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RESUMO 

 

 

CHARETI, A. F. Abū-Nuwās e a inovação nos gêneros da poesia árabe: poemas de amor, 

vinho e libertinagem. 2019. 101 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

Este estudo apresenta o poeta Abū-Nuwās, destacando os aspectos de sua obra que permitem 

situá-lo entre os poetas inovadores (almuḥdaṯūn) da literatura árabe na era de ouro do Islã. 

Propõe, a esse fim, organizar o que há registrado sobre a vida de Abū-Nuwās, abordar a 

expressão do poeta pela tradução de alguns de seus poemas mais referendados e compreender 

os princípios ordenadores dos seus temas poéticos mais emblemáticos, que redundaram em 

alguns dos gêneros inovadores daquela poesia. Nesse sentido, busca os princípios que foram 

utilizados para distinguir pela primeira vez na literatura árabe, na coletânea poética de Abū-

Nuwās, poemas de vinho (ḫamriyya), poemas de amor (ġazal) e poemas libertinos (mujūn), 

respeitando o que têm de específico em relação à poética árabe anterior e aos gêneros então 

estabelecidos tradicionais como o elogio (madīḥ), a elegia (marāṯī), a sátira (hijā’). 

 

Palavras-chave: Abu Nuwas; poesia; árabe; tradução; literatura. 
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ABSTRACT 
 
 
CHARETI, A. F. Abū-Nuwās and the innovation in the genres of Arabic poetry: poems of 

love, wine and debauchery. 2019. 101. f. Dissertation (Master degree) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

This study presents the poet Abū Nuwās, highlighting the aspects of his work that allows to 

situate him between the modern school of poets (almuḥdathūn) of the Arabic literature in the 

golden age of Islam. It proposes therefore to compile records on the life of Abū Nuwās, as 

well as to approach his expression in some of his most notorious poems and to understand the 

principles that lead to his most emblematic themes, which have resulted in some of the 

innovative genres of Arabic poetry. In this sense, it seeks the bases that were used to 

distinguish for the first time in Arabic literature, in the poetic collection of Abū Nuwās, wine 

poems (khamriyya), love poems (ghazal) and libertine poems (mujūn), respecting the 

specificities they have in relation to earlier Arabic poetics and its traditional genres, as praise 

(madīḥ), elegy (marāthī) and satire (hijā’). 

 

 

Keywords: Abu Nuwas; poetry; Arabic; translation; literature. 
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Tabela de transliteração 

Letra árabe Nome trasliterado Transliteração 

 ālf ā / a ا

 bā’ b ب

 tā’ t ت

 tā t ث

 jīm j ج

 ḥā’ ḥ ح

 ḫā’ ḫ خ

 dāl d د

 dāl d ذ

 rā’ r ر

 zāy z ز

 sīn s س

 šīn š ش

 ṣād ṣ ص

 ḍād ḍ ض

 ṭā’ ṭ ط

 ṭā’ ṭ ظ

 cayn c ع

 ġayn ġ غ

 fā’ f ف

 qāf q ق

 kāf k ك

 lām l ل

 mīm m م

 nūn n ن

 hā’ h ه

 wāw ū / w و

 yā’ ī / y ى

 ’ hamzah ء
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1. Introdução 
 

 

Esse estudo apresenta o poeta Ḥasan Ibn-Hāni’ Alḥakamī (~ 757-815 d.C./ 139-199 

H.)1, mais conhecido como Abū-Nuwās, destacando os aspectos de sua obra que permitem 

situá-lo entre os poetas inovadores (almuḥdaṯūn) da literatura árabe na era de ouro do Islã, 

conforme a leitura dos literatos, críticos e redatores que o recepcionaram a partir do século X 

d.C./IV H. Assim, pretendeu-se organizar o que há registrado sobre sua vida, abordar a 

expressão do poeta pela tradução de alguns de seus poemas mais referendados e compreender 

os princípios ordenadores dos seus temas poéticos mais emblemáticos, que redundaram em 

alguns dos gêneros inovadores daquela poesia. Nesse sentido, terá destaque a busca pelos 

princípios que foram utilizados para distinguir, pela primeira vez na literatura árabe, na 

coletânea poética de Abū-Nuwās, poemas de vinho (ḫamriyya), poemas de amor (ġazal) e 

poemas libertinos (mujūn), respeitando o que têm de específico em relação à poética árabe 

anterior e aos gêneros então estabelecidos tradicionais como o elogio (madīḥ), a elegia 

(marāṯī) e a sátira (hijā’). 

A referência de local e tempo dessa pesquisa é a cidade de Bagdá do século VIII d.C./ 

II H., onde Abū-Nuwās viveu próximo à corte do famoso califa Hārūn Arrašīd (766-809 d.C./ 

149-193 H.)2 e produziu a maior parte dos poemas que lhe são atribuídos. É relevante, nesse 

caso, considerar que os atos enunciativos do poeta tenham ocorrido naquele contexto urbano 

de um centro político e intelectual, em que uma rica vida literária era fomentada por mecenas 

de poderosas famílias como a Barmécida e a Nawbaḫtī. Além disso, fundamenta a percepção 

cronológico-espacial desse trabalho a recepção escrita da obra do poeta. No século seguinte à 

morte de Abū-Nuwās foram compiladas as diferentes versões de seu cancioneiro (dīwān), que 

se tornaram referências tanto para as edições populares em árabe, encontradas em qualquer 

banca de livros nas ruas do Cairo3, como para a mais referendada edição crítica de que 

dispomos4, além de servirem a diversas coletâneas de seus poemas em árabe ou traduzidos 

para línguas como inglês, espanhol e francês5. 

                                                
1 Para a datação, este texto apresentará o ano ou século do calendário cristão (representado pela sigla d.C.), 

seguido da datação com referência ao calendário lunar islâmico, contada a partir da Hégira em 622 d.C. 
(representada pela letra H.). 

2 Cf. OMAR, F. Hārūn Al-Rashīd. Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1997, pp. 232-234. 
3 ABŪ-NUWĀS, 2013; ABŪ-NUWĀS, 2014. 
4 ABŪ-NUWĀS, 2002; 2003a; 2003b; 2003c; 2003d. 
5 BEY, Hakim. O Tribe that Loves Boys: The Poetry of Abū Nuwās. Amsterdam: Entimos Press. 1993; 

COLVILLE, Jim. Poems of Wine & Reverly. Londres: Routledge. 2005; MONTEIL, Vincent-Mansour. Le 
Vin, le Vent, la Vie: Choiz de Poèmes. Paris: Actes Sud. 1998. CARMONA, Jaume Ferrer e BARDAJI, 
Anna Gil. Cantar al Vino. Madrid: Cátedra Letras Universales. 2010.  
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Uma vez que o poeta não publicou seus poemas, entende-se que as enunciações de 

Abū-Nuwās deram origem aos textos que foram transmitidos por narradores (rāwī, pl. rawāt, 

reprodutores da tradição oral da antiga literatura árabe) sem um controle filológico rigoroso 

(SCHOELER, 1998, p. 42), e registrados em coletâneas, das quais três são ainda conhecidas 

atualmente (WAGNER, 2002b, p. 7).  

Conforme ressalta Gregor Schoeler (2006, p. 93), embora a poesia árabe desde o 

período pré-islâmico, e ainda hoje, tenha uma forte marca de oralidade e improviso, essa 

prática foi concomitante ao uso da escrita como suporte para a produção poética. A 

publicação de livros, no entanto, sua circulação em ambientes urbanos e o consumo por um 

público amplo de leitores é que se pode datar como um fenômeno que tem início no período 

do califado abássida, em torno do século X d.C./ IV H.  

É na compilação dos poemas de Abū-Nuwās, então, que se encontra, além de uma 

formalização da tradição de enunciados atribuídos ao poeta, o registro do reconhecimento dos 

gêneros inovadores do século IX d.C./ II H. O primeiro dīwān organizado segundo essa 

concepção foi o compilado por Abū-Bakr Aṣṣūlī (880-946 d.C./ 267-335 H.)6, que segmentou 

sua coletânea em temas de “vinho” (ḫamr), “caça” (ṭard), “elogio” (madīḥ), “sátira” (hijā’), 

“amor ao masculino” (ġazal almuḏakkarāt), “amor ao feminino” (ġazal almu’annaṯāt), 

“libertino” (mujūn), “repreensão” (mucātabāt), “elegia” (marāṯī) e “ascetismo” (zuhdiyyāt), 

nessa ordem. 

O termo gênero, que se adota nesse trabalho, é uma convenção moderna entre 

estudiosos contemporâneos que busca transpor uma série de vocábulos, como “pilar” (arkān), 

“seção” (qism), “arte” (fan), “tipo” (ḍarb) e “estilo” (’uslūb), utilizados por literatos árabes 

desde o século IX d.C./ III H. para a classificação de poemas considerados agrupáveis sobre 

características comuns, principalmente com relação a seus temas, ou intenções (aġrād). Sob a 

perspectiva contemporânea da teoria enunciativa, os gêneros podem ser entendidos como 

tipos relativamente estáveis de enunciados que refletem suas condições específicas e 

finalidades (BAKHTIN, 2016, p. 12). Uma vez que não se produzem enunciados fora da 

esfera social, os gêneros referem-se, pois, a padrões de organização de enunciados 

característicos das específicas atividades humanas. Aqueles padrões relativos à comunicação 

verbal espontânea e cotidiana, por exemplo, são reconhecidos como gêneros primários, que 

dão fundamentos aos gêneros secundários mais elaborados e complexos, como os literários 

(BAKHTIN, 2016, p. 15). À maneira de uma categoria flexível, socialmente negociada e 

                                                
6    LEDER, S. “Al-Ṣūlī” Encyclopaedia of Islam. v.9. Leiden: Brill. 1997, pp. 846-848. 
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significada, os gêneros refletem tendências e orientações de organização do uso da língua, que 

se reconhece, em certa época, por características a que os textos fazem referência. Desse 

ponto de vista, pode-se pensar que a variedade de gêneros é tanta quanto as inúmeras 

atividades humanas (BAKHTIN, 2016, p. 12), à maneira de um repertório textual que regula 

as esferas de interação dos atos enunciativos em categorias flexíveis, como se cada enunciado 

fosse constituído em um horizonte de expectativas que orientam os envolvidos no 

entendimento do texto. Assim, por exemplo, do mesmo modo que o gênero epistolar se faz 

por procedimentos que evidenciam uma ação comunicativa escrita, direcionando o 

entendimento que se faz daquele enunciado, o elogio, a sátira ou a descrição de vinho, na 

Bagdá do século IX d.C./III H., expressavam práticas da vida social na era de ouro do Islã e as 

chaves de entendimento para esses textos. Os novos gêneros da poesia árabe, nessa 

perspectiva, seriam novos modos de apreender a realidade que acabam por delinear. 

Segundo a concepção enunciativa, um gênero pode ser caracterizado por elementos 

como conteúdo temático, construção composicional e estilo (BAKHTIN, 2016, pp. 11-12). Na 

poesia em língua árabe, desse ponto de vista, pode-se reconhecer gêneros que, dentro de uma 

construção composicional marcada pelo modo de organizar o texto monorrimado e 

metrificado em dois hemistíquios, diferenciam-se principalmente quanto ao conteúdo 

temático - o âmbito de sentido do texto -, em que se distinguem os poemas de vinho dos 

libertinos, por exemplo, e quanto ao ato estilístico, ressaltado nos enunciados poéticos pela 

específica seleção lexical, fraseológica, gramatical. 

 

 

O gênero de um poema está relacionado a seu destinatário e a seu 

enunciador (por exemplo, o poeta pode falar como um elogiador ao patrão, 

como um amante ao amado, etc; ambos estão, portanto, envolvidos pelo 

gênero), assim como a sua audiência mais ampla (a corte, os companheiros 

de bebedeira). Certos tipos de comunicação são pressupostos por certos 

gêneros; e o próprio ato de comunicação envolve específicos enunciadores e 

destinatários em certas situações. Cada gênero temático, portanto, implica 

um específico tipo de enunciador. Um poema, além disso, pode ser de um 

gênero ou vários em combinação; o elemento distintivo de um gênero (em 

oposição a um tema) é que ele pode constituir um poema independente. 

(MEISAMI, 2003, p. 29)7 

                                                
7 A poem’s genre is related both to its addressee and to its speaker (e.g., the poet may speak as panegyrist to 

patron, as lover to beloved, etc.; both speaker and addressee are, moreover, implied by the genre), as well as 
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Não se trata, cabe destacar, de uma relação direta entre tema e gênero, mas de um 

acordo entre os sujeitos envolvidos na comunicação que ajuda a situar o sentido dos poemas. 

Os temas podem ser compartilhados por diferentes gêneros, como por exemplo o vinho, o 

erotismo e a libertinagem são temas que podem compor poemas elencados indiferentemente 

entre os gêneros de vinho, de amor ou o libertino, e em não poucas ocasiões os redatores dos 

cancioneiros de Abū-Nuwās desacordaram quanto à classificação de um poema. Um novo 

tema pode compor um novo gênero. O tema central de um gênero pode ser tema ocasional de 

um poema de outro gênero, ou eles podem se sobrepor, possibilitando variantes, como 

poemas eróticos de vinho, poemas libertinos de vinho, poemas eróticos libertinos. Enfim, o 

espírito criativo dos poetas nas mais diversas situações sociais propõe padrões, baseados em 

uma tradição, que podem ou não se cristalizar como referência às práticas futuras. 

A percepção dos literatos árabes do século IX d.C./ III H. sobre as categorias de 

organização dos tipos poéticos identifica um acordo entre escritor, leitor e comunidade 

literária que situava os textos em categorias de entendimento. Um exemplo dessa 

compreensão pode ser observado na enciclopédia poética Alcumda fi maḥāsin aššicr wa-

’ādābihi (Os pilares da beleza poética e seu decoro), uma coletânea de fragmentos literários 

do passado, em que Ibn-Rašīq (1000-1063[1070] d.C./ 390-456[463] H.)8 parece reconhecer 

que os tipos poéticos se referiam a situações de enunciação em que os poetas, por meio de 

determinados dispositivos textuais, situavam seus enunciados em categorias que indicavam 

aos leitores chaves para uma interpretação do sentido. 

 

 

Para toda situação há um modo de dizer. A poesia do poeta, em sua intenção 

e em suas brincadeiras, nos poemas de amor, na correspondência, nos 

poemas libertinos, de vinho e no que se assemelha a isso, muda conforme a 

configuração que se apresenta nos poemas. (IBN-RAŠĪQ, 1934, p. 100)9 

 

                                                                                                                                                   
to its broader audience (the assembled court, members of a drinking party, and so on). Certain types of 
communication are presupposed by certain genres; and the act of communication itself implies specific 
speakers and addressees in certain situations. Each content-oriented genre, therefore, implies a specific type 
of speaker. Moreover, a poem may consist of one genre or of several genres in combination; the 
distinguishing feature of a genre (as opposed to a topic) is that it can constitute an independent poem. Todas 
as traduções das citações são nossas, salvo quando indicado diferentemente. 

8 Cf. BOUYAHIA, Ch. Ibn Rashik. in: Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986, pp. 903-904. 
لكل مقام مقال وشعر الشاعر لنفسھ وفي مراده وأموار ذاتھ من مزح، وغزل، ومكاتبة، ومجون، وخمریة، وما أشبھ ذلك غیر شعره في قصائد  9
.الحفل  
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Como uma pesquisa documental, esse estudo tem por principal objeto a obra Dīwān 

Abī-Nuwās, publicada em cinco volumes pela Associação de Orientalistas Alemães10 (ABŪ-

NUWĀS, 2002; 2003a; 2003b; 2003c; 2003d), sob a organização de Ewald Wagner e Gregor 

Schoeler. A coletânea foi reunida com base em manuscritos da antologia organizada no século 

X d.C./ IV H. por Ḥamza Al’iṣfahānī (884-961 d.C./ 271-350 H.)11, complementada pelas 

seleções de Abū-Bakr Aṣṣūlī (880-946 d.C./ 267-335 H.)12 e de Ibrāhīm Ibn-Aḥmad Ibn-

Muḥammad Aṭṭabarī, conhecido como Tūzūn, morto em 966 d.C./ 355 H. (WAGNER, 2002b, 

pp. 7-8), representando contemporaneamente a principal referência à obra do poeta. As cópias 

manuscritas da compilação de Al’iṣfahānī, utilizadas na edição alemã, são descritas como: nº 

3773 da Biblioteca Aberta de Istambul, 294 páginas, datada entre os séculos XII e XIII d.C./ 

VI-VII H.; nº 1099 da Biblioteca Raġeb Bāšā, de Istambul, 397 páginas, datada em 1598 

d.C./1007 H.; e nº 24948 Biblioteca do Museu Britânico de Londres, 140 páginas, datada do 

século XIII d.C./ VII H. As cópias manuscritas de Aṣṣūlī são descritas como: nº 267 da 

Biblioteca Kubrili de Istambul, 242 páginas, datada em 1201 d.C./ 597 H.; nº 1250 da 

Biblioteca Kubrili de Istambul, 250 páginas, datada do século XI d.C./ V H.; nº H141 da 

Biblioteca Ambrosiana de Milão, 250 páginas, datada no ano 1051 d.C./ 443H; e nº 7877 da 

Biblioteca Ṭāhirīa de Damasco, sem descrição de data. As cópias manuscritas da versão de 

Tūzūn são identificadas como nº 19404 da Biblioteca Britânica de Londres, sem data 

indicada; e nº 5767 da Biblioteca Baizīd de Istambul, sem data indicada (WAGNER, 2002b, 

pp. 10-11; 2002a, pp. K-L).  

Complementa a edição, com especial importância pelo modo como contextualiza a 

apresentação dos poemas, a obra Aḫbār Abī-Nuwās (Histórias de Abū-Nuwās), compilada por 

seu contemporâneo Abū-Hiffān (?-869 d.C./ ?-255 H.) e editada modernamente, no Cairo em 

1953, com base no manuscrito nº 946 da Biblioteca Ḥakīm Aūġlū de Istambul, 50 folhas, 

datado de 1714 d.C./ 1125 H. Foram, ainda, utilizados os comentários de Abū-Alfātah ’Utmān 

Ibn-Jinī (933-1002 d.C./ 322-392 H.), tendo por base a cópia do manuscrito de Šaraḥ calà 

manhukat Abī-Nuwās (Explicação sobre a transgressão de Abū-Nuwās), identificada como nº 

                                                
10 Fundada em 1845 em Leipzig para promover o estudo de línguas e culturas do Oriente, o German Oriental 

Society foi uma associação acadêmica alemã composta por instituições relativamente autônomas em Beirute, 
a partir de 1961, em Istambul, a partir de 1987, e no Cairo, desde 2010. Em 2003, o Orient Institut de Beirute 
associou-se à Foundation German Humanities Institutes Abroad (desde 2012, Max Weber Foundation - 
German Humanities Institute Abroad), uma fundação sem fins lucrativos mantida pelo Ministério da 
Educação e Pesquisa da Alemanha. Em 2009 o Orient Institut de Istambul tornou-se um centro de pesquisas 
independente, em cooperação com o instituto de Beirute. 

11 Cf. ROSENTHAL, F. Ḥamza al-Iṣfahānī. Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1997, p.156. 
12 Cf. LEDER, S. Al-Ṣūlī. Encyclopaedia of Islam. v.9. Leiden: Brill. 1997, pp. 846-848. 
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7764Or da Biblioteca do Museu Britânico de Londres, com 20 páginas, datada de 1280 d.C./ 

680 H. (WAGNER, 2002a, pp. L-M; 2002b, pp. 11-12). Muhalhal Ibn-Yamūt Almazarrac 

(séc. X d.C./ IV H.) publicou a obra Sariqāt Abī-Nuwās (Plágios de Abū-Nuwās), sobre as 

referências não declaradas do poeta, incluída na edição de Al’iṣfahānī, assim como no 

capítulo 13 da versão alemã, que se baseou no manuscrito número 772 da Biblioteca Escorial, 

da Espanha (WAGNER, 2003a, p. 357).  

Duas obras de referência foram preferencialmente utilizadas para fundamentar os 

dados biográficos citados nesse trabalho. Uma delas é o dicionário biográfico do século XIII 

d.C./ VII H., Wafayāt alacyān wa-’anbā’ abnā’ azzamān (Mortes dos eminentes e notícias dos 

filhos dos tempos), de Ibn-Ḫallikān (IBN-ḪALLIKĀN, 1972), uma importante fonte antiga 

sobre personalidades árabes que cobre desde o período pré-islâmico até o tempo dos 

abássidas. Ademais, foram consultados com frequência diversos artigos da Encyclopaedia of 

Islam, uma edição em 13 volumes da renomada editora holandesa Brill, publicada entre 1960 

e 2004.  

Quanto às traduções dos poemas apresentadas nesse trabalho, parte-se do princípio 

de que os enunciados, e com ênfase nesse quesito a poesia, são textos abertos a leituras que 

permitem sentidos diversos. A tradução, então, tende a reescrever essas leituras, permitindo 

uma maior possibilidade de realizações textuais. Essa visão, porém, não sustenta um 

argumento contra a possibilidade da tradução poética, senão corrobora a concepção de que 

todas as operações de interpretação de signos verbais por meio de outros signos, ainda que 

dentro da mesma língua, como reformulações, são consideradas um tipo de tradução 

(JAKOBSON, 2003, p. 64). A operação tradutora, necessária nesse estudo, tende, pois, a 

direcionar determinadas possibilidades de leitura, em decisões ligadas necessariamente a uma 

tradição que, além da uniformização de procedimentos técnicos e terminológicos, esforça-se 

por detalhar o imaginário sobre a literatura árabe, no Brasil, em termos rigorosos quanto ao 

trato das fontes. 

Esse estudo, enfim, transita entre a biografia, o meio literário e social e a obra de Abū-

Nuwās na tentativa de expandir referências sobre seus discursos, possibilitando uma interação 

mais abrangente com o poeta. Entende-se, dessa maneira, que a leitura é um processo mental 

de compreensão ativa em que o enunciado é transmitido a um outro contexto, no qual o 

sentido é apreendido por uma série de formulações subjetivas. Desse modo, quanto mais 

numerosas e substanciais forem as referências mobilizadas, mais profunda espera-se que seja 

a interação do sentido por meio dos enunciados. 
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Sob os princípios introduzidos, segue a apresentação da figura literária de Abū-

Nuwās e seu entorno social, com base em levantamento bibliográfico realizado entre 

historiadores e críticos da literatura árabe, em língua árabe e em outras línguas estrangeiras. 

Por outra parte, a discussão sobre a prática e o reconhecimento dos gêneros inovadores será 

realizada com base em estudos de literatura árabe datados desde o século VIII d.C./ II H., 

quando determinadas temáticas foram consolidadas em gêneros considerados autônomos, em 

relação aos fragmentos-partes do poema tradicional, a cacida (qaṣīdah). Ademais, será 

apresentada uma seleção do trabalho poético de Abū-Nuwās, entre os temas em que mais se 

destacou, na composição de enunciados poéticos dedicados às temáticas de vinho (ḫamr), 

amor (ġazal) e libertinagem (mujūn). Realiza-se, com isso, um trabalho vinculado à reflexão 

sobre o texto poético em árabe e em português, para a transposição de sistemas linguísticos 

estranhos entre si, mas aproximados pela tradução. 

Para a transcrição de nomes próprios árabes, será utilizada a convenção acadêmica 

firmada no artigo “Para uma romanização padronizada de termos árabes em textos de língua 

portuguesa” (JUBRAN, 2004), conforme tabela de transliteração apresentada na página 10 

dessa dissertação.  

Para uma maior compreensão da representação fonética dos símbolos utilizados, faz-

se necessária uma explicação. Alguns símbolos transcritos são de uso semelhante ao 

português (a, b, c, d, f, k, l, m, n, r, t, z, a, i/y, u/w). As vogais longas alif, yā’ e wāw ( و  ,ي ,ا ) 

foram transcritas por ā, ī, ū, respectivamente. A gutural laríngea hamza (ء) foi transcrita com 

um apóstrofo fechado (’). O ’alf maqṣūra (ى) foi transcrito à. A interdental surda tā’ (ث), de 

som semelhante ao do th na pronúncia inglesa de think, foi transcrita t. A interdental sonora 

dāl (ذ), de som semelhante ao do th na pronúncia inglesa em them, foi transcrita d. As 

consoantes chamadas enfáticas ṣād (ص), ḍād (ض), ṭā’ (ط) e ḍā’ (ظ) foram transcritas, 

respectivamente, ṣ, ḍ, ṭ, ḍ. A faríngea aspirada ḥā’ (ح), foi transcrita ḥ. A velar surda ḫā’ (خ), 

de som semelhante ao j espanhol em Javier, transcreveu-se ḫ. A velar sonora ġayn (غ), 

semelhante ao r parisiense em Paris, foi transcrita ġ. A faríngea sonora cayn (ع), pronunciada 

como uma vibração faríngea, transcreveu-se (c). A laríngea surda hā’ (ه), de pronúncia 

semelhante à do h inglês na palavra home, transcreveu-se h. A uvular surda qāf (ق), de som 

semelhante ao de k, porém mais explosiva, foi transcrita q. A palatal surda šīn (ش) tem som 

semelhante ao do x ou do ch do português, em chave ou xadrez, e foi transcrita š. A palatal 

sonora jīm (ج), equivalente ao som inglês de John, foi transcrita por j. O s transcreve o sīn (س) 

e pronuncia-se sempre como em solo e assim. O r, que transcreve o rá’ (ر), soa sempre como 

em barata, mesmo quando seguido de outro r. O artigo definido invariável do árabe, al, foi 
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grafado junto à palavra que ele define, sem separação por hífen. Quando a palavra 

determinada pelo artigo al começa com uma das consoantes interdentais (t, d, ḍ), dentais (t, d, 

ḍ), alveolares (s, z, ṣ, l, r, n) e a palatal surda (š), ocorre na fala a assimilação regressiva total 

do l, portanto, a transcrição duplicou o fonema da consoante, suprimindo o l do artigo para 

indicar a ocorrência do fenômeno fonológico. Os nomes de cidades serão grafados conforme a 

convenção do português, quando houver, ou transcritos. 
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2. Abū-Nuwās - Notícias sobre o poeta 

 

A apresentação de Abū-Nuwās, para ser justa com as proporções de sua influência 

entre as culturas de língua árabe, deve buscar a dimensão de sua celebridade. Por um lado, sua 

obra é estudada nos meios acadêmicos e literários devido às características que a situam entre 

a dos inovadores (almuḥdaṯūn) da literatura árabe a partir do século VIII d.C./ II H, como será 

observado no capítulo Notícias sobre os gêneros inovadores dessa dissertação. O que é dito 

de sua conduta depravada e desordeira, por outro lado, estimulou amplamente a produção de 

narrativas que, desde seus contemporâneos e de modo ampliado após sua morte, multiplicam 

referências a seu nome, representando uma figura irreverente, espirituosa e muito eloquente. 

Já no século IX d.C./ III H., o poeta foi registrado em coletâneas de seus poemas (dīwān, pl. 

dawawin) e de anedotas (aḫbār) que veiculavam enunciados associados ao consumo de vinho 

e a práticas libertinas e homoeróticas, caracterizando assim um certo éthos literário. Essa 

personagem, em reelaborações escritas posteriores, dentre os séculos XV e XVIII d.C./ IX–

XII H., foi incluída entre as histórias das Mil e uma noites, tornando ainda mais notável a já 

fabulosa Bagdá da era dos primeiros califas abássidas. Em sua lembrança, em 1934, foi 

nomeada “Abū-Nuwās” uma avenida central de Bagdá, onde em praça homônima está 

figurado o poeta em uma estátua13, uma das marcas de que sua memória, por força daquelas 

narrativas, reverbera contemporaneamente no patamar reservado aos notáveis. 

Seu nome era Abū-cAli Ḥasan Ibn-Hāni’ Ibn-cAbd-Al’awal Ibn-Aṣṣabāḥ Alḥakamī, 

mas ficou conhecido por suas madeixas de cabelo (nuwās)14. Nasceu em Ahwaz (Alahwāz), 

na região do Cuzistão, no sudoeste do Irã, supõe-se em torno de 757 d.C./ 139 H. e morreu 

antes de 815 d.C./ 199 H., em Bagdá, com cerca de 60 anos de idade15. A imprecisão das 

datas em sua biografia já era marcada no século XI d.C./ V H. pelo relato de Abū-Alfaraj 

Muḥammad Ibn-Abū-Yacqūb Isḥāq, mais conhecido como Ibn-Annadīm (?-1047 d.C./ ?-438 

H.)16, no seu livro Kitāb Alfihrist (O Catálogo)17,: 

                                                
13 Em 2015, mesmo em meio aos conflitos remanescentes da invasão norte-americana no Iraque, ocorreu uma 
mobilização da comunidade local, para que se realizasse a manutenção da base da estátua, que estava 
deteriorada. Cf. notícia da rede Al Arabiya.net [http://ara.tv/9qnch] ACESSO EM 27/01/2019. 
14 O termo Abū-Nuwās significa, literalmente, “o pai do cabelo em pêndulo”, significando “aquele dotado de 
cabelo em pêndulo”. 
15 As datas de nascimento e morte do poeta diferem entre os comentaristas modernos, seguindo os dados 

imprecisos dos primeiros biógrafos árabes. De acordo com Kennedy (2005, p.1), Abū-Nuwās nasceu em 757 
d.C./139 H. e morreu em 814 ou 815 d.C. /199 H.; Para Schoeler (1998, p. 41), teria nascido entre 747 e 762 
d.C./ 130-145 H. e morrido em 813 d.C./ 198 H.; Sobh (2002, p. 512) afirma que o poeta nasceu em 757 
d.C./ 137 H. e morreu em 813 d.C./ 198 H.; Conforme Ewald Wagner (1986, p. 143), teria nascido entre 747 
e 762 d.C./ 130-145 H. e morrido entre 813 e 815 d.C./ 198-200 H. 

16 Cf. FÜCK, J.W. Ibn Nadīm. in: Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 895-896. 
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Por sua fama, dispensa considerações genealógicas ou biográficas. Morreu 

antes da chegada [a Bagdá] de Ma’mūn [vindo] do Ḫurāsān, no ano 200 [H./ 

815/816 d.C.] – embora Ibn-Qutayba indique o ano 199 [H./ 814-815 d.C.]. 

(IBN-ANNADĪM, 1872, p. 190)18 

 

 

A informação apresentada por Ibn-Ḫallikān, no século XIII d.C./ VII H., na obra 

Wafayāt alacyān wa-’anbā’ abnā’ azzamān (Mortes dos eminentes e notícias dos filhos dos 

tempos) estende a amplitude entre as datas e o grau de sua imprecisão. 

 

 

Alḫatīb Abū-Bakr cita-o no livro História de Bagdá, dizendo que nasceu no 

ano 145 [H./ 762 d.C.], mas é dito também o ano 136[H./ 753 d.C.], e que 

morreu no ano 195, ou 196, ou 198[H./ 810, 811, ou 813 d.C], em Bagdá. 

(IBN-ḪALLIKĀN, 1972, v.2, p. 103)19 

 

 

Jullabān era o nome de sua mãe, uma modesta costureira iraniana20 que aparentemente 

nunca dominou a língua árabe. Após a morte de Abū-Nuwās, chegou a receber o espólio de 

seus escassos recursos, cerca de 200 dinares (KENNEDY, 2005, p. 2). Seu pai, Hāni’ Ibn-
cAbd-Al’awal, fora um soldado nativo de Damasco a serviço do último califa Omíada, 

Marwān Ibn-Muḥammad (691-750 d.C./ 72-132 H.), em Ahwaz, onde conheceu Jullabān. 

Tiveram muitos filhos, mas Hāni’ morreu quando Abū-Nuwās era ainda uma criança (SOBH, 

2002, p. 513). O nome Alḥakamī designa Alḥakam Ibn-Sacad Alcašīra, uma grande tribo do 

Iêmen. O bisavô do poeta fora cliente (mawlà) de Aljarrāh Ibn-cAbd-Allāh Alḥakamī, 

governador do Ḫurāsān, de quem recebeu o sobrenome (IBN-ḪALLIKĀN, 1972, v.2, p. 103). 

Na infância, com a mudança da viúva Jullabān para Basra, um centro urbano 

                                                                                                                                                   
17 Catálogo sobre todas as obras conhecidas em língua árabe, até então, escrito no século XI d.C./ V H.; 

modernamente publicada como: Ibn Nadim. Kitab Alfihrist. Gustav Flügel (Ed.) Oxford University: 
Leipzig. 1872. 

ویستغنى بشھرتھ عن استقصآء نسبھ وخبره وتوفي أبو نواس في الفتنة قبل قدوم المأمون من خراسان سنة مائتین وقال بن قتیبة سنة تسع وتسعین  18
 ومائة.
وذكره الخطیب ابو بكر في <<تاریخ بغداد>> قال: وُ لد في سنة خمسة وأربعین وقیل سنة ست و ثالثین ومائة ، وتوفي في سنة خمسة ، وقیل  19
 ست ، وقیل ثمان وتسعین ومائة ببغداد. 
20 Segundo os pesquisadores catalões Jaume Ferrer e Anna Bardají (FERRER; BARDAJÍ. 2002, p. 19), algumas 
fontes indicam que Jullabān seria do Sind, região no vale e no delta do rio Indo, hoje localizada no Paquistão. 
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importante do Califado Abássida, Abū-Nuwās frequentou uma escola corânica e, em pouco 

tempo, tornou-se um ḥāfiẓ (guardião) - termo utilizado no Islã àqueles que decoram o 

Alcorão. Desenvolveu notavelmente os usos da língua árabe e, ainda moço, chegou a 

frequentar reuniões e seminários de sábios e eruditos (SOBH, 2002, p. 513). Quando criança, 

trabalhou como assistente de um vendedor de especiarias (caṭārī), por meio de quem 

conheceu o poeta Abū-cUsama Wāliba Ibn-Alḥubāb Al’asadi (?-796 d.C./ ?-180 H.)21, com 

quem passou a viver na cidade de Kufa. 

 

 

Sua mãe o empregava para alguns vendedores de especiarias. Assim o viu 

Abū-cUsama Wāliba Ibn-Alḥubāb, gostou dele e disse “Eu vejo em você um 

presságio, que você não vai desperdiçar. Recitará a poesia. Acompanhe-me, 

e serei seu mentor”. “Quem é você?”, perguntou Abū-Nuwās. “Eu sou Abū-
cUsama Wāliba Ibn-Alḥubāb”. “Sim, por Deus que serei seu aprendiz. Eu já 

queria me mudar para Kufa, por você, para aprender com você, e ouvir sua 

poesia”. (IBN-ḪALLIKĀN, 1972, v.2, pp. 95-96)22 

 

 

O período de juventude de Abū-Nuwās em Kufa, embora não se queira estabelecer 

uma relação causal direta entre a biografia do autor e sua produção, é por certo uma etapa 

importante no desenvolvimento de sua poesia. Foi apresentado ao destacado poeta Muṭīc Ibn-

Iyās (?-784 d.C./ ?-168 H.)23 que, junto com Wāliba, ofereceu-lhe uma experiência de 

formação literária (SOBH, 2002, p. 513). Nos séculos VIII-IX d.C./ II H., Kufa era um centro 

de atividade poética, em que a ordem religiosa opressora encontrou resistência entre os 

Libertinos de Kufa (mujān alkūfa). Sob esse termo, refere-se a diferentes poetas locais que, 

além do comportamento libertário, por suas obras foram considerados subversivos, entre eles, 

Hammad Ajrād (?-777 d.C./ ?-161 H.)24, Hammad Arrāwī (714-772 d.C./ 95-155 H.)25, 

Hammad Ibn-Zibrikan (?- d.C./ ?- H.), Yaḥyā Ibn-Ziyād Alḥāriṯī (?- d.C./ ?- H.), além de 

                                                
21 Cf. WAGNER, E. “Wāliba”. Encyclopaedia of Islam. v.11. Leiden: Brill. 2002. pp. 126-127. 
فأسلمتھ أُمھ إلى بعض العطاریین ، فرآه أبو أسامة والِبةُ بن الحباب ، فاْستَحالهُ [فاستحسنھ] ، فقال لھ : إني أرى فیك َمخایل ، أرى لك أن ال  22

ْجَك [سقطت من س] ، فقال لھ : ومن أنت ؟ فقال ؟ أنا أبو أسامة والِبةُ بن الحباب ، فقال  عم ، أنا وهللا : نتضیعھا ، وستقول الشعر ، فاصَحْبني أُخرِّ
عرك.في طلبك ، ولقد أردُت الخروج إلى الكوفة بسببك آلخذ عنك وأسمع منك ش  

23 Cf. IBN-ḪALLIKĀN. “Muṭīc Ibn Iyās”. Trad. IBN MAC GUCKIN DE SLANE. Biographical Dictionary. 
v.1. Paris: OTF, 1843, p. 438. 

24 Cf. IBN-ḪALLIKĀN. “Ajrad - the poet”. Trad. IBN MAC GUCKIN DE SLANE. Biographical Dictionary. 
v.1. Paris: OTF, 1843, pp. 474-476. 

25 Cf. IBN-ḪALLIKĀN. “Hammad Ar-rawia”. Trad. IBN MAC GUCKIN DE SLANE. Biographical 
Dictionary. v.1. Paris: OTF, 1843, pp. 470-474. 
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Muṭīc Ibn-Iyās e o próprio Wāliba. Este, reconhecido como hábil em elogios e sátiras, com 

acesso à corte dos príncipes abássidas, apresentou Abū-Nuwās à poderosa família Barmécida 

de Bagdá, dando início a um importante laço social para o jovem poeta. 

Além da influência literária, muitos comentaristas contemporâneos (WAGNER, 1986, 

p. 143; SOBH, 2002, p. 513; KENNEDY, 2005, p. 4) especulam sobre as relações eróticas 

entre o jovem Abū-Nuwās e Wāliba, e sua iniciação sexual entre os Libertinos de Kufa. A 

convivência com esse grupo de poetas, em que muitos foram acusados de apostasia 

(zandaka), rendeu a Abū-Nuwās parte da fama que seria, posteriormente, celebrada pelas 

narrativas que fazem referência a sua pessoa. 

 

 

Na noite de seu primeiro encontro, conforme uma tradição, os dois homens 

beberam juntos e comeram. Quando Abū-Nuwās tirou suas roupas, Wāliba 

viu a beleza de seu corpo e beijou-o por trás, até o ponto em que o jovem 

peidou em seu rosto. Wāliba o amaldiçoou por ser tão vulgar, mas Abū-

Nuwās respondeu confiantemente com uma máxima: "Que recompensa pode 

haver para aquele que beija o cu senão um peido?". (KENNEDY, 2005, 

p.4)26 

 

 

Quando Abū-Nuwās retornou a Basra27, tornou-se um discípulo do famoso filólogo e 

difusor da poesia árabe antiga, Ḫalaf Al’aḥmar (733-796 d.C./ 115-180 H.)28. Se Wāliba 

apresentou-o aos gêneros de entretenimento da poesia árabe, com Ḫalaf Abū-Nuwās 

aprofundou seus conhecimentos sobre a antiga poesia pré-islâmica (SCHOELER, 1998, p. 

41). Nesse período, também estudou o Alcorão e o Ḥadīṯ (coleção de relatos sobre a vida e os 

dizeres do profeta Muḥammad). É atestado por Ibn-Almuctazz (861-908 d.C./ 247-296 H.) 

que o poeta estava familiarizado com opiniões legais fundamentais das escrituras (IBN-

ALMUcTAZZ, 1956, p. 194). Ele estudou com Yacqūb Ibn-Isḥāq Alḥaḍramī (?-820 d.C./ ?-

                                                
26 On the evening of their first encounter, one tradition has it, the two men drank together and ate. When Abū 
Nuwās removed his clothes, Wāliba beheld his corporal beauty and kissed his behind at which point the young 
man farted in his face. Wāliba cursed him for being so vulgar but Abū Nuwās retorted confidently with a maxim: 
“What reward can there be for the one who kisses ass except a fart!”. 
27 Segundo WAGNER (1986, p.143), Abū-Nuwās teria voltado a Basra apenas após a morte de Wāliba, em 796 
d.C./ 180 H., porém, na data em questão, o poeta já vivia em Bagdá - desde 786 d.C./ 169 H., conforme 
SCHOELER (1998, p. 41). 
28 Cf. IBN-ḪALLIKĀN. “Khalaf al-Ahmar”. Trad. IBN MAC GUCKIN DE SLANE. Biographical Dictionary. 
v.3. Paris: OTF, 1843, p. 397. 
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205 H.)29, conhecido por uma das recitações célebres do Alcorão (KENNEDY, 2005, pp. 5-

6). Estudou ainda gramática com o famoso lexicógrafo da Escola de Basra Abū-Zayd 

Al’anṣārī (739-830 d.C./ 122-215 H.) e, conforme um antigo costume, teria passado algum 

tempo entre os beduínos para aprimorar seus conhecimentos linguísticos (WAGNER, 1986, 

p.143). Posteriormente, Abū-cUbaidah Macamar Ibn-Almuṯannà (110-209 H./ 728-825 d.C.)30 

ensinou a ele a ’Ayyām Alcarab (A época dos árabes), literatura épica que relata as grandes 

batalhas entre as tribos árabes do período pré-islâmico. 

 

 

Quando o jovem Abū-Nuwās pediu a Ḫalaf permissão para compor sua 

própria poesia (dissimuladamente, pois provavelmente já havia escrito), foi-

lhe respondido: “Somente quando você tiver decorado mil poemas antigos”. 

Abū-Nuwās desapareceu por um tempo e voltou, anunciando que 

memorizara o montante necessário. Ele recitou-os em voz alta durante vários 

dias e depois reiterou seu pedido inicial. Mas Ḫalaf agora insistiu para que 

seu aluno esquecesse todos os poemas que acabara de aprender. Após um 

período de isolamento em um mosteiro, Abū-Nuwās esqueceu os poemas e 

finalmente foi autorizado a compor. O incidente chega do imaginário nos 

termos que está relatado e provavelmente marca apenas a formação de Abū-

Nuwās como poeta nas mãos de Ḫalaf. (KENNEDY, 2005, p. 5)31 

 

 

Foi durante sua estadia em Basra que Abū-Nuwās teria se apaixonado por Janān. Ela 

era escrava da família de Alwahāb Ibn-cAbd-Almajīd Attaqafī (? d.C./ ? H.), um tutor dos 

eminentes eruditos religiosos Aḥmad Ibn-Hanbal (780-855 d.C./ 164-241 H.) e Muḥammad 

Ibn-Idrīs Aššāfici (767-820 d.C./ 150-204 H.). Não é certo se foi “a única mulher que amou 

em toda sua vida” (SOBH, 2002, 513), mas sua beleza, inteligência e seu conhecimento sobre 

a erudição árabe certamente encantaram o poeta, que foi rechaçado após uma relação de 

                                                
29 Cf. IBN-ḪALLIKĀN. “Yaqub al-Hadrami”. Trad. IBN MAC GUCKIN DE SLANE. Biographical 
Dictionary. v.4 Paris: OTF, 1843, pp. 287-290. 
30 Cf. GIBB, H. “Abū Ubayda b. Munthana”. Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. p. 158. 
31 When the young Abū Nuwās asked Ḫalaf for permission to compose poetry of his own (somewhat 
disingenuously, as he doubtless already had), he was told: “Only once you have learnt by heart a Thousand 
ancient poems”. Abū Nuwās disappeared for a while then returned, announcing that he had memorized the 
requisite amount. He recited them out aloud over several days and then reiterated his initial request. But Ḫalaf 
now insisted that his pupil forget all the poems which he had just learnt. After a period of seclusion in a 
monastery Abū Nuwās forgot the poems and was finally authorized to compose. The incident smacks of the 
imaginary in the terms that it is related and it probably simply marks the formal induction of Abū Nuwās as a 
poet at the hands of Ḫalaf. 
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atração e antipatia registrada em correspondências poéticas (KENNEDY, 2005, pp. 7-8). É 

conhecida uma peregrinação de Abū-Nuwās a Meca, por determinação de acompanhá-la 

(AL’IṢFAHĀNĪ, 1994, v.20, p. 254). 

 

 

Mais famosa é essa história sobre a visita (contada por uma autoridade de 

alguma reputação): “Fizemos a peregrinação no mesmo ano que Abū-Nuwās 

e estivemos juntos na circundação da Caaba. Ele avançou na minha frente e 

pude vê-lo seguindo uma mulher, que eu não conhecia. Então, progredi para 

a Pedra Negra e vi a mulher beijando a pedra e lá estava ele beijando ao lado 

dela de tal maneira que suas bochechas se tocaram. Eu disse a mim mesmo: 

‘Ele é a mais perversa das pessoas!’ Então percebi que era Janān. Quando 

eles partiram, eu me encontrei com ele e disse: ‘Seu miserável! Nem mesmo 

esse lugar sagrado coloca você na linha!’ Ele respondeu que eu era um tolo 

por pensar que ele teria atravessado tantos desertos e caminhos desolados 

por qualquer outro motivo!". (KENNEDY, 2005, pp. 8-9)32 

 

 

Abū-Nuwās mudou-se para Bagdá no ano de 786 d.C./ 169 H. (SCHOELER, 1998, p. 

41), no início do domínio do califa Hārūn Arrašīd (766-809 d.C./ 149-193 H.)33. Como muitos 

dos poetas de seu tempo, em torno dos seus 30 anos, buscou promover-se no estimulante meio 

literário da nova capital. No centro dessa cena estava a corte do califa, além de outras famílias 

importantes na administração abássida, como a Barmécida e a Nawbaḫtī. Embora muitas das 

narrativas que chegaram à atualidade retratem Abū-Nuwās em relação estreita com o califa e 

seu entorno, aparentemente o poeta não agradou Hārūn Arrašīd34, por isso dedicou-se a 

encontrar espaço entre outros mecenas. Os Barmécidas (Barmak), ou também dito 

Barméquidas, eram uma antiga família iraniana zoroastrista ou budista, convertida nos 

                                                
32 More famous is the following story about this visit (told by an authority of some repute): “We made the 
pilgrimage the same year as Abū Nuwās, and we all gathered together to perform the circumambulation of the 
Kacba. He stepped out in front of me and I saw him following a woman around, though I didn’t yet know who 
she was. I then progressed to the Black Stone and beheld the woman kissing the stone and there he was kissing it 
alongside her in such a way that their cheeks touched. I said to myself, ‘He is the most perverse of people!’ Then 
I realized this was Janan. When they had departed, I met up with him and told him, ‘You wretch! Does not even 
this holy site bring you to your senses!’ He answered that I was a fool to think that I would have crossed so 
many deserts and desolate tracts for any other reason!”. 
33 Cf. OMAR, F. Hārūn Al-Rashīd. Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1997. pp. 232-234. 
34 Além das fábulas e anedotas, apenas SOBH (2002, pp. 513) sustenta versão sobre uma boa relação entre o 
poeta e o califa. Segundo o historiador palestino radicado em Madrid, Hārūn Arrašīd chegara a ter Abū-Nuwās 
na corte como poeta preferido, mas por suas tendências políticas contrárias às do Califado teria o afastado e, 
posteriormente, mandado o prender. 
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primeiros anos da expansão islâmica (ABBAS, 1991, p. 806). Ḫālid Ibn-Barmak (705-782 

d.C./ 86-165 H.)35 apoiou Abū-Alcabbās Assaffāh (721-754 d.C./ 104-136 H.)36, o primeiro 

califa abássida, na disputa contra os omíadas. Com a transferência da corte para Bagdá e 

durante os governos dos califas Almanṣūr (714-775 d.C./ 95-158 H.)37, Almahdī (745-785 

d.C./ 127-169 H.) 38 e Alhādī (766-786 d.C./ 144-169 H.)39, Ḫālid estabeleceu-se em cargos de 

confiança e prestígio, como a chefia do Gabinete de Taxas (dīwān alḫarāj) e do Gabinete 

Militar (dīwān aljundi), além de ter sido nomeado governador do Fars40 e, posteriormente, do 

Tabaristão41 (SOURDEL, 1986, p. 1033). Seu filho Yaḥyà Ibn-Ḫālid (?-805 d.C./ ?-190 H.) 

foi governador das províncias do Azerbaijão, da Armênia e das Províncias Ocidentais do Irã, 

no califado de Almahdī. Tutor de Hārūn Arrašīd, Yaḥyà foi nomeado seu vizir em 786 

d.C./169 H., auxiliado por seus filhos Jacfar e Alfaḍl. Quando Abū-Nuwās chegou em Bagdá 

transcorria, então, o governo dos Barmécidas. Jacfar Ibn-Yaḥyà (767-803 d.C./149-187 H.) era 

um dos principais amigos e conselheiros de Hārūn, exercendo a função de vizir, 

alternadamente com seu pai e seu irmão. Alfaḍl Ibn-Yaḥyà (766-808 d.C./149-193 H.) 

crescera como irmão adotivo de Hārūn Arrašīd e foi nomeado governador das províncias do 

Tabaristão, de Rey42 e do Ḫurāsān43. Ainda um terceiro filho de Yaḥyà, Mūsā Ibn-Yaḥyà (? 

d.C./ ? H.), foi governador de Damasco. Como fora apresentado a essa família por Wāliba, 

Abū-Nuwās parece ter, ocasionalmente, partilhado de sua renomada generosidade44. Não 

conseguiu tanto, porém, de seus favores, possivelmente, devido à influência reprovativa de 

Abān cAbd-Alḥamīd Allāḥiqī (?-815 d.C./200 H.)45, o autor de uma tradução em versos para o 

árabe de Kalila e Dimna, que é citado no famoso Kitāb Alaġānī (O Livro das canções)46 de 

Abū-Alfarāj Al’iṣfahānī (897-967 d.C./284-356 H.) como um dos poetas favoritos de Hārūn 

Arrašīd (AL’IṢFAHĀNĪ, 1994, v.23, p. 116). Fomentado pela família Barmécida, Abān era o 

avaliador de seus patrocínios e diminuiu Abū-Nuwās na ocasião do retorno de Alfaḍl Ibn-

Yaḥyà do Ḫurāsān, em 795 d.C./ 179 H. Abān julgava os elogios recitados em homenagem a 

                                                
35 Cf. SOURDEL, D. “al-Baramika”. Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. pp. 1033-1036. 
36 Cf. MOSCATI, S. “Abū al-Abbas al-Saffah”. Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. pp. 103. 
37 Cf. KENNEDY, H. “Al-Manṣūr”. Encyclopaedia of Islam. v.6. Leiden: Brill. 1991. pp. 427-428. 
38 Cf. KENNEDY, H. “Al-Mahdī”. Encyclopaedia of Islam. v.5. Leiden: Brill. 1986. pp. 1238-1239. 
39 Cf. SOURDEL, D. “Al-Hadī”. Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. p. 22. 
40 Fars, ou Pars, é uma província no Sul do atual Irã. 
41 O Tabaristão, ou Mazandaran, é uma província no Norte do Irã. 
42 Rey é o nome de uma cidade e de um condado na província de Teerã, no Norte do atual Irã. 
43 Ḫurāsān, ou Coração, é o nome de uma província no Nordeste do atual Irã. 
44 Segundo SCHOELER (1998, p. 41), SOBH (2002, p. 513) e WAGNER (1986, p.143) Abū-Nuwās teria sido 
fomentado por essa família até 803 d.C./187 H., quando viajou para o Egito. 
45 Cf. STERN, S.M. “Aban cAbd al-Hamid”. Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. p. 2. 
46 Coletânea de cerca de 25 volumes, contendo versos de autores que viveram desde o período pré-islâmico até o 
século IX d.C./IV H. 
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Alfaḍl e recompensou o poema de Abū-Nuwās com insultantes dois dinares. Além de 

esbofetear Abān, o poeta acusou-o de ter roubado os ganhos de sua mãe, insinuando que ela se 

prostituía (KENNEDY, 2005, p. 10). Desde então, foi extenso o embate literário entre os dois 

poetas. É conhecida, por exemplo, uma sátira de Abū-Nuwās em que acusa Abān de 

sacrilégio. Nos tempos do califa Almahdī, Abān já havia sido acusado de apostasia (zandaka) 

por suas práticas da religião maniqueísta. Abū-Nuwās retomava o tema: 

 

 

[...] 

Ele disse: Como podeis testemunhar 

 sobre aquilo que não veem? 

Jamais darei testemunho 

 do que meus olhos não viram 

Eu disse: Glória ao Senhor 

 Ele disse: Glória a Mānī 47 

Eu disse: Jesus é o mensageiro 

 Ele disse: do Diabo  

[...] (ABŪ-NUWĀS, 2003a, p. 89).48 
 

 

Se a relação com a família Barmécida foi inconstante, Abū-Nuwās certamente 

encontrou apoio entre os patronos Nawbaḫtī. Dessa família xiita duodecimana de origem 

iraniana, convertida do zoroastrismo, muitos filhos destacaram-se na administração do 

califado abássida. Nawbaḫtī Fārisi Majusi Munajjim (?–777 d.C./ ?-160 H.)49, também 

conhecido como Nawbaḫtī Alahwazī, serviu o califa Almanṣūr como conselheiro e astrólogo. 

Seu filho Abū-Sahl Ibn-Nawbaḫtī (? d.C./ ? H.)50 seguiu o mesmo ofício, prestando serviços 

aos califas Almanṣūr e Hārūn Arrašīd. Sob o governo de Hārūn, atuou na Ḫizānat Alḥikma 

(iniciativa que veio a formar posteriormente a Casa da Sabedoria), onde fora encarregado de 

traduzir livros da língua farsi ao árabe (IBN-ANNADIM, 1872, p. 274). Os filhos de Abū-

Sahl, nomeadamente cAbd-Allāh Ibn-Abī-Sahl Nawbaḫtī (? d.C./ ? H.), Ismācīl Ibn-Abī-Sahl 

                                                
47 Mānī (216-276 d.C.), ou Manes, foi um profeta persa fundador do Maniqueísmo. 
[...] فقال: كیف شِھدتم ؛ بذا بغیر ِعیاِن ؟ ؛ ال أشھَد الَدْھَر حتّى ؛ تعایِن الَعْیناِن ؛ فقلُت: ُسْبحاَن ربّي ؛ فقال: ُسْبحاَن ماني  ؛ فقلُت: عیَسى َرسوٌل  48
 ؛ فقال : من َشْیطاِن [...]
49 ANTHONY, S. “Nawbahti family”. Encyclopaedia Iranica. Disponível em: 
http://www.iranicaonline.org/articles/nawbakti-family. Acesso em 27/01/2019. 
50 PINGREE, D. “Abū Sahl Nawbakht,” Encyclopaedia Iranica. I/4, p. 369; Disponível em: 
http://www.iranicaonline.org/articles/abu-sahl-b. Acesso em 27/01/2019. 
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Nawbaḫtī (? d.C./ ? H.), Abū-Alcabbās Alfaḍl Ibn-Abī-Sahl Nawbaḫtī (? d.C./ ? H.) – 

astrólogos do califa Alma’mūn Arrašīd (786-833 d.C./ 170-218 H.)51 – e Suleymān Ibn-Abī-

Sahl Nawbaḫtī (? d.C./ ? H.) eram amigos de Abū-Nuwās e seus principais patronos, a quem o 

poeta saudou com uns poucos elogios e com muitas sátiras. 

Muitas das histórias sobre as atividades poéticas e os atos depravados de Abū-Nuwās 

são situadas nos anos de sua primeira estadia em Bagdá, entre 786 e 803 d.C./ 169-187 H., 

aproximadamente, destacando sua relação próxima com o califa. Nesse período, porém, o 

poeta foi preso ao menos em duas ocasiões por ordem de Hārūn Arrašīd, evidenciando o 

aspecto ficcional daquelas narrativas. Na primeira vez, foi acusado de desrespeito à religião, 

devido a uma elegia em que questionava a existência de vida após a morte. Na segunda vez, 

foi preso por ofender o califa e parte da elite abássida em um poema que satirizava as tribos 

árabes do Norte (KENNEDY, 2005, p. 23). Em uma das situações em que esteve preso, Abū-

Nuwās escreveu do cárcere pedindo ajuda aos vizires da família Barmécida para conseguir 

liberdade, mas foi obstruído pela interferência de seu rival, o poeta Abān (SOBH, 2002, p. 

513). Muitas vezes também pediu clemência ao califa (KENNEDY, 2005, p. 82). São 

indefinidos, porém, o momento e os movimentos que colocaram o poeta em liberdade. 

Em 803 d.C. /187 H., Jacfar Ibn-Yaḥyà, o principal vizir e conselheiro de Hārūn 

Arrašīd, foi executado a mando do califa por causa desconhecida. Seu corpo ficou exposto por 

um ano, sua família foi desapropriada e exilada, em evento que ficou conhecido como a queda 

dos Barmécidas. Há muita especulação sobre o que motivou Hārūn Arrašīd, na volta de uma 

peregrinação a Meca, a ordenar tal sentença (SOURDEL, 1986, p. 1034). Não é certo se 

Hārūn teria dado ouvidos a intrigas sobre uma pretensa conspiração dos Barmécidas; ou se 

apenas notara o perigo de conviver com uma família muito rica e poderosa concorrente da sua 

dinastia; ou ainda se agira daquele modo por ciúmes do relacionamento entre Jacfar e sua irmã 
cAbbāsa. Embora fossem casados, Hārūn permitia apenas que se vissem em sua presença. 

Posteriormente, cAbbāsa sobreviveu a outros dois maridos (HOROVITZ, 1986, p. 14) e, por 

isso, Abū-Nuwās em uma sátira sugere ao califa que, por ocasião de uma execução, não 

usasse a espada, mas que casasse o condenado com cAbbāsa (ABŪ-NUWĀS, 2003a, p. 62). 

Com a queda dos Barmécida, Alfaḍl Ibn-Arrabīca (757-822/4 d.C./ 138-207/8 H.)52, hájibe53 

do califa, tornou-se o novo vizir de Hārūn Arrašīd. 

Abū-Nuwās viajou ao Egito entre 805 e 807 d.C./ 190-191 H., onde foi recebido por 

                                                
51 Cf. REKAYA, M. “al-Ma’mūn al-Rashid”. Encyclopaedia of Islam. v.6. Leiden: Brill. 1991. pp. 331-339. 
52 Cf. SOURDEL, D. “Al-Fadl Ibn Rabic”. Encyclopaedia of Islam. v.2. Leiden: Brill. 1991. p. 731. 
53 O ḥājib era um oficial da corte, nesse período com atribuições semelhantes às do vizir. 
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Alḫaṣīb Ibn-cAbd-Alhamīd (? d.C./ ? H.), chefe do Gabinete de Impostos (dīwān alḫarāj) do 

Cairo, a quem foi recitar elogios (IBN-ḪALLIKĀN, 1972, v.2, p. 61). Não se sabe se sua 

viagem está em algo relacionada à morte de Jacfar e ao possível descontentamento de Hārūn 

Arrašīd com os versos de lamento do poeta, ou se este apenas buscava uma renda confortável 

longe de Bagdá (KENNEDY, 2005, p. 25). Há uma grande quantidade de histórias sobre o 

poeta ambientadas no Egito, como, por exemplo, Uma anedota sua com três (ḫabaruhu mac 

talāta), da coletânea de histórias (aḫbār) de Abū-Hiffān cAbd-Allāh Ibn-Aḥmad Almihzamī 

(?-869 d.C./ ?-255 H.), de que se falará mais adiante. 

 

 

Abū-Hiffān disse: narrou-me Yūsuf Ibn-Addāya que, durante sua estadia no 

Egito, Abū-Nuwās saiu ao encontro de Alḫaṣīb Ibn-cAbd-Alḥamīd e 

deparou-se com três garotos (ġilmān) jovens e bonitos como pavões [...] 

(ABŪ-HIFFĀN, 1954, p. 60)54 

 

 

O retorno do poeta a Bagdá ocorreu entre os últimos anos do califado de Hārūn 

Arrašīd e os primeiros de seu filho sucessor, Muḥammad Al’amīn Ibn-Hārūn Arrašīd (787-

813 d.C./ 170-198 H.)55. Quanto à precisão cronológica, contradizem-se as informações de 

alguns comentaristas. Pelo relato de SOBH (2002, p. 513), o poeta teria voltado à capital 

abássida apenas após a morte de Hārūn, em 809 d.C./ 193 H., para integrar o séquito de 

acompanhamento de Al’amīn. No Dīwān Abī-Nuwās, no entanto, é apresentado um elogio seu 

a Hārūn, ainda vivo, recitado na ocasião da volta do poeta a Bagdá. 

 
 

Narrou Suleymān Ibn-Abī-Sahl Nawbaḫtī que, quando Abū-Nuwās 

regressou do Egito, exortou-o a elogiar Arrašīd. Elogiou-o com este poema, 

pelo qual recebeu 20 mil dirham, o maior valor pago a Abū-Nuwās. (ABŪ-

NUWĀS, 2002, p.117)56 

 
 

É certo, pois, que ao retornar a Bagdá o poeta esteve entre os companheiros de 

                                                
أبو ھفان قال: حدثني یوسف ابن الدایة: أن أبا نواس خرج إلى الخصیب بن عبد الحمید وھو یومئذ بمصر وكان بھا ثالثة غلمان أحداث أقران  54
 حسان الوجوه كأنھم الطواویس.
55 Cf. GABRIELI, F. “Al-cAmin al-Rashid”. Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. pp. 437-438. 
ا قدم أبو نواس من مصر أشْرنا علیھ أن یمدح الرشید. فمدحھ بھذه القصیدة. فأمر لھ بعشرین  56 تحدَّث بنو نیبخت عن سلیمان بن أبي سھل قال: لمَّ
 ألف درھم، وھي أكثر صلٍة ُوصل بھا أبو نواس.
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bebedeira de Al’amīn, jovem filho de Hārūn, renomado por sua depravação. Essa convivência 

foi registrada pelo poeta em uma série de elogios, em linguagem de tom pouco formal, em 

que exalta a luxúria de seu conviva. Também recitou suas críticas satíricas aos conselheiros do 

califado que articularam a sucessão, após a morte de Hārūn, de forma que colocaram Al’amīn 

no trono e em conflito com seu irmão Alma’mūn, em torno de 810 d.C./ 194 H. O período do 

novo califado foi de muita produtividade para Abū-Nuwās, até que suas façanhas de 

embriaguez e libertinagem passaram a ser usadas como argumento pelos adversários políticos 

de Al’amīn, que aconselhado por seu vizir, Alfaḍl Ibn-Arrabīca, também o mandou prender. 

 

 

Muḥammad Al’amīn, que fora mencionado acima, estava irado com Abū-

Nuwās por um caso ocorrido entre eles, ameaçou-o de morte e o mandou 

prender. O poeta escreveu-lhe da prisão: 

 

Em você busquei proteção da morte 

Refugiando-me do ataque de sua vingança 

Juro por sua cabeça que não volto 

a agir daquele modo, por sua cabeça 

Quem há de ser o pai dos seus cachos 

se você matar o seu Abū-Nuwās? 

(IBN-ḪALLIKAN, 1972, p. 99)57 

 

 

O destino do poeta tornou-se ainda mais hostil quando, em 813 d.C./ 198 H., Al’amīn 

foi deposto e assassinado por seu irmão Alma’mūn, que não suportava Abū-Nuwās. Seu fim, 

assim como muito dos relatos sobre sua vida, é encoberto pela névoa que envolve os grandes 

mitos. De acordo com uma das versões, Abū-Nuwās teria sido morto por membros da família 

Nawbaḫtī (envenenado em uma versão, agredido até a morte em outra), devido a um poema 

satírico envolvendo o nome da mãe de Alfaḍl Ibn-Nawbaḫtī; outra hipótese é a de que ele 

teria morrido em uma taverna, após uma bebedeira; e uma ainda, menos provável, é a de que 

ele teria morrido na prisão. A versão mais aceita, porém, é a de que o poeta teria morrido em 

                                                
وكان محمد األمین المقّدم ذكره قد سخط على أبي نواس لقضیة جرت لھ معھ ، فتھّدده بالقتل وحبسھ ، فكتب إلیھ من السجن : بك أستجیر من  57

ذاً من َسطِو باِسْك ؛ وَحیاِة رأسك ال أُعوُد ؛ لمثلھا ، وحیاِة راِسْك ؛ َمْن ذا یكوُن أبا نُواِسَك ؛ إن قتلتَ    أبا نواِسْك .الردى ؛ ُمتََعوِّ
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decorrência de uma doença hepática, sob os cuidados da família Nawbaḫtī. Seu corpo foi 

enterrado no cemitério Aššūnīzī, em Bagdá. 

As primeiras coletâneas de poesia (dīwān) e de histórias (aḫbār) sobre Abū-Nuwās, 

realizadas ainda por seus contemporâneos, representam a origem escrita do poeta, como autor 

e personagem. Ibn-Annadīm, no Alfihrist, afirma que houve 11 redações destacáveis do dīwān 

de Abū-Nuwās, das quais três eram conhecidas por ele. Segundo o livreiro de Bagdá: 

 

 

Um dos que compilou (camala) a poesia de Abū-Nuwās, sem [ordenar por] 

letras, foi Yaḥyā Ibn-Alfaḍl que redigiu uma edição formada por dez seções 

(aṣnāf).  

Entre os estudiosos, Abū-Yūsuf Yacqūb Ibn-Assikīt o comenta em cerca de 

800 folhas, também divididas em dez seções. Abū-Sacīd Assukrī, sem 

concluir, compilou mil folhas – um terço [da obra total prevista]. 

Entre os literatos, Aṣṣūlī [ordenou] pelas letras [da rima final], removendo 

os plágios. cAli Ibn-Ḥamza Al’iṣfahānī também [ordenou] pelas letras [da 

rima final]. 

Yūsuf Ibn-Addāya compilou histórias (aḫbār) e uma seleção de seus 

poemas. 

Abū-Hiffān compilou histórias e uma seleção de seus poemas. 

Ibn-Alwašša’ Abū-Ṭayyib também compilou histórias e uma seleção de seus 

poemas. 

Ibn-cAmmār compilou histórias e uma seleção de seus poemas, além de uma 

carta sobre seu valor e plágios. 

A família Almunajjim compilou histórias e uma seleção de seus poemas, em 

seu livro sobre os poetas inovadores, em que [Abū-Nuwās] foi mencionado. 

Abū-Alḥasan Assumaysāṭi compilou histórias e uma seleção de seus 

poemas, com relato de seus triunfos e virtudes. (IBN-ANNADĪM, 1872, p. 

190)58 

 

 

                                                
فممن عمل شعر أبي نواس على غیر الحروف یحیى بن الفضل راویتھ وجعلھ عشرة أصناف ومن العلمآء أبو یوسف یعقوب بن السكیت وفسره 58

 من وعملھ ةورق الف مقدار في ثلثیھ منھ عمل ما ومقدار یتمھ ولم السكري سعید أبو وعملھ أصناف عشرة أیضا وجعلھ ورقة مائة ثمان نحو في
 ارهأخب الدایة بن یوسف وعمل أیضا الحروف على األصفھاني حمزة بن علي وعملھ منھ المنحول واسقط الحروف على الصولي األدب أھل

 بارهاخ عمار بن وعمل شعره من والمختار أخباره الطیب أبو الوشاء بن وعمل شعره من والمختار اخباره ھفان أبو وعمل شعره من والمختار
 محدثینال اشعار في كتبھم من عملوه فیما شعره ومختار أخباره المنجم آل وعمل وسرقاتھ مساویھ في رسالة أیضا وعمل شعره من والمختار

.محاسنھ على والكالم لھ واالنتصار شعره من والمختار نواس أبي أخبار السمیساطي الحسن أبو وعمل ذلك ذكر ضىم وقد  
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Dentre as compilações identificadas por Ibn-Annadīm, destacam-se as de Abū-Bakr 

Aṣṣūlī e de Ḥamza Al’iṣfahānī, consideradas as duas mais influentes (cf. SCHOELER, 2010, 

p. 26; WAGNER, 2002b, p. 9), além das histórias (aḫbār) de Abū-Hiffān, que chegaram em 

cópias manuscritas ao século XXI d.C. Outra redação importante do dīwān de Abū-Nuwās, 

não citada por Ibn-Annadīm, é a de um redator de alcunha Tūzūn, lembrado pelo biógrafo do 

século XIII d.C./ VII H. Ibn-Ḫallikān, no seu já citado dicionário biográfico: 

 

 

Alguns virtuosos se ocuparam em reunir seus trabalhos poéticos; entre eles 

estavam Abū-Bakr Aṣṣūlī, Ali Ibn-Ḥamza [Al’iṣfahānī] e Ibrāhīm Aḥmad 

Ibn-Muḥammad Aṭṭabarī, conhecido como Tūzūn. Por isso, existem 

diferenças entre as coleções de sua poesia. (IBN-ḪALLIKĀN, 1972, v.2, p. 

96)59 

 

 

Uma vez que o poeta, no século IX d.C./ II H., não publicou seus poemas por meio 

escrito, sua poesia foi transmitida entre seus discípulos e narradores (rāwi, pl. rawāt), 

reprodutores da literatura árabe, sem um controle filológico rigoroso (SCHOELER, 1998, p. 

42). Os poemas enunciados por Abū-Nuwās, nesse sentido, foram reproduzidos em sucessivas 

novas situações contextuais, até serem incorporados a alguma das redações que chegaram à 

atualidade, sendo características das coletâneas de seus poemas, então, uma descrição da 

situação em que se pronunciou o enunciado e a referência nominal aos narradores que o 

repassaram (isnād)60, sobrepondo suas palavras entre o primeiro enunciador e o redator do 

texto61. Ao procurarem fixar a versão escrita dos enunciados de Abū-Nuwās, os redatores do 

século IX d.C./ II H. fundaram as bases para sua leitura, dando início ao entendimento que se 

tem do éthos do poeta atualmente. Assim, partindo da ação de seu espírito criativo, a recepção 

de seus redatores centralizou uma polifonia de discursos orais relativos a Abū-Nuwās em uma 

subjetividade enunciadora que se sobrepôs aos outros enunciadores. Um conjunto de 

particularidades discursivas e textuais - traços fônicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, 

lexicais, enunciativos, discursivos, o estilo, enfim - atribuídas ao poeta e reproduzidas por 

                                                
وقد اعتنى یجمع شعره خماعة من الفضالء : منھم أبو بكر الصولي وعلي بن حمزة وإبراھیم بن أدمد بن محمد الطبري المعروف بتُوُزون ،  59

 ً  فلھذا یوجد دیوانھ مختلفا
60 Encadeamento de testemunhos em regressão temporal linear – “disse fulano, que disse beltrano, que disse 

sicrano, que alano...”. 
61 Nesse sentido, os poemas vêm apresentados por frases como “Disse Abū-Nuwās sobre a descrição de vinho” 

(ABŪ-NUWĀS, 2003b, p. 3), ou, como na apresentação do elogio a Hārūn Arrašīd, “Disse Banu Nawbaḫtī 
que Suleymān Ibn-Abi-Salah disse: Quando Abū-Nuwās voltou do Egito...” (ABŪ-NUWĀS, 2002, p. 117). 
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seus mediadores possibilitou a criação de uma imagem do autor que acaba por reforçar o 

efeito de sua individualidade62. As primeiras coletâneas de seus poemas, nesse sentido, 

promoveram a orientação de um fazer literário, sob o rótulo autoral do poeta Abū-Nuwās. 

Além das coletâneas de poemas (dīwān, pl. dawawin), as coletâneas de anedotas 

(aḫbār) sobre Abū-Nuwās são fontes importantes dos poemas atribuídos ao poeta e, 

principalmente, as referências mais antigas sobre o personagem em suas aventuras 

supostamente biográficas. Com base na raiz da palavra ḫabar (relato, notícia), o termo aḫbār 

(relatos, notícias) parece corresponder ao sentido que obtemos atualmente em português no 

termo histórias, conforme o significado de sua antiga grafia estórias. Destaca-se sobre esse 

gênero de narrativas não o rigor cronológico ou documental, mas a seleção de relatos 

pessoais, assegurados por uma cadeia de narradores (isnād) que, pela variedade das vozes 

autorizadas, dá ciência de uma informação (ROSENTHAL, 1968, p. 66). Já no contexto da 

sociedade abássida, em que essas narrativas serviram ao registro de biografias de notáveis, 

esse termo, referindo-se à coletânea de atos memoráveis - cômicos e jocosos, quando se trata 

de Abū-Nuwās -, possibilita um sentido em português brasileiro próximo de anedotas. Um 

dos mais referenciados desses trabalhos é a obra Aḫbār Abī-Nuwās (Histórias de Abū-Nuwās), 

compilada por seu discípulo Abū-Hiffān cAbd-Allāh Ibn-Aḥmad Almihzamī (?-869 d.C./ ?-

255 H.). Proveniente de uma família de Basra, Abū-Hiffān foi um poeta e narrador de 

poemas, colecionador de histórias (aḫbār) e importante transmissor da literatura árabe. Ibn-

Annadīm, no livro Alfihrist, destacou a forte relação da obra de Abū-Hiffān com a poesia dos 

inovadores. 

 

 

Será lembrado com relação aos poetas inovadores. Foi um narrador de 

anedotas e de obras autorais. Entre seus livros, estão o Kitāb al’arbaca fi 

aḫbār aššucarā’ (O quarto livro de anedotas dos poetas) e Ṣinācat aššacir (A 

arte da poesia), um grande livro, do qual vi uma parte. (IBN-ANNADIM, 

1872, p.144)63 

 

 

                                                
62 Cf. VOLÓCHINOV, V. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Editora 34, 2017; BAKHTIN, 

Problemas da poética de Dostoievski. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1981, pp. 218-219. 
وسیتم ذكرة في جملة شعرآء الُمْحَدثین وكان اخباریا راویة مصنّفا ولة من الكتب كتاب االربعة في اخبار الشعرآء كتاب صناعة الشعر كبیر  63
 رأیت بعضھ.
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A coletânea de narrativas de Abū-Hiffān sobre Abū-Nuwās, provavelmente uma parte 

da coleção a que pertence também o quarto livro citado por Ibn-Annadīm (MACDONALD, 

1907, p. 86), é atualmente uma das mais referenciadas fontes sobre o poeta. Além de 

promover a personagem literária de Abū-Nuwās em situações cômicas, eróticas, profanas, 

libertinas que ampliam a celebridade do poeta, a obra de Abū-Hiffān tornou-se um 

componente essencial das compilações póstumas de histórias e poemas atribuídos a Abū-

Nuwās. O manuscrito nº 946 da Biblioteca Ḥakīm Aūġlū de Istambul, do seu Aḫbār Abī-

Nuwās, datado de 1714 d.C./ 1125 H., por exemplo, foi um dos documentos utilizados na 

composição da obra Dīwān Abī-Nuwās, publicada em cinco volumes pela Associação de 

Orientalistas Alemães (ABŪ-NUWĀS, 2002, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d), sob a 

organização de Ewald Wagner e Gregor Schoeler, contemporaneamente a coleção mais ampla 

dos poemas de Abū-Nuwās. O Aḫbār de Abū-Hiffān foi ainda a principal referência para o 

famoso filólogo Ibn-Manḍūr (1233-1311 d.C./ 630-711 H.) produzir seu próprio Aḫbār Abī-

Nuwās, editado modernamente no Cairo por Muḥammad cAbd-Arrusul Ibrāhīm e cAbbas 

Aššarbinī (IBN-MANḌŪR, 1924). Também na obra Ṭabaqāt aššucarā’ (As gerações de 

poetas), que reúne histórias e anedotas (aḫbār wa-nawādir) de vários poetas do período 

abássida, o califa por um dia, Ibn-Almuctazz (861-908 d.C./ 247-296 H.)64, reproduziu trechos 

da obra de Abū-Hiffān, no artigo intitulado Aḫbār Abī-Nuwās (IBN-ALMUcTAZZ, 1956, pp. 

192-217). Com o título Aḫbār Abī-Nuwās, o livro de Abū-Hiffān foi editado modernamente 

no Cairo por cAbd-Assattār Aḥmad Farrāj, em 1954, como parte da coleção cUyūn al’adab 

alcarab (Fontes da literatura árabe)65, sendo também conhecida uma versão recente da 

editora Manshūrāt aljamal, publicada em Beirute, em 201166. 

As histórias atribuídas a Abū-Nuwās, então, desde seu tempo reforçam a construção 

de uma personagem do poeta, relacionada a atos libertinos, ao consumo de vinho, à exaltação 

do amor e ao erotismo. Na já citada Uma anedota sua com três (ḫabaruhu mac talāta), por 

exemplo, identificada como a 25a da coletânea de Abū-Hiffān (ABŪ-HIFFĀN, 1954, pp. 60-

66), o poeta arma um embuste para possuir três adolescentes (ġulām, pl. ġilmān). Finge ser 

um carregador para abordar os jovens, acompanha-os à casa e, após embebedá-los com vinho, 

tem relações sexuais com eles. Ao amanhecer revela-se e se despede cantando alegremente 

sua aventura em versos.  

                                                
64 Cf. LEWIS, G. “Ibn al-Muctazz” in Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 892-893. 
65 Cf. ABŪ-HIFFĀN, 1954. 
66 Cf. ABŪ-HIFFĀN, 2011. 
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A participação de Abū-Nuwās nas histórias das Mil e uma noites é um importante 

exemplo moderno da construção plural de suas narrativas. Inspiradas pelos registros 

anteriores de suas histórias (aḫbār) e coletâneas de poemas (dīwān), aquelas parecem 

distanciar-se um nível a mais dos eventos enunciativos do poeta vivo em direção a uma 

composição mais coletiva e fantasiosa, passando, seu registro, a habitar o campo das fábulas 

(ḫurāfa). Nessas histórias, o poeta é intimamente conectado ao califa, personificação da glória 

do Califado. Protagonizando como um de seus companheiros, às vezes um bufão, tornou-se 

uma figura estimada de histórias populares. 

Segundo a Enciclopédia das Mil e Uma Noites (ANE, na sigla em inglês), há entre as 

várias edições e manuscritos desta coleção sete histórias em que Abū-Nuwās está presente, 

das quais em quatro participa com protagonismo, nomeadamente: 1) Hārūn Arrašīd, a 

donzela e Abū-Nuwās (ANE 85); 2) Hārūn Arrašīd e a rainha Zubayda na banheira (ANE 

111); 3) Abū-Nuwās, os três garotos e o califa Hārūn Arrašīd (ANE 105); e 4) Hārūn Arrašīd 

e os três poetas (ANE 112) (MARZOLPH, VAN LEEUWEN, 2004, p. 854). Pertencem 

todas, segundo convenção filológica, ao ramo egípcio das histórias das mil e uma noites, ou 

seja, o conjunto mais recente de histórias incorporadas entre os séculos XVI e XVIII d.C./ X-

XII H. ao conjunto mais antigo, conhecido como ramo sírio, com registros materiais a partir 

do século XIV d.C./ VIII H. (JAROUCHE, 2004; 2005). Não são conhecidas, então, histórias 

de Abū-Nuwās em nenhum manuscrito do ramo sírio. Alguns desses manuscritos consultados, 

em cópias mais recentes - 1) M.a.VI.3267, do século XVII d.C./ XI H., localizado na 

Biblioteca da Universidade de Tübingen, na Alemanha; 2) BnF 361268, do século XVII d.C./ 

XI H., localizado na Biblioteca Nacional da França; 3) BnF 361569, do início do século XVIII 

d.C./ XII H., localizado na Biblioteca Nacional da França; e 4) BnF 361670, datado de 1787 

d.C./ 1201 H. - não citam o poeta Abū-Nuwās. 

A primeira tradução europeia, publicada em Paris em 1704 d.C./ 1116 H., por Antoine 

Galland (1646-1715 d.C.), foi baseada em um manuscrito principal do ramo sírio, do século 

XV d.C./ IX H., com 281 noites (BnF 3609-361171) (AKEL, 2016, p. 70), complementada por 

trechos de manuscritos do ramo egípcio e de outros manuscritos avulsos, além de alguns 

contos ouvidos da boca de um cristão maronita de Alepo, chamado Hanna (ZOTEMBERG, 

2006, p. 216). Entre as histórias escolhidas pelo francês nenhuma é sobre Abū-Nuwās. Com a 

                                                
67 Disponível em: http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/MaVI32. Acesso em: 27/01/2019. 
68 Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11003000x. Acesso em: 27/01/2019. 
69 Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b110030055. Acesso em: 27/01/2019. 
70 Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11003006m. Acesso em: 27/01/2019. 
71 Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8433372b. Acesso em: 27/01/2019. 
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fama das narrativas árabes na Europa, um comércio revigorado de manuscritos trouxe a 

público novas histórias incorporadas a edições que intencionavam concluir 1001 noites, sobre 

a base de narrativas do ramo sírio. As histórias de Abū-Nuwās, então, foram provavelmente 

incluídas no fim do século XVIII d.C./ XII H., por força da demanda de editores europeus 

que, desde a publicação de Galland, estavam interessados nos manuscritos árabes de histórias 

exóticas e excitantes. 

Em língua árabe, a compilação publicada na cidade alemã de Breslau entre 1825 e 1843 

d.C. em 12 volumes é a mais antiga referência entre as edições modernas que relatam as 

histórias de Abū-Nuwās. Há questionamentos, no entanto, sobre uma possível fraude de 

manuscritos nessa edição, ao que se credita um “manuscrito tunisiano” que jamais existiu, e o 

“manuscrito de Bagdá”, considerado falso (JAROUCHE, 2005, p.30). Mais seguras quanto 

aos manuscritos são a edição de Bulaq, impressa no Cairo em 1835 d.C./ 1251 H., em dois 

volumes, e a segunda edição de Calcutá, editada por William H. Macnaghten, entre 1839 e 

1842 d.C./ 1255 e 1258 H., em quatro volumes. Tiveram por referência manuscritos 

resultantes de várias iniciativas de pesquisa e compilação, cuja mais bem sucedida foi a 

realizada no Cairo, na segunda metade do século XVIII d.C./ XIII H., conhecida como 

Zotenberg Egyptian Recension (ZER) (ZOTEMBERG, 2006, p. 195). Estas edições, de Bulaq 

e Calcutá 2a edição, muito semelhantes, popularizaram uma certa compilação do ramo egípcio 

tardio e foram as principais referências das histórias do poeta Abū-Nuwās traduzidas a outras 

línguas, como a tradução inglesa de Richard Burton, The Book of The Thousand Nights and 

One Night, em nove volumes, de 1885, uma das versões mais populares da série em todo o 

mundo. 

No Brasil, a primeira publicação das histórias do poeta Abū-Nuwās se deu em 1961, na 

série em oito volumes As mil e uma noites, da Editora Saraiva. Baseada na edição francesa de 

Joseph Charles Mardrus, publicada entre 1898 e 1904, a tradução realizada por Nair Lacerda 

(prosa) e Domingos Carvalho da Silva (poesia), com supervisão e cotejo dos textos árabes por 

Suleiman Khalil Safady, apresenta três histórias do poeta: Hārūn Arrašīd e a rainha Zubayda 

na banheira (ANE 111), Hārūn Arrašīd e os três poetas (ANE 112) e uma terceira que é a 

sobreposição de Hārūn Arrašīd, a donzela e Abū-Nuwās (ANE 85) e Abū-Nuwās, os três 

garotos e o califa Hārūn Arrašīd (ANE 105), chamada de As aventuras do poeta Abu-

Nauás72. Entre 2005 e 2012, foi publicado, em quatro volumes, o Livro das mil e uma noites, 

a primeira edição brasileira diretamente do árabe, traduzida pelo prof. Mamede Mustafa 

                                                
72 Essa fusão de histórias é característica do texto francês de Mardrus, não ocorrendo em outras edições. 
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Jarouche. Nessa obra, foram utilizados manuscritos do ramo sírio nos dois primeiros volumes 

e, para os seguintes, manuscritos do ramo egípcio antigo, anteriores a segunda metade do 

século XVIII d.C./ XIII H. (JAROUCHE, 2007, p. 363), o que difere essa edição das de Bulaq 

e Calcutá 2a ed., por exemplo, baseadas no ramo egípcio tardio. Por esse motivo, a edição não 

apresenta histórias de Abū-Nuwās. 

A maioria das histórias do poeta Abū-Nuwās entre as das mil e uma noites tem o califa 

Hārūn Arrašīd como protagonista principal. Assim acontece nos contos Hārūn Arrašīd, a 

donzela e Abū-Nuwās (ANE 85), Hārūn Arrašīd e a rainha Zubayda na banheira (ANE 111) 

e Hārūn Arrašīd e os três poetas (ANE 112), o que indica que essas histórias são, 

possivelmente, adaptações de narrativas antigas de Bagdá dos séculos X-XI d.C./ IV-V H. Por 

essa época, já se celebrava o califado de Hārūn como um período de prosperidade, justiça e 

luxo, por meio de composições novas e, muitas vezes, pela sobreposição de seu nome ao de 

outros califas, em histórias mais antigas (HOROVITZ, 2010, p. 398). Todas essas três 

histórias têm como tema comum as tentativas de Hārūn Arrašīd em expressar poeticamente 

suas afinidades amorosas e, assim, manda chamar Abū-Nuwās. São igualmente concluídas 

com formulações do poeta que surpreendem pela clarividência. A história Hārūn Arrašīd e os 

três poetas (ANE 112), nesse sentido, faz referência a um trecho da Sura dos poetas, do 

Alcorão, em que se diz “E aos poetas, seguem os desviados. Não viste que eles vagueiam por 

todos os vales, e que dizem o que não fazem?” (ALCORÃO, 2003, p. 609). A anedota Hārūn 

Arrašīd e a rainha Zubayda na banheira (ANE 111), além disso, é identificada como 

reformulação de uma história semelhante em que os protagonistas eram o califa Almahdī 

(744-785 d.C./ 127-158 H.) e o poeta Baššār Ibn-Burd (714-784 d.C./ 96-167 H.) 

(MARZOLPH, VAN LEEUWEN, 2004, pp. 203-204). A história Abū-Nuwās, os três garotos 

e o califa Hārūn Arrašīd (ANE 105), por sua vez, parece ser a mais representativa dos relatos 

dedicados ao poeta. Nessa narrativa, Abū-Nuwās prepara muita comida e bebida para uma 

noite festiva e sai em busca de companhia. Encontra três belos jovens imberbes (ġulām, pl. 

ġilmān) que concordam em passar a noite com ele. Quando estão se embebedando, o califa 

Hārūn Arrašīd os surpreende. O califa diz ironicamente ao poeta: “Consultei Deus, o 

altíssimo, e decidi te nomear Juiz dos fornicadores (qādī almucarriṣīn)”, ao que o poeta rebate 

“Príncipe dos crentes, tens, então, um caso a me apresentar?”73 (ANÔNIMO, 1999, p. 631). O 

califa deixa a casa com raiva. Quando, tempos depois, Abū-Nuwās vai ao palácio, é punido, 

ordenado a tirar a roupa, amarrar a sela de um asno nas costas e dar uma volta pelo 

                                                
 فقال لھ الخلیفة: یا أبا نواس، قد استخرت هللا تعالى وولیتك قاضي المعّرصین ... فقال: یا أمیر المؤمنین، ھل لك من دعوة تدعیھا عندي؟ 73
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alojamento das escravas do califa. Então, sua cabeça deveria ser cortada. A conclusão exalta 

os aspectos depravados, sedutores e eloquentes de Abū-Nuwās que, condenado por Arrašīd, 

escapa da morte por meio de palavras astutas. Este conto está registrado no segundo volume 

do manuscrito BnF 3598-360174, localizado na Biblioteca Nacional da França, faz parte da 

família ZER, foi copiado no século XIX d.C./ XI H. por cAli Al’anṣārī Ibn-Ibrāhīm Alanṣārī e 

editado nas publicações de Bulaq, Calcutá 2a ed. e derivadas. Com base nos primeiros 

registros poéticos e anedóticos, então, as histórias em que Abū-Nuwās figura entre as das Mil 

e uma noites expressam uma determinada percepção social de sua personalidade. A 

construção coletiva nesse patamar torna-se mais evidente, de tal modo que sobrepõe seu 

nome, junto com o do califa Hārūn Arrašīd, ao de outros personagens históricos em posições 

semelhantes, de quem assume o protagonismo de algumas histórias. 

A mediação do personagem de Abū-Nuwās pode ainda ser ilustrada 

contemporaneamente, quando o poeta ressurge em uma personagem do filme Il fiore delle 

mille e una notte (As mil e uma noites, no Brasil), produzido por Pier Paolo Pasolini em 1974. 

Nesse roteiro de livre adaptação do realizador, duas histórias de Abū-Nuwās são 

reconhecíveis sob a alcunha do poeta Sium: Hārūn Arrašīd e a rainha Zubayda na banheira 

(ANE 111) e, parcialmente, Abū-Nuwās, os três garotos e o califa Hārūn Arrašīd (ANE 105). 

Outros significados, ademais, são relacionados ao nome de Abū-Nuwās influenciados por 

condições culturais e históricas específicas de algumas sociedades. O gentílico nawwāsī, por 

exemplo, é utilizado, atualmente, em alguns países de língua árabe para se referir à 

homossexualidade. No filme egípcio Toda a minha vida (Ṭūl cumrī), realizado por Maher 

Sabry em 2008, em que se denuncia a ação violenta do Estado egípcio ao perseguir 

homossexuais na cidade do Cairo, está registrado o uso da expressão “comportar-se como 

Abū-Nuwās” para referir-se à prática homoafetiva. Os sentidos atribuídos a seu nome, porém, 

podem variar em outras culturas em que se estabelecem distintas relações semânticas. Por 

influência das histórias das Mil e uma noites no folclore de língua Suaíli, por exemplo, entre o 

povo de Zanzibar o poeta foi transfigurado em Kibunwasi75, Bunwasi ou Abunwasi. Por esse 

nome qualifica-se uma pessoa que sempre tem uma resposta pronta (KENNEDY, 2005, p. 

27). Na Malásia, ainda, um grupo chamado Projek Iqra’ publica uma revista em quadrinhos 

                                                
74 Disponível em: http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc314904 . Acesso em: 27/01/2019. 
75 Cf. ROLLINS, J. D. A History of Swahili Prose, Part 1: From Earliest Times to the End of the Nineteenth 
Century. Leiden: Brill, 1983, p. 61. 
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sobre um sábio Abū-Nuwās que é exemplar muçulmano, erudito e sagaz, sem qualquer 

referência a sexualidade76. 

Numerosas e substanciais narrativas como as citadas nesta apresentação renovam 

relações de sentido no conjunto de enunciados atribuídos a Abū-Nuwās, reforçando, assim, 

uma personagem antiga na contemporaneidade. Sob as referências literárias a sua 

personalidade, Abū-Nuwās passou a ser popularmente representado como um anti-herói. Na 

leitura de Andras Hamori, na obra On the art of medieval Arabic Literature, sua atuação, o 

que se registrou dela, refletia em alguma medida a manutenção do caráter irresponsável do 

herói da tradição literária pré-islâmica, mas em nova função de desordeiro institucionalizado - 

um papel transformado por influência da expansão do Islã e da constituição dos califados em 

um ambiente urbano de corte. O poeta, nessa chave, em sua interação desregrada à maneira de 

um ritual clown (HAMORI, 1974, p. 53), traria ao grupo certo alívio, porque era permitido 

em seu nome o comportamento que não era permitido a ninguém. Formava-se, assim, em um 

contexto organizado pela ordem religiosa, um novo éthos literário: desordeiro, beberrão e 

depravado.  

                                                
76 Site da instituição que mantém o projeto: https://projekiqra.com/; Loja online para compra das revistinhas 
komik Abū Nuwās: https://www.sunnahosstore-id.com/collections/abu-nuwas-komik. Acesso em: 27/01/2019. 
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3. Notícias sobre os gêneros inovadores 

 

 

A prática de determinados poetas, entre os séculos I e II da Hégira, VII-VIII d.C., 

representou uma notável mudança no fazer literário em língua árabe e ficou conhecida como o 

movimento dos inovadores (almuḥdatūn). Além de Abū-Nuwās, poetas como Baššār Ibn-

Burd (714-784 d.C./ 95-167 H.)77, Muslim Ibn-Alwalīd (747-823 d.C./ 130-208 H.)78, Abū-

Tammām (804-845 d.C./ 188-231 H.)79, Almutanabbī (915-965 d.C./ 303-354 H.)80 e Abū-

Alcalā’ Almacarrī (973-1058 d.C./ 363-449 H.)81 transcenderam as referências poéticas pré-

islâmicas para expressar suas respectivas sensibilidades à nova cultura ascendente nas regiões 

do Hijaz, de Damasco e Bagdá. O resultado foi uma produção que trabalhou com as formas 

consideradas tradicionais da literatura árabe - em termos de influência, empréstimos, cópia ou 

imitação -, mas as marcou por novas influências e por invenção.  

Surgiram dessa ação não apenas uma diversidade de estruturas de poemas, mas ainda 

categorias de compreensão do fazer poético que situavam os poemas em chaves temáticas 

específicas de entendimento. Tornou-se usual a composição de pequenos poemas de amor, de 

caça, poemas ascéticos, ou poemas que descrevem cenas em que se bebe o vinho. Entre a 

prática dos poetas e o reconhecimento do que se convencionou chamar de gêneros inovadores 

da poesia, já no século IX d.C./ III H., alguns estudos que buscavam sistematizar a literatura 

árabe indicam a paulatina formalização daquelas categorias. O conjunto da obra poética 

(dīwān) de Abū-Nuwās, compilado por Abū-Bakr Aṣṣūlī em meados do século X d.C./ IV H., 

é o primeiro em língua árabe a utilizar a divisão em capítulos temáticos, separando poemas de 

vinho, caça, elogio, sátira, de amor ao masculino, de amor ao feminino, poemas libertinos, de 

repreensão, elegia e ascetismo. Ao incluir os capítulos sobre vinho, caça, amor, ascetismo e 

libertinagem à parte dos gêneros poéticos tradicionais, tais como o elogio, a elegia e a sátira, 

Aṣṣūlī registra o reconhecimento dessas práticas inovadoras de gêneros poéticos. 

Segundo o poeta e crítico literário sírio Adonis (1997, p. 210), a transformação 

literária nesse período teria sido moldada, ao menos, sobre três dimensões: um éthos poético; 

o novo contexto social; e as influências externas. Destaca, a princípio, um aspecto linguístico-

                                                
77 Cf. BLACHÈRE. R. “Baššār Ibn Burd”. in: Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. pp. 1080-82. 
78 Cf. KRATSCHKOWSKY, I. “Muslim b. al-Walid”. Encyclopaedia of Islam. v.7. Leiden: Brill. 1993. pp. 694-

695. 
79 Cf. RITTER. H. “Abū Tammam”. in: Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. pp. 133-135. 
80 Cf. BLACHÈRE, R.; PELLAT, Ch. “Almutanabbi”. in: Encyclopaedia of Islam. v.7. Leiden: Brill. 1993. pp. 

769-771. 
81 Cf. SMOOR. P. “Al-Macarri”. in: Encyclopaedia of Islam. v.5. Leiden: Brill. 1986. pp. 927-935. 
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metafórico, que se refere à sobreposição de uma retórica da realidade pré-islâmica 

completamente transformada pela nova visão de mundo estabelecida pelo Islã. Essa mudança 

de posicionamento do poeta no mundo reflete uma alteração de contexto, marcada pela 

relevância da condição urbana, principalmente no que oferece de valores que simbolizam a 

civilização, em oposição ao deserto. O período dos califados testemunhou, nesse sentido, a 

transposição de uma arte ritual espontânea pré-islâmica para uma de aprimoramento técnico 

mais rigoroso, dirigida a reis, líderes e notáveis em troca de pagamento (MUHSIN, 2006, p. 

11). Por fim, Adonis aponta naqueles poetas a influência estrangeira como um fator que 

resulta na assimilação de práticas estilísticas e temáticas de outras culturas. A inovação 

atribuída à obra de Abū-Nuwās, então, indica o reconhecimento de uma renovação. Esse 

percurso não seria apenas a negação do clássico pré-islâmico, mas sua afirmação em uma 

“sistematização artístico-intelectual no âmbito estético que esta renovação descobriu, tanto no 

plano da teoria como no da expressão” (ADONIS, 1997, p. 222)82. 

A forma reconhecida como predominante da poesia árabe clássica, referente ao 

período pré-islâmico e boa parte do califado omíada, era a cacida (qaṣīdah), um poema longo, 

contendo dezenas de versos divididos em dois hemistíquios e organizados segundo um 

mesmo ritmo e uma mesma rima final para todas as linhas do poema. A linha, ou verso, pode 

ser entendida como uma unidade de sentido dentro do poema, uma estrutura molecular, na 

qual era raro o enjambement. Ibn-Sallām Aljumaḥī (756-845 d.C./ 139-231 H.)83, um dos 

primeiros formuladores dessa compreensão sobre a produção literária do período pré-

islâmico, atribui a origem dessa prática na poesia árabe a Muhalhil Ibn-Rabīca (?-531 d.C./ ?-

94 a.H.), tio do famoso poeta Imru’ Alqays (?-74 a.H/ ?-550 d.C.)84. 

 

 

O primeiro a ser lembrado por escrever uma cacida foi Muhalhil Ibn-Rabīca 

Altaġlibī, sobre o assassinato de seu irmão Kulīb. (ALJUMAḤĪ, 2001, p. 

38)85 

 

 

                                                
82 [...] sistematización artístico-intelectual en el ámbito estético que esta renovación descubrió, tanto en el plano 

de la teoría como en el de la expressión. Tradução do Prof. Dr. Michel Sleiman para fins didáticos. 
83 Cf. PELLAT, Ch. “Ibn Sallām al-Ḏj̲umaḥī”. in: Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 927-928. 
84 Cf. BOUSTANY. “Imru’ al-Kays bin Hudjer”. in: Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 1177-

1178. 
 وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع المھلھل بن ربیعة التغلبي في قتل أخیھ كُ لیب. 85
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As cacidas (qaṣā’īd) eram politemáticas. Iniciadas, em geral, com versos de amor 

(nasīb) - após o poeta confrontar as ruínas do acampamento de sua amada -, seguiam pela 

descrição (waṣf) de um camelo ou da paisagem do deserto, concluindo com uma seção que 

expressa a proposição (qaṣd) específica daquele poema – reprovação, glorificação, exaltação 

da memória. É preciso ter em mente, porém, que a cacida não era apenas uma estrutura 

textual, mas um movimento lírico, uma prática de expressão do ego em chaves de autoelogio 

e invocação de impulsos carnais e psíquicos (BLACHÈRE, 1991, p.1028). Sobre a prática da 

cacida, afirma o pensador das letras árabes do século IX d.C./ III H., Ibn-Qutayba (828-889 

d.C. / 213-276 H.)86:  

 

 

Eu ouvi um homem de letras dizer que o autor de uma cacida começa 

falando sobre acampamentos, destroços, vestígios; ele chora, reclama, fala 

sobre o lugar do acampamento e encoraja seu companheiro a parar e 

aproveitar a oportunidade para falar sobre pessoas que se afastaram dele. 

Pois os habitantes das tendas vivem incessantemente entre um acampamento 

e uma partida, ao contrário das pessoas que vivem nas casas da cidade; eles 

se movem de um ponto de água a outro, procuram pastos de grama e 

perseguem os lugares que a chuva acabou de regar, onde quer que estejam. 

A este início o poeta encadeia a canção de amor (nasīb); ele deplora a 

violência de sua paixão, os males da separação, o excesso de sua ternura e 

desejo, a fim de conquistar corações, virar rostos para ele e obter a atenção 

dos ouvintes. [...] Quando o poeta constatou que conseguiu a atenção e a 

benevolência da audiência, passa à afirmação de seus direitos; ele parte em 

seu poema, queixa-se do cansaço e das suas vigílias, dos deslocamentos 

durante a noite, do calor do meio-dia, do cansaço do seu camelo e de sua 

camela. Quando ele sente que estabeleceu bem o personagem que ele 

aborda, seu direito à esperança e de encontrar satisfação em seus desejos, e 

que convenceu dos males que sofreu durante sua jornada, ele começa o 

elogio (madīḥ). Incita-o a compensá-lo e a ser generoso. Ele o exalta acima 

de seus pares e os rebaixa diante de sua grandeza. (IBN-QUTAYBA, 1947, 

pp. 13-14)87 

                                                
86 Cf. LECOMTE, G. “Ibn Ḳutayba” in: Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 844-847. 
87  

توقف قال أبو محمد: وسمعت بعض أھل األدب یذكر أن مقصد القصید إنما ابتدأ فیھا بذكر الدیار والدمن واآلثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واس
ً لذكر أھلھا الظاعنین عنھا، إذالرفیق، لیجعل ذلك س كان نازلة العمد في الحلول والظغن على خالف ما علیھ نازلة المدر، النتقالھم عن ماٍء إلى  ببا

الصبابة، والشوق، لیمیل نحوه  الكأل، وتتبعھم مساقط الغیث حیث كان. ثم وصل ذلك بالنسیب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط ماٍء، وانتجاعھم
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Embora na poesia árabe anterior (da pré-islâmica à omíada) a introdução amorosa 

(nasīb) da cacida e a descrição (waṣf) nunca ocorressem de forma independente, como 

poemas elas mesmas, era comum uma proposição (qaṣd) de encerramento ser entendida como 

objeto de um curto poema monotemático independente chamado qiṭāc ou muqaṭṭaca 

(SCHOELER, 2010, pp. 3-4). Sob a ação dos poetas inovadores as partes todas da cacida 

passaram a ser isoladas em unidades poéticas, como conteúdos temáticos que, por um 

conjunto de elementos discursivos específicos, passavam a expressar novas situações 

poéticas. Ao desenvolver esses tipos independentes, os poetas se basearam tanto na poesia 

árabe tradicional como em materiais importados das culturas sob hegemonia árabe, 

notavelmente da cultura persa. 

A expansão do Islã, nos primeiros séculos da Hégira, foi marcada pela eclosão de 

movimentos de resistência dos povos que foram islamizados que, nas esferas política e social, 

demandavam igualdade e justiça entre os muçulmanos de diferentes etnias. Um dos 

movimentos mais impressionantes na história da cultura árabe desse período é o que ficou 

conhecido como šucūbiyya (da raiz šacab, povo), uma tentativa por parte de grupos 

subjugados pelos árabes de preservar a própria tradição, sendo identificada muitas vezes 

como um sentimento anti-árabe. Com base na distinção entre arabismo e Islã, esses grupos 

herdeiros de sofisticadas tradições cortesãs, como era o caso dos persas, manifestaram-se por 

meio de práticas de proteção cultural, da preservação da língua e da literatura, confrontando 

os valores árabes a que estavam submetidos. O movimento como um todo, embora 

diversificado e não coordenado, estendia-se de Alandaluz (atuais Espanha e Portugal) à Ásia 

Central, tendo como grandes expoentes, os persas e os arameus do Iraque (ASHTIANY, 

1990, p. 31; ENDERWITZ, 1997, pp. 513-517). Partindo do suposto de que a unidade do 

Estado-comunidade (’ummah) exigia um consenso quanto a princípios religiosos que os 

sucessores deveriam preservar sob a forma de herança, foram combatidos os movimentos que, 

qualificados de “inovadores” (ahl al’aḥdāṯ), na faceta política, representavam alguma saída 

transgressora da religião, da autoridade, do Califado. Por analogia, no âmbito literário, as 

palavras ’iḥdāṯ (atualização) ou muḥdāṯ (atualizado) passaram a descrever a poesia que fugia 

dos parâmetros considerados tradicionais. Para a instituição dominante, o moderno poético 

                                                                                                                                                   
ب، ویصرف إلیھ الوجوه، ولیستدعي بھ إصغاء األسماع إلیھ. [...] فإذا علم أنھ قد استوثق من اإلصغاء إلیھ، واالستماع لھ، عقب بإیجاب القلو

حق  النصب والسھر وسرى اللیل وحل الھجیر، وإنضاء الراحلة والبعیر، فإذا علم أنھ قد أوجب على صاحبھ الحقوق، فرحل في شعره، وشكا
مامة التأمیل وقرر عنده ما نالھ من المكاره في المسیر، بدأ في المدیح، فبعثھ على المكأفاة، وھزه للسماح، وفضلھ على األشباه، وصغر الرجاء، وذ

 في قدره الجزیل.
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parecia uma transgressão similar à política ou à intelectual, como uma negação do modelo 

estabelecido. 

 

 

Nasceu uma espécie de oposição ao “antigo”, ou a superação de suas formas, 

e ao mesmo tempo uma espécie de interação com os afluentes que 

provinham de fora do antigo, isto é, não-árabes. Isto é o que articula a 

dinâmica da civilização árabe-islâmica, que tem como mais profunda 

característica o ser uma mescla harmonizadora de Jāhiliyyah [período pré-

islâmico] e do Islão, com raiz e legado, com o outro – a Pérsia, a Grécia, a 

Índia –, como empréstimo e interação. Isto é, mescla daquilo que constituía a 

produção humana mais presente e atuante, além dos elementos mais antigos 

do sedimentado na memória histórica, ou vital-social: os elementos sumero-

babilônicos e arameo-siríacos. (ADONIS, 1997, p. 212)88 

 

O maior interesse dos estudos de poesia até o século IX d.C./ III H. era pela poesia 

pré-islâmica e omíada. Poetas e literatos árabes classificaram a poesia conforme estados 

emocionais, afecções, emoções que serviram de base a classificações posteriores sobre os 

tipos poéticos. As primeiras manifestações de estudos literários no período pré-islâmico 

estavam ligadas a algumas autoridades chamadas a julgar as habilidades de dois ou mais 

poetas em disputa. Seus julgamentos, baseados em visões bem heterogêneas, buscavam 

avaliar um poema comparado a outro, por meio de considerações formais - relacionadas, por 

exemplo, à boa organização do verso e à pertinência semântica para o tratamento do tema -, 

ou com base em princípios morais, de fundo mais subjetivo (BOHAS, 1990, pp. 84-85). É 

possível identificar, nesse sentido, anteriormente à sistematização que veio a ocorrer no 

século X d.C./ IV H., uma série de registros literários de ênfase biográfica, em que pela 

qualificação do poeta concebia-se uma tipificação de temas e intenções (SCHOELER, 2010, 

p. 2). Dada a variedade de sistemas de classificação antigos recolhidos e apresentados na obra 

Alcumda fi maḥāsin aššicr wa-’adābihi (Os pilares da beleza poética e seu decoro), de Ibn-

                                                
88 Nació en una especie de oposición a “lo antiguo”, o superación de sus formas, y al mismo tiempo en una 

especie de interacción con los afluyentes que provenían de fuera de lo antiguo, es decir, no árabes. Esto es lo 
que articula la dinámica de la civilización árabo-islámica, que tiene como más profunda característica el ser 
una mescla armonizadora de la Yahiliyya y el Islam, como raíz y legado, con el otro – Persia, Grecia, la 
India –, como préstamo e interacción. Es decir, mezcla de aquello que constituía la producción humana más 
presente y actuante, además de los elementos más antiguos de aquello sedimentado en la memoria histórica, 
o vital-social: los elementos sumero-babilónicos, y arameo-siriacos. Tradução do Prof. Dr. Michel Sleiman 
para fins didáticos. 
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Rašīq (1000-1063[1070] d.C./ 390-456[463] H.)89, pode-se constatar a coexistência e 

sobreposição de diversas daquelas concepções (MEISAMI, 2003, p. 27). Alguns desses 

registros expressam abordagens “psicoliterárias”90, baseadas em atributos como estados de 

mente e afecções provocadas pelo poeta, sugerindo gêneros poéticos de amor ilícito, sátiras de 

escárnio, elogios eróticos, apologias de suplício, descrição de farras e do vinho. Outro modo 

de registro, sem tratar dos estados emocionais, focava a especialidade do poeta, nomeando as 

categorias temáticas, como amor (nasīb), sátira (hijā’), elogio (madīḥ), autoelogio 

(mufāḫara), símile (tašbiḥ). Outra tradição visava descrever a estrutura profunda da poesia 

árabe, à qual os três temas básicos orientados a uma pessoa estariam relacionados, 

caracterizando a sátira (hijā’) como negação ou oposto do elogio (madīḥ) e a elegia (marāṯī) 

como um elogio direcionado ao passado (SCHOELER, 2010, p. 8).   

 

 

Alguns pensadores disseram sobre esse assunto: a poesia é construída sobre 

quatro pilares (arkān): o elogio (almadḥ), a sátira (alhijā’), de amor 

(annasīb) e a elegia (ritā’). Disseram: os princípios da poesia são quatro: o 

interesse (alraġba), o medo (alrahbah), o prazer (aṭṭarb) e a raiva (alġaḍab). 

Com o interesse estão o elogio (almadḥ) e o agradecimento (aššukr), com o 

medo estão as desculpas (alictidar) e a súplica (alisticṭāf), com o prazer estão 

o desejo apaixonado (aššawq) e o delicado amor (annasīb), e com a raiva 

estão a sátira (alhijā’), a ameaça (attawacud) e a reprovação séria (alcitāb 

almuwaja’). (IBN-RAŠĪQ, 1981, p. 100)91 

 

 

Sobre a heterogeneidade de critérios das primeiras tentativas de categorizar a poesia 

árabe, nota-se que, pela ênfase em abordagens afetivas ou em aspectos expressivos da poesia, 

chega-se a uma formulação de temas tradicionais da literatura árabe. 

A abordagem realizada por Abū-cAbd-Allāh Ibn-Sallām Aljumaḥī (756-845 d.C./ 139-

231 H.)92 em sua obra Ṭabaqāt fuḥūl aššucarāʾ (Gerações de poetas eminentes) (ALJUMAḤĪ, 

2001) é considerada uma das primeiras com rigor filológico. Membro da escola de Basra, 

contemporâneo de Abū-Nuwās, vivendo em Bagdá, produziu uma classificação histórica e 
                                                
89 Cf. BOUYAHIA, Ch. “Ibn Rashik”.in Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 903-904. 
90 Heinrich – Literary Theory p. 37, apud SCHOELER, 2010, p. 7. 
وقال بعض العلماء بھذا الشأن: بنى الشعر على أربعة أركان، وھي : المدح ، والھجاء ، والنسیب ، والرثاء . وقالوا : قواعد الشعر أربع : الرغبة  91

رقة ھبة یكون االعتذار واالستعطاف ، ومع الطرب یكون الشوق و، والرھبة ، والطرب ، والغضب : فمع الرغبة یكون المدح والشكر ، ومع الر
 النسیب ، ومع الغضب یكون الھجاء والتوعد والعتاب الموجع .
92 Cf. PELLAT, Ch. “Ibn Sallām al-Djumaḥī” in Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 927-928. 
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geográfica dos poetas islâmicos e não-islâmicos, depositando considerável importância à 

questão de autenticidade da autoria. Contra a tendência da época e, portanto, de literaturas 

fortemente amparadas na transmissão oral, de atribuir enunciados aos grandes poetas como 

parte do método mnemônico (ONG, 1998, p. 83), Aljumaḥī procurava meios mais estritos 

para referendar o status que a antiga poesia árabe ganhou na cultura islâmica, como chave 

para elucidar o léxico e a gramática do Alcorão e dos textos do Ḥadīṯ. (BOHAS, 1990, p. 85). 

Sua obra foi a primeira a utilizar o termo crítica (naqd) no sentido de crítica literária, 

emprestado do setor de câmbio financeiro, relativo à operação de testar moedas para avaliá-

las. Quanto aos tipos de poesia reconhecidos entre a geração de poetas do período pré-

islâmico, Aljumaḥī cita três tipos tradicionais.   

 

 

Disseram os companheiros de Al’acšà que ele é o mais prolífico e notório 

nos tipos de poesia (funūn aššicr) e o mais excelente em elogios (madḥan), 

sátiras (hija’an), autoelogios (naḍran) e nas descrições relacionadas. 

(ALJUMAḤĪ, 2001, p. 44)93 

 

 

Com Aljumaḥī surge uma elaboração mais rigorosa sobre os estudos literários árabes. 

Esse processo é concomitante ao debate sobre o papel da antiga herança literária árabe e sua 

relevância na nova comunidade islâmica. Grupos não-árabes, cujas elites lutavam pela 

manutenção de seus legados, a fim de encontrar uma posição de domínio na sociedade 

emergente, opunham-se ao papel hegemônico que os árabes tentavam emplacar à sua tradição, 

em especial, quanto ao valor da antiga poesia árabe, sendo, com isso, identificados com o 

movimento de šucūbiyya. Considerando-se a importância da antiga poesia árabe na elucidação 

dos textos legais e religiosos, foi natural a eclosão de um forte movimento anti-šucūbiyya, 

defendendo o arabismo e a herança literária árabe, em que se destacam as obras de Aljāḥiḍ e 

Ibn-Qutayba (BOHAS, 1990, p. 86). 

Abū-cUṯman cAmr Ibn-Baḥr Alkinānī Albaṣrī (776-868/9 d.C./ 160-255 H.)94, 

conhecido como Aljāḥiḍ, pensador, literato, um dos grandes nomes da literatura árabe, 

dedicou-se intensamente a mostrar a eminência da herança árabe aos diversos campos de 

aprendizagem e sabedoria a que tenham contribuído. Seu livro Albayān wa-ttabyīn 

(Exposição e esclarecimento) é uma enciclopédia dos conhecimentos de seus contemporâneos 
                                                
 وقال أصحاب األعشى ھو أكثرھم عروضا واذھبھم في فنون الشعر وأكثرھم طویلةً جیّدةً وأكثرھم مدحا وھجاًء ونظراً وصفة كل ذلك عنده. 93
94 Cf. PELLAT, Ch. “Al-Djahiz” in Encyclopaedia of Islam. v.2. Leiden: Brill. 1991. pp. 385-387. 
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sobre avaliação de textos e expressão humana, em geral, em uma tentativa de agrupar tudo o 

que havia nos vários campos da linguística árabe, pela primeira vez até então. Nesse estudo, 

encontra-se a elaboração da questão fundamental que permeará todos os trabalhos 

subsequentes dessa área, o da relação entre enunciado (lafḍ) e seu significado (macnà).  

 

 

Os tipos de indicações do significado são cinco, evidentes ou não no 

enunciado: primeiramente o próprio enunciado, depois o signo, depois a 

ligação, depois a escrita, e então a situação, que se chama niṣba. A niṣba é a 

situação variável em que ocorrem os tipos e não se separa das outras 

indicações. Cada uma das cinco imagens é devida às imagens do enunciador, 

como uma roupagem distorcida de sua irmã, mas são elas que revelam os 

elevados significados na frase, sua verdadeira interpretação, suas categorias 

e valores, sua especificidade e generalidade, seu nível de eficiência e 

deterioração, e comumente tornam-se inefetivas e mal interpretadas, 

descartadas como inválidas. (ALJĀḤIḌ, 1955, p. 76)95 

 

 

Ibn-Qutayba (828-889 d.C./ 213-276 H.)96 avança um novo passo no sentido da 

elaboração e legitimação dos estudos literários árabes. Em seu livro Aššicr wa-ššucarā’ (A 

poesia e os poetas), além da primeira tentativa de uma análise estrutural da grande cacida, 

constituindo o cânone da poesia árabe antiga, esboça uma abordagem tradicional sobre os 

tipos (’aḍrab) da poesia, com base na qualidade dos enunciados do poeta e de seus 

significados. 

 

 

Considero que há quatro tipos (’aḍrab) de poesia: o primeiro deles é aquele 

em que o enunciado (lafḍ) é belo e o significado (macnà) excelente [...]; o 

segundo tipo é aquele em que enunciado é belo e agradável, mas quando 

você o examina não encontra nada no significado [...]; o terceiro tipo é 

aquele em que o significado é excelente, mas seus enunciados (’alfāḍ) são 

insuficientes para expressá-lo [...]; o quarto tipo é aquele limitado quanto ao 

                                                
وجمیع أصناِف الِدالَّالت على المعاني من لفظ وغیر لفظ، خمسة أشیاَء ال تنُقص وال تزید: أولھا اللفظ، ثم اإلشارة، ثم العقد، ثم الَخطّ، ثمَّ الحال  95

ة صورة بائِنةٌ التي تسمى نِصبةً، والنصبة ھي الحال الدالُة، التي تقوم مقام تلك األصناِف، وال تقصر عن تلك الدالالت، ولكلِّ واحٍد من ھذه الخمس
عن أجناسھا تھا؛ وھي التي تكِشف لك عن أعیان المعاني في الجملة، ثمَّ عن حقائقھا في التفسیر، ومن صورة صاحبتھا، وحلیةٌ مخالفةٌ لِحْلیة ُأخ

 وأقدارھا، وعن خاصھا وعامھا، وعن طبقات في الساروالضار، وعما یكون منھا لَغواً بھرجاً، وساقطاً مطَّرحاً.
96 Cf. LECOMTE, G. “Ibn Ḳutayba” in Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 844-847. 
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significado e insuficiente quanto ao enunciado. (IBN-QUTAYBA, 1947, pp. 

6-8)97 

 

 

Dentre os principais autores que emergiram na tradição de crítica literária sobre os 

passos de Ibn-Qutayba, pode-se mencionar cAbd-Allah Ibn-Almuctazz (861-908 d.C./ 247-

296 H.)98. Neto do califa assassinado Almutawakkil (822-861 d.C./ 205-247 H.)99, terceiro 

filho do califa Almuctazz (847-869 d.C./ 232-255 H.), sua obra esteve voltada para o combate 

às dissidências, em que se destacam uma emblemática série de poemas sobre a restauração do 

império abássida e a destruição dos seus inimigos. No livro Kitāb albadīc (Livro do novo 

estilo), pautado pela discussão entre tradicionalistas e apoiadores dos novos fazeres poéticos, 

procurou argumentar que esse novo estilo (badīc) não apresentava algo que não fora previsto 

no Alcorão, no Ḥadīṯ, na poesia antiga, ou na linguagem dos beduínos.  

 

 

Apresentamos nos capítulos deste livro o que encontramos do Alcorão, da 

língua, do Ḥadīṯ do profeta e seus companheiros, dos beduínos e da poesia 

dos antigos, nos discursos chamados de novo estilo dos inovadores, para 

fazer saber que Baššār, Muslim e Abū-Nuwās, e aqueles que liderados por 

eles seguem seus meios, não inauguraram essa arte, mas que é abundante em 

suas poesias o que se conhecia em seu tempo, até serem chamados por esse 

nome, como será demonstrado e comprovado. (IBN-ALMUcTAZZ, 2012, p. 

9)100  

 

 

Ao tentar desenvolver um aparato descritivo sistemático para a análise de vários tipos 

de figuras e imagens referentes aos valores estéticos dos textos poéticos, Ibn-Almuctazz 

consolidou certa terminologia que se tornou referência nessa área de estudo. 

 

 

                                                
قال أبو محمد: تدبرت الشعر فوجدتھ أربعة أضرب. ضرب منھ حسن لفظھ وجاد معناه، [...] وضرب منھ حسن لفظھ وحال، فإذا أنت فتشتھ لم  97

خر لفظھ.تجد ھناك فائدة في المعنى [...] وضرب منھ جاد معناه وقصرت ألفاظھ عنھ، [...] وضرب منھ تأخر معناه وتأ  
98 Cf. LEWIS, G. “Ibn al-Muctazz” in Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 892-893. 
99 Cf. KENNEDY. H. “Al-Mutawakkil cAl’āllāh” in Encyclopaedia of Islam. v.7. Leiden: Brill. 1993. pp. 777-
778. 
قد قّدمنا في أبواب كتابنا ھذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحادیث رسول أ¹ وكالم الصحابة واألعراب وغیرھم وأشعار المتقدمین من  100

ثَُر في أشعارھم ھ كَ الكالم الذي سّماه المحدثون البدیع ، لیُعلََم أن بشارا ومسلما وأبا نواس و َمن تقیّلھم وسلك سبیلھم لم یسبقوا إلى ھذا الفن و لكن
ُسمِّى بھذا االسم فأُعِرَب عنھ َوُدلَّ علیھ.فُعِرَف زمانھم حتى   
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A segunda metade do século IX coincide com o esforço da firmação da 

tendência conservadora e classicista, frente aos pressupostos poéticos do 

movimento dos inovadores iniciado, na mesma cidade, pelos poetas da 

geração de Abū-Nuwās (m. 813). Aquele movimento cultivara certos temas 

e formas já presentes na poesia dos antigos; porém, conferiu-lhes autonomia. 

Assim, ao invés de tomar o amor por tema introdutório ao panegírico, como 

era habitual até a época, os inovadores exploraram mais a composição 

monotemática; aos poemas de longa extensão preferiam os curtos; junto ao 

verso de dois hemistíquios, procuraram um mais longo, dividido em quatro 

(rubc ) ou cinco (muḫammas) hemistíquios; e não raro, palavras persas eram 

incrustadas em textos que deveriam ser castiços. (SLEIMAN, 2007, p. 24) 

 

 

Ao final do século IX d.C./ III H., então, ocorreu em territórios do Islã a primeira 

sistematização crítica do que passou a ser conhecida como literatura árabe clássica. 

Formalizaram-se as categorias de análise dos aspectos estéticos, assim como as teorias da 

classificação da poesia, que inauguram a crítica literária, em declarado debate sobre as 

influências que se aderiam à produção poética árabe considerada tradicional à época. O 

princípio do período abássida, porém, assistia a uma explosão súbita de gêneros recentes, em 

especial aqueles relacionados às temáticas de vinho, erótica e ascética, realizados em poemas 

independentes, mas ainda sem reconhecimento crítico de seu status. 

Foi entre os falāsifa, filósofos, tradutores e comentadores da tradição aristotélica e 

neoplatônica, que a Retórica (ḫiṭāba, às vezes no arabizado rīṭūrīqā), arte de argumentar e 

demonstrar eloquência em um discurso público, foi assimilada entre os pensadores do período 

abássida. Seu estudo, entretanto, deu-se mais no âmbito da falsafa (transliteração do termo 

grego para filosofia), nominalmente entre trabalhos de lógica, uma vez que se considerava a 

Retórica e a Poética de Aristóteles partes integrantes da Lógica, como se pode observar nas 

obras de Alfārābī (874-950 d.C./ 260-339 H.) e Ibn-Sīnā (980-1037 d.C./ 370-427 H.), 

conhecido como Avicena na tradução latina (ATTIE FILHO, 2002). Embora habitasse outro 

campo de estudos, as concepções gregas exerceram uma profunda influência sobre a prática 

de alguns pensadores da crítica literária de língua árabe. À época da redação das primeiras 

coletâneas que receberam a produção dos poetas inovadores, ao menos dois autores haviam 

expandido determinadas categorias de classificação para além da vertente fundada com 
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Aljāḥiḍ: Qudāma Ibn-Jacfar (~873-945 d.C./ 260-334 H.)101 e Isḥāq Ibn-Ibrāhīm Ibn-

Sulaymān Ibn-Wahb (?-946 d.C./ ?-335 H.). 

Na obra Naqd aššicr (Crítica da poesia) Qudāma intenciona estabelecer os 

fundamentos de uma ciência da crítica poética, cujo objetivo seria diferenciar a boa poesia da 

má. Propõe um modo de analisar e avaliar atributos positivos e negativos de elementos 

considerados simples (forma, significado, metro e rima), passando às unidades mais 

complexas, em que combinações dos elementos mais simples seriam avaliadas (forma e 

significado, forma e metro, significado e metro). O valor final emergiria de uma soma 

algébrica dos valores positivos ou negativos das variáveis analisadas. Ao definir a poesia 

como “um dito com métrica e rima que indica significado”102 (QUDĀMA, sem data, p. 64), 

Qudāma revisita a oposição entre enunciado (lafḍ) e significado (macnà), iniciada com 

Aljāḥiḍ. Enfatiza, nesse propósito, que as questões relativas à métrica, prosódia, rima, ou 

escolhas lexicais não compõem a totalidade dessa ciência, mas apenas interagem com ela de 

um modo complementar. 

Com relação às categorias de classificação da poesia, Qudāma assume que os tipos 

(aqsām) de temas são inumeráveis, limitando-se, por isso, a mencionar os que considera 

essenciais (ṣadrān), relativos às intenções (aġrād) “tradicionalmente” cultivadas, que seriam: 

elogio (madīḥ), elegia (marāṯī), sátira (hijā’), símile (tašbiḥ), descrição (ṣifah) e poesia de 

amor (nasīb) (SCHOELER, 2010, p. 11). Qudāma inova ao utilizar o termo intenções (aġrād) 

entendendo objetivos almejados pelo poeta ao compor seus versos que, em determinados 

tópicos, indicam significados que situam o poema. 

 

 

É possível indicar uma coleção de descrições para que o significado esteja 

voltado às intenções pretendidas, o que não chegaria ao propósito, uma vez 

que os tipos de significados que desejam expressar essas descrições não têm 

fim, e não seria possível alcançar seu número. Nesse sentido, pretendo 

apresentar os principais deles, como exemplos, apesar dos que não recordo, 

que anunciam as intenções dos poetas e o que eles consideram mais 

relevante. Entre os mais recorrentes estão: o elogio (almadīḥ) e a sátira 

                                                
101 Cf. BONEBAKKER, S.A. “Kudama” in Encyclopaedia of Islam. v.5. Leiden: Brill. 1986. pp. 318-322. 
 الشعر ... یقال فیھ: إنھ قول موزون مقفى على معنى. 102
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(alhijā’), a poesia de amor (annasīb), a elegia (almaratī), a descrição 

(alwaṣf) e a símile (attašbīb). (QUDĀMA, sem data, p. 91)103 

 

 

Qudāma assume que os gêneros podem ser identificados por elementos textuais, 

reproduzidos pela prática literária, em que as intenções do escritor (aġrād) estão explícitas e 

relacionadas às expectativas do leitor. Identifica-se nesse termo o núcleo da ideia que servirá 

à organização da produção dos poetas inovadores, sob a tradução de gênero. Apesar de muito 

influente, a concepção literária de Qudāma não identificava nominalmente, ou se atentava, os 

gêneros dos inovadores, com exceção do ġazal (QUDĀMA, sem data, p. 190). 

Na obra Kitāb alburhān fī wujūh albayān (Comprovação acerca dos aspectos da 

expressão)104, Ibn-Wahb o escritor (alkātib) combina certa elaboração da teoria tradicional 

com uma extensiva adaptação da visão poética e retórica de Aristóteles (BOHAS, 1990, p. 

90). Considera que a expressão poética é apenas um dos vários modos da expressão humana, 

destacando, à maneira de Qudāma, que os enunciados poéticos, embora sempre adaptados a 

uma situação e a um interlocutor, podem ser citados quanto aos tipos mais praticados. Nesse 

aspecto, procurou reduzir os tipos (funūn, literalmente artes) aos essenciais: elogio (madīḥ), 

sátira (hijā’), sapiencial (ḥikmah), e entretenimento (lahw).  

 

 

Para os poetas, os tipos (funūn) de poesia são muitos, que podem ser 

agrupados em quatro categorias (aṣnāf) fundamentais: a poesia de elogio 

(almadīḥ), de sátira (alhijā’), sapiencial (alḥikmah), e de entretenimento 

(allahw). E ramifica-se cada tipo entre essas categorias. Situam-se entre a 

poesia de elogio as elegias (almaratī), os poemas de admiração (al’iftḫār), 

de agradecimento (aššukr), de assuntos gentis (allaṭif fīlmas’ala), e o que 

mais se parecer com eles, ou for próximo de significado; estão entre os 

satíricos os poemas de calúnia (addammu), de reprovação (al’atib), crítica 

(istibṭā’), reprimenda (atta’nīb) e o que mais se pareça com eles ou seja 
                                                
جماع الوصف لذلك أن یكون المعنى مواجھا للغرض المقصود ، غیر عادل األمر المطلوب ، ولما كانت أقسام المعاني التي یحتاج فیھا إلى أن  103

ئ عن نفسھ. تكون على ھذه الصفة مما ال نھایة لعدده ، ولم یمكن أن یؤتى على تعدید جمیع ذلك ، وال أن یبلغ آخره رأیت أن أكرمنھ صدرا ینب
 م من أغراض الشعراء وما ھم علیھ أكثر حوما ، وعلیھ أشد روما ، وھو :ویكون مثاال لغیره ، وعبرة لما لم أذكره. وأن أجعل ذلك في األعال

 المدیح والھجاء ، والنسیب ، والمراثي ، والوصف ، والتشبیب.
104 Este livro foi primeiramente publicado no Cairo (Dār alkutub almiṣriyya, 1933) sob o título errado Naqd 

annaṯr (Crítica da prosa) e, por seu tema e forte tom aristotélico, levou alguns especialistas a o atribuírem 
equivocadamente a Qudāma Ibn-Jacfar. Algumas discrepâncias, porém, entre a abordagem do texto e a de 
Qudāma, como o viés marcadamente xiita, já levavam críticos como Taḥa Ḥussein a levantar 
questionamentos sobre sua atribuição de autoria, quando um novo manuscrito descoberto em 1948 tornou 
possível a identificação real do autor e do título da obra, Cf. BOHAS, 1990, p. 90; JAROUCHE, 2005, p. 22. 
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similar; entre os poemas sapienciais estão os provérbios (al’amtāl), os 

ascéticos (attazhīd), os sermões (almuwācīḍ) e o que se assemelha a eles ou 

seja de seu tipo; os poemas considerados de entretenimento são os de amor 

(alġazal), de caça (aṭṭard), de descrição de vinho (waṣif alḫamr), os 

libertinos (almujūn) e aqueles que se pareçam com eles. (IBN-WAHB, 1969, 

p. 135)105 

 
 

Ibn-Wahb adiciona ineditamente a categoria de poemas “diversão” ou 

“entretenimento” (allahw), desdobrando-a nas subcategorias de amor (alġazal), caça (aṭṭard), 

descrição de vinho (waṣf alḫamr) e libertinos (almujūn), o que permite recepcionar os novos 

gêneros poéticos que vinham sendo praticados desde o período do califado omíada, e durante 

o califado abássida. Sobrepõe, então, alguns sistemas de classificação, buscando dar respaldo 

à diversidade de temas produzidos a sua época. 

 

 

O fato de ter criado um sistema que abrange os gêneros temáticos da poesia 

"moderna" e permite que eles sejam tratados de forma equitativa é uma 

realização de Ibn-Wahb que tem sido reconhecido e valorizado na pesquisa 

moderna desde o início. (SCHOELER, 2010, p. 16) 106 

 
 

 No Alburhān, Ibn-Wahb descreve os temas amparado na ocorrência apenas de poemas 

independentes, por consequência, como exemplares de gêneros poéticos específicos. Portanto, 

mesmo que não baseasse sua classificação em poemas completos, mas, como todos os críticos 

de sua época, apenas em fragmentos, afirmava a singularidade das unidades temáticas 

inovadoras, abrindo um precedente para a recepção na teoria literária árabe das práticas 

poéticas dos primeiros tempos do Islã. 

Quando em meados do século X d.C./ IV H. Abū-Bakr Aṣṣūlī compilou o dīwān de 

Abū-Nuwās, seguido pelo de Ḥamza Al’iṣfahānī, consolidou-se um registro do 

reconhecimento das práticas inovadoras do século VIII d.C./ II H. Na maioria das 

compilações, até então, apenas ordenavam-se todos os poemas pela sequência alfabética da 
                                                
وللشعراء فنون من الشعر كثیرة یجمعھا في األصل أصناف أربعة وھي : المدیح ، والھجاء ، والحكمة ، واللھو ، ثم یتفرع عن كل صنف من  105

یكون من ذلك فنون ، فیكون من المدیح : المراثي ، واالفتخار ، والشكر ، واللطف في المسألة ، وغیر ذلك مما أشبھھ ، وقارب معناه معناه؛ و
ذلك،  طاء، والتأنیب ، وما أشبھ ذلك وجانسھ؛ ویكون من الحكمة : األمثال، والتزھید، والمواعظ، وما شاكلالھجاء : الذم ، والعتب ، واالستب

 وكان من نوعھ؛ ویكون من اللھو: الغزل، والطرد، وصفة الخمر والمجون، وما أشبھ ذلك وقاربھ.
106 The fact of having created a system which covers thematic genres of ‘modern’ poetry and allows them to be 

dealt with equitably is an accomplishment of Ibn Wahb which has been recognized and valued in modern 
research from the start. 
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rima final, sendo raros aqueles organizados conforme um outro critério, como o 

cronológico107. É significativo, nesse sentido, que o primeiro cancioneiro alguma vez, entre os 

árabes, organizado segundo seções reconhecidas como gêneros temáticos foi o editado por 

Aṣṣūlī, que segmentou a obra de Abū-Nuwās entre os temas “vinho” (ḫamr), “caça” (ṭard), 

“elogio” (madīḥ), “sátira” (hijā’), “amor ao masculino” (ġazal almuḏakkarāt), “amor ao 

feminino” (ġazal almu’annaṯāt), “libertino” (mujūn), “repreensão” (mucātabāt), “elegia” 

(marāṯī) e “ascetismo” (zuhdiyyāt), nessa ordem. 

Abū-Bakr Muḥammad Ibn-Yaḥyā Ibn-Alcabbās Aṣṣūlī (880-946 d.C./ 267-335 H.)108, 

referido como Aṣṣūlī Aššataranjī (Aṣṣūlī, o enxadrista), foi um culto literato, prolífico autor, 

colecionador de livros, principalmente de poesia, e exímio mestre de xadrez, que ocupa um 

lugar de destaque na história da literatura árabe. Nascido em uma ilustre família de Bagdá, 

intimamente ligada à dinastia abássida, serviu, sob confiança do califa Almuqtadir (895-932 

d.C./ 282-320 H.), como tutor a dois de seus filhos, entre eles o futuro califa Arrāḍī (909-940 

d.C./ 297-329 H.), talentoso poeta, de quem Aṣṣūlī veio compor o séquito de companheiros 

(IBN-ḪALLIKĀN, 1843, v.3, p. 68). 

Dedicado à produção de biografias (aḫbār), alguns dos estudos por que mais se 

interessou foram os relativos à poesia dos inovadores, a que devotou a compilação, 

organização e edição de coleções. Segundo o livreiro Ibn-Annadīm, 

 

 

Abū-Bakr compilou organizando de modo alfabético a poesia dos 

inovadores Ibn-Arrūmī, Abū-Tammām, Albuḥturi, Abū-Nuwas, Alcabbās 

Ibn-Alaḥnaf, cAlī Ibn-Aljahm, Ibn-Ṭabāṭabā, Ibrāhīm Ibn-Alcabbās, Ibn-
cUyaynah, Ibn-Šarācah e Aṣṣūlī Ibn-Arrūmī. (IBN-ANNADĪM, 1872, p. 

151)109 

 

 

Com relação a esse tema, Aṣṣūlī compila algumas das principais práticas literárias do 

século IX d.C./ III H. Na obra Aḫbār Abū-Tammām (Histórias de Abū-Tammām), por 

exemplo, elabora uma defesa detalhada do estilo poético inovador, anexada à abertura do 

livro, na Risālat Aṣṣūlī ’ilà Abi Allait Muzāḥim Ibn-Fātik (Carta de Aṣṣūlī a Muzāḥim Ibn-

                                                
107 A redação mais popular do dīwān de Almutanabbī (915-965 d.C./ 303-354 H.), realizada por Alwahidi (morto 

em 1075 d.C./ 468 H.), é arranjada cronologicamente. 
108 Cf. LEDER, S. “Al-Ṣūlī” in Encyclopaedia of Islam. v.9. Leiden: Brill. 1997. pp. 846-848. 
 ومما صنفة أبو بكر من اشعار المحدثین على حروف المعجم ابن الرومي ابو تمام البحترى ابو نواس العباس بن شراعة الصولي ابن الرومي. 109
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Fātik) (AṢṢŪLĪ, 1970, pp. 3-56), em uma análise de defesa dos inovadores contra os que 

refutam o novo estilo. 

No Dīwān Abī Nuwās, um de seus trabalhos mais famosos, compõe não apenas uma 

seleção dos versos que poderiam ser atribuídos ao poeta, mas uma elegante sistematização 

contextualizada do que considera ser o mais moderno da literatura de seu tempo. Mais que a 

simples transmissão da poesia, Aṣṣūlī colecionava narrativas de eventos que supostamente 

tenham inspirado ou provocado os versos dos poetas, adicionando, ocasionalmente, 

explicações e avaliações sobre os poemas (LEDER, 1997. p. 848). Sob o rigor da tradição 

crítica iniciada com Aljumaḥī, valorizou a indicação da linha de transmissão (isnād), 

recusando todos os poemas que pensava serem equivocadamente atribuídos a Abū-Nuwās, 

produzindo uma obra enxuta, mas segura quanto às fontes.  

Uma das principais características do Dīwān Abī-Nuwās de Aṣṣūlī é, pois, ser o 

primeiro cancioneiro em língua árabe a utilizar uma estrutura de divisão do livro em capítulos 

que agrupam poemas representantes dos gêneros poéticos, inclusive dos inovadores. Essa 

iniciativa parece dialogar com a obra Kitāb Alburhān de Ibn-Wahb. Destaca-se a semelhança 

de pensamento no uso que Aṣṣūlī faz do termo funūn (artes, tipos), à maneira de Ibn-Wahb, 

para designar os capítulos do dīwān. Ademais, como em Alburhān, utiliza os subtipos de 

poesia de entretenimento (lahw), nas categorias de amor (ġazal), caça (ṭard), vinho (ḫamr) e 

libertinos (mujūn) que virão a organizar alguns dos poemas mais famosos de Abū-Nuwās. 

Ibn-Annadīm credita a Yaḥyā Ibn-Alfaḍl110 a primeira compilação sobre Abū-Nuwās, 

realizada com base nas anotações pessoais que teriam sido depositadas a seus cuidados após a 

morte do poeta, em que já estariam organizados os poemas em dez categorias (aṣnāf) (IBN-

ANNADĪM, 1872, p. 190). Esse registro pode reforçar a hipótese de que os principais 

cancioneiros de Abū-Nuwās remetam a um arquétipo comum que já apresentava uma 

organização por gêneros, possivelmente a uma coleção compilada pelo próprio poeta. Isso 

seria confirmado por um comentário de Aṣṣūlī sobre o poeta haver classificado seus poemas 

em dez categorias, em que ġazal almucannaṯāt (amor ao feminino) e mujūn (libertinos) 

estariam citadas nominalmente (SCHOELER, 2010, p. 26). Ismācīl Ibn-Nawbaḫtī, declara, 

porém, que, após a morte de Abū-Nuwās, visitou sua casa e não encontrou mais que um 

caderno (jaraz) com uma coleção de expressões raras e observações gramaticais (IBN-

ḪALLIKĀN, 1843, v.3, p. 392), o que coloca alguma incerteza sobre o poeta utilizar as 

categorias da poesia inovadora em seus manuscritos. 

                                                
110 Possivelmente, refere-se a um filho de Abū-Alcabbās Alfaḍl Ibn-Abī Sahl Nawbaḫtī, e este era um dos filhos 

de Abū-Sahl Ibn-Nawbaḫtī. 
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Se o comprometimento de Aṣṣūlī era exclusivamente com a produção de livros de 

poesia excelentes, as intenções do filólogo e historiador Abū-cAbd-Allāh Ḥamza Ibn-Alḥasan 

Al’iṣfahānī (884-961 d.C./ 271-350 H.)111 talvez estivessem em relação mais direta com as 

querelas políticas da sociedade abássida. Habitante da cidade de Isfahan, no centro do atual 

Irã, de língua de herança persa, Ḥamza escreveu 12 livros entre as áreas de história, 

provérbios, poesia e lexicografia, dos quais quatro são conhecidos – Attanbīh calà ḥudut 

attaṣḥīf (Descoberta sobre casos de plágio), Kitāb al’amṯāl calà af cāl (O livro de 

provérbios), Šarḥ aḫbār Abū-Nuwās (Histórias comentadas de Abū-Nuwās) e Ta’rīḫ saniyy 

mulūk al’arḍ wa-l’anbiyā (História dos mais elevados reis da terra e dos profetas) –, em 

evidente esforço de valorização da cultura persa (POURSHARIATI, 2007, p. 118).  

Entre os trabalhos mais importantes de Ḥamza está a coleção de Abū-Nuwās. É 

evidente nessa obra o destaque dado às dimensões persas de sua poesia, como, por exemplo, 

quando cita os provérbios que o poeta traduziu diretamente do persa. Se Aṣṣūlī, por um lado, 

sob os princípios de sua crítica, procurou remover os poemas que ele considerou serem 

equivocadamente atribuídos a Abū-Nuwās, Ḥamza, por sua vez, incluiu tudo o que estava a 

seu alcance. Esse procedimento, que ocasionou uma desproporção com relação ao volume da 

primeira obra, indica uma perspectiva de registro que pretende valorizar os estilos poéticos 

inovadores no que acrescentavam à tradição árabe, mesmo que sob pena de plágio. 
 
 
Embora Aṣṣūlī visasse excluir todos os poemas espúrios e os arranjasse, 

dentro dos capítulos separados, na ordem alfabética estrita, Ḥamza mostra 

um sentido menos crítico, porque nunca se poderia saber se um poema 

suspeito não é afinal genuíno. Assim, sua coleção é cerca de três vezes maior 

que a de Aṣṣūlī, e contém cerca de 1500 poemas com 13 mil linhas. Além 

disso, ele acrescenta a muitos versos aḫbār [histórias] que estão faltando em 

Aṣṣūlī, e para alguns capítulos acrescenta um comentário introdutório. 

Incorporou também em sua coleção a chamada "Carta dos sírios sobre os 

plágios de Abū-Nuwās", de Muhalhil b. Yamūt. A edição de Ahlwardt das 

canções do vinho segue a recensão de Aṣṣūlī, enquanto a edição impressa do 

Cairo de 1898 é baseada na de Ḥamza. (WAGNER, 1986, p. 144)112 

                                                
111 Cf. ROSENTHAL, F. “Ḥamza al-Iṣfahānī”. Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. p.156. 
112 While al-Ṣūlī aimed at excluding all spurious poems and arranged the poems, within the separate chapters, in 

strict alphabetical order, Ḥamza shows a less critical sense, as one could never know if a suspect poem is not 
after all genuine. Thus his collection is about three times as large as that of al-Ṣūlī, and contains about 1500 
poems with 13,000 lines. Moreover, he adds to many verses akhbār, which are missing in al-Ṣūlī, and to some 
chapters adds a commentary. He also incorporated in his collection the so called “Risāla of the Syrian on 
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 Ḥamza parece ter sido fomentado pelos Barmécidas, por um tempo. Posteriormente, 

uma próxima amizade com a família Nawbaḫtī o mantinha integrado nesse meio social 

defensor da tradição cultural iraniana. Foi por meio dessa família que obteve acesso aos 

manuscritos e a informações sobre a vida do poeta. É registrado que uma de suas três únicas 

visitas a Bagdá, a de 935 d.C./ 323 H., deu-se a fim de consultar os manuscritos do trabalho 

de Abū-Nuwās que estavam de posse de Abū-Sahl Alfaḍl Ibn-Nawbaḫtī. Abū-Nuwās era 

amigo de Ismācīl, Sulaymān e Faḍl, os filhos de Abū-Sahl, aos quais foram confiados seus 

manuscritos (POURSHARIATI, 2007, p. 117). 

Percebido por seus contemporâneos e pelas gerações subsequentes como um šucūbī, 

Ḥamza era descrito até mesmo como um persa nacionalista com grande preconceito contra os 

árabes. Essa visão, porém, pode expressar algum exagero, uma vez que seu trabalho, além de 

valorizar consideravelmente as referências árabes, buscou fontes autênticas entre informantes 

das tradições judaica, grega ou bizantina, a fim de incrementar a vida intelectual islâmica do 

século X d.C./ IV H. (POURSHARIATI, 2007, p. 117). 

Ao compilar o cancioneiro de Abū-Nuwās, Ḥamza Al’iṣfahānī estabeleceu uma 

própria sequência de disposição dos gêneros, se comparada à de Aṣṣūlī. Começa pelos 

gêneros tradicionais de elogios (madā’ih), elegias (marāṯī), poemas de reprovação (citāb) e 

sátira (hijā’), para então introduzir com textos de apresentação cada um dos gêneros 

inovadores, começando pelos poemas ascéticos (zuhdiyyāt) e de caça (ṭard). Os poemas de 

vinho (ḫamr) ocupam todo o terceiro volume, os poemas de amor ao feminino (ġazal 

almu’annaṯāt) e de amor ao masculino (ġazal almuḏakkarāt) dividem um quarto volume, 

finalizando a obra com um quinto volume dedicado aos poemas ditos libertinos (mujūn). 

Além de alterar a sequência dos dez gêneros, essa coletânea acrescentou, logo após a página 

de apresentação do livro, um primeiro capítulo em que cita descrições de outros autores sobre 

a poesia de Abū-Nuwās e as condições de produção de seus versos. Adicionou na sequência 

um segundo capítulo, chamado fī naqā’iḍihi mac aššucarā’ wa-’aḫbārihi machum wa-mac 

alqiyān (Embates com poetas e suas [de Abū-Nuwās] anedotas com eles e com as mulheres), 

dividido em duas partes, em que apresenta alguns embates literários entre Abū-Nuwās e 

outros poetas, além de histórias narradas por celebridades da tradição literária árabe, sempre 

permeadas por seus versos. Os termos utilizados por Ḥamza para indicar a segmentação dos 

temas em capítulos (bāb, pl. abwāb, como um primeiro nível), e subcapítulos (faṣl, pl. fuṣūl) 

                                                                                                                                                   
the sariqāt of Abū Nuwās”, addressed to him by Muhalhil b. Yamūt. Ahlwardt's edition of the wine-songs 
follows the recension of al-Ṣūlī, while the printed edition of Cairo 1898 is based on that of Ḥamza. 
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são mais de contexto editorial que de critério literário, significando ambos genericamente 

capítulo, parte. 

A principal implicação do uso dos gêneros poéticos como método de ordenamento 

literário foi o registro da diversidade dos tipos poéticos desenvolvidos pelos mais famosos 

inovadores do século VIII d.C./ II H. Criaram, assim, discursos de recepção dos enunciados 

poéticos, que cooperavam na constituição de sentidos em novas situações de enunciação 

desses poemas. Essa recepção, em um vivo diálogo com os embates políticos relativos à 

expansão do Islã, foi também resultante de influências teóricas e temáticas não-árabes. É com 

a obra de Abū-Nuwās, dessa perspectiva, que a complexa sociedade islâmica abássida 

sintetiza algumas de suas contradições sobre práticas que, de esporádicas no período omíada, 

adquiriram status literário e a aceitação de críticos, especificamente no que se refere aos 

poemas de vinho, de amor e libertinos, que notabilizaram o poeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 58 

4. Características dos gêneros inovadores - ḫamriyya, ġazal e mujūn 
 
 

4.1 Ḫamriyya - Os poemas de vinho 
 

Abū-Nuwās chegou à mais alta fama, principalmente, por conta de seus poemas que 

tratam o tema de vinho (SCHOELER, 1998, p. 42; WAGNER, 1986, p.144). Nesse gênero, é 

considerado o maior poeta árabe, sendo a principal referência para todos os que 

posteriormente trataram desse tema. No dīwān organizado por Ḥamza Al’iṣfahānī, o gênero 

ḫamriyya forma o capítulo mais extenso, composto por 19 seções, ordenadas conforme a letra 

da rima final (qāfiya) do poema, num total de 323 cacidas e fragmentos de cacidas 

(AL’IṢFAHĀNĪ, 2003a, p. 13). 

A tematização do vinho chega à poesia árabe clássica como um legado do período pré-

islâmico. Os poetas deste período já celebravam o vinho como um elemento menor entre as 

partes da multitemática cacida, especificamente na introdução amorosa, o nasīb. Como um 

tópico subordinado a uma estrutura maior, o vinho apareceu primeiramente em rápidas 

descrições entre autoelogios e fragmentos amorosos, nos quais, por exemplo, bebê-lo era um 

ato de heroísmo imprudente como a audácia física no campo de batalha, ou compondo elogios 

amorosos em que a saliva da amada era comparada a vinho e mel (KENNEDY, 2005, p. 57). 

Do período pré-islâmico e dos primeiros anos do Islã, é possível destacar as descrições 

de vinho precursoras, por exemplo, nas mucallaqāt113 de Labīd, cAntara e, especialmente, de 
cAmr Ibn-Kulṯūm (?-584 d.C./ ?-39 a.H.)114, que abre sua ode mais famosa com os versos: 

 

Acorda, menina, para nos servir desse teu grande cálice, e não poupe esses 

vinhos de Andarim, 

brilhantes, como que aromatizados com açafrão misturado à água quente! 

Vinhos que, provados, quebrantam o ímpeto dos homens mais ardorosos, 

que enlanguescem. 

Tu vês um avarento ambicioso, quando as taças correm, desprezar por elas a 

riqueza! 

Mãe de Amr, desviaste de nós o cálice que vinha no caminho certo! 

                                                
113 Grupo de sete poemas em árabe considerado representante da mais fina poesia pré-islâmica (MUSSA, 2006). 

Essa avaliação foi criticada pelo professor Ṭaha Ḥussain, no início do século XX, sob a tese de que as 
características daqueles poemas, como chegaram à atualidade, indicam tratarem-se de obras ao modo literário 
posterior ao fato corânico, o que sugere que tenham sido reescritas sob as regras da língua árabe já 
formalizada pelo Islã; Cf. HUSSEIN, Ṭaha. Fī aššicr aljahilī, Cairo: Dar alkutub almaṣriyah. 1926. 

114 Cf. BLACHÈRE, R. “cAmr b. Kulthum” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. p. 452. 
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O que há de mal no teu amigo, mãe de Amr, para não ser servido em favor 

de outros dois? 

Quantos cálices tenho bebido em Baalbek, e quantos em Damasco e em 

Cesaréia! 

Se nossos destinos hão de ser cumpridos inexoravelmente, então, aos 

destinos! (MUSSA, 2006, p. 93)115 

 

 

 Anteriormente aos famosos poetas dos mucallaqāt, cita-se um grupo de poetas do 

principado árabe dos Laḫimidas em Hira (que viveram entre os anos 300 e 600 d.C./ 330 a 20 

a.H.) que produziram introduções amorosas requintadas pela descrição de vinho. Situada na 

margem ocidental do Médio Eufrates, a cidade estava localizada na fronteira romano-

sassânida, e também nas proximidades das tribos árabes da península. Em Hira, todos os 

elementos que definem a herança dos antigos ao Islã podem ser encontrados: os elementos 

cristão-aramaico, árabe-beduíno, judaico e persa (TORAL_NIEHOFF, 2010, p. 323). Citam-

se entre os poetas que trabalharam o tema de vinho Murāqiš Al’aṣġar (?-53 a.H/ ?-570 

d.C.)116, Al’aswad Ibn-Yacfur (~ séc. I a.H/ VII d.C.)117, Ṭarafa (~ séc. I a.H/ VII d.C.)118 

sobrinho de Murāqiš, Al’acša Maymūn (570-625 d.C./ -53-4 H.)119 – cuja obra dedica muitas 

linhas ao tema –, mas principalmente o árabe iraniano cAdi Ibn-Zayd (?-600 d.C./ ?-22 

a.H.)120. Poeta de religião cristã, evidente pelo nome Alcibādī que designa uma tribo cristã da 

região, viveu entre Hira e a corte Sassânida, com quem os Laḫimidas tinham boas relações até 

a ascensão do Islã. Embora, seu dīwān tenha se perdido, destaca-se dos fragmentos que 

chegaram à atualidade, além dos poemas de vinho, sua poesia sapiencial que combinava 

expressão do ascetismo e reflexões sobre a vaidade e a fragilidade humana (GABRIELI, 

1986, p. 196). Abū-Faraj Al’iṣfahānī (897-967 d.C./ 284-356 H.)121 cita no Kitāb Al’aġānī 

(Livro das canções), uma série dos seus versos (AL’IṢFAHĀNĪ, 1994, v.1, pp. 393-430). 

No momento da ascensão do Islã, então, a descrição de vinho existia principalmente 

como um tema dentro da composição da longa cacida, mas a partir do século VII d.C./ I H. 

                                                
115 Cf. CORRIENTE, F. Las diez mucallaqāt. Madrid: Hiperion. 2005. 
116 Cf. PELLAT, Ch. “Murakkish” in Encyclopaedia of Islam. v.7. Leiden: Brill. 1993. pp. 603-604. 
117 Cf. PELLAT, Ch. “Al-Aswad b. Yacfur” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. p. 728. 
118 Cf. MONTGOMERY, J-E. “Tarafa” in Encyclopaedia of Islam. v.10. Leiden: Brill. 2000. pp. 219-220. 
119 Cf. CASKEL, W. “al-Acša” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. pp. 689-690. 
120 Cf. GABRIELI, F. “cAdi b. Zayd” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. p. 196; 

HAINTHALER Theresia. “Adi Ibn Zayd al-Ibadi, the Pre-Islamic Christian Poet of al-Hira and his Poem Nr. 
3 Written in Jail” in Parole de l’Orient, vol. 30. Beirute: Faculté Pontificale de Théologie de l’Université 
Saint-Esprit de Kaslik. 2005. pp. 157-172. 

121 Cf. NALLINO, M. “Abū ‘L-Faradji al-Isfahani” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. p. 118. 
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passa a ser produzido como um poema autônomo. Daquele momento em diante seria 

desenvolvido um repertório específico de descrições, narrações, léxico, cenas, imagens e 

lugares comuns próprios que caracterizariam por fim os poemas de vinho como um gênero 

autônomo (KENNEDY, 2005, p. 58).  

 

 

Uma nova tendência parece ser exibida em uma área mais propícia ao 

florescimento da ḫamriyya, na qual a produção literária reflete uma atitude 

existencial e expressa uma visão do mundo. A autonomia da estrutura tende 

a afirmar-se, a linguagem torna-se mais flexível e melhor adaptada à 

natureza da inspiração, e o breve poema de vinho faz sua aparição. 

(BENCHEIKH, 1997, p. 1002)122 

 

 

Pode-se distinguir a produção dos poemas de vinho no primeiro século do Islã entre a 

poesia do Hijaz123 e a do Iraque. A poesia do Hijaz, cantada entre representantes de uma 

aristocracia ociosa, é conhecida pelo hedonismo que foi a marca de um estágio decisivo dos 

poemas de amor (ġazal) e de vinho, quando ainda compartilhavam muitas características 

temáticas. Esse estilo de poesia é bem representado por Ibn-Sayḥān (séc. VII d.C./ I H.)124, 

um poeta muito dedicado a esses temas. Al’aḥwaṣ Al’anṣārī (655-728-9 d.C./ 35-110 H.)125, 

também representante da poesia do Hijaz, expressava o tipo aristocrata, libertino, apreciador 

dos prazeres que o amor, a música e o vinho podiam oferecer. Devido a uma crítica política 

foi perseguido, o que lhe desencadeou castigos físicos e o exílio (BENCHEIKH, 1997, 

p.1002). Quanto aos poemas de vinho produzidos na região do Iraque, nos primeiros anos do 

Islã, destaca-se o volume do trabalho do cristão Al’aḫtal (~640-710 d.C./ 20-92 H.)126 que, 

ligado ao meio poético de Hira, é identificado com ressalvas como sucessor de Al’acša. Pode-

se mencionar, entre as características de sua poesia, a sobreposição dos temas de água e vinho 

em ricas combinações semânticas.  

 

                                                
122 A new tendency seems to be displayed in an area more propitious to the blossoming of the ḫamriyya, where 

the literary production reflects an existential attitude and expresses a view of the world. The autonomy of the 
framework tends to assert itself, the language becomes more supple and better adapted to the nature of the 
inspiration, and the brief Bacchic poem makes its appearance. 

123  Região a Oeste da Península Arábica, banhada pelo Mar Vermelho, entre o Golfo de Ácaba e Jizan, 
conhecida por incluir Meca, Medina e Tabuk. 

124 Cf. PELLAT, Ch. “Ibn Sayḥān” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. pp. 931-932. 
125 Cf. PETRACEK, K. “al-Aḥwaṣ” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. p. 305. 
126 Cf. BLACHÈRE, R. “al-Akhtal” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. p. 331. 
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Benéfico ou destrutivo, abundante ou raro, calmo ou violento, ocupando 

espaço com seu som e perfume, levando à embriaguez ou suspensão, água e 

vinho se unem ou se confrontam para impor um quadro de liquidez que 

continua em estrita relação com a realidade. Os poetas posteriores partiriam 

desta realidade enriquecendo seu trabalho com significado simbólico. 

(BENCHEIKH, 1997, p.1002)127 

 

 

O segundo século do Islã (séculos VIII-IX d.C.) culminaria com a glorificação do 

gênero de vinho produzido por Abū-Nuwās, em uma linha sucessória diretamente herdada do 

califa Walīd Ibn-Yazīd (?-743 d.C./ ?-125 H.)128 (BENCHEIKH, 1997, p. 1003; KENNEDY, 

1997, p. 6). Walīd II, como ficou conhecido, foi um mestre do então moderno gênero de 

vinho como um modo literário maior. Embora tenha produzido numerosos poemas mais tarde 

referenciados (plagiados, parafraseados, parodiados) por Abū-Nuwās, Abū-Faraj Al’iṣfahānī 

afirma, no Al’aġānī, que pequena parte de sua obra teria chegado ao século X d.C./ III-IV H. 

(AL’IṢFAHĀNĪ, 1994, v.7, pp. 5-61). De personalidade controversa, Walīd II era um 

príncipe árabe, poeta e compositor, que reuniu a seu redor um grupo literário de produção 

significante, multiplicou os elementos que descrevem o tema de vinho, evidenciando 

admiração explícita por cAdi Ibn-Zayd. 

Foi em Kufa, no entanto, que Almaġīra Ibn-cAbd-Allāh (?-699 d.C./ ?-80 H.)129, 

conhecido como Al’uqayšir Al’asadī, ainda no primeiro século do Islã, celebrou uma das 

principais experiências da poesia de vinho. Era um boêmio mal falado frequentador das 

tavernas de Hira, que formou com alguns companheiros um grupo conhecido como os 

libertinos de Kufa (mujjān alkūfa). Seria o primeiro impulso dessa escola libertina, uma das 

principais tradições sobre os temas de vinho, amor e libertinos da literatura árabe. 

O gênero de poesia de vinho foi se consolidando como uma unidade temática, ainda, 

conforme as mudanças nos espaços sociais. Com a ascensão do Islã, alguns 

poetas/enunciadores procuraram relacionar a descrição de vinho a situações de contestação de 

uma nova ordem social, política, religiosa. Nesse sentido, a formação do gênero ocorreu como 

                                                
127 Beneficent or destructive, abundant or rare, calm or violent, occupying space with their sound and perfume, 

leading to drunkenness or suspending it, water and wine join together or confront one another to impose a 
framework of liquidity which continues in strict relationship with reality. Later poets were to depart from this 
reality and their work was to become enriched with symbolic significance. 

128 Cf. KENNEDY, H. “al-Walīd” in Encyclopaedia of Islam. v.11. Leiden: Brill. 2002. pp. 127-128. 
129 Cf. ARAZI, A. “al-Ukayshir” in Encyclopaedia of Islam. v.10. Leiden: Brill. 2000. pp. 787-788. 
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um meio de expressão, que dava voz à profanidade, ao hedonismo, à licenciosidade 

(KENNEDY, 2005, p. 58). A descrição de vinho, além disso, sobreviveu como um tema, às 

novas condições de comportamento impostas pelo Islã, principalmente porque era consumido. 

Era muito tolerado pela elite governante em espaços restritos em que, quanto a essa prática, 

nada havia mudado com a nova ordem – embora sua produção e comércio agora estivessem 

com os monges cristãos, mercadores judeus e zoroastristas. 

O início do século IX d.C./ II-III H. foi dominado por alguns dos maiores nomes na 

literatura árabe, como Alḥusayn Ibn-Aḍḍaḥḥāk (772-864 d.C./ ~155-250 H.)130, Muslim Ibn-

Alwalīd (747-823 d.C./ 130-208 H.)131 e, sobretudo, Abū-Nuwās. Muitos outros, além deles, 

escreveram sobre o tema, de modo que todo o trabalho desse período constitui o corpus mais 

importante sobre o assunto. O brilho da experiência poética de Abū-Nuwās, porém, fez de seu 

nome a principal referência sobre os poemas de vinho, como sujeito concentrador da polifonia 

de discursos poéticos de seu tempo e pela singularidade de suas enunciações, tanto em suas 

características textuais, como pela espontaneidade e eloquência com que surpreendia seus 

interlocutores. 

 

Abū-Nuwās não é o criador da ḫamriyya - longe disso - e atribuímos-lhe a 

glória de invenções que não eram suas. Mas ele é uma figura marcante 

porque resume tudo o que foi possível para alguém escrever antes dele. Ele 

explora o registro temático e refina bem algumas declarações; ele lida com a 

linguagem báquica com uma habilidade incomparável; sua poesia e sua vida 

estão intimamente ligadas, e com ele a palavra magnifica a experiência. Com 

um talento composto de sensibilidade, elegância e inteligência, escreveu 

poemas que nem sempre têm o mérito da originalidade, mas muitas vezes 

têm o brilho do sucesso excepcional. Assim, uma obra única de seu gênero, 

por sua abundância, sua variedade e sua qualidade, vem coroar uma longa 

evolução. (BENCHEIKH, 1997, p.1004) 132 

 

                                                
130 Cf. PELLAT, Ch. “Ḥusayn Ibn al-ḍaḥḥāk” in Encyclopaedia of Islam. v.3. Leiden: Brill. 1986. pp. 617-619. 
131 Cf. KRATSCHKOWSKY, I. “Muslim b. al-Walid”  in Encyclopaedia of Islam. v.7. Leiden: Brill. 1993. pp. 

694-695. 
132 Abū Nuwās is not the creator of the khamriyya – far from it – and we ascribe to him the glory of inventions 

that were not his own. But he is a striking figure because he sums up everything that it had been possible for 
anyone to write before him. He explores the thematic register and refines some statements well; he handles 
the Bacchic language with an incomparable skill; his poetry and his life are closely linked, and with him the 
word magnifies the experience. With a talent made up of sensibility, elegance and intelligence, he wrote 
poems which do not always have the merit of originality, but often have the sparkle of exceptional success. 
Thus a unique work of its genre, through its abundance, its variety and its quality, comes to crown a long 
evolution. 
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Os dispositivos poéticos reproduzidos primeiramente pelas técnicas de inserção de 

sentenças na cacida formaram os elementos característicos da ḫamriyya, que foram, 

posteriormente, adaptados como um estilo de discurso. O que se evidencia é que as 

características gerais que discernem o gênero não provieram de uma promulgação de regras, 

ou manifesto, mas de um corpus diverso, multifacetado de fragmentos, com exceção da obra 

de Abū-Nuwās. 

Quanto aos elementos composicionais, uma caraterística da ḫamriyya em todos os 

poetas de diferentes períodos é a relativa brevidade do poema. Na obra de Abū-Nuwās, a 

concisão ocorre mesmo em gêneros tradicionais. Entre seus 299 poemas de ḫamriyya133, 

apenas 41 têm mais de 14 linhas134. Parece haver um esforço, que vai definindo o gênero, em 

manter um número de linhas entre 4 e 15, mesmo quando estava inserida na multitemática 

cacida. 

A adequação do metro ao tema do poema é uma característica que parece contribuir 

para a identificação do gênero. Há uma tese de que esse processo se deu no sentido da escolha 

de metros ditos leves. No dīwān de Abū-Nuwās, de 893 poemas identificados por Bencheikh, 

15,45% são ṭawīl (longo), 14,21% basīṭ (simples), 13% sarīc (rápido), 11,1% wāfir 

(abundante) e 8,75% kāmil (perfeito) (BENCHEIKH, 1989, pp. 212-213). Essas porcentagens 

nos novos gêneros, comparadas às dos poemas de gêneros tradicionais (sátira e elegia, por 

exemplo), apresentam um perceptível declínio no uso dos metros ṭawīl e kāmil, e um aumento 

no uso dos metros basīṭ e sarīc (BENCHEIKH, 1997, p.1008).  

Em termos de conteúdos temáticos, a unidade estrutural se desdobra em campos 

semânticos aproximados por recorrentes léxico, imagens, lugares, interações revisitadas entre 

os poemas de vinho. São frequentes, por exemplo, os recursos a temas amorosos e florais, 

como dispositivos em pequenas unidades discursivas que remetem a uma completa retórica de 

vinhos. Pode-se apontar, por exemplo, a preparação (sua relação com o tempo), aspectos 

como luminosidade, cor e transparência (relacionados à ideia de pureza e luta contra o mal), 

aromas (frutados ou florais relacionados à liberação da alma e à imaterialidade) e sabor 

(doçura, suavidade, leveza, ardor comparado à saliva da amada erotizada), tudo isso 

relacionado a um discurso de fundo transcendental. As imagens associam as bolhas do vinho a 

pérolas, estrelas, brilhos. A união entre a água e o vinho propõe a temperança do casamento e 

da esposa submissa (BENCHEIKH, 1997, p. 999). 

                                                
133 Números indicados por Bencheikh (1989). 
134 Considera-se como linha o verso bimembre, composto de dois hemistíquios. 
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A poesia do vinho do período abássida é um corpus cheio de fantasia e 

realismo; este último nos dá muitas informações valiosas sobre a viticultura 

do dia: os locais de produção e consumo; os aparelhos utilizados para beber; 

os tipos de vinho (principalmente a partir da tâmara ou da uva); os hábitos de 

beber (por exemplo, o vinho foi quase sempre misturado com água e muitas 

vezes bebido no início da manhã); a variedade de pessoas envolvidas, isto é, 

clientes, comerciantes, funcionários e animadores. (KENNEDY, 2005, p. 

58)135 

 

 

Os efeitos do vinho, em seus aspectos físicos, psíquicos e espirituais são, muitas vezes, 

relacionados a situações místicas. A descrição da sensação de embriaguez como prova de 

força, método para a cura de doenças ou teste autodestrutivo de seus próprios limites passa 

pela descrição da transformação psíquica, em que se ilumina, despreocupa, encoraja, ganha-se 

em inteligência e generosidade, à maneira de um escape, que se torna, enfim, uma experiência 

religiosa. Celebrava-se, assim, o êxtase, como a felicidade, a voluptuosidade, a eternidade da 

paixão, a ressurreição (BENCHEIKH, 1997, p. 1000). 

Alguns personagens são recorrentemente envolvidos nas situações descritas nos 

poemas. Dentre os masculinos cita-se o muġannī (cantor), o ḫammār (conviva, com quem se 

bebe no momento), o ḍiḥkān (aquele que ri), o nadīm (companheiro de bar), o sāqī (o copeiro) 

e o ġulām (jovem imberbe). Para todas as personagens masculinas existem suas relativas 

femininas. Determinados espaços físicos são também comuns nas situações descritas em 

poemas de vinho. Tavernas, palácios, jardins, vinhedos, arvoredos, conventos, mosteiros, 

tendas, lojas ambientam as interações em que se bebe ou se descreve o vinho. Os recipientes 

variam sob a ação. Para bebê-lo são copos (qadaḥ), taças, cálices (ka’s), a ânfora ou cântaro 

(ibrīq) de ouro, prata, alabastro, topázio, cristal ou vidro; para carregá-lo usa-se o jarro (jarra, 

dann, ḫābiya, rāqūd), o vaso (bāṭiyya, ḥabb), o barril (ḥiyāḍ) e o odre (ziqq) (BENCHEIKH, 

1997, p. 1001). 

                                                
135 The wine poetry of the Abbasid period is a corpus full of both fantasy and realism; the latter gives us much 

valuable information on the viticulture of the day: the locales of production and consumption; the appliances 
used for drinking; the types of wine (principally from date or grape juice); the habits of drinking (e.g., wine 
was nearly always mixed with water and often drunk in the early morning); the variety of people involved, 
i.e., clients, merchants, servants and entertainers. 
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Os elementos que caracterizam o gênero de vinho se relacionam ainda a elementos de 

outros temas produzindo sentidos que os situam em outros gêneros. Em uma estrutura de faḫr 

(autoelogio), por exemplo, as sentenças de vinho permitem sentidos diversos daqueles que 

produzem em um poema de vinho autônomo. No contexto de amor, pode-se apontar ainda a 

influência dos elementos que caracterizam a ḫamriyya, na formação do ġazal como um 

gênero específico. Os poemas eróticos de vinho diferenciavam-se, assim, dos temas de nasīb, 

seja no tašbīḥ (descrição) de cUmar Ibn-Abī-Rabīca (644-712 [721] d.C./ 23-93[103] H.)136, 

seja do amor cortesão de Baššār Ibn-Burd (714-784 d.C./ 95-167 H.)137 e cAbbās Ibn-Al’aḥnaf 

(750-808 d.C./ 133-193 H.)138. 

 

 

É sensual no início, então resistente e truculento, sem pudor; é mais sem 

delicadeza, e muitas vezes toca a obscenidade. A embriaguez parece destruir 

o amor, mantendo apenas o estilo de um caricaturista. Por conseguinte, a 

relação entre os dois temas se inverte. Inicialmente uma unidade de 

afirmações instrumentalizadas, a ḫamriyya posteriormente define temas de 

amor que são seus, bem como personagens que os expressam. Ao ponto que 

a poesia cortês refina suas nuanças, mas se refugia na abstração, o ġazal 

[poema de amor] báquico, por outro lado, envolve-se do concreto. 

(BENCHEIKH, 1997, p. 1008)139 

 

 

A consolidação dos gêneros inovadores nos primeiros séculos do Islã interage com o 

novo quadro social resultante da expansão da norma islâmica além da península. As 

referências literárias anteriores passam a ser atualizadas em situações contextuais de cidades 

prósperas como Meca, Damasco, Basra, Kufa e Bagdá sob uma ordem moral monoteísta e 

abstêmia em construção. Esse ordenamento encontra apoio e oposição entre os discursos já 

cultivados anteriormente em cortes como a dos Laḫimidas de Hira, de forte influência 

sassânida. O diálogo com a tradição poética árabe (referência de conduta do novo árabe além 
                                                
136 Cf. MONTGOMERY, J.E. “cUmar b. Abī Rabīca” in Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill. 2000, v.10, pp. 

822-823. 
137 Cf. BLACHÈRE. R. “Baššār Ibn Burd” in Encyclopaedia of Islam. Leiden:Brill. 1986,v.1, pp. 1080-82. 
138 Cf. BLACHÈRE. R. “Abbās Ibn al-Aḥnaf” in Encyclopaedia of Islam. Leiden:Brill. 1986, v.1, pp. 09-10. 
139 It is sensual at first, then tough and truculent, without prudery; it is further without delicacy, and often runs 

into obscenity. Drunkenness seems to destroy love, retaining only a caricaturist's style. The relation between 
the two frameworks has therefore become reversed. At first a unity of instrumentalised statements, the 
khamriyya later defines themes of love that are its own, as well as personages who express them. At the point 
at which courtly poetry refines its nuances but takes refuge in abstraction, the Bacchic ghazal on the other 
hand cloaks itself in the concrete. 
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da península) e com os discursos oficiais do Islã realiza-se subversivo em temas como o 

consumo de vinho, a adoração da figura feminina e homossexualidade, consolidando padrões 

discursivos que serão reconhecidos, sem dúvida desde o século X d.C./ IV H., como os 

gêneros de ḫamriyya (vinho), ġazal (amor) e mujūn (libertinos).  

Foi em Bagdá, no século IX d.C./ II H., que Abū-Nuwās amadureceu como poeta e 

produziu os mais excelentes de seus versos. Sua poesia de vinho aperfeiçoou o gênero, 

absorvendo uma tradição literária e transformando-a, na interação com seu entorno social 

(KENNEDY, 2005, p. 13). Sobressai assim nas descrições do poeta seu caráter enunciativo 

oral, em que referenciava uma longa tradição literária em situações de seu cotidiano que 

parodiava, consolidando um éthos inventivo, que o qualifica com tanta força, na atualidade, 

quanto sua perversidade. É possível identificar um exemplo desse desempenho retórico de 

Abū-Nuwās em um de seus mais famosos e representativos poemas de vinho em que a 

imagem sublime de um vinho luminoso põe abaixo a condenação, de tom filosófico, ao seu 

consumo. 

 

 

Não me critique, que a crítica é tentação 

e cure-me com aquilo que era a doença. 

O vinho claro, não desce a tristeza à sua praça, 

 se o tocou uma pedra, tocou-a a alegria. 

Pelas mãos de uma moça vestida de rapaz 

  que agrada o sodomita e o fornicador, 

ela surge com a ânfora quando a noite enturvava 

 e emite de seu rosto um brilho pela casa. 

Derrama cristalina da boca da ânfora 

  como um alívio para o olho. 

Ela refinou com a água até harmonizar 

  entre o seco e o suave. 

Se aderir uma luz a sua constituição 

  irá gerar luzes e brilhos. 

Ela passava entre os jovens donos de seu tempo 

  que só fazem o que querem. 

Por ela eu canto, mas não por aquela casa 

 em que repousam Hind e Asma’. 

Livre Durra de ter construída uma tenda 
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   ou do caminho de camelos e ovelhas. 

Diga, então, ao que invoca a filosofia: 

  você memorizou algo mas faltaram umas coisas. 

Não duvide da minha salvação, se você é um abstêmio, 

porque sua dúvida é uma blasfêmia. (ABŪ-NUWĀS, 2003b, 

p. 15)140 

 

 

O primeiro, o penúltimo e último versos do poema recebem a moldura inicial. Nela o 

enunciador pede a um enunciatário que não lhe condene por seus atos, dialogando em um 

plano discursivo mais profundo com as ideias do teólogo mutazilita Ibrāhīm Annaḍḍām (775-

835 d.C./ 185-221 H.), no que se refere à impossibilidade de perdão para pecados graves 

(kabā’īr), em oposição a desvios menores toleráveis (ṣaġā’īr) (KENNEDY, 2005, pp. 68). No 

segundo verso, o poeta realiza uma regressão à cena de consumo de vinho em que uma serva 

em trajes de homem carrega um cântaro de água que mistura ao vinho, provocando alívio e 

prazer. A bebida, o vinho (ṣafrā’), é representada como uma entidade feminina e sua aspereza 

é suavizada pela mistura da água. A serva chamada Durra é colocada em contraposição a 

Asma’ e Hind – nomes de amadas idealizadas pelos antigos poetas pré-islâmicos em 

introduções amorosas (nasīb) das cacidas – de onde, então, volta-se ao quadro principal como 

um argumento para a tese de que os valores morais devem ser mais flexíveis que uma 

filosofia cortesã, e que aquele que não confia na misericórdia de Deus é um blasfemador. Há 

de se frisar, portanto, o fundo espiritual que está em questão, no qual a cena de vinho serve à 

defesa de sua salvação. O metro (wazn) utilizado no poema é o basīṭ, definido pela estrutura 

mustafcilun fācilun mustafcilun facilun, que é repetida em cada hemistíquio do verso. Todas as 

linhas são rimadas ao final do verso em árabe com hamza e ḍamma (’u). 

Em um outro poema famoso, Abū-Nuwās exalta os efeitos do vinho em quem bebe, 

propondo um jogo de imagens que parece ambiguamente indicar uma relação sexual entre a 

copeira e os convivas, em que o poeta, favorecido frente a seus companheiros, extasia-se duas 

vezes. 

 

 

 

 

                                                
140 Cf. Anexo 1, p. 95. 
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Não chore por Laila, nem cante para Hind, 

  mas beba por Rosa o vermelho como a rosa, 

uma taça que derramada na garganta de quem bebe 

  tem seu vermelho encontrado no olho e na bochecha. 

O vinho qual um rubi, a taça uma pérola, 

  servido entre as palmas da copeira de linhas finas. 

Ela te serve com o olho uma dose e outra com a boca 

  e sem dúvida você se extasiará duas vezes. 

Dois prazeres para mim, um para meus companheiros. 

 Um favor concedido só para mim. (ABŪ-NUWĀS, 2003b, p. 

112-114)141 

 

 

Algumas das características de ḫamriyya de Abū-Nuwās são evidentes nesse poema 

que, apesar de não conter o elemento efêbico, comum em outros de seus textos, exalta o 

desejo e o ato de beber o vinho, suas propriedades inebriantes e o erotismo na forma de uma 

mulher, com destaque para as imagens de seu belo corpo, seus olhos, suas mãos. Também as 

imagens que relacionam o cálice a uma pérola e o vinho a um rubi são recorrentes entre os 

poemas desse gênero. Quanto ao ritmo, o poema foi composto sob o metro (wazn) basīṭ, e a 

rima dos versos é feita com dāl e kasra (di). 

Layla e Hind, mencionadas nesse poema, são nomes femininos tradicionais utilizados 

com frequência na poesia amorosa beduína (GEERT, 2013, p. 40). Outro nome feminino, 

Rosa (alwardah), aparece em um jogo com a flor vermelha, anunciando um tema floral que 

virá, em torno do século XI d.C./ V H., a se consolidar como um gênero, destacadamente em 

Alandalus. Uma possível interpretação seria então a de que Abū-Nuwās zomba da poesia 

amorosa sentimental pré-islâmica ao expressar em seu poema uma chave mais erótica de 

sentido. Pode-se, além disso, relacionar os dois nomes femininos com a história de cAmr Ibn-

Kulṯūm, o poeta pré-islâmico autor do poema dos mucallaqāt, apresentado no início deste 

capítulo. 

 

 
                                                
141 Cf. Anexo 2, p. 96. 
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Amr, filho de Kulṯūm, nasceu na tribo de Taġlib, que manteve por quarenta 

anos uma guerra contra a tribo de Bakr, seus parentes próximos.  

Após os esforços do emir de Hira, foi selado um pacto de paz, na localidade 

de Du-Almajaz. Todavia, um grupo de beduínos de Taġlib, durante uma 

viagem pelo deserto, foi impedido de beber num dos poços de Bakr. Os 

homens acabaram morrendo de sede. 

Esse incidente reacendeu o antigo ódio entre as tribos, e o emir de Hira, 

Amr, filho de Hind, decidiu arbitrar o conflito, para evitar o recomeço da 

guerra. 

Para tanto, convocou dois poetas, um de cada tribo, que deveriam recitar um 

poema em defesa de suas respectivas causas. Amr, filho de Kulṯūm, foi o 

enviado de Taġlib. 

Todavia, o poema suspenso de Amr, de uma arrogância incomum, acaba 

resultando num insulto ao emir, que decidiu em favor de Bakr. 

Anos depois, Amr, filho de Hind, convida o poeta de Taġlib e sua mãe, 

Laila, para um encontro. A intenção do emir era humilhar a mãe do poeta 

diante da sua. As duas mulheres, Hind e Laila, ficam a sós numa tenda, 

quando Hind pede a Laila que lhe sirva um punhado de tâmaras. 

Envergonhada, Laila denuncia a humilhação. O poeta Amr, filho de Kulṯūm, 

sem pestanejar, decepa com um golpe de sabre a cabeça do emir Amr, filho 

de Hind. (MUSSA, 2006, p. 89) 

 

 

De acordo com essa história, no contexto da rivalidade entre duas tribos e devido a um 

desejo de mando e soberba por parte de Amr, filho de Hind, ocorre um conflito entre Laila e 

Hind que culmina com a morte do emir. Pode-se pensar, então, que o poema de Abū-Nuwās 

propõe que sejam abandonadas as referências às heroicas disputas de honra e morte em favor 

de um procedimento poético mais hedonista. Um quinto verso do poema de cAmr Ibn-

Kulṯūm, “Mãe de Amr, desviaste de nós o cálice que vinha no caminho certo!” (MUSSA, 

2006, p. 93) anuncia um questionamento a Hind sobre seu comportamento de negar o vinho, 

sendo, pois, o que precede a sequência de fatos que serão narrados em seguida, a guerra entre 

as tribos de Taġlib e Bakr. O último verso citado, “Se nossos destinos hão de ser cumpridos 

inexoravelmente, então, aos destinos!” (MUSSA, 2006, p. 93), sugere que o poeta se atira em 

direção ao seu destino, ainda que seja a morte. Abū-Nuwās, pois, retoma contextos da poesia 

pré-islâmica, reforçando sua percepção inovadora do poeta como um anti-herói. Sugere, a 
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partir dessa identidade transgressora, que o interlocutor do poema - a pessoa a quem enuncia -

, em vez de lamentar ou felicitar-se com os destinos trágicos ou heroicos das narrativas 

beduínas, deveria receber o cálice à mão, beber do vinho e regozijar-se com a beleza da jovem 

que o serve. Assim, no lugar do enfrentamento do destino, da guerra, da morte honrosa, na 

vida e no poema, o poeta propõe ḫamriyya. 

Os poemas de vinho de Abū-Nuwās evidenciam então alguns fatores que permitem 

identificar o poeta como o expoente no gênero. Primeiramente, sua genealogia literária 

declarada, projetando-se como herdeiro de uma tradição que remetia ao período pré-islâmico. 

Além disso, o realismo de suas interações e seu modo de representar a cultura material de seu 

tempo demarcam o auge do gênero, por meio de dispositivos retóricos que o fizeram notório 

como um poeta inovador. 

 

 

4.2. Ġazal - Os poemas de amor 

 

Entre a produção que faz celebre Abū-Nuwās estão os poemas classificados em seu 

cancioneiro pelo termo ġazal, a poesia de amor. Eram versos eróticos, homoeróticos, erótico-

elegíacos, de exaltação ao feminino, descrição de galanteria, elogios a amantes, reclamações 

sobre sua frieza ou inacessibilidade. Tais descrições, já desde a prática pré-islâmica da 

introdução amorosa (nasīb) nas cacidas, ocupavam, ainda no século IX d.C./ III H., o 

imaginário das expressões poéticas cortesãs da sociedade abássida em Bagdá. Na obra de 

Abū-Nuwās demonstra uma tendência do poeta a certo tipo de enunciação que centraliza 

referências a tradições anteriores de poesia de amor e inova na forma do ġazal. O registro no 

dīwān de Abū-Nuwās, então no século X d.C./ IV H., de determinado grupo de poemas, pelo 

termo ġazal, ademais parece evidenciar o diálogo dos redatores com determinadas teorias de 

sistematização da literatura árabe, dando prova de um acordo sobre o reconhecimento de 

novos fazeres poéticos. 

Os primeiros usos do termo ġazal na literatura pré-islâmica apontam para sentidos 

associados ao prazer (lahw) e à juventude (šabāb), até adquirir, certamente ao final do século 

IX d.C./ III H., o sentido com que se identifica a prática dos versos de amor. Da raiz trilítere 

que dá base a outros nomes, como ġazil, adjetivo para poeta elegíaco, desenvolveu-se a forma 

verbal taġazzala, que indicava a princípio “expressar um pesar de amor”, para depois 

significar “compor uma canção de amor” (BLACHÈRE, 1991, p.1028). 
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Antes de serem reconhecidos como um gênero autônomo de poesia, as referências 

sobre o tema de amor eram observadas, ao fim do século VI d.C./ I a.H., nas introduções 

amorosas (nasīb) das cacidas. Essa categoria, o nasīb, seguirá sendo a mais utilizada para os 

versos sobre o tema de amor até o século IX d.C./ II-III H., quando outras práticas literárias e 

sociais, associadas ao movimento dos inovadores, passam a ser reconhecidas pelo termo 

ġazal, distinguindo-se como um poema autônomo. O termo nasīb, então, encontrado 

primeiramente em fontes medievais significando genericamente a “poesia amorosa”, apenas 

modernamente virá a significar a introdução amorosa da cacida, às vezes de lamento, quando 

já é concebida como uma categoria em oposição ao poema de amor independente, o ġazal 

(JACOBI, 1993, p. 978). Essa interação evidencia que entre esses termos ocorreu um 

processo de distinção, de purificação, sob influência de determinada concepção estética que 

compara e diferencia dos textos passados a enunciação poética que passa a ocorrer a partir dos 

inovadores do século IX d.C./ II H. 

A origem dos versos de amor na poesia árabe é atribuída por Ibn-Sallām Aljumaḥī 

(756-845/6 d.C./ 139-231/2 H.)142 ao tio do famoso poeta Imru’ Alqays (?-74 a.H/ ?-550 

d.C.)143, Muhalhil Ibn-Rabīca (?-531 d.C./ ?-94 a.H.), alegadamente o primeiro a compor uma 

cacida (ALJUMAḤĪ, 2001, p. 39). Como um termo genérico para “poema de amor”, o nasīb 

apareceu na obra Ṭabaqāt fuḥūl aššucarāʾ (Gerações de poetas eminentes), de Aljumaḥī, 

referindo-se à poesia amorosa em geral, mas não foi citado ao lado do autoelogio (naḍar), da 

elegia (madḥ) e da sátira (hijā’), os principais tipos da poesia (funūn aššicr), o que 

evidenciaria que esses versos não eram usualmente reconhecidos como uma unidade poética 

autônoma. 

 

 

Os árabes antigos precederam nas coisas que os modernos diversificaram e 

melhoraram e as quais os poetas seguiram, como a parada com os amigos 

diante das ruínas do acampamento e o choro diante das casas. Outro 

elemento é a delicadeza do nasīb que aproximou o lugar e comparou as 

mulheres com gazelas e destacou sua brancura. (ALJUMAḤĪ, 2001, p. 39)144 

 

 

                                                
142 Cf. PELLAT, Ch. “Ibn Sallām al-Ḏj̲umaḥī” in Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill. 1986, v.3, pp. 927-928. 
143 Cf. BOUSTANY. “Imru’ al-Kays bin Hudjer” in Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill. 1986, v.3, pp. 1177-

1178. 
سبق العرب إلى اشیآء ابتدعھا استحسنتھا العرُب واتبعتھ فیھ الشعرآء منھ استیقاف صحبھ والبكآء في الدیار ورقة النسیب وقرب المأخذ وشبّھ  144
 النسآء بالظبآء والبیض.
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A partir do século VII d.C./ I H., a tradição pré-islâmica foi gradualmente 

transformada pelas demandas da sociedade urbana que começava a se configurar. Entre a 

geração de poetas dos anos 670 d.C./ 50 H., após receberem a influência herdada da Arábia 

central e oriental, sobre as novas extensões do Islã, a poesia amorosa se desenvolveu em duas 

grandes linhas. Essa variação pode ser entendida como dois estilos regionalizados, então, 

como dois gêneros diferentes de poemas de amor que conviveram sob a forma de fragmentos 

poéticos até que se consolidassem, no século seguinte, na forma do ġazal. No Iraque, em Hira, 

Kufa, Basra e Bagdá, forjou-se uma tradição de poesia de amor casto e idealizado, chamada 
cuḏrī; no Hijaz praticou-se uma poesia de amor erótico e sensual que foi chamada de’ibāhī 

(lasciva) (KENNEDY, 2005, p. 30) 145. 

A tradição cuḏrī adquire seu nome do ramo Banu cUḏra, uma tribo árabe situada ao 

Norte do Hijaz, a que se atribuem os primeiros versos do gênero de amor idealizado. 

Enquanto um movimento poético do deserto relativamente curto, esse gênero de poesia 

reverberou na cidade como representante da poesia de amor de corte. Os artistas e poetas do 

Iraque foram levados pelas circunstâncias a especializarem-se na arte laudatória, satírica e de 

estilos descritivos (BLACHÈRE, 1991, p.1029). Os versos castos de cAbbās Ibn-Al’aḥnaf 

(750-808 d.C./ 133-193 H.)146 foram assumidos como os representativos da tradição cuḏrī, 

durante o início do califado abássida, sediado em Bagdá. Determinadas referências apontam, 

ainda, para a existência de uma outra tradição de poesia amorosa difundida entre as cidades 

iraquianas. Famosa desde o período pré-islâmico por um círculo de poetas cristãos produtores 

da poesia de vinho, a cidade de Hira exerceu uma forte influência sobre os poemas de amor 

praticados no deserto (BLACHÈRE, 1991, p.1028). Nos enunciados desses poetas, os versos 

de amor ocorrem como fragmentos (muqaṭṭacāt) ainda entre as cacidas e são tratados de 

forma a sugerir seu prolongamento em relação à tradição passada do deserto. 

 

 

Houve alguns precedentes para a intensidade da poesia cuḏrī na Arábia pré-

islâmica. Mas ela foi, no entanto, essencialmente distinta em vários aspectos. 

A influência do Islã pode ser sentida na linguagem e nas imagens do novo 

gênero (assimilando a prática religiosa em uma empresa quase espiritual), e 

                                                
145 Representantes igualmente da temática de amor, as tradições cuḏrī e ’ibāhī se distinguiam, por aspectos de 

caráter estilístico, como dois gêneros de amor. A experiência de Abū-Nuwās, como se pretende demonstrar, 
funde essas tradições e explora suas variações estilísticas sob a forma do ġazal. Quanto à composição formal, 
então, os versos de amor poderiam ser trechos de cacidas (muqaṭṭacāt ou nasīb) ou uma unidade autônoma 
(ġazal), a depender da época e do local. 

146 Cf. BLACHÈRE. R. “Abbās Ibn al-Aḥnaf” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden:Brill. 1986. pp. 09-10. 
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ainda mais significativamente em suas perspectivas mudadas de tempo e 

realidade. O poeta cuḏrī era um indivíduo introspectivo; ele tinha uma visão 

subjetiva do mundo que ele observava através do filtro de seu amor e 

sofrimento. O mundo exterior, de acordo com a maneira como ele via sua 

paisagem e fauna, foi internalizado em harmonia psicológica com ele. O 

poeta dedicou-se fiel e exclusivamente a uma amada, assim seu nome 

raramente é mencionado sem evocação de sua contraparte feminina: Jamil-

Buthayna, Majnun-Layla, Kuthayyir-'Azza, etc. (KENNEDY, 2005, pp. 30-

31)147 

 

 

No Hijaz, especificamente em Meca, Aṭṭā’if e Medina, a situação era diferente. O 

influxo de riquezas decorrentes das conquistas de expansão no primeiro século do Islã, a 

ruptura social resultante do enriquecimento de determinadas famílias, a recepção de 

elementos estrangeiros – principalmente da Palestina e do Iraque -, enfim, a escolha de 

Medina como capital tornou aquela região um centro urbanizado favorável ao 

desenvolvimento da poesia. Embora, porém, mais urbana que a poesia cuḏrī, não se tratava de 

uma manifestação inteiramente urbana, uma vez que muitos dos poemas desse gênero 

passam-se no deserto, em um contexto beduíno. No movimento poético amoroso do Hijaz, 

uma parte significante das composições era acompanhada de cantores, por motivos variados, 

como de autoria colaborativa, por exemplo, o que implica uma produção fortemente 

governada por considerações musicais (BLACHÈRE, 1991, p.1029). Sob influência local, 

foram utilizados instrumentos específicos, diferentes daqueles utilizados na Arábia Central e 

Oriental, além de metros praticamente desconhecidos dos poetas do deserto, como o ḫafīf, o 

hazaj e o ramal148 - em correspondência com modos musicais de mesmo nome. Entre os 

poetas dessa região há um vocabulário específico, livre de palavras raras, que aponta 

                                                
147 There had been some precedents for the intensity of cudri poetry in pre-Islamic Arabia. But it was 

nevertheless essentially distinctive in several respects. The influence of Islam can be felt in the language and 
imagery of the new genre (assimilating religious practice into a quasi-spiritual enterprise), and even more 
significantly in its changed perspectives of time and reality. The cudri poet was an introspective individual; 
he had a subjective view of the world which he observed through the filter of his love and suffering. The outer 
world, according to the way he viewed its landscape and fauna, was internalized in psychological harmony 
with him. The poet devoted himself faithfully and exclusively to one beloved, thus his name is seldom 
mentioned without evocation of his female counterpart: Jamil-Buthayna, Majnun-Layla, Kuthayyir-cAzza, et 
al. 

148 Para mais informações sobre os metros na poesia árabe, cf. ATTIBRĪZĪ. Alḫaṭīb. Kitāb Alkāfī fī alcarūḍ 
w’alqawāfī. Ed. Alḥāssānī Ḥasan cAbd-Allāh. Cairo: Centro de Manuscritos árabes. 1997; SANCHEZ 
SANCHA, A. “Introducción exegética a la métrica tradicional árabe” in Awraq. Madrid: Instituto Hispano-
Árabe de Cultura, Número 7-8, pp. 48-173. 1984-1985; WEIL, G. “cArūḍ” in Encyclopaedia of Islam. v.1. 
Leiden: Brill. 1986. pp. 667-677. 
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simplicidade e naturalidade. Além disso, o enjambement era menos raro, a forma diálogo 

aparecia com mais frequência, correspondendo a cenas reais, de modo que as expressões eram 

próprias à evocação de sentimentos conectados com os estímulos do coração e da carne 

(BLACHÈRE, 1991, p.1029). 

Por outro lado, a poesia do Hijaz, associada principalmente ao poeta de Meca cUmar 

Ibn-Abī-Rabīca (644-712/721 d.C./ 23-93/103 H.)149, é também uma poesia de sedução. 

Emerge desse padrão de elogio amoroso uma determinada concepção de amor, que passa a 

caracterizar um modo do Hijaz. O conceito tem por base as imagens apresentadas sobre o 

amante e sua amada. A aparência física da amada, em poemas de cUmar Ibn-Abī-Rabīca, 

Nusayb Al’akbar (?-726/731 d.C./ ?-108/113 H.)150 ou Kutayyir (643/4-723 d.C./ 23/24-105 

H.)151, por exemplo, é descrita conforme a tradição estabelecida pelo nasīb, evocando a 

suavidez e a luxúria que correspondem a um ideal de feminino. Sem atributos intelectuais, a 

mulher era retratada como uma criatura formidável em charme, elegância e beleza, de que ela 

faz uso, ora ingenuamente, ora de modo interessado. Diferentemente do ideal feminino de 

corte, então, manifesto entre os poetas do Iraque, no Hijaz o poeta tem satisfação em dizer 

que sua mulher é a encarnação do amor feminino, ansiosamente submissa a seu sedutor. O 

amante, em contraste, aparece como uma vítima do amor, sozinho com sua agonia e 

desespero, em um sem número de clichês que reforçam os links com a mentalidade beduína 

tradicional (BLACHÈRE, 1991, p. 1031). Nesse sentido, o modo do Hijaz se opõe aos 

princípios do espírito da corte, que impõe ao amante a obrigação de submeter-se à amada que 

escolheu adorar; mais que isso, recusam-se a resistir ao desejo ambos os amantes, em um 

limite do poeta sobre o plano material humano. Por esses aspectos, esses poetas são chamados 

de licenciosos (ibāhiyyūn). 

Uma nova fase de desenvolvimento do gênero de amor, sobre as características do 

espirito de corte (cuḏrī), tem início em torno do século VIII d.C./ II H. De fora dos princípios 

árabes, fatores próprios das sociedades de Basra e Kufa tornaram-nas expoentes desse 

espírito, reforçados pela reivindicação de Bagdá a ser a capital do califado abássida. Baššār 

Ibn-Burd (714-784 d.C./ 95-167 H.)152 foi um dos renomados poetas que contribuíram para a 

popularização de certos gêneros em Basra, entre eles o de amor – especificamente sobre sua 

forma autônoma, o ġazal. Em sua obra, pode-se notar a ideia de um amor que, desde o 
                                                
149 Cf. MONTGOMERY, J.E. “cUmar b. Abī Rabīca” in Encyclopaedia of Islam. v.10. Leiden: Brill. 2000. pp. 

822-823. 
150 Cf. PELLAT, Ch. “Nusayb al-Akbar b. Rabah” in Encyclopaedia of Islam. v.8. Leiden: Brill. 1995. p. 145. 
151 Cf. cABBAS, I. “Kuthayyir Ibn cAbd al-Rahman” in Encyclopaedia of Islam. v.5. Leiden: Brill. 1986. pp. 

551-553. 
152 Cf. BLACHÈRE. R. “Baššār Ibn Burd” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill.1986. pp. 1080-1082. 
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princípio, percebe-se como inatingível, de onde extrai sua constância (BLACHÈRE, 1991, 

p.1031). A mentalidade para a qual Baššār compõe seus poemas de amor era favorável a tais 

formas de exaltação emocional. Seu ġazal provocava experiências poéticas de sentido místico 

em relação a mulheres, sob a configuração de uma sociedade de pensamento livre, 

moralmente relaxada, mergulhada em prazeres fáceis que, em momentos ocasionais, 

inspiravam uma sede por diversões mais puras e serenas.  

 Assim, já sob influência dos poetas considerados inovadores, adiciona-se aos poemas 

de amor uma dimensão cortesã. Essa atitude do poeta pode ser notada em vários graus tanto 

no nasīb como no ġazal. Enquanto nos versos do ġazal, porém, a relação amorosa é provida 

de um background urbano, no nasīb um contexto beduíno é mantido como regra, compondo 

um mundo estilizado, deliberadamente oposto à realidade. Como resultado, a mensagem do 

poeta adquire uma validade atemporal, apropriada à função cerimonial da cacida abássida. 

 

 

A transformação do "acampamento beduíno", referido pelos poetas pré-

islâmicos e omíadas em um lugar de significado simbólico só poderia ser 

alcançado por técnicas do "novo estilo". Dispositivos retóricos, p. ex., o 

paralelismo, a antítese, a alusão, e particularmente a metáfora, são 

engenhosamente aplicados de modo a produzir um padrão intrincado, no 

qual as linhas do nasīb estão relacionadas entre si e com as seguintes seções 

da ode em diferentes níveis linguísticos. (JACOBI, 1993, p. 982)153 

 

 

A ocorrência do ġazal como gênero, então, tem sua produção correspondente a um 

certo tipo de sofisticação cultivada nas sociedades aristocráticas do Iraque. Vai-se 

constituindo um gênero autônomo dos poemas de amor ou eróticos, refletindo as tendências 

morais e intelectuais da nova sociedade urbana. O nasīb, como consequência, foi significado 

nos trabalhos de poetas que, a serviço do califa e de seus governantes, continuaram como 

regra a introduzir suas cacidas pelos versos de amor (JACOBI, 1993, p .981). A partir do 

século IX d.C./ III H., porém, o nasīb passa a refletir o brilho e a sofisticação da sociedade 

abássida, em respeito ao conteúdo, ao estilo e, acima de tudo, sobre sua função na estrutura do 

                                                
153 The transformation of the "Bedouin encampment" referred to by pre-Islamic and Umayyad poets into a place of 

symbolic significance could only be achieved by techniques of the "new style". Rhetorical devices, e.g. 
parallelism, antithesis, allusion, and particularly metaphor, are ingeniously applied so as to produce an 
intricate pattern, in which the lines of the nasīb are related to each other and to the following sections of the 
ode on different linguistic levels. 
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poema. A cacida, dessa maneira, sobreviveu à revolução literária abássida com alterações 

consideráveis, passando a caracterizar-se como uma forma de poesia de corte. 

 

 

Em termos formais, a nova cacida generalizou o uso do verso de dois 

hemistíquios em poemas com extensão variável de 20 a 80 versos e, quanto 

aos temas, priorizou o politematismo, entendido como a combinação de duas 

seções no poema: uma primeira voltada aos temas do amor, da sensualidade, 

do vinho e da viagem do poeta até os domínios de seu elogiado; e uma 

segunda seção que se reservava ao elogio do soberano ou outra figura 

magnânima, à sátira invectiva, ou não raro ao autoelogio do poeta. 

(SLEIMAN, 2007, p.15) 

 

 

Abū-Nuwās recebeu, em seus anos de estudo da literatura árabe antiga, o produto da 

dicotomia da poesia de amor, entre os estilos cuḏrī e ’ibāhī. Habitante das cidades iraquianas 

de Basra, Kufa e Bagdá (além de sua breve estadia no Egito), teve contato com as expressões 

mais atuais daqueles estilos, sobre os quais enunciou cerca de 500 poemas de amor. Influentes 

como os versos de Baššār Ibn-Burd, foram forjados sob os vários tons e registros coletados da 

literatura antiga. Variando do sublime ao ridículo, os poemas de amor de Abū-Nuwās são no 

mais das vezes considerados transgressores de todas as restrições de decoro (’adāb), enquanto 

seus poemas mais castos são considerados inigualáveis na tradição árabe (KENNEDY, 2005, 

p. 31). 

A experiência poética de Abū-Nuwās representa um novo estágio no desenvolvimento 

do gênero da poesia de amor. Seu ġazal poderia por um lado habitar as sessões de suas 

coletâneas dedicadas à poesia de vinho (ḫamriyya) ou libertinagem (mujūn), assim como 

também muitas vezes era casto, decoroso, amoroso, sincero, e intensamente emocional, 

expressando o encontro de diversas influências, além das tradições árabes. Seus versos 

descrevem a aparência da amante (ou do amante, no caso dos poemas de amor ao masculino), 

o sofrimento do poeta (suas lágrimas, emagrecimento, insônia, submissão), mas também a 

alegria de seus encontros. Ainda descrevem outros personagens que se tornam típicos do 

gênero, como o acusador, o voyeur ciumento, aquele que calunia o amante, as alcoviteiras 

(SCHOELER, 1998, p. 42). 
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Entre as duas principais tradições da poesia de amor em língua árabe, então, Abū-

Nuwās impressiona sobre o mote do amor idealizado. Desenvolve, por exemplo, o tema pré-

islâmico da aparição da amada durante o sono do poeta. 

 

 

Quando dois espectros se encontram no sono 

 a união volta a ser como era 

Oh, colírio dos meus olhos, o que nos passa? 

 que sofremos, mas nossos vultos se deliciam 

Se quiser, já que me tratou bem no sono, 

  termine seu bem ao acordar 

Oh, os apaixonados que se acertaram no sono 

  e depois acordam, irritada e irritado  

Assim que os sonhos são enganadores 

mas, quem sabe, às vezes, acertam. (ABŪ-NUWĀS, 2003c, p. 

412)154 

 

 

O comentário do editor alemão, Gregor Schoeler, entre colchetes na apresentação dos 

versos em árabe, indica que na compilação de Aṣṣūlī esse ġazal foi situado no capítulo/gênero 

da poesia de amor ao feminino. Na redação de Ḥamza Al’iṣfahānī, esse poema foi localizado 

na seção dos poemas de amor ao masculino. O espírito criativo de Abū-Nuwās desencadeia 

voluntariamente essas questões, uma vez que no enunciado valoriza o uso das formas duais, 

em nomes e verbos, sem se referir a um gênero específico que permita conhecer o sexo de seu 

amor idealizado. No terceiro verso, porém, a edição alemã fixou marcas masculinas a formas 

verbais que acabaram, posteriormente, por definir o interlocutor. A tradução apresentada, 

seguindo a redação de Ḥamza, procurou manter o interlocutor de gênero neutro, por meio da 

forma infinitiva do verbo, ou das formas para segunda pessoa (tu ou você) que em português 

não diferencia gênero masculino ou feminino, até o penúltimo verso, quando revela os dois 

gêneros (“irritada e irritado”). 

 

 

A gama de registros em Abū-Nuwās é complementada de forma importante 

pelo fato de que ele compôs poemas homoeróticos, bem como 

                                                
154 Cf. Anexo 3, p. 97. 
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heterossexuais. Na redação editorialmente permissiva de Al’iṣfahānī há mais 

de 450 poemas homoeróticos (muḏakkarāt), uma soma que é um exagero: 

Aṣṣūlī considera alguns deles falsamente atribuídos e outros pertencentes à 

categoria de mu’annaṯāt (poemas escritos sobre mulheres). (KENNEDY, 

2005, p. 32)155 

 

 

Destaca-se dessa situação, além da inventividade de Abū-Nuwās, as ambiguidades que 

rondavam a caracterização dos gêneros nos primeiros anos do Islã. Os poetas abássidas 

gozavam de um ambiente de liberdade para brincar com essas possibilidades, produzindo 

unidades poéticas diversas em relação à literatura anterior. Os redatores do século seguinte, 

receptores dessa tradição oral, realizam uma primeira sistematização, fixando algumas das 

tradições escritas sobre o poeta e os gêneros. 

É de se notar que tanto Aṣṣūlī quanto Al’iṣfahānī organizam suas coletâneas da poesia 

de Abū-Nuwās separando os poemas de amor (ġazal) endereçados a homens (muḏakkarāt) 

daqueles dirigidos a mulheres (mu’annaṯāt). O grupo dos versos dedicados ao amor feminino, 

em todas as compilações, corresponde a apenas cerca de um terço do total referente aos 

poemas de amor. São 178 poemas e fragmentos (qaṣīdah wa-muqaṭṭacah) de poemas 

agrupados entre os de amor ao feminino (AL’IṢFAHĀNĪ, 2003c, p. 21), enquanto aqueles 

entre os de amor ao masculino são 290 poemas e fragmentos (AL’IṢFAHĀNĪ, 2003b, p. 185). 

Dentre os poemas de amor ao feminino, um grupo especial é dedicado à Janān, 

possivelmente a única mulher amada pelo poeta. Embora Ḥamza Al’iṣfahānī enumere uma 

longa lista de possíveis amantes de Abū-Nuwās, em geral são apenas nomes citados em seus 

poemas, talvez até mesmo ficcionais (WAGNER, 1986, p.144). 

 

 

Amou algumas mulheres e escreveu sobre elas. Cita por nome 12 mulheres: 

Janān, cInān, Ḥusn, Samjah, cAbdah, Raḥmah, Munà, Maknūn, Ġarībah, 

Danānīr, Qaṣriyyah e Nabāt. (AL’IṢFAHĀNĪ, 2003c, p. 21)156 

 

                                                
155 The range of registers in Abū Nuwās is complemented in an important way by the fact that he composed 

homoerotic as well as heterosexual poems. In the editorially permissive recension of al-Isfahani there are 
over 450 homoerotic poems (Ar. mudhakkarat), a figure that is something of an exaggeration: al-Suli 
considers some of them falsely attributed and others to belong in the category of mu’annathat (poems written 
about women). 

فقد عشق جماعة من النساء فشبب بھن؛ وقد صرح منھن باسم اثنتي عشرة امرأة وھن: َجنان ِعنان ُحسن َسمجة َعبَدة َرحمة ُمنى مكنون غَ ریب  156
یة نَبات.َدنانیر قَصر  
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Os poemas de amor ao masculino são construídos sobre as mesmas imagens e 

dispositivos estilísticos que caracterizam o gênero de amor (ġazal) em Abū-Nuwās. Apoiam-

se muitas vezes em descrições castas, mas cheias de desejo físico. É emblemático do autor, 

porém, descrições extremas de obscenidade e profanação, que remetem a sua afiliação à 

escola de poetas de Kufa (KENNEDY, 2005, pp. 36-37). A introdução escrita por Ḥamza 

Al’iṣfahānī para a seção de poemas de amor ao masculino (fī almuḏakkarāt), no dīwān de 

Abū-Nuwās, destaca um curioso preconceito. Segundo o redator, as práticas homossexuais, 

especificamente com jovens homens (alġilmān), assim como a celebração desses atos em 

poemas, teria origem no Ḫurāsān, uma região da pérsia. 

 

 

Quando chegaram os soldados recrutados a Leste, do Ḫurāsān, aconteceu 

entre eles a sodomia envolvendo homens jovens. (AL’IṢFAHĀNĪ, 2003b, p. 

185)157 

 

Nos versos a seguir, o enunciador é feito um servo ou escravo de seu amante. Um dos 

mais originais e excêntricos poemas de Abū-Nuwās, elabora uma narrativa agressiva de 

submissão, configurando um jogo em que as posições das personagens se alternam. 

 

 

O amor me deixou mesmo quando 

   cruzei uma planície entre montes 

Tornei-me em deserto pleno 

  terra devastada que oscila na miragem 

Vendou-me o olho com seu véu 

  e amarrou minha perna com o agal158 

Ele disse: não se mova daqui 

  eu protejo você das fofocas 

Eu disse: se houvesse em casa algo assim 

  entre meus tios maternos e paternos 

Não teriam como não ver meu cadáver 

 Oh, uma morte que eu não tinha pensado. (ABŪ-NUWĀS, 

2003c, pp. 360-361)159 

                                                
 فلما أقبلت دولة المسودة من الشرق مع أھل خراسان، حدث فیھم اللواط الرتباطھم الغلمان. 157
158 Tira de couro utilizada para ajustar o véu na cabeça. 
159 Cf. Anexo 4, p. 98. 
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Em uma interpretação, pode-se visualizar que o enunciador demanda a atenção, o 

controle, a dominação pelo interlocutor, que como preço parece exigir-lhe a travessia entre os 

ambientes hostis, do deserto à cidade (possíveis metáforas) em estado de desamparo. “Eu 

protejo você das fofocas” é o trato de submissão. Vendado e amarrado. O golpe final, 

desferido pelo poeta, parece ser seu triunfo sobre a ideia de que jamais poderia imaginar 

tamanho júbilo, caso isso tudo ocorresse na frente de seus parentes. 

Classificado como poesia de amor ao masculino por Al’iṣfahānī e como de amor ao 

feminino por Aṣṣūlī, pode-se constatar mais uma vez o gênio ambíguo de Abū-Nuwās, ao 

voluntariamente deslocar os padrões de gênero, sexuais e literários, em seus versos. Dessa 

vez, por um efeito de metonímia, refere-se ao interlocutor como o substantivo abstrato “o 

amor”, de modo que, mesmo as concordâncias referentes a esse termo no masculino, não 

expressam mais que convenção gramatical. 

Dentre a poesia amorosa de Abū-Nuwās há um grupo de poemas dedicados a jovens 

adolescentes em que se destaca o fato de serem imberbes (ġulām), ou seja, sem barba e, por 

isso, reconhece-se esses poemas pelo termo ġulāmiyya. Essa categoria parece corresponder a 

certa hierarquização normativa da sociedade abássida, que distinguia em status de respeito 

mais elevado os homens de barba branca, sobre aqueles de barba escura e, por último, os 

imberbes. Estes jovens copeiros, aprendizes, servos, então, estavam entre os principais objetos 

de desejo sexual e tornaram-se uma preferência da poesia de Abū-Nuwās. O termo ġulām 

significa literalmente “adolescente”, mas pode ser usado também eufemisticamente para o 

“servo” e para o “eunuco”.  

O poema a seguir ilustra o tipo específico da poesia de amor, conhecido como 

ġulāmiyya. Nesses versos, o poeta assiste com luxúria a uma cena de constrangimento a um 

jovem garoto, por parte do professor, o Ḥafṣ. Ao final, Abū-Nuwās intervém, em nome do 

jovem, a que parem o tormento, que o garoto já lhe parece bem dócil. 

 

 

Eu vi uma pessoa 

  que só provocava aversão 

Sentado no tapete de orar 

  rodeado por escravos 

Lançou um olhar em minha direção 

 que me caçava com os olhos 
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Era a escola do Ḥafṣ 

  e feliz era o Ḥafṣ! 

Ele disse: tragam-no  

 que eu o acho um indolente 

Desde o começo sempre evitou o estudo 

Desnudaram-no de sua seda 

 e da seda a frieza 

Aterrorizaram-no com uma faixa 

 flexível, sem madeira 

quando meu amado berrou: 

 Professor, não farei de novo! 

Eu disse: Ḥafṣ, perdoa o menino 

 ele vai melhorar 

Na recitação da poesia, no estudo 

e no que mais você quiser. (ABŪ-NUWĀS, 2003c, p. 245)160 

 

 

Curiosamente, o termo ġulāmiyya recebe, na poesia de Abū-Nuwās, um sentido mais 

estrito, referindo-se também a poemas que retratam jovens garotas vestidas como homens 

(SCHOELER, 1998, p. 42). Eram servas, copeiras, acompanhantes vestidas de turbantes, 

robes e túnicas amarradas por um cinto, seus cabelos tinham cachos laterais, curtos atrás, para 

parecerem-se meninos. A moda originou-se na corte do califa Hārūn Arrašīd, onde foi 

introduzida por sua esposa Zubayda (763-831 d.C./ 145-210 H.),161 com o objetivo de distrair 

seu filho ’Amīn Arrašīd (787-813 d.C./ 170-198 H.)162, do fascínio que cultivava pelos 

eunucos do palácio (KENNEDY, 2005, pp. 17-18). 

Da perspectiva das fontes observadas sobre a literatura árabe, portanto, pode-se tomar 

por conclusão que, quanto à construção composicional, o nasīb constitui um termo mais 

antigo, que era aplicado à poesia de amor em geral. Enquanto seu sentido manteve-se neste 

escopo semântico, o termo ġazal, sob efeito de práticas específicas, primeiramente expressa 

um conteúdo do nasīb, para depois significar um poema de amor autônomo. Apenas pela ação 

dos scholars europeus do século XIX d.C., porém o termo nasīb passou a ser usado para se 

referir à primeira seção da cacida, já em oposição ao termo ġazal como poema de amor 

independente (JACOBI, 1993, p. 979). Paralelamente a esse movimento, duas tradições 
                                                
160 Cf. Anexo 5, p. 99. 
161 Cf. JACOBI. R. “Zubayda” in Encyclopaedia of Islam. v.11. Leiden: Brill. 2002. pp. 547-548. 
162 Cf. GABRIELI. “Al-’Amin al-Rashid” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. p. 437-438. 
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estilísticas regionalizadas do gênero de amor uniram-se na forma do ġazal praticado por Abū-

Nuwās, cuja expressão, mais uma vez reverbera modificando o nasīb realizado na nova 

cacida, a partir do século IX d.C./ III H. 

 

 

4.3. Mujūn - Poesia libertina 

 

No âmbito literário, por mujūn identifica-se um gênero de enunciados considerados 

divertidos, de anedotas, muitas vezes obscenos. O termo, em seu sentido mais amplo, indica 

significados como brincadeira, gracejo, piada, relacionando-se ao significado de hazal, que 

sugere um certo grau de jocosidade. Em um sentido mais estrito, é utilizada para as zombarias 

mais desavergonhadas, incluindo vulgaridade, desaforo, grosseria, obscenidade e tudo que 

possa provocar o riso fácil, como um humor debochado. O sujeito que pratica esse ato (mājin, 

pl. mujān), é identificado como o descarado, insolente, que comete pecados, atos desonrosos e 

é insensível a qualquer reprovação (PELLAT, 1993, p. 304). 

A poesia libertina, desde os primeiros anos do Islã, era veiculada entre os grupos da 

elite – califas e seus dignitários – que não hesitavam em ter prazer ao ouvir histórias picantes 

durante suas horas de lazer. O historiador árabe Abū-Alḥasan cAlī Ibn-Alḥusayn Almascūdī 

(896-956 d.C./ 282-345 H.)163 relata no Murūj Aḏḏahab wa-macādin aljawhar (Pradarias de 

ouro e minas de jóias) que o califa abássida Almutawakkil cAlā ’llāh (822-861 d.C./ 205-247 

H.)164 e seus convivas não desdenhavam piadas sujas (ALMAScŪDĪ, 2005, p. 71). Abū-

Ḥayyān Attawhīdī (923-1023 d.C./ 310-414 H.)165 relata na obra Al’imtāc wa-lmu’ānasa (O 

prazer e a cortesia), um encontro no salão do vizir Ibn-Sacdan (?-984 d.C./ ?-374 H.) que 

teria sido devotado especialmente aos temas libertinos, enumerando 35 anedotas que 

exemplificam o que poderia ser descrito como mujūn, embora a conclusão apresentada para o 

evento retorne à ideia de que a brincadeira (hazal) é necessária para distrair o espírito cansado 

de seriedade (jiddī) (PELLAT, 1993, p. 304). 

Segundo Ibn-Almuctazz, no Ṭabaqāt aššucarā’, Abū-Nuwās teria atribuído a Aḥmad 

Ibn-Isḥāq Alḫārakī (? d.C./ ? H.), o inicio da prática pública da depravação e da composição 

dos versos descrevendo suas aventuras etílicas e as atividades sexuais mais variadas (IBN-

ALMUcTAZZ, 1956, p. 306). Ele inaugurava, assim, um caminho que outros jovens, seus 
                                                
163 Cf. PELLAT. Ch. “Al-masacūdī” in Encyclopaedia of Islam. v.6. Leiden: Brill. 1991. pp. 784-789. 
164 Cf. KENNEDY. H. “Al-Mutawakkil cAl’āllāh” in Encyclopaedia of Islam. v.7. Leiden: Brill. 1993. pp. 777-
778. 
165 Cf. STERN. S.M. “Abū Ḥayyān” in Encyclopaedia of Islam. v.1. Leiden: Brill. 1986. pp. 219-220. 
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contemporâneos, iriam seguir rapidamente. Outros poetas de Basra, como Ismācīl Ibn-Yūsuf 

Albaṣrī (? H./ ? d.C.), Abū-Assaffāh Alanṣārī (? H./ ? d.C.) e cAbd-Allāh Ibn-Rida (? H./ ? 

d.C.), constituíram um grupo de libertinos (mujān) que dedicou toda sua poesia ao vinho 

(BENCHEIKH, 1997, p.1004). 

Em Kufa, Al’uqayšir Al’asadī (?-699 d.C./ ?-80 H.) deu o primeiro impulso ao grupo 

conhecido como os libertinos de Kufa (mujjān alkūfa). No século VIII d.C./ II H., essa cidade 

tornou-se o centro de uma atividade poética complexa, caracterizada, com muitas ressalvas, 

como de contracultura (BENCHEIKH, 1997, p. 1003). Naquele contexto, a produção poética 

sobre o tema de vinho apareceu como expressão subversiva de rebelião contra uma ordem 

opressora, de viés fortemente religioso. Muitos foram acusados de zandaka (termo da lei 

islâmica para se referir a um comportamento herege perigoso ao estado, penalizado com a 

morte e a danação), e alguns pagaram com suas próprias vidas. Entre os libertinos mais 

notáveis citam-se Wāliba Ibn-Hubāb (?-796 d.C./ ?-180 H.)166, preceptor de Abū-Nuwās e a 

quem nosso herói deve sua iniciação poética, além de Ḥammād Ajrād (?-777 d.C./ ?-161 

H.)167, Ḥammād Arrawī (714-772 d.C./ 95-155 H.) dito ser o primeiro a colecionar 

sistematicamente a poesia árabe168, Ḥammād Ibn-Zibrikān (?- d.C./ ?- H.), Muṭīc Ibn-Iyās (?-

784 d.C./ ?-168 H.)169 e Yaḥyà Ibn-Ziyād Alḥāriṯī (?- d.C./ ?- H.). A liberdade moral, o 

espírito antirreligioso ou indiferente à religião, a tendência anti-árabe (šucūbiyya) são marcas 

compartilhadas entre os poetas deste período. Yaḥyà Ibn-Ziyād, por exemplo, entregava-se a 

desenfreadas orgias com seu amigo Muṭīc Ibn-Iyās, tendo sido ambos acusados de serem 

apóstatas (zindīq, pl. zanādiqa) por suas atividades profundamente antirreligiosas 

(BENCHEIKH, 1997, p.1003). 

O capítulo do Dīwān Abī-Nuwās (ABŪ-NUWĀS, 2003d) dedicado aos poemas 

libertinos é composto por 15 seções, ordenadas conforme a letra da rima final (qāfiya) do 

poema, num total de 316 cacidas e fragmentos de cacidas (AL’IṢFAHĀNĪ, 2003d, p. 1). 

Composto substancialmente de versos dissolutos, de vinho, eróticos e satíricos, o dīwān 

organizado por Ḥamza Al’iṣfahānī agrupa ainda, entre os libertinos, os poemas que não 

puderam ser acomodados em outros capítulos, como testemunhos de desrespeito à religião, 

enigmas, ou descrições poéticas de partidas de xadrez (SCHOELER, 1998, p. 42). Um tema 

                                                
166 Cf. WAGNER, E. “Wāliba” in Encyclopaedia of Islam. v.11. Leiden: Brill. 2002. pp. 126-127. 
167 Cf. IBN ḪALLIKĀN. “Ajrad - the poet”. Trad. IBN MAC GUCKIN DE SLANE. Biographical Dictionary. 

v.1. Paris: OTF, 1843, pp. 474-476. 
168 Cf. BERNANRDS, M. Pioneers of Arabic Linguistic Studies. In: ORFALI, B. In the Shadow of Arabic: The 

Centrality of Language to Arabic Culture. Leiden: Brill, 2011. p. 213. 
169 Cf. IBN ḪALLIKĀN. Muṭīc Ibn Iyās. Trad. IBN MAC GUCKIN DE SLANE. Biographical Dictionary. v.1. 

Paris: OTF, 1843, p. 438. 
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de muito destaque nesse gênero é o desrespeito aos protocolos do Ramadã170. Nesse âmbito, o 

poeta poderia roubar um café da manhã, quebrar o jejum mais cedo, zombar dos chamados à 

oração, ou farrear com os amigos em festas orgiásticas. 

 

 

Nem passou a metade do Ramadan, 

 a farra e a música nos procuraram. 

Foi preparada a flauta e esticado o pandeiro, 

 e a perversão se tornou perdição. 

Para o encontro desse dia sem retorno, 

 mesmo que se reunissem postados comportados, 

logo estariam descobertos, abraçados, enroscados, 

 uns sendo o chão, outros o telhado,  

uns o colchão, outros a coberta. (ABŪ-NUWĀS, 2003d, p. 217.)171 

 

 

Composto na métrica do rajaz, com rima em fā’ e ḍammah ou wāw (fu/fū) nos dois 

hemistíquios do texto em árabe, o poema de Abū-Nuwās brinca com o tema da transgressão 

do Ramadan. Sugere que as práticas de salvaguarda previstas para esse mês sagrado são logo 

transformadas em perversão, de modo que os encontros de muçulmanos terminam por dispô-

los nus e amontoados. É recorrente em sua poesia libertina a paródia sobre o imaginário 

religioso e os tópicos relativos ao Islã, tais como o diabo fazendo as vezes de guia religioso 

(šeiḫ) que sugere o deboche ao invés da piedade, o vinho como a bússola (qiblah) que indica a 

direção a que se deve orar, o vinho como a luz que guia os humanos a sua adoração, a 

negação da ressureição e da vida após a morte, ou a abrangência do perdão divino aos 

pecadores (MEISAMI, 2003, p. 38). Essa postura jocosa, influenciará outros poetas árabes 

nos séculos seguintes, destacando-se, por exemplo, o poeta alandaluz Ibn-Quzmān de 

Córdoba (?-1160 d.C./ ?-555 H.), que teve Abū-Nuwās como referência tanto na escolha dos 

temas poéticos como na expressão de seu éthos socialmente desajustado (SLEIMAN, 2000, p. 

95). 

A poesia libertina de Abū-Nuwās apresenta como personagens recorrentes jovens 

empregados na burocracia, estudantes de ciências religiosas das mesquitas, cristãos e 

                                                
170 Nono mês do calendário islâmico, em que os muçulmanos devem praticar o jejum (ṣaum), além de 
intensificarem as restrições morais. 
171 Cf. Anexo 6, p. 100. 
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zoroastristas, o copeiro que serve o vinho (sāqī), além de uma espécie de dândi da moda, o 

šāṭir, de temperamento leve, mas ocasionalmente violento (KENNEDY, 2005, p. 17). A 

imaginação do poeta nesse gênero parece oferecer a emoção da depravação em temas que, 

embora se destacassem dos valores da moral estabelecida à época - e com a expansão dos 

discursos moralizantes atualmente são mais reprováveis -, ocupavam seu lugar na sociedade 

abássida em uma chave de escárnio, como os lapsos de autocontrole e a dissolução pela 

possessão não consentida de jovens resistentes à sedução. O poema que segue exemplifica 

esse tema, dando uma amostra dos limites da poesia libertina daquele período. 

 

 

Atento entre os convivas, eu o vi, 

 Enquanto dormia a gente da casa, avançou sobre o copeiro. 

Abordou-o como uma serpente negra, 

 uma cobra surda que não atende o encantador. 

Separou as nádegas no limite da lâmina 

 e cutucou os testículos com a cabeça da lança. 

Quando ele debruçava, o outro se curvou 

 e entregou-se à foda, acanhado. 

Eu disse a ele: não se sinta constrangido, 

não se há de ser piedoso onde não há piedade. 

O outro apertava os testículos, em silêncio - 

 o silêncio de um garoto que fode saudoso. 

Se não estivesse acordado, não teria erguido o pau na hora 

 e não teria apertado as pernas com tanta força. (ABŪ-NUWĀS, 

2003d, pp. 37-38)172 

 

 

Nesse poema, composto em árabe no metro ṭawīl, com rima em qāf e kasra (qi) em 

cada verso, Abū-Nuwās é o observador que estimula uma situação de abuso do sāqī, 

aparentemente adormecido. O assediador demonstra certo constrangimento por um instante, 

talvez por perceber-se flagrado pelo poeta, que o estimula a continuar sua abordagem por 

meio de um julgamento avesso às expectativas dos leitores que têm por base as normas ou 

mesmo as leis que tratam da preservação da integridade pessoal. À maneira de um juiz 

                                                
172 Cf. Anexo 7, p. 101. 
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pervertido, o poeta reforça sua personagem de lobo em pele de cordeiro, que endossa aquele 

comportamento com a naturalidade do que se considera justo. 

A poesia libertina de Abū-Nuwās ilustra, então, os aspectos mais depravados a ele 

atribuídos, consolidando o éthos que desde seu tempo o situa entre os poetas dissidentes. Sob 

a moral social de forte influência religiosa que passou a imperar entre as sociedades 

arabizadas com o advento do Islã, a poesia licenciosa de Abū-Nuwās tornou-se uma 

referência de transgressão, consumida com o prazer contraditório dos que se sentem 

sublimados pelos exemplos do que é proibido. 
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5. Considerações finais 

 

 

Ofereceu-me sua boceta macia, 

mas eu disse: “Não foderei!”, 

e ela se retirou dizendo: 

“Só a evita quem é torpe, 

pois a foda pela frente neste 

nosso tempo já foi abandonada”, 

e virou para mim um cuzinho 

que parecia prata fundida. 

“Muito bem, minha senhora! 

Muito bem! Que eu não a perca! 

Muito bem, ó mais larga 

que as conquistas do nosso rei!”. 

(ANÔNIMO, 2005, p. 310) 

 

 

A nota 337 do tradutor Mamede Mustafa Jarouche ao texto do segundo volume do 

Livro das mil e uma noites informa que “na poesia anterior, existem versos semelhantes 

atribuídos ao célebre poeta fescenino Abū-Nuwās, que viveu entre 757 e 814 d.C.” 

(ANÔNIMO, 2005, pp. 332-333). Esse formidável excerto sobre Abū-Nuwās é possivelmente 

o único entre os publicados no Brasil traduzido diretamente do árabe. Os elementos obscenos 

e pitorescos característicos da poesia libertina encontraram o meio de associação aos versos 

semelhantes do devasso poeta. O motivo que impulsionou o estudo Abū-Nuwās e a inovação 

nos gêneros da poesia árabe: poemas de amor, vinho e libertinagem foi, pois, o desejo de 

conhecer mais da experiência poética de Abū-Nuwās. Dissertar sobre uma das mais antigas e 

influentes fontes da literatura em língua árabe, por meio da tradução, ademais, faz reverberar 

uma memória hoje, em que os discursos intitulados conservadores são embaraçados pela 

poesia em suas nuanças inovadoras e transgressoras. 

O objetivo almejado por esse estudo foi apresentar ao público de leitores brasileiros o 

poeta árabe Abū-Nuwās. Para isso, buscou-se organizar um texto que desse conta de alinhar 

alguns dos principais registros sobre sua vida, assim como dispor em português uma seleção 

de seus enunciados poéticos. No percurso da pesquisa que originou essa dissertação, a 

tradução tornou-se uma atividade fundamental para transpor ao contexto brasileiro a 
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dimensão que o poeta ocupa entre as culturas de língua árabe, seja pelas narrativas que desde 

seus contemporâneos fazem referência a sua biografia, seja pelas características dos 

enunciados poéticos a ele atribuídos que o permitem situá-lo entre os poetas inovadores 

(almuḥdaṯūn) da literatura árabe do século VIII d.C./ II H. 

Um primeiro desafio que se impôs a esse estudo foi o de identificar os registros 

antigos e modernos que existem sobre a vida do poeta, considerando a indissolúvel 

configuração de sua história entre o que se costuma distinguir atualmente como fato e ficção. 

Nesse sentido, procurou-se - para além dos recortes epistêmicos contemporâneos, que são 

artificiais - pontuar a posição que o éthos do poeta ocupa atualmente no imaginário literário 

das culturas de língua árabe, por referência ao conjunto de textos que desde o século IX d.C./ 

III H. veiculam seu nome como um personagem de histórias e anedotas. Nesse âmbito da 

pesquisa, foram essenciais algumas fontes antigas em que se dedicam artigos à memória do 

poeta e a sua obra, como a politemática crônica universal do século X d.C./ IV H.  Murūj 

Aḏḏahab wa-macādin aljawhar (Pradarias de ouro e minas de jóias) do historiador cAlī Ibn-

Alḥusayn Almascūdī (ALMAScŪDĪ, 2005, p. 71), a coletânea de poemas do século X d.C./ IV 

H. Kitāb Alaġānī (O Livro das canções) de Abū-Alfarāj Al’iṣfahānī (AL’IṢFAHĀNĪ, 1994), 

o livro do século XI d.C./ V H. Kitāb Alfihrist (O Catálogo), de Ibn-Annadīm (IBN-

ANNADĪM, 1872) e a enciclopédia biográfica do século XIII d.C./ VII H., Wafayāt alacyān 

wa-’anbā’ abnā’ azzamān (Mortes dos eminentes e notícias dos filhos dos tempos), de Ibn-

Ḫallikān (IBN-ḪALLIKĀN, 1972).  

Um outro grupo de fontes mais específicas sobre as histórias de Abū-Nuwās e seus 

enunciados poéticos que embasou essa dissertação são as compilações conhecidas pelo termo 

Aḫbār, em que se destacam o Aḫbār Abī-Nuwās (Histórias de Abū-Nuwās) de seu discípulo 

Abū-Hiffān Almihzamī, um capítulo da obra Ṭabaqāt aššucarā’ (As gerações de poetas) de 

Ibn-Almuctazz (IBN-ALMUcTAZZ, 1956, pp. 192-217), ambas do século IX d.C./ III H., 

além do Aḫbār Abī-Nuwās do século XIV d.C./ VIII H., do filólogo Ibn-Manḍūr (IBN-

MANḌŪR, 1924). De autoria desconhecida, mas ainda relevante sobre a representação 

literária do poeta, estão as edições dos livros das Mil e uma noites, dentre as quais a mais 

referenciada com respeito a suas histórias é a edição egípcia de Bulaq, de 1835 d.C./ 1251 H. 

(ANÔNIMO, 1999, p. 631). Por impressão dessas referências, considera-se que a experiência 

biográfica do poeta foi retratada em um gênero textual, o Aḫbār, em que o ocorrido seria 

assegurado por sucessivos narradores, sobrepondo versões até que o poeta se tornasse um 

personagem. 
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 Se parte da fama de Abū-Nuwās deve-se ao comportamento eloquente e pervertido de 

seu personagem retratado em histórias e anedotas, muito de sua celebridade refere-se à 

maestria com que inovou sobre o fazer poético árabe de seu tempo. Nesse sentido, as mais 

antigas coletâneas de seus poemas trazem à contemporaneidade a expressão de seu éthos 

poético. Dentre as compilações de seus poemas, sob a pretensão de serem representantes de 

suas obras completas, destacam-se as três versões do Dīwān Abī-Nuwās utilizados na edição 

crítica editada modernamente por Ewald Wagner e Gregor Schoeler (ABŪ-NUWĀS, 2002; 

2003a; 2003b; 2003c; 2003d), nomeadamente a de Abū-Bakr Aṣṣūlī e Ḥamza Ibn-Alḥasan 

Al’iṣfahānī, do século X d.C./ IV H., e a organizada por Ibrāhīm Aḥmad Ibn-Muḥammad 

Aṭṭabarī, conhecido como Tūzūn. 

 Uma consideração a que se chegou no decorrer dos trabalhos dessa pesquisa foi sobre 

a relevância da recepção dos enunciados dos poetas inovadores a partir do século X d.C./ IV 

H. sob categorias literárias que passaram a ser utilizadas para reconhecer a distinção das 

práticas poéticas do século VIII d.C./ II H. com relação às anteriores. Nesse âmbito, foi 

fundamental o exame das obras que fomentaram a percepção dos literatos árabes sobre a 

literatura de seu tempo. Os tratados do século IX d.C./ III H. Ṭabaqāt fuḥūl aššucarāʾ 

(Gerações de poetas eminentes) de Aljumaḥī (ALJUMAḤĪ, 2001), Albayān wa-ttabyīn 

(Exposição e esclarecimento) de Aljāḥiḍ (ALJĀḤIḌ, 1955), Aššicr wa-ššucarā’ (A poesia e os 

poetas) de Ibn-Qutayba (IBN-QUTAYBA, 1947) e o Kitāb albadīc (Livro do novo estilo) de 

Ibn-Almuctazz (IBN-ALMUcTAZZ, 2012) estabeleceram as bases do que se entendia à época 

como literatura árabe tradicional. Ademais, os textos dos livros Naqd aššicr (Crítica da 

poesia) de Qudāma Ibn-Jacfar (QUDĀMA, sem data) e Kitāb alburhān fī wujūh albayān 

(Comprovação acerca dos aspectos da expressão) de Ibn-Wahb (IBN-WAHB, 1969), ambos 

do século X d.C./ IV H., são destacados, nessa dissertação, por terem servido à validação dos 

fazeres poéticos inovadores, na medida em que reestabeleceram as categorias de compreensão 

daquela literatura. 

 Entre os comentaristas modernos da literatura árabe em geral ou especificamente sobre 

o poeta Abū-Nuwās foram centrais no desenvolvimento dessa dissertação, além dos textos de 

Ewald Wagner (WAGNER, 1986; 2002a; 2002b; 2003a; 2003b) e Gregor Schoeler 

(SCHOELER, 1998; 2006; 2010), os trabalhos de Philip Kennedy (KENNEDY, 1997; 2005) 

e do argelino radicado na França Jamel Eddine Bencheikh (BENCHEIKH, 1989; 1997), no 

que elucidaram sobre as fontes árabes que tratavam da vida do poeta, sua obra e a recepção 

desta. Caberia ainda ressaltar a relevância dos estudos de Mahmud Sobh (SOBH, 2002), 

Franz Rosenthal (ROSENTHAL, 1968), do poeta sírio Adonis (ADONIS, 1997) e de Julie 
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Scott Meisami (MEISAMI, 2003) sobre a história da literatura árabe e as contribuições de 

Régis Blachère (BLACHÈRE, 1991), Renate Jacobi (JACOBI, 1993) e Charles Pellat 

(PELLAT, 1993) sobre os gêneros da poética árabe citados nessa dissertação, especificamente 

os poemas de vinho, amor e libertinos. 

 Entre os estudos de língua e literatura árabes realizados no Brasil fundamentaram esse 

texto os trabalhos dos professores Michel Sleiman (SLEIMAN, 2000; 2007), sobre as 

características da poesia árabe antiga e moderna, e de Mamede Mustafa Jarouche 

(JAROUCHE, 2004; 2005; 2007), sobre as representações do poeta Abū-Nuwās entre as 

histórias das Mil e uma noites. Foi ainda inestimável a contribuição do trabalho da professora 

Safa Alferd Abou-Chahla Jubran (JUBRAN, 2004) para a padronização da transcrição de 

termos árabes em português utilizada nessa pesquisa. 

Perseguindo a finalidade de retratar a poesia de Abū-Nuwās, foi realizada a tradução 

de alguns de seus poemas representativos dos gêneros inovadores mais notáveis. Embora seus 

enunciados estejam distribuídos entre dez seções relativas aos gêneros a que o poeta se 

dedicou, é na produção de poemas considerados modernos a sua época que o poeta se destaca. 

Dentre esses, seus poemas mais notáveis e celebrados são os classificados entre os gêneros 

evidenciados nesse trabalho, a saber, os de vinho, de amor e libertinos.  

 Com base na investigação bibliográfica realizada e na reflexão sobre a transposição de 

sistemas linguísticos distintos, essa dissertação buscou percorrer um conjunto de fontes árabes 

antigas e modernas, além do que se encontrava disponível em outras línguas modernas. Em 

um trabalho que considerou seus aspectos biográficos e literários, espera-se haver ampliado as 

referências sobre os discursos atribuídos ao poeta, para, desse modo, por meio de uma 

compreensão mais abrangente, fazer reviver a experiência poética de Abū-Nuwās. 
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7. Anexos: Versão árabe dos poemas citados na dissertação 

 

 
ANEXO 1 - Poema do vinho de Abū-Nuwās em árabe173. 
 

 وداِوني بالتي كانت ھي الداءُ   َدْع عنك لَْومي فإِّن اللَْوم إِغَراءُ 

اءُ   صفراَء ال تَْنِزل األحزاُن ساحتَھا  لو مّسھا َحَجٌر مّسْتھ َسرَّ

 لھا ُمِحبّاِن لوطيٌّ وزنّاءُ  من َكفِّ ذات ِحٍر في ِزّي ذي َذَكر

 فالح من َوْجھھا في البَْیِت ألالءُ   ریقھا واللَْیُل معتِكرٌ قامْت بإِبْ 

 كأَنّما أَْخُذھا بالَعْین إِعفاءُ   فأَرسلْت من فَِم اِإلْبریق صافیةً 

 لَطافةً وجفا عن َشْكلِھا الماءُ   َرقّْت عن الماء حتّى ما یالئمھا

 واءُ حتّى تََولََّد أَْنواٌر وأَض  فلو مزجَت بھا نُوراً لََماَزَجھا

 فما یُصیبھُم إِالّ بما شاءوا  دارْت على فِْتیة ذّل الَزماُن بھم

 كانت تُحّل بھا ِھْنٌد وأَسماءُ   لتلك أَبكي وال أبكي لَمْنِزلة

 وأَن تروح علیھا اِإلْبُل والشاءُ   حاَشى لُدّرةَ أَن تُْبنَى الِخیاُم لھا

ً   فقُْل لَمن یّدعي في الِعْلم فَْلَسفةً   وغابْت عنك أَشیاءُ  حفِظَت َشْیئا

 ً  فإِّن َحْظركھ بالِدین إِزراءُ  ال تحظُِرالَعْفَو إِن كنَت اْمَرأً َحِرجا
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ANEXO 2 - Poema do vinho de Abū-Nuwās em árabe174. 
 

 

 واشَرْب على الَوْرد من حمراَء كالَوْردِ   ال تبِك لَْیلَى وال تطَرب إِلى ِھْند

 أَحذْتھ ُحْمرتَھا في الَعْین والَخدِّ   ذا انحدرْت في َحْلق شاِربھاَكأْساً إِ 

 من َكّف جاریٍة ممشوقة ِ القَدِّ   فالَخْمُر یاقوتة ٌ والَكأُس لُْؤلُؤة ٌ

 َخْمراً فما لك من ُسْكَرْین من بُدِّ   تسقیك من یَدھا َخْمراً ومن فَمھا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
174 ABŪ-NUWĀS, 2003b, pp. 112-114. 
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ANEXO 3 - Poema do amor de Abū-Nuwās em árabe175. 
 
 

 عاد إلى الَوْصل كما كانا  ْوم طَْیفاناإذا التقى في النَ 

 نشقى وتلتّذ َخیاالنا  یا قّرة َ الَعْین، فما بالُنَا

 أتممَت إحسانَك یَْقظانا ،بي نائمالْوشئَت، إذ أحسنَت 

 فأصبحا َغْضبى وَغْضبانا یا عاشقَْین اصطلحا في الَكرى

 وُربّما تصُدق أْحیانا  ذلك األَْحالُم َغّرارة ٌك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
175 ABŪ-NUWĀS, 2003c, p. 412 
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ANEXO 4 - Poema de amor de Abū-Nuwās em árabe176. 
 
 

 قطعُت َسْھالً بین أَْجبالِ  أضرب عنّي الحبُّ حتّى إذا

 ُموِحشة تقِمص باآللِ  وِصرُت في َصْحراَء داویّة ٍ

 وشّد ِرْجليَّ بُعقّالِ  المھغطّى على َعْیني بتظ

 كفیتُك القیَل مع القالِ   وقال: ال تبَرح من ھاھنا

 أو حیث أَعمامي وأْخوالي فقُلُت: لو في بَلَدي كان ذا

 یا ِمیتةً لم تَُك من بالى  ما بَي إالّ یشھَدوا َمْیتتي؛
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ANEXO 5 - Poema de amor de Abū-Nuwās em árabe177. 
 
 

ً إ  قد بدا منھ ُصدود  نّني أبصرُت َشْخصا

 وَحوالَْیھ َعبیدُ   جالساً فوق مصلًّى ً

 وْھو بالطَْرِف یصیدُ   فرمى بالطَْرف نحوي

 إّن َحْفصاً لَسِعیدُ   ذاك في َمكتَِب حْفص

 إنّھ عْندي بَلیدُ   قال َحْفٌص: إحِملوه

 ِس عن الَدْرس یحیدُ  (م)  لم یَزْل مذ كان في الَدرْ 

 وعن الَخّز بُرودُ   عنھ ُخزوزٌ كشفْت 

 لَیٍِّن ما فیھ عودُ    ثّم ھالوه بَسْیرٍ 

 یا معلِّْم، ال أعودُ   عندھا صاح َحبیبي:

 إنّھ سوف یُجیدُ  قُلُت: یا َحْفُص اْعُف عنھ،

 ِس وفیما قد تُریدُ  في نَشیِد الِشْعر والَدْر  (م)
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ANEXO 6 - Poema libertino de Abū-Nuwās em árabe178. 
 
 
 

 تشّوف القَْصُف لنا والَعْزفُ  إذا مضى من َرَمضاَن النِصفُ 

 أَختلفْت بین الُغواة الُصْحفُ   وأُصلِح الناُى وُزّم الُدفُّ 

 حتّى إذا ما اُجتمعوا واُصطفّوا  لَوْعِد یَْوم لیس فیھ ُخْلفُ 

 َسْقفُ  فبَْعُضھم أْرٌض وبَْعضٌ   تكّشفوا واُعتنقوا والتفّوا

 / وبَْعُضھم فُْرٌش وبَْعٌض لُْحفُ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
178 ABŪ-NUWĀS, 2003d, p. 217. 
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ANEXO 7 - Poema libertino de Abū-Nuwās em árabe179. 
 
 

 وقد نام أْھُل البَْیت دّب إلى الساقي  ِھ بین النَدامي رأْیتُھومنتبِ 

 أصم من الحیات لیس لھ راقي فأولج فیھ مثل أسود سالخٍ 

 وأنفذ في الُخْصیَین من َرأس ِمزراقِ  إلْست من َحدِّ َشْفرةأشق لزیِج ا

 وأطرق عند النَْیك أحسَن إطراقِ  فلّما انتحى فیھ تحّرف وانثنى

راً   وال ُمشفِقاً في َغیر َمْوِضِع إشفاِق!  فقُلُت لھ: ال تُلفَیَّن مقصِّ

 اِق!ُسكوُت فَتّى َصّب إلى النَیك مشت أِجد َعْصَر ُخْصیَْیھ فإّن ُسكوتھ

 وال ضّم عند النَیك ساقاً إلى ساقِ  فلو لم یُكن یَْقظاَن ما قام أیُره
 

                                                
179 ABŪ-NUWĀS, 2003d, pp. 37-38. 
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