isso entra para o rol de suas omissões, 

mas talvez ele pensou ter compensado tal lacuna com essa alegria de se dedicar aos 

conhecimentos; ademais, como vimos, o ’adab requer o conhecimento de história, 

poesia, provérbios, alegorias, paradigmas, além do uso correto e agradável da 

linguagem, e a descrição de Šahrāzād envolve esses conhecimentos. 

E agora observaremos a tradução para língua inglesa feita por Husain 

Haddawy, o bagdali que ensinou inglês e literatura comparada em universidades 

americanas, e que produziu uma tradução das Noites utilizando a edição de Mahdi 

(1984) para os manuscritos “Arabe 3609-3611”. É assim que ele traduz a descrição 

de Šahrāzād: 

 

The older daughter, Shahrazad, had read the books of literature, philosophy, 
and medicine. She knew poetry by heart, had studied historical reports, and 
was acquainted with the sayings of men and the maxims of sages and kings. 
She was intelligent, knowledgeable, wise, and refined. She had read and 
learned. (THE ARABIAN NIGHTS, 1990, p. 34) 

 

É interessante perceber como uma pequena nuance na tradução pode dizer 

muito sobre o texto original e a cultura da qual faz parte. Vimos com Galland o retrato 

de “alguém que se dedica com afinco à história”, e com Haddawy vemos que “ela tinha 

estudado relatos históricos”. Para além da nuance sentimental, que vemos oscilar 

entre uma dedicação alegre e a seriedade de quem se ocupa de um estudo, há algo 

mais. O manuscrito árabe diz que ela “طالعت االخبار” (ṭālacat al-’aḫbār). E, nesse caso, 

Haddawy utiliza o sintagma “relatos históricos”, o qual consegue exprimir melhor o 

conceito árabe de ( خبر, ḫabar ; pl. خبارأ , ’aḫbār). 

De acordo como Osti, (2009, p. 285) o significado literal de ḫabar pode ser 

“anedota”, “história”, “declaração”, “notícia”, “informação”. Bounfour (2000, p. 199) 

define ḫabar como um discurso indireto, que foi a base da constituição da cultura 

árabe-islâmica e o meio privilegiado de sua expressão e sua transmissão. 

Para Kilpatrick (1998, p. 95), ’aḫbār são textos geralmente narrativos, muitas 

vezes muito curtos, que aparecem nas clássicas coleções de ’adab árabes, com um 
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status indeterminado ou variável no que diz respeito à historicidade. De modo que um 

ḫabar em um texto histórico será uma unidade de informação introduzida por uma 

cadeia de transmissores (’isnād), embora não esteja necessariamente de acordo com 

os rigorosos critérios exigidos de um ’isnād anterior a um ḥadīṯ do Profeta ... Um ḫabar 

na obra de adab pode ter um ’isnād completo, mas também pode ter um ’isnād 

fragmentado, ou mesmo nenhum. 

Osti (2009, p. 285) afirma que a principal qualidade do ḫabar pode, ao mesmo 

tempo, ser considerada sua principal deficiência: trata-se de uma anedota 

independente, de comprimento variável, mas limitado, frequentemente acompanhada 

por um ’isnād (cadeia de transmissores) que lhe valida a autenticidade. Como tal, pode 

ser reutilizado para diversos fins, misturado com outros ’aḫbār, encurtado, editado, 

agrupado temática ou cronologicamente e pode até ser forjado. Constitui o elemento 

básico para a maioria dos gêneros da prosa árabe clássica e foi amplamente 

explorado em busca de evidências históricas e conteúdo literário. 

Saber que Šahrāzād “tinha estudado relatos históricos” é algo que poderia ser 

visto como se a narrativa buscasse, nos conhecimentos que ela obteve estudando os 

’aḫbār, uma forma de validar o conteúdo narrado por sua protagonista. Além disso, 

observemos como se conclui a descrição de Šahrāzād: “she was intelligent, 

knowledgeable, wise, and refined. She had read and learned”.48 Sublinhamos o 

momento em que o manuscrito a caracteriza como ’adība, que Haddawy traduziu 

como “refinada”. A descrição se encerra dizendo que ela leu e entendeu os livros, que 

tanto pode ser vista como os livros referentes a todos os conhecimentos atribuidos a 

ela, como também as obras de ’adab, afinal, ela é caracterizada como uma ’adība. De 

modo que há na protagonista o refinamento proporcionado pelo ’adab, que Šahrāzād 

teria obtido ao “ler e entender” clássicas obras de ’adab, algumas das quais possuem 

muitos ’aḥbār.  

Desse modo, ao fazer ’adība equivaler a “refined”, Haddawy traduz em parte 

isso, ou seja, considera o ’adab um refinamento cultural. Afinal, como vimos no 

capítulo anterior, um ’adīb é um participante da cultura letrada, alguém cultivado, que, 

além disso, possui boa conduta e boas maneiras. Só para citar um exemplo, na 

 
48 Note que essa tradução que obedece a edição de Mahdi: cārifa labība ḥakīma ’adība qad qarat wa 
darat. O texto registra que ela lera e estudara todos os livros (عارفه لبيبه  حكيمه  اديبه ، قد  قرت ودرت الكتب), uma 
imprecisão cometida durante a fixação do texto, conforme já dissemos. 
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história do segundo dervixe, que Šahrāzād contará a partir da 42a Noite, há um 

príncipe que descreve suas habilidades para um alfaiate. Haddawy traduz essa 

passagem da seguinte maneira “I am a jurist, a man of letters, a poet, a grammarian, 

and a calligrapher” (“Sou jurisconsulto, sábio, letrado [adīb], poeta, gramático e 

calígrafo”). Desse modo, temos a mesma palavra, no mesmo livro sendo traduzida de 

formas diferentes que se adequam ao contexto e à gama de significados que 

envolvem a palavra ’adab. 

Continuando a análise da tradução de Haddawy para a descrição de Šahrāzād, 

percebemos que Galland omitiu um conhecimento que o manuscrito atribuiu à nossa 

’adība. Haddawy nos revela que ela era “acquainted with the sayings of men and the 

maxims of sages and kings”, isto é, “tinha o conhecimento dos dizeres dos homens e 

das máximas de sábios e reis” ( اقوال  الناس  وكالم الحكما والملوك, aqwāl an-nās wa kalām 

al-ḥukamā wa al-mulūk). O manuscrito usa esses dois termos para se referir a 

máximas e ditos: aqwāl (اقوال, sing. qawl, قول) e kalām ( كالم, pl.  كلمات, kalimāt).  

E aqui temos novamente o conhecimento de uma ’adība, um conhecimento que 

faz parte do ’adab. De acordo com Gutas (1981, p. 59), ’adab é um gênero da literatura 

árabe que combinava poesias e provérbios, máximas e anedotas, e dizeres de todo o 

tipo compostos por diferentes pessoas, de modo a constituir as antologias edificantes 

e divertidas que eram as obras de ’adab. Essas antologias formavam a única fonte 

mais abrangente de ditos e máximas compostos por árabes ou não árabes. Essas 

obras de ’adab são gerais ou especializadas, dependendo tanto do tipo de público 

para quem essa obra se destinava quanto das fontes de onde foram compiladas. Para 

mencionar apenas as mais famosas, Gutas (1981) cita duas coleções gerais: cUyūn 

al-’aḫbār (Crônicas selecionadas), de Ibn Qutayba (m. 889 d.C.) e Al-cIqd al-farīd (O 

colar singular), de Ibn cAbd Rabbihi (m. 940 d.C.). Segundo Gutas (1981), essas duas 

obras de ’adab são verdadeiros achados no tesouro das sentenças morais, extraídas 

de todas as fontes e dirigidas a todos os letrados árabes.  

Assim, Haddawy nos aproxima do manuscrito e introduz nuances importantes 

na caracterização de Šahrāzād, ao atribuir-lhe o conhecimento “dos dizeres dos 

homens e das máximas de sábios e reis”, “dos relatos históricos”, o refinamento, e 

essas nuances aprofundam a relação de Šahrāzād com o ’adab, elementos que 

contribuem para o retrato de uma ’adība. 
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A próxima tradução a ser observada foi lançada em 2017 por Hugo Maia, 

antropólogo português que estudou os protestos sociais no Marrocos. Em sua 

tradução para as Noites, Maia assim descreve Šahrāzād: 

 

A mais velha havia estudado os livros de literatura, filosofia e medicina, sabia 
poemas de cor, conhecia os relatos históricos, havia aprendido as máximas 
de gente célebre e o que haviam dito os sábios e os reis. Porque estudou e 
aprendeu, era uma sabedora muito sabida, inteligente e erudita. Maia (AS 
MIL E UMA NOITES, 2017, p. 75). 

 

No início, a descrição de Šahrāzād se assemelha à tradução elaborada por 

Haddawy. Nota-se com isso que Maia buscou manter os conhecimentos atribuídos a 

nossa heroína o mais próximo possível do manuscrito, assim ela “havia estudado os 

livros de literatura, filosofia e medicina, sabia poemas de cor, conhecia relatos 

históricos”.  

Contudo, há duas observações importantes. A primeira refere-se ao 

conhecimento das máximas e provérbios, o qual foi traduzido como “as máximas de 

gente célebre e o que haviam dito os sábios e os reis”. Acreditamos que essa tradução 

diminuiu a abrangência desse conhecimento, uma vez que o manuscrito sugere que 

Šahrāzād “conhecia os dizeres de toda a gente” ( وعلمت اقوال الناس, wa calimat aqwāl 

an-nās). Tanto que Haddawy traduziu como “and was acquainted with the sayings of 

men and the maxims of sages and kings”. Na tradução inglesa, não são “noble men 

sayings”, é um acréscimo desnecessário e que cria uma distinção que não ocorre no 

manuscrito. 

A segunda observação refere-se ao sintagma hiperbólico “sabedora muito 

sabida”, que talvez reflita a proposição de Maia de traduzir utilizando um português a 

um só tempo popular e arcaizante. A ideia óbvia é que esses adjetivos espelham e 

multiplicam a sabedoria atribuída à personagem. “Sabedora” é alguém que possui 

muito conhecimento sobre determinado assunto, “sabida”, além de caracterizar 

alguém com muito conhecimento, também possui o sentido de pessoa prudente e 

astuciosa, quase finória. Šahrāzād conhece muitas histórias e demonstra sua 

prudência e astúcia no ardil que cria para demover o rei. Contudo, o sintagma 

hiperbólico nos parece um espelho que, ao ampliar tanto, acabou gerando uma 

imagem deselegante, algo como uma cabeça bem maior que o corpo. 
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Enquanto Galland encerra a descrição de nossa heroína atribuindo-lhe beleza 

extraordinária, cingindo-lhe a coroa da virtude, que tem lá o seu peso moral, Hugo 

Maia finaliza dizendo que ela “era uma sabedora muito sabida, inteligente e erudita.” 

Assim, o sintagma hiperbólico gera esse espelho que deixa a cabeça de Šahrāzād 

imensa. E se o tradutor às vezes pode ser considerado um traidor, temos no primeiro 

caso uma traição cintilante e soberana, e, no segundo caso, uma traição 

desnecessária, pois o original já exagera nos atributos intelectuais da narradora, e ir 

além disso gerou essa hipérbole a nosso ver dispensável. 

A “sabedora muito sabida” de Hugo Maia também é “erudita”, palavra que 

utilizou para traduzir a ’adība do manuscrito. Qual seria a relação entre o ’adab e a 

erudição? De acordo com Rosenthal (2007, p.251-52), a relação entre o conhecimento 

e a educação no Islã caracteriza-se pela combinação entre cilm e ’adab de um lado, e 

taclīm “instrução” e tacallum “estudo” de outro. O conhecimento é concebido como 

resultado do estudo e instrução em todos os seus aspectos práticos. Nesse caso, 

observa-se que a tradução de Hugo Maia acompanha o manuscrito, e esse “resultado 

de estudo e instrução” que vemos na protagonista que é caracterizada como alguém 

que “havia estudado livros... que estudou e aprendeu”. 

 Cabe ressaltar que, nesse caso, novamente teremos a possibilidade da 

mesma palavra, no mesmo livro, ser traduzida de formas diferentes, que se adequam 

ao contexto e à gama de significados que envolvem a palavra ’adab. Se formos visitar 

aquela mesma 42a noite, assim como fizemos na tradução de Haddawy, 

reencontraremos aquele mesmo príncipe descrevendo suas habilidades para um 

alfaiate, agora em português, da seguinte maneira “Eu sou um homem versado em 

jurisprudência, sábio e cultivado, poeta, gramático e calígrafo”.  

Aqui temos a palavra “cultivado” para traduzir ’adīb, mas por que o Maia preferiu 

utilizar a palavra erudita para traduzir a palavra ’adība? Talvez devido à gama de 

conhecimentos a ela atribuída, que ele fez questão de enfatizar muito enfaticamente 

como “sabedora muito sabida, inteligente e erudita”. De acordo com Rosenthal (2007), 

o ’adīb era o homem educado, até que ponto isso também significava o homem 

erudito, conhecedor, é uma outra questão (que desenvolveremos mais adiante, em 

outro capítulo). 

 E agora a nossa venturosa tradução brasileira, que assim nos apresenta a 

adība das Noites: 
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Šahrāzād, a mais velha, tinha lido livros e compilações, de sabedoria e de 
medicina; decorara poesias e consultara as crônicas históricas; conhecia 
tanto os dizeres de toda gente como as palavras dos sábios e dos reis. 

Conhecedora das coisas, inteligente, sábia e cultivada [’adība], tinha lido e 

estudado os livros. (LIVRO DAS Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 49; 
incorporamos a revisão feita pelo tradutor para futuras edições). 

 

A descrição de Jarouche já inicia com um diferencial em relação ao modo como 

as outras traduções começam. Haddawi traduz que Šahrāzād “havia lido livros de 

literatura, filosofia e medicina” e Maia traduz que “Šahrāzād havia estudado livros de 

literatura, filosofia e medicina”, para Galland ela “avait beaucoup de lecture”. Os dois 

primeiros são praticamente iguais, apresentando pequenas diferenças quanto ao grau 

de aprofundamento nas leituras da personagem. Galland afirma que ela tinha muita 

leitura e só na frase seguinte vai dizer que “Elle s’était heureusement appliquée à la 

philosophie, à la médecine, à l’histoire et aux arts”, ou seja, que ela havia estudado, 

se aprofundado nesses assuntos.  

Contudo, o manuscrito inicia a descrição dos conhecimentos de nossa heroína 

da seguinte maneira: " قد قرت الكتب والمصنفات والحكمه وكتب الطبيات". Os três tradutores 

omitem a palavra “ المصنفات”. Jarouche a traduz como compilações, inicialmente 

mantendo a ’idāfa (regência) com a palavra “ الكتب” (al-kutub) para os conteúdos de 

todos os livros e traduz o manuscrito desse modo: Šahrāzād “tinha lido livros de 

compilações, de sabedoria e de medicina”, mas posteriormente ele revisou e eliminou 

a ’idāfa. Os “livros de literatura” - tal como Maia e Haddawy traduzem – não 

conseguem dar conta do sentido da palavra “ المصنفات” (muṣannafāt), o qual veremos 

mais detalhadamente na próxima seção deste capítulo. 

 Outra diferença é que os outros tradutores usam a palavra filosofia para traduzir 

 enquanto Jarouche utiliza sabedoria. Uma escolha que representa bem a ,”الحكمه“

significação dessa palavra em árabe. Conforme nos esclarece Attie Filho (p. 2001, p. 

9-11), a pura transcrição do termo grego φιλοσοφια (filosofia) para a língua árabe 

resultou no termo “فلسفة” (falsafa) e o termo “حكمة” (ḥikma) foi usado na tradução do 

grego σοφια (sofia). Segundo Attie Filho (2001), o espectro mais amplo do conceito 

 é o que mais se aplica no caso do vocabulário filosófico para designar (ḥikma) ”حكمة“
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a extensão do conceito “sabedoria”; por essa razão, às vezes a palavra ḥikma também 

foi usada como sinônimo do próprio conceito de filosofia. 

Traduzir ḥikma como filosofia – tal como fizeram Galland, Haddawy e Maia – 

num texto que busca enaltecer o vasto conhecimento de uma personagem implica em 

diminuir o alcance dessa palavra. Só para se ter uma ideia, Goichon (1986, p. 378) 

nos mostra essa palavra no tratado de Ibn Sīna (m. 1037) sobre a classificação das 

ciências, onde ḥikma aparece assumindo o lugar de uma raiz cujas ramificações 

cobriam todas as áreas das ciências existentes até então. Nesse sentido, assimilaria 

todo o conhecimento ao alcance do homem, indo além da falsafa, que denotaria 

apenas a filosofia helenística. O sentido de ḥikma enquanto sabedoria além de ser 

mais amplo também envolve os livros de sabedoria, a literatura cujo conteúdo principal 

são as máximas e provérbios, que veremos na próxima seção. 

 Outra observação na tradução brasileira refere-se aos dois termos que o 

manuscrito utiliza para mencionar as máximas e ditos: ’aqwāl (اقوال, sing. qawl, قول) e 

kalām (كالم). Em relação a esse conhecimento, Jarouche (2005) traduziu que 

Šahrāzād “conhecia tanto os dizeres de toda gente como as palavras dos sábios e 

dos reis.” Vimos que Haddawy (1990) traduz para o inglês que ela conhecia “sayings 

of men and the maxims of sages and kings”. Maia (2017) traduz que ela “havia 

aprendido as máximas de gente célebre e o que haviam dito os sábios e os reis.” Cada 

um interpreta à sua maneira “الناس”, a gente. Para Haddawy são os dizeres dos 

homens, e o não-dito é que poderiam ser homens simples a propagar os ditos 

populares ou homens distintos também, alguém com quem Šahrāzād possa ter 

aprendido os provérbios que circulavam por ali. Hugo Maia coloca esse conteúdo nas 

altas esferas sociais, são as “máximas de gente célebre” e nos faz imaginar ela lendo 

alguma coletânea que deva ter reunido as máximas dessa gente célebre e o que 

haviam dito os sábios e os reis, pois o vocábulo الناس, al-nās, em determinadas 

construções, pode também significar algo como “gente de bem”, como na expressão 

popular ابن ناس, ibn nās, “filho de gente boa”. Desse modo, nota-se que Haddawy (1990) 

buscou se aproximar dos dois termos que o manuscrito utiliza, traduzindo-os como 

sayings e maxims. Maia (2017) coloca os termos no mesmo plano, na mesma esfera 

social: tanto as máximas da gente célebre como as palavras dos sábios e reis. 
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Nesse sentido, a tradução de Jarouche aprimora o alcance desses dizeres, são 

os “dizeres de toda a gente”, é assim que ele interpreta essa gente, “الناس”, e com isso 

nos faz imaginar pessoas conversando nas ruas, mesquitas e onde mais pudesse 

haver gente para dizer ou elaborar um desse provérbios que circulavam por ali. 

Šahrāzād os escuta, assimila e conhece os dizeres pois também pode ter lido em 

coletâneas, onde também poderia encontrar as palavras dos sábios e dos reis. São 

os dizeres de toda a gente que fazem parte das histórias contadas por Šahrāzād. 

Apenas para citar um exemplo, na 30a noite, enquanto ela está contando a história do 

“Carregador e as três jovens de Bagdá”, uma das jovens diz “As pessoas de mérito já 

diziam: ‘enamorado que não tem nada não vale níquel’”. Na 32a noite a jovem cita um 

provérbio popular, que será o mote da história: “Não perguntes sobre o que não te diz 

respeito ou então ouvirás o que te deixará contrafeito”. Esse provérbio está escrito 

com tinta de ouro numa porta da casa das jovens, e na continuação da narrativa esse 

mesmo provérbio será citado outras vezes; afinal as jovens guardam segredos que 

acabam sendo revelados ao longo da história. Assim, nessa história e em muitas 

outras histórias do Livro das Mil e Uma Noites, temos tanto essas “palavras de gente 

de mérito” quanto provérbios populares, “dizeres de toda a gente”, fazendo parte das 

narrativas. 

Nossa penúltima observação à tradução brasileira refere-se ao termo ’aḫbār 

 Jarouche (2005) o traduz como “crônicas históricas”, Maia (2017) e Haddawy .(االخبار)

(1990) traduzem respectivamente como “relatos históricos” e historical reports. Existe 

aqui uma diferença sutil, porém muito importante. De acordo com Wensinck (1997, p. 

865) no singular ḫabar denota uma informação de natureza histórica, biográfica ou 

mesmo anedótica, nesse sentido a palavra “crônica” se adequa mais ao caráter 

sintético do ḫabar, o qual, segundo Zakharia (2008, p. 7), designa uma narrativa breve. 

Nossa última observação refere-se ao atributo de Šahrāzād que intitula este 

capítulo. Afinal, o manuscrito a considera uma ’adība. Jarouche traduziu adība como 

“cultivada”, o que na nossa opinião reflete melhor a relação do termo com a cultura 

geral atribuída à personagem pelo narrador que é a marca do ’adab e de quem o 

possui. Refinada e erudita – opções utilizadas por Haddawy e Maia, respectivamente 

– não conseguem dar conta dessa cultura geral que faz parte do ’adab. 
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Vimos no primeiro capítulo que essa acepção maior do ’adab, enquanto cultura 

geral do homem virtuoso, pode ser lida pelo exemplo da célebre definição que o 

descreve como alguém que “compreende de tudo um pouco”, alguém que toca todos 

os domínios da cultura e tem certo domínio de muitas disciplinas. Então, temos uma 

relação importante entre uma cultura geral e a ampla visão do adīb, tanto que Ibn 

Qutayba define o adīb como um eclético por definição, alguém que tem noção de tudo, 

que possui uma verdadeira “cultura geral”. A descrição de Šahrāzād nos permite 

observar alguns elementos dessa cultura, a partir dos saberes que lhe são atribuídos, 

os quais examinaremos a seguir.  

 

 

2.2. Os saberes da ’adība 

 

Examinar em detalhe a descrição de Šahrāzād nas palavras de cada tradutor, 

verificando como certas escolhas implicam em diferentes aspectos da cultura dessa 

adība, deixou nosso olhar atento à cena em são atribuídos saberes à protagonista, 

assimilados a partir da leitura. O narrador das Noites deixa implícita uma parte do 

cenário, que podemos ver de longe... No segundo plano há uma estante ampla que a 

personagem consulta, e, sem conseguir ler os títulos que poderiam compor tal estante, 

nos questionamos: Quais seriam esses livros? Por que ela leu um e consultou outros? 

A escolha dessas categorias de saberes possui um fundamento? Por que atribuir 

esses conhecimentos a esta personagem? 

Poderíamos desvendar o enigma dessa estante? A narrativa cita apenas os 

gêneros aos quais poderiam pertencer os livros, algo como apenas apresentar os 

temas das prateleiras, mas quais poderiam ser os títulos desses tipos de obras? São 

citadas as compilações (المصنفات, al-muṣannafāt), livros de sabedoria (الحكمه , al-

ḥikma), livros de medicina (الطبيات, al-ṭibbiyyāt), crônicas históricas (االخبار , al-

’aḫbār). Buscaremos aqui contextualizar esses saberes verificando como eles 

integram o perfil da ’adība Šahrāzād, a partir das obras que poderiam ter feito parte 

de sua hipotética estante. 
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Comecemos pelas compilações, (المصنفات, al-muṣannafāt). Essa palavra se 

refere às coleções de ḥadīṯ ( حديث, pl. aḥādīṯ,  أحاديث). De acordo com Lammens (2004, 

p. 69-77), no século IX houve o início de uma classificação sistemática do material 

que constituiria as coleções de ḥadīṯ (reiteramos, ato ou ditado atribuído ao Profeta ou 

a seus ‘Companheiros’, também denominadas “tradições”, a literatura do ḥadīṯ é 

amplamente composta por micronarrativas que registram os ditos e atos do profeta 

Maomé). 

 A principal diferença nessas coleções de ḥadīṯ reside no agrupamento das 

tradições adotadas pelos autores: “musnad” ou “muṣannaf”.49 Uma coleção de ḥadīṯ 

“musnad” organizava de acordo com o ’isnād; e, por isso se chama musnad. Nesse 

tipo de coleção, o ḥadīṯ é colocado sob o nome do último transmissor citado na cadeia 

do ’isnād. Segue uma ordem pessoal. De modo que encontramos, organizadas sob o 

nome de cĀ’iša ou Fāṭima, todas as narrativas cuja transmissão pode finalmente ser 

rastreada até a viúva ou filha do Profeta. Uma coleção de ḥadīṯ “muṣannaf” adota um 

método que abandona o princípio estritamente pessoal que presidia à composição do 

musnad. A muṣannaf organiza todos os ḥadīṯ de acordo com o assunto, por exemplo: 

oração, peregrinação, guerra santa, entre outros. No muṣannaf não existe a 

preocupação em descobrir se eles datam de Abū Bakr, de cUmar, etc. Este método 

de agrupar o ḥadīṯ foi adotado por um discípulo de Ibn Ḥanbal, a saber, Al-Buḫārī (m. 

870), cujo prestígio estava destinado a torná-lo um método aceito. 

Segundo Juynboll (1993, p. 663), muṣannafāt é um termo técnico antigo da 

literatura árabe aplicado à coletânea de ensinamentos religiosos organizados em um 

sumário/resumo, estruturado numa subdivisão em capítulos. Por outro lado, o muṣnad 

é uma coletânea arranjada de acordo com o mais antigo transmissor.50 A palavra 

muṣannaf é o particípio passado do verbo  َُصنَّف/يَُصن ِّف, ṣannafa/yuṣannifu, que 

significava originalmente “classificar”, “ordenar”, “dividir em categorias”.  

 

49 Há outros tipos de coleção de ḥadīṯ, para efeito de síntese citaremos apenas dois. Sobre as outros 
tipos de coleção ver: SHAUKAT, Jamila. Classification of ḥadīṯ literature. Islamic Studies. vol. 24, n. 3. 
Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University, 1985, p. 357-375.  

50 E se por acaso Šahrāzād tinha lido livros de compilações de ḥadīṯ, podemos imaginar que nessa 
hipotética estante constariam esses dois volumes: Al-Muṣannaf de cAbd al-Razzāq al-Ṣancānī (m. 827), 
onde al-Razzāq produz sua própria compilação, seu muṣannaf, o qual consiste principalmente de ḥadīṯ, 
tradições transmitidas por seus professores; e ainda o Al-Muṣannaf fī al-’Aḥadīṯ wal-’Āṯār de Ibn Abī 
Šaybah, (m. 849) que é uma das maiores compilações de ḥadīṯ, incluindo mais de trinta e sete mil. 
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Dozy (1881) afirma que o verbo ṣannafa significa: “arranger um livre par ordre 

de matières; on dit “الكتب المصنَّفة” (al-kutub al-muṣanafatu) pour indiquer des livres qui 

sont arrangés de cette manière, et non pas par ordre alfabétique”, muṣannaf (ُمَصنَّف) 

Dozy (1881) define como “um recueil de traditions arrangé dans l’ordre où se suivent 

les chapitres de la théologie. 

O uso do termo muṣannaf nos títulos dos livros não era comum. Talvez a 

distinção proposta pelo texto das Noites esteja entre “livros” como obras por assim 

dizer “originais”, e “compilações”, ousaríamos até dizer antologias de ’adab, uma vez 

que o ’adab também designava livros que tinham o formato de uma antologia de 

versos, histórias raras, anedotas extraordinárias. 

Em relação ao ḥadīṯ, cabe acrescentar o uso amiúde que a narrativa faz desse 

termo, na cena mais recorrente da história de Šahrāzād. É quando Dīnārzād participa 

do ardil que salva Šahrāzād, vemos que no manuscrito Dīnārzād pede por aḥādītuki 

al-ḥisān ( الحسان اديتكاح  ). Galland traduziu como “contes agréables”. Haddawy 

traduziu como “lovely little tales”. Maia traduziu como “belos contos”. Jarouche 

traduziu como “belas historinhas” 

Contudo, ahādīt é o termo que o texto utiliza para se referir à história que 

Dīnārzād pede. Temos aí uma nuance interessante em relação ao tipo de narrativa 

solicitada. Dīnārzād poderia ter pedido para Šahrāzād contar asmār (narrativas 

noturnas), ḫurāfāt (fábulas), qiṣaṣ (histórias), hikāyāt (contos), aḫbār (crônicas, 

notícias). Mas, na verdade, Šahrāzād é quem havia instruído Dīnārzād a pedir certo 

tipo de história, de modo a estabelecer uma distinção no tipo de história que ela 

conhece, e, também, para aumentar o interesse do rei pela história que ela contaria 

naquela noite. 

Trata-se de uma nuance muito difícil de ser traduzida, e a maioria dos 

tradutores preferiu que Dīnārzād pedisse a história como uma irmã mais nova faria, 

com o tenro diminutivo e não como alguém que segue o plano da irmã para valorizar 

o ardil. Entretanto, talvez seja melhor dizer que uma tradução precisa seria inviável, 

considerando a especificidade o termo ahādīt, esse trocadilho funciona apenas em 

árabe. 

 Gostaríamos de atentar para o fato de que esse ardil de Šahrāzād poderia ser 

um reflexo do ardil de quem anonimamente compôs a obra, e tornou sua protagonista, 
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como Jarouche (2005ª, p. 25-6) afirma, uma súmula de saberes, cujas leituras 

abarcam vários gêneros, menos aquele do qual lançará mão, o da ḫurāfa, fábula, ao 

qual Šahrāzād adapta outros e opera uma inversão hierárquica, ou ao menos 

deslocamento, à proporção que subordina os outros gêneros à fábula.  

Por outro lado, Pellat (1986, p. 369) nos apresenta as ambivalências da palavra 

ḥadīṯ. Tal como foi usada no Alcorão pode ser traduzida por "discurso", mas também 

significa uma história edificante (por exemplo, a de Moisés). Em contrapartida, aḥādīṯ, 

o plural, também pode ser usado para se referir a contos lendários e, de uma maneira 

geral, para designar patranhas, invenções. Independentemente de seu significado 

técnico na ciência da tradição islâmica, ḥadīṯ é também geralmente usado para uma 

história, um conto, uma narrativa. Essa ambivalência, esse jogo com a palavra 

utilizada para se referir à história solicitada por Dīnārzād, também envolve o repertório 

que Šahrāzād planejou oferecer ao rei, e, por consequência a fonte dessas histórias, 

que ficamos a imaginar se ela tinha lido livros e compilações, se seriam compilações 

de ḥadīṯ (de histórias), compilações, muṣannafāt, que organizavam essas histórias 

(aḥādīṯ) de acordo com temas. 

Voltando para o cenário principal dos saberes atribuídos à protagonista, 

voltando para a estante de Šahrāzād, em outra prateleira há livros de sabedoria 

 Aqui gostaríamos de acrescentar o que afirmou Gutas (1981, p. 50) .(al-ḥikma ,الحكمه)

sobre a palavra ḥikma. Além de sabedoria, ḥikma também designava um gênero de 

expressões escritas e orais que continha máximas e, portanto, significava “literatura 

de máximas” ou, para usar a denominação tradicional, “literatura sapiencial” ou 

“gnômica”. Quando essa literatura de máximas está contida em um livro, também é 

referida como ḥikma, que então significaria, um “livro de máximas”. Trata-se de uma 

noção fundamental para considerarmos, pois, conforme já observamos anteriormente, 

parte dos conhecimentos atribuídos a Šahrāzād inclui o conhecimento de ditos e 

máximas, “os dizeres de toda gente como as palavras dos sábios e dos reis”. Nesse 

caso, podemos pensar que essa área “ḥikma” da estante seria mais restrita e conteria 

livros de máximas. 

Conforme dissemos antes, há obras de ’adab, antologias que formavam uma 

fonte abrangente de ditos e máximas, compostas por árabes ou não árabes. E aqui, 

na estante, poderíamos incluir as duas mais famosas, citadas anteriormente: cUyūn 

al-aḫbār (As Melhores Crônicas) de Ibn Qutayba (m. 889) e Al-cIqd al-farīd (O colar 
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singular) de Ibn cAbd Rabbihi (m. 940). Reiterando que, segundo Gutas (1981), essas 

duas obras de ’adab são verdadeiros achados no tesouro das sentenças morais, 

extraídos de todas as fontes e dirigidos para todos os letrados árabes, tanto que foram 

largamente mais tarde. 

E da prateleira dos livros de máximas vamos seguir para a prateleira contendo 

livros de outra área de conhecimento, visto que o manuscrito também inclui livros de 

medicina (الطبيات, al-ṭibbiyyāt) na estante de Šahrāzād. De acordo com Akhmetova 

(2017, p. 110), uma estante com as maiores referências nessa área certamente 

conteria obras de Al-Ibādī (m. 873), Al-Rāzī (m. 925), Al-Zahrāwī (m. 1013), Ibn al-

Nafīs (m. 1288), e, obviamente, o princeps medicorum Ibn Sīnā (Avicena), que foi um 

dos maiores médicos do Islã medieval. Sua obra mais importante foi a gigantesca 

enciclopédia médica, intitulada Al-Qanūn fī al-ṭibb (O Cânon da Medicina), a qual foi 

traduzida para o latim em cerca de 1150 e posteriormente se tornou o livro-texto 

médico padrão da Europa entre os séculos XV e XVII. Graças à sua influência, os 

europeus classificaram Ibn Sīnā ao lado de Hipócrates e Galeno como uma autoridade 

reconhecida em medicina, um princeps medicorum (príncipe da medicina).  

E ficamos diante dessa prateleira de belas referências médicas pensando, por 

que estariam aqui, acompanhando nossa protagonista? A resposta poderia ser que, 

para conceber Šahrāzād enquanto uma súmula de saberes, que fazia parte de uma 

tradição intelectual abrangente, uma tradição onde, segundo Robinson (2017, p. 95), 

a medicina era um complemento de todas as disciplinas que se deveria dominar. 

Contudo, além do conhecimento dos livros médicos, pode haver algo mais: a 

alegoria de um tipo de remédio especial. Ela foi apontada por Clinton (1985, p. 116), 

que vê Šahrāzād como alguém que consegue encontrar um meio para alcançar a cura 

do rei Šāhriyār. Com um rico estoque de contos à sua disposição, com base nesse 

conhecimento, Šahrāzād descobriu um remédio para a loucura do rei Šāhriyār, uma 

solução para o dilema que essa situação representa para a corte e a população. E 

esse remédio especial tem as palavras de sábios e reis, dizeres de toda a gente, 

crônicas e narrativas. Por esse ângulo, o conhecimento de narrativas que espelham a 

situação do rei, representados por reis de outras nações e épocas teria contribuído 

para a cura do rei. De acordo com Clinton (1985, p. 116) sabemos que tais obras 
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históricas foram caracteristicamente compostas na forma de histórias e incidentes da 

vida de soberanos, acompanhadas por comentários sobre suas virtudes e falhas. 

E, se voltarmos para nossa busca de livros na estante, evocaremos a descrição 

de Šahrāzād dizendo que ela teria consultado crônicas históricas (al-aḫbār, االخبار). 

Que crônicas ela teria consultado? Essa é uma questão mais difícil de responder, pois 

envolve o multifacetado termo ḫabar (خبر), o qual serve para designar textos que 

podem variar em extensão, desde uma linha a várias páginas. Leder (1992, p. 278) 

afirma que são denominadas aḫbār as compilações historiográficas e biográficas, as 

obras sobre poetas e poesia e aquelas que tratam de questões linguísticas, que, em 

grande parte, são compilações de textos curtos. Isso inclui sentenças simples, 

discursos de eruditos, santos, relatos de eventos e, às vezes, histórias bastante 

complexas sobre eventos históricos e personalidades.  

Para possibilitar uma resposta que nos aproxime pelo menos um pouco da 

estante, levaremos em consideração o que Wensinck (1997, p. 865) afirmou sobre 

aḫbār, que se trata de uma palavra frequentemente encontrada em títulos de obras 

históricas, como Aḫbār Makkah wa mā jā’a fīhā min al-’āthār, de Al-Azraqī (m.~860) e 

Al-aḫbār al-ṭiwāl, de Abu Hanīfa al-Dīnawarī (m. 894), bem como em títulos de obras 

cômicas ou ficcionais, Aḫbār al-ḥamqā wa al-muġaffalīn, de Ibn Al-Jawzī (m. 1201), e 

Al-Ḥikāyāt al-cajība wa al-aḫbār al-ġarība, obra anônima do século XIII ou XIV. 

E até aqui observamos a estante dos livros que Šahrāzād teria lido, agora 

vamos considerar os outros saberes que a descrição nos apresenta. Começaremos 

com o saber da memorização de poesias: será que teria sido atribuído a Šahrāzād 

como um ardil de quem configurou o livro, para justificar a presença de poemas nas 

Noites? Talvez. Contudo, é mais interessante notar que esse saber não é atribuído na 

forma de livro, o mérito é da memória, afinal nossa protagonista faz parte de um 

contexto em que a memorização, a performance, e a recitação são importantes.  

Ainda assim, inicialmente, gostaríamos de supor que nessa imaginária estante 

de Šahrāzād estaria a obra Al-Manzūm wa-l-manthūr  ̣(O Livro de Prosa e Poesia), de 

Ibn Abī Tāhir Tayfūr (m. 893). De acordo com Orfali (2012, p. 46), é uma das primeiras 

antologias que combinam poesia e prosa, embora apenas os volumes onze, doze e 

treze tenham sobrevivido. Balāġāt al-nisāʾ (A Eloquência das Mulheres) é uma parte 

do décimo primeiro volume, e é uma das primeiras tentativas de chamar a atenção 
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para os exemplos de eloquência das mulheres, portanto uma obra indispensável para 

nossa heroína que salva o reino com sua eloquência. 

Šahrāzād conta muitas histórias que combinam prosa e poesia, e para 

Heinrichs (2007, p. 360) essa seria uma imitação de obras ’adab, onde fragmentos 

poéticos e outras peças curtas são reunidas para elucidar determinado tema. Nessas 

histórias que apresentam poemas podemos encontrar pistas sobre os livros de poesia 

na estante de Šahrāzād. Josef Horovitz51, no seu estudo dos poemas das Noites, 

enumerou aproximadamente 1.420 poemas. Em alguns há menções explícitas a 

poetas, como Abū Nu’ās (m. 814), Kuthayyir (m. 732), Jamīl al-'Udhrī (m. 701), Qays 

Ibn Al-Mulawwaḥ (séc. VII), Ibn Al-Muctazz (m. 908). O orientalista Josef Horovitz 

chegou a identificar versos de Al-Mutanabbī (m. 965), Al-Harīrī (m. 1122), e Bahā’ Al-

Din Zuhayr (m. 1258). De acordo com seu estudo, a data de grande parte dos poemas 

citados nas Noites vai do século IX ao século XIV. E assim podemos ter uma ideia 

aproximada dos poetas presentes na estante. 

Além da leitura desses livros de poesia e dos outros livros que temos tentado 

considerar, Šahrāzād também possui uma espécie de saber que permite a ela 

conhecer “tanto os dizeres de toda gente como as palavras dos sábios e dos reis (   قوالا

والملوك   الحكما  وكالم  الناس )”. Para além do que já comentamos sobre as máximas e ditos 

populares, podemos considerar que esse saber tornaria Šahrāzād capaz estabelecer 

uma ponte entre os dizeres de toda a gente (اقوال الناس) e as palavras dos sábios e 

dos reis (والملوك الحكما   uma protagonista que pode reproduzir narrativas que ,(كالم 

estão entre o popular e o erudito. 

Para citar apenas um delicioso e divertido exemplo desse tipo de saber que 

estabelece uma ponte entre o erudito e o popular, temos a história “O carregador e as 

três jovens de Bagdá” (Noites, vol. 1, p. 110-205). Depois de carregar as compras do 

mercado para a casa das jovens, o carregador insiste em permanecer na casa, 

afirmando-se um ʼadīb, um homem decoroso, e atribui a si mesmo vários 

conhecimentos, sua tentativa de ser aceito na casa delas seria demonstrar uma 

instrução compatível com a nobreza de suas habitantes. Ele acaba conseguindo ficar 

e participa do banquete que ocorre ao lado de uma piscina. Depois de muito beber até 

 
51 Citado por Marzolph & Leeuwen (2004b, p. 679). 
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a embriaguez, uma das jovens inicia uma espécie de jogo com o carregador, jogo esse 

que será repetido pelas outras duas jovens da casa: ela tira a roupa, mergulha na 

piscina, brinca na água e, ao sair, senta-se no colo do carregador e coloca a mão na 

vagina, perguntando ao carregador: “Meu senhor, meu querido, o que é isso?” 

Após carregar as compras do mercado para a casa das jovens, ele leva a 

linguagem do mercado para dentro da casa delas, responde apresentando vários 

nomes possíveis para a vagina (greta, boceta, chavasca, xereca), mas nem mesmo 

os nomes convencionais (útero, clitóris, vagina) citados por ele são aceitos pelas 

jovens, as quais o repreendem, agridem-no com beliscões, bofetões e mordidas, 

consideram horríveis os nomes que ele cita, cada uma nega com veemência e recusa 

que o seu órgão seja nomeado assim. Depois dessa repreensão, cada uma delas 

nomeará o órgão sexual utilizando um sintagma nominal, que cria uma imagem 

metafórica para o órgão de cada uma delas: “manjericão das pontes”, “sésamo 

descascado”, “pensão de Abū Masrūr (O Pai da Felicidade)”. 

O carregador participa desse jogo. Ele tira as roupas, atira-se na piscina, brinca 

na água, deita-se entre as jovens e, apontando para o pênis, devolve a pergunta “E 

então, o que é isso?”. Elas respondem também se utilizando de nomes convencionais 

e vulgares (pênis, cacete, pau, teta, coisa, saco, gadanha), e o carregador, a cada 

resposta, também nega com veemência, as repreende dando beijos, trombadas, 

beliscões, mordidas e abraços. As três jovens não esperavam que ele as 

surpreendesse participando desse jogo retórico, que parece envolver uma economia 

linguística, a divertida troca entre as duas variantes do árabe; o carregador se utiliza 

criativamente da linguagem, lança mão dessa retórica da variante mais culta para criar 

um sintagma que se relaciona de modo muito eficaz com todos os outros utilizados 

pelas jovens. “Vocês não sabem qual é o nome? Este é o Burro Destruidor!” Elas 

indagam o sentido do nome, e o carregador responde: “Ele pasta o manjericão das 

pontes, devora o sésamo descascado, e entra e sai da pensão de Abū Masrūr (  يرعى

 Ele emite uma resposta que só um .”(حبق الجسور ويسف السمسم المقشور ويبرطع في خان أبو مسرور

’adīb poderia inventar, e essa é uma história que só uma narradora que conhece “tanto 

os dizeres de toda gente como as palavras dos sábios” poderia contar. 

Vale ressaltar o que Reynolds (2006, p. 247) nos informa sobre o conteúdo das 

obras mais famosas do ’adab medieval, as quais são repletas de anedotas 

humorísticas, piadas e até versos burlescos que possuem traços de origem popular, 
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o que enfatizaria a riqueza e influência do vasto corpus de materiais da narrativa 

popular árabe. Além disso, segundo Shoshan (1993, p. 360), o texto das Noites 

refletiria habilidades literárias bem distantes daquelas dos contadores de histórias 

populares, e assim teria sido produzida por intelectuais que não ousaram ser 

associados a tais escritos. E assim elaboraram uma ponte, uma ’adība que chamaram 

de Šahrāzād. 

Por outro lado, estudiosos já observaram que várias histórias são adaptações 

de fontes escritas, e, se nossa heroína também conhece as “palavras dos sábios e 

dos reis”, isso também permitiria algo como o que aconteceu com o manuscrito 

ARABE 3612 (nas Noites 740-775): trechos de um tratado político foram inseridos num 

manuscrito das Noites. Trata-se do “Ouro em lingotes no aconselhamento aos reis” 

do teólogo e letrado Algazel (m. 1111 d. C.). Esse tratado é um conjunto de máximas 

e sentenças que constituem um tratado político nos moldes antigos da cultura árabe. 

Filiado ao gênero chamado al-’adab assulṭānī, “literatura sultanesca”, espécie de 

versão árabe do “espelho de príncipes”. Jarouche (2012, p. 515-16) afirma que essa 

estrutura e dramatização das Noites, ou seja, o emprego do discurso ficcional, 

mediado por voz narrativa feminina, enquanto uma metáfora do aconselhamento 

político, presente nesse gênero chamado al-’adab assulṭānī, pode ter eventualmente 

facilitado o caminho para a inserção desse tratado.  

E para ouvir essa palavra de sábios aos reis, aqui transmitida por Šahrāzād, 

gostaríamos de citar um trecho desse tratado: 

 

O mundo está à mercê de duas coisas, a espada e o cálamo, e a espada está 
à mercê do cálamo. O cálamo faz parte do decoro (’adab) dos estudiosos, 
consistindo em sua mercadoria; é por meio dele que se conhece a opinião de 
cada um, de perto ou de longe, e por mais que o homem seja experimentado 
pelo tempo, se acaso ele não estudar nos livros, o seu intelecto não será 
completo, pois o período da vida de um homem é sabido... (continua na noite 
seguinte), como também é sabido o quanto neste período exíguo e nesta vida 
curta lhe é possível aprender por meio das experiências e quanto ele 
preservará no coração. A espada e o cálamo são árbitros em todas as coisas, 
e não fora eles o mundo não se estabilizaria. (Livro das Mil e Uma Noites, v. 
4, 2012, pp. 323-24) 

 

A espada está à mercê do cálamo e o cálamo faz parte do ’adab dos estudiosos. 

É inegável a relação entre esse trecho e a condição de Šahrāzād, que salva sua vida 
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usando o cálamo, que prova que a espada pode estar à mercê de quem domina a arte 

da eloquência e das regras que permitem persuadir pelo discurso. O mundo 

perturbado pelo descontrole de seu governante foi estabilizado pelo cálamo, pelo 

’adab de Šahrāzād, essa voz feminina, metáfora do aconselhamento político e que lhe 

apresenta dizeres de toda a gente e as palavras dos sábios e dos reis.  

Até agora, na tentativa de investigar em detalhes o perfil que o narrador compõe 

de nossa ’adība, temos observado cada parte de tudo o que lhe foi atribuído: 

analisamos como foi traduzida a descrição de Šahrāzād; tentamos decifrar a implícita 

estante, ampla e enigmática, que nos remeteu a diferentes conhecimentos; 

observamos os saberes da memorização das poesias e o conhecimento dos dizeres 

de toda gente e das palavras dos sábios e dos reis.  

Nesse instante vamos nos encaminhar para as linhas finais da descrição de 

Šahrāzād. O narrador encerra amalgamando diferentes qualidades relacionadas a 

uma jovem detentora de tantos saberes, ela é “conhecedora das coisas [cārifa, عارفه], 

inteligente [labība,  لبيبه], sábia [ḥakīma, حكيمه] e cultivada [’adība, اديبه], tinha lido e 

estudado”. Parece que, na visão do narrador, são esses quatro atributos que 

alicerçam as bases para a compreensão. Porque era cārifa, labība, ḥakīma, ’adība, 

tinha lido e estudado. ’Adība é o derradeiro atributo, aquele que parece incluir os 

outros, que parece abranger toda a cultura que se possa atribuir a Šahrāzād, o que 

nos remete à frase de Ibn Qutayba, citada no capítulo anterior: “Se queres ser ’adīb, 

busca o melhor em todos os ramos.” A caracterização de nossa ’adība não seria 

diferente: o narrador buscou atribuir-lhe saberes de vários ramos, pois isso a torna 

cultivada. 

Boidin (2012) vê essa descrição de um saber imenso adquirido por Šahrāzād 

como uma forma de torná-la um depositário de saber, o que justifica a priori seu 

conhecimento de todos os tipos de narrativas que lhe possam ser atribuídas. Tal como 

observamos anteriormente, esse depositário de saber é constituído por saberes que 

envolvem: a leitura de quatro tipos de livros (compilações, sabedoria, medicina, 

crônicas históricas), a poesia e sua memorização, e por último o saber ligado ao 

conhecimento dos dizeres de toda a gente e as palavras dos sábios e reis. 

Conhecimentos que efetivamente se relacionam com as narrativas que lhe são 

atribuídas. 
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Mas não só isso, ela tinha lido e estudado (ou entendido). E para expor sobre 

a importância desse atributo aqui citaremos uma obra de ’adab que provavelmente 

estaria na estante de Šahrāzād; trata-se da obra Kalīla e Dimna, de Ibn Almuqaffac: 

 

Destarte, quem lê este livro não deve passar de um assunto a outro antes de 
bem dominar o que o precede, perseverando em sua leitura e cuidadoso 
exame; deve entender e conhecer o que lê, a fim de colocar as coisas em 
seus lugares e atribuir-lhes seu devido significado; que não ocorra à sua alma 
que, apenas procedendo a uma leitura atenciosa e conhecendo a superfície 
das palavras, já terá esgotado o necessário para conhecê-lo. Do mesmo 
modo, um homem a quem se trouxessem castanhas com casca só se 
beneficiaria delas quebrando-as e extraindo-lhes o conteúdo. (ALMUQAFFAc, 
2005, p.6) 

 

Esse trecho faz parte do “Propósito do Livro” uma introdução elaborada por Ibn 

Almuqaffac para o livro Kalīla e Dimna. Vemos que o autor apresenta o que considera 

ser a forma ideal de leitura que se deve “entender e conhecer o que lê”, atribuir o 

devido significado ir além da superfície das palavras para se beneficiar do conteúdo 

do livro. É preciso ler e entender, mas há algo mais, que Ibn Almuqaffac acrescenta 

nas páginas seguintes:    

 
O saber salva quem o utiliza, mas quem o detém e não o utiliza, dele não se 
beneficia, e seu paradigma será como o do homem a respeito do qual eu 
soube que, tendo sido sua casa invadida por um ladrão, acordou e pensou: 
“ficarei quieto a fim de observar tudo o que ele fará; por hora irei deixa-lo 
deveras, mas, quando ele acabar de recolher as coisas, tomarei conta da 
situação, impedindo-lhe o roubo e provocando-lhe dissabor”, e se deixou ficar 
quieto na cama. Enquanto o ladrão se punha a circular pela casa, recolhendo 
tudo quanto podia, a sonolência se abateu sobre o dono da casa; o sono o 
venceu, e ele então dormiu; isso coincidiu com o término da atividade do 
ladrão, o qual, voltando-se para tudo quanto recolhera, reuniu-o, carregou-o 
e fugiu em disparada. Ao acordar, depois da fuga do ladrão, o homem nada 
encontrou em casa e começou a censurar-se, recriminar-se e morder as 
mãos de arrependimento. Ele conheceu que sua inteligência e saber em nada 
o beneficiaram, pois ele não os utilizara (ALMUQAFFAc, 2005, p. 7-8) 

 

Šahrāzād não ficou quieta observando, ela soube utilizar os saberes para salvar 

sua vida. Ela não deixou a sonolência abatê-la, ela age à noite e transfigura cada 

última noite numa próxima história, que se conta na noite seguinte, depois de mais um 

dia de vida, que é conquistado a cada noite, e assim sua existência não é mais 

roubada. 
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E, no fim da história, no epílogo das Noites, todos os súditos são gratos à 

educação e à criação que o vizir – talvez malgrado ele próprio – dera a sua filha 

Šahrāzād. Graças ao seu ’adab, sua cultura lhe fornece o repertório de histórias que 

consegue mantê-la viva, salvar outras jovens do reino e auxiliar o rei, fazendo-o refletir 

sobre sua condição e mudar sua conduta. Metáfora da própria cultura que sobrevive 

através do tempo nas histórias que Šahrazād conta, a narrativa descreve sua 

narradora como depositária de saber, alguém que pode conhecer todo o tipo de 

história que lhe possa ser atribuída, ardil de quem a configurou para torná-la uma 

narrativa onívora. 
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3. Aprendendo o ’adab 

 

No capítulo anterior observamos os saberes atribuídos a Šahrāzād, e sua 

caracterização enquanto uma adība. Nossa reflexão sobre esses aspectos tornou 

perceptível a presença de outros personagens das Noites com características 

semelhantes. A narrativa também apresenta outros personagens como adīb, porém 

achamos oportuno iniciar nossa abordagem com histórias onde há personagens 

vivenciando um processo de instrução que envolve o ’adab. Na verdade, a palavra 

’adab integra o contexto de várias narrativas das Noites52, inclusive no sentido ligado 

à educação, formação, instrução. 

Antes de nos aproximarmos da terminologia particular da narrativa, daquilo que 

ela representa como educação, formação e instrução, no modo como os personagens 

realizam o seu processo de formação e como o conteúdo que se atribui à sua instrução 

está relacionado ao ’adab, antes disso apresentaremos, em linhas gerais, o modo pelo 

qual o ’adab se relaciona com o conceito de educação. 

Vimos no primeiro capítulo que a palavra ’adab é um termo polissêmico, 

desconcertante e difícil de entender fora dos contextos nos quais se apresenta. 

Contudo, se observarmos todos os estudos sobre esse termo, que remete a um 

conjunto de noções e conceitos desenvolvidos na era clássica do Islã (séculos VII-

XV), há um sentido que sempre se faz presente e que permaneceu mesmo no sentido 

atual da palavra ’adab, que é a educação. Ainda nos dias de hoje dizer que uma 

pessoa tem ’adab significa dizer que essa pessoa tem bons modos, ou seja, a 

educação que de alguma forma fez parte dos primórdios desse sentido ainda 

permanece ali. 

Günther (2020, p. 03) afirma que no Islã, até o final do século XVIII, o conceito 

de educação era expresso por meio de uma variedade de termos árabes (e persas), 

e muitos deles parecem ter sido usados nesse sentido já no Alcorão (e, em alguns 

casos, na poesia pré-islâmica). Os termos mais importantes são: taʿlīm e taʿallum 

("ensino" e "aprendizagem"), tadrīs ("instrução [mais avançada]") e taʾdīb ("tutoria", 

 
52 Foi realizado um levantamento de narrativas que de algum modo representam a formação, instrução 
e educação dos personagens utilizando o termo ’adab, o qual se encontra nos Anexos 09-11, p. 168-
71. Ressalte-se que, como veremos, a palavra ’adab, também foi traduzida por meio da palavra 
educação, conforme poderemos conferir no decorrer deste capítulo. 
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"educação", que leva ao ’adab, o "refinamento cultural e intelectual através da 

educação”). No mundo árabe contemporâneo, tarbiya (de rabbā, "fazer crescer, criar, 

ensinar, nutrir") é a palavra mais comumente usada para denotar "educação". 

 Para Al-Azem (2019, p. 113) embora os termos taclīm, tadrīs, taʾdīb e tarbiya 

estejam muito próximos – às vezes quase intercambiáveis – cada um normalmente 

transmite um significado distinto no contexto das instituições e práticas de 

aprendizagem, e cada um reflete uma nuance do objetivo educacional. Taclīm e tadrīs 

sinalizam a transferência de formas de conhecimento. Taclīm denota instrução, mais 

comumente em uma relação formal professor-aluno. O muacllim, ou instrutor, é aquele 

que foi incumbido de desenvolver sistematicamente a compreensão de um aluno 

referente a um assunto específico. Tadrīs é a preleção, ou dars, e representa uma 

dimensão ritualizada da transmissão formal do conhecimento. Por outro lado, taʾdīb e 

tarbiya denotam a formação das dimensões internas da pessoa: taʾdīb significa as 

inculcações de virtudes, de disciplinas morais e da conduta correta (’adab) e, no 

contexto da aprendizagem, estava mais intimamente associada ao ensino primário. 

Tarbiya reflete o processo educativo que transforma a pessoa ao longo do tempo, 

fazendo-a amadurecer. Assim sendo, taʾdīb e tarbiya denotam uma abordagem 

baseada em princípios para a formação do caráter.  

Para finalizar essas linhas gerais, Rosenthal (2007, p. 253) afirma que as 

antologias de ’adab eram utilizadas por quem desejasse uma educação geral, pelo 

prestígio de ser considerado uma pessoa educada, ou seja, eram instrumentos dessa 

educação que conduz ao ’adab, ao "refinamento cultural e intelectual”. Heck (2002, p. 

19) sustenta que os interesses em literatura por parte da elite cultivada, bem como o 

prestígio obtido através do refinamento cultural, contribuíram para a importância dada 

às ciências da linguagem dentro da classificação do conhecimento árabe-islâmico. 

Veremos como esses conhecimentos da linguagem são onipresentes nas histórias 

que encenam o processo de instrução dos personagens. Há ainda outro aspecto do 

’adab, que se relaciona com o conceito de educação. Touati (2014, p. 28-9) afirma 

que ’adab é também um código de civilidade e decoro pelo qual os jovens bem-

nascidos são convidados a assimilar os preceitos para se manterem na hierarquia. Na 

elite educada e culta, portanto, ’adab tornou-se instrumento de distinção sociocultural, 

sendo possível notar essa distinção nas histórias que veremos a seguir. Enfim, nas 

próximas páginas conheceremos personagens vivenciando um processo de instrução 
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e veremos como o ’adab integra esse processo de instrução. Feita essa consideração, 

poderemos observar como as histórias apresentam essa educação que conduz ao 

’adab, ao "refinamento cultural e intelectual”. 

 

 

3.1. Os vizires egípcios Nūruddīn cAlī, do Cairo, e seu filho Badruddīn Ḥasan, de 

Basra 

  

 Essa é a história53 de dois irmãos, cujo pai era vizir. Depois da morte dele, os 

irmãos assumem juntos o vizirato. Um dia, eles fazem planos para o futuro: casar-se, 

consumar o casamento, gerar dois filhos, um menino e uma menina que irão se casar 

um com o outro... Porém, quando chega o momento de discutir o dote desse hipotético 

casamento, Šamsuddīn, o irmão mais velho, diz que exigiria do futuro noivo um dote 

de “três mil dinares, três pomares e três vilas”.54 O irmão mais novo, Nūruddīn cAlī, 

acha que ele está exagerando no dote,55 e que Šamsuddīn deveria oferecer a filha 

sem exigir nenhum dote. Šamsuddīn se aborrece com isso e jura que não dará mais 

a filha em casamento ao futuro filho de Nūruddīn. A cólera e a irritação de Nūruddīn 

cAlī foram tais que ele decide abandonar a cidade e vagar sem rumo. Quando chega 

à Basra, acaba sendo adotado pelo vizir local, que lhe concede a filha em casamento. 

Depois de certo tempo, as coincidências começam a ocorrer: os dois irmãos se casam 

no mesmo dia em cidades diferentes. Do casamento de Šamsuddīn é gerada a bela 

Sittulḥusn, e da união de Nūruddīn cAlī com a filha do vizir de Basra é gerado 

Badruddīn. E, depois de muitas peripécias mileumanoitescas envolvendo um gênio e 

uma gênia, tudo ocorre de acordo com o plano dos dois irmãos, Badruddīn consuma 

o casamento com Sittulḥusn e gera cAjib.  

 

53 Esta narrativa encontra-se no primeiro volume das Noites (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2005-
a) e foi traduzida por M. Jarouche tendo por base o manuscrito “Arabe 3610”. Para citar o texto em 
árabe utilizaremos a edição desse manuscrito elaborada por Mahdi (1984). 

54 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 213. 

55 Garcin (2013, p. 76) ao analisar esta história dá razão a Nūruddīn cAlī, e reconhece a avidez de 
Šamsuddīn. Segundo o autor, um dote de 200 dinares já representava um dote importante, e, além 
disso, os dotes em uniões desse tipo eram frequentemente mais simbólicos. 
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 Por força dessas circunstâncias insólitas, cAjib acaba ficando longe do pai e, 

por força e ironia do destino, o menino acaba sendo criado pelo avô Šamsuddīn. Essa 

é apenas uma visão geral de alguns dos principais acontecimentos, porquanto o que 

nos interessa aqui é verificar como essa história apresenta a instrução de alguns 

personagens e onde ’adab integra esse processo de instrução.  

 Essa história nos mostra o momento em que o vizir Nūruddīn cAlī “começou a 

cuidar da educação (tarbiyatuhu, تربيته) do menino”56 Badruddīn, do seu filho de 7 

anos. O vizir o encaminha a um alfaqui, dizendo: “adestre-o e ministre-lhe educação 

e decoro da melhor qualidade.” No manuscrito temos: “ تعليمه وادبهو واحسن تربيته   ” (wa 

aḥsana tarbiyatuhu wa taclīmuhu wa yu’addibuhu).57 Vemos que a narrativa apresenta 

o verbo yu’addibahu, que nos remete ao sentido de taʾdīb, a educação que conduz ao 

’adab. Também podemos perceber que Jarouche (2005-a) traduziu ’adab como 

“decoro” e optou por manter apenas a palavra educação para estes dois termos: 

taclīmuhu, ligado à taʿlīm e taʿallum ("ensino" e "aprendizagem"), e tarbiyatuhu, ligado 

à tarbiya, educação. São duas palavras sinônimas, e talvez o texto tenha se utilizado 

das duas para reforçar o pedido do vizir no sentido de uma educação da melhor 

qualidade. Já Hugo Maia traduziu para o português que o vizir “encarregou o mestre 

de o educar e de lhe ensinar boas maneiras”.58  

Tanto as boas maneiras como o decoro são dois aspectos do ’adab. Vimos no 

primeiro capítulo que, nas origens, numa hipótese defendida por praticamente todos 

os antigos lexicógrafos árabes, o termo ’adab resulta da passagem de um sentido 

concreto e empírico, o convite para uma refeição num banquete (maʾdubah), para um 

sentido mais abstrato, neste caso um convite às boas maneiras e atos louváveis, 

decorosos. Contudo, nesse caso podemos considerar que esse contexto de instrução 

também envolveria as obras de ’adab, visto que são enciclopédicas e didáticas em 

seus objetivos; as obras fundamentais do antigo ’adab, como as de Ibn Qutayba ou 

Al-Jāḥīẓ eram percebidas como um conjunto que visava a formação global.  

Ademais, percebemos que o manuscrito das Noites do século XIV se insere 

nesse contexto apontado por Günther (2020, p.03), quando afirma que no Islã, até 

 
56 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 220. 

57 Ibid., p. 221. 

58 AS MIL E UMA NOITES, 2017, p. 323. 
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cerca de 1800, o conceito de educação era expresso por meio de uma variedade de 

termos árabes. Ao mesmo tempo, é interessante perceber que essa história se utiliza 

de quase todos os termos apontados por Günther (2020). Só não utilizou o tadrīs 

("instrução [mais avançada]"), porque obviamente está fazendo referência a um 

processo de instrução primária. Nesse caso, os sinônimos utilizados em árabe 

impuseram um desafio para a tradução. Uma solução possível poderia ser deixar o 

personagem dizer apenas “ministre-lhe educação da melhor qualidade”. Assim, 

ficaríamos a imaginar, como ficamos imaginando no segundo capítulo, quais seriam 

os livros, o conteúdo dessa educação, que provavelmente incluiria obras de ’adab, e 

que seria um convite às boas maneiras e aos atos louváveis, decorosos. Contudo, 

perder-se-iam as nuances dessa educação “da melhor qualidade” que o texto busca 

descrever.  

Prosseguindo, veremos que a própria narrativa nos dará mais 

detalhes sobre essa educação. A história continua e, depois das 

recomendações que o vizir Nūruddīn cAlī faz ao alfaqui, a narrativa descreve 

Badruddīn, o filho do vizir, deste modo: “O menino era sagaz, inteligente, 

ajuizado, de boas maneiras (  اديباااا, adiban) e articulado (  فصااايحا, faṣīḥan). 

Ficaram extremamente contentes com ele, que passava os dias na escola 

(maktab)”.59  

Se eles “ficaram extremamente contentes” é também porque no Islã 

medieval, como nos informa Ayyad (2021, p. 43), educar as crianças era 

uma questão de importância crucial nos níveis pessoal e social. Foi 

considerada pelo Estado e por diversos grupos religiosos-intelectuais como 

uma grande oportunidade de investimento nas mentes, bem como na 

lealdade, das novas gerações.  

E Badruddīn passava os dias na escola (maktab). De acordo com 

Landau (1991, p. 196), maktab é a denominação para a escola tradicional 

islâmica, também conhecida como kuttāb. Makidisi (1981, p. 19) descreve 

uma maktab como uma a instituição de aprendizado que se ocupava da 

educação elementar e de estudos que conduzissem para um nível superior 

de educação, tal como a especialização em jurisprudência. Makidisi (1981, 

 
59 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 221. 
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p. 19) cita ainda um dos primeiros exemplos de uma kuttāb no ano de 

302/915 em Bagdá, onde o mu’addib60, o professor, era o filólogo Abu Isḥāq 

Ibrāhīm B. Al-Sari Al-Zajjāj (m. 311/923), entre cujos pupilos estavam os 

filhos do califa Al-Muqtadir.61  

Makidisi (1981, p. 19) nos informa que os pupilos entravam no maktab com a 

idade entre sete62 e dez anos e que esse maktab é mencionado como a escola onde 

se ensinava caligrafia ou escrita, Alcorão, as crenças (ictiqād) e poesia. Ayyad (2021, 

p. 2) sustenta que nos tempos islâmicos medievais, e posteriormente, o kuttāb era 

geralmente uma instituição modesta de educação elementar, ou seja, que ensinava 

leitura, escrita e aritmética básica. 

 Na escola, que a narrativa das Noites apresenta, nesse maktab, o vizir 

Nūruddīn cAlī faz recomendações ao alfaqui. Macdonald (1991, 756) afirma que faqīh 

pode denotar qualquer pessoa que possua conhecimento de algo. Em muitos dialetos 

do árabe a palavra passou a significar o professor de uma escola, de uma kuttāb, ou 

o profissional recitador do Alcorão. 

 Garcin (2013, p. 77) destacou a diferença entre o manuscrito mais antigo63 

“Arabe 3609/3610/3611” e a edição de “Būlāq” (1835)64 quando apresentam o 

processo de instrução de Badruddīn. Como vimos, o manuscrito “Arabe 3610” 

apresenta Badruddīn indo para a escola (maktab), onde recebe educação e instrução. 

Já na edição de Būlāq é um professor que vai à casa dele e o instrui até que ele 

termine de memorizar o Alcorão: 

 

Então, quando ele cresceu, trouxe-lhe um alfaqui para fazê-lo ler em casa, e 
recomendou ao alfaqui que o ensinasse e bem educasse; o alfaqui o fez ler 
e o ensinou as coisas benéficas dos saberes, depois de ele haver decorado 
o Alcorão no período de alguns anos”. 

 

60 De acordo com Makdisi (1981, p. 219) mu’addib era um termo que se aplicava a tutores de filhos de 
famílias nobres. Mas também designa o professor da escola primária, que segundo Ghersetti (2020, p. 
489) pode ser denominado por muʿallim e muʾaddib. 

61 Cujo califado ocorreu no período de 295-320/908-32. 

62 Relevante lembrar que é justamente nesta idade que Nūruddīn cAlī começa a cuidar da educação do 
seu filho Badruddīn. 

63 O manuscrito Arabe 3609/3610/3611 pertence ao ramo sírio e remonta ao século XIV. 

64 Segundo Jarouche (2005-a) trata-se da primeira edição baseada em um único manuscrito do ramo 
egípcio tardio, embora o manuscrito, hoje perdido, apresentasse numerosos defeitos, ainda assim é 
uma edição importante.  



70 

 

 

 

أه وعل مه فوائد العلم  ءه في بيته وأوصاه بتعليمه وحسن تربيته فقر   .فلما بلغ أشد ه أحضر له فقها  يقر 

(BŪLĀQ, vol. 1, p. 57) 65   بعد أن حفظ القرآن في مد ة سنوات 

   
  

 Ou seja, na edição de Bulaq, o faqih seria um profissional recitador do Alcorão 

e ao mesmo tempo a educação do menino ficaria limitada ao texto religioso, e somente 

decorridos alguns anos ele aprenderia os “saberes úteis”, fawāʾid alʿilm. Em breve, 

veremos que o manuscrito Arabe 3609/3610/3611 (séc. XIV) atribui outros 

conhecimentos, apresenta uma educação mais ampla. 

 Ayyad (2021, p. 2) sustenta que, no período islâmico medieval e 

posteriormente, a maior ênfase do o kuttāb ou maktab era colocada em aprender o 

Alcorão, como base e pré-condição para todas as formas de ensino superior nas 

culturas islâmicas tradicionais. É assim que a versão de Bulaq representa a maktab. 

 Contudo, Hirschler (2012, p. 88) afirma que, embora a instrução tenha 

começado com o Alcorão, as escolas infantis subsequentemente usaram textos 

adicionais. Os registros de pagamento, como gênero de fonte documental mais 

confiável, mencionam apenas as competências metodológicas que os alunos teriam 

de adquirir, tais como leitura e escrita, mas não expõem as obras que deveriam ser 

utilizadas. No entanto, essa ausência poderia significar que os professores tinham 

considerável margem de manobra para decidir quais textos eles queriam usar além 

do Alcorão. Essa margem de manobra no maktab ou kuttāb não era evidente, porém 

as ações para o ensino avançado nas madrasas, ao contrário, podiam estabelecer 

regras bastante detalhadas sobre quais obras deveriam ser usadas. Os títulos que os 

professores empregavam nas escolas infantis certamente dependiam do gosto 

individual dos professores e da habilidade do aluno. 

 Continuando a observar a descrição da narrativa, vimos os pais de Badruddīn 

felizes com o desenvolvimento do menino, o qual é descrito como um menino com 

boas maneiras ( اديب, adīb) e articulado (فصيح, faṣīḥ, literalmente “eloquente”). Aqui 

temos a palavra adīb, alguém que possui o ’adab, uma noção que se opõe à rudez 

 
65 Transliteração: Fa-lammā balaġa ašuddahu ʾaḥḍara lahu faqīhan yuqarriʾuhu fī baytihi, wa ʾawṣāhu 
bi-taʿlīmihi wa ḥusn tarbiyatihi fa-qarraʾahu wa ʿallamahu fawāʾid alʿilm baʿda ʾan ḥafiẓa al-qurʾān fī 
muddat sanawāt. 
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dos modos e à selvageria do comportamento, ele desde pequeno possui essas boas 

maneiras. 

 Faṣīḥ é o outro atributo de Badruddīn e, segundo Abdul-Raof (2006, p. 76) uma 

pessoa é qualificada como fasīḥ quando se expressa bem e com clareza, numa 

palavra, “eloquente”, detentor da eloquência. Isso pode significar que o menino está 

assimilando bem as aulas de idioma árabe, porque depois desses dois atributos a 

narrativa nos apresenta mais detalhes sobre o que ele aprendia: “O alfaqui não cessou 

de ensiná-lo até que, decorrido o período de dois anos, já lia e compreendia; (na noite 

seguinte Šahrāzād conta que…) com a idade de doze anos, Baddruddīn já aprendera 

“caligrafia, jurisprudência, idioma árabe, cálculo e escrita ( واللغه   والفقه  العربيه  والخط 

 al-ḫaṭ wa al-fiqh wa al-luġa wa al- carabiyya wa ṣinācat al-ḥisāb ,وصنعة الحساب والكتاب 

wa al-kitāba)”. 66 

 Começaremos a verificar os conhecimentos que esse personagem aprendeu, 

sobretudo aqueles que se relacionam com o ’adab. E, entre os conhecimentos 

ensinados a Baddruddīn encontra-se al-fiqh. De acordo com Goldziher & Schacht 

(1991, p. 886), fiqh é a jurisprudência, a ciência da lei religiosa no Islã. Em seu sentido 

mais amplo, cobre todos os aspectos da vida religiosa, política e civil. Além das leis 

que regulam rituais e observâncias religiosas, contendo ordens e proibições, inclui 

todo o campo do direito da família, o direito da herança, da propriedade e dos 

contratos e obrigações: é uma palavra que abrange disposições para todas as 

questões jurídicas que surgem na vida social. Inclui também o direito penal, os 

procedimentos e, finalmente, o direito constitucional e as leis que regulam a 

administração do Estado e a condução da guerra. Ou seja, a jurisprudência é um 

conhecimento fundamental a ser transmitido ao filho do vizir. 

 Zaman (2002 p. 187-191) afirma que o vizir deve ser bem versado na šarīca, e 

alguns deles até eram jurisconsultos, por exemplo, Ibn Hubayra (m. 1165), que serviu 

como vizir aos califas Al-Muqtafī (1136-1160) e Al-Mustandjid (1160-1170). Uma cena 

curiosa, que vale a pena considerar aqui, é um momento da narrativa onde aparece a 

palavra “jurisconsulto”. 

 
66 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 221. É curioso atentar, nesse trecho, para o fato de que o 
texto do manuscrito mais antigo estabelece uma distinção entre “língua” e “árabe”: al-luġa wa al-
ʿarabiyya, isto é, não “a língua árabe”, mas sim “a língua e o árabe”. Convém notar que isso não ocorre 
nos outros manuscritos. Pode tratar-se de erro do copista, mas também de uma distinção entre as 
esferas de conhecimento da linguagem. 



72 

 

 

 

 Quando Nūruddīn cAlī deixou a cidade, furioso depois da briga, Šamsuddīn 

também viajou no dia seguinte e se ausentou por um mês. Em seu retorno, notando a 

ausência de seu irmão Nūruddīn, Šamsuddīn vai até os serviçais para indagar-lhes a 

respeito. Nesse momento, os serviçais iniciam sua resposta com esta apóstrofe “Ó 

jurisconsulto (qādī)”, e depois explicam que na madrugada do dia em que o senhor foi 

viajar, antes mesmo que o sol nascesse, ele já estava em terras distantes”67.  

 Os serviçais poderiam ter respondido utilizando a apóstrofe “Ó vizir”, que 

serviria para indicar o destinatário da mensagem. Porém, os serviçais utilizaram essa 

estratégia linguística de evocar o atributo do vizir ligado ao sentido apontado por Tyan 

(1997, p. 373), no qual qādī denota um representante de autoridade, investido com o 

poder da jurisdição (qadā’). E assim fica implícito nessa apóstrofe algo como: “justiça 

seja feita, só sabemos que ele partiu na madrugada do dia em que o senhor foi viajar”. 

Desse modo, buscam gerar uma aproximação, apelando para que ele exerça com 

justiça essa posição que o vizir ocupa, pois ele bem poderia de alguma forma 

responsabilizá-los ou até mesmo puni-los por terem, de algum modo, negligenciado a 

fuga do irmão do vizir.  

Retomando as observações sobre os conhecimentos adquiridos por 

Baddruddīn, notamos uma ênfase nos conhecimentos ligados à linguagem. É quando 

essa narrativa das Noites nos levará para uma incursão em um estudo sobre as 

ciências do ’adab, al-culūm al-adabiyya, o qual nos possibilitará entender melhor o 

lugar que o ’adab chegou a ocupar na classificação dos conhecimentos. 

 Heinrichs (1995, p. 119-20) afirma que no momento em que a cultura islâmica 

atingiu o seu ápice, que ele considera ser no século X, o ’adab tinha três acepções 

principais, as quais eram categoricamente diferentes umas das outras: 1) 

comportamento bom, correto e educado; 2) um gênero de literatura anedótica e 

antológica que serve como uma fonte de materiais citáveis nas conversações 

(muḥāḍarāt) para o bel-esprit; 3) um conjunto de conhecimentos no campo linguístico 

e literário que compreende o gênero da literatura e inclui outras disciplinas auxiliares 

como a gramática.  

 Em seu estudo Heinrichs (1995) lida com o terceiro significado do termo, que 

segundo ele, pode ser traduzido com a expressão al-culūm al-adabiyya. Uma questão 

 
67 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 218. 
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que ele considera subjacente é saber se al-culūm al-adabiyya seria um sistema de 

disciplinas independente e internamente coerente e onde eles têm seu lugar em 

relação aos outros grupos de culūm. O modo encontrado por Heinrichs (1995) para 

abordar essa questão foi examinar mais de perto a literatura que lidou exclusiva ou 

parcialmente com a divisão das ciências, a partir de sete obras68 do século X 

dedicadas à classificação dos conhecimentos. Em sua análise dessas obras Heinrichs 

(1995) afirma que, embora não haja uma classificação homogênea, essas obras já 

apresentavam certas tendências em direção ao estabelecimento do ’adab como um 

campo autônomo.  

 Dado que a principal evidência apresentada por Heinrichs (1995) para esse 

amplo significado de ’adab, enquanto um conjunto de conhecimentos no campo 

linguístico e literário, ocorre no século XII, quando o sintagma al-culūm al-adabiyya foi 

incluído em uma obra sobre prosódia69 escrita pelo gramático, lexicógrafo, prosodista, 

comentarista corânico, colecionador de provérbios e adīb Al-Zamaḫšarī (m. 1144). 

Nessa obra sobre prosódia há a primeira lista dos conhecimentos do ’adab (al-culūm 

al-adabiyya), doze ao todo.70  

 Heinrichs (1995, p. 138) ainda apresenta outra lista quase idêntica de al-culūm 

al-adabiyya, elaborada ulteriormente por Al-Zanjānī (m. 1258)71 em seu livro sobre as 

ciências poéticas.72 Al-Zanjānī faz pequenas alterações em apenas três 

conhecimentos da lista. O primeiro é o termo cilm al-taṣrīf, "conhecimento de inflexão", 

 

68 1) Iḥṣa’ al- culūm (A enumeração das ciências) de Al-Fārābī (m.339/950); 2) Rasā’il Iḫwān al-Ṣafā’ 
(Epístolas dos Irmãos Puros, escrita por essa irmandade entre 959-60); 3) Mafātīḥ al- culūm (As chaves 
das ciências), de Al-Ḫuwārizmī (escrita entre 976-982); 4) Jawāmic al- culūm (Sínteses das ciências), 
de Ibn Farīġūn, escrita no século X; 5) Al-Fihrist (O catálogo), de Ibn al-Nadīm (m. 990); 6) Al-Iclām bi-
manāqib al-Islām (Proclamação das virtudes do Islã), de Al-cAmirī (m. 992); 7) Risāla fī  culūm (Epístola 
sobre as ciências), de Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī (m. 1023).   

69 Al-Qusṭās al-mustaqīm fī cilm al-carūḍ (O reto equilíbrio na ciência da prosódia), editado por Bahīja 
Bāqir al-Hasanī (Bagdá, 1969). 

70 1) cIlm matn al-luġa (lexicografia); 2) cilm al-abniya (morfologia); 3) cilm al-ištiqāq (ciência da 
derivação); 4) cilm al-icrāb (sintaxe); 5) cilm al-macānī (estilística); 6) cilm al-bayān (ciência da expressão 
por tropos); 7) cilm al-carūḍ (ciência da prosódia); 8) cilm al-qawāfi (ciência das rimas) 9) inšāʾ al-naṯr 
(escrita em prosa); 10) qarḍ al-šicr (composição de poesia); 11) cilm al-kitāba (ciência da escrita); 12) 
cilm al-muḥāḍarāt (ciência das palestras).  

71 Mohammad (2020, p. 582) nos informa que Al-Zanjānī (m. 1258) foi considerado um dos mais 
proeminentes estudiosos árabes em língua e literatura do século XIII, e possui muitos trabalhos sobre 
linguagem, literatura, gramática, morfologia e retórica. 

72 Al-Zanjānī, Micyār al-nuẓẓār fī culum al-ašcar (Critério dos estudiosos da ciência da poesia), editado 
por Muḥammad cAlī Rizq al-Ḫafājī, 2 vols. (Cairo, 1991). 
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o qual é certamente mais comum para "morfologia" do que cilm al-abniya, 

"conhecimento das estruturas", utilizado por Al-Zamaḫšarī. cIlm al-ḫaṭ, 

"ciência/conhecimento de caligrafia/escrita", remove a ambiguidade de cilm al-kitāba, 

"ciência/conhecimento da escrita/arte dos escribas", porque considerou que al-ḫaṭ, ao 

incluir a escrita e a caligrafia, abrange desse modo todas as faculdades relativas ao 

ato de escrever, sem relacionar-se a nenhum ofício em particular. 

 Esses doze conhecimentos ou ciências do ’adab (al-culūm al-adabiyya), 

definidos por Al-Zamaḫšarī (m. 1144) e Al-Zanjānī (m. 1258), nos mostram esse lugar 

que o ’adab chegou a ocupar, na classificação dos conhecimentos, enquanto um 

conjunto de conhecimentos no campo linguístico e literário, que podem estar 

relacionados com estudos elementares ou avançados.  

 Essa narrativa dos vizires representa o ensino elementar dos conhecimentos 

que integram a base da educação nesse campo linguístico e literário do ’adab: 

Baddruddīn já aprendera al-luġa (lexicografia), al-kitāba (arte da escrita), e al-ḫaṭ 

(conhecimento de caligrafia/escrita). O interessante é que a história utiliza os dois 

termos, tanto ḫaṭ quanto kitāba. Sourdel-Thomine (1997, p. 1119) menciona três 

gêneros de livros (kitāb al-ḫaṭt, kitāb al-kuttāb, kitāb al-kitāba) que lidam com os tipos 

de escrita, a apresentação das letras, a ortografia, a gramática, o estilo e as técnicas 

administrativas da escrita. Provavelmente a narrativa se utilizou dos dois termos para 

mostrar que ele aprenderia a lidar com todos os tipos de escrita. 

Outro ponto importante para considerar nesses conhecimentos adquiridos por 

Baddruddīn é que o conhecimento do idioma árabe é expresso desta forma: al-luġa 

wa al-carabiyya. De acordo com Pellat (1986, p. 561) al-carabiyya, luġa e lisān al-carab, 

são sinônimos quando designam a língua árabe em todas as suas formas. Nessa 

narrativa, é visível e evidente que a descrição dos conhecimentos relativos à língua 

árabe extrapola o âmbito estritamente religioso, o conhecimento dos textos sagrados 

e canônicos do Islã, espraiando-se para outras áreas por assim dizer “profanas”. 

É claro que, conforme afirma Grévin (2012, p. 194), a memorização de 

fragmentos do texto sagrado facilita a aprendizagem da leitura, da escrita, pela 

interiorização prévia de um texto-base. Contudo, se o personagem vai aprender o 

idioma árabe, e este processo de aquisição do saber linguístico está representado por 

al-luġa wa al-carabiyya isso pode significar que esse aprendizado não se aterá ao 

texto-base, ou seja ao texto religioso. 
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Grévin (2012, p. 200) afirma que para aperfeiçoar esse saber linguístico é 

preciso assimilar mais profundamente as regras de construção dos textos em prosa e 

verso, sair da cela gramatical para se aventurar num mundo linguístico mais vasto. 

Desse modo, no mundo islâmico medieval o aprofundamento do saber linguístico 

ocorre primeiro sob o signo da lexicografia (cilm al-luġa) na qual o estudo é nutrido 

pelas leituras de textos em prosa e verso.  

E agora gostaríamos de ressaltar que esses conhecimentos ligados à 

linguagem, presentes na educação de Baddruddīn, também estão ligados à formação 

dos vizires. Zaman (2002 p. 187-191) afirma que a maioria dos vizires tem formação 

literária e jurídico-teológica. Makdisi (1986, p. 803) nos fornece um exemplo e nos 

informa sobre a formação do vizir Ibn Hubayra, o qual foi para Bagdá quando jovem e 

estudou fiqḥ (jurisprudência) com Abu Bakr al-Dīnawarī (m. 1138) e ’adab com o 

renomado filólogo al-Jawālīqī (m. 1145). É claro que o vizir Nūruddīn cAlī, ao buscar 

instrução para o filho Baddruddīn, também o prepara para sucedê-lo, e, conforme já 

foi assinalado por Heck (2002, p. 19), existiam figuras cuja posição na sociedade 

também dependia de sua habilidade na linguagem, por isso havia uma hierarquia 

islâmica do conhecimento, cujo topo era ocupado pela linguagem. 

A própria narrativa dos vizires já havia apresentado anteriormente a valorização 

da linguagem. Antes de Nūruddīn se tornar pai de Baddruddīn, no momento em que 

o vizir de Basra apresenta Nūruddīn cAlī como seu sucessor ao vizirato, ele diz: “Ó rei, 

que este meu senhor Nūruddīn cAlī me substitua nas funções do vizirato, pois sua 

língua é eloquente (fasīḥ al-lisān, فصيح اللسان).” 73 

Abdul-Raof (2006, p. 76) afirma que a palavra al-faṣāḥa significa 

eloquência, pureza da linguagem, a clareza linguística que designa um item 

lexical semanticamente de modo exato e inequívoco, foi definida como a 

pureza estilística da palavra e sua elegância semântica. Para Khelef (2014, 

p. 38-40) al-faṣāḥa é a pureza da expressão, a bela expressão, é uma 

forma de disposição agradável do discurso, que busca atingir a exposição 

clara, uma pessoa é qualificada como fasīḥ quando se expressa bem e com 

clareza, um texto é denominado fasīḥ quando é bem construído. 

 
73 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 220. 
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Vimos que Baddruddīn ainda criança foi qualificado como fasīḥ. Um 

menino que articula bem seu discurso e que se prepara para tornar sua 

língua eloquente e assim espelhar o pai Nūruddīn, alguém dotado dessa 

forma de disposição agradável do discurso, da exposição clara, de quem se 

expressa bem e com clareza, por ser eloquente, alguém plenamente 

qualificado para assumir as funções do vizirato por ser eloquente. 

A valorização da eloquência, do poder da palavra, está na raiz da própria 

história dos dois vizires pois é uma narrativa que está sendo contada por um vizir, o 

qual consegue salvar a vida de seu escravo contando esta história dos dois vizires. É 

a sua habilidade na linguagem, expressa no poder da narrativa de salvar vidas, que 

obviamente espelha a habilidade da narradora principal, a adība Šahrāzād. 

Dando continuidade às nossas observações da história, temos então um jovem 

com uma formação e vimos de que modo o ’adab ocupa um lugar significativo nela. 

Mas, como em toda boa história das Noites, ocorrerá uma reviravolta, afinal, como 

nos dizem os versos apresentados na história: “O destino não é de constantes 

certezas/ são necessárias ora alegrias, ora tristezas”74. E então as desventuras do 

jovem Baddruddīn vão começar quando, aos vinte anos de idade, ele perde o pai. 

Afinal, a coisa mais imponderável num plano para o futuro ocorreu, e a morte separa 

definitivamente os dois irmãos vizires, levando embora Nūruddīn cAlī. 

Na história há acontecimentos insólitos, que o levam a cumprir aquele plano 

inicial traçado por seu finado pai Nūruddīn e seu tio Šamsuddīn. Agora, o que 

precisamos saber, é que ele acaba consumando o casamento com a prima Sittulḥusn, 

filha de Šamsuddīn. As circunstâncias dessa união são tão extraordinárias, que ficaria 

difícil resumir aqui.75  

O principal fato insólito que importa agora é que Baddruddīn foi separado da 

esposa e do filho no próprio dia do casamento. Seu tio (e sogro) Šamsuddīn, quando 

compreendeu tudo, foi “dominado pelo espanto” ( العجب  ,aḫaduhu al-cajab).76 E ,اخده 

meses depois, nasce o fruto dessa insólita união. O avô Šamsuddīn dá ao neto o nome 

 

74 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 266. 

75 Para ver os espantosos eventos que o levam a cumprir o plano cf. LIVRO das Mil e Uma Noites, 
2005-a, p. 227-240. 

76 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 244. 
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de cAjib (espantoso, admirável), designação perfeita para quem foi concebido em 

circunstâncias tão extraordinárias. 

Por causa do espantoso desaparecimento de Baddruddīn, é o vizir e avô 

Šamsuddīn que se torna responsável por cAjīb, e, consequentemente, também 

providenciará a educação do menino. A narrativa nos conta que ele envia o neto de 7 

anos à escola ( المكتب, al-maktab). Šamsuddīn recomenda ao mestre alfaqui que “o 

instruísse ( يادبه, yu’addibuhu) e lhe desse boa educação (تربيته, tarbiyatuhu). O menino 

ficou na escola por três, quatro anos”.77  

 Novamente é a escola (maktab) o local onde os conhecimentos serão 

transmitidos. É no kuttāb ou maktab onde, conforme nos esclarece Hirschler (2012, p. 

82), as crianças desenvolviam as habilidades de recitação, leitura, escrita, aritmética 

e aprendiam os rituais islâmicos, é principalmente nesse tipo de na "escola infantil" 

onde adquiriam essas competências. As crianças de famílias ricas, ao contrário, 

recebiam sua educação de tutores privados (muʾaddib ou muʿallim) que deveriam não 

apenas transmitir um amplo conhecimento a elas, mas também as normas de adab 

que eram esperadas dos membros das elites sociais e políticas. 

 Contudo, na história dos vizires, tanto Baddruddīn como seu filho cAjīb 

aprendem com um mestre alfaqui numa escola; eles não possuem tutores privados 

(muʾaddib ou muʿallim). Segundo Al-Azem (2019, p. 114) a centralidade do ’adab na 

educação primária pode ser percebida em um dos termos usados para denotar o 

professor – mu’addib al-aṭfāl (professor de ’adab para crianças) – mostrando que a 

principal tarefa do professor era ensinar conduta e disciplina adequadas, tanto que o 

ambiente de uma maktab também pode ser referido como um majlis al-adab (um lugar 

onde se reunir para aprender a conduta adequada). Entretanto, a recomendação do 

vizir é para o alfaqui, o professor de uma escola, e nessa história podemos ver que a 

centralidade do ’adab na educação está no conteúdo que o vizir solicita que seja 

transmitido, o qual nos remete novamente ao sentido de taʾdīb ("tutoria", "educação"), 

que leva ao ’adab, o "refinamento cultural e intelectual através da educação” e depois 

ao sentido da palavra tarbiya, mais comumente usada para denotar "educação". 

 
77 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 245. 
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Afinal, ele queria que o alfaqui “o instruísse (يادبه, yu’addibahu) e lhe desse boa 

educação ( تربيته, tarbiyatuhu). 

Talvez por já haver apresentado anteriormente mais detalhes da educação de 

Baddruddīn, pai de cAjib, a história nos deixa imaginando o que o alfaqui iria ensinar 

ao menino e como essas crianças iriam aprender na escola (maktab)... Talvez 

aprendendo o que cada criança aprendia tipicamente numa kuttāb ou maktab, que 

Ayyad (2021, p. 6) nos informa serem tipos básicos de conhecimento a serem 

aprendidos antes de se decidir sobre uma determinada ciência ou ofício, tais como 

como a leitura, escrita, aritmética, conhecimentos que a narrativa já havia apresentado 

na educação de Baddruddīn. 

Aproveitaremos essa lacuna na descrição da narrativa para apresentar alguns 

autores que nos trazem mais detalhes sobre a instrução de uma criança no contexto 

islâmico-medieval. Robinson (2017, p. 85-6), ao nos apresentar detalhes sobre a 

educação do historiador Al-Ṭabarī (m. 923), nos informa que os pais tinham duas 

escolhas, isso nas famílias que tinham posses e podiam dar-se ao luxo de dispensar 

o trabalho de seu filho para investir no capital cultural de sua família educando aquele 

filho. A primeira escolha era mandar a criança para um kuttāb (ou maktab), um tipo de 

escola primária onde as habilidades básicas em aritmética, leitura e escrita eram 

ensinadas, as duas últimas sendo aprimoradas visando à memorização, através de 

um programa intensivo e sistemático de ditados, cópias, leitura e releitura (sempre em 

voz alta) de passagens corânicas. Os alunos começavam com 7 ou 8 anos, passando 

até sete ou oito anos em grupos de alunos de diversas idades, trabalhando com 

tábuas apagáveis em vez de papel e tinta. A alternativa à educação institucional era 

contratar um tutor, que focava as mesmas habilidades, mas com menos alunos.  

Vimos que os dois vizires optaram pela educação institucional, e Robinson 

(2017) preenche a lacuna da narrativa nos trazendo a imagem das crianças fazendo 

ditados, cópias, leitura e releitura de passagens corânicas no século IX. 78 Em breve 

o viajante Ibn Baṭṭūṭa nos mostrará que o Alcorão não será o único modelo de escrita 

na época em que essa narrativa foi elaborada.  

Grévin (2012, p. 193-200) nos apresenta a criança colocada sob orientação de 

um tutor para iniciar seu processo de aprendizado da língua normativa e, segundo 

 
78 Al-Ṭabarī nasceu em 839. 
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esse autor, nem todos têm a sorte dos príncipes Al-Amīn e Al-Ma’mūn, que o califa 

Harun Al-Rashīd confia aos melhores gramáticos e tradicionalistas de seu tempo. 

Sobre o processo de aprendizado da língua árabe, Grévin (2012) observa que a 

memorização de fragmentos do texto sagrado facilitava a aprendizagem da leitura, da 

escrita, pela interiorização prévia de um texto-base. Contudo, havia também uma 

oscilação entre o texto divino e os clássicos para iniciantes.  

Para ilustrar essa utilização de outras obras Grévin (2012) nos conta que o 

infatigável viajante Ibn Baṭṭūṭa, ao chegar em Damasco em agosto de 1326, observa 

a pedagogia utilizada pelos mestres locais para contrabalançar a aprendizagem do 

Alcorão com a poesia nos primeiros estágios da educação. Na mesquita dos Omíadas, 

apoiados nas colunas, os mestres ensinavam as crianças por grupos. Eram treinados 

a ler e recitar o Alcorão. Depois, têm as lições de escrita, dadas a partir de coletâneas 

de poemas. Ibn Baṭṭūṭa percebeu que essa era uma pedagogia diferente daquela 

utilizada em sua terra natal, o Marrocos, onde as crianças se concentravam apenas 

em aprender o Alcorão, ainda fazendo desse livro o único modelo de escrita. 

A cena descrita pelo viajante nos ajuda a suprir a lacuna que a narrativa deixa 

em relação aos detalhes da instrução das crianças. Além disso, essa cena nos mostra 

que o Alcorão não era o único modelo de escrita no século XIV, a época em que o 

manuscrito dessa narrativa foi provavelmente elaborado, o qual, pelo que temos visto, 

representa um processo de instrução mais parecido com aquele que Ibn Baṭṭūṭa 

presenciou na cidade de Damasco em 1326.  

Essa viagem de Ibn Baṭṭūṭa nos traz de volta à história dos vizires, pois cAjīb e 

seu avô fazem uma viagem em busca de Baddruddīn, o pai/sobrinho desaparecido. 

E, tal como Ibn Baṭṭūṭa, eles também chegarão a Damasco: 

 

Era o parentesco consanguíneo que impelia cAjīb a encontrar-se com o pai. 
Caminharam até o centro de Damasco, entrando pelo Portal do Paraíso. 
Perambularam pela cidade e pelo grande mercado, depois de terem ficado 
contemplando a mesquita omíada até o entardecer. 
(LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2005-a, p. 255) 

 

E aqui as duas narrativas podem se entrecruzar. As Noites não descrevem a 

mesquita, mas o relato de Ibn Baṭṭūṭa nos ajuda a imaginar que talvez, enquanto 

contemplava a mesquita omíada, cAjīb não admirava apenas uma joia vazia da 
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arquitetura muçulmana; o quadro se completa, a cena fica habitada e talvez cAjīb 

também tivesse visto outras crianças como ele, tendo as lições de escrita a partir de 

coletâneas de poemas. 

Agora é preciso saber como Šamsuddīn e cAjīb chegaram a Damasco.  É 

significativo que nessa história a motivação para que avô e neto viajem em busca de 

Baddruddīn ocorra no ambiente escolar. Conforme dissemos cAjīb vai para a escola 

 com 7 anos de idade. O menino ficou na escola por três, quatro (al-maktab ,المكتب )

anos. Porém... 

 

Nessa época, começou a incomodar e aborrecer os pequenos colegas na 
escola com agressões e insultos. As crianças se juntaram e foram prestar 
queixa daquela situação ao inspetor da escola, que lhes disse: “Eu lhes 
ensinarei uma coisa que o impedirá de continuar incomodando vocês e os 
deixará livres dele para sempre. Amanhã, quando ele vier para a escola, 
sentem-se ao redor dele e joguem o seguinte jogo: digam um ao outro ‘Só vai 
brincar conosco quem disser o nome da mãe e o nome do pai. Quem não 
souber o nome da mãe ou do pai, será um bastardo e não brincará conosco’”. 
As crianças ficaram contentes com aquilo. (LIVRO das Mil e Uma Noites, 
2005-a, p. 245) 

 

No dia seguinte quando as crianças jogam o jogo e chega a vez de cAjīb dizer 

o nome de seu pai e sua mãe ele responde “Minha mãe é Sittulḥusn e meu pai é 

Šamsuddīn”. Então, as crianças “gargalharam, bateram palmas e disseram: “Que 

Deus o proteja! Não se sabe quem seja o seu pai. Por Deus que você não brincará 

conosco, nem se sentará ao nosso lado”. As crianças se afastam rindo dele e cAjīb 

“sufocado pelas lágrimas, começou a chorar”. O inspetor lhe disse: 

 

Porventura você não sabe, cAjīb, que Šamsuddīn é seu avô, pai de sua mãe 
Sittulḥusn? Quanto ao seu pai, nem nós nem você sabemos quem seja, 
porque sua mãe tinha sido casada pelo sultão com um corcunda, mas vieram 
os gênios e dormiram com ela. Você não tem um pai conhecido, e por esse 
motivo não poderá mais encarar as crianças dessa escola; do contrário, você 
não passará de um bastardo entre eles. Não está vendo que até os filhos do 
vendedor e do verdureiro sabem os nomes do pai e da mãe, ao passo que 
você, neto do vizir do Egito, não sabe o nome de seu pai? Ora, cAjīb, isso é 
de fato espantoso. (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2005-a, p. 245)  

 



81 

 

 

 

É assim que cAjīb descobre que seu pai está desaparecido. O inspetor conhece 

apenas o que todos supõem que aconteceu, a verdade dos fatos é bem complicada, 

insólita demais para explicar, ainda mais para uma criança... E o pequeno descobriu 

da pior maneira, mas, também, algum leitor implacável diria que ele “fez por merecer”. 

De todo o modo, o que ocorreu ao pequeno é lastimável e, vemos aqui o caso 

de um professor com dificuldade de ensinar ’adab, a conduta e disciplina adequadas, 

e uma criança com dificuldade de aprender o ’adab. 

É deveras encantador imaginar as crianças tendo as lições de escrita a partir 

de coletâneas de poemas na mesquita dos omíadas... Entretanto, é como uma foto 

que capta uma realidade ideal. A narrativa, ao contrário disso, nos traz a imagem 

desse aluno que não se adequa. cAjīb é um menino que “incomoda e aborrece os 

pequenos colegas na escola com agressões e insultos”. Ele é o oposto do pai, pois 

Badruddīn é descrito como ( اديب, adīb) e (فصيح, faṣīḥ): um menino de boas maneiras 

e articulado.79 

cAjīb era um menino que dava trabalho ao inspetor (carīf). De acordo com 

Berkey (1992, p. 198), carīf também pode ser o assistente do um professor de escola 

primária. Makdisi (1981, p. 220) cita o que considera ser a primeira menção à figura 

do carīf, no século XIII: trata-se de um texto que o descreve como alguém que exercia 

a função de inspetor, pois ele “tinha que manter a ordem na classe, acordar os 

dorminhocos, alertar os alunos contra erros e omissões, exigir que atendessem às 

solicitações do professor”. 

E agora imaginemos o inspetor (carīf) lidando sempre com isso e ainda mais 

com um aluno que agredia e insultava os outros. Para um inspetor como esse, que 

tivesse dificuldade de ensinar ’adab, a conduta e disciplina adequadas para um aluno 

como cAjīb, seria possível que, ao final de uma jornada de trabalho, ele se fizesse 

questões do tipo “Como educar os fátuos? Como educar os inúteis? Como educar os 

de nobre origem?” 

É o quarto volume das Noites que apresenta as perguntas acima.80 As 

respostas, respectivamente, são: a) “Ordenando-lhes que façam muitas atividades e 

utilizando-os nos serviços mais pesados, de modo a não lhes deixar espaço para 

 
79 Quando adulto, Badruddīn, o faṣīḥ, o articulado ou eloquente, recita vários poemas quando 
reencontra o filho. 
80 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2012, p. 339. 
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exercer a curiosidade”; b) Com humilhação e desprezo, a fim de que saibam a baixeza 

de sua condição; c) Não lhes satisfazendo sempre as necessidades”. Trata-se de uma 

amostra do conjunto de sentenças e máximas pertencentes ao manuscrito Arabe 

3612, e que na verdade provêm de um tratado político escrito pelo teólogo Algazel (m. 

1111). Essas respostas, sintéticas e implacáveis, nos mostram aspectos desse tipo 

de educação. 

Tais respostas ajudam a compreender o que o inspetor fez com cAjīb, neto de 

vizir, de nobre origem. A resposta para como educá-lo, segundo o manuscrito citado, 

seria “não lhes satisfazendo sempre as necessidades”. Desse modo, o inspetor cria 

uma circunstância que, na prática, afastará o menino da escola. Como voltar para uma 

escola onde ele não “poderá mais encarar as crianças e não passará de um 

bastardo?” 

“Não está vendo que até os filhos do vendedor e do verdureiro sabem os nomes 

do pai e da mãe, ao passo que você, neto do vizir do Egito, não sabe o nome de seu 

pai? Ora, cAjīb, isso é de fato espantoso.” Através das palavras finais do inspetor 

podemos ver a convivência de diferentes classes sociais na mesma escola e o 

inspector joga com necessidade de distinção do neto do vizir.  

Dessa maneira, a narrativa expõe um personagem que não se adequa aos 

ideais da boa educação, afinal a escola é o lugar onde o vizir levou o menino para que 

“o instruíssem (يادبه, yu’addibahu) e lhe dessem boa educação (تربيته, tarbiyatuhu). 

Vimos que o ambiente de uma maktab também pode ser referido como um majlis al-

’adab, um lugar onde se reunir para aprender a conduta adequada.  Porém, a narrativa 

nos mostra o contrário: cAjīb era um menino que tinha uma conduta péssima. 

E, depois do ocorrido com os colegas na escola, cAjīb chega chorando em casa 

e pede explicação à mãe, a qual chora e recita uma poesia, mas não consegue 

explicar o que houve com Baddruddīn. O avô Šamsuddīn retorna para casa e a filha 

lhe informa sobre o que ocorreu; ele também chora, mas de repente resolve sair e ir 

até o sultão do Egito. 

É quando percebemos que o afastamento da escola, apesar de ter ocorrido de 

modo difícil para o menino, conduzirá ao reencontro com o pai que ele desconhece. 

Afinal, “o destino não é de constantes certezas; são necessárias ora alegrias, ora 

tristezas”. Šamsuddīn vai até o sultão e solicita uma licença para viajar em busca de 

seu sobrinho Baddruddīn. E, após muitas peripécias, a história termina com a alegria 
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do reencontro e “eles passaram a desfrutar da melhor situação e de grande calma, 

até o fim de seus dias”.  

 

 

3.2. O rei Qamaruzzamān e seus filhos Amjad e Ascad 

 

Observaremos agora essa história81 de um rei poderoso, que no final 

da vida foi agraciado com um filho, ao qual deu o nome de Qamaruzzamān. 

O príncipe desde pequeno “já lia, compreendia, discernia e estudava 

ciências, história, biografias de reis e poesias dos árabes; lia bem, escrevia 

bem e recitava poesia bem ( قااد قاارا فااي صااغره ودرا وعلاام ودرس العلااوم والتااواري  وسااير الملااوك

  82 ”(واشعار العرب ويكتب مليح ويقول الشعر مليح

O texto não menciona uma instituição ou um tutor, a história até nos transmite 

a impressão de um pequeno autodidata. Os conhecimentos que a narrativa atribui ao 

príncipe Qamaruzzamān são muito semelhantes aos de outros personagens que já 

temos observado, à exceção destes: história(s) (tawārīḫ,  التواري), biografias de reis 

(siyar al-mulūk, سير الملوك) e poesias dos árabes (ašcār al-carab, اشعار العرب). Embora a 

palavra ’adab não esteja entre os conhecimentos atribuídos a esse príncipe, vemos 

nessa descrição uma cultura geral, a qual requer o conhecimento de história, poesia, 

provérbios, alegorias, paradigmas, e o uso correto e agradável da linguagem. 

 O conhecimento da história (tārīḫ,  تاري) aparece na forma plural (tawārīḫ, 

 Em síntese, Rosenthal (1968, p.13-14) nos explica que em árabe, tārīḫ pode .(تواري 

significar “data” ou “era”, e que o sentido de obra histórica, das “obras que continham 

as datas”, foi estabelecido a partir do século II da Hégira e popularizou-se no século 

seguinte.  

 Nesse sentido, a narrativa utiliza o plural (tawārīḫ) para referir-se às obras 

históricas estudadas pelo príncipe. Segundo Rosenthal (1968, p. 48), a instrução 

histórica ocupava um lugar especial na educação de jovens príncipes. A leitura de 

 
81 Esta narrativa encontra-se no segundo volume das Noites (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2005-
b) e foi traduzida por M. Jarouche tendo por base o manuscrito Arabe 3611 e o Bodleian Oriental 551. 
Para citar o texto em árabe utilizaremos a edição desses manuscrito elaborada por Mahdi (1984). 

82 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 164. 
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obras históricas, dos acontecimentos das nações e o estudo de biografias – a narrativa 

cita biografias de reis (siyar al-mulūk, الملوك  era uma recomendação para o – (سير 

potencial futuro governante, pois o estudo de obras históricas era considerado a 

melhor forma de absorver sabedoria política. 

Notem que há a ausência significativa do ’adab, citado muito indiretamente na 

educação desse príncipe e sua conduta nessa história nos revelará como essa elipse 

não é casual. Prosseguindo a história: quando Qamaruzzamān atinge a maioridade, 

o seu pai quer que ele case para assegurar o futuro da dinastia, mas o jovem recusa 

dizendo “Oh rei do tempo, não tenho necessidade de casamento nem minha alma é 

propensa às mulheres, pois já ouvi histórias a respeito delas e da amargura que fazem 

provar”. 83 

A narrativa nos deixa imaginando quem seria a figura que lhe 

transmitiria essas histórias. Veremos depois como ele as conheceu, porque 

diante dessa recusa o sultão resolveu esperar um ano. Então, o chamou 

novamente e disse: “Meu filho quero que você se case para que possa me 

alegrar e para torná-lo sultão durante minha vida”. Qamaruzzamān 

responde: “Ó rei do tempo, por Deus que essa é uma coisa que nunca farei, 

pois li em antigos livros (الكتااب المتقدمااه) sobre as desgraças e calamidades 

que ocorreram às criaturas por causa das mulheres”.84 

E ficamos nos perguntando quais seriam esses livros que influenciam 

Qamaruzzamān. A título de exemplo, podemos citar aqui a obra Ḥamāsa 

("Exortação") uma compilação de poemas de Abū Tammām (m. 845). O 

último capítulo dessa compilação chama-se Maḏammat al-nisā’, (Censura 

às mulheres), o qual contém dezoito poemas contra as mulheres. Gelder 

(1985) traduziu esse capítulo e afirma que poemas contra a própria esposa 

predominam em Maḏammat al-nisā’. 

É evidente que a prática discursiva de “censura às mulheres” não se 

limitava ao gênero poético. Na prosa, um exemplo célebre, e de recepção e 

leitura muito disseminadas, é o Kitāb al-wuzarāʾ al-sabʿa, “O Livro dos Sete 

Vizires”. Nessa obra, a tópica “não confiar nas mulheres” é continuamente 

 
83 Ibid., p. 165. 

84 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 166. 
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repetida pelos vizires, que tentam demover o rei de cometer um crime por 

causa das mentiras de sua mulher. 

Voltando à narrativa, depois de ouvir a justificativa de Qamaruzzamān, 

embasada nesses antigos livros sobre as desgraças e calamidades que ocorrem por 

causa das mulheres, o rei aguarda mais um ano. É durante a terceira tentativa do rei 

que Qamaruzzamān cometerá uma falta de ’adab. Seguindo a sugestão de seu vizir, 

o rei “reunirá todos os principais do país” para novamente sugerir que o príncipe se 

case. O vizir achava que com isso ele se envergonharia e não desobedeceria ao rei. 

Porém, no dia dessa reunião (مجلس, majlis), depois que o rei lhe diz que mandou 

chamá-lo para sugerir que ele se case, tomado pela cólera e “atingido pelo frenesi da 

mocidade”, Qamaruzzamān diz: “Não me casarei, não me casarei, não me casarei! 

Você é um velho cuja idade aumentou e o siso diminuiu! Já é a segunda ou terceira 

vez que me fala de casamento e eu não o atendo!”.85 Qamaruzzamān “Gritou com o 

sultão, injuriou-o, cheio de cólera, e ridicularizou-o diante dos comandantes e 

vizires”.86 

O sultão, irritado com o filho, ordenou que fosse amarrado e colocado diante 

dele, e então lhe diz: “Ai de você! É essa a resposta que alguém como você dá a 

alguém como eu, diante de meus súditos? Mas você, quem é que lhe deu educação 

[’adab]? Ainda que um homem do vulgo fizesse isso, seria horroroso”.87 

Faltou ao respeito com o pai, dirigiu-se de modo absurdamente inadequado 

durante a assembleia, insultando-o de vários modos. Ele falhou na educação, no 

’adab. Sua fúria incontida nos faz lembrar duas sentenças do terceiro volume das 

Noites: “a pessoa a mais paciente é aquela cujo decoro (’adab) é superior às suas 

paixões” e “a pessoa mais corajosa é aquela que reprime sua própria grosseria diante 

das pessoas.”88 O curioso é que a estratégia de convencimento do vizir contava com 

isso, contava com o ’adab de Qamaruzzamān; diante de uma assembleia ele se 

envergonharia e não desobedeceria ao rei. O vizir esperava que Qamaruzzamān 

respeitasse o código de civilidade e decoro que os jovens bem-nascidos são 

 

85 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 168. 

86 Idem. 

87 Idem. 

88 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 127. Essas sentenças fazem parte da próxima história. 
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convidados a assimilar, ele esperava que o príncipe tivesse ’adab. Porém não é o que 

acontece. Desse modo, mesmo que a palavra ’adab não esteja presente na descrição 

de sua formação, é um pressuposto da sua conduta, a ética que deve estar acima de 

suas paixões, contudo ela foi tragada pelo “frenesi da mocidade”, exaltação de alguém 

que não teve coragem de reprimir sua grosseria diante das pessoas. 

Ao mesmo tempo, reforça aquela sentença implacável que citamos na história 

anterior, a qual nos sugere que, para educar os de nobre origem, é preciso não lhes 

satisfazer sempre as necessidades. A narrativa dá vários indícios de um príncipe 

mimado: pai e filho dormem juntos; preocupado com o príncipe, o rei grita “Ai meu 

filhinho, ai meu queridinho”; depois veremos que o filhinho vai torturar um escravo, 

além de xingar e agredir o vizir.89 

É como se o sultão tivesse esperado muito tempo até finalmente resolver 

amarrá-lo e colocá-lo de castigo numa torre. E, ao ter dado tempo demais, vamos 

vendo que a história mostra a vontade de Qamaruzzamān cada vez mais fortalecida, 

a tal ponto que ele esquece até com quem estava falando e como um príncipe deveria 

se comportar diante de uma assembleia. Seu pai o lembra disso, o desrespeito ao 

código de civilidade e ao decoro, pressuposto dessa educação, que também é signo 

de distinção social, afinal “ainda que um homem do vulgo fizesse isso seria horroroso”.  

Depois do ocorrido, o sultão reuniu-se com o vizir e lhe disse: “Ouça, você foi o 

motivo disso, fazendo ocorrer tudo aquilo entre mim e meu filho”.90 O vizir respondeu: 

“Ó rei, deixe-o agora ficar uns quinze dias e depois traga-o à sua presença; ele não 

tornará a desobedecer-lhe”.91 Mesmo que o rei fique deveras preocupado com o 

castigo imposto ao filho, chore e recite poesia,92 o castigo acaba surtindo efeito de um 

modo insólito e inesperado, mas que deixa implícita a forma como o rei conseguiu 

convencê-lo a se casar. 

O sultão ordenou que o prendessem em uma das torres do palácio, “uma torre 

tão antiga quanto imemorial... em cujo centro havia um poço bizantino”.93 É desse 

 
89 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, respectivamente: p. 169 e 186, 200, 199, 202-3. 

90 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 185. 

91 Idem. 

92 Ibid., p. 185-6. 

93 Ibid., p. 168. 
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poço, desse lugar imemorial, de onde surgirá uma gênia, que voará e encontrará outro 

gênio; os dois entrarão em cena para tornar tudo mais fantástico e fazer com que 

Qamaruzzamān conheça uma mulher pela qual se apaixona e com a qual quer se 

casar. 

Porém, cada um mora num reino muito distante do outro. Qamaruzzamān 

adoece e a princesa Budūr enlouquece de amor por ele. Os dois padecem ao acordar 

desse sonho que os gênios tornam realidade, o sonho de conhecer e se apaixonar 

por alguém de um lugar tão distante do seu, sem nem saber como se deslocaram para 

que tal encontro fosse possível, pois desconhecem a mágica operada pelos gênios.  

O despertar foi difícil para os dois. Qamaruzzamān, querendo saber o paradeiro 

da jovem que ele conheceu na noite anterior, tortura um escravo, xinga e agride o 

vizir; ele acha que tudo foi feito para que ele se convencesse a casar. “Se o meu pai 

tiver feito isso comigo por causa do casamento, então eu aceito”.94 E, de modo 

inesperado, o castigo acaba surtindo um efeito, e, mesmo com a intervenção 

maravilhosa dos gênios promovendo o encontro dos dois, fica implícita a forma como 

o rei conseguiu finalmente convencê-lo a se casar. 

Além disso, com o desaparecimento mágico da jovem, novamente entrará em 

cena o rei superprotetor, que passa a cuidar do “filhinho queridinho” quase que 

exclusivamente, pois Qamaruzzamān parou de comer e beber, e “chorava lágrimas 

copiosas noite e dia; seu pai ficava à sua cabeceira e não o abandonava”.95 É preciso 

o vizir entrar em cena para aconselhá-lo a também ocupar-se com as questões do 

reino; ele pede para que o rei “ordene tudo às quintas e segundas”,96 e que nos dias 

restantes fique com o filho. A apresentação dessa atitude reforça a imagem do 

excessivo cuidado que o rei tem com o filho. 

Destarte, vimos como “sonho” afetou Qamaruzzamān e agora veremos o 

contraste. O que ocorre à princesa Budūr ao despertar desse “sonho” operado pelos 

gênios foi bem mais difícil. Qamaruzzamān foi tratado como doente, e Budūr foi tratada 

como louca. O pai de Budūr, o rei Alġuyūr, não ficou na cabeceira dela, chorando junto 

 
94 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 202. 

95 Ibid., p. 206. 

96 Ibid., p. 207. 
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com a filha e recitando poesias. Ele é descrito como um rei “despótico”, “tirânico e 

opressor”.97 

Por isso, não dará a filha a chance que Qamaruzzamān teve de ficar três anos 

para reconsiderar a recusa ao casamento. Na primeira vez que o rei Alġuyūr consulta 

a princesa Budūr sobre casamento, ela diz “sou senhora, rainha e governante, e não 

quero homem que me controle”98. A princípio ele não diz nada. Mas, na segunda vez 

em que ele a consulta sobre esse assunto, Budūr grita com o rei Alġuyūr e ameaça se 

matar se ele “mencionar de novo o casamento”.99 É quando o pai decide castigar a 

filha mantendo-a enclausurada num aposento, e envia mensagens aos reis 

interessados em pedi-la em casamento dizendo que ela enlouquecera, e “assim que 

ficar curada, irei dá-la em casamento àquele que tiver a sorte de merecê-la”. 100  

Cada um tem um argumento contra o casamento, Qamaruzzamān teme as 

“desgraças que ocorrem por causa das mulheres”, Budūr quer ser senhora de si e o 

pai a aprisiona, reprime esse sonho de liberdade e independência tão distante do que 

o rei espera da princesa. Enquanto o príncipe Qamaruzzamān está enclausurado há 

um dia, a princesa Budūr já estava enclausurada há um ano, já estava recebendo a 

implacável lição do pai, que “não lhe satisfazia sempre as necessidades”. As coisas 

só pioram quando ela acorda do “sonho” de ter encontrado alguém, do encontro dos 

dois promovido pelos gênios.  

Logo depois de ouvir a filha descrever o jovem gracioso que havia passado a 

noite com ela, o rei Alġuyūr amarrou-a com um lenço e “ordenou que se 

providenciassem cadeias e grilhetas de ferro fino; colocou em seu pescoço a cadeia, 

cuja ponta ele prendeu num gancho que havia no centro do quarto; isolou-a das 

criadas, das velhas e de sua mãe”.101 O implacável rei Alġuyūr a deixa isolada e 

acorrentada no quarto, e busca exorcistas e astrólogos para tirarem o gênio que ele 

acreditava estar na cabeça da princesa, enlouquecendo-a. O pai da princesa Budūr 

 
97 Ibid., p. 189. 

98 Idem. 

99 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 190 

100 Ibidem. 

101 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 210. 
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promete casar a filha com quem a curar, porém cortará o pescoço de “quem for ter 

com ela e não a curar”.102 

São muitos os que tentam em vão sanar sua “loucura”. O “rei continuou 

matando um astrólogo atrás do outro, até dar cabo de cinquenta deles”,103 e ainda 

assim continuavam vindo pessoas e astrólogos de todos os países, tantos que durante 

dez dias o rei Alġuyūr matou “exatamente duzentos astrólogos”.104 

É quando chega Marzawān, filho da aia-mor, que foi criado junto com Budūr, 

até quando cresceu e foram proibidos de ficar juntos. “Havia dez anos que ele não 

entrava no palácio”.105 É interessante observar, nessa descrição que a narrativa faz 

de Marzawān, uma outra forma de se instruir. Isso porque durante esses dez anos 

ele... 

 

Passara a trabalhar com astronomia e estrelas, geomancia, 
fisiognomonia, elaboração de calendários para prece, adição e 
subtração, sintaxe, multiplicação, divisão e cálculos sobre a posição 
dos astros; estudara as grandes batalhas, decorara as linhas e os 
versículos do Alcorão, viajara, fora para longe e convivera com os 
sábios, doutos e sacerdotes – tudo durante esse período de dez 
anos (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2005-b, p. 215). 

 

وضرب    ممدة عشر سنين ما رجع يدخل الى القصر. وكان قد اشتغل في علم الفلك والنجو
الرمل وعلم الهيئه والميقات وعلم الحساب واالعراب والضرب والقسمه وعلم التقاويم ونظر 

والحكما والكهان في مدة هذه    المالحم واحكم االسطر وااليات وسافر وتغرب وخالط العلما
  (MAHDI, 1984, p. 569).العشر سنين

 

Vemos que se trata de um outro estágio da educação, diferente do 

que já temos visto até agora. A narrativa não cita nem sequer uma 

instituição ou tutoria na fase inicial da educação de Marzawān; com este 

personagem podemos observar rapidamente como seria o estágio depois 

do ensino básico, pois ele viaja para longe e convive com os sábios, doutos 

e sacerdotes, talvez numa madrasa, a “universidade” da mesquita. 

 
102 Ibid., p. 213. 

103 Ibid., p. 214. 

104 Ibid., p. 215. 

105 Ibid., p. 215. 



90 

 

 

 

Ele já surge munido desses conhecimentos e disposto a ajudar Budūr. 

Marzawān consegue encontrar Qamaruzzamān e promover o reencontro dos dois. 

Eles se casam, e, depois de um mês, ocorrem peripécias que separam os dois. São 

tantas que se torna impraticável resumi-las aqui,106 e esses eventos movimentam 

tanto a história que, no fim das contas, Qamaruzzamān, que não queria se casar de 

jeito nenhum no início da narrativa, acaba se casando com duas mulheres e se 

tornando rei em outro lugar, na Península do Ébano. 

E da união com essas duas mulheres nascem Amjad e Ascad. 

Veremos que a narrativa é construída para confirmar os temores iniciais de 

Qamaruzzamān em relação às mulheres. Mas agora estamos interessados 

na descrição que a narrativa faz da formação dos príncipes. 

Amjad e Ascad “aprenderam o decoro [’adab], a sabedoria, a 

caligrafia e a boa escrita” (وتعلمااوا  االدب  والحكمااه  والخااط  وحساان  الكتابااه , wa 

taclamu al-adab wa al-ḥikma wa al-ḫaṭ wa ḥasan al-kitāba).107 Nessa história 

não há menção nem à figura do mestre alfaqui nem à escola; talvez 

tivessem um tutor, e o mais interessante aqui é notar a menção aos 

conhecimentos que os dois irmãos adquiriram: al-ḥikma (sabedoria), al-ḫaṭ 

(caligrafia), al-kitāba (a escrita). 

Tanto na história de Amjad e Ascad como na história de Badruddīn e cAjib 

notamos a presença dos conhecimentos ligados à linguagem, que nesta história dos 

príncipes é representada pela caligrafia e pela escrita, novamente como dois 

elementos distintos, para mostrar que aprenderam diferentes tipos de escrita. 

Os príncipes aprendem o mesmo conhecimento que foi atribuído a Šahrazād: 

al-ḥikma (sabedoria). Aqui reiteramos que o conceito “حكمة” (ḥikma) é o que mais se 

aplica, no caso do vocabulário filosófico, para designar a extensão do conceito 

“sabedoria”; por essa razão, às vezes, ḥikma também foi usado como sinônimo do 

próprio conceito de filosofia. Vimos que ḥikma chegou até a assumir o lugar de uma 

raiz cujas ramificações cobriam todas as áreas das ciências existentes até então. 

Além disso, como destacamos no segundo capítulo, ḥikma também designava um 

gênero de expressões escritas e orais que continha máximas e, portanto, significava 

 
106 Cf. LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 231-253. 
107 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 253. 
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“literatura de máximas” ou, para usar a denominação tradicional, “literatura de 

sabedoria”. As obras de ’adab também faziam parte dessa literatura, pois eram 

antologias que formavam uma fonte mais abrangente de ditos e máximas compostos 

por árabes ou não-árabes. Desse modo, quando a narrativa afirma que eles 

aprenderam al-ḥikma, tal afirmação envolve um campo de conhecimentos que pode 

incluir tanto as obras de ’adab quanto obras de filosofia, entre outras. 

Aliás, o verbo utilizado para descrever o que aprenderam é “taclamu al-adab wa 

al-ḥikma”. E, como vimos anteriormente, taclīm denota instrução, mais comumente em 

uma relação formal professor-aluno. O muacllim, ou instrutor, é aquele que foi 

incumbido de desenvolver sistematicamente a compreensão de um aluno referente a 

um assunto específico. Talvez o verbo utilizado deixe implícito a presença de um 

instrutor que os ajudou a realizar este aprendizado. 

A menção à ḥikma talvez seja um prenúncio da sabedoria e do ’adab que Amjad 

e Ascad vão precisar para lidar com a situação funesta que enfrentarão. Já dissemos 

que essa narrativa é construída para confirmar os temores iniciais de Qamaruzzamān 

com as mulheres. E, quando os jovens completam vinte anos, as duas esposas do rei 

se apaixonaram pelos seus enteados. Amjad recebe uma carta onde sua madrasta 

Ḥayātunnufūs revela sua paixão por ele, informando-o de que pretendia ter relações 

sexuais com o enteado. Enfurecido, ele decepa a cabeça do escravo que entrega a 

carta, conta à sua mãe o ocorrido e diz “Por Deus que, não fora o temor de faltar ao 

decoro [’adab] com meu pai, eu iria até ela e lhe deceparia a cabeça com a espada, a 

exemplo do que fiz com o criado dela!” 108 

Ascad também recebe uma carta. Sua madrasta Budūr pede a uma velha para 

entregar a missiva. Fica a expectativa em relação à reação do rapaz, mas ele acaba 

agindo como o irmão: “invadido por uma cólera insuportável”, “desembainhou a 

espada e golpeou a velha, separando-lhe a cabeça do corpo”. Depois disso ele vai 

encontrar o irmão, conta-lhe o sucedido e diz “Por Deus, irmão, que, não fosse você, 

eu iria agora até ela e lhe cortaria a cabeça com essa espada”.109 

Duas pobres vidas perdidas cruelmente e poderiam ser quatro, não fosse o 

’adab dos irmãos. A narrativa faz a crueldade com o escravo e a velha parecer menos 

 

108 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 257. 

109 Ibid., p. 259. 
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cruel, pois apesar da fúria eles contiveram a vontade de matar as madrastas. Se bem 

que, considerando que essa história está sendo contada para um assassino de 

mulheres, Amjad e Ascad até parecem piedosos com as madrastas. 

Afinal, “a pessoa a mais paciente é aquela cujo decoro (’adab) é superior às 

suas paixões”.110 Os irmãos conseguem conter a fúria que poderia levá-los a 

assassinar as madrastas, que são retratadas como pessoas incapazes de se manter 

superiores às suas paixões. 

As duas madrastas, representantes dos tão temidos ardis maliciosos de certas 

mulheres, armam “uma cilada... pois estes as haviam desmascarado e elas temiam 

ficar sob a ameaça de serem humilhadas.” Qamaruzzamān acredita nas mulheres, 

condena os filhos à morte, que seria executada num deserto inóspito pelo chefe da 

guarda. Porém, na hora do suplício dos irmãos, surge um leão que ataca o chefe da 

guarda, os dois irmãos o salvam e o chefe lhes poupa a vida e acaba forjando a morte 

dos dois, entregando ao rei roupas sujas com o sangue do leão. Amjad e Ascad fogem. 

Os dois viverão outras aventuras e desventuras longe do reino do pai, e não 

poderemos acompanhar os detalhes aqui.111 

Os dois irmãos aprenderam o ’adab, têm uma boa conduta, são forçados a 

aceitar a fortuna imponderável e infértil de ter que forjar a própria morte e fugir do 

reino. E por sua grande infelicidade poderíamos recitar a seguinte poesia das Noites: 

 

Eis a fortuna: nada a impele ou prende às tuas mãos; 
nem a educação [’adaban] te trará sustento, nem a escrita,  
nem a sorte: as fortunas são imponderáveis,  
e por isso aceita-as, férteis ou estéreis. 
Os caprichos do destino rebaixam o homem educado [muhadiban] 
e elevam o canalha que só merece a baixeza.  
(LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2005-a, p. 73). 

 

Quem recita tais versos nas Noites é o personagem do pescador depois de 

lançar várias vezes sua rede no mar, sem nada obter. Esses versos amargurados 

mostram que tal elemento imponderável se coloca acima de tudo, até mesmo da 

 
110 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 127. Essa frase, sobre a paciência necessária para manter a 
boa conduta, será emitida por uma princesa que conheceremos em breve, na próxima história. 

111 O restante da história desses irmãos encontra-se no LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 269-
330. 



93 

 

 

 

educação. O lamento do pescador reflete a angústia com a imponderável fortuna, à 

qual ninguém fica imune, por maior que seja a sua educação. A fortuna estéril do 

modesto pescador, que lança a rede no mar sem nada obter, o coloca numa situação 

difícil, mas ele lembra que mesmo pessoas em condições melhores, pessoas 

educadas, podem igualmente ter um destino difícil. Basta lembrar que neste capítulo 

também conhecemos Badruddīn, o educado filho de vizir, que por onze anos teve de 

aceitar a estéril fortuna de estar longe do filho e da esposa.112 

Mas, assim como o destino tem seus caprichos ele também pode “afrouxar as 

rédeas”, como dizem esses versos que o pai de Qamaruzzamān recitou na cabeceira 

do filho, enquanto ele ainda estava doente de amor por Budūr, um prenúncio do que 

iria acontecer: 

 

Quem sabe o destino afrouxe as rédeas 
e, apesar de ingrato, traga enfim algo bom 
que me renove as esperanças e me satisfaça. 
Deixe que, depois disso, outras coisas ocorram. 
(LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2005-b, p. 205) 

 

Sim, o destino afrouxou as rédeas e outras coisas ocorreram, tantas que nem 

podemos citar, pois muitas coisas ocorrem para conduzir essa história ao seu 

retumbante final. O povo da cidade se agita, “a poeira sobe e se desfaz” quatro vezes, 

revelando cada um dos quatro exércitos que vão cercando a cidade: o exército da 

rainha Murjāna, o exército do rei Alġuyūr, o exército do rei Qamaruzzamān, e o 

exército do rei Šāhramān.  

Nesse reencontro, Qamaruzzamān e seu pai Šāhramān entram em acordo 

sobre o que fazer: Amjad sucederá o rei Alġuyūr e, junto com sua mãe Budūr irá para 

o reino de seu avô. Ascad sucederá o rei Armānūs e também partirá com sua mãe 

Ḥayātunnufūs para o reino do avô. 

E a solitária nota final: Qamaruzzamān volta para casa sozinho com seu pai, 

deixando-nos a pensar que ele voltou às suas velhas convicções sobre as mulheres, 

pois ele termina a história solitário, e não quer mais ouvir falar nem de mulheres nem 

de filhos.  

 
112 Em breve também conheceremos a estéril fortuna de Salīm um jovem rico e educado, que será 
preso e mantido como escravo. 
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3.3. O rei Qāṣim Alacmār e sua filha Sitt Alaqmār  

 

Nessa história113 o rei Iftiḫār Dār tem dois filhos: o primeiro foi chamado de 

Almuḫtaṭaf (sequestrado) justamente porque no dia de seu nascimento ele foi 

sequestrado por uma gênia; o segundo filho, Qāṣim Alacmār, cresceu e sucedeu o pai 

quando ele faleceu. Qāṣim Alacmār teve uma filha, Sitt Alaqmār, mas o tempo passava 

e o rei ainda não tinha um filho homem para sucedê-lo. Preocupados com isso, os 

vizires o aconselham a aumentar o número de esposas.  

O rei concorda e decide se casar com as filhas dos vizires. Todas elas 

concebem meninos, porém quando eles completaram vinte anos “a morte os colheu e 

matou a todos em um único mês, não restando senão sua filha Sitt Alaqmār”. 114 O rei 

Qāṣim Alacmār, que fica muito triste e preocupado, convoca o grão-vizir e os demais 

vizires, “que vieram ter com ele, deram-lhe pêsames pela morte dos filhos e disseram: 

Ó rei, que Deus mantenha Sitt Alaqmar!”.115 

Parece que a história precisou caprichar na tragédia para que a sucessora 

fosse a princesa. O rei fica contente com aquelas palavras e, então, somente depois 

da morte dos irmãos, que tinham completado vinte anos, é que “as mulheres dos 

notáveis da cidade” vão ensiná-la “decoro (’adab), artimanhas e astúcias”.116 (  االدب

والمكر  A princesa “aprendeu de tudo uma parte, até que se aperfeiçoou e .(والحيل 

alcançou juízo, decoro (’adab), leitura e estratégias” (العقل واالدب والقرا]ء[ة والتدبير).117 

Deve-se notar que, das palavras traduzidas como “artimanhas” (حيل), “astúcias” 

 a primeira tem sentido relativamente neutro, podendo ser ,(تدبير) ”e “estratégias (مكر)

tanto negativa como positiva; a segunda é quase sempre negativa, e tem relação com 

“tramoia”, “ardil”, ao passo que a terceira pode também apresentar relação com a arte 

de governar, sendo possível traduzi-la como “administração”. 

 
113 Esta narrativa encontra-se no terceiro volume das Noites (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2007) 
e foi traduzida por M. Jarouche tendo por base o manuscrito “Arabe 3612”, o manuscrito “Arabic 646” 
e o volume 11 da edição de Breslau. 

114 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 126. 

115 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 126. 

116 Ibidem; manuscrito “Arabe 3612”, p. 155v. 

117 Ibidem; manuscrito “Arabe 3612”, p. 155v. 



95 

 

 

 

Temos aí os conhecimentos necessários a alguém que sucederá o rei, 

mencionados de modo geral, o onipresente conhecimento da leitura e o ’adab. A 

narrativa não menciona como as “mulheres dos notáveis” ensinaram a princesa. E se 

essas mulheres adestraram politicamente a princesa por meio de histórias ficcionais? 

Essa pergunta poderia encontrar sua resposta no tratado intitulado “Fundamento da 

política, tesouro da experiência e aconselhamento da liderança” (Asās Assiyāsa wa 

Ḏaḫīrat Almarāsa wa Naṣā’iḥ Arriyāsa), de Alqiftī (m.1248). Essa obra, publicada em 

árabe pela primeira vez há alguns e ainda não traduzida para língua alguma, 

apresenta um grupo de mulheres adestrando politicamente o rei por meio de histórias 

ficcionais, cuja estrutura e função se assemelha a Kalīla e Dimna”.118 Veremos mais 

adiante como essa estrutura de transmissão do conhecimento por meio das histórias 

se faz presente. 

Por hora, ainda estamos diante dessa circunstância de aprendizado, encenada 

no tratado, que se assemelha a da princesa Sitt Alaqmār, alguém que aprenderá com 

um grupo de “mulheres notáveis”, e nos perguntamos se, além das histórias, qual seria 

o instrumento que utilizavam para esse aprendizado... Acreditamos que poderia ser a 

leitura de uma obra de ’adab, e nesse caso seria bastante verossímil sugerir a célebre 

antologia cUyūn al-aḫbār (Crônicas selecionados), de Ibn Qutayba (m. 889). 

De acordo com Recio (2013, p. VIII), trata-se de uma antologia de 

prosa e poesia, que representa o exemplo clássico do que se conhece 

como antologia ’adab, e com a qual se pretende transmitir uma educação 

moral, além de ser um entretenimento literário. Alguém como a princesa Sitt 

Alaqmār, alguém que por força das circunstâncias sucederá o rei, 

certamente leria com muita dedicação a primeira parte da antologia, cujo 

conteúdo, conforme descreve Recio (2013), é o seguinte: 

 

Parte 1: 
1. Kitāb al-Sulṭān (Livro do Poder). Contém 19 capítulos e trata das 
qualidades do sultão, de sua conduta, das qualidades necessárias que seus 
parentes devem mostrar, da eleição de seus funcionários. 
2. Kitāb al-Ḥarb (Livro da Guerra). É composto por 19 capítulos, que tratam 
das leis da guerra, truques e estratégias de combate. 

 
118 Cf. Jarouche, 2012, p. 516. 
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3. Kitāb al-Su’dud (Livro da autoridade). Contém 32 capítulos e fala sobre a 
grandeza dos grandes (os personagens importantes deste mundo), sobre as 
qualidades inseparáveis da grandeza. (RECIO, 2013, pg. 58) 

 

Na verdade, o conteúdo completo da obra interessaria à princesa, 

que também possui: 54 capítulos que tratam da retórica, a arte da oratória, 

a arte da conversação; 12 capítulos sobre como atingir os objetivos, 

qualidades necessárias, presentes para dar, palavras para usar; 29 

capítulos sobre como saber comer e certas noções de medicina; 18 

capítulos sobre amigos, como elogiá-los e como mantê-los... Enfim, uma 

antologia de cultura geral, uma antologia de ’adab.119 

Assim sendo, mulheres notáveis vão ensinar ’adab, e uma princesa vai 

aprendê-lo. Tentamos preencher a lacuna que a narrativa nos deixa em sua descrição, 

com uma obra cujo conteúdo bem que poderia estar associado às necessidades de 

aprendizado da princesa. Com isso, acreditamos ir constituindo a compreensão do 

’adab, na tentativa de desvelar os sentidos que ficam subjacentes nesse imaginário 

vinculado à aquisição de conhecimento, a educação e a cultura geral representada 

pelo ’adab. 

Confiante nesse aprendizado, a princesa tranquiliza o pai quanto à sucessão 

do reino: “Meu pai, confie em Deus no que se refere a mim, pois aprendi leitura, 

decoro, artimanhas e astúcias, de tudo o suficiente (في امري فاني قد تعلمت القرا]ء[ة   يا ابي اتقي هللا

 120.(واالدب والحيل والمكر ما اكتفي به

Então, o rei convoca “vizires, encarregados, secretários e dignitários” e 

pergunta-lhes “Vocês aceitam, minha gente, que minha filha Sitt Alaqmār seja rainha 

depois de mim?” 121 O grão-vizir disse: 

 

 
119 Conteúdo da obra descrito por Recio (2013, p.58). Note-se que, depois dessa obra pioneira de Ibn 
Qutayba, surgiram várias outras no mesmo estilo, como, por exemplo, Al-ʿiqd al-farīd, “O colar singular”, 
de Ibn ʿAbd Rabbihi (860-940); Al-mustaṭraf min kulli fann mustaẓraf, “Curiosidades de toda arte bela”, 
de Al-Ibšīhī (1388-1448), Al-taḏkira al-ḥamdūniyya, “As apostilas de Ḥamdūn”, de Ibn Ḥamdūn (m. 
1166) entre outras.  

120 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 126; manuscrito “Arabe 3612”, p. 155v. 

121 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 126. 
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“Temos dez questões122 que o rei deverá levar para sua filha e nos transmitir 
a sua resposta” (...), e então o grão-vizir escreveu: Ó rainha, que Deus tenha 
misericórdia de você! Dentre as pessoas, quais são as mais sabedoras, as 
mais experientes, as mais pacientes, as mais corajosas, as mais eloquentes, 
as mais arrojadas, as mais diligentes, as mais inteligentes e as mais 
generosas?” (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2007, p. 127). 

 

Sitt Alaqmār escreveu esta resposta: 

 

A mais sabedora das pessoas é aquela que dá preferência a Deus, interior e 
exteriormente; a mais experiente, aquela que engole a contrariedade e corre 
atrás da oportunidade; a mais generosa, aquela que interiormente cuida de 
todas as questões; a mais paciente, aquela cujo decoro (’adab) é superior às 
suas paixões; a mais corajosa, aquela que reprime sua própria grosseria 
diante das pessoas; a mais eloquente, aquela que deixa a curiosidade de lado 
e se limita à concisão; a mais diligente, aquela que cuida ela própria das 
coisas, sem ligar para alheias animosidades; a mais arrojada, aquela que 
cuida de si mesma e se previne das armadilhas; a mais inteligente, aquela 
que aflige suas tentações e se livra da calamidade [provocada] pela razão 
(LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2007, p. 127).  

 

Parece que os ensinamentos das “mulheres notáveis” tornaram a princesa Sitt 

Alaqmār capaz de responder com propriedade às perguntas colocadas pelos vizires. 

São questões sobre a conduta ideal representada pelos valores da experiência, 

sabedoria, paciência, coragem e audácia, eloquência, diligência, inteligência e 

generosidade. A resposta da princesa ilustra esses valores com as atitudes 

exemplares de boa conduta, e assim encontramos também a atitude ética, a fineza de 

espírito que a palavra ’adab designa e veicula em suas obras. 

As perguntas dos vizires se parecem com as questões que o rei faz para o 

filósofo durante toda a obra de ’adab Kalīla e Dimna de Ibn Almuqaffac: Como são os 

amigos sinceros? Como é a inimizade? Quem é o homem que procura seu objetivo, 

mas que perde após alcançá-lo? Quem é o homem que age sem refletir nem se 

certificar? Como deve o homem buscar um bom conselheiro? A quem o rei deve 

conceder favores? Como pode um homem néscio alcançar honras e dignidades? 

Quem cessa de causar danos aos outros em razão de danos que o acometeram? 123 

 
122 Jarouche (2007), observou que existem apenas nove questões, e não dez, e a coincidência entre 
as respostas e as perguntas não é total, o que permite conjecturar algum erro de cópia. 

123 Essas perguntas estão em Almuqaffac (2005), respectivamente em: p. 119, p. 139, p. 165, p. 173, 
p. 201, p. 241, p. 247, p. 253.    
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O filósofo utiliza histórias para responder às perguntas do rei sobre esses 

paradigmas, sobre esses exemplos solicitados. Depois de contar a história o filósofo 

quase sempre apresenta uma conclusão, que resumirá a lição que a história transmite. 

A pergunta “a quem o rei deve conceder favores?” é respondida com a história “O 

peregrino e o ourives” e o filósofo conclui dizendo que nessa história há: 

 

“lições para quem reflete, ponderações para quem pensa e decoro (’adab) na 
realização de favores e boas ações para os homens leais e nobres, estejam 
próximos ou distantes, em razão do que aí existe de correção de parecer, 
obtenção do bem e expulsão do que é abominável.” (ALMUQAFFAc, 2005, p. 
245) 

 

O capítulo seguinte de Kalīla e Dimna se inicia com rei dizendo ao filósofo que 

compreendeu a resposta à pergunta “a quem o rei deve conceder favores”: ele deve 

conceder seus favores “a quem tiver gratidão, seja-lhe próximo ou distante.”124 Depois 

de demonstrar que compreendeu a lição que a história ilustra, o rei faz uma nova 

pergunta. 

Essa incursão na estrutura principal da obra Kalīla e Dimna, com suas 

perguntas e respostas, nos traz de volta à história de Sitt Alaqmār porque a impressão 

que temos é que nas respostas da princesa às questões dos vizires há apenas a lição 

do paradigma, do exemplo. Se os vizires tivessem perguntado para ela “a quem o rei 

deve conceder favores?” Ela responderia “a quem tiver gratidão, seja-lhe próximo ou 

distante”. 

Desse modo, podemos observar como as Noites se relacionam com o 

conhecimento do ’adab, veiculados por meio desses paradigmas que as obras 

buscam inculcar e que visam conduzir à boa conduta. A cena do teste imposto à 

princesa Sitt Alaqmār ganha outra dimensão se pensarmos que os vizires testam a 

princesa com perguntas para saber se ela assimilou as lições125 dos exemplos e 

paradigmas associados ao ’adab, que a princesa afirma ter aprendido.  

 

124 Almucaffac, 2005, p. 247. 

125 Preferimos utilizar o termo “lição”, que em nossa opinião reflete mais o aprendizado que uma história 
pode proporcionar do que o termo “moral”. 
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Temos a impressão de que, se o teste não tivesse sido interrompido, a sua 

próxima etapa poderia ser a apresentação de paradigmas a partir de histórias que 

ilustrassem suas respostas. Mas, não é o que acontece. Eis que o imponderável, 

presente lá no início da narrativa, vai ressurgir. 

No fim do papel, que continha as respostas do teste, a princesa escreveu: 

“Retirem-se, ó vizires, para que eu converse com o rei sobre algo que me acudiu ao 

coração”.126 Então, a princesa revela ao rei que estudou geomancia, que calculou o 

mapa astral dele e constatou que não lhe restavam senão três anos de vida e que ele 

será “sucedido por um rei de sua estirpe... será filho de outro”, embora pertencente à 

estirpe do rei. 

Gostaríamos de destacar que a princesa estudou geomancia, mas não fica 

claro se foi com as “mulheres notáveis” ou se foi uma iniciativa individual de buscar 

esse conhecimento em geomancia. Ela surpreende o pai com a notícia fornecida pelo 

mapa astral. Desconfiado, o rei precisa do aval dos astrólogos e sacerdotes para 

calcularem o seu mapa astral e confirmarem que, no fim das contas, a princesa Sitt 

Alaqmār estava certa. 

É como se a princesa tivesse aprendido geomancia sem que o pai soubesse, 

e, de repente, ela o surpreende e revela que aprendeu isso apenas quando a utilização 

desse conhecimento se faz necessária. Tanto que ela não revela que calculou o mapa 

astral do pai na frente dos vizires, preferindo pedir que todos se retirem para lhe 

confidenciar isso. 

Porém, não é a primeira princesa que surpreende o seu pai dessa maneira, 

apresentando o domínio de algum “conhecimento oculto” apenas quando ele se faz 

necessário para a solucionar alguma situação. Basta lembrar que no primeiro volume 

das Noites há uma princesa que salva o segundo dervixe, que tinha sido transformado 

em macaco. Sem que o rei soubesse, a princesa aprende magia desde pequena com 

uma velha feiticeira que vivia com ela, a qual lhe “ensinou a magia e como praticá-la... 

incluindo setenta capítulos”127 que a princesa transcreveu e decorou. A narrativa 

descreve essa princesa vivendo uma incrível batalha com um gênio e no fim ela logra 

salvar o dervixe, mas acaba sendo atingida por uma seta cortante durante o combate 

 
126 Livro das Mil e Uma Noites, 2007, p. 127. 

127 Livro das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 158. 
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e por isso não consegue sobreviver. Um fim trágico que parece sinalizar quanto aos 

riscos de se dedicar a tais conhecimentos. 

No caso da princesa Sitt Alaqmār, a elaboração do mapa astral do rei acaba 

contribuindo para que ele inicie logo a busca por pretendentes para a princesa, e 

muitos vem de todos os lugares. Conforme já dissemos antes, o imponderável 

sutilmente presente lá no início da narrativa vai ressurgir. Lembremos que os tais 

caprichos do destino fazem com que o irmão do rei tenha sido sequestrado no dia do 

nascimento. Esses caprichos parecem delineados para manter um certo desenho, em 

harmonia com a cultura da qual faz parte. Assim sendo, o rei terá como sucessor uma 

figura masculina da sua estirpe e teremos o arranjo matrimonial perfeito: o casamento 

entre primo e prima. 

A princípio, nem o rei e nem a princesa sabiam que entre os pretendentes 

vindos de todos os lugares estava o sobrinho do rei, filho de seu irmão que havia sido 

sequestrado por uma gênia no dia de seu nascimento. É quando a princesa Sitt 

Alaqmār nota a semelhança entre ele e seu pai e pergunta ao rei se ele tem irmão. O 

rei lhe conta a história espantosa que aconteceu no dia do nascimento do irmão. A 

princesa diz que “a questão está se resolvendo da maneira que apetece ao rei”,128 que 

o irmão dele teve um filho e que o sobrinho do rei está ali, entre os pretendentes.  

Convocado, o rapaz se apresenta como Mubtadir, e lhes conta a história de 

Almuḫtaṭaf, o irmão do rei Qāṣim Alacmār. Suprimiremos a história de Almuḫtaṭaf 

aqui129, bastando-nos, desta narrativa, apenas a firme recomendação que faz a gênia 

que sequestrou e criou Almuḫtaṭaf como filho: 

 

Não se case senão com sua prima Sitt Alaqmār, filha de Qāṣim Alacmār, filho 
do rei Iftiḫār Dār (...), pois ela é a senhora de todas as filhas de reis neste 
tempo, e conquistou uma porção notável de sabedoria, juízo, decoro (’adab), 
planejamento, artimanha, astúcia e trapaça, e muita coisa de beleza, 
formosura, opulência e perfeição. (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2007, p. 
131-2) 

 

 

128 Livro das Mil e Uma Noites, 2007, p. 129. 

129 Essa história encontra-se no Livro das Mil e Uma Noites, 2007, p. 129-133. 
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Mubtadir segue essa recomendação e está ali entre os pretendentes, e, ao 

terminar de contar a história de seu pai Almuhtaṭaf, o rei concorda em casá-lo com a 

princesa que “conquistou uma porção notável de ’adab”. Ainda assim, Sitt Alaqmār, 

antes de aceitar o casamento, diz que gostaria de apresentar algumas questões a 

Mubtadir, e que, “se ele as responder, ter-se-á completado a opulência e a formosura”. 

Sitt Alaqmār se dirige aos seus aposentos e escreve o seguinte num papel: 

 

“Ó adventício, muito bem-vindo! Dê-nos ciência dos motivos do afeto, do 
amor, da castidade, do lucro, da aversão, da fraternidade, do abandono, do 
ódio e do saber”. Ao ler o papel, o rapaz mandou trazer tinteiro e escreveu: 
“Você me trouxe papel de quem testa, solícito. O motivo do afeto é o decoro 
(’adab); o do amor, a dádiva; o da castidade, o desvio do olhar; o do lucro, o 
esforço; o da aversão, a sabedoria; o da fraternidade, a afabilidade; o do 
abandono, a punição; o do ódio, a mentira; o do saber, a busca”. (LIVRO DAS 
MIL E UMA NOITES, 2007, p.133) 

  

Ao ler as respostas de Mubtadir, Sitt Alaqmār ficou feliz e informou o pai que “o 

rapaz era adequado a ela”130. Então, a história se conclui quando os dois se casam e 

Mubtadir se torna o rei. Para nós, entretanto, essa história encerrará com uma frase, 

uma das respostas escritas por Mubtadir: “O motivo do afeto é o decoro (’adab)”. 

Nesse casamento arranjado, o que motiva o afeto não é a atração mútua, afinal, “a 

pessoa mais paciente é aquela cujo decoro (’adab) é superior às suas paixões”. Os 

dois aceitam as normas de conduta que lhes são impostas, e poderiam ser vistos 

como o oposto de Qamaruzzamān e Budūr, que no início se recusam a casar. 

Mubtadir segue a recomendação que determina exatamente com quem ele irá se 

casar. A princesa diz que a questão da sucessão está sendo resolvida como apetece 

ao pai, que será sucedido por alguém de sua estirpe. 

  Mas, para além disso, gostamos de pensar que a boa conduta representada 

pelo ’adab pode despertar e conquistar o afeto: basta lembrar de outra história das 

Noites, na qual um rei que abandona todas as suas outras mulheres e concubinas 

para se dedicar somente a uma mulher, e ela não lhe dirigia uma só palavra. Ela vai 

falar só depois de um ano, e quando finalmente fala diz que está grávida e que, se o 

rei não tivesse demonstrado generosidade e amor, se não a preferisse em relação a 

 
130 Livro das Mil e Uma Noites, 2007, p. 133. 
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todas as outras mulheres, ela não teria permanecido nem uma hora.131  Afinal, a 

princesa diz que Mubtadir precisa apenas “completar a opulência e a formosura”, 

demonstrando que está “mais inclinada por ele do que por qualquer outro 

pretendente”.132 São indícios da atração que a princesa sente por Mubtadir, que 

encenam que a união dos dois está além das conveniências do casamento arranjado 

e muito conveniente à sucessão. 

 A derradeira observação sobre essa narrativa é que, embora a história não 

apresente nenhum detalhe sobre a educação de Mubtadir, mesmo assim vemos que 

ele equivale a Sitt Alaqmār no modo como responde às perguntas da princesa. A cena 

do teste se repete, mas, dessa vez, é como se ele estivesse cumprindo um capricho 

da princesa, que parece querer obter uma amostra da eloquência e ’adab de Mubtadir. 

 

3.4. O rapaz de Ḫurāsān, sua irmã e sua mãe 

 

Mais uma narrativa133 que envolve o aspecto educacional do ’adab é a história 

de um dos mais importantes mercadores, um dos homens mais ricos de Ḫurāsān, o 

qual tinha um filho e uma filha, “em cuja educação ele caprichou” ( فاحسن وبالغ في تربيتهما). 

O mercador ensina “tudo o quanto deveria ensinar ao filho, e este por sua vez ensinou 

à irmã” (وكان يعلم االبن ويعلم اخته جميع ما يتعلمه). Os conhecimentos transmitidos pelo mercador 

à Salmā e Salīm são “as tradições do profeta Muḥammad, bem como o decoro, as 

artes de bem dizer, e as ações dos reis” (علم الحديث وعلم االدب وافعال الملوك).134  

Das histórias aqui analisadas é a única que menciona o conhecimento religioso 

diretamente. No processo de instrução de Salmā, podemos inicialmente considerar o 

que Berkey (1992, p. 169) observou: o cuidado com o qual as famílias muçulmanas 

protegiam a privacidade de suas mulheres, e por isso as meninas eram instruídas por 

seus parentes mais próximos. Berkey (1992, p. 169) nos fornece um bom exemplo 

 
131 Essa é a história de Jullanār, a marítima, e seu filho Badr. Está no Livro das Mil e Uma Noites, 2005-
b, p. 117-163. Estará presente no próximo capítulo. 

132 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 128. 

133 Esta narrativa encontra-se no terceiro volume das Noites (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2007) 
e foi traduzida por M. Jarouche a partir do volume 11 da edição de Breslau. 

134 Os três trechos citados estão em LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 309; edição de Breslau, v. 
11, pp. 279-280, com apoio no manuscrito “Arabe 3612”. 
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dessa instrução no ambiente familiar. Trata-se de Zaynab al-Tuḫiyya (m. 1388), filha 

de cAlī Bin Muḥammad Al-Dīrūtī Al-Maḥallī. 

Berkey (1992) afirma que Zaynab recebeu de seus familiares uma educação 

básica, mas substancial, semelhante à de muitas meninas. Quando criança em 

Maḥallat Rūḥ, uma cidade no Delta egípcio, seu pai a fez memorizar o Alcorão e a 

ensinou a escrever, mas também a instruiu em uma série de livros que constituíam os 

elementos essenciais na educação avançada de qualquer muçulmano daquela época. 

Zaynab estudou várias obras fundamentais da jurisprudência incluindo: Al-Ḥāwī al-

ṣaġir fīl-furūʿ (Pequeno compêndio sobre as derivações [da doutrina šāfiʿita]) de Najm 

al-Dīn ʿAbd al-Ġaffār al-Qazwīnī (m.1276); o Al-Muḫtaṣar (Tratado abreviado), de Abū 

Šajja Aḥmad al-Iṣfahānī (m. 1106); e um tratado em verso sobre a gramática árabe 

intitulado Mulḥat al-aʿrāb fī ṣināʿat al-iʿrāb (A graciosidade na expressão dos 

beduínos), escrito por Abū Muḥammad al-Qāsim al-Ḥarīrī (m. 1122). 

Os conhecimentos transmitidos pelo mercador Salīm e Salmā são “as tradições 

do profeta Muḥammad, bem como o decoro (’adab), as artes de bem dizer, e as ações 

dos reis”. As “ações dos reis” seriam representantes do conhecimento histórico que o 

mercador transmitiu, o qual, segundo Rosenthal (1968, p. 51), era marca da cultura 

geral. Sobre a arte de bem dizer já vimos em outras histórias esse conhecimento tão 

valorizado da leitura, escrita e compreensão. Quanto ao ’adab, temos visto e tentado 

preencher essa lacuna por meio de outras obras e outras histórias, a fim de ampliar a 

visão sobre o que seria aprender o ’adab e os próximos fatos dessa história nos 

conduzirão nesse sentido. 

Dando prosseguimento à nossa observação da história desse casal de irmãos, 

ocorre uma reviravolta. Eles presenciam a mãe cometendo adultério. Furioso, Salīm 

quer matar os dois, entretanto Salmā o demove dizendo: “Se for de fato absolutamente 

imperioso matá-lo, não se apresse em fazê-lo, pois tirar uma vida sem justificativa é 

uma enormidade”.135 Eles tentam armar um plano para afastar o amante, mas a mãe 

deles desconfia e, para evitar que a situação se complique para os irmãos, Salīm 

sugere que abandonem o país. 

 
135 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 310. Importante registrar que, justamente nesse momento da 
narrativa dos dois irmãos, “Šahriyār pensou: ‘Por Deus que eu estupidamente estava matando as 
mulheres e meninas! Louvores a Deus, que, ocupando-me com esta jovem Šahrāzād, me impediu de 
continuar matando, pois tirar uma vida é uma enormidade!”    
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Enquanto se preparam para partir, “Salīm ordenou à sua irmã que vestisse 

roupas masculinas – ambos eram muitíssimo parecidos –, a fim de que ninguém 

distinguisse entre os dois”.136 Durante esse “êxodo” ocorre outro revés. Depois de dois 

meses viajando, eles decidem parar nas cercanias de uma cidade, onde Salmā fica 

aguardando enquanto Salīm vai até a cidade encontrar uma casa. Entretanto, ele é 

capturado e aprisionado por um churrasqueiro que o mantém preso obrigando-o a 

fazer o trabalho de perfuração de joias. 

Já sua irmã, Salmā, aguarda por ele durante um mês e, já sem esperanças, 

resolveu estabelecer-se na cidade, procurou uma casa e se mudou para lá. É quando 

começa a ser procurada por pessoas provenientes de todo local, que queriam conviver 

com ela e ouviam “as palavras e testemunhavam o seu decoro” (  فيجالسونها ويسمعون من

 E ficamos a imaginar quais seriam as palavras que atrairiam 137.(الفاظها و يشاهدون من ادبها

gente de todo o local, interessadas em testemunhar o ’adab de Salmā. 

Talvez essas pessoas estariam ali para testemunhar a cultura de quem 

aprendeu as tradições do profeta Muḥammad. Essa mesma cena é também descrita 

por Berkey (1992, p. 204-5) ao mencionar fontes que se referem a indivíduos como os 

quṣṣāṣ (sing, qāṣṣ), "narradores" ou "contadores de histórias" que se sentavam ou 

ficavam nas ruas da cidade, recitando versos do Alcorão de memória, tradições do 

Profeta, ou histórias dos primeiros muçulmanos. Os quṣṣāṣ nem sempre tinham 

reputações irrepreensíveis, pois baseavam-se em aḥādīṯ de legitimidade contestada 

e anedotas populares para atender a um amplo público, e por vezes incorriam na 

desaprovação de teólogos e estudiosos mais rigorosos e sóbrios. Mas os quṣṣāṣ 

também respondiam a uma demanda genuína, embora não totalmente discriminatória, 

da população que desejava conhecimento e informação de caráter religioso.  

Além disso, as pessoas de todo lugar vêm testemunhar o ’adab de Salmā, que 

poderia estar compartilhando o conteúdo que assimilou de alguma antologia, basta 

lembrar o conteúdo da antologia cUyūn al-aḫbār (As Melhores Crônicas) citada na 

história anterior, de modo que Salmā parece desempenhar esse papel de alguém que 

está compartilhando conhecimentos, e, lembremos, ela está disfarçada de homem 

enquanto o desempenha.  

 
136 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p.311; ed. de Breslau, cit., p. 292. 

137 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 315. 
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Prosseguindo a história, subitamente morre o rei daquela cidade e as “gentes 

dotadas de bom parecer, as de inteligência e experimentadas sugeriram que se 

entronizasse o rapaz que perdera o irmão – eles acreditavam que ela era homem”.138 

Salmā se instala no trono, ainda com a intenção de buscar notícias do irmão. 

Salīm continuou aprisionado e trabalhando para o churrasqueiro por um ano, 

quando este último decide entregá-lo como escravo ao irmão que viajará para as 

Índias. O irmão do churrasqueiro vai até o palácio para vendê-lo. Ocorre que o rei 

daquela cidade morrera, deixando esposa e filha. A esposa, 

 

que era uma das mais ajuizadas e inteligentes pessoas de seu tempo, alegou 
que sua filha era um rapaz, a fim de que o reino permanecesse em suas 
mãos; supondo que aquilo fosse verdade, isto é, que a menina fosse rapaz, 
os militares e comandantes lhe prestaram obediência (LIVRO DAS MIL E 
UMA NOITES, v. III, 2007, p. 316) 

 

E Salīm, um jovem filho de um rico mercador, acaba sendo vendido como 

escravo para essa rainha. Percebendo a nobreza do escravo que possui, ela tratou 

bem dele: “dignificou-o e se pôs a testar-lhe o caráter e a experimentá-lo em algumas 

questões, notando nele, afinal, tudo quanto têm os filhos de rei: inteligência, decoro e 

bom caráter” (العقل واالدب واألخالق الحسنة).139 Lendo isso ficamos a imaginar quais seriam 

os testes e as questões... Nesse sentido, a história anterior, da princesa Sitt Alaqmār, 

nos ajuda a conceber melhor os detalhes do teste que a narrativa não descreve. 

Depois desses testes, a rainha diz para Salīm “Quero que você me esclareça a sua 

história, pois não creio que seja escravo; jamais alguém como você seria!”140 Salīm 

lhe conta tudo e a rainha decide contar a ele toda a verdade sobre a filha, pois 

pretende casá-lo com a princesa. A rainha fez as pessoas imaginarem que o primo do 

rei estava chegando, pois ele foi hospedado no palácio da rainha. 

Então, a rainha ordena que os nobres do reino compareçam à sua audiência, e 

é quando testemunham “tamanho decoro da parte dele [Salīm] que se fascinaram e 

olvidaram o decoro dos reis precedentes” (  من تقدم  من  ادب  وانساهم  ابهرهم  ما  ادابه  من  وشاهدوا 

 
138 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 315. 

139 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 316; ed. de Breslau, cit., p. 296. 

140 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 316. 
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 A narrativa não descreve em detalhes como Salīm demonstrou um nível tão 141.(الملوك

elevado de ’adab nessa audiência; apenas ficamos diante dessa aclamação de Salīm 

na corte da rainha, e diante do resultado dessa educação que o tornou capaz de 

causar tanto fascínio. E todos concordam que a princesa deveria se casar com o 

“primo” que possui tanto ’adab. 

Um ano depois de estar casado e tomando conta do reino, Salīm decide partir 

em busca da irmã e zarpa num navio, acompanhado pela esposa e a sogra. Contudo, 

ao desembarcar na cidade, no caminho até o banho, esbarrou com o churrasqueiro. 

Este reconheceu Salīm, e “enfiou-o no mesmo lugar onde ficara aprisionado da 

primeira vez e lhe ordenou que voltasse a perfurar jóias”. E aqui poderíamos citar 

alguns versos da já mencionada poesia que diz que “as fortunas são imponderáveis, 

e por isso aceita-as, férteis ou estéreis/ Os caprichos do destino rebaixam o homem 

educado/ e elevam o canalha que só merece a baixeza.” 

Salīm, tão adīb e outrora rei, será mantido mais um ano preso, acorrentado e 

trabalhando para o churrasqueiro, o canalha que “de tempos em tempos enganava 

uma pessoa, trazia-a para sua casa, matava-a, roubava-lhe o dinheiro, cozinhava a 

carne e servia para as pessoas”.142 

Enquanto Salīm é vítima dos caprichos do destino e tem que aceitar essa estéril 

fortuna novamente, sua esposa alugou uma casa e para lá transfere toda a mercadoria 

que haviam trazido no navio, a qual foi vendendo gradualmente, e, com parte do 

dinheiro, socorria os desvalidos, distribuía esmolas, ministrava remédios aos doentes, 

e indagava as pessoas, na esperança de obter alguma notícia a respeito do marido 

desaparecido. 

Então, Salīm ficou gravemente enfermo. O churrasqueiro entregou-o aos 

cuidados de uma velha, e essa senhora passou a tratá-lo. Ela decide levar Salīm para 

a porta da casa, pois tinha ouvido notícias a respeito da mulher que distribuía esmola 

aos débeis. Inicialmente a princesa não o reconhece, pois estava enrolado em um 

manto, mas no dia seguinte os dois se reconhecem e se abraçam. Quando a esposa 

de Salīm chama criados para o carregarem e o retirarem daquele lugar, a velha chama 

o churrasqueiro. Ele diz: “Qual o problema de vocês? Estão levando o meu criado!” 

Ela responde: “Saiba que este é meu marido!” 

 
141 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 317; ed. de Breslau, cit., p. 297. 
142 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 315. 
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A querela foi acesa, e as pessoas se aglomeram ao redor daquilo. Para resolver 

o litígio, tal caso precisou ser encaminhado para o rei da cidade, que é, na verdade, 

Salmā disfarçada. E, quando os querelantes são levados à presença do “rei”, Salmā 

reconheceu entre eles o irmão. Embora “a ponto de gritar, controlou-se afinal, 

limitando-se a se levantar, sentar de novo, acumular paciência sobre paciência”. Afinal 

de contas, conforme já se disse na história anterior, “a pessoa mais paciente é aquela 

cujo decoro (’adab) é superior às suas paixões”. Salmā mantém o ’adab acima de toda 

a saudade e alegria de rever o irmão desaparecido, mantendo a compostura 

necessária ao papel de rei que ela desempenha. Então, o “rei” pede que cada um 

informe a sua história. 

Depois de ouvir todas as histórias ela dispensa os presentes e ficam somente 

Salīm e sua esposa. É quando ela se sentiu à vontade para abandonar o “protocolo” 

e, nesse momento, “não conseguiu mais dominar-se e se atirou sobre ele, revelando-

lhe a sua situação”.143 Espalhou-se na cidade que o rei encontrara o seu irmão, 

perdido há anos. Salmā acaba revelando sua identidade aos súditos: 

 

(...) saibam que sou mulher e que me disfarcei e protegi em trajes masculinos 
para tentar esconder a minha condição quando perdi meu irmão. Agora, 
porém, que Deus altíssimo me reuniu a ele, não é correto que, mulher, seja 
eu a rainha, exercendo meu império sobre os súditos, pois as mulheres não 
têm império quando há homens. Se preferirem, coloquem o meu irmão no 
trono do reino (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2007, p. 323) 

 

Salmā demonstra a conduta correta, a conduta que se espera dela em relação 

ao governo da cidade, e todos aceitam Salīm como rei. Seu primeiro ato foi condenar 

o churrasqueiro à morte mais cruel. Ele permaneceu no governo dessa cidade por um 

ano. Após esse período, retornou para a Almaṣūra, a cidade na qual havia 

desembarcado como escravo e zarpado como rei. “E assim ficaram eles, indo de um 

país a outro e ficando um ano em cada um (...) viveu com a irmã, a esposa e os filhos 

pelo tempo que Deus altíssimo quis, até que lhes sobreveio o destruidor dos prazeres 

e dispersador das comunidades”. 

Assim encerra-se a história desses irmãos. Pudemos observá-los desde o 

momento em que estão recebendo a instrução no ambiente familiar e tentamos criar 

 
143 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 322.   
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formas de mostrar como o ’adab sintetiza e representa aspectos da educação, da 

formação, desses personagens, e como o resultado dessa educação/formação se 

manifesta em alguns momentos da história, sobretudo quando Salīm se apresenta 

numa audiência, naquele público que Salmā é capaz de atrair, as pessoas que vêm 

de todo lugar para testemunhar o ’adab.  

Assim como nas outras histórias que observamos neste capítulo, em muitos 

momentos sabíamos apenas vagamente como o ’adab poderia fazer parte da 

instrução, porque a narrativa apenas dizia que os personagens “aprenderam ’adab”, 

mas desenvolvia muito pouco sobre o que constituía esse aprendizado. Por isso, 

utilizamos fontes que nos auxiliaram a preencher as entrelinhas, de modo a buscar 

compreender mais o lugar que o ’adab chegou a ocupar na educação, a partir do que 

a narrativa pressupõe como educação, a forma como a representa.  

Afinal, estamos bem distantes desses personagens que poderiam testemunhar 

o ’adab. Seguiremos apresentando os vestígios do ’adab nas histórias, uma palavra 

que ainda se fará presente na história de outros personagens, de outras formas, que 

conheceremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

4. ’Adab nas Noites 

 

4.1. ’Adab: bons modos e etiqueta 

 

De acordo com Pitchon (2020, p. 331), há obras de ’adab que abrangem tudo 

o que se supõe que um homem pertencente a uma sofisticada elite urbana conhece e 

valoriza. Esses livros de etiqueta, apresentados na forma de uma mistura de prosa e 

poesia, forneciam os códigos de comportamento social para viver de acordo com 

certos padrões de sofisticação. Não nos estenderemos aqui sobre essas obras e seus 

autores, restringindo-nos a alguns aspectos, algumas regras presentes nesses livros, 

e que se apresentam em certas histórias das Noites. 

Para Taylor & Williams (2017, p.13), em relação à etiqueta, o ’adab se refere 

aos gestos de saudação que conferem respeito. Nesse sentido, nas Noites podemos 

encontrar três histórias que representam esse aspecto da etiqueta. Podemos começar 

citando o exemplo do líder dos ladrões, que “ao se aproximar cumprimentou-o 

polidamente, com cortesia (bi-’adab), humildade, respeito e submissão (  فلما وصل الى

وخضوع وهيبة  وخشوع  بأدب  ما   ُمْحتَشِّ عليه  سلم   É desse modo que a narrativa 144”.(عنده 

descreve o líder dos ladrões cumprimentando cAlī Bābā com ’adab. O texto não 

representa o gestual envolvido no ato de cumprimentar, apenas a atitude respeitosa, 

deixando-nos a imaginar como seria a saudação. Simultaneamente, ele afeta todo 

esse ’adab para disfarçar suas intenções, pois a história nos mostra que o líder dos 

ladrões está tramando uma armadilha para cAlī Bābā. 

  A etiqueta dos cumprimentos, descrita com a palavra ’adab, também se faz 

presente em uma história onde a personagem Badīcat Aljamāl determina o modo como 

Sayf Almulūk deve apresentar-se à sua avó: “cumprimente-a com educação (’adab), 

respeito e autoridade; pegue as sandálias dela, beije-as, coloque-as na cabeça, enfie-

as debaixo de sua axila direita e pare diante dela calado e cabisbaixo.”145 A criada 

apresenta Sayf Almulūk para a avó de Badīcat Aljamāl: “É um rei grandioso, filho do 

 

144 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2012, p. 470. A histórica completa “cAlī Bābā, os quarenta ladrões e a 
escrava Murjāna” encontra-se na p. 443–86. 

145 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 64. 
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rei do Egito, possui muito decoro (’adab), bela compleição, é importante, valente e 

respeitoso.”146 Diferentemente da história anterior, aqui temos todos os detalhes da 

“humildade, respeito e submissão” no ato de cumprimentar. Contudo, o capricho nas 

minúcias dessa saudação de Sayf Almulūk pode ter um efeito cômico e até mesmo 

satirizar o ato de cumprimentar, permitindo-nos inclusive imaginar a pantomima de 

alguém representando tal saudação ao contar essa história, afinal, o personagem quer 

afetar toda essa “humildade, respeito, submissão e ’adab” visando obter as graças da 

avó para que esta facilite o caminho de Sayf Almulūk na proposta de casamento aos 

pais de Badīcat Aljamāl. 

Depois desses dois exemplos que encenam o ’adab das saudações, temos a 

terceira história que representa a etiqueta dos cumprimentos, mas, nesse caso, 

retratando a falta de etiqueta durante a saudação. Essa narrativa147 apresenta um 

enfermo, que estende a mão esquerda para cumprimentar o médico, sendo que a 

etiqueta árabe exige que a direita seja a mão reservada aos cumprimentos. O médico 

conclui que “trata-se de um belo jovem, morador desta residência tão importante, mas 

lhe falta educação [’adab]!”148. Ou seja, o personagem falhou nas boas maneiras, na 

etiqueta. Depois, a história mostra que essa “falta de ’adab” ocorreu porque ele teve 

a mão direita decepada, e o médico na verdade se apressara ao concluir que ele não 

tinha recebido a educação necessária para cumprimentá-lo apropriadamente.  

Agora observaremos outro aspecto da etiqueta, a partir de histórias que 

mencionam os modos à mesa (ādāb al-mā’ida, ādāb al-ʾakl). Segundo Pitchon (2020, 

p. 333), uma regra importante dos modos à mesa (ādāb al-mā’ida, ādāb al-ʾakl) era 

lavar as mãos, e sobre isso os livros mencionam sabonetes e outros preparos para 

lavar as mãos antes e depois de comer. Lavar as mãos e a boca após a refeição é 

uma regra importante e há uma atenção especial para deixar esses locais 

impecavelmente limpos, há um zelo maior no ato de lavar as mãos após a refeição se 

comparado à lavagem que a antecede. 

 
146 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 66. 

147 Trata-se da história “O jovem de Mossul e sua namorada ciumenta (LIVRO DAS MIL E UMA 
NOITES, 2005-a, p. 300-11) 

148 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 300. 



111 

 

 

 

A história que representa esse zelo de modo histriônico é “O jovem de Bagdá 

e a criada de madame Zubayda.”149 Não entraremos nos detalhes das peripécias 

iniciais que levam os dois jovens a ficarem juntos. O fato é que a jovem havia sido 

criada como filha por madame Zubayda (m. 831, prima e esposa de Hārūn Arrašīd), e 

o casamento entre os dois jovens é celebrado no palácio; o califa doou dez mil dirhams 

para a ocasião e a celebração durou dez dias. Depois de vinte dias de casado, 

enquanto a jovem ia para a casa de banho, anoiteceu e lhe serviram o jantar, ele 

comeu e apenas limpou as mãos, esquecendo-se de lavá-las. 

Quando chega a hora de ficarem à sós, logo que os dois se deitam ela sente 

nas mãos dele o cheiro de zīrbāja (o prato principal do jantar).150 Então, a jovem dá 

um grito tão alto que todas as criadas escutam, vão até ela, que lhes diz, 

escandalizada, para retirarem aquele “louco” de perto dela. Assustado, o jovem quer 

saber qual loucura teria cometido. Ela respondeu: “Seu louco! Você comeu zīrbāja e 

não lavou as mãos, não é mesmo? Por Deus que receberá o que merece por causa 

dessa atitude! Quer dormir com alguém da minha classe e sua mão está fedendo a 

zīrbāja?”151 

A criada de Madame Zubayda, enquanto alguém que se sente parte dessa 

refinada classe, fica muito ofendida com semelhante demonstração de falta de ’adab 

por parte do jovem. Ela então lhe impõe os castigos mais severos: a jovem o chicoteia 

nas costas e nas nádegas e lhe amputa os polegares, fazendo-o jurar que nunca mais 

comeria zīrbāja sem lavar as mãos cento e vinte vezes (quarenta vezes com potassa, 

quarenta vezes com raiz aromática, e mais quarenta com sabão). A despeito desse 

lamentável episódio, o casal continua junto, até o dia que a jovem morre. Porém, 

mesmo depois da morte da mulher ele mantém sua promessa em relação à zīrbāja. 

Conforme dissemos anteriormente, esse zelo é representado de modo 

histriônico, sendo inclusive possível imaginar alguém contando essa história 

tragicômica com todos esses detalhes exagerados, que parecem ter sido acentuados 

 
149 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 290-299. 

150 Segundo Jarouche, (2005-a, p. 290) trata-se de ensopado de carne temperado com cominho. Ele 
cita uma descrição mais pormenorizada, do advogado e escritor iraquiano cAbbūd Aššāljī: prato 
constituído por carne cozida com canela e vinagre, à qual se acrescenta depois grão-de-bico, salsão, 
pimenta, cominho e amêndoa descascada, e no qual, finalmente, se asperge água-de-rosas e se lança 
açafrão. 

151 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 297. 
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para criar um efeito cômico, inverossímil e quase grotesco. E, se percebemos o 

exagero, é porque temos uma base de comparação. Essa narrativa não se limita a 

encenar, de modo histriônico, uma das regras dos bons modos à mesa (ādāb al-

mā’ida, ādāb al-akl).  

Na verdade, essa história é uma reelaboração de uma história anterior: foi 

adaptada de uma fonte escrita, tendo sofrido acréscimos, omissões e mudanças 

estilísticas. Trata-se de uma das numerosas narrativas presentes na volumosa obra 

Al-faraj bacda al-šidda (O alívio após a dificuldade), do juiz bagdali Al-Tanūḫī (m. 994), 

considerada uma das grandes obras de ’adab.152 

Em sua versão “original”, as circunstâncias que levam o jovem a falhar no ’adab 

são totalmente diferentes. A situação ocorreu no dia do casamento, durante o qual o 

noivo passou o dia inteiro sozinho, aguardando o início da cerimônia. Quando 

anoiteceu, faminto, ele vai até a cozinha, come a zīrbāja e lava as mãos 

apressadamente. No momento em que ficam a sós ele se aproxima da jovem e ela o 

empurrou dizendo “Você se recusa mesmo a vencer na vida, homem vulgar, ou 

melhor, homem vil!”. Ele pergunta que erro cometeu, ao que ela responde “Ai de você! 

Come e não lava as mãos? E ainda quer ficar a sós com alguém como eu?”  

Ele então pede para contar à jovem a história dele naquele dia e ela o escuta. 

No fim da história ele faz imensas juras de que nunca mais comeria zīrbāja, e, se 

acaso o fizesse, lavaria as mãos quarenta vezes. A jovem se enternece, perdoa-o e 

pede que lhe sirvam uma refeição e depois disso consumam o casamento e continuam 

juntos e felizes até o dia em que ela morreu, e, mesmo assim, enquanto ele 

sobrevivesse ainda continuaria a pesar a promessa referente à zīrbāja.  

Na versão das Noites o jovem não espera tanto tempo sem comer nada, ele 

simplesmente decide comer logo, mesmo que sua esposa não estivesse presente, e 

depois só limpa as mãos. A reação da jovem, tal como retratada por Al-Tanūḫī é 

moderada, de alguém com a disposição para o diálogo, para ouvir a história do jovem. 

A jovem das Noites, ao contrário, tem um ataque e o castiga cruelmente, inclusive o 

número de vezes da “promessa de lavagem” é triplicada. Uma punição hiperbólica, 

abusiva e absurda para qualquer padrão de recepção. 

 
152 Essa história encontra-se nos anexos do LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 398-405. Foi 
traduzida por Jarouche a partir da edição crítica preparada por cAbbūd Aššālijī, Beirute, 1978, vol. IV, 
p. 358-369.  
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Interessante notar que temos nessa história a presença do ’adab em duas 

dimensões: enquanto regra que precisa ser seguida, a qual é ilustrada por uma 

narrativa que serve de exemplo para quem a lê, e, ao mesmo tempo, se faz presente 

a dimensão do conteúdo, pois trata-se de uma narrativa oriunda do repertório do 

’adab. 

Dando continuidade à nossa observação do ’adab nas histórias a partir das 

regras dos modos à mesa, veremos que o ādāb al-mā’ida também estabelece que 

haja moderação e cuidado ao ingerir o alimento. De acordo com Pitchon (2020, p.332), 

a gula e o excesso são condenáveis, os bocados devem ser pequenos. Para cumprir 

essa regra do ādāb al-ʾakl, Lewicka (2011, p. 435) nos informa que não se deve dar 

grandes garfadas, ou dar uma garfada sem que a garfada anterior tenha sido engolida, 

a comida deve ser bem mastigada com a boca fechada. 

O personagem das Noites que representa essa moderação e cuidado ao ingerir 

sua refeição é o segundo dervixe, um personagem que acaba transformado em 

macaco. Na forma de símio ele surpreende o rei com seus modos à mesa. O macaco 

come “um pouquinho com decoro [’adab]”153. Como se o animal fosse capaz de seguir 

o padrão de correção exigido à mesa. 

Essa história também parece confirmar a máxima presente numa obra de 

’adab154 que diz: “o prestígio social alcançado pela riqueza permanece com você 

enquanto a riqueza permanece; mas o prestígio social conquistado pelo ’adab não te 

abandonará.”155 Ele é um filho de rei, que foi transformando em um macaco, que 

perdeu tudo menos o ’adab, o que lhe renderá prestígio mesmo que ele esteja na 

forma de um animal. Este homem metamorfoseado em macaco também surpreende 

a corte com todo o gestual de reverência que utiliza, pois, ao ser colocado na presença 

do rei, ele “prosterna-se, depois se inclina três vezes em reverência, beija o chão 

diante dos chefes de serviço e dos secretários e finalmente se ajoelha”.156 É quando 

 

153 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 156. 

154 Al-cIqd al-farīd (O colar singular), de Ibn cAbd Rabbih (m. 940). 

155 Rabbih, 2009, p. 223. 

156 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 156. 
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“todos os presentes ficaram assombrados com o decoro [’adab]”157 que o “macaco” 

exibe. 

Essa mesma deferência no cumprimento ao soberano também será descrita 

pela palavra ’adab na história “cAlā’uddīn e a lâmpada mágica”.158 A narrativa retrata 

o momento em que a mãe de cAlā’uddīn e seu séquito apresentavam-se no salão de 

audiências do sultão, e  “quando todos já estavam diante do sultão fizeram-lhe, em 

conjunto, os melhores votos com a maior cortesia (’adab) e respeito, desejaram-lhe 

força e prosperidade”.159 E toda a corte também se impressiona com a mãe de 

cAlā’uddīn e o séquito de “doze escravas a serviço dela, de braços cruzados à sua 

frente com toda a cortesia (’adab) e respeito.” 160 

O personagem de cAlā’uddīn também nos mostra como as Noites também 

ironizam a figura do homem educado e de boas maneiras. A narrativa apresenta 

cAlā’uddīn demonstrando sua “educação”, e “o povo ficou boquiaberto ao lhe notar a 

beleza, a formosura, a educação (ʾadab) e a pompa.”161 Na conversa com o sultão, 

cAlā’uddīn dá respostas muitíssimo “educadas e eloquentes”, “como se em palácios 

reais se houvesse criado, e com reis convivido”.162 cAlā’uddīn consegue realizar a 

encenação perfeita do personagem do homem nobre, educado, eloquente e de boas 

maneiras, como se não fosse tão difícil afetar tal postura, mesmo para ele, que, com 

a ajuda do gênio, começara a “magicamente” fazer parte desse mundo da nobreza.  

O extremo oposto de toda essa deferência nos cumprimentos e conversa com 

o soberano encontramos na história de “Jullanār, a marítima”.163 Esta personagem se 

mantém calada e indiferente na presença do rei, e, diante dessa falta de deferência, 

o monarca conclui que “ela provinha de povos ignorantes que desconheciam o decoro 

[’adab]”.164 Desse modo, descreve a atitude dela como uma falta de educação, 

contudo, como já mencionamos no terceiro capítulo, todo esse silêncio era um ardil 

 
157 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-a, p. 156. 

158 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2012, p. 19-114. 

159 Ibid., p. 72. 

160 Ibid., p. 77. 

161 Ibid., p. 76. 

162 Ibid., p. 78. 

163 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 117-163. 

164 Ibid., p. 120. 
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que Jullanār utilizou para testar a afeição do rei por ela. Na mudez intencional de 

Jullanār revemos a importância dessas respostas muitíssimo “educadas e eloquentes” 

ao soberano, a ausência delas equivale à falta de ’adab. Embora inseridas em 

circunstâncias e situações bem distintas, não podemos deixar de observar que nessa 

história também temos o contraponto à própria narradora e personagem principal, que 

precisa dissuadir o rei falando por mil e uma noites, enquanto Jullanār calada atinge 

seu objetivo. Note-se, de passagem, que o uso do “silêncio eloquente” é também uma 

característica do ʾadab, conforme se vê em toda a obra atribuída ao letrado 

muçulmano de origem persa Ibn Almuqaffaʿ (m. c. 757). 

 

 

4.2. A conduta compatível com o ’adab 

 

O título da presente seção foi retirado de uma narrativa das Noites, que 

conheceremos em breve, e reflete o caráter edificante intrínseco ao ’adab, a dimensão 

ética que também se integra aos sentidos dessa palavra. Bassiri (2006, p. 241) afirma 

que a ética pode ser um tema elusivo, isso porque esse termo pode se referir a: 1) a 

variedade de princípios morais que ajudam a definir as culturas e o comportamento 

individual; 2) a investigação sistemática sobre a natureza universal e a necessidade 

da moralidade. Na tradição islâmica medieval, a primeira dessas conotações foi 

discutida principalmente como ’adab (conduta correta e modos adequados) e a 

segunda como aḫlāq (sing. ḫuluq; a disposição inata da qual emanam os atos 

humanos). A literatura de aḫlāq do Islã medieval pode ser caracterizada como uma 

síntese das fontes das escrituras do Islã (Alcorão e hadiṯ) com elementos de diferentes 

culturas (particularmente a árabe pré-islâmica, grega, cristã e iraniana) que caíram 

sob o domínio muçulmano. Uma forma de eudemonia,165 oriunda da filosofia grega, 

forneceu a estrutura para esta síntese. 

Moosa (2005, p. 237) nos informa que a ética tem alguns sinônimos na cultura 

muçulmana. É mais frequentemente descrita como a "ciência das disposições inatas” 

 
165 Florescimento ou bem-estar, o objetivo central da ética aristotélica, cuja realização é uma 
combinação completa e autossuficiente da virtude e de sua recompensa na felicidade. É importante 
notar a complexidade da noção e não a reduzir a um de seus componentes (BUNNIN&TSUI-JAMES, 
2003, p. 955). 
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(cilm al-aḫlāq), a “ciência do comportamento ou conduta” (cilm al-sulūk) e “ciência da 

conduta sufi” (cilm al-tasawwuf). Essas nomenclaturas tornam óbvio que a ênfase está 

quase exclusivamente focada na formação e cultivo de práticas individuais. Moosa 

(2005, p. 237) considera que dois termos, ricos em significado semântico, norteiam o 

debate sobre a ética: “caráter” (ḫuluq, pl. aḫlāq) e “civilidade” ou “etiqueta” (’adab, pl. 

ādāb). Ḫuluq é uma “disposição (malaka) com a qual o espírito produz certos atos 

espontaneamente, sem necessidade de reflexão, visão e fingimento”.166 A outra 

palavra-chave é ’adab, que significa conduta correta ou normas de conduta correta. 

Moosa (2005, p. 238) cita ainda esta definição de ’adab: 

 

A conduta correta (’adab) constitui a soma do conhecimento prudencial que 
protege contra todos os erros de fala, atos e caráter. Isso significa que todas 
as ciências árabes promovem cumulativamente o ’adab. O ’adab é, portanto, 
uma disposição (malaka) que protege a pessoa da desgraça. Uma pessoa 
perfeitamente urbana e culta (adı̄b) é aquela que possui essa disposição. 
Portanto, é dito: "o caminho para a realidade final é através da [prática da] 
conduta correta." (KHĀNZĀDA167 APUD MOOSA, 2005, p. 238) 

 

Vimos no primeiro capítulo que a palavra árabe ’adab seria derivação 

regressiva de uma palavra já usada no período pré-islâmico com o sentido de 

“banquete” (مأدبة, maʾduba), e, para Moosa (2005, p. 238), o sentido de ’adab foi 

modificado a fim de denotar uma prática disciplinar para “nutrir a mente”, com a “soma 

do conhecimento prudencial”; nessa linha, qualquer prática disciplinar que resulte no 

cultivo de uma virtude também será chamada de norma de conduta correta.  

Entre as obras de ’adab que nutrem a mente há o gênero ʾadab al-mulūk ou al-

ʾadab al-sulṭānī “literatura dos reis ou literatura sultanesca”, espécie de versão árabe 

do “espelho de príncipes”. Marlow (2014) nos ajuda a citar um exemplo desta 

literatura, uma obra do século IX, Aḥlāq al-mulūk (O caráter dos reis), de Aṯṯaclabī (m. 

864). Essa obra estabeleceu um modelo para trabalhos posteriores de ʾadab al-mulūk. 

Trata-se de uma obra eclética168 em seus materiais, mas que possui um capítulo sobre 

“a conduta apropriada dos reis nos assuntos de governo e outros assuntos”.  

 

166 Tahānawı̄ (m. 1777), enciclopedista citado por Moosa (2005, p. 237). 

167 KHĀNZĀDA, ‘Uways Wafā. Minhāj al-yaqı̄n: sharh. adab al-dunyā wa al-din. Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyya, 1980. 

168 De acordo com Marlow (2014), esta obra aborda, entre outros assuntos, o comportamento do 
monarca, a organização da corte, a conduta exigida em seus convivas e questões de estratégia militar. 
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Bosworth (1970, p. 25) considera algumas obras desse gênero como um guia 

para as considerações éticas e morais que deveriam inspirar o governante e sua 

política. O já citado Ibn Almuqaffac (m. 757) pode ser visto como o precursor do gênero 

ʾadab al-mulūk ou al-adab al-sulṭānī na literatura árabe, com suas duas principais 

obras de ’adab: Al-ʾadab al-kabīr (O grande tratado sobre a boa conduta) e Al-ʾadab 

al-ṣaġīr (O pequeno tratado sobre a boa conduta). Observaremos trechos da obra “O 

grande tratado sobre a boa conduta”, para ter uma amostra dessas considerações 

éticas que pretendem nutrir a mente: 

 

Se buscas uma conduta adequada: aprenda os princípios, depois aprenda os 
detalhes. Muitas pessoas procuram os detalhes enquanto ignoram os 
princípios e, portanto, não conseguem nada. Aquele que assegura os 
princípios não precisa, consequentemente, dos detalhes. Se mais tarde 
alcançares um detalhe, tendo garantido o princípio, tanto melhor. 
Em matéria de religião, o princípio é (...).  
Em matéria de preservação do ser físico, o princípio é (...).  
Em matéria de coragem, o princípio é (...).  
Em matéria de generosidade, o princípio é não negar às pessoas seus 
direitos. Se, depois disso, puderes dar mais do que se têm direito, e ser 
generoso com aqueles que não têm nenhum direito, quanto melhor.  
Em matéria de fala, o princípio é evitar erros sendo reticente. Se, depois 
disso, você conseguir chegar a uma expressão correta, melhor ainda. 
Na questão do sustento, o princípio é (...). 
Vou agora aconselhar-te a respeito de algumas questões éticas sutis, coisas 
que não são tão óbvias e que, mesmo que não te tenham sido contadas, 
deverias saber se fores um homem experiente e sábio. Mas antes gostaria 
de oferecer algumas palavras para que treines tua alma em tuas boas 
qualidades, antes que te acostume com as más. (ALMUQAFFAc, apud 
GELDER 2013, p. 169) 

 

Esse trecho faz parte do capítulo onde Ibn Almuqaffac descreve os princípios 

da boa conduta. Dessa forma, temos uma amostra desse conhecimento prudencial 

em suas considerações éticas que deveriam inspirar o governante, oferecendo-lhe 

princípios para a conduta correta. 

Nas Noites, também encontraremos “palavras para treinar a alma em boas 

qualidades”. Um dos manuscritos das Noites, o já citado “Arabe 3612”, inclui nas 

noites 740-774 um conjunto de máximas, o qual, segundo Jarouche (2012, p. 515), 

está relacionado com o gênero ʾadab al-mulūk ou al-ʾadab al-sulṭānī “literatura dos 

 
Ele incorpora uma grande quantidade de material associado a corte sassânida, bem como várias 
narrativas relacionadas aos califas dos primeiros séculos. 
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reis ou sultanesca”, a versão árabe do “espelho de príncipes”. Isso porque sua fonte 

foi identificada: trata-se de uma cópia de trechos do livro “Ouro em lingotes no 

aconselhamento aos reis”, do teólogo e pensador muçulmano Abū Ḥamid Alġazālī (m. 

1111). Jarouche (2012) nos informa, ainda, que o copista egípcio do manuscrito não 

introduziu o livro inteiro, mas sim, algumas de suas partes, tomando ampla liberdade 

na exposição; a introdução desse texto já estaria prevista na estrutura e dramatização 

das Noites, ou seja, o emprego do discurso ficcional como metáfora do 

aconselhamento político, o que pode ter eventualmente facilitado o caminho para a 

inserção de trechos dessa obra que faz parte do gênero al-ʾadab al-sulṭānī. 

Obviamente, teremos a presença da palavra ’adab nos trechos extraídos do 

“Ouro em lingotes no aconselhamento aos reis” e poderemos conhecer a forma como 

esse texto a utiliza e como se relaciona com a boa conduta. Há um aforismo onde 

temos uma definição do ’adab, a qual estabelece que: 

 

Quem reunir doze características – a jurisprudência, o decoro (’adab), a 
piedade, a confiança, o pudor, a misericórdia, o bom caráter, a correção, a 
lealdade, a paciência, a generosidade e a tolerância – terá o que caracteriza 
o decoro (’adab) dos reis. (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2012, p. 313) 

 

Temos uma caracterização do aspecto ético que define o ’adab com todas 

essas virtudes relacionadas à boa conduta. No primeiro capítulo, abordamos esse 

modelo árduo, parte de uma outra dimensão do ’adab, a qual está além desses 

aspectos externos representados pela etiqueta, os conhecimentos adquiridos dessa 

cultura geral do ’adab, havendo também uma dimensão que envolve uma atitude ética, 

que idealiza uma mistura entre a fineza de espírito, a boa conduta e o refinamento 

cultural. 

Dando continuidade à nossa observação da palavra ’adab nos trechos 

extraídos do “Ouro em lingotes no aconselhamento aos reis”, temos este outro 

aforismo: 

 

Todas as atividades concernentes ao mundo são de vinte e cinco espécies. 
Cinco delas pertencem ao juízo e decreto divinos, e são: busca de esposa, 
de filho, de dinheiro, de posses e de prestígio. Cinco delas pertencem ao 
esforço, e são: o saber, a escrita, o heroísmo, a entrada no paraíso e a 
salvação do fogo. Cinco delas pertencem à natureza: a lealdade, a tolerância, 
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a modéstia, a generosidade e a veracidade. Cinco delas pertencem ao hábito: 
caminhar, comer, dormir, copular, urinar e defecar. Cinco delas pertencem ao 
decoro (’adab): capacidade de suportar, bom caráter, elevação de desígnios, 
orgulho e afabilidade. (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2012, p. 340)   

 

Esse aforismo nos apresenta 25 espécies de atividades concernentes ao 

mundo, classificadas em cinco categorias – 1) juízo e decreto divino; 2) labuta e ao 

esforço; 3) natureza; 4) hábito; 5) decoro (’adab) – cada categoria contém cinco 

atividades. Essa lista mescla as ações cotidianas no mundo, mas também a aplicação 

de uma capacidade, de uma virtude, ou de uma forma de agir no mundo.  

A quinta categoria, que se refere ao ’adab, as “atividades” concernentes ao 

mundo citadas – a capacidade de suportar, o bom caráter, a elevação de desígnios, o 

orgulho e a afabilidade –, são aspectos de uma boa conduta, como se as atividades 

concernentes ao mundo que fazem parte do ’adab fossem aquelas que conduzem à 

boa conduta, à forma correta de agir no mundo. 

A capacidade de suportar, que podemos considerar como um sinônimo da 

paciência, é uma virtude que a narrativa considera necessária para manter a boa 

conduta, e já foi citada; lembremos que “a pessoa a mais paciente é aquela cujo 

decoro é superior às suas paixões”. E agora, depois de observar esses dois aforismos, 

nos debruçaremos sobre histórias que nos mostram condutas exemplares, 

compatíveis com o ’adab. Iniciaremos por uma narrativa que apresenta um 

personagem paciente, capaz de manter o ’adab superior à paixão.  

É a história de “cAlā’uddīn e a lâmpada mágica”. O sultão havia prometido casar 

sua filha com cAlā’uddīn, porém acaba casando-a com o filho do vizir. Para impedir 

que a princesa consumasse o casamento, ele pediu ao escravo da lâmpada que 

trouxesse os noivos para sua casa assim que se deitassem. Ao chegarem, o gênio 

paralisa o filho do vizir, que passa a noite no banheiro. cAlā’uddīn fica a sós com a 

princesa, dorme ao lado dela e coloca uma espada entre eles; assim, cAlā’uddīn “olhou 

para a jovem Badrulbudūr, agora em sua casa, e malgrado o seu inflamado amor por 

ela, já havia tempos, manteve o decoro (’adab)”169. O gênio retornou pela manhã e 

carregou os noivos de volta ao palácio.  

 
169 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2012, p. 61. 
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É uma cena que retrata essa boa conduta de cAlā’uddīn, pois ele poderia ter o 

que quisesse, e, no lugar dele, um mau caráter poderia levar a princesa para longe 

dali e possuí-la. Entretanto, ele quer se casar, pretende ser aceito pelo pai da noiva; 

para impedir que ela consume o casamento com o filho do vizir, cAlā’uddīn diz à 

princesa “Ó senhora das beldades, não pense que eu a trouxe aqui a fim de lhe violar 

a dignidade – longe disso! –, mas sim para não permitir que outro se deleite com você, 

pois seu pai, o sultão, me deu a palavra de que a casaria comigo.”  

Os noivos ficam muito perturbados com o que lhes sucede nessa malfadada 

primeira noite de núpcias, e basta mais uma noite como essa se repetir para que se 

decida que o casamento deveria ser anulado, embora ninguém entenda muito bem o 

que ocorreu. cAlā’uddīn não vai imediatamente após a anulação do casamento pedir 

para que o sultão cumpra a promessa de casá-lo com sua filha. Ele espera 

pacientemente os três meses de prazo que o sultão lhe dera para casá-lo com sua 

filha. Só então sua mãe faz aquela entrada triunfal e cheia de ’adab que vimos na 

seção anterior. Na boa conduta de cAlā’uddīn temos algumas das doze características 

que definem o ’adab ou algumas das 5 atividades pertencentes ao ’adab apresentadas 

pelos aforismos extraídos da obra de Alġazālī: pudor, bom caráter, paciência. 

Contudo, o grande exemplo de boa conduta é observado em Abū Tamām.170 

Esse personagem tem o seu ’adab posto à prova. Diferente da história de Salīm – que 

conhecemos no terceiro capítulo –, onde apenas é dito que o rapaz teve o seu caráter 

testado pela rainha em várias questões, aqui a narrativa explicita um teste. Abū 

Tamām é enviado para pedir em casamento a filha do rei dos turcos, rei esse que 

vinha matando todos os estrangeiros que pretendiam desposá-la. Abū Tamām é 

descrito como um homem “ajuizado, veraz, letrado (adīb), virtuoso e dono de muito 

dinheiro.”171 

Para testá-lo o rei dos turcos o recebe muito bem e o envia à presença da filha, 

na companhia de um criado. No palácio onde a princesa morava ele se mantém de 

cabeça baixa, sem olhar para nada, e permanece calado diante dela. Abū Tamām 

havia percebido que o rei pretendia testá-lo e age dessa maneira depois de pensar: 

 

170 A história “O rei Īlān Šāh e o leal Abū Tamām” encontra-se em: LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, 
p. 171-77. 

171 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 171. 
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“Dizem os provérbios: ‘Quem cala escapa’, ‘Quem estica o olho cansa a mente’, e 

‘Mãos compridas são decepadas’”. Nessa cena temos a “literatura de sabedoria”, à 

qual nos referimos no segundo capítulo, não apenas sendo citada; com efeito, o 

personagem não apenas conhece esses provérbios, mas também demonstra ser 

capaz de incorporar a atitude pressuposta por eles em uma situação de sua vida 

pessoal, de modo que os provérbios conduzem Abū Tamām à adoção da conduta 

correta naquela situação. 

Depois de permanecer certo tempo mudo e cabisbaixo diante da princesa o rei 

mandou chamar Abū Tamām... 

 

(...) perguntou-lhe sobre o que vira, dizendo: “Você viu se a minha filha serve 
para o rei ou não? [E a aurora alcançou Šahrazād... Na noite seguinte ela 
disse:] Abū Tamām respondeu: “Eu nada vi, nem vim para ver nada, mas 
somente para pedir a mão dela em casamento e ser leal e honesto”. O rei dos 
turcos disse: “Eu só o enviei à minha filha para que você a visse e apanhasse 
o que lhe agradasse, e para que ela o visse e às joias”. Ele respondeu: “Não 
é minha atribuição ver ou apanhar o que não me pertence. Não vim passear 
ou espairecer ou ganhar dinheiro, mas sim como honesto conselheiro do meu 
rei, que me enviou” (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2007, 173). 

 

Admirado com o comportamento dele, o rei dos turcos diz: “meu coração está 

tranquilo com você, pois notei que o seu decoro (’adab) deriva do decoro (’adab) de 

seu rei.”172 E assim o rei dos turcos aceita o pedido de casamento do rei Īlān Šāh com 

sua filha por intermédio de Abū Tamām. 

O comportamento esperado diante dessa situação, a atitude de Abū Tamām, 

sua boa conduta, é descrita com a palavra ’adab, sendo relevante lembrar que no 

início da história o personagem Abū Tamām é caracterizado como adīb. Essa história 

apresenta o ’adab incorporando duas dimensões do seu sentido, pois descreve um 

homem cultivado e alguém que sabe manter a boa conduta. Seu comportamento no 

palácio da princesa lembra a reação de outro personagem vivendo situação similar. 

Nūruddīn cAli Bin Bakkār, fascinado com o palácio califal, afirma que aquele lugar seria 

capaz de abalar a conduta idealizada para um adīb: “até mesmo o sábio inteligente, 

arguto e decoroso [’adīb], de coração vazio, sentidos e miolos vigilantes, se 

 
172 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 173. 
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apaixonaria por isso, admiraria, consideraria belo, ficaria emocionado, espantado e 

encantado”.173  

Em situação parecida à de Nūruddīn, Abū Tamām entra num palácio 

“luxuosamente mobiliado e com os melhores ornamentos, a jovem estava sentada em 

uma cadeira de ouro vermelho, com mantos, joias e gemas que assombrariam 

qualquer mente”174. E justamente por estar ciente de que se tratava de um teste à sua 

conduta, Abū Tamām consegue manter a conduta exemplar esperada de um adīb e 

por isso alcança seu objetivo. 

Porém, nem todos conseguem seguir esse árduo exemplo de conduta, e por 

isso também existem histórias que nos apresentam condutas incompatíveis com o 

’adab. Gostaríamos observá-las, começando com um poema presente na história 

“Anīsuljalīs e Nūruddīn cAlī Bin Ḫāqān”175. Esse poema é recitado pela escrava 

Anīsuljalīs ao seu amo Nūruddīn cAlī Bin Ḫāqān, o qual, após dilapidar todo o 

patrimônio herdado com a morte do pai, se vê obrigado a vender sua amada 

concubina Anīsuljalīs. É quando ela recita estes versos: 

 

“Em algumas questões, as necessidades levam a 
 uma conduta incompatível com o bom decoro [’adab],  
mas ninguém se lança à toa por um caminho  
senão por algum motivo adequado para isso.” (LIVRO DAS MIL E UMA 
NOITES, 2005-b, p. 88) 

 

Se as necessidades chegam a fazer suas imposições a Nūruddīn cAlī Bin 

Ḫāqān foi porque ele teve uma conduta incompatível com o ’adab, ao esbanjar todo o 

patrimônio herdado após a morte do pai e justamente por isso ele também quase falha 

no ’adab com sua amada concubina Anīsuljalīs. Ele quase a vende, porém os dois 

juntos vivem peripécias para conseguirem ficar juntos, tudo motivado por essa 

conduta inadequada que Nūruddīn cAlī Bin Ḫāqān adota após a morte do pai. 

 

173 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2005-b, p. 20. 

174 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 172. 

175 Essa história encontra-se em: Livro das Mil e Uma Noites, 2005-b, p.73-117. 
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Outra história que nos apresenta uma conduta incompatível com o ’adab é 

retratada em “O califa e a súplica do seu colega inconveniente.”176 Nessa história, a 

falta de ’adab é representada pelo personagem cĀṣim. Baseado no antigo 

companheirismo, de alguém que tinha estudado com o califa Almanṣūr na Síria, cĀṣim 

tenta se aproximar dele, sem nenhuma necessidade aparente. A sua presença acaba 

se tornando pesada para o califa Almanṣūr “devido a trivialidade da sua conversa e à 

sua falta de decoro” (’adab).177 Então, o califa ordenou que lhe dessem mil dirhams, 

que cĀṣim recolheu, retirando-se em seguida. A narrativa transmite a impressão de 

que ele foi praticamente pago para sair (devido à falta de ’adab e à trivialidade da 

conversa) e, também, que tinha usado uma desculpa para conseguir favores. cĀṣim 

fará uma segunda tentativa no ano seguinte por ocasião da morte de um dos filhos de 

Almanṣūr... 

 

O homem entrou, cumprimentou-o e rogou por ele, que lhe perguntou: “Vieste 
a propósito de quê?” O homem respondeu: “Sou aquele homem que estudava 
contigo na Síria. Vim dar-te os pêsames pela perda da tua prole, em 
cumprimento e obrigação de fazê-lo”. Então o califa ordenou que lhe dessem 
quinhentos dirhams. (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2012, p. 351).     

 

Com mais essa desculpa, cĀṣim consegue favores do califa: ao aproveitar-se 

da situação de luto para obter favores comete mais uma falta de ’adab. Entretanto, 

cĀṣim não abandona essa conduta e no ano seguinte fará mais uma tentativa, dessa 

vez sendo obrigado a inventar uma nova desculpa para conseguir seu intento... 

 

(...) introduziu-se no meio das pessoas que entravam e o cumprimentou. O 
califa lhe perguntou: “Por que motivo vieste aqui?”. Ele respondeu: “Eu sou 
aquele homem que estudava contigo na Síria a leitura de relatos históricos; 
também ouvíamos as tradições do Profeta. Eu escrevi contigo a ‘súplica da 
necessidade’, por meio da qual quem quer que a fizesse teria sua 
necessidade atendida por Deus altíssimo. Eu perdi aquela súplica, e vim até 
o comandante dos crentes para escrever uma cópia e conservá-la comigo”. 
Almanṣūr respondeu: “Não te fatigues procurando aquela súplica, pois ela 
não funciona. Eu a faço há três anos para que Deus me livre de ti e da dor de 
cabeça que me provocas, mas não me livrei. Se ela funcionasse, eu já teria 
me livrado!”. Então o homem se envergonhou ao ouvir tais palavras. (LIVRO 
DAS MIL E UMA NOITES, 2012, p. 351)  

 
176 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2012, p. 351, p. 350-51 

177 Ibid., p. 351. 
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cĀṣim tenta utilizar como desculpa a “súplica da necessidade”, que também 

poderia representar um código para que o califa lhe atendesse a necessidade; talvez 

ele esperasse que o califa lhe perguntasse qual a necessidade que precisaria ser 

atendida pela súplica. Ao contrário disso, o califa vai colocar em questão o fato de que 

sua própria necessidade de se livrar dele não ser atendida como algo que invalida o 

funcionamento da tal súplica, e assim o califa invalida com ‘adab e perspicácia o 

argumento, a forma que cĀṣim usou para tentar persuadi-lo a lhe conceder mais uma 

vez seus favores. 

A cada tentativa de cĀṣim vemos que ele vai se tornando invasivo, na primeira 

vez a entrada dele é autorizada pelo secretário, na segunda ele se introduz entre as 

pessoas que estavam dando pêsames e na terceira ele já vai se introduzindo no meio 

de pessoas que estavam entrando. Ele comete essa falta de ’adab porque talvez já 

soubesse que não teria chances de ser recebido se o secretário anunciasse alguém 

cuja “presença tornou-se pesada para Almanṣūr”. 

A falta de ’adab cometida por cĀṣim nos deixa uma pergunta: como a presença 

de alguém poderia ser mais leve, como poderia ser uma presença aceitável ao califa, 

mesmo que fosse alguém em busca de favores? Encontramos a resposta a essa 

pergunta na já citada antologia de ’adab, “O colar singular.”178 Esta obra possui um 

livro sobre o ato de dirigir-se aos reis, o cordobês Ibn cAbd Rabbihi (m. 940) apresenta 

este livro assim: 

 

Agora falaremos sobre como nos dirigir aos reis, conquistando os favores 
deles por meio da magia da fala eloquente que afeta a alma com sua sutileza 
e concorda com ela em fineza. Mencionaremos neste livro, se Deus Altíssimo 
quiser, aqueles que escaparam da armadilha da ruína e da insídia da morte 
por seu bom senso, súplicas geniais, respostas suaves e desculpas 
agradáveis para que suas más ações se tornassem boas e eles foram 
recompensados em vez de punidos. Aprender essas questões é dever do ser 
humano, um dever maior do que proteger sua honra e mais necessário do 
que preservar seu corpo. (RABBIHI, 2009, p. 1) 

 

 
178 Em sua introdução ao “Colar singular”, Issa J. Boullata (RABBIHI, 2009, p. XX) nos esclarece o título 
da obra. Essa antologia de ’adab foi concebida como um colar composto de vinte e cinco livros, cada 
um com o nome de uma joia. Cada um desses livros foi organizado em torno de um tema principal e 
tinha uma introdução escrita por Aḥmad Ibn cAbd Rabbihi, a qual era seguida por suas seleções dos 
trechos de ’adab, em verso e prosa, referentes ao tema do livro. O trecho citado está na introdução ao 
“Livro do Coral: sobre como se dirigir aos reis”. 
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Nessa introdução à malícia da eloquência, podemos ver o que faltou à cĀṣim: 

o que ele precisava para conquistar os favores do califa era “magia da fala eloquente 

que afeta a alma com sua sutileza e concorda com ela em fineza”. Observe-se uma 

situação parecida à de cĀṣim, apresentada por Ibn cAbd Rabbih em seu “Colar 

Singular”: 

 

Almanṣūr disse a um homem que entrou para vê-lo: "Diga-me o que você 
precisa". “Que Deus o proteja, Comandante dos Fiéis”, respondeu o homem. 
“Diga-me o que você precisa”, repetiu o califa, “pois você não tem essa 
oportunidade todos os dias”. “Comandante dos Fiéis”, o homem começou, 
“juro por Deus que não acredito que sua vida será curta, não temo que seja 
um avarento e não tiraria proveito de sua riqueza. Receber qualquer coisa de 
você é uma honra, pedir um presente seu é um adorno, e nenhum homem 
que se humilha diante de você sai envergonhado ou desonrado.” O califa o 
recompensou bem e o tratou com generosidade. (RABBIHI, 2009, p. 12) 

 

Conforme Ibn cAbd Rabbihi nos promete em sua introdução ao “Colar Singular”, 

temos aí um exemplo do que ele considerou uma súplica genial, resposta suave e 

desculpa agradável ao califa,179 que recompensa bem o homem. Essa história 

exemplar nos ajuda a perceber que cĀṣim deveria ter encontrado uma forma de se 

aproximar com mais ’adab, mais apropriada, a qual envolveria a eloquência 

mencionada por Ibn cAbd Rabbihi, com a qual ele talvez escapasse da armadilha da 

ruína e teria sido recompensado em vez de punido com as palavras de Almanṣūr, que 

o envergonharam. 

Depois de apresentarmos alguns exemplos de condutas incompatíveis com o 

’adab, observaremos agora situações em que a narrativa coloca personagens 

admirando a conduta, compatível como o ’adab, no comportamento alheio. 

Começaremos com o conviva Ibrāhīm elogiando a conduta do jovem rei Yūsuf para o 

califa Alma’mūn, dizendo:  

 

 

 
179 Almanṣūr é conhecido como “Pai dos Centavos” (JAROUCHE, 2012, p. 351). De modo que, para 
merecer recompensa a súplica precisaria ser boa para agradar um califa conhecido por sua avareza. 
Talvez a negação disso “não temo que seja um avarento” tenha agradado o califa. Considerando essa 
particularidade do califa, também podemos acrescentar que recompensar alguém apenas baseando-
se em antigo companheirismo pode parecer ainda mais absurdo para alguém avarento.  
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Deus prolongue a vida daquele jovem, (...) Que mãos magnânimas, e como 
fala rimado! Como é perfeito o seu intelecto, como é bondoso, como é bom o 
seu convívio, como é suave a sua natureza! Como é forte e justo com os seus 
súditos! (...) Vi que homem melhor não pode existir. (LIVRO DAS MIL E UMA 
NOITES, 2012, p. 241) 

 

A descrição ainda se estende mais sobre a hospitalidade exemplar e a vultosa 

generosidade do rei Yūsuf, que oferta ao califa dez criadas que tocam instrumentos 

musicais e cantam e poesias, e presenteia o conviva Ibrāhīm com “vinte cavalos de 

raça, cinquenta escravas e escravos, cinquenta criados, quatrocentas camelas e vinte 

frascos de almíscar”.180 A reação do califa Alma’mūn diante dessa descrição do 

conviva Ibrāhīm é ficar “espantado com aquele homem, com sua nobreza, 

generosidade, eloquência e decoro (’adab)”.181 

As palavras que o califa utiliza em sua espantada reação sintetizam o que o ele 

considera serem os mais relevantes atributos do rei Yūsuf, e o ’adab figura entre eles. 

A princípio, podemos pensar que, se convívio com esse rei é bom, isso implica 

também uma boa conduta nessa coexistência, de alguém que é “justo com os seus 

súditos”. Lembremos que o bom caráter e a correção estavam entre as virtudes “que 

caracterizam o ’adab dos reis”, as quais citamos anteriormente no aforismo que se 

encontra no início desta seção. Esse mesmo aforismo inclui igualmente a 

generosidade como uma virtude que também caracteriza o ’adab dos reis. Além 

dessas virtuosas características, o rei Yūsuf “fala rimado”, ou seja, é um exímio 

participante da cultura letrada, um personagem que se insere nessa cultura do ’adab, 

onde figuram a eloquência, o conhecimento de poesia e o uso correto e agradável da 

linguagem. 

Depois de observar o generoso e eloquente rei Yūsuf, seguiremos Hārūn 

Arrašid em suas “Andanças do califa por Bagdá”.182 Acompanhado por seu vizir Jacfar 

e o escravo Masrūr, Hārūn Arrašid se depara com uma bela casa e deseja conhecer 

o seu interior, sobretudo devido à intrigante inscrição na soleira superior da casa: 

“Quem fala sobre o que não lhe concerne ouve o que não lhe agrada”. O califa 

convence Jacfar a bater na porta e pedir água. 

 

180 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2012, p. 242. 

181 Idem. 

182 LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2012, pp. 128-137. 
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O dono da casa, Manjāb, faz muito mais do que isso, mesmo sem saber quem 

eles realmente são, pois estavam disfarçados. Ele os convida a serem seus hóspedes 

e, ao lhes dar boas-vindas, recita um poema. Manjāb lhes serve excelente refeição, 

os acomoda confortavelmente, e depois lhes apresenta quatro grupos musicais de 

cantoras que levam os hóspedes ao êxtase, ao ponto de cada um deles rasgar as 

roupas, e o dono da casa ordena que lhes tragam novos trajes adequados.  

O califa admira a conduta de Manjāb, dono da casa que os recebeu tão bem: 

“Estou admirado com este rapaz, com sua nobreza, generosidade e decoro (’adab), 

Jacfar.”183 O jovem Manjāb demonstra algumas das características que caracterizam 

o (’adab), que vimos no início desta seção: piedade, misericórdia, tolerância, e 

sobretudo a generosidade com a qual acolhe seus hóspedes. No fim da história, o 

porquê da intrigante inscrição na soleira superior da casa é desvendado pelo califa, 

que decide tornar Manjāb um de seus comensais. Inclusive, ele contará a Hārūn 

Arrašid três histórias. 

Depois do ’adab de Manjāb conheceremos a escrava Murjāna184, outra 

personagem que causará apreço devido a sua conduta compatível com o ’adab. A 

narrativa a descreve como alguém que “tinha correto parecer, inteligência penetrante, 

altos desígnios e brio de sobra nos momentos de necessidade, superando, na 

elaboração de artimanhas, o homem experiente e habilidoso.”185 

cAlī Bābā elogia Murjāna dizendo “Essa escrava não tem igual, pois é hábil em 

tudo, serve muito bem e não ignora nenhuma das artes do decoro (’adab).”186 A 

narrativa não descreve quais seriam essas artes; Murjāna é apresentada como uma 

grande aliada que consegue encontrar soluções engenhosas para as situações 

enfrentadas por cAlī Bābā, que diz “Entregue a questão do assassinado à sua escrava 

Murjāna, cuja vasta inteligência, excelente entendimento, correção de parecer e 

capacidade de entabular artimanhas você já conhece”. Nesse momento de 

necessidade, ela elabora uma artimanha. Depois disso, Murjāna estraga o ardil de 

ladrões que tentavam marcar a casa deles com desenhos, tornando-a um alvo do 

 
183 Personagem da história de cAlī Bābā, primeiro anexo do LIVRO das Mil e Uma Noites, 2012, pp. 
443-486. 

184 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2012, p.456. 

185 Idem. 

186 Ibid., p. 483. 
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ataque que planejavam; percebendo isso, ela reproduz o mesmo desenho em outras 

dez portas. Murjāna salva cAlī Bābā de duas armadilhas que os ladrões tramam contra 

ele. E “pelo acerto do parecer, sagacidade, coragem” cAlī Bābā concede alforria a 

Murjāna. Ao final da história, quando ela os salva da última armadilha, cAlī Bābā decide 

casá-la com seu filho Muḥammad. 

Schacht (1986, p. 511) afirma que artimanhas e soluções engenhosas para 

dificuldades de todos os tipos desempenham um papel proeminente na literatura de 

’adab. Veremos isso desde a primordial obra de ’adab, Kalīla e Dimna, de Ibn 

Almuqaffac (m. 757), onde está dito que se até mesmo um animal pode conseguir 

elaborar uma artimanha, “livrando-se de seu inimigo e afastando os danos, não 

devemos perder a esperança de que o homem, que é o mais arguto, completo e 

sapiente dos animais, possa conseguir de seu inimigo o que deseja, com suas 

artimanhas e planos”.187 Há também uma obra de ’adab188 que define uma pessoa 

muito inteligente como aquela “que conhece muitas artimanhas, capaz de armar 

estratagemas astutos para melhor derrotar o inimigo”. Em outra obra de ’adab,189 uma 

pessoa resoluta é definida como aquela que “diante da desgraça não se aturde, não 

se lhe dispersa o coração nem seu parecer extravia a artimanha por meio da qual 

tentará escapar do problema”. E poderíamos continuar citando muito mais sobre esse 

outro tema que integra obras de ’adab, o qual também encontramos na história de 

“cAlī Bābā, os quarenta ladrões e a escrava Murjāna”, onde se encontra esta 

personagem que “supera, na elaboração de artimanhas, o homem experiente e 

habilidoso”. 

Ainda sobre essa história consideramos importante ressaltar a relação temática 

entre essa história e o ’adab, dado que há antologias de ’adab contendo capítulos 

sobre ladrões. Fadwa Malti-Douglas (1988, p. 109) nos dá três exemplos: Aḫbār al-

Aḏkiyā’, “Crônicas dos inteligentes”, de Ibn al-Jawzī (m. 1200), contém um capítulo 

chamado “Anedotas sobre a inteligência dos ladrões”; Muḥāḍarāt al-ʾUdabā’ wa-

Muḥāwarāt al-Šucarā’ wal-Bulaġā’, “Tertúlias dos letrados e palestras dos poetas e 

dos eloquentes”, de Al-Rāġib Al-ʾIṣfahānī (m. 1108), possui um capítulo denominado 

 
187 Almuqaffac, 2005, p. 211. 

188 Livro sobre o ’adab do emirado (كتاب األشارة  إلى أدب األمارة), de Abū Bakr Al-Murādī (m. 1095) é o primeiro 
espelho de príncipes (gênero que integra a literatura de ’adab) composto no Magreb. 

189 Livro do Tigre e do Raposo de Sahl Bin Hārūn (m. 830); Hārūn, 2010, p. 57. 
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“O que foi dito sobre o roubo e assemelhados”; Kitāb al-Faraj bacda al-Šidda, “O alívio 

após a dificuldade”, de Al-Tanūḫī (m. 994), obra contendo um capítulo intitulado 

“Capítulo de quem sofreu provações dentre os ladrões, por meio de roubo ou assalto, 

e depois compensou com a melhor ação”. E não esqueçamos que ao próprio Al-Jāḥiẓ 

(775-868), prosador clássico por excelência, é atribuída uma obra hoje perdida, o 

Kitāb Ḥiyal al-Luṣūṣ, “Livro das artimanhas dos ladrões”. 

Dentro dessa mesma temática há uma outra história chamada “O ladrão 

decoroso” (ʾadīb).190 A narrativa nos conta que houve certo “espertalhão decoroso que 

tinha razão, inteligência, conhecimento e sagacidade”. E assim começa uma anedota 

sobre a inteligência desse ladrão. Ele é “decoroso” porque sabe demonstrar ’adab, o 

espertalhão sabe afetar uma boa conduta que conquista as pessoas: 

 

Seu costume era entrar nas cidades e fingir-se de mercador, aproximando-se 
dos abastados e convivendo com mercadores; para tanto afetava bondade e 
fé, e em seguida elaborava, cuidadosamente, uma artimanha, tomava-lhes o 
dinheiro para seus gastos e se retirava para outro local (LIVRO DAS MIL E 
UMA NOITES, 2012, p. 290). 

 

Um dia, antes de se retirar de certa cidade, ele escolheu o amigo mercador que 

tinha mais dinheiro e melhor situação, foi até a casa dele e lhe disse: “devolva o 

depósito de mil dinares que deixei com você.” O mercador nega a existência desse 

depósito, a discussão se acalora entre os dois, a vizinhança fica a par da questão, é 

quando... 

 

(...) os circunstantes se agitaram e gritaram [em apoio ao espertalhão]: “Trata-
se de um homem que pratica o bem! Dele não conhecemos senão a lealdade, 
a honestidade, e o decoro (’adab). Possui inteligência e brios, e não alegaria 
absurdos, pois nos tornamos seus companheiros e convivemos com ele; nós 
conhecemos a verdade de sua fé”; alguns passaram a dizer ao mercador: 
“Fulano, consulte a memória e lembre-se! É capaz de você ter esquecido!”, 
ao que ele respondia: “Minha gente, não sei do que ele está falando, nem 
deixou nenhum depósito comigo!” (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2007, 
p. 291). 

 

 
190 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 290-3. 
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As pessoas defendem o espertalhão decoroso porque acham que conhecem a 

verdade sobre ele, mas na realidade foram enganadas pelo ’adab, a boa conduta que 

o espertalhão afeta, de tal modo que quem está falando a verdade é desacreditado. 

Com o intuito de livrá-lo da situação constrangedora, um amigo do mercador entra em 

cena. Para afastar o espertalhão do mercador ele diz “Você se confundiu, pois o saco 

de dinheiro está comigo, você o depositou comigo! Este xeique está inocente disso”. 

Então... 

 

O espertalhão respondeu, com humor agudo e irritação: “Exalçado seja Deus! 
Quanto ao saco que está com você, ó homem livre e honesto, eu sei que está 
depositado com Deus! Minha alma está sossegada a respeito, pois tal saco, 
estando com você, é como se estivesse comigo. Só comecei falando do saco 
que está com este mercador por saber que ele cobiça o dinheiro alheio!”. 
Então o homem ficou perplexo, parou e nada respondeu, e ambos se 
limitaram a pagar-lhe cada um mil dinares. (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 
2007, p. 291). 

 

O espertalhão conseguiu evitar que sua artimanha fosse extraviada, não se 

aturdiu com o ardil do outro e ainda foi capaz de encontrar uma solução inteligente e 

vantajosa, capaz de reverter o ardil e torná-lo vantajoso para si. Assim é apresentada 

a sagacidade desse “ladrão decoroso”: sua conduta compatível com o ’adab é 

simulada, estudada para causar um efeito nas pessoas, para facilitar-lhe o caminho 

para as artimanhas. Conforme dissemos anteriormente, as soluções engenhosas para 

dificuldades de todos os tipos e as artimanhas desempenham um papel proeminente 

na literatura de ’adab, de modo que seria possível ver como o paradigma do ’adab 

para a produção de textos se faz presente nas Noites.  

E continuando a observar a presença do ’adab nas Noites, ainda a partir desse 

aspecto da boa conduta, temos outros personagens cuja boa conduta também é 

descrita usando a palavra ’adab. Depois dessas duas histórias envolvendo 

personagens que são ladrões, conheceremos um jovem191 que foi encarregado de 

tomar conta do tesouro real, um personagem que demonstra realmente possuir ’adab, 

a conduta ideal para ocupar essa posição. Esse jovem inicialmente trabalha no serviço 

pessoal do rei, onde serviu por algum tempo, durante o qual “o rei lhe observou o 

 
191 A história desse jovem faz parte da narrativa “O rei Baḫt Zād e seus dez vizires” (LIVRO DAS MIL E 
UMA NOITES, 2007, p. 135-89 
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decoro (’adab), o juízo, a honestidade e a competência e, admirado, passou a atribuir-

lhe um valor consideravelmente maior, deixando todos os seus tesouros nas mãos 

dele”. Durante um bom tempo “o rei não viu do rapaz senão retidão, perfeição e 

seriedade”. 

Mais uma vez, não há maiores detalhes sobre como o rei pôde constatar o 

’adab do jovem, pois temos apenas as virtudes relativas à sua boa conduta. É claro 

que tal predileção despertará a inveja de alguns, pois as mãos dos vizires “ficaram 

impossibilitadas de avançar no dinheiro do rei (...) eles o invejaram e começaram a 

elaborar tramoias para destruí-lo.” Quando o jovem é condenado à morte por causa 

da tramoia dos vizires, alguém vem em sua defesa dizendo: “dele não vi senão o bem, 

o decoro (’adab), a castidade e a honestidade. Qual crime o fez merecer a morte, se 

eu me habituei com seu juízo, fidelidade e bons modos (’adab)? Não creio senão que 

seja descendente de reis!”192 E nesse momento o rei descobre que, na verdade, 

aquele era seu filho, o qual ele havia abandonado ainda bebê em certa montanha, 

havia quinze anos, enquanto ele e a rainha fugiam de tropas inimigas.  

O rapaz havia sido criado desde bebê pelo chefe dos bandoleiros das 

montanhas, o qual empurra o carrasco e busca defender o jovem dizendo que ele 

tinha ’adab, castidade e honestidade. Ironicamente, alguém criado pelo chefe dos 

bandidos das montanhas consegue ter mais ’adab no zelo pelo tesouro real do que os 

dez vizires do rei Baḫt Zād. No final da história, esses vizires são cruelmente 

castigados e o jovem, que foi batizado pelo rei de Baḫt Dār, é coroado príncipe. A 

presença do ’adab nessa história é interessante porque é colocada quase como um 

elemento inato, que acompanha o jovem ao assumir uma função na corte e mesmo 

antes disso, quando está entre os bandidos das montanhas, tanto que essa conduta 

faz com que o chefe dos bandidos pense desde sempre que ele é descendente de 

reis. 

Há uma outra história193 que nos oferece um contraste em relação à presença 

do ’adab num descendente, onde a conduta do príncipe é incompatível com o ’adab. 

 

192 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 186. 

193 É a história “O menino, a pega e o zodíaco agourento” (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2012, p. 
357-61. 
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Antes de ver como o descendente apresenta essa conduta, vamos conhecer seu pai, 

um rei que é descrito assim:  

 

(...) certo rei de taifas194, dotado de fé, intelecto, decoro (’adab), mérito e boa 
conduta, era amado por todos os reis vizinhos, que lhe escreviam desejosos 
de alcançar a sua amizade ou tornar-se seus genros, pois ele tinha dez filhas 
crescidas, todas elas em idade de mulher, mas não havia sido agraciado com 
um filho varão que lhe desse sossego e lhe sucedesse. Muito preocupado 
com isso, deixou igualmente aflitos os seus súditos, temerosos de que o reino 
passasse às mãos de alguém inferior (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 
2012, p. 357). 

 

A narrativa descreve as virtudes, as qualidades necessárias para governar, as 

quais o rei possui. Porém, essa história não desenvolve seu enredo em função da 

conduta do rei e sim em torno de sua preocupação quanto à sucessão. Ele quer “um 

filho varão que lhe desse sossego e lhe sucedesse”. Parece que a narrativa coloca a 

dezena de filhas para aumentar-lhe a angústia, já que muitos desejam tornar-se seus 

genros, de modo que o rei e súditos temem que o reino passe às mãos de alguém 

inferior. 

O vizir aconselha o rei a casar-se com uma filha do rei da Índia, e, depois de 

consumado o casamento, ela engravida e dá luz ao menino varão que o rei tanto 

desejava. Entretanto, quando os astrólogos analisam o zodíaco da criança, percebem 

que ele será “corrupto e obstruído”. Os astrólogos entabulam uma artimanha para 

ocultar o zodíaco agourento do príncipe, eles entregam ao rei uma ave dizendo: “O 

recém-nascido, em sua conduta e tudo quanto lhe suceder, imitará esta ave. 

Conserve-a, portanto, e jamais a expulse, pois toda a situação em que ela estiver o 

recém-nascido também estará”.195 O estratagema dos astrólogos consistiu em alterar 

magicamente a aparência de uma ave considerada agourenta, a pega.196  

 
194 De acordo com Jarouche (2012, p. 356), “Rei de taifas” era a denominação árabe aos soberanos 
partas que dominaram a Pérsia desde o século III a.C. até o século III d.C. (quando foram substituídos 
pelos sassânidas). Mais tarde, por analogia, passou a denominar os soberanos muçulmanos que 
governaram Alandalus a partir do século XI d.C. Nesta história trata-se de referência aos partas. 

195 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2012, p. 360. 

196 De acordo com Jarouche (2012, p. 358), essa ave também é conhecida como “gralha do campo” e, 
entre os antigos persas, a crença do azar trazido por essa ave era tão intensa que se manteve mesmo 
após a islamização, a tal ponto que existem decretos de jurisconsultos muçulmanos, condenando como 
infiel, por exemplo, a pessoa que desistia de sair quando ouvia o canto da pega. 
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Como se pode imaginar, alterar a aparência da ave não modificará a essência 

dela, o mau agouro que representa, a artimanha dos astrólogos consistiu em ocultar 

a verdade. Entretanto, o tempo faz com que essa verdade oculta se manifeste, e 

quando o príncipe cresce e atinge a idade de homem, o pai falece e ele herda o 

reinado. O interessante é que, diferentemente das histórias sobre príncipes que vimos 

no capítulo anterior, o processo de educação do príncipe nem sequer é citado. A 

narrativa descreve o que ocorre depois da morte do pai; é quando... 

 

Ele passou a dedicar-se exclusivamente às diversões e festas, sem outra 
preocupação além dessas: jogos e mulheres, negligenciando o cultivo do 
poder e os cuidados com o reinado e só se preocupando com os deleites que 
proporciona. Então os seus vizires e membros da sua corte se reuniram para 
deliberar entre si, aliando-se contra ele e concluindo que ultrapassara os 
limites. (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2012, p. 360) 

   

O “zodíaco agourento” e os temores do pai dele se concretizaram, pois o reino 

passa de fato às mãos de alguém inferior, alguém da sua própria linhagem, um 

príncipe foi coroado rei e possui uma conduta incompatível com o ’adab. Ao perceber 

que estão se aliando contra ele, não busca acordo, nem artimanha, nem mudança de 

conduta. Ele mata todos os que considera conspiradores. Então, ocorre uma 

reviravolta contra o rei, que é atacado e morto. “Depois escolheram para reinar um 

homem que descendia de reis, cuja autoridade reconheceram, instalando-o no trono, 

e ele reinou com justiça, adotou boa conduta e boas disposições”. E esse foi o destino 

de um príncipe que tinha uma conduta incompatível com o ’adab.  

Gostaríamos de concluir esta seção com uma narrativa,197 que encena uma 

atitude preventiva, para manutenção da boa conduta. É sobre um jovem estrangeiro 

que se recusa a beber durante um sarau de bebida (majlis al-sharāb) na corte de 

Alma’mūn dizendo... 

  

Agora, o comandante dos crentes pretende separar este escravo do seu 
ínfimo intelecto, que o fortaleceu após a humilhação e lhe deu abundância 
após a penúria. Isento esteja, absolutamente, o comandante dos crentes de 
invejar esta ínfima porção de intelecto – ele possui intelecto, inteligência e 
mérito –, mas, se este escravo beber, o seu intelecto se distanciará dele, 
aproximando-se a ignorância, que lhe subtrairá o decoro (’adab) e então ele 

 
197 “A bebida e o intelecto”, Livro das Mil e Uma Noites, 2012 p. 349-50. 
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retornará àquela posição mesquinha, humilhado como antes, e aos olhos de 
todos voltará a ser desprezível e ignoto. Assim, se o comandante dos crentes, 
com seu mérito, generosidade e caráter, considerar de bom alvitre não lhe 
subtrair essa pedra preciosa, fará tal concessão por longo tempo e 
generosamente lhe concederá esse obséquio. (LIVRO DAS MIL E UMA 
NOITES, 2012 p. 350) 

 

A ignorância causada pela bebida poderia subtrair o ’adab, essa pedra preciosa 

que o jovem virtuoso precisa preservar a todo custo: sua decisão sui generis de não 

beber justamente num sarau de bebidas precisaria de um argumento eloquente, e ele 

é capaz de elaborar aquilo que Ibn cAbd Rabbih definiu como uma súplica genial, 

resposta suave e uma desculpa agradável. Assim, o jovem demonstra o ’adab no ato 

de dirigir-se aos reis e ainda preserva a pedra preciosa do ’adab, adotando uma 

atitude preventiva, para manutenção da sua boa conduta. 

 

 

4.3. O adīb nas Noites 

 

No primeiro capítulo conhecemos o adīb na cultura islâmica medieval, no 

capítulo seguinte vimos que Šahrāzād é caracterizada como adība. Nesta seção, 

observaremos alguns personagens das Noites que são caracterizados como adīb.198 

“Aquele que possui ’adab”, o adīb, foi traduzido por Jarouche como decoroso, letrado, 

cultivado (a). 

Começaremos com uma história, “O rei que tudo perdeu e depois recuperou”, 

que apresenta o momento em que o rei assumiu o trono, e os letrados (ʾudabāʾ) estão 

ali presentes: 

 

Ele mandou chamar os sábios, os letrados (ʾudabāʾ) e os descendentes de 
reis, com os quais conversou e aos quais apresentou questões e indagações, 
pesquisando com eles muitos assuntos relativos a todas as artes, o que 
indicou a legitimidade de sua posição real. Também questionou sobre 
obscuridades e verdades a respeito das religiões e das leis do reino e das 
políticas, sobre o que deve fazer o rei, como estudar a situação dos súditos, 
e afastar o inimigo e suas astúcias na guerra. (LIVRO DAS MIL E UMA 
NOITES, 2007, p. 303) 

 
198 O levantamento completo da palavra adīb realizado nos quatro volumes das Noites está no Anexo 
01 (p. 160). 
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Nessa reunião, que inclui assuntos relativos a todas as artes, a presença dos 

letrados é igualmente valorizada, e o modo como o rei conduz o diálogo parece 

legitimar a posição real. Ao contrário do personagem que vimos na história anterior – 

sem o ’adab dos reis e cuja má conduta conduz à morte –, esse rei será legitimado 

pela sua boa conduta. O fato é que o rei daquela cidade morrera sem deixar herdeiro 

e seu sucessor foi escolhido pelo elefante do falecido rei. A conduta do novo rei, assim 

que assume o trono, deixa a população da cidade muito contente, tanto que o 

consideraram um “presente que Deus altíssimo”. Eles não sabiam que, na verdade, 

ele era um rei foragido, solitário e estrangeiro, que tinha deixado o seu país para 

escapar de inimigos, e contar as peripécias da fuga não caberia aqui. 

A cena mais importante para nossa observação é essa que citamos, quando 

“ele mandou chamar os sábios, os letrados (ʾudabāʾ) e os descendentes de reis, com 

os quais conversou e aos quais apresentou questões e indagações, pesquisando com 

eles muitos assuntos relativos a todas as artes”.  

De acordo com Donzel (1986, p. 1031-2), como parte da função normal do 

chefe de estado, o soberano dedicava um tempo de sua atividade a reuniões públicas 

ou privadas (majlis, pl. majālis), onde decisões políticas e judiciais eram adotadas, 

questões de literatura ou da lei eram debatidas. Delas também participavam os 

letrados e eruditos admitidos à presença do governante. A narrativa encena a boa 

conduta do rei que cumpre sua função normal enquanto chefe de estado, da qual 

participam também os letrados (ʾudabāʾ). 

 Vale acrescentar que majlis (pl. majālis), segundo Donzel (1986), possui um 

campo semântico com extensão muito ampla.199 Brookshaw (2003, p. 199) afirma que 

o termo majlis denota tanto a assembleia ou reunião organizada por um califa, rei, alto 

funcionário, comerciante proeminente, erudito ou poeta, como as salas de audiência 

(ou outras câmaras) onde tais sessões se realizavam. Era dentro da estrutura das 

 
199 Do verbo jalasa "sentar", partindo desse significado original de "um lugar onde se senta, onde se 
fica", "um assento", por extensão passou a significar o ato de "realizar uma sessão". O campo 
semântico de majlis possui uma extensão muito ampla. Entre os principais significados derivados estão: 
“um local de encontro”; “reunião, assembleia”; uma “sala de recepção” (de um califa, alto dignitário ou 
outro personagem) e uma “sessão que aí se realiza”; “uma sala onde um professor leciona um curso 
ou o local onde a sentença de um juiz é proferida” (daí “praetorium, tribunal”), ou ainda onde o debate 
de uma assembleia ocorre (portanto “conselho”) (DONZEL, 1986, 1031). 
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majālis, que grande parte da vida intelectual, cultural e social dos muçulmanos 

medievais ocorria. Essas majālis podem ser reuniões acadêmicas onde questões de 

direito, jurisprudência ou doutrina eram debatidas (majlis al-munāẓara ou mujādala), 

ou reuniões de convívio menos formais (majlis al-ʾuns, majlis al-šarāb,200 ou majlis al-

šurb). 

Na próxima história também haverá uma majlis e seguiremos nossa 

observação do adīb nas Noites. Os letrados (ʾudabāʾ) também estarão presentes na 

história “O rei Muḥammad Bin Sābik e o Ḫawāja Hasan”201. Isso porque esse rei 

apreciava tertúlias (majālis),202 narrativas, poesias, crônicas, histórias, serões e 

relatos sobre os antigos, recompensava com presentes quem lhe contasse uma 

narrativa de cor, e ao forasteiro, cuja história lhe causasse admiração e espanto, 

oferecia valiosa vestimenta e mil dinares. Porém, ele tinha um vizir invejoso, ingrato, 

que não gostava de ninguém e reprovava essa atitude, vendo nela apenas desperdício 

de recursos do reino. Ao ouvir falar de Ḫawāja Ḥasan, um nobre sábio, o rei convoca-

o, promete-lhe muitos bens e propõe que ele se torne seu vizir, mas, para tanto, deve 

contar uma história espantosa e insólita, um conto que o rei jamais tenha ouvido igual, 

caso contrário tudo quanto o nobre sábio possui será confiscado e ele será expulso 

do reino.  

Para cumprir a tarefa prescrita, Ḫawāja Ḥasan solicita o prazo de um ano e 

convoca cinco de seus auxiliares mais virtuosos, que sabiam ler, escrever e eram 

educados, virtuosos e ajuizados, e lhes disse: 

 

“Eu não os criei senão para uma situação como esta; ajudem-me e salvem-
me das mãos deste sultão”. Perguntaram: E o que quer que façamos? Sejam 
nossas vidas o seu resgate!” Ele respondeu: “Viajem cada um para uma 
região e investiguem junto aos sábios, letrados (ʾudabāʾ), conhecedores de 
histórias, narrativas e crônicas; vejam para mim a história de Sayf Almulūk. 
(LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2007, p. 14). 

 

 

200 A história que encerra a sessão anterior, “A bebida e o intelecto” ocorre num sarau de bebidas, majlis 
al-sharāb. 

201 LIVRO das Mil e Uma Noites, v. III, 2007, pp. 13-17.  

202 De acordo com Donzel (1986, p. 1033), há um tipo de majlis que foi e ainda continua sendo 
constituído como uma verdadeira tertúlia, uma assembleia literária. 
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E quando um dos auxiliares do Ḫawāja Ḥasan encontra a história ele vai até o 

rei, munido da história e diz: 

 

“Saiba, ó rei venturoso, que eu lhe trouxe uma história agradável e rara, que 
nunca ninguém escutou”. Ao ouvir as palavras do Ḫawāja Ḥasan, o rei 
determinou que imediatamente se apresentassem ali todos os comandantes, 
sábios, nobres, poetas e letrados (ʾudabāʾ). O Ḫawāja Ḥasan se acomodou 
e leu a história diante do rei, e todos os presentes também a ouviram e lhe 
atiraram ouro, prata e pedras preciosas. (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 
2007, p. 17) 

 

Os letrados (ʾudabāʾ) estão entre os conhecedores de histórias que podem 

salvar o Ḫawāja Ḥasan nos diversos lugares para onde foram enviados os auxiliares. 

Quando o rei determina que imediatamente se apresentassem ali todos os 

comandantes sábios, nobres, poetas e letrados (ʾudabāʾ), ele organiza um majlis, mas 

aqui temos um tipo particular de reunião. Todos estão ali para ouvir a história 

espantosa e insólita que poderá tornar o Ḫawaja Ḥasan vizir e os letrados também 

foram convocados para o majlis que vai legitimá-lo como vizir.  

Segundo Donzel (1986, p. 1032), o majlis também pode ser uma ocasião 

descrita como “um tribunal de legitimação”, onde se testava um príncipe bem 

instruído203, homens de erudição formidáveis, e contava com uma audiência capaz de 

exercer e pronunciar suas críticas imediatamente e sem apelação. Esse tipo de majlis 

desempenhava um papel fundamental na difusão das obras-primas: os estudiosos as 

comentam, os músicos nelas se inspiram, os ouvintes espalham a sua fama. Essas 

considerações são aplicáveis à maioria das cortes de soberanos muçulmanos que 

foram amigos das letras e das artes em qualquer medida e preocupados com sua 

reputação como governantes. 

Nessa história, “todos os presentes também a ouviram e lhe atiraram ouro, 

prata e pedras preciosas”, a audiência exerceu sua apreciação de modo portentoso. 

E esse majlis desempenhará o papel fundamental na difusão, do que essa audiência 

 
203 No capítulo anterior a princesa Sitt Alaqmār e Salīm já fora testada num majlis. No segundo capítulo 

o rei convoca Qamaruzzamān para uma reunião (مجلس, majlis) com todos os principais do país para 

sugerir que o príncipe se case.  
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considerou uma obra-prima, quando o sultão ordena que a história fosse “copiada com 

ouro e enfeitada com prata”.204 

Depois desse vizir que legitima sua posição com uma história, continuaremos 

nossas observações sobre o adīb nas Noites,205 reencontrando um já conhecido 

personagem do segundo capítulo, o carregador de Bagdá. Depois da cultivada 

Šahrāzād, ele é o segundo personagem caracterizado como adīb nas Noites. Esse 

carregador diz ser um homem decoroso, um ʼadīb, porque deseja permanecer na casa 

das três jovens e participar do banquete. Para tentar convencer as donas da casa, o 

carregador faz uma caprichada apresentação de si mesmo. Agora, veremos essa 

apresentação mais detalhadamente: 

 

Pela vida de vocês que sou um homem inteligente, ajuizado e decoroso. Li 
os saberes e alcancei as compreensões; li e entendi; encadeio os relatos 
históricos e somente depois os narro. Refiro o que é bom e guardo o que é 
ruim; de mim não se transmite senão o bem; sou como disse alguém: 
‘Não guarda segredos senão quem é de confiança; 
e o segredo, entre os homens de bem, já está guardado; 
o segredo está comigo numa casa com trancas, 
cuja chave se perdeu e os cadeados estão selados’. (LIVRO DAS MIL E UMA 
NOITES, 2005-a, p. 115)  

 

Quando o carregador se apresenta como adīb, ele se refere a alguém que 

saberia a forma correta de se portar na casa delas, ou seja alguém que possui 

educação, bons modos, ’adab. Além disso, o carregador diz que refere “o que é bom 

e guarda o que é ruim; dele não se transmite senão o bem”, ou seja, ele se apresenta 

como alguém que possui uma conduta compatível com o ’adab. Depois, ele elabora 

uma réplica poética à resistência das jovens quanto à permanência dele na casa, a 

qual também é expressa por poesia: 

 

Somos moças e a ninguém queremos revelar nossos segredos. Tememos 
entregar nossos segredos a quem não os preserve, pois já lemos em certas 
crônicas o que disse Ibn Attammām,206 e foi o seguinte: 
‘Preserva sempre o segredo: a ninguém o confies, 

 
204 LIVRO das Mil e Uma Noites, 2007, p. 17. 
205 Outro importante ʼadīb nas Noites já foi apresentado na minha dissertação de mestrado: “O ’adab 
nas Mil e Uma Noites: a história do segundo dervixe.” 
206 De acordo com Jarouche (2005-a), Abū Tammām (e não “Ibn Attammām”, possível erro de cópia) 
foi poeta e compilador árabe, contemporâneo de Hārūn Arrašīd. 
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pois quem confia o segredo já o perdeu. 
Se em teu peito não cabe o teu segredo, 
Como poderia ele caber no peito de um outro?’ (LIVRO DAS MIL E UMA 
NOITES, 2005-a, p. 115) 

 

Por isso, o carregador replicou com os versos que diziam “o segredo está 

comigo numa casa com trancas / cuja chave se perdeu e os cadeados estão selados”. 

O recitado argumento do carregador também serviria para demonstrar que ele 

compartilha da cultura letrada que as jovens expressam ao recitar a poesia. Os versos 

de ambos apresentam um conhecimento compartilhado com as nobres donas da 

casa, uma forma eloquente e suave de buscar a permanência na casa.  

O adīb é alguém que tem o conhecimento de poesia e outras disciplinas, como 

já dissemos no primeiro capítulo. O carregador buscou afetar conhecimentos que 

faziam parte do currículo de um adīb, de um homem cultivado: “Li os saberes (علوم, 

culūm)207 e alcancei as compreensões; li e entendi (قريت ودريت, em dialetal, qarītu wa 

darītu); encadeio os relatos históricos e somente depois os narro (وارويت  ,واسندت 

asnadtu wa arwaytu). O carregador se apresenta como alguém que possui uma 

cultura geral. 

O único saber que o carregador faz questão de especificar é o conhecimento 

histórico, aqui representado pelo procedimento adotado por teólogos e historiadores 

muçulmanos clássicos, cuja técnica utilizava o ʾ isnād (a cadeia de transmissores), que 

encadeava os testemunhos, por assim dizer empíricos, para atestar a veracidade do 

relato. Por exemplo, o ʾisnād inicia a narrativa desse modo: ouvi de fulano, que ouviu 

de beltrano, que ouviu de sicrano, que ouviu de mengano, que ouviu de alano que tal 

fato ocorreu...208 

É dessa forma que o carregador encadeia os relatos históricos, apresenta o 

isnād, e somente depois narra, ou seja, ele busca afetar o conhecimento de fontes 

históricas consideradas confiáveis. Rosenthal (1968, p. 51) já havia observado que o 

carregador alegou ter lido essas fontes/obras históricas como uma prova definitiva de 

sua afirmação de ser um homem cultivado, isso porque o conhecimento da história 

 

207 Também pode significar ciências, e para termos uma ideia do lugar que o ’adab ocupa na 
classificação das ciências ver Apêndice A, p. 172.  

208 Jarouche (2005-a, p. 115). 
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tornou-se a marca registrada da cultura geral; o conhecimento da história abrangia 

toda a escala social de oficiais, acadêmicos e todos aqueles que queriam ser 

considerados educados. Lembremos que a narrativa também atribui conhecimento de 

história à cultivada Šahrāzād. 

Depois do cultivado e decoroso carregador, observaremos histórias onde o adīb 

aparece como “letrado”. Duas histórias onde os personagens são caracterizados 

como adīb, letrado, já foram apresentadas neste capítulo: o virtuoso Abū Tamām é 

descrito como sendo um homem “ajuizado, veraz, letrado (adīb), virtuoso e dono de 

muito dinheiro”; e cAlī Bābā é descrito como um “sábio e inteligente, culto e letrado 

(adīb)”. Vimos que a narrativa apresenta esses personagens como uma representação 

de uma conduta idealizada, onde as ações dos personagens caracterizados como 

ʾudabāʾ refletem o ’adab que a narrativa lhes atribui.  

Outra história que já observamos neste capítulo e onde o adīb também aparece 

como “letrado” é “O ladrão decoroso”. Esse personagem busca e consegue conquistar 

as pessoas porque “a todos recebia muito bem e calorosamente, (…) magnificava o 

sábio letrado (adīb) e não desdenhava o adventício estrangeiro.” De que modo esse 

ladrão exaltava o adīb não fica claro, mas o ato de magnificar o letrado parece 

contribuir com sua popularidade.  

Há também outra forma de demonstrar apreço pelos letrados, pois entre as 

histórias que fazem referência aos ʾudabāʾ há algumas que apresentam os letrados 

recebendo doações em momentos festivos. Essas histórias ilustram o que afirmou 

Donzel (1986, p. 1032) sobre os letrados e eruditos, os quais, isolados, só poderiam 

viver esparsamente,209 se não tivessem sorte; em todo caso, se não fosse 

particularmente ambicioso, na falta do califa teriam de apelar a um patrono que 

poderiam encontrar nas províncias, ou em cortes que floresciam de um extremo ao 

outro do mundo muçulmano. Mas, como Donzel (1986) observou, nas cortes os 

letrados buscarão fazer parte do círculo privilegiado, ou então buscarão mediação de 

alguém já estabelecido na corte, para recitar um panegírico e receber uma 

recompensa imediata do governante. Ou então, como mostram as histórias, receberão 

doações. 

 
209 Nas Noites há também uma história que menciona um “iraquiano de inteligência e decoro (’adab) – 
que empobrecera e cujo dinheiro se acabara” (LIVRO DAS MIL E UMA NOITES, 2012, p. 333. Esse 
personagem falsificará uma carta para obter benesses. 
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Um rei que, para celebrar o reencontro com seu filho, “distribui esmolas entre 

pobres, miseráveis, letrados (ʾudabāʾ) e recitadores de Alcorão”.210 A narrativa 

principal, a história de Šahrāzād, encerra com a celebração dos casamentos, e é 

quando “rogavam por eles os pobres, os desvalidos, os letrados (ʾudabāʾ), os sábios 

e os pregadores sobre os púlpitos”.211 Dessa forma, a narrativa expressa que o 

coração de todos os súditos se alegrava com a união das filhas do vizir com os irmãos 

Šāhriyār e Šāhzamān.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 Livro das Mil e Uma Noites, 2007, p. 187. 

211 Livro das Mil e Uma Noites, 2012, p. 439. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Considerando que o preâmbulo das Noites indica a adoção de um modelo, 

onde as “histórias são plenas de ’adab”, julgamos necessário investigar as histórias 

que integram esse conceito de algum modo em seu enredo. Desse modo, 

configuramos nesta tese um panorama que identifica e observa histórias onde o ’adab 

está presente,212 analisando os significados associados aos contextos que cada 

narrativa poderia suscitar. 

A princípio, nossa busca por histórias “plenas de ’adab” acabou conduzindo 

para um outro aspecto que o próprio termo suscita, define, abrange, que se integra 

aos momentos de muitas narrativas onde o termo ’adab está presente. Enquanto se 

observava a presença do ‘adab nas Noites, muitas histórias também apresentavam 

um processo de instrução dos personagens. Esse fato tanto atraiu a nossa atenção 

que decidimos realizar esforços no sentido de estruturar os trechos apresentados 

pelas narrativas onde esse processo se fizesse presente. O resultado foi inicialmente 

organizado em quadros que apresentam tais trechos, em português e em árabe, e que 

também sintetizam tal processo, destacando as disciplinas que a narrativa atribui aos 

personagens.213 

Foi quando observamos como vários personagens aprenderam o ’adab. Vimos 

como eles “passavam os dias na escola”, onde havia o ensino elementar de 

conhecimentos que integram a base da educação no campo linguístico e literário do 

’adab. Além disso, consideramos até mesmo histórias que mostram quando esse ideal 

não é alcançado nem pela instituição nem pelo aprendiz, como foi o caso de cAjib, ou 

na falta de ’adab de Qamaruzzamān, histórias que ofuscam o que se idealiza enquanto 

instituição e educação.  

Assim como a população foi testemunha do ’adab de Salmā, buscamos 

também testemunhar o ’adab dos personagens, observando situações nas quais 

demonstravam seus bons modos e sua boa conduta, bem como alguns personagens 

 

212 Um universo ao qual pertencem 71 trechos de diversas histórias, cf. Anexo 01-08, p. 159-67. 

213 Cf. Anexo 09-11, p. 168-171. 
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que tiveram o seu ’adab testado em algum majlis, importante organização na vida 

intelectual da sociedade islâmica medieval. Buscamos tornar perceptível como as 

narrativas se relacionam com o campo semântico do ’adab, o qual envolve sentidos 

que incluem: ética, conduta, bons modos; educação, instrução, formação; 

conhecimento, saber especializado; a pessoa que domina esses saberes, que possui 

formação, boa conduta. Vimos como as ações dos personagens refletem a formação 

e o ’adab que a narrativa lhes atribui: no vizir eloquente, no menino de boas maneiras 

e articulado, na princesa que tem seus conhecimentos testados num majlis, naqueles 

que demonstram seus bons modos e agem de acordo com a etiqueta, naqueles 

capazes de manter uma boa conduta, nos personagens cujo ’adab e eloquência causa 

admiração, no exemplar Abū Tamām, no ’adab de Salīm, que faz os nobres olvidarem 

o ’adab dos reis precedentes, na própria Salmā, capaz de atrair pessoas de todos os 

lugares que vão até ela por causa do ’adab. Mas também pudemos conhecer condutas 

incompatíveis com o ’adab, para nos lembrar como esse modelo pode ser árduo.  

Aquele jovem estrangeiro das Noites nos disse que a ignorância subtrai a pedra 

preciosa do ’adab, e que essa perda pode fazê-lo retornar a uma posição mesquinha, 

e isso nos mostra alguém tentando agir de acordo com um ideal, o qual, obviamente, 

é sempre um ideal, mas o fato de que esteja presente e que faça parte de uma 

aspiração nos coloca diante de uma possibilidade de agir no mundo. E, ainda hoje, 

podemos aprender com essa joia oriental, árabe, chamada ’adab.  

Vimos que esta palavra árabe teria derivado, regressivamente, do termo 

ma’dubah, que se refere à ideia de convite para um banquete, passando dessa ideia 

para designar o convite à adoção de boas maneiras e ao desempenho de ações 

eticamente louváveis. E aqui deixamos um dos muitos convites do ’adab: que se 

busque reunir pelo menos algumas das doze características que caracterizava o 

’adab: a piedade, a confiança, o pudor, a misericórdia, o bom caráter, a correção, a 

lealdade, a paciência, a generosidade e a tolerância. Essas são apenas algumas 

gramas preciosas e fundamentais do “Ouro em lingotes no aconselhamento aos 

reis”.214 

 

214 Al-ʾadab al-masbūk fī naṣīḥat al-mulūk, de Algazel (m. 1111 d.C.), obra de política e ’adab citada no 
capítulo 4. 
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Gelder (2000, p. 39) define uma antologia de ’adab como "uma compilação mais 

ou menos tematicamente organizada de trechos de prosa e poesia, com ou sem 

comentários ou textos de conexão entre as citações: em suma, uma espécie de 

banquete literário. Inclusive, conforme dissemos, Ibn Qutayba (m. 889) apresenta sua 

obra215 como um banquete (māʾida), o qual possui diferentes sabores para satisfazer 

os diversos apetites dos convivas, sugerindo assim uma estreita correlação entre 

literatura, conhecimento e nutrição. Há muitos banquetes literários para serem 

descobertos, estudados, e para nos nutrir, e nos convidar para a boa conduta e sua 

prática, afinal, como a primordial obra de ’adab já dizia, “o saber salva quem o 

utiliza”.216 

Nossa protagonista é um belo exemplo disso, afinal de contas, a Šahrāzād 

foram atribuídos amplos campos de conhecimento que podem envolver muitas 

disciplinas e obras, como vimos ao tentar decifrar e imaginar a estante dessa 

personagem. Verificamos nuances importantes na caracterização de Šahrāzād, nos 

conhecimentos que a narrativa lhe atribui, os quais nos permitiram aprofundar a 

relação de Šahrāzād com o ’adab, a partir dos elementos que contribuem para o 

retrato de uma ’adība. 

Desse modo, a própria Šahrāzād estaria representada em função de um 

modelo próprio do ’adab. Ela é retratada como ’adība. De acordo com Ali (2010, p. 42-

3), a habilidade de persuasão e o impacto no público são duas das marcas do ’adab, 

exemplos de homens e mulheres que usam métodos do ’adab para encantar, 

envergonhar e suavizar são a base do material do ’adab sobre califas e sultões. As 

obras de ’adab ilustram a forma ideal de influenciar a autoridade sem perda de 

dignidade217, consubstanciada no ditado incisivo: “Ensine-os (tuʿal-limuhum) como se 

eles te ensinassem, eduque-os (tuʾaddibuhum) como se eles te educassem; se não, 

fique o mais longe possível!” 

Šahrāzād é descrita como alguém que ousou ficar perto, que ousou acreditar 

que “a espada está à mercê do cálamo”. Logo no fim da primeira noite, a história que 

Šahrāzād conta faz uma espada pairar no ar, erguida para o golpe final, e agora? o 

 
215 ʿUyūn al-akhbār (As melhores crônicas) 

216 Kalīla e Dimna, de Ibn Almuqaffac. 

217 Vimos isso no capítulo 4, na história “O califa e a súplica do seu colega inconveniente”, quando a 
comparamos com outra súplica semelhante em uma obra de ’adab. 
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personagem da história que ela conta morrerá? Šahrāzād, a narradora da história 

morrerá? Ambos estão à mercê do cálamo, e “o cálamo faz parte do ’adab dos 

estudiosos”. 

Já dissemos que o texto das Noites refletiria habilidades literárias bem distantes 

daquelas dos contadores de histórias populares, e assim teria sido produzida por 

intelectuais que não ousaram ser associados a tais escritos. E assim elaboraram uma 

ponte, uma ’adība que chamaram de Šahrāzād. Reiteramos também que algumas 

histórias218 das Noites provêm de uma tradição narrativa, e podem ser encontradas 

nas obras de muitos autores, cuja origem e estatuto também seriam de livros de ’adab. 

Em nossas observações das histórias “plenas de ’adab”219 acreditamos ir 

construindo a compreensão do ’adab, enquanto buscávamos desvelar os sentidos que 

ficavam subjacentes, preenchendo certas lacunas por meio de obras de ’adab, por 

algum tema proeminente na literatura de ’adab, ou outras histórias, buscando sempre 

estabelecer relações com a cultura geral representada pelo ’adab.  

Assim, em cada história pudemos observar a presença do ’adab nas Noites. De 

modo que as histórias também iam ampliando nossa visão sobre o ’adab, e, como 

cada história se relacionava com os múltiplos sentidos do ’adab, observar se os seus 

enredos nos conduziam para essa compreensão. Assim sendo, pudemos observar 

como o paradigma do ’adab afetou o Livro das Mil e Uma Noites e verificamos como 

esse livro se relaciona e encontra suas referências e exemplos no patrimônio cultural 

árabe. “O vívido cristal/ Que guarda essas queridas maravilhas/ Que foram do Islã e 

que são tuas/ E minhas hoje”.220 

 

 

 

 

 
218 Chraïbi (1998) demonstra isso a partir de um levantamento onde lista essas histórias por temas. 

219 Vale ressaltar que o universo das Noites é vasto e por isso as histórias selecionadas para nossa 
análise foram apenas aquelas onde a palavra ’adab está presente, o que não exclui a possibilidade de 
haver outras histórias “plenas de ’adab”, algo ainda a ser estudado. Também não foram observadas as 
histórias do quinto volume das Noites, que será lançado em breve. 

220 “Metáforas das Mil e Uma Noites” (Borges, 1999, p.186). 
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ANEXOS 

Anexos 01-08 

Estes quadros serviram de base inicial para este trabalho. Eles classificam 

os significados de “adab” em quatro conjuntos (A, B, C, D), cada qual reúne uma 

significação específica associada aos contextos das histórias. O conjunto 

representado por A está associado aos momentos da história onde o termo ’adab 

está relacionado à figura do adīb, aquele que possui adab. O conjunto B 

representa os significados relacionados a boas maneiras, forma correta de se 

portar em uma situação, a compostura, a boa conduta. No conjunto C, temos a 

significação do termo ligada à instrução. Obviamente há interrelação entre tais 

conjuntos, cuja significação não se encontra isolada uma da outra, conforme 

vimos nas histórias analisadas. No conjunto D, apresentado no quadro 08, temos 

o ’adab relacionado à etiqueta e bons modos.  

Na identificação e classificação proposta, as ocorrências pertencentes 

aos diferentes conjuntos serão representadas pelas letras supracitadas e 

possuem uma numeração ascendente do primeiro ao quarto volume, de modo 

que reproduz a medida total da utilização daquele significado, essa numeração 

é apresentada na primeira coluna do quadro. Nas outras colunas, os quadros 

apresentam o contexto em que a palavra é utilizada e o trecho da narrativa, tal 

como se apresentam nas traduções de Mamede Jarouche, e na edição árabe de 

Mahdi (1984) e no Manuscrito Bodleian Oriental 633. Abaixo temos a lista dos 

quadros, agrupados segundo os três conjuntos de significados associados à 

palavra “’adab”, que organizam um total de 71 ocorrências dessa palavra nos 

quatro volumes do Livro das Mil e Uma Noites: 

A - Quadro 1: ’Adab e adīb nas Noites, apresenta 12 ocorrências nos quatro  
                 volumes. 

B- Quadro 2, 3 e 4: O ’adab relacionado à instrução nas Noites, esses  
                           quadros apresentam as 24 ocorrências nos    
                           quatro volumes. 

C - Quadro 5, 6 e 7: ’Adab relacionado à boa conduta e ética, esses  
                            quadros apresentam as 27 ocorrências nos quatro  
                            volumes. 

D - Quadro 8: O ’adab relacionado à etiqueta e bons modos nas Noites,       
                        apresenta 8 ocorrências nos quatro volumes. 

 



156 

 

 

 

Quadro 1: ’Adab e adīb nas Noites 

 

CONTEXTO 
TRECHO DA HISTÓRIA 

Jarouche (2005) Mahdi (1984) 
 
 
 
 

A1 

Desejando permanecer 
na casa das três 
jovens, e para tentar 
convencê-las, o 
carregador faz essa 
apresentação de si 
mesmo. 

“Pela vida de vocês que eu sou um 
homem inteligente, ajuizado e 
decoroso [adīb]. Li os saberes e 
alcancei as compreensões; li e entendi; 
encadeio os relatos históricos e 
somente depois os narro. Refiro o que 
é bom e guardo o que é ruim; de mim 
não se transmite senão o bem” (p.115) 

"وحياتكم  انى  امرء   لبيب عاقال   
اديب ، قراءت  العلوم  وحزت   

الفهوم ، قريت  ودريت  واسندت  
وارويت  اظهر الجميل  واكتم  

  يبدو  منى  اال  كل  القبيح  وال
( ١٣١مليح )...("  )  

A2 
O “príncipe” descreve 
suas habilidades para 
um alfaiate. 

“Sou jurisconsulto, sábio, letrado [adīb], 

poeta, gramático e calígrafo”   (p. 142) 

انا  رجال   فقيها   عا لما   اديبا     

( ١٥٧شاعرا   نحويا   خطاطا   )  

A3 
Descrição que a 
princesa faz do 
“príncipe-macaco” 

“Este que o senhor vê como um 
macaco é um homem sábio, letrado 
[adīb], inteligente e virtuoso” (p. 158) 

تراه  قردا   فهو  رجل     وهده  الدى 

 علم  اديب  عاقل  فاضل. )١٧٣(

A4 

Nūruddīn cAli Bin 

Bakkār está fascinado 

com o palácio califal, a 

residência de 

Šamsunnahār. 

“Fique sabendo, meu amo, que até 
mesmo o sábio inteligente, arguto e 
decoroso [’adīb], de coração vazio, 
sentidos e miolos vigilantes, se 
apaixonaria por isso, admiraria, 
consideraria belo, ficaria emocionado, 
espantado e encantado” (p. 20) 

الحكيم   اعلم  يا  موالى  ان   

اللبيب  الفطن  االديب ، الفارغ   

القلب  الحاضر  الحس  واللب ،  

يشوقه  بعض  هدا و  يروقه   

ويستحسنه  ويطربه  ويعجبه  

(  ٣٨٣)ويفتنه  )...(      

                                                                Jarouche (2007) 

A5 

Ḫawāja Hasan dá esta 
ordem aos seus 
secretários, para 
atender uma exigência 
do rei. 

“Viajem cada um para uma região e investiguem junto aos sábios, letrados, 
conhecedores de histórias, narrativas e crônicas; vejam para mim a história 

de Sayf Almulūk” (p. 14) 

A6 
Descrição de Abū 
Tamām. 

Conta-se, ó rei, que existiu um homem chamado Abū Tamām, ajuizado, 
veraz, letrado, virtuoso e dono de muito dinheiro. (p. 171)   

A7 
O rei celebra o 
reencontro com o seu 
filho. 

(…) o rei libertou prisioneiros, liberou impostos e distribuiu esmolas entre 
pobres, miseráveis, letrados e recitadores de Alcorão. (p. 187) 

A8 Descrição do ladrão. 
(…) em tempos remotos houve certo espertalhão que era decoroso, tinha 

razão, inteligência, conhecimento e sagacidade.  (p. 290) 

A9 
Ações do rei assim que 
assumiu o trono. 

(…) ele mandou chamar os sábios, os letrados e os descendentes de reis, 
com os quais conversou e aos quais apresentou questões e indagações, 
pesquisando com eles muitos assuntos relativos a todas as artes, o que 

indicou a legitimidade de sua posição real. (p. 303) 
                                                                 Jarouche (2012) 

A10 
Os súditos rogam por 
Šāhriyar e seu irmão. 

(…) rogavam por eles os pobres, os desvalidos, os letrados, os sábios e os 

pregadores sobre os púlpitos. (p. 439) 

A11 Descrição de cAlī Bābā. 
(…) era sábio e inteligente, culto e letrado, recitou os seguintes versos (…) 

(p. 443)  

A12 
O bom comportamento 
do ladrão para 
conquistar as pessoas. 

(...) magnificava o sábio letrado e não 
desdenhava o adventício estrangeiro 
(p. 480) 

Manuscrito BODLEIAN 
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بل يعظم العاليم األديب كما ال يجقر الوارد 
 الغريب
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Quadro 2: O ’adab relacionado à instrução nas Noites, vol. I e II 

 

CONTEXTO 
TRECHO DA HISTÓRIA 

Jarouche (2005) Mahdi (1984) 
 
 
 
 

B1 

Pequena apresentação do 
“Livro das Mil e Uma Noites”. 

(...) a elaboração deste agradável e 
saboroso livro tem por meta o benefício 
de quem o lê: suas histórias são plenas 
de decoro [’adab], com significados 
agudos para homens distintos (p. 39) 

بان  المقصود  من  كتابة  هذا    
النفع     ٬المستطاب   الكتاب  الشهى

لمن  يطالع  فيه. الن  فيه  سير  
كثيرة  االدب  ومعانى  فايقة  الهل   

(  ٥٦الرتب  )  

B2 
Descrição de Šahrāzād 

Šahrāzād, a mais velha, tinha lido livros 
de compilações, de sabedoria e 
medicina; decorara poesias e 
consultara as crônicas históricas; 
conhecia tanto os dizeres de toda 
gente como as palavras dos sábios e 
dos reis. Conhecedora das coisas, 
inteligente, sábia e cultivada [’adībah], 
tinha lido e compreendido. (p. 49) 

وكانت  الكبيره  شهرازد  قد   
قرات  الكتب  والمصنفات   
والحكمه  وكتب  الطبيات   

وحفظت  االشعار  وطالعت   
االخبار  وعلمت  اقوال  الناس   
وكالم الحكما والملوك ، عارفه   
لبيبه  حكيمه  اديبه  ، قد  قرت   

(  ٦٦ودرت.  )  

 
 
 
 

B3 

Após ter lançado sua rede 
pela terceira vez no mar, 
sem nada obter, o pescador 
recita essa poesia. 

Eis a fortuna: nada a impele ou prende 
às tuas mãos; 
nem a educação [’adaban] te trará 
sustento, nem a escrita,  
nem a sorte: as fortunas são 
imponderáveis, 
e por isso aceita-as, férteis ou estéreis. 
(p.73) 

هو  الرزق  ال  حال   لديك           ١
 وال  ربُط   

    وال   ادبا     يعطيك  رزقا   وال       
 الخُط  

الحظ  والرزاق  اال             وال  ٢
 قسيمة  
فارض   بها  خصب   وارض          

(٨٨بها  قحُط  )...(  )  

B4 
Nūruddīn cAlī faz 
recomendações para o 
alfaqui. 

“Cuide deste menino, adestre-o e 

ministre-lhe educação e decoro 

[adabahu] da melhor qualidade”.       (p. 

221) 

احتفظ  بهده  الولد  وربيه   

واحسن  تربيته  وتعليمه  

 وادبه.  )٢٣٣( 

B5 

Šamsuddīn envia seu neto 
cAjīb, filho de Badruddīn, 
para a escola. 

(…) então o avô o enviou à escola, 
recomendando ao mestre alfaqui que o 
instruísse [yu’ddibahu] e lhe desse boa 
educação. (p. 245) 

فوداه  جده  الى  المكتب   
ووصا  عليه  الفقيه  ان  يادبه   

   ( ٢٥٧ويحسن  تربيته  )

B6 
Um jovem enfermo estende 
a mão esquerda para 
cumprimentar o médico. 

Trata-se de um belo jovem, morador 

desta residência tão importante, mas 

lhe falta educação [’adab]! (p.300) 

هدا  شاب  مليح  من  جهة  هدا   

البيت  الكبير  ويكون  عاوز   

 ادب  )٣١٦( 

B7 

O sultão irritado com o filho 
Qamaruzzamān, que o 
insulta diante dos súditos, 
diz isso para ele. 

“Ai de você! É essa a resposta que 
alguém como você dá a alguém como 
eu, diante de meus súditos? Mas você, 
quem é que lhe deu educação 
[’adabika]?” (p. 168) 

ويللك  هدا  جواب  متلك   

لمتلي  بين  عسكرى ، ولكن   

 انت  من   ادبك  )٥٣٧( 

B8 
O conteúdo aprendido pelos 
filhos do rei Qamaruzzamān 

Os meninos cresceram, 
desenvolveram-se, aprenderam o 
decoro [’adab], a sabedoria, a caligrafia 
e a boa escrita (...).  (p. 253) 

فكبروا  االوالد  ونتشوا  وتعلموا   

االدب  والحكمه  والخط  وحسن   

  (٦٠٩الكتابه )
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Quadro 3: O ’adab relacionado à instrução nas Noites, vol. III 

 

CONTEXTO 
TRECHO DA HISTÓRIA 

Jarouche (2007) 

B9 

A avó de Badīcat Aljamāl 
exige que seu filho auxilie o 
resgate de Sayf Almulūk, 
que havia sido sequestrado 
por gênios. 

“Caso contrário, não perdoarei você das obrigações decorrentes do 
meu leite, com o qual o amamentei, nem da educação que lhe 
ministrei.” (p. 69) 

B10 O narrador descreve a 
educação da princesa Sitt 
Alaqmār 

Então, as mulheres dos notáveis da cidade foram ter com Sitt Alaqmār, 
pondo-se a ensinar-lhe decoro, artimanhas e astúcias (p. 126) 

B11 
(…) e ela aprendeu de tudo uma parte, até que se aperfeiçoou e 
alcançou juízo, decoro, leitura e estratégias.  (p. 126) 

B12 
A princesa tranquiliza o pai 
quanto à sucessão do reino 

“Meu pai, confie em Deus no que se refere a mim, pois aprendi leitura, 
decoro, artimanhas e astúcias, de tudo o suficiente” (p. 126) 

B13 Descrição do mercador. 

(…) em certa parte de Ḫurāsān, vivia um de seus homens mais ricos, 
mercador dos mais importantes, que fora agraciado com uma prole 
constituída por um filho e uma filha, em cuja educação ele caprichou e 
se esmerou, e então ambos tiveram o melhor desenvolvimento. (p. 309)    

B14 
Os conhecimentos 
transmitidos pelo mercador 
à Salmā e Salīm. 

O pai ensinou tudo o quanto deveria ensinar ao filho, as tradições do 
profeta Muḥammad, bem como o decoro, as artes de bem dizer, e as 
ações dos reis, e este por sua vez ensinou à irmã.  (p. 309)  

B15 
O que ocorre à  Salmā, 
quando se estabelece em 
outra cidade. 

(…) procurou então uma casa e se mudou para lá; as pessoas 
procuravam-na provenientes de todo local, conviviam com ela, ouviam-
lhe as palavras e testemunhavam o seu decoro (…) (p. 315)  

B16 
Salīm  surpreende os nobres 
do reino. 

(…) o rapaz foi hospedado no palácio, e a esposa do rei ordenou que os 
nobres do reino comparecessem à sua audiência; eles assim 
procederam, testemunhando da parte dele tamanho decoro que se 
fascinaram e olvidaram o decoro dos reis precedentes. (p. 317) 
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Quadro 4: O ’adab relacionado à instrução nas Noites, vol IV. 

 

                                                                 Jarouche (2012) 

B17 
O povo admirando 
cAlā’uddīn. 

(…) o povo ficou boquiaberto ao lhe notar a beleza, a formosura, a 

educação e a pompa (…)  (p. 76)  

B18 
A conversa do sultão com 
cAlā’uddīn. 

(…) pôs-se a conversar afavelmente com cAlā’uddīn, dele recebendo 
respostas muitíssimo educadas e eloquentes, como se em palácios 
reais se houvesse criado, e com reis convivido.   (p. 78) 

B19 Aforismo 
Disse Alexandre: “O mundo está à mercê de duas coisas, a espada e o 
cálamo, e a espada está à mercê do cálamo”. O cálamo faz parte do 
decoro dos estudiosos, consistindo em sua mercadoria (…) (p. 323) 

B20 

O vizir Aṣṣāḥib responde a 
outros vizires que afirmavam 
que ele não sabia apontar o 
cálamo. 

“Qual decoro vós possuís para vos atreverdes a falar na presença do rei 
dos reis?” (p. 324) 

B21 

“Meu pai me ensinou o vizirato, e não a marcenaria, mas a menor parte 
do meu decoro é o apontamento do cálamo. Agora, existe entre vós 
alguém capaz de escrever uma carta com um cálamo de ponta 
quebrada?” (p. 324) 

B22 
(…) Então ele tomou um cálamo, quebrou-lhe a ponta e com ele 
escreveu numa folha inteira, e o grupo admitiu o seu mérito, e lhe 
reconheceu o decoro e a nobreza.    (p. 324-325). 

B23 
Pergunta dirigida à 
Buzurjmihr. 

Como educar os fátuos? (…) Como educar os inúteis? (…) Como 
educar os de nobre origem? (…)  (p. 339) 

B24 
Os principais do reino 
saúdam o rei Šāhriyar e a 
rainha. 

Todos beijaram o chão diante do rei, rogaram vida longa para ele, para 
a rainha Šahrazād e para o pai dela, louvando este último pela 
educação e criação que dera à filha. (p. 433) 
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Quadro 5: ’Adab e boa conduta, ética, vol. I e II 

 

CONTEXTO 
TRECHO DA HISTÓRIA 

Jarouche (2005) Mahdi (1984) 

C1 
Um capitão descrevendo 
o macaco  
(o segundo dervixe 
metamorfoseado). 

“(...) nunca vi ninguém mais inteligente e 
decoroso [’adabān]” (p. 154)  

رايت  افهم  منه  وال   فانى  ما  
 اكتر  ادبا    )١٦٩(

C2 
“(…) quem dera meu filho tivesse tanta 
inteligência e decoro [’adab].” (p.154) 

وليت  هده  الفهم  واالدب  كان في  
(١٦٩ولدى. )  

C3 
Observação do rei sobre 
o macaco. 

“Se ele tivesse tal decoro [’adab] e forma 
humana, seria superior a todos os seus 
contemporâneos”.  ) p.157) 

لو  كان  بهدا  االدب  على  صفه  
انسان  كان  قد  فاق  اهل  زمانه.  

(١٧٢    )  

C4 

Nūruddīn cAlī Bin Ḫāqān 
se vê obrigado a vender 
sua amada escrava, a 
qual lhe recita esses 
versos. 

Em algumas questões, as necessidades 
levam a uma conduta incompatível com 
o bom decoro [’adab], 

mas ninguém se lança à toa por um 
caminho senão por algum motivo 
adequado para isso.  (p. 88) 

تلجى  الضرورات     ١  
بعض  االمور             في      

 الى 
     سلوك  ما ال  يليق  باالدبِّ 

 
ما  حامال   نفسهُ  على  سبب    ٢  

اال  المر   يليق  بالسببِّ       
(٤٤٩ )  

C5 

Jullanār e seu irmão 

enumeram as 

qualidades Badr. 

(…) eles começaram a conversar; 
falaram do rei Badr, de sua beleza e 
formosura, esbelteza e estatura, seu 
domínio das artes da cavalaria, sua 
inteligência e seu decoro  [’adabahu]. 
(p.134) 

بينهم  ودكروا     تم  دار  الحديت

الملك  بدر  وحسنه  وجماله  وقده   

واعتداله  وفروسيته  وعقله  وادبه   

(٤٩٩ )  

C6 

Jullanār enumera as 
qualidades desejáveis 
de uma futura esposa 
para Badr.  

“Não o casarei senão com quem lhe for 
equivalente em beleza, formosura, 
inteligência, fé, decoro [’adab], brios, 
domínios, nível e linhagem.” (p. 134) 

وال ازوجه الى مبن تكون متله في  
احسن والجمال والعقل والدين  

والحسب    واالدب والمروه  والمللك
 والنسب 

 
 
 
 

C7 

As esposas de 
Qamaruzzamān se 
apaixonam pelos seus 
enteados. Um dos filhos 
dele, Amjad, enfurecido, 
diz isso. 

“Por Deus que, não fora o temor de faltar 
ao decoro [’adab] com meu pai, eu iria 
até ela e lhe deceparia a cabeça com a 
espada, a exemplo do que fiz com o 
criado dela!”.   
(p. 257) 

وهللا  لوال  خوفى  انى  اسات   
االدب  على  ولدى  الدخلن  عليها   
واضرب  عنقها  بالسيف  ارمى   
راسها  كما  فعلت  بخادمها     

(٦١٣ )  
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Quadro 6: O ’adab relacionado à ética e boa conduta nas Noites, vol. III. 

 

 

CONTEXTO 
TRECHO DA HISTÓRIA 

Jarouche (2007) 

C8 
O rei cĀsim descreve seu 

filho para o vizir.  
“ele se tornou um jovem agradável, perfeito nas artes da cavalaria, 

no juízo, no decoro, no pudor e na liderança.”  (p 29) 

C9 
A criada descreve Sayf 
Almulūk para a avó de 
Badīcat Aljamāl. 

“É um rei grandioso, filho do rei do Egito, possui muito decoro, 
bela compleição, é importante, valente e respeitoso.” (p. 66)  

C10 
Uma das respostas da 
princesa às questões feitas 
pelos vizires. 

“ (…) [a pessoa] a mais paciente, [é] aquela cujo decoro é superior 
às suas paixões, (…) ” (p. 127) 

C11 

A gênia descreve a 
princesa Sitt Alaqmār para 
Mubtadir. 
 

“ela é a senhora de todas as filhas de reis neste tempo, e conquistou 
uma porção notável de sabedoria, juízo, decoro, planejamento, 
artimanha, astúcia e trapaça”    

(p. 131-132) 

C12 

Uma das respostas de 
Mubtadir para as questões 
da princesa. 

“O motivo do afeto é o decoro; o do amor, a dádiva” (p.133). 

C13 
Descrição do filho do rei 
Baht Zād. 

O rapaz o serviu por algum tempo, durante o qual o rei lhe 
observou o decoro, o juízo, a honestidade e a competência e, 

admirado, passou a atribuir-lhe um valor consideravelmente maior, 
deixando todos os seus tesouros nas mãos dele (…)     (p. 138) 

C14 
O rei dos turcos admira-se 
com o comportamento de Abū 
Tamām. 

“(…) meu coração está tranquilo com você, pois notei que o seu 
decoro deriva do decoro de seu rei.” (p. 173) 

C15 
O ladrão descreve sua 
relação com o filho do rei. 

“(…) eu o criei desde que tinha um dia ou dois, e dele não vi senão 
o bem, o decoro, a castidade e a honestidade. Qual crime o fez 
merecer a morte, se eu me habituei com seu juízo, fidelidade e 

bons modos. Não creio senão que seja descendente de reis!” (p. 
186) 

C16 
Os mercadores defendem 
o ladrão. 

“Trata-se de um homem que pratica o bem! Dele não conhecemos 
senão a lealdade, a honestidade, e o decoro” (p. 291) 

C17 

Salīm  é vendido como 
escravo em Almansura, 
mas a rainha do lugar 
percebe sua nobreza. 

(…) tratou bem dele, dignificou-o e se pôs a testar-lhe o caráter e 
a experimentá-lo em algumas questões, notando nele, afinal, tudo 
quanto têm os filhos de rei: inteligência, decoro e bom caráter (…)  

(p.316)  
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Quadro 7: O ’adab relacionado à ética e boa conduta nas Noites, vol. IV. 

 

CONTEXTO 
TRECHO DA HISTÓRIA 

Jarouche (2012) 

C18 
Atitude de cAlā’uddīn, que 
dorme o lado da princesa. 

(…) olhou para a jovem Badrulbudūr, agora em sua casa, e 
malgrado o seu inflamado amor por ela, já havia tempos, manteve 

o decoro (p. 61) 

C19 
Observação do califa 
sobre o jovem dono da 
casa. 

“Estou admirado com este rapaz, 
com sua nobreza, generosidade e 
decoro, Jacfar.” (p. 132) 

Manuscrito BODLEIAN 
ORIENTAL 544  

يا جعفر اني متعجب من هدا الشاب  
 و من كرمه وسخاوته وأدبه

C20 
Reação do califa aos 
elogios que Ibrahīm faz de 
Yūsuf. 

E o conviva Ibrāhim tanto elogiou 
Yūsuf para o califa – atento e 
espantado com aquele homem, 
com sua nobreza, generosidade, 
eloquência e decoro –, que este 
desejou conhecê-lo, bem tratá-lo e 
dignifica-lo.   (p. 242)     

Manuscrito BODLEIAN 
ORIENTAL 544 

ثم ان ابراهيم النديم صار يمدح  
قي يوسف والخليفة صاغي له  
 ويتعجب من ذلك الرجل ومن
كرمه وسخاوة يده وفصاحه  

لسانه وأدبه حتى المامون تمنى  
 ان يجتمع عليه 

C21 Aforismo anônimo. 

E quem reunir doze características – a jurisprudência, o decoro, a 
piedade, a confiança, o pudor, a misericórdia, o bom caráter, a 
correção, a lealdade, a paciência, a generosidade e a tolerância – 
terá o que caracteriza o decoro dos reis. (p. 313) 

C22 
Sobre as 25 atividades 
concernentes ao mundo. 

Cinco delas pertencem ao decoro: capacidade de suportar, bom 
caráter, elevação de desígnios, orgulho e afabilidade. (p. 340) 

C23 
O jovem estrangeiro 
recusa beber durante uma 
tertúlia na corte. 

(…) se este escravo beber, o seu intelecto se distanciará dele, 
aproximando-se a ignorância, que lhe subtrairá o decoro, e então 
ele retornará àquela posição mesquinha, humilhado como antes, e 
aos olhos de todos voltará a ser desprezível e ignoto.” (p. 350) 

C24 
Caracterização do homem 
inconveniente. 

(…) a sua presença, devido a trivialidade da sua conversa e à sua 
falta de decoro, se tornou pesada para Almanṣur (…) (p. 351) 

C25 Descrição do rei. 
certo rei de taifas, dotado de fé, intelecto, decoro, mérito e boa 

conduta (p. 357) 

C26 
O delegado questiona o 
riso de um ladrão 
aprisionado. 

“Os antigos já diziam que ‘o riso sem motivo é falta de decoro’” (p. 
424)  

C27 
cAlī Bābā descreve a 
escrava Murjāna. 

“Essa escrava não tem igual, pois é hábil em tudo, serve muito 
bem e não ignora nenhuma das artes do decoro “ (p. 483) 
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Quadro 8: O ’adab relacionado à etiqueta e bons modos nas Noites. 

 

CONTEXTO 
TRECHO 

Jarouche (2005) Mahdi (1984) 

D1 
Seu gestual de 
reverência causa 
espanto na corte. 

Todos os presentes ficaram 
assombrados com o meu decoro 
[’adabī] (p. 156) 

فتعجبو  الحاضرين  من ادبى   

(١٧١     )  

D2 
O segundo dervixe 
descreve sua atitude. 

comi um pouquinho com decoro 
[’adab] (p. 156) 

 واكلت  قليال   بادب  )١٧١(   

D3 
Descrição de 
Badruddīn Hasan 

O menino era sagaz, inteligente, 
ajuizado, de boas maneiras 
[adībān] e articulado (p. 221) 

فكان  فطينا   لبيبا   عاقال   اديبا    

(٢٣٣)  فصيحا    

D4 

Badīcat Aljamāl 
orienta o modo como 
Sayf Almulūk deve 
apresentar-se à sua 
avó. 

(…) cumprimente-a com educação, respeito e autoridade; pegue as 
sandálias dela, beije-as, coloque-as na cabeça, enfie-as debaixo de sua 

axila direita e pare diante dela calado e cabisbaixo (…)”  (p.64)  
(Manuscrito ARABE 3612) 

D5 

Observação do rei 
sobre o 
comportamento 
indiferente de 
Jullanār. 

Vendo-a naquela situação, o rei 
compreendeu que ela provinha de 
povos ignorantes que 
desconheciam o decoro [’adab]. (p. 
120) 

فلما  نظرها  على  تللك  الحاله  علم انها  قد   

اتت  من  عند  اقوام  جهله  لم  يعلموها 

 االدب )٤٨٤(

Jarouche (2012) 

D6 

A chegada de 

cAlā’uddīn ao salão de 

audiências. 

(…) quando todos já estavam diante do sultão fizeram-lhe, em conjunto, os 
melhores votos com a maior cortesia e respeito (p. 72) 

(Manuscrito ARABE 4678)  

D7 
Descrição das 
escravas da mãe de 
cAlā’uddīn. 

(…) viu também as doze escravas a serviço dela, de braços cruzados à sua 
frente com toda a cortesia e respeito (p. 77)  

(Manuscrito ARABE 4678) 

D8 
O líder dos ladrões 
cumprimenta cAlī 
Bābā. 

(…) ao se aproximar 
cumprimentou-o polidamente, com 
cortesia, humildade, respeito e 
submissão (p. 470) 

Manuscrito BODLEIAN ORIENTAL 
633 

فلما وصل الى عنده سلم عليه ُمْحتَِشماً بأدب وخشوع 
 وهيبة وخضوع
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Anexos 09 a 11. 

 

Apresentam o levantamento dos processos de formação e as disciplinas 

relacionadas a eles, presentes nas histórias do primeiro e segundo volume das 

Noites. Esse levantamento inicial foi sistematizado num conjunto de quadros que 

demarcam o momento da narrativa onde esse processo se faz presente. Tais 

quadros expõem o seguinte conteúdo: apresentam o trecho da história em 

português, a partir da tradução de Jarouche (2005), e em árabe, utilizando a 

edição crítica de Mahdi (1984); contém o título da história, com sua localização 

no volume; o nome do personagem e seu atributo. A ordem de aparecimento nos 

quadros considera a sequência em que aparecem no Livro das Mil e Uma Noites. 
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Quadro 09: Educação dos personagens, Volume I-A. In: Jarouche (2005) e Mahdi (1984). 
 

VOLUME I-A 

Personagem História: Prólogo-moldura (p. 39-56; ٦٥-٧٦ )  

Šahrāzād, 

filha de vizir 

Šahrāzād, a mais velha, tinha lido livros de compilações, de sabedoria e medicina; 
decorara poesias e consultara as crônicas históricas; conhecia tanto os dizeres de toda 
gente como as palavras dos sábios e dos reis. Conhecedora das coisas, inteligente, 
sábia e cultivada, tinha lido e compreendido. (p. 49) 
 

وكانت  الكبيره  شهرازد  قد  قرات  الكتب  والمصنفات  والحكمه  وكتب  الطبيات  
وحفظت  االشعار  وطالعت  االخبار  وعلمت  اقوال  الناس  وكالم الحكما والملوك ،  

( ٦٦) عارفه  لبيبه  حكيمه  اديبه ، قد  قرت  ودرت.    

Sábio Dūbān  

História: O pescador e o gênio (p. 71-110;  ٨٧-١٢٧ ) 

Fora visitar a cidade do rei Yūnān um sábio chamado Dūbān, que lera os livros 
gregos, persas, turcos, árabes, bizantinos, siríacos e hebraicos e dominara os 
saberes neles contidos, qual era o fundamento da sabedoria neles contida, as 
bases em que radicavam suas questões e os benefícios que deles advinham; 
tinha conhecimento de todas as plantas e ervas, nocivas e benéficas; detinha 
o conhecimento dos filósofos, e passara por todos os ramos do saber. (p. 78)   

وكان قد دخل الى مدينه الملك اليونان حكيما يقال له دوبان. وكان دلك الحكيم قد قرى الكتب 
والتركيه والعربيه والروميه والسريانيه  والعبرانيه ، وعلم علومها وكيف اليونانيه والفارسيه 

يكون تاسيس حكمتها وقواعد امرها ومنفعتها ، عنده علم من جميع النبات والحشايش  
( ٩٣)المضره والنافعه وعلم الفالسفه وحاز جميع العلوم.  

 

“Adie minha execução, ó rei, para que eu desça até minha casa, recomende 
meu enterro, resolva minhas pendências, distribua esmolas e doe meus livros 
de ciência e medicina a quem os merece. Também tenho o livro ‘segredo dos 
segredos’, que gostaria de doar ao senhor, a fim de que seja depositado em 
sua biblioteca.” (p. 88) 

ايها الملك اخر قتلى حتى انزل لدارى واوصى بدفنى وابرى دمتى واتصدق واوهب كتب  
(  ١٠٣)اهديه لك ادخره فى خزانتك. علمى وطبى لمستحقها ، وعندى كتاب خاص الخواص   

Carregador 

História: O carregador e as três jovens de Bagdá (p. 110-205; ( (١٢٦- ٢١٩  

Pela vida de vocês que eu sou um homem inteligente, ajuizado e decoroso. Li 
os saberes e alcancei as compreensões; li e entendi; encadeio os relatos 
históricos e somente depois os narro. Refiro o que é bom e guardo o que é 
ruim; de mim não se transmite senão o bem (...) (p.115). 
 

"وحياتكم  انى  امرء   لبيب عاقال   اديب ، قراءت  العلوم  وحزت  الفهوم ، قريت  ودريت  
   ( ١٣١)" )...(ليح كتم  القبيح  وال  يبدو  منى  اال  كل  مواسندت  وارويت  اظهر الجميل  وا

O segundo 

dervixe, filho 

de rei 

 

 

Meu pai me ensinou caligrafia e o Alcorão sagrado, do qual aprendi as sete formas de 
recitação, assimiladas a partir da obra de Aššāṭibī; li um livro sobre jurisprudência 
islâmica e o expus diante de um grupo de homens doutos. Depois me ocupei de 
gramática e do idioma árabe; em seguida, tornei-me perito na arte da escrita, chegando 
a ponto de superar todos os meus contemporâneos, escritores desta época e deste 
momento. Ampliei meus conhecimentos de eloquência e retórica, e a minha história se 
propagou por tudo quanto é região e país (...) (p. 140).     
 

وعلمنى والدى الخط والقران حتى قرات القران العظيم والروايات السبعه واعرضت  
الشاطبيه وقرات كتاب في الفقه وشرحته على العلما . تم اشتغلت بالنحو وعلم العربيه . تم  

حتى فقت اهل زماني وكتاب عصرى واوانى ، وازددت في الفصاحه   اتقنت فن الكتابه
(١٥٥)والبالغه فشاع   
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Quadro 10: Educação dos personagens, Volume I-B. In: Jarouche (2005) e Mahdi (1984). 
 

VOLUME I-B 

Personagem História: Os vizires Nūruddīn cAlī, do Cairo, e seu filho Badruddīn Ḥasan, de 
Basra (p. 212-267;  (٢٢٦-٢٨٠  

Badruddīn 

Ḥasan, filho 

de vizir 

Quando atingiu a idade de 7 anos, levou-o para a escola, recomendando-o ao 
alfaqui, com os seguintes dizeres: “Cuide deste menino, adestre-o e ministre-
lhe educação e decoro da melhor qualidade.” O menino era sagaz, inteligente, 
ajuizado, de boas maneiras e articulado. Ficaram extremamente contentes 
com ele, que passava os dias na escola. O alfaqui não cessou de ensiná-lo 
até que, decorrido o período de dois anos já lia e compreendia. (…) com a 
idade de doze anos, Baddruddīn já aprendera caligrafia, jurisprudência, idioma 
árabe, cálculo e escrita. (p. 221) 
 

ووصا الفقه فيه وقال له اتحفظ بهده  فلما صار له من العمر سبع سنين ادخله والده الى المكتب  
اديبا  فصيحا  ، وفرحوا به  احسن تربته وتعليمه وادبه . فكان فطينا  لبيبا  عاقال   الولد وربيه و

غاية ما يكون من الفرح وبقى ايام في مكتب . ولم يزل الفقيه يعلم بدر الدين حتى قرا ودرا  
لفقه واللغه والعربيه وصنعة الحساب والكتاب  وتعل بدر الدين حسن الخط وا  )...(في مده سنتين  

   (٢٣٣) ، وصار له من العمر مده اتنا عشر سنه.

cAjīb, 

neto de vizir 

E cAjīb cresceu até atingir a idade de sete anos, quando então o avô o enviou 
à escola, recomendando ao mestre alfaqui que o instruísse e lhe desse boa 
educação. O menino ficou na escola por três, quatro anos.          (p. 245) 
 

بع سنين ، فوداه الى المكتب ووصا عليه الفقيه ان  فكبر عجيب الى ان صار له من العمر س
( ٢٥٧)يادبه يحسن تربيته ، فقعد في المكتب تالت اربع سنين   

Barbeiro de 

Bagdá 

História: O jovem manco e o Barbeiro de Bagdá (p. 311-331; ٣٢٧- ٤٧٣ ) 

Você pediu um barbeiro e eis que Deus lhe envia um barbeiro, um astrólogo, 
médico conhecedor das práticas alquímicas, dos astros, da gramática, do 
idioma, da lógica, da teologia, da retórica e da eloquência, da álgebra, do 
cálculo, bem como dos fatos mais importantes de história e dos compêndios 
de ḥadīt de Muslim e Albuḫārī. Li e estudei livros, experimentei muita coisa, 
decorei e aprimorei os saberes, aprendi e dominei atividades, e preparei e 
esquadrinhei todos os assuntos. (p. 320)  

انت طلبت مزين واالن فقد من هللا عليك بمزين ومنجم وطبيب عارف بصنعة الكيميا 
والنحوم والنحو واللغه والمنطق وعلم الكالم والمعانى والبيلن والجبر والمقابله والحساب  
وعيون التواري  وعلم الحديت ومسلم والبخارى ، وقد قرات الكتب ودرستهم ومارست  

لوم واتقنتها وعلمت الصنعه واحكمتها ودبرت جميع الشيا االمور وعرفتها وحفظت الع
   (٣٣٦)وركبتها 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

Quadro 11: Educação dos personagens, Volume II. In: Jarouche (2005) e Mahdi (1984). 

VOLUME II 

Personagem História: Anīsuljalīs e Nūruddīn cAlī Bin Ḫāqān (p. 73-117; ٤٨٠-٤٣٤) 

Anīsuljalīs, 

escrava 

Meu senhor, chegaram a oferecer dez mil moedas de ouro, (...) tal quantia não paga 
(...), nem das roupas que foram enviadas ao mestre que a adestrou, pois ela 
aprendeu caligrafia, pronúncia, língua árabe, interpretação do Alcorão, gramática, 
medicina e fundamentos de jurisprudências; ademais, sabe tocar todos os 
instrumentos musicais. (p. 76-77) 
 

و ال تجى تمن الخلع التي دهب اللمعلمها ، فانها قد تعلمت الخط واللخة العربيه والتفسير 
(٤٣٦)رى الضرب بساير االالت الدى للطرب  والنحو والطب واصول الفقه وتد  

 História: Jullanār, a marítima, e seu filho Badr (p. 117-163; ٥٣٣-٤٨١) 

Badr 

Príncipe 

↓ 

Rei 

(...) aprendeu caligrafia, crônicas das nações antigas, Alcorão, gramática e língua; sabia atirar 

flechas e lutar com lanças (...) o menino aprendeu as artes da cavalaria, tais como lançar 
flechas, lutar com lanças, jogar com bola e taco e todas as coisas indispensáveis aos filhos de 
reis. (p.131) 

 

وقد تعلم الخط واالخبار والقران والنحو واللغه  ورمى النشاب واللعب بالرمح )...( تعلم 
نشاب ولعب الرمح واالكره وساير ما يحتاجون اله اوالد الملوك  الفروسيه مثل رمى ال

(٤٩٦ )  
 História: O rei Qamaruzzamān e seus filhos Amjad e Ascad (p. 163-330; (٦٨٨-٥٣٣)  

Qamaruzzamān 

Príncipe 

↓ 

Rei 

Desde pequeno, Qamaruzzamān já lia, compreendia, discernia e estudava ciências, história, 
biografias de reis e poesias dos árabes; lia bem, escrevia bem e recitava poesia bem. (p. 164) 
 

وكان قمر الزمان قد قرا في صغره ودرا وعلم ودرس العلوم والتواري  وسير الملوك 
( ٥٣٤) ويكتب مليح ويقول الشعر مليحواشعار العرب   

 

(…) pois li em antigos livros sobre as desgraças e calamidades que ocorreram às criaturas 

por causa das mulheres (p. 166) 

النى قرات الكتب المتقدمه وما جرى على الخلق من النسا من االفات والمحن ، فان بعضهم 
(٥٣٥ )  

Marzawān, filho 

da aia-mor 

(...) foi criado junto com ela, [Budūr] até que cresceu, época em que os proibiram 
de ficar juntos. Havia dez anos que ele não entrava no palácio. Passara a trabalhar 
com astronomia e estrelas, geomancia, fisiognomonia, elaboração de calendários 
para prece, adição e subtração, sintaxe, multiplicação, divisão e cálculos sobre a 
posição dos astros; estudara as grandes batalhas, decorara as linhas e os 
versículos do Alcorão, viajara, fora para longe e convivera com os sábios, doutos e 
sacerdotes – tudo durante esse período de dez anos. (p. 215) 
 

مدة عشر سنين ما رجع يدخل الى القصر . وكان قد اشتغل في علم الفلك والنجون  

وعلم   اب والضرب والقسمهوضرب الرمل وعلم الهيئه والميقات وعلم الحساب واالعر 

ظر المالحم واحكم االسطر وااليات وسافر وتغرب وخالط العلما والحكما  التقاويم ون

( ٥٦٩)والكهان في مدة هذه العشر سنين   

Amjad e Ascad 

Príncipes → Reis 

Os meninos cresceram, desenvolveram-se, aprenderam o decoro, a sabedoria, a caligrafia e 
a boa escrita (p. 253-254) 
 

( ٦٠٩) فكبروا االوالد ونتشوا وتعلموا االدب والحكمه والخط وحسن الكتابه  

Nucm, escrava 

(p. 295-322) 

(...) não existia em Kūfa uma jovem mais formosa, nem mais perfeita, nem mais graciosa que 
Nucm, que lia, escrevia, jogava xadrez e tocava alaúde, no qual se tornara muito hábil, bem 
como no canto e nas batidas no adufe e em todo gênero de instrumentos musicais  (p.296) 
 

الكوفه جاريه احسن منها وال اكمل وال اظرف من نعم ، وقد قرات وكتبت ولعبت  ولم يكن ب
( ٦٥٣)هى  ولعبت بالعود وتمهرت فهي وفي الغنا والطرب على الدف وساير المال  جبالشطرن   
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Apêndice A - Tabela das classificações de conhecimentos, elaborada baseada nas pesquisas de Wiet (1963), Bergé (1964)  

Aristóteles 
Al-Fārābī 

(m. 339/950) 
Iḫwan Aṣ-Ṣafā’ 
(século IV/X) 

Al-Ḫawārizmī 
(365/976) 

Ibn Nadīm 
(m. 378/988) 

Al-Qalqashandi (m. 1418) 

I. Lógica  
   (al-manṭiq) e     
   Organon  
   (al-maṭiqīyāt) 

II. Ciências     
    Teóricas 
   a) Física  
      (aṭ-ṭabīcīyāt)   
       e a Biologia  
   b) Matemática            
     (ar-riyāḍīyāt) 
     - Aritimética  
       (al-ḥisāb) 
     - Geometria  
      (al-
handasa) 
     - Metafísica  
      (ma bacd aṭ-    
        ṭabīa) 

III. Ciências    
     práticas 
     a) Moral ou     
         ética             
  (kitāb al-aḫlāq) 
     b) Política (e       
         economia) 

IV. Ciências   
     Poéticas 
     a) Retórica  
         (al-ḫiṭāba) 
     b) Poética  
         (aš- šicr)  

         e música 

I. Ciências   
   linguísticas    
   (cilmu l-lisān) 

II. Lógica  
(cilmu l-manṭiq) 
   - Retórica  
    (ḫiṭāba) 
   - Poética 
    (šicr) 

III. Matemáticas  
(cilmu at-taclīm) 

     - Aritimética  
       (al-cadad) 
     - Geometria  
    (al-handasa) 
    - Astronomia  
(cilmu n-nujūm) 

IV. Física  
    (cilmu ṭabīca) 

V. Metafísica  
(al-cilmu l-ilāhī) 

VI. Política  
(al-cilmu l- 
madanī) 

VII.Jurisprudência  
       (Al-Fiqh) 

VIII. Teologia    
        dogmática  
        (al-kalām) 
 

I.  Matemática e  
    Lógica 
II. Ciências 
Naturais 
III. Metafísica 
IV. Religião,    
       Astrologia,  
       Magia 
(Na sétima epístola 
também elabora 
esta classificação 
geral) 
I. Ciências naturais 
al-culūmu r-
riyāḍīya, e cilmu l-
adab,(onde inclui 

desde as ciências 
linguistícas até a 
alquimia, magia,    
história e seus   
diversos ofícios 
II. Ciências 
jurídico-religiosas 
(al- culūmu š-šacīya l-
waḍ’īya)  
III. Ciências    
filosóficas 
verdadeiras  
(al- culūmu l-falsafīa l-
ḥaqīqīya) 
a) Ciências     
    matemáticas  
    (ar-riyāḍīya) 
b) Ciências lógicas     
    (al-manṭiqīyāt) 
c) Ciências naturais 
(al-culūmu ṭ-ṭabīcīya) 
d) Ciências divinas        
    (al-ilāhīyāt) 

I. Ciências da lei 
   religiosa  
   (culūmu š-šarīca) 
   a) Jurisprudência  
        (al-fiqh) 
   b) Teologia 
dogmática  
        (al-kalām) 
   c) Gramática (naḥw) 
   d) Arte do secretário  
       (al- kitāba) 
   e) Poesia (aš-šicr) 
       Prosódia (al-carūḍ) 
   f) História (al-aḫbār) 
II. Ciências 
estrageiras     
    (culūmu l-cajam), a   
    Filosofia (al-falsafa): 
a) Teórica (al-juz’u n-  
    naẓarī) e física (cilmu     
    ṭ-ṭabīca) que       
    englobam a    
    medicina, a  
    zoologia; as  
    matemáticas  
    (al-cilmu t-taclīmī wa    
    r-riyāḍī) englobam a     
    astronomia, a  
    música; a teologia  
    (cilmu l-cumūri l- 
    ilāhīya) 

b) Práticas (al-falsafatu l-
camalīya): ética (cilmu l-
aḫlāq); economia 
doméstica (tadbīru l-
manzil); e a política 
(siuāsatu l-madīna wa-l-
‘ummati wa-mulk) 

I. a) Línguas (luġāt)        
   árabes (li- l- carab);     
   estrangeiras    
   (li-l-cajam); escritos,ditos,      
   (‘aqlām) 
   b) Livros sagrados não-   
       muçulmanos: Torah      
       (at-tawra); Evangelho    
       (‘injīl). 
  c) Alcorão (al-Qur’ān),      
     seus comentadores,  
     seus leitores 
II. Gramáticos  
    (na-naḥwīyūn) e   
    lexicógrafos  
    (al-luġawīyūn) 
III. História (al-‘aḫbār);     
     Literatura (‘ādāb); 
     Biografia (siyar);  
     Genealogia (‘ansāb) 
IV. Poesia (šicr) 
V. Teologia dogmática      
    (kalām) 
VI. Juristas (fuqahā’) e  
     tradicionalistas  
     (muḥaddiṯūn) 
VII. Filosofia (falsafa) e    
      ciências antigas  
      (culūm qadīma) 
VIII. Narrativas noturnas (al-
asmār), narrativas fabulosas 
(al-ḫurāfāt), magia (a-siḥr), 
prestidigitação 
IX. Seitas (maḏāhib) e as 
crenças (‘ictiqādāt) 
estrangeiras ao Islã 

X. Alquimia nos tempos 

antigos e modernos 

I. Belles-lettres: 
   1. Lexicografia; 2. Morfologia; 3. Gramática,  
   4. Estilística; 5. Retórica; 6. Ciência dos tropos;  
   7. Métrica; 8. Ciência da rima; 9. Ciência das 
   regras da caligrafia; 10. Ciência da leitura     
   corânica. 
II. Disciplinas da Lei: 
    1. As leis relativas ao dom da profecia; 2. 

Ciência das   leituras corânicas; 3. Exegese; 4. 
Transmissão do hadith; 5. Ensinamento do 

    Hadith; 6. Bases da Religião; 7. Bases 
    do direito; 8. Dialética; 9. Ciência do direito. 
III. Ciências físicas: 
     1. Medicina; 2. Arte veterinária; 3. Fauconeria;   
     4. Fisiognomonia; 5. Oniromancia;  
     6. Astrologia; 7. Magia; 8. Ciência dos    
     talismãs; 9. Prestidigitação; 10. Aquimia; 
    11. Agricultura; 12. Geomancia. 
    IV. Geometria: 
     1. Ciência dos métodos da construção; 
     2. Ótica; 3. Espelhos ardentes; 4. Centros 
     de gravidade; 5. Medida da superfície; 
     6. Captação de fontes; 7. Aparelhos de 
     levantamento; 8. Ampulhetas;  
     9. Equipamentos de guerra,  
     10. Máquinas pneumáticas. 
V. Astronomia: 
    1. Tabelas astronômicas; 2. Determinação 
    das horas; 3. Diferentes procedimentos 
    das observações astronômicas; 4. Projeção 
    da esfera sobre um plano; 5. Relógios de sol. 
    VI. Ciência dos números (Aritimética):  
     1. Aritimética, 2. Cálculo utilizando o Ábaco;  
     3. Álgebra (contração e equação);  
     4. Cálculo do menos dois; 5. Cálculo do dur. 
VII. Ciências práticas:  
     1. Política; 2. Ética; 3. Economia doméstica. 
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