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CARO LEITOR, 

É com grande satisfação que nos dirigimos ao 
público o segundo número da REVISTA 
MINARETE. Primeiramente, para agradecer 
pela grande repercussão e aceitação que o 
primeiro número da Revista Evidências teve 
nos mais variados segmentos sociais. Nosso 
objetivo é exatamente esse: despertar as 
pessoas quanto à pertinência e necessidade de 
conhecer e debater o Islã.   
 
A REVISTA MINARETE é uma revista cultural 

que procura trazer ao público leitor 

informações preciosas sobre a atualidade, 

história, ciência e política islâmica. Nosso 

objetivo é mostrar uma imagem mais 

diversificada e plural do islamismo, fugindo do 

lugar comum do noticiário cotidiano, em que 

ele é, invariavelmente, ligado à intolerância e 

violência. 

 

Neste número além de vários assuntos, 

prestamos a recordação dos 38 anos da 

Revolução Islâmica conduzida pelo Imam 

Khomeini. Uma matéria sobre uma breve 

bibliografia de sua vida e fatos relevantes que 

conduziram os muçulmanos a um governo 

islâmico no Irã. 

 

Por fim, gostaríamos de dizer a nossos leitores 

que MINARETE é um canal aberto de 

comunicação, uma via de duas mãos. 

Esperamos que o público se sinta livre para 

entrar em contato para críticas e sugestões. O 

espaço é democrático.  

 

E que a Paz esteja convosco! 

 

O Editor 

 

 

Minarete (do árabe منارة ) é a torre de uma mesquita, local 

do qual o almuadem anuncia as cinco chamadas diárias 

à oração. O objetivo do minarete é fazer com que a voz do 

almuadem, a pessoa que faz o chamado à oração (adhan) 

possa ser ouvida a grandes distâncias.  

 

Minarete é uma torre fina e alta, localizada num dos cantos 

do complexo da mesquita, sendo, geralmente, seu ponto 

mais alto, não só da mesquita, mas também o ponto mais 

alto de toda a região em que se situa. O minarete mais alto 

do mundo é o da Mesquita de Hassan II, em Casablanca, nos 

Marrocos. O primeiro minarete foi construído em 665, em 

Bassora, durante o califado de Muawiyah I, que estimulou a 

construção de minaretes por direta influência das torres das 

igrejas cristãs, e têm a mesma finalidade, a de convocar os 

crentes para as orações. 
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OOOO    Misticismo Islâmico: Misticismo Islâmico: Misticismo Islâmico: Misticismo Islâmico:     

Os GêniosOs GêniosOs GêniosOs Gênios    

Através da história o homem sempre 

teve uma profunda atração pelo 

sobrenatural e o oculto.  A existência de 

um mundo paralelo ao seu sempre 

fascinou as pessoas.  Esse mundo é 

comumente chamado de o mundo dos 

espíritos e quase todo grupo de pessoas 

tem algum conceito sobre ele.  Para 

algumas pessoas esses espíritos não são 

mais que almas de pessoas mortas ou 

fantasmas.  Para outros, os espíritos são 

forças do bem ou do mal – em batalha 

para conquistar a influência sobre a 

humanidade.  Entretanto, ambas as 

explicações estão mais para lenda e 

fantasia.  A verdadeira explicação desse 

mundo vem do Islã.  Como todos os 

outros caminhos, o Islã também 

reivindica explicar o campo do 

desconhecido.  É desse campo que o Islã 

nos explica sobre o mundo dos 

gênios.  A explicação islâmica dos gênios 

nos fornece muitas respostas a 

mistérios dos dias atuais.  Sem o 

conhecimento desse mundo os 

muçulmanos se tornariam como os não-

muçulmanos e estariam procurando por 

qualquer velha resposta que 

atravessassem seus caminhos.  Então, 

quem ou o quê são os gênios? 

Os gênios são seres criados com livre 

arbítrio, vivendo na terra em um mundo 

paralelo ao da humanidade.  A palavra 

árabe Jinn vem do verbo ‘Janna’ que 

significa esconder ou ocultar.   A palavra 

"jinn" foi usada 22 vezes no Alcorão. 

Sendo assim, eles são fisicamente 

invisíveis para o homem como a 

descrição sugere.  Essa invisibilidade é 

uma das razões pelas quais algumas 

pessoas negam sua 

existência.  Entretanto, (como será 

visto) o efeito que o mundo dos gênios 

tem sobre nosso mundo é suficiente 

para refutar essa negação moderna de 

uma das criações de Deus.  As origens 

dos gênios podem ser traçadas a partir 

do Alcorão e da Sunnah.  Deus diz: 

“Criamos o homem de argila, de barro 

modelável. Antes dele, havíamos criado 

os gênios de fogo puríssimo.” (Alcorão 

15:26-27) 

Mulla Sadra descreve o jinn nos 

seguintes termos: "Os Jinn têm a 

existência substancial neste reino 

corpóreo e no mundo invisível ou 

imaginário. Agora, quanto à sua 

existência neste mundo, é como 

explicamos antes - não há substância 

que tenha qualquer tipo de sutileza e 

compostura, mas que contém um 

espírito e uma alma que foi infundido 

nele a partir da fonte de Pureza 

Atividade. Talvez a razão pela qual os 

jinn podem se manifestar e se esconder 

em momentos diferentes reside na 

sutileza de seus corpos. Eles podem 

dispersar os componentes de seus 

corpos e, em seguida, agrupá-

los. Quando eles agrupam seus 

componentes corporais, eles podem ser 

vistos. E quando eles se dispersam, 

tornam-se invisíveis como o vapor de 

água que aparece como nuvens quando 

condensado e desaparece quando 

aquecido. " 

Como foram criados do fogo, sua 

natureza é geralmente irascível e foi 

com base nela que sua relação com o 

homem foi construída.  Também é 

requerido deles que adorem a Deus e 

sigam o Islã, assim como os 

humanos.  Seu propósito na vida é 

exatamente o mesmo que o nosso, 

como diz Deus: “Não criei os gênios e a 

humanidade exceto para que Me 

adorassem.” (Alcorão 51:56) 
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 Os gênios podem ser muçulmanos ou 

não-muçulmanos.  Entretanto, devido à 

sua natureza irascível, a maioria deles 

não é muçulmana.  Todos esses gênios 

não-muçulmanos formam uma parte do 

exército do gênio mais famoso, 

Satanás.  Consequentemente, esses 

gênios descrentes também são 

chamados demônios.  Os gênios 

também se tornam muçulmanos, como 

fizeram na época do Profeta, que a 

misericórdia e as bênçãos de Deus 

estejam sobre ele, quando um grupo 

deles ficou admirado pela recitação do 

Alcorão.  Deus ordena o Profeta a contar 

às pessoas sobre esse evento: 

“Dize (Ó Muhammad): Foi-me revelado 

que um grupo de gênios escutou (a 

recitação do Alcorão). Disseram: Em 

verdade, ouvimos um Alcorão 

admirável, Que guia à verdade, pelo que 

nele cremos, e jamais atribuiremos 

parceiro algum ao nosso Senhor.” 

(Alcorão 72:1-2) 

Em muitos aspectos de seu mundo, os 

gênios são muito semelhantes a 

nós.  Comem e bebem, casam, têm 

filhos e morrem.  Sua expectativa de 

vida, entretanto, é muito maior que a 

nossa.  Como nós, também serão 

sujeitos à Prestação de Contas Final a 

Deus, o Altíssimo.  Também estarão 

presentes com a humanidade no Dia do 

Juízo e irão para o Paraíso ou Inferno. 

 

Qual é a realidade dos Gênios (Jinn)? 

Pode-se deduzir do significado literal 

desta palavra que o Jinn é uma entidade 

invisível; Numerosas características 

deste ser são mencionadas no Alcorão, 

tais como 
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  “É uma entidade que foi criada a partir 

das chamas do fogo, ao contrário do 

homem, que foi criado a partir da terra 

“. Suratul Rahman (55), Verso 15 

Possui conhecimento, percepção, 

faculdade de lógica, poder de raciocínio, 

e pode distinguir entre verdade e 

falsidade (vários versos de Suratul Jinn ). 

Alguns deles são crentes, enquanto 

outros são descrentes:  "Há entre nós 

alguns que são justos, e outros o 

contrário..." Suratul Jinn (72), Verso 11. 

Eles serão ressuscitados “ E quanto aos 

desviantes, eles são combustível do 

inferno." Suratul Jinn (72), Verso 15. 

Eles inicialmente possuíam o poder de 

penetrar nos céus, escutar e procurar 

notícias, mas depois foram proibidos:  "E 

que costumava sentar-se em algumas 

das Sentando-lugares do mesmo para 

roubar uma audiência, mas, aquele que 

seria (tentar) ouça agora iria encontrar 

uma chama de emboscada para 

ele." Suratul Jinn (72), Verso 9. 

Eles costumavam estabelecer contato 

com algumas pessoas e, por meio do 

conhecimento limitado do Invisível que 

possuíam, tentavam desencaminhar o 

povo: 

"E que as pessoas de entre os homens 

costumavam buscar refúgio com 

pessoas dentre os jinns, assim 

aumentaram-nas na maldade." Suratul 

Jinn (72), Verso 6. 

Entre eles há aqueles que, como alguns 

seres humanos, possuem grandes 

poderes. 

"Um ousado dentre os jinn disse: Eu trá-

lo-ei antes que você se levante de seu 

lugar; E certamente sou forte (e) fiel por 

isso "  Suratul Naml (27), Verso 39. 

Eles possuem o poder de realizar 

algumas das tarefas que são exigidas 

pelo homem: 

"E dos jinn havia aqueles que 

trabalharam antes dele pelo comando 

de seu senhor; E quem se desviou do 

nosso comando do meio deles, fizemos-

lhe provar o castigo da queima. Eles 

fizeram para ele o que ele queria de 

fortalezas e imagens, e tigelas (grandes) 

como bebedouros e panelas que não se 

movem do seu lugar " Surat Saba (34), 

Versículos 12, 13. 

Sua criação na terra foi anterior à 

criação do homem: 

 "E os jinn que nós criamos antes, do 

fogo intensamente quente." Suratul Hijr 

(15), Verso 27.  

Além disso, pode ser claramente 

inferido a partir dos versos do Nobre 

Alcorão que, ao contrário do que é 

popular entre as massas comuns, os 

seres humanos são uma espécie 

superior a eles. Isso pode ser concluído 

pelo fato de que todos os profetas 

divinos foram escolhidos dentre os 

humanos; Além disso, muitos jinn 

também tinham acreditado no Nobre 

Profeta (saas) - que era um ser humano 

- e prometeu fidelidade a ele. Além 

disso, a obrigação do Shaytan de 

prostrar-se diante de Adão, quando ele 

(o Shaytan), de acordo com as 

declarações explícitas do Alcorão, tinha 

sido dos anciãos dos Jinn , reforça ainda 

mais esta ideia de superioridade. Suratul 

Kahf (18), Verso 50. 

A discussão até agora tem girado em 

torno dos aspectos que podem ser 

inferidos sobre esta entidade invisível 

do Alcorão Nobre, que está desprovida 

de todas as superstições e questões 

não-científicas. No entanto, sabemos 

que as massas gerais e inconscientes 
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 inventaram grandes superstições sobre 

essa entidade que não se conforma com 

a lógica nem o intelecto e, 

consequentemente, conferiu uma 

aparência irracional a este ser, de tal 

forma que, sempre que a palavra "jinn" 

é proferida, um punhado de ideias 

estranhas. Imediatamente vêm à mente 

- entidades que possuem aparências 

terríveis, que têm chifres e caudas, são 

prejudiciais, problemáticos, maliciosos e 

mal-educados, que pode incendiar uma 

casa por derramando um caldeirão de 

água fervente em um canto! Estes são 

exemplos de crenças fantásticas e 

supersticiosas!  

Se a nossa perspectiva da existência dos 

jinns é purificada de tais superstições, a 

questão principal é totalmente 

aceitável, pois não existe raciocínio para 

restringir as entidades vivas somente às 

que podem ser vistas por nós. Ao 

contrário, os estudiosos das ciências 

naturais afirmam: As entidades que o 

homem pode perceber por meio de seus 

sentidos são marginais em comparação 

com aquelas que não podem ser 

percebidas por meio delas. 

Antes da descoberta de organismos 

microscópicos, ninguém acreditaria 

que, em uma gota de água ou sangue, 

existissem centenas de milhares de 

entidades vivas que o homem não podia 

ver. 

Os cientistas também afirmam: Nossos 

olhos podem perceber uma limitada 

gama de cores e os nossos ouvidos 

podem ouvir uma limitada (gama de) 

ondas sonoras; As cores e os sons que 

não podem ser percebidos por meio de 

nossos olhos e ouvidos são mais 

numerosos do que aqueles que podem 

ser percebidos por eles. 

Quando o estado do mundo é tal, por 

que a existência de uma espécie de 

entidades vivas, que não podemos 

perceber por meio de nossos sentidos, 

seja tão fantástica e espantosa? E por 

que não devemos aceitá-lo quando 

temos sido informados por um 

informante verídico como o Nobre 

Profeta (saas)? 

De qualquer forma, por um lado, o 

Alcorão nos informou da existência dos 

jinns que possuem as características 
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 acima mencionadas; Enquanto que, por 

outro lado, não existem provas racionais 

que negam a existência de tal 

entidade. Assim, devemos aceitar a sua 

existência, mas simultaneamente 

ignorar as superstições inadequadas do 

público em geral em relação a esses 

seres. 

É importante notar que, às vezes, o 

termo jinn é usado em um significado 

mais expansivo - que tende a englobar 

um número de entidades invisíveis, 

independentemente de possuir 

intelecto e percepção ou não. Nesse 

sentido expandido da palavra, até os 

animais que não são vistos pelos olhos, 

geralmente permanecendo escondidos 

em suas tocas, estão incluídos. 

Isto é comprovado por uma tradição do 

Comandante dos Fiéis (as), em que ele 

diz: "Allah (swt) criou os gênios em cinco 

tipos - alguns são como o vento no ar 

(invisível), alguns estão na forma de 

cobras, alguns na forma de escorpiões, 

alguns sob a forma de os insetos da 

terra, enquanto alguns são como os 

seres ... "  Safinatul Bihar, vol. 1, pg. 186. 

  

Influência dos Gênios sobre os 

humanos 

O Alcorão deixa explicito que o jinn 

Satanás influência nos pensamentos dos 

homens e mulheres. Satanás lança seus 

assaltos sobre a humanidade de todas 

as direções. Como diz o Alcorão: 

"Eu os aproximarei da cabeça para trás 

e para a direita e para a 

esquerda."  Surat al-A'raf (7), Versículo 

17 

Ele tenta impedir o homem de adorar 

Allah (awj) de acordo com os requisitos 

da revelação, tentando-o a agir de 

acordo com seus próprios desejos. 

Ele influencia a capacidade do homem 

de pensar racionalmente para que, em 

vez de chegar a conclusões baseadas em 

sólidos raciocínios, aceite falácias que só 

parecem ser racionais. 

Ele influencia a capacidade do homem 

de entender a realidade como ela é. Ele 

inclina a compreensão do homem ou 

convence-o a rejeitar a possibilidade de 

compreender tal realidade. Desta 

forma, Satanás primeiro corrompe a 

percepção de uma pessoa da realidade, 

então sua capacidade de compreender a 

realidade e, finalmente, suas ações. 

O Alcorão e o ahadith indicam que 

Satanás e seus associados só têm 

influência sobre as pessoas que 

entregaram sua devoção a Allah e que - 

em um ataque de negligência - caíram 

em um estupor de auto presunção. De 

sua própria admissão, ele não tem 

nenhuma influência sobre os 

verdadeiros servos de Allah. 

"Vou desencaminhar todos eles, exceto 

os Seus servos sinceros." Surat al-Hijr 

(15), Versículos 39-40 

Em termos filosóficos, a imaterialidade 

de Satanás não é completa, portanto ele 

não pode alcançar a estação elevada 

que os espíritos dos justos 

desfrutam. No entanto, isso não o 

impede de tentar enganar essas 

pessoas. 

As pessoas inventaram uma miríade de 

mitos sobre jinn que não fazem sentido 

lógico. Se, no entanto, removemos os 

mitos, a crença básica em sua existência 

é totalmente lógica. Em particular, não 

temos nenhuma razão para acreditar 

que os seres vivos estão limitados 

àquelas coisas que podemos 

perceber. Pelo contrário, os ahadith 

indicam que os seres imperceptíveis são 

mais em número do que os perceptíveis: 
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 "Deus criou os jinn de cinco tipos: um 

tipo como odores e fragrâncias no ar, 

um tipo semelhante a uma serpente, um 

tipo como escorpiões, um tipo como 

insetos do Terra e um tipo como a 

humanidade que terá de dar contas e 

receberá retribuição " . 

Como a história atesta, é em grande 

parte por causa dos mitos que as 

pessoas criaram em torno dos jinn que 

muitos outros estudiosos racionais têm 

vindo a negar a sua existência 

completamente. Na realidade, cada 

grupo perdeu a verdade indo a 

extremos. O Islam afirma a existência 

dos jinn mas rejeita os contos 

fantásticos que os rodeiam. É por esta 

razão que um capítulo do Alcorão 

aborda especificamente o tópico dos 

jinns. 

É essencial lembrar que, na cosmovisão 

islâmica, tudo o que existe - sejam eles 

anjos, jinns ou seres humanos, e se eles 

são materiais ou imateriais - são 

criações de Allah, e só podem agir de 

acordo com Allah. Allah 

constantemente nos lembra no Alcorão 

que nenhuma causa, material ou 

imaterial, pode agir de forma 

independente. Vida e morte, benefício e 

perda, estão todos subservientes a Seu 

poder. Portanto, é preciso sempre 

lembrar-se dEle e confiar nEle. É 

estabelecendo tal relação com Allah que 

se pode inocular contra todos os 

danos. Como diz o Alcorão, "Nada pode 

prejudicá-los senão pela licença de 

Allah." 

 Também somos avisados sobre os seres 

humanos e os jinn que são maus 

(literalmente, que são "satans"), como 

um autor afirma: "Nunca incline para 

eles. Satanás é o inimigo jurado de Deus 

e do homem. Ele tomou um juramento 

solene para desorientar 

você. Entretanto, seu poder sobre você 

é limitado à tentação sussurrada e ele 

nunca pode negar seu livre arbítrio. A 

fonte dos maus pensamentos está na 

própria alma humana ( al-nafs al-

'ammarah ). Este aspecto da alma é o 

calcanhar de Aquiles do ser humano 

através do qual Satanás age. Allah disse: 

"Criamos o homem e conhecemos as 

tentações de sua alma; Estamos mais 

perto dele do que sua veia jugular.  

 Ele também disse: 

"De fato, quanto aos Meus servos, vocês 

não têm autoridade sobre eles, exceto 

os perversos que os seguem" Surat al-

Mujadalah (58), Verso 10:  

 

HABILIDADES 

O que claramente distingue os gênios da 

humanidade são seus poderes e 

habilidades.  Deus deu a eles esses 

poderes como um teste.  Se os usarem 

para oprimir outros, serão 

responsabilizados.  Ao saber de seus 

poderes podemos entender muito dos 

mistérios que nos cercam.  Um dos 

poderes dos gênios é o de serem 

capazes de assumir a forma física do que 

desejarem.  Assim, podem aparecer 

como humanos, animais, árvores e 

qualquer outra coisa.  Milhares de 

pessoas avistaram criaturas de 

aparência estranha no mundo todo – 

parece mais plausível que todas essas 

criaturas avistadas tenham sido gênios 

se apresentando em diferentes formas. 

A habilidade de possuir e controlar as 

mentes e corpos de outras criaturas 

também é um poder que os gênios têm 

utilizado muito ao longo dos 

séculos.  Isso, entretanto, é algo que 

lhes foi proibido e é uma grande 

opressão possuir outro ser.  Possessão 
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 humana é algo que sempre despertou 

grande atenção.  Mas o verdadeiro 

conhecimento desse assunto é raro.  Ao 

longo das últimas 3 décadas a possessão 

se tornou um assunto muito 

comercializado.  Durante a década de 

70, filmes como O Exorcista e o Bebê de 

Rosemary foram usados para educar as 

pessoas sobre possessão.  Entretanto, 

como essas instituições (a indústria 

cinematográfica) eram fortemente 

influenciadas pelo Cristianismo, o 

conhecimento do assunto não 

existia.  Ao invés de educar as pessoas 

sobre a possessão dos gênios, filmes 

como O Exorcista apenas tendiam a nos 

assustar. 

Através do Islã podemos entender esse 

fenômeno.  Como muçulmanos 

sabemos que os gênios possuem 

pessoas por muitas razões.  Algumas 

vezes é porque o gênio ou sua família 

foram acidentalmente feridos.  Pode ser 

porque o gênio se apaixonou pela 

pessoa.  Entretanto, na maioria das 

vezes a possessão ocorre porque o 

gênio simplesmente é malicioso e 

perverso.  Por essa razão nos foi 

ordenado recitar o Alcorão com 

frequência em nossas casas como o 

Profeta, que a misericórdia e bênçãos de 

Deus estejam sobre ele, Não são apenas 

os humanos que são possuídos, mas 

também animais, árvores e outros 

objetos.  

 

Tradução de extratos: 

Faith and Reason A Compendium of Fifty 

Questions and Answers Related to 

Islamic Theology, Jurisprudence and 

Other Themes - Ayatullah Mahdi Hadavi 

Tehrani 

The Education Board of the World 

Federation of KSIMC 

180 questions about islam – Volume 2 

do Ayatollah Makarim Shirazi 

https://www.al-islam.org/180-

questions-about-islam-vol-2-various-

issues-makarim-shirazi/8-what-reality-

jinn#f_c158887b_6 

 

Muçuçmano na Mesquita 

Fonte: thegreatcourses.com 
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 Escravidão no IslamEscravidão no IslamEscravidão no IslamEscravidão no Islam: : : :     

Escravos e Escravos e Escravos e Escravos e EscravizadoresEscravizadoresEscravizadoresEscravizadores    

 

O tema escravidão pode ser observado 

sob diferentes pontos de vista e 

consequentemente sob vários 

entendimentos, neste breve texto é 

feita uma análise sob uma perspectiva 

muçulmana do escravagismo. 

O escravagismo é uma prática muito 

antiga e ancestral as religiões 

conhecidas. 

 “Na verdade, o sistema escravagista, 

começou, pela escravização dos 

prisioneiros de guerra que a tribo 

costumava amealhar em suas incursões 

(ataques). A princípio, eles costumavam 

matá-los, pois não viam vantagem 

alguma em preservá-los e alimentá-los. 

Após a evolução da produção sua 

preservação e escravidão foram para o 

interesse da tribo, pois aquilo que 

produziam era mais do que consumiam. 

Deste modo, os prisioneiros de guerra 

foram transformados em escravos; e 

com o enriquecimento daqueles que os 

escravizaram, em seguida passou-se a se 

escravizar os membros da própria tribo. 

Assim, a sociedade se dividiu na classe 

dos senhores e na classe dos escravos. A 

produção pôde continuar sua evolução 

através desta divisão de classes, devido 

a nova ordem escravista.” Iqtisaduna   

A prática do escravagismo é 

contemporânea a existência humana e 

sua efetivação tem vários fatores 

intrínsecos.  `Al-Lamah Tabataba`i nos 

dá três fatores muito recorrentes neste 

tipo de prática: 

- A guerra – O vencedor podia fazer o 

que quisesse com o inimigo derrotado, 

podia condenar a morte os soldados 

capturados ou mantê-los sob seu jugo. 

- O Domínio – Um chefe ou governante 

podia escravizar, a seu bel prazer a 

qualquer um que estivesse sob seu 

comando. 

- Proteção – Um pai ou avô tinha 

autoridade absoluta sobre sua 

descendência, podia vender ou 

emprestar livremente conforme sua 

vontade ou interesses. 

Escravidão entre os otomanos 

Fonte:hurriyetdailynews 
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 Historicamente seus elos são visíveis em 

todas as Nações e épocas, os Judeus, os 

gregos, os romanos, os germânicos da 

antiguidade, os povos cujas instituições 

sociais e legais mais afetam os costumes 

e a cultura moderna praticaram o 

escravagismo tanto doméstico e familiar 

com estatal. 

Na Pérsia o palácio do imperador tinha 

doze mil escravas, na Grécia o número 

de escravos superava em muito o 

número de homens livres. 

Embora o escravismo tenha sido uma 

instituição que se iniciou na era pré-

histórica da humanidade, de forma 

segura podemos afirmar que este 

comércio alcançou seu ápice por meio 

das Nações Cristãs da Europa e América, 

que como era de sua natureza, a 

converteram em um comércio corrente 

e começaram a capturar escravos em 

grandes quantidades. Antes de 

descrever o nefário comércio de 

escravos iniciado pelos Portugueses, 

Espanhóis e outras potencias marítimas 

do Ocidente Cristão em suas colônias 

recém adquiridas, vejamos se o 

Cristianismo como um sistema e como 

um credo, fez algo no princípio para 

aliviar o destino daqueles escravos. 

Amir Ali, escreveu acerca deste tema: 

“A Igreja Cristã encontrou no 

escravismo uma instituição reconhecida 

pelo império; adotou o sistema sem 

fazer o menor esforço no sentido de 

mitigar seu caráter nefasto, não 

prometeu sua abolição gradual, nem 

melhorou ou ao menos suavizou a 

condição dos escravos.  

Sob a lei civil os escravos eram simples 

aprestos, assim foram considerados sob 

domínio da cristandade. 

Os escravos fossem nativos ou forâneos, 

adquiridos em guerras ou comprados, 

eram considerados simplesmente 

apetrechos, seus amos tinham poder de 

vida e morte sobre suas existências, o 

Cristianismo não pode abolir nem aliviar 

os males do escravismo. “ 

Will Durant descreve desta forma a 

posição da Igreja com relação ao 

escravismo: 

“Nem a Igreja Ortodoxa nem a Igreja 

Romana condenaram a escravidão, os 

bárbaros igualmente, assumiram a 

instituição da escravidão como natural e 

inviolável, as leis pagãs condenavam a 

escravidão qualquer mulher livre que se 

cassasse com um escravo; as leis de 

Constantino ordenavam que a mulher 

fosse executada e o escravo fosse 

queimado vivo. 

O imperador Graciano decretou que um 

escravo que acusasse a seu amo de 

qualquer ofensa exceto a traição ao 

Estado, deveria ser queimado vivo sem 

ser levado a juízo. A única solução 

prescrita pelo Cristianismo com relação 

ao escravismo é expressada na carta de 

São Paulo a um certo Filemon, 

devolvendo-lhe o seu escravo de nome 

Onesimus com a recomendação de 

tratá-lo bem, nada além disso.  É 

interessante observar que a palavra 

“escravo” do original hebreu foi trocada 

pela palavra “servo” na versão 

autorizada da Bíblia e mais adiante 

novamente a palavra original foi trocada 

por “criado de confiança” na versão 

Estandar Revisada, por que segundo se 

diz nos comentários da Bíblia concisa 

esta palavra (escravo) deve ser evitada 

devido ao que está associada.” 

Estes dois breves textos podem nos 

oferecer um vislumbre quanto a postura 

da Cristandade em relação ao 

escravismo.                                                                
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 O ISLÃ ATACA A ESCRAVIDÃO 

Na época da Jahiliyyah os árabes em 

nada deixavam a desejar com relação 

aos seus vizinhos no que diz respeito ao 

escravagismo. Na Península do Hijaz na 

época da Jahiliyyah  a vida humana tinha 

pouco valor. 

“A escravidão afrontava o Islã tanto 

quanto a idolatria, porém enquanto a 

idolatria tinha suas bases fixadas em um 

espiritualismo irracional que podia ser 

combatido com a razão, o escravagismo 

tinha suas raízes no comércio na 

agricultura e consequentemente na 

estrutura social, e a razão neste caso 

tornava-se um instrumento frágil para 

combater um inimigo tão ardiloso que 

lidava com toda a estrutura social. “Al-

Lâmah Sayyed Said Ajtar Rizvi 

Fica então a pergunta como o Islã pode 

interagir de forma construtiva com a 

questão do escravagismo... Forma 

construtiva no sentido de não tentar 

“abafar” a questão mas sim enfrentando 

o problema de forma a mostrar que o 

maior milagre do Islã é a realização de 

sua ação Política. 

A força é capaz de submeter, porém 

muitas vezes gera hostilidade e 

geralmente a hostilidade, sendo forte 

Bilal ibn Ribah (na foto , em cima da 

Kaaba ) uma ex-escravo etíope, foi 

nomeado pelo Muhammad para atuar 

como o primeiro oficial muezzin. 
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 demasiado, é capaz de transformar uma 

causa justa em injustiça tirando assim 

sua legitimidade. 

A guerra do Islã contra o escravismo 

focou em mudar a mentalidade das 

pessoas e suas atitudes como um todo, 

de forma que depois da emancipação os 

escravos se convertiam em membros da 

sociedade sem a necessidade de 

passeatas, greves nem desobediência 

civil ou enfrentamentos raciais, e o Islã 

obteve êxito neste sentido sem o 

derramamento de sangue ou outro tipo 

de violência.  O Islã estabeleceu regras 

rígidas quanto a posse de escravos: 

“Nas Leis Islâmicas a posse de escravos 

estava condicionada a guerra legítima 

que tenha sido desencadeada em prol 

da auto-defesa (da Ummah), contra 

inimigos idólatras; e era permitida para 

servir de garantia de preservação da 

vida dos próprios cativos. Muhammad 

(S.A.A.S) encontrou este costume entre 

os árabes pagãos, e o que fez foi 

minimizar o mal, estabelecendo regras 

claras e rígidas fazendo com que se não 

Bilal ibn Ribah 

Fonte:alchetron.com  
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 fosse pela malícia de seus defensores, a 

escravidão como uma instituição social 

haveria deixado de existir a medida que 

terminavam as guerras nas quais a 

Ummah se viu envolvida no seu 

começo” Amir Ali.  

A postura da Ummah na época do 

Profeta Muhammad (S.A.A.S) era de 

total oposição em relação a 

mentalidade escravista, tanto a compra 

como a venda de escravos era 

desconhecida no período dos Califas al-

Rashidun, neste período é desconhecido 

qualquer registro comercial referente a 

transações envolvendo atividade 

escravista , porém com a chegada ao 

poder dos Omíadas se deu uma 

mudança no âmago dos ensinamentos 

Muçulmanos e consequentemente no 

espírito do Islã. Mu´âwiiah foi o primeiro 

governante “muçulmano” que 

introduziu no mundo Islâmico a prática 

de adquirir escravos(as) por meio de 

compra e igualmente também foi o 

primeiro em adotar o costume bizantino 

de proteger as suas mulheres com 

eunucos. 

É evidente em várias Ayat (Versículo) do 

Alcorão que a emancipação de escravos 

é tida como expiação para um grande 

número de pecados. 

Poderia ser alegado que ao prescrever a 

emancipação de escravos com forma de 

expiação de pecados o Islã concebia a 

instituição escravagismo como algo 

legítimo mas isto não é bem assim. 

Para cada situação em que a 

emancipação de escravos é prescrita (no 

Alcorão) como forma de penitência, 

também se prescrevia uma alternativa, 

o que indica uma disposição do Islã em 

plantar sementes que germinariam à 

longo prazo como uma mudança de 

consciência nas pessoas, o Islã também 

declarou que qualquer escrava que 

engravidasse de seu amo não mais 

poderia ser vendida e que o filho 

nascido deveria ter o status do pai, e ao 

morrer o amo que a engravidou ela 

(escrava) se tornaria uma mulher livre. 

Aos escravos lhes era concedido o 

direito de pagar (comprar) a própria 

liberdade mediante uma quantia pré-

determinada ou período de trabalho 

pré-acordado (o termo legal para isto é 

Mukatabah). 

Mukatabah (realização de contrato), é 

um dos grandes divisores ideológicos do 

Islã no que diz respeito ao escravismo, 

que o diferencia das outras religiões e 

códigos sociais. 

A palavra Kitab no versículo se refere ao 

contrato escrito entre o escravo e o 

escravista, o  fator relevante em 

Mukatabah é que quando o escravo 

desejava firmar o dito acordo escrito, 

seu amo não podia recusar, na Ayat 

(Versículo) citada anteriormente 

Allah(S.W.T) tornou obrigatório aos 

muçulmanos colaborar com a 

emancipação dos escravos, sendo 

inclusive um fator de observância aos 

amos averiguar se o escravo ao ser 

liberto poderia se auto gerir ou melhor 

dizendo ser capaz de se tornar um 

membro produtivo da sociedade. 

Também ficou estipulado pelo Profeta 

Muhammad (S.A.A.S) que os escravos 

que buscassem emancipação deveriam 

ser auxiliados com os fundos do Bayt AL-

amal ( Tesouro Público), o Alcorão Majid 

reconhece a emancipação dos escravos 

como um dos gastos Halal do dinheiro 

da caridade ( Alcorão Majid 9:60, 2:177). 

Texto: Alexandre Moura 

 

 

 



 

1
6

 Imam Khomeini:Imam Khomeini:Imam Khomeini:Imam Khomeini:    O líder O líder O líder O líder 

que mudou o mundoque mudou o mundoque mudou o mundoque mudou o mundo    
 

A história das lutas dos povos do mundo nos 

remete à grande representatividade que a 

manifestação da vontade das massas 

reproduz. Na história das lutas islâmicas do 

povo iraniano, notamos o Imam Khomeini 

(K.S.), um homem brilhante, que tem sido 

um símbolo típico de amor à liberdade e à 

independência contra a escravidão. Um 

estudo da história das lutas dos povos, 

poderia mostrar que foram poucos os 

líderes que denunciaram o colonialismo e 

prepararam o caminho que conduz ao 

encontro dos seus objetivos, através da 

confiança no poder do povo, inspirado 

também pela ideologia progressiva do 

Islam. Ele deu deste modo, um ímpeto ás 

constantes lutas contra a autocracia e o 

colonialismo.  

Acabar com a dominação das potências e o 

colonialismo, não é uma tarefa simples, mas 

o Imam Khomeini (K.S.) conseguiu superar 

todas as dificuldades sem colidir com outros 

grupos políticos. 

O Imam Khomeini (K.S.) nasceu em 1900, 

equivalente a 1297 (H.S.) O seu nascimento, 

de acordo com o calendário lunar, coincidiu 

com o venturoso aniversário natalício de 

Fátima Azzahrá, a filha do profeta 

Mohammad (S.A.A.S.) e a mulher mais 

reverenciada no Islam. Ele provém de uma 

eclesiástica e militante família muçulmana. 

Seu pai, Ayatollah Sayyed Mustafa Musavi, 

estudou em Najaf e Samera, Depois de 

completar seus estudos, voltou para 

Khomein, terra natal de Imam Khomeini 

(K.S.), para ser um dirigente religioso. Teve 

três filhos e três filhas. Aos 42 anos o pai de 

Imam Khomeini (K.S.) foi assassinado.  

 Sua mãe, Hajar, também descendente de 

uma família muçulmana eclesiástica, era 

filha do Ayatollah Mirza Ahmad, um 

exaltado teólogo muçulmano. A partir dos 

cinco meses de idade, foi criado por sua tia 

paterna Sahiba e por sua mãe. Foi 

despojado de seu pai na meninice. Quando 

atingiu a idade de 15 anos, sua tia morreu e, 

pouco depois, sua mãe também faleceu. 

Contudo, tais perdas só serviram para 

fortalecer a sua vontade. 

O Imam Khomeini (K.S.) era uma criança 

inteligente, talentosa e que desde cedo 

começou a aprender. Seu primeiro 

professor deu-lhe lições particulares e 

quando o Imam Khomeini (K.S.) aprendeu a 

ler e escrever, foi para a escola continuar 

seus estudos. O seu irmão mais velho, 

Ayatollah Passandideh, ensinou a gramática 

e a lógica arábica, assim como rudimentos 

de outras disciplinas. Nesta altura dos 

acontecimentos, o Centro para os Estudos 

Teológicos em Arak, sob o patrocínio de Haj 

Sheikh Abdulkarim Haeri Yazdi, uma figura 

ilustre no domínio da teologia, já era 

famoso. O Imam Khomeini (K.S.) estudou 

literatura em Arak e, em virtude deste 

Centro ter sido transferido para Qom, 

mudou-se para lá, passando a residir na 

Escola de Darishuta. O Imam Khomeini (K.S.) 

aprendeu as lições dadas pelo Ayatollah 

Haeri, e quando este faleceu, já tinha se 

tornado uma autoridade em direito 

canônico e teológico. Tinha profundos 

conhecimentos nos campos da astronomia, 

filosofia e misticismo. 

O Imam Khomeini (K.S.) gozava de uma 

inteligência e competência muito 

admiráveis, pois ele começou seus estudos 

na infância com seu primeiro professor, 

Mirza Mahmoud. Foi com ele que aprendeu 

a ler e escrever, depois continuou seus 

estudos com outros professores 

competentes, dentre eles o Ayatollah 

Pasandideh. O irmão mais velho do Imam 

ingressou na faculdade de estudos 

religiosos, Hauzah, da cidade de Arak, onde 

aprendeu os estudos superiores e 

conhecimentos islâmicos com o professor 

Ayatollah Sheikh Abed Al-Karim Al-Haeri Al-

Yazedi. 
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O INÍCIO DOS ESTUDOS DO IMAM (K.S.) EM 

SUA JUVENTUDE 

Imam Khomeni (K.S.) partiu para Arak em 

direção à cidade Sagrada de Qom, junto 

com seu professor, Ayatollah Al-Haeri, 

quando se transferiu para a faculdade 

daquela cidade onde fundou a escola “Dar 

Al-Shifa AlDiniah”, o internato religioso. 

O Imam (K.S.) continuou seus estudos e 

conseguiu uma colocação privilegiada entre 

os sábios, participou de palestras proferidas 

pelo Ayatollah Al-Haeri. Sua capacidade na 

jurisprudência e nas ciências superou as 

expectativas e por isso ganhou o prêmio de 

praticante da aplicação e passou a fazer 

parte do grupo dos praticantes e dos 

inteligentes extraordinários, 

particularmente após o falecimento do 

Ayatollah Al-Haeri, com testemunho de 

vários professores e sábios pelo poder em 

lecionar, dialogar e em apresentar provas. 

Além disso, o Imam era conhecido pela 

disciplina que conduzia seus atos, 

movimentos e contatos. 

Ele coordenava todas suas relações da vida 

religiosa, social e política com um sistema 

de disciplina particular, mesmo assim não 

cortava seus afazeres não-obrigatórios, tais 

como as orações da noite, e sempre ficava 

até altas horas ocupado em ler e escrever. 

Quando ele morou no Iraque, sempre 

visitava o túmulo do Imam Ali ibn abi Taleb 

(A.S.). A esposa do Imam (K.S.), suas filhas e 

seus parentes contam que ele tinha feito 

um programa diário para seguir e não 

desperdiçava nenhum minuto à toa e sem 

retorno. Eles sabiam das horas através de 

seus atos e suas expressões diárias. Além 

disso, ele se destacava por um carinho 

enorme e por um espírito sensível 

particularmente em relação às crianças e 

aos órfãos, filhos dos mártires e sempre 

dizia para eles: “Ergam as cabeças eu sou o 

pai de vocês”. Conversava, brincava, sorria 

e sofria com eles. Este tipo de conduta 

raramente se encontra nas lideranças 

contemporâneas. 

O Imam é autor de diversas obras em 

diferentes áreas da ciência e do 

conhecimento que se caracterizam pela 

profundidade da ideia e pela precisão das 

provas. Testemunhamos isso quando o 

vemos navegando profundamente, quando 

escreve as causas ideológicas que 

aprofundam a sua ligação em Deus. Ele 

escreveu o livro “Misbah Al-Hidaya”, A luz 

Fonte: O Líder da Revolução Islâmica Al-Imam Al-Khomeini (K.S.)  

/ Sheikh Taleb Hussein Al-Khazraji 
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 guiadora. Aos vinte sete anos escreveu uma 

explicação para a súplica de Sahar, 

Madrugada, uma das súplicas do mês de 

Ramadan, depois ele escreveu o livro “As 

quarenta Tradições”, que reuniu trinta e 

três ditos a respeito da conduta e da moral 

e o resto tratava de assuntos racionais. 

 

O MÉTODO POLÍTICO DO IMAM KHOMEINI 

(K.S.) RESGATE AO CONTEXTO HISTÓRICO 

A história das lutas dos povos do mundo nos 

remete à grande representatividade que a 

manifestação da vontade das massas 

reproduz. Na história das lutas islâmicas do 

povo iraniano, notamos o Imam Khomeini 

(K.S.), um homem brilhante, que tem sido 

um símbolo típico de amor à liberdade e à 

independência contra a escravidão. Um 

estudo da história das lutas dos povos, 

poderia mostrar que foram poucos os 

líderes que denunciaram o colonialismo e 

prepararam o caminho que conduz ao 

encontro dos seus objetivos, através da 

confiança no poder do povo, inspirado 

também pela ideologia progressiva do 

Islam. Ele deu deste modo, um ímpeto ás 

constantes lutas contra a autocracia e o 

colonialismo. 

Acabar com a dominação das potências e o 

colonialismo, não é uma tarefa simples, mas 

o Imam Khomeini (K.S.) conseguiu superar 

todas as dificuldades sem colidir com outros 

grupos políticos. 

Após o golpe militar ocorrido em 1953, 

houve uma interferência aberta do 

Ocidente e particularmente dos Estados 

Unidos em todos os assuntos internos, além 

dos campos econômicos e políticos do Irã. 

Este país se tornou uma das maiores bases 

protetora de seus interesses na região. Com 

o passar do tempo, as relações entre os dois 

países estreitaram e a presença da ação 

estadunidense aumentou rápido. O maior 

obstáculo diante a essa atuação foi aposição 

dos grandes Ayatollahs, sábios e os 

intelectuais que incitavam o povo contra os 

complôs orquestrados pelas forças externas 

e entre os líderes que se destacavam 

através de suas posições contrárias a essa 

presença. O Imam Khomeini (K.S.) 

conseguiu brilhar nas últimas décadas e dar 

ao povo a coragem e a iniciativa para 

enfrentar os inimigos. 

No momento que iniciou seu movimento, o 

Imam (K.S.), possuía o intuito de combater 

a interferência externa e abortar os 

complôs, que tinham por objetivo roubar as 

riquezas do povo, implantando o desvio na 

doutrina. Ele queria enlaçar o povo por suas 

tradições e sua religião, o grandioso Islam, 

ao mesmo tempo a repressão do ditador, o 

Shah Mohammad Reza Pahlevi, aumentava 

e ele enfrentava como uma montanha 

altaneira recusando, gritando e incitando a 

população para a rebelião, com isso se 

posicionava à altura dos acontecimentos, 

opondo-se aos meios baixos e medíocres do 

Shah Mohammad Reza 

Pahlevi contra o Islam e seus 

correligionários. 

 

NO ANO SEGUINTE, EM 

1963, A RECORDAÇÃO DO 

MARTÍRIO DO SEXTO IMAM 

A) O boicote ao plebiscito do 

Shah 

O trono de ouro construído 

através da injustiça e sobre 

os pobres e oprimidos 

Em 1962, após a declaração 

do Shah Mohammad Reza 

Al-Imam Al-Khomeini (K.S.)  

Fonte: Khamenei.ir 
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Pahlevi sobre os princípios reformistas e a 

determinação de um dia para fazer um 

plebiscito popular a respeito destas grandes 

mentiras, o Imam (K.S.) mandou distribuir 

panfletos convocando o povo a boicotar 

este falso plebiscito. O apelo teve um 

atendimento imediato em Teerã e em todas 

as outras cidades do Irã, se transformando 

em uma onda de protesto e boicote contra 

o regime, a maioria do povo não participou 

neste plebiscito. O Imam considerou-o uma 

ação ilegítima que deveria ser boicotado. 

Neste ato corajoso, ele diminuiu a influência 

do Shah Mohammad Reza Pahlevi e de seu 

regime. 

B) A convocação do povo contra o Shah 

No dia do Eid Al-Feter do mesmo ano, o 

Imam (K.S.) fez um importante 

pronunciamento entre os milhares de seus 

fiéis e seguidores de todas as cidades do Irã, 

em que esclareceu o dever e a 

responsabilidade do povo em enfrentar as 

práticas deste regime autárquico, contrário 

à legislação islâmica, enfatizando seus 

deveres religiosos em desobedecer as leis 

colocadas por este regime, pois, segundo 

ele, abstraindo o medo das armas do tal 

ditador logo o regime cairá quebrado e 

derrotado, se Deus quiser. 

No ano seguinte, em 1963, a recordação do 

martírio do sexto imamdos Ahlul Bait, Jafar 

ibn Mohammad Assadeq coincidiu com a 

comemoração da festa do Nouruz, uma das 

festas mais populares no Irã e que 

representa o ano novo iraniano. Nestas 

circunstâncias os sábios da cidade Sagrada 

de Qom declararam que não haveria festas 

para os muçulmanos neste ano. Ao mesmo 

tempo o Imam Khomeini (K.S.) convocou os 

sábios e os estudantes e solicitou que estes 

fatos fossem explorados afim de que, com a 

presença das multidões na mesquita da 

Santa Ma’sumah (A.S.), irmã do Imam Al-

Reza (A.S.), localizada na cidade Sagrada de 

Qom, os complôs desmascarassem o regime 

hostil. 

Isso foi no reveillon e, naquele curto 

momento em que as luzes se apagaram 

foram distribuídos milhares de panfletos 

contendo os dizeres do Imam (K.S.) em 

quem as autoridades religiosas 

muçulmanas decidiram abolir as festas e 

cancelar as comemorações daquele ano. 

O Shah Mohammad Reza Pahlevi e seus 

assessores se amedrontaram com tal 

orientação e no dia seguinte foram para a 

cidade Sagrada de Qom. Uma delegação 

transportando centenas de agentes do 

serviço secreto de inteligência do Irã, o 

Savak, armados até os dentes, se dirigiram 

à cerimônia de martírio do Imam Assadeq 

(A.S.), na escola de Faiziyyeh e começaram 

a atirar sem piedade em todos os sentidos 

Manifestações Populares em apoio a Al-Khomeini 
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 cometendo um verdadeiro massacre e 

matando centenas de fiéis, dentre eles 

mulheres, velhos e crianças. 

O Imam (K.S.) recebeu as más notícias e saiu 

na direção do local do massacre onde fez 

um pronunciamento fervoroso, solicitando 

paciência à multidão. Eis um trecho de suas 

declarações: 

“(...) Tenham paciência, mantenham-se 

firmes em seus lugares, deixem o medo e o 

pavor longe de tomar conta de vocês. Os 

seguidores dos Imames purificados (A.S.) 

agüentaram massacres catastróficos no dia 

de Ashura e na pernoitada do décimo 

primeiro dia de Moharram foram 

martirizados e postos em prisões. 

Sacrificaram tudo para conservar o Islam 

intacto e o Alcorão Sagrado. Nosso dever é 

estarmos sempre prontos para enfrentar os 

perigos que rondam o Islam e os 

muçulmanos (...)”.  

Além deste pronunciamento, o Imam (K.S.) 

mandou telegramas invocando as 

autoridades religiosas a desmascararem as 

ações do Shah Mohammad Reza Pahlevi e 

seus crimes. Feito isso, o ditador impôs um 

cerco militar em torno da cidade sagrada de 

Qom e as forças de segurança invadiram a 

moradia do Imam (K.S.), prenderam-no e 

levaram-no na mesma noite para a prisão 

do castelo, em Teerã. Assim que esta notícia 

chegou aos ouvidos do povo, as multidões 

saíram em passeata de protesto pedindo a 

libertação do Imam. O país inteiro parou, os 

centros comerciais e as Universidades 

fecharam e nos confrontos entre as 

multidões e os agentes do regime, dezenas 

de pessoas morreram. As autoridades 

religiosas fizeram protestos, mandaram 

telegramas pedindo liberdade ao Imam, 

generalizada ao regime que se sentiu 

obrigado a libertar o Imam (K.S.). 

DEPORTAÇÃO PARA A TURQUIA 

O regime autoritário do Shah Mohammad 

Reza Pahlevi controlou os movimentos do 

Imam (K.S.) e o pressionou até que 

invadiram o seu domicílio novamente em 

1964. Eles o prenderam e o levaram ao 

aeroporto de Mehr Abad, em Teerã e de lá 

foi exilado na Turquia longe de seu país. 

SUA EMIGRAÇÃO AO IRAQUE E SUA 

PRESENÇA E ATIVIDADES EM NAJAF 

Na Turquia ele ficou pouco tempo e de lá 

seguiu para o Iraque, onde residiu primeiro 

na cidade de Al-Kazemiiah em Bagdá e 

permaneceu depois na cidade de Najaf, a 

cidade do Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.), dos 

sábios e do conhecimento, onde residiu por 

Manifestações Populares em apoio a Al-Khomeini 
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 aproximadamente dezesseis anos, 

continuando seus estudos científicos e 

religiosos. O Imam (K.S.) continuou dando 

suas aulas em Najaf, na Mesquita de Toroc 

onde escreveu e editou o livro “O Governo 

Islâmico”, que foi traduzido para o árabe e 

distribuído em todos os cantos da cidade de 

Najaf e outras cidades. Eu, juntamente com 

outros companheiros, sabendo do risco que 

corríamos, distribuímos milhares destes 

livros, que naquele tempo eram proibidos. 

Como sempre se preocupou com o povo 

que o acolheu e enxergou de perto o fogo 

de repressão e a hostilidade do então 

regime Iraquiano. Ele se importava com os 

assuntos ligados ao Iraque e ao movimento 

Islâmico. Sempre estava presente entre os 

sábios e os fiéis para realizar as 

comemorações e quando, em 1974, os 

cinco mártires da liderança do Partido 

Islâmico, AlDawa, foram condenados à 

morte pelo regime Iraquiano, enviou um 

telegrama de condenação ao então 

Presidente do Iraque, Ahmad Hassan Al-

Bakr.  

Quando o víamos em Najaf, lembrávamos 

dos profetas e dos seus companheiros. 

Quando nos encontrávamos, o visitávamos 

e o seguíamos junto ao túmulo do seu avô, 

o Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.), 

testemunhávamos nele a honra, a força, a 

coragem e a religião. Mesmo já idoso, dava 

força para os jovens, pois ele como ser 

humano é espírito e nos lembrava dos 

Imames dos Ahlul Bait (A.S.) e dos seus 

companheiros. Foi vítima de várias 

tentativas de assassinato por parte do 

serviço secreto iraniano, Savak, que 

colaborava com o serviço secreto iraquiano. 

O Imam nunca deu valor a estas tentativas, 

não as comentavam e tão pouco falava 

sobre esse assunto perante as pessoas, isso 

irritava os inimigos.  

O MARTÍRIO DE SEU FILHO 

Era famoso em sua coragem e por sua força 

ao enfrentar os inimigos, por isso, quando 

seu filho Sayyed Mustafá Khomeini foi 

assassinado por uma ação conjunta entre o 

serviço secreto iraniano e iraquiano em 

Najaf, no Iraque, não se enfraqueceu e não 

se rendeu, continuou com a sua força de 

vontade e com suas firmes posições, por 

isso que no seu velório e sepultamento, 

participaram milhares de pessoas, sábios e 

grandes líderes. O Imam Khomeini (K.S.) 

disse em um discurso neste dia: “Em 

verdade as atitudes do Shah não nos dão 

nenhum medo, mais sim nos dão mais força 

para que continuemos a nossa caminhada 

contra o movimento da ditadura no Irã”. 

O EXÍLIO NA FRANÇA  

Quando a Revolução Islâmica no Irã se 

levantou, o Imam Khomeini (K.S.) começou 

a se movimentar em Najaf. Então começou 

a contatar os líderes e sábios no Irã. Esta 

O filho martirizado 
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 atitude não foi bem recebida pelo Governo 

do Iraque e atribuiu ao Imam (K.S.) duas 

posturas a serem tomadas: ou calar-se 

perante todos estes acontecimentos ou sair 

do Iraque. O Imam (K.S.) disse: “Eu não vou 

me calar e vou continuar a caminhada da 

Revolução de um país para o outro até a 

retirada do Shah”. 

O Imam Khomeini (K.S.) decidiu sair do 

Iraque com seus companheiros com destino 

ao Kuwait, mas o Governo do Kuwait não 

aceitou sua entrada fazendo com que ele 

permanecesse nas fronteiras do Kuwait na 

região de Safuan. Logo após seguiu para a 

França e se estabeleceu na cidade de Novel 

Lochato, de onde enviou discursos por 

escrito e fitas ao Irã e assim acompanhou a 

caminhada de seu povo com toda a sua 

existência em todos os sentidos e proibindo 

o uso de qualquer tipo de arma de fogo, 

movimentando-se somente através de 

passeatas, greves e distribuição de folhetos 

para atingir o seu objetivo. Assim, pouco a 

pouco a revolução começou a crescer e a 

opressão e barbaridade do Governo não 

faziam mais efeito, ao contrário fizeram 

com que o povo se apegasse mais ainda em 

sua vontade. Muitos foram assassinados em 

dias sangrentos, tristes e difíceis no Irã que 

marcaram a história desta grande 

Revolução. 

 

O RETORNO DO EXÍLIO  

O Shah Mohammad Reza Pahlevi fugiu do 

Irã rumo ao Egito, pois o E.U.A. não 

aceitaram seu exílio e colocou em seu lugar 

o Primeiro-Ministro, o Shah Bour Bakhtiar, 

dando a ele toda autoridade. Neste 

momento significativo, em 1979 o grande 

Ayatollah Imam Khomeini (K.S.) decidiu 

retornar ao Irã, vindo da França junto com 

seus companheiro e sua família. Em Teerã 

foi recebido por milhões de pessoas que 

encheram as ruas da capital do Irã. Assim 

que retornou a sua pátria, dirigiu-se ao 

cemitério dos mártires, Beheshteh Zahra, 

no interior de Teerã e proferiu 

vitoriosamente: 

“Eu aconselharei o futuro Governo e baterei 

no atual, posto que este não é um governo 

de Estado legal”. 

Prometeu aos mártires e ao povo a 

continuação e a caminhada conjunta em 

uma linha através da união, visando um 

objetivo para chegar à vitória. Por isso 

podemos dizer que a revolução Islâmica é a 

maior Revolução civilizada contra o mais  

forte país explorador. A arma do Imam (K.S.) 

e sua Revolução eram as verdadeiras 

palavras, enquanto que a arma do Shah 

eram tanques, aviões e balas. Mas é nosso 

direito perguntar: Quem sairia vitorioso? A 

vitória foi da verdade contra a mentira, da 

justiça contra a injustiça e do sangue contra 

O Retorno de a Al-Khomeini 
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 a espada. O Imam Khomeini (K.S.) conseguiu 

implementar o primeiro Governo Islâmico 

extraindo suas diretrizes do Alcorão 

Sagrado e dos preceitos do Profeta 

Mohammad (S.A.A.S.), com isto ele 

concretizou o sonho dos profetas e dos 

mensageiros no sentido de implementar os 

fundamentos da unificação. Em verdade, 

ele é o herdeiro desta linha, e destes 

objetivos levantou-se a bandeira da justiça 

e do Islam, tremulando no céu do Irã. Os 

inimigos queriam apagar a luz do Islam e 

Deus não permitiu; sua luz permanecerá 

apesar da discordância dos idólatras. O 

Imam (K.S.) prosseguiu a caminhada da 

Revolução vitoriosa e acompanhou todos os 

detalhes, superando as enormes 

dificuldades e sofrimento, liderando a 

Revolução passo a passo por ser o guia 

orientador e desafiando todos os complôs 

tramados dentro e fora do país. 

APÓS SEU FALECIMENTO  

Imam Khomeini (K.S.) entregou os frutos da 

Revolução e os futuros deveres nas mãos 

daqueles que continuaram as etapas da 

caminhada divina. O Ayatollah Sayyed Ali Al-

Hosseini Al-Khamenei, um dos grandes 

sábios e colaboradores que tomou a 

iniciativa e a liderança. Ele foi eleito pelas 

autoridades religiosas e representantes do 

povo iraniano. Desta maneira, o Imam 

Khomeini (K.S.) deu seu último adeus ao 

povo e à causa, deixando para traz seu 

testamento que esclarece seus desejos e 

sonhos para o futuro, pensamentos e 

aspirações futuras após sua morte, 

tranquilo e confiante na liderança que 

carregou e a responsabilidade de conduzir 

sua pátria. Foi enterrado ao lado do 

cemitério dos mártires, Beheshte Zahra, 

entre as cidades de Teerã e Qom, a terra 

que presenciou mais de 12 milhões de fiéis 

e seguidores do Imam Khomeini (K.S.) no 

seu enterro, qualificando-o como o maior 

cortejo fúnebre da história da humanidade, 

representando o pesar por sua morte. 

Pai de Mustafá, que a paz esteja com você 

na eternidade, a paz esteve contigo quando 

nasceste, quando levantou a bandeira do 

Islam tremulando-a em alto, quando 

faleceste e quando fordes enviado vivo 

junto aos profetas, aos benfeitores e aos 

mártires benditos companheiros sejam. 

Fonte: O Líder da Revolução Islâmica Al-

Imam Al-Khomeini (K.S.) / Sheikh Taleb 

Hussein Al-Khazraji 
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 Fatima Azzahra: A filha do Fatima Azzahra: A filha do Fatima Azzahra: A filha do Fatima Azzahra: A filha do 

Profeta Muhammad Profeta Muhammad Profeta Muhammad Profeta Muhammad     

Na honra apresentarmos um resumo da 
vida de Fátima filha de Mohammad (SAS), 
cognominada por “Azzahra” que significa “A 
Florescente”, a qual foi modelo e retrato de 
esposa e mãe bondosa, sendo o exemplo 
perfeito para o papel de alto prestígio que 
toda mulher deve seguir, em qualquer 
época e em qualquer lugar.  

Fátima Azzahra (AS) nasceu na honrada 
cidade de Meca no dia 20 do mês lunar de 
Jamád’l Tháni, cinco anos após a Missão 
Profética, correspondendo ao ano de 615 
d.C. Seu pai era Mohammad ibn Abdellah 
(SAAS), o Mensageiro e Selo dos Profetas à 
humanidade, o qual foi escolhido por Deus 
Supremo para a difusão da religião, o Islam, 
em sinal de misericórdia para com a 
humanidade toda, fazendo com que 
recebesse os versículos do Alcorão Sagrado 
pela revelação através do Anjo Gabriel. Sua 
mãe foi Khadija bent Khuailed, conhecida 
por “Senhora de Coraich” e “A Mãe dos 
Crentes”, por ter sido considerada a mais 
nobre e generosa dentre sua gente, cuja 

cultura e inteligência admiráveis e tendo 
uma grande fortuna que ela destinou em 
favor do Islam. Khadija foi a mulher do 
Profeta Mohammad (SAAS), que se casara 
com ele antes do Islam, sendo-lhe esposa 
exemplar e mãe afetuosa e defensora da 
doutrina de Deus, vivendo com o 
Mensageiro aproximadamente entre vinte 
e cinco anos, sempre colaborando com ele 
na difusão da Mensagem Divina. O 
Mensageiro de Deus (S.A.A.S) não se casou 
com outra mulher durante toda a sua 
convivência com Khadija. 

O Mensageiro de Deus costumava dizer: “O 
Paraíso anseia por quatro mulheres: 
Mariam bent Imran (Mãe de Jesus), Assiya 
bent Mazáhem (Esposa do Faraó do Egito, 
que cuidou do Profeta Moisés), Khadija bent 
Khuailed e Fátima bent Mohammad”. As 
particularidades e a influência de Fátima 
Azzahra se distinguiam, sendo ela a 
“Senhora de todas as Mulheres do Mundo”, 
e a filha abençoada que estendeu a 
descendência de seu pai, o Mensageiro de 
Deus, Mohammad (SAAS). Fátima Azzahra 
(AS) foi a mulher do “Senhor dos 
Recomendados”, o Imam Ali ibn abi Taleb 
(AS), e mãe dos Imames Hassan e Hussein 
(AS), ambos denominados por “Senhores 
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 dos Jovens do Paraíso”, sendo que os nove 
Imames infalíveis que os sucederam, vieram 
da descendência do Imam Hussein (AS). 

O 6º Imam Jafar Assadeq (AS) disse: “Deus 
Poderoso e Majestoso denomina Fátima 
com mais oito cognomes que são: A Amiga 
(Assadiqa), A Abençoada (Al-Mubáraka), A 
Pura (Attáhera), A Impecável (Azzakiat), A 
Aprovada (Arradíya), A Satisfatória (Al-
Murdiyat), A Confidente (Al-Muhaddethat) 
e A Florescente (Azzahra). E chamou-se por 
Fátima, porque “Futimat” em árabe 
significa “ficar sem” ou “isentar-se de”, 
porém, no caso de Fátima, entende-se de 
que ela foi isentada de qualquer defeito e 
abominação, e foi afastada do mal e do 
vício. E não fosse Ali ibn abi Taleb, seu 
marido, ela não teria o devido merecimento 
aqui na Terra”. 

Por sua vez, o Profeta Mohammad (SAAS) 
disse: “... porém, a minha filha Fátima é a 
Senhora de todas as mulheres do mundo, 
desde a primeira até a última que vier, 
porque ela é parte de mim e é a luz dos 
meus olhos, o fruto do meu coração, a 
minha alma que me acompanha e é a terna 
“Haurá”, que quando ela ora em seu nicho, 
deixa atrás de si uma luminosidade, 
irradiada pelos anjos dos céus, tal qual se 
iluminam as estrelas para os habitantes da 
Terra”. 

O 5º Imam Mohammad Al-Báquer (AS) 
disse: “Quando perguntaram ao 
Mensageiro de Deus sobre o apelido 
“Azzahra”, dado à sua filha Fátima, ele 
respondeu: É porque Deus a fez nascer da 
luz de Sua Grandeza, e quando Fátima veio 
ao mundo, iluminaram- se os céus e a 
Terra...”. 

Fátima no Sagrado Alcorão: 

1. O versículo da Purificação (Attauhid): “... 
porque Deus só deseja afastar de vós a 
abominação e purificar- vos integralmente, 
oh Linhagem da Casa Profética (Ahlul Bayt)” 
(Surata Al-Ahzáb, Cap. 33, V. 33). 

Este versículo foi revelado em prestígio de 
“Ahlul Bait”, os quais se incluem 
Mohammad, Fátima, Ali, Hassan e Hussein 
(que a Paz esteja com todos). O Mensageiro 

(SAAS), certo dia, os reuniu na casa e 
exclamou: “Deus nosso! Estes são gente da 
minha casa (Ahli Bayti)! Afasta deles a 
imundície e purifique-os integralmente!”. 

2. No versículo da Polêmica (Al-Mubáhalat) 
consta: “Se alguém contestar contigo nesta 
questão, depois de haver-te chegado em 
conhecimento, dize-lhes: Vinde e 
convoquemos os nossos filhos e os vossos 
filhos e nossas mulheres e vossas mulheres 
e nós mesmos e vós mesmos para depreciar 
a fim de que a maldição de Deus caia sobre 
os embusteiros” (Surata Ále Imrán, Cap. 3, 
V. 61). 

Isto ocorreu quando o Mensageiro de Deus 
(SAAS) convocou os cristãos de Nidjrán para 
o Islam, porém, diante da recusa deles, ele 
os chamou para uma polêmica (Al-
Mubáhalat), ou seja, a convocação do 
suplício para os embusteiros. Os de Nidjrán 
aceitaram a proposta e o Profeta (SAAS) foi 
ao local do encontro com a “Gente da Casa”, 
carregando no braço o pequenino Hussein e 
com a outra mão segurava o pequeno 
Hassan, enquanto Fátima seguia atrás deles 
e Ali atrás de sua mulher e de seu sogro. Ao 
se aproximarem do grupo cristão, o 
Mensageiro (SAAS) falou-lhes: “Se eu 
convoquei, digam apenas Amém”. Mas o 
Bispo de Nidjrán, líder dos cristãos, 
exclamou para a sua gente: “Oh cristãos, 
vejo rostos tão iluminados que, se Deus 
quisesse, moveria por eles uma montanha 
de seu lugar e, certamente que o faria!!! 
Não discutes, pois perecereis e não 
permanecerá na face da Terra um só cristão 
sequer!” E dirigindo-se ao Profeta (SAAS), 
prosseguiu: “...Nós achamos por bem não 
discutirmos, oh Mensageiro de Deus!”. 
Enfim, o Mensageiro de Deus (SAAS) 
chamou Fátima (AS) para acompanhá-lo 
nesta diligência, foi porque ele a 
considerava em alto prestígio e 
absolutamente prioritária às demais 
mulheres da nação. 

3. No versículo dos Parentes (Al-Qoraba), o 
Alcorão Sagrada menciona: “... e dize-lhes: 
Não vos questionarei recompensa alguma 
senão a afeição dos que me são parentes 
próximos...” (Surata Achoura, Cap.42, V. 
23). Então, perguntaram ao Mensageiro 
(SAAS) “quem seriam estes parentes 
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 próximos a ti, oh Mensageiro de Deus?” E 
ele lhes respondeu: “São Ali, Fátima e os 
filhos de ambos.” 

4. No versículo da Promessa e da 
Alimentação (Annazre e Al-ittaám) o 
Alcorão Sagrado constata: “Eles cumprem a 
promessa e temem o Dia em que a Sua ira 
se alastrar, e alimentam por amor a Deus, o 
indigente, o órfão e o cativo dizendo-lhes: 
Nós vos alimentamos por causa de Deus. 
Não queremos de vós recompensa nem 
gratidão”. (Surata Al-Insán, Cap. 76, V. 7 a 9) 
Certa vez, o Imam Ali e sua esposa Fátima 
Azzahra (A.S) jejuaram por três dias, em 
razão de uma promessa feita a Deus 
Supremo, quando Lhe pediram que lhes 
curasse o filho bastante adoecido. E quando 
foram atendidos, cumpriram a promessa 
feita, porém, no primeiro dia do desjejum, 
eis que surge diante deles um pedinte 
faminto. Sem hesitar, eles lhe deram os 
únicos pedaços de pão de cevada que 
possuíam, ficando eles sem alimento 
nenhum. E assim ocorria sucessivamente 
em todo período de três dias de jejum. Por 
isso, Deus os privilegiou com o versículo que 
citamos, pela grandeza de suas almas e a 
generosidade e prática da caridade para 
com seus semelhantes. 

Fátima Azzahra (AS) viveu com seu pai, o 
Profeta Mohammad (SAAS), em Meca, 
participando com ele das difíceis 
circunstâncias e as preocupações com a 
convocação a Deus. Ainda muito 
pequenina, ela perdeu sua querida mãe 
Khadija bent Khuailed, a qual era o braço 
direito do Mensageiro de Deus (SAAS), 
sendo sua grande colaboradora; desde 
então, apesar da pouca idade, Fátima (AS) 
cuidava com muito amor e dedicação de seu 
pai, tal qual uma mãe carinhosa que zela 
pelo seu filho. Isto, fez com que o Profeta 
(SAAS) a amasse profundamente, 
retribuindo-lhe e devotando-lhe todo o 
carinho e o afeto paternal que nenhum ser 
humano possa imaginar! O Profeta 
Mohammad (SAAS) a denominava por vezes 
“Fátima, a mãe de seu pai”. Ele a tratava 
com muito respeito e majestade, e quando 
chegava de fora, ele a beijava na testa e a 
fazia sentar-se ao seu lado, e se 
confidenciava com ela. Quando ele viajava, 

se despedia dela por último, e quando 
retornava, era a primeira a cumprimentá-lo. 

Depois que Fátima (AS) se casou, o Profeta 
(SAAS) procedia com ela da mesma forma. E 
quando voltava de algum compromisso, ia 
diretamente à casa dela e a saudava, 
fazendo-o inclusive, declaradamente, a fim 
de fazer voltar os olhares da nação islâmica 
à importância e à grandeza de Fátima 
Azzahra (AS) 

e sua elevada posição diante de Deus 
Supremo. E, ao mesmo tempo em que 
Fátima (AS) correspondia ao amor filial e ao 
respeito para com seu pai, ela o acatava 
cegamente e jamais discutia suas ordens, 
obedecendo-o à risca, sendo que, muitas 
vezes ela abria mão de seus pertences 
particulares, apesar de precisar e necessitar 
deles, só para obedecê-lo, não só porque 
ele era o seu pai, mas por ser o Mensageiro 
de Deus. 

Fátima Azzahra (AS) se casou com o primo 
de seu pai, Ali ibn abi Taleb (AS), por ordem 
de Deus Altíssimo, pois Ali foi o primeiro 
homem a abraçar o Islam, sendo o mais 
fervoroso em sua fé, e desde pequeno, 
sempre acompanhava o Profeta 
Mohammad (SAAS) onde ele fosse, pois foi 
com o Mensageiro de Deus (SAAS) que Ali 
(AS) adquiriu a melhor educação e 
instrução, principalmente os mais 
profundos conhecimentos islâmicos. O 
Mensageiro de Deus (SAAS) sempre dizia: 
“Eu sou a cidade do conhecimento e Ali é 
seu portal”. O Imam Ali ibn abi Taleb (AS) foi 
o maior defensor do Islam e o maior 
protetor de seu primo o Mensageiro 
Mohammad (SAAS), lutando ao seu lado 
com bravura e coragem. Por sua vez, o 
Profeta (SAAS) aludiu a ele em muitos 
relatos, tal como o Alcorão Sagrado o 
menciona em diversas passagens, por causa 
de seu prestígio, grandeza e posição. Fátima 
Azzahra (AS) viveu com seu marido o Imam 
Ali (AS) uma vida cheia de afeto, lealdade, 
renúncia e franqueza, jamais o contrariando 
em nada. Pelo contrário, amenizava suas 
dores e abrandava suas preocupações, 
sempre correndo em seu auxílio nas tarefas 
culturais e religiosas, incentivando-o em sua 
militância, fazendo com que Ali (AS) 
acabasse se referindo a ela: “Era só olhar 
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 para ela e meus problemas se dissipavam e 
minhas tristezas se dispersavam!”. Fátima 
(AS) suportou firme a responsabilidade 
grandiosa na criação e educação de seus 
filhos, servindo-os em consideração pela 
aprovação de Deus Supremo, aguentando 
as vicissitudes da vida, sem reclamar e sem 
exigir algo de seu marido que ultrapasse as 
possibilidades dele, e em contrapeso, Ali 
(AS) lhe era totalmente fiel e leal, 
enaltecendo a posição dela com seu 
respeito e dedicação, fazendo-a sua única 
esposa enquanto ela vivia, dizendo: “Por 
Deus, que eu jamais a irritei, nem a 
desgostei em nada, até que Deus a levou 
para junto d’Ele. Por seu lado, ela nunca me 
irritou nem me desacatou!”. Fátima Azzahra 
(AS) teve quatro filhos, sendo os dois 
primeiros do sexo masculino: Al-Hassan e 
Al-Hussein, e duas filhas: Zeinab, a mais 
velha e Omm Kolthúm, a caçula (AS). 

Fátima Azzahra (AS) era extremamente 
devota, sempre voltada às recitações do 
Alcorão Sagrado, nas preces e súplicas a 
Deus Supremo, e constantemente O 
mencionava em todas as ocasiões. Seu filho, 
o Imam Hassan (AS), dizia: “Não existe 
alguém no mundo tão devoto quanto 
Fátima, minha mãe! Ela orava e se prostrava 
até se lhe incharem as pernas”. Por sua vez, 
o Mensageiro (SAAS), falava: “O coração e 
as feridas de minha filha Fátima se 
encheram de tanta fé, que ela dedicou-se 
inteiramente à obediência de Deus!”. O 
Imam Hassan (AS), relatou o seguinte: 
“Certa noite de uma sexta-feira, vi Fátima 
orando em seu nicho, genuflexando e se 
prostrando até o raiar do Sol, enquanto eu 
a ouvia pedindo a graça, intercedendo pelos 
crentes, mencionando o nome de cada um 
deles, sem pedir nada para si mesma. 

Quando terminou a sua oração, perguntei-
lhe: Oh minha mãe, por que não pedes para 
ti mesma como pedes pelos outros, 
intercedendo por eles junto a Deus! E ela 
me respondeu: Primeiro o vizinho, depois o 
lar, meu filho...”. 

O 6º Imam Jafar Assadeq (AS) falou: “A 
pronúncia da glorificação que Fátima fazia, 
após cada obrigação, me é maior 
recompensa do que uma oração de mil 
genuflexões diariamente”. Fátima (AS) 
pronunciava uma glorificação após cada 
oração obrigatória, a qual foi ensinada por 
seu pai. A glorificação era: repetir 34 vezes 
“Allahu Akbar”, 33 vezes “Al- Hamdu Lelláh” 
e 33 vezes “Sobhana-llah”. 

Fátima Azzahra (AS) cresceu e se 
desenvolveu em tempos difíceis, já que seu 
pai, na qualidade de Profeta e Mensageiro 
de Deus se ocupava na formação de uma 
sociedade islâmica, constituída sobre os 
alicerces da justiça, dos direitos humanos e 
da convicção na Unicidade (de Deus), mas 
as forças inimigas e os gananciosos se 
opunham contra ele, enfrentando-o com 
suas armas e suas artimanhas enganosas, e 
com isso, o Mensageiro de Deus (SAAS) e 
seus Companheiros sofriam muito ao 
depararem com todo tipo de revezes, 
oposições, severidade e sofrimento, 
enquanto Fátima Azzahra (AS) dava a seu 
pai todo o apoio moral e a força psicológica, 
amenizando-lhe suas preocupações e suas 
dores com seu infinito amor e seu carinho 
maternal, tal como o fazia a seu marido, o 
Imam Ali ibn abi Taleb (AS), sempre pronta 
em seu auxílio, sendo-lhe o esteio na defesa 
da Religião de Deus e no triunfo dos direitos 
e da verdade, destacando-se mais o 
empenho e a diligência dela, depois da 

morte de seu amado 
pai, o Mensageiro de 
Deus (SAAS). 

Que Deus Altísimo nos 
mantenha em amor a 
ti, ó Fátima Azzahra, a 
Florecente, a Luz dos 
olhos do profeta, a 
Abençoada por Deus! 

Texto: Hanadi Barakat 
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 Por que os Xiitas não Por que os Xiitas não Por que os Xiitas não Por que os Xiitas não 

seguem a maioria dos seguem a maioria dos seguem a maioria dos seguem a maioria dos 

muçulmanos?muçulmanos?muçulmanos?muçulmanos?    
O presente artigo consta de um pequeno 
trecho das cartas as quais constitui o livro 
Al-Murayaât (As Evidências), que é 
formado por perguntas e respostas, 
buscando explicar, justificar e sustentar a 
razão do Islam Xiita. O Sábio Sunita, Sheik 
Salim Al-Bishri, Diretor da Universidade de 
Al-Az·har no Cairo no início do século XX, 
iniciou a discursão, que embora não tenha 
se iniciado como debate, senão por um 
desejo de investigar e compreender o 
ponto de vista Xiita O Sheik Al-Bishri dirigiu 
suas perguntas a um eminente sábio da 
época, O Said Abdul-Husain Sharafud-Dîn 
Jabal Âmilî (do Sul do Líbano), que visitou 
o Egito em 1911-12 (1329-30 de Hégira) e 
esteve em contato com ele. O Sheik se 
impressionou profundamente pelo 
conhecimento franco, aberto, racional e 
sábio do Said. O Said, que era um homem 
disposto a ação, estava ansioso por uma 
pergunta que abrisse a discussão e 
propiciasse uma oportunidade para revelar 
todo o seu entesourado conhecimento. 
Dessa maneira, inicia-se a correspondência. 
O Said não poupou esforços para responder 
a cada pergunta, dissipando todas as 

dúvidas desmistificando as concepções 
erradas e falsas apresentadas contra os 
xiitas.  
 

 
O propósito desses dois homens sábios, 
como eles expressaram e manifestaram em 
suas correspondências, não foi por um 
exibicionismo dialético ou para expor de 
forma vaidosa seu conhecimento sobre o 
Sagrado Alcorão e a Sunnah com a 
finalidade de tomar vantagens da 
debilidade do outro, senão que foi no 
intuito de aventurar-se em busca da 
verdade e de suas evidências fundamentais 
com serenidade e reunir as provas 
necessárias para sua aceitação lógica.  
 
Depois que a correspondência foi 
completada, o Saîied, com a permissão do 
Sheik, as publicou finalmente, sob o título 
de Al-Muraya„ât em 1936/1355 H., e o livro 
tem sido reimpresso várias vezes desde 
então.  
 
Al-Muraya„ât causou um forte impacto 
entro os Sábios Muçulmanos. Assim, uma 
nova geração de sábios emergiu no Egito, 
no Iraque e no Iran, os quais requereram 
das diferentes escolas islâmicas um maior 
esforço para estreitar suas relações. Eles 
formaram uma organização para servir a 
este propósito no Egito, a qual é conhecida 
por Dâr At-Taqrîb (Casa da aproximação e 

 Said Abdul Husain Sharafud-Dîn  
 Fonte:islamicinsights 

Sheikh Salîm Al-Bishrî 
 Fonte:iIslamophile 
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 da compreensão).  Como resultado desta 
associação, o Diretor da Universidade de Al-
Az·har, o falecido Sheik Mahmud Shaltut, 
emitiu uma norma religiosa (fatwah) no ano 
de 1959 que reconhece a escola de 
pensamento Shî„ah Iznâ „Ashrî (shiíta 
Seguidora dos Doze Imames) como uma 
escola de pensamento aceito no Islam como 
ortodoxia. De acordo com sua fatwah os 
muçulmanos sunitas podem praticar o Islam 
de acordo com os ensinamentos desta 
escola, como os ensinamentos de qualquer 
outra das escolas Sunitas.  
 
Al-Muraya„ât é um caudal de informações 
para o buscador e analisador das verdades 
depositadas em AhlulBayt (A Casa dos 
Familiares do Mensageiro de Deus). Não 
obstante, devemos ter em mente que estas 
cartas foram intercambiadas entre os 
sábios, os quais em sua exposição 
apresentam e dão a entender coisas que 
pessoas comuns e não versadas em teologia 
islâmica necessitam aprofundar para 
compreender e assimilar sua dimensão e 
implicância no pensamento religioso e 
teológico do Islam. Para aqueles que 
aspiram buscar qualquer ponto em 
particular e de forma mais detalhada e 
ampla, o livro está repleto de referências 
exatas e de detalhes em forma de notas ao 
rodapé, a maioria das quais escritas pelo 
próprio Said. As referências em sua maior 
parte são de livros reconhecidos como 
autênticos e confiáveis pela escola de 
pensamento Sunita.  
 

Constitui nosso verdadeiro desejo, que 

aquele que queiram compreender a 

realidade do Islam analisando 

objetivamente as diferentes escolas e 

tendências na Religião do Islam, procedam 

na análise e estudo desta correspondência 

com uma mente aberta, um coração sincero 

e um genuíno desejo de encontrar a 

Verdade. 

Diante dessa riqueza de informações, 

retiramos um extrato de uns dos 

questionamentos que mais está presente 

entre os próprios muçulmanos não-xiitas: 

“Por que os Xiitas não adotam as Escolas da 

Maioria? “ 

Diante desse questionamento, colhemos os 

trechos das cartas do Sábio Sunita, Sheik 

Salim Al-Bishri, e o Sheik Xiita O Sheik Al-

Bishri. Neste trecho Sheik Salim Al-Bishri fez 

os seguintes questionamentos: 

“1- Agora eu lhes pergunto a razão pela qual 
vocês os Xiitas, não seguem as escolas da 
maioria dos muçulmanos, ou seja, a escola 
Ash‟arita enquanto aos princípios 
doutrinários e as escolas dos Imames Abû 
Hanîfah, Ash-Shâfi„î, Mâlik e Ahmad ibn 
Hanbal, enquanto a jurisprudência e as 
normas do Islam, já que é isso o professado 
pelos nossos responsáveis e ancestrais, os 
quais as tem julgado como as mais preciosas 
e mais virtuosas. Eles persistem em 
concordado quanto à competência jurídica 
e devocional das mesmas para qualquer 
época e lugar, e tem sido unânimes em 
julgar a idoneidade, o Iÿtihâd, a piedade, a 
santidade, a abstinência, a pureza de 
caráter e capacidades práticas e teóricas 
dos fundadores das escolas anteriormente 
mencionadas.  
 
2- Quão necessário para todos nós é estar 
unidos, o que seria concretizado se vocês 
optassem pelas escolas mencionadas e 
seguissem a opinião geral sobre as escolas 
islâmicas, sobretudo nesses tempos, nos 
quais os inimigos do Islam tem posto suas 
forças contra nós, decididos a injuriar-nos, e 
está utilizando todo seu poder dialético, 
pensamentos e sentimentos contra nós. Os 
muçulmanos por outro lado, estão 
profundamente submergidos no descuido e 
no adormecimento e indiretamente estão 
ajudando aos inimigos a desgarrar sua união 
mediante o partidarismo e o fanatismo, e 
sua separação em grupos que declaram 
desviados uns aos outros se desentendendo 
entre si. Desta maneira, os lobos nos têm 
abalado e os cães nos cobiçam.  
 
3- Acaso vocês (que Allah vos guie) 
encontram outra forma de harmonizar as 
coisas de mediante outra proposta que não 
a por nós mencionada? “ 
 

Sheik Salim Al-Bishri, e o Sheik Xiita então 

envia uma carta com a seguinte resposta 

onde ele pontua 5 tópicas importantes para 

desenvolver a resposta: 
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 1. As razões jurídicas prescrevem o seguir a 
Escola de Ahlul Bayt. 
2. Não há provas de que seja obrigatório 
seguir as escolas seguidas pela maioria. 
3. As pessoas que viviam nos três primeiros 
séculos não conheciam tais escolas. 
4. A porta do Iÿtihâd, todavia está aberta. 
5. As coisas se harmonizarão a não ser que 
a Escola de Ahlul Bayt seja respeitada. 
 
 
Assim ele escreveu: 
 
“1- O fato de que uma 
escola que difere com 
a dos Asharitas no que 
se refere às crenças 
fundamentais e das 
quatro escolas dos 
juristas sunitas, com 
relação às leis, normas 
e práticas, não se deve 
a nenhum sectarismo 
ou fanatismo, nem tão 
pouco por duvidar do 
Iÿtihâd, da justiça, da 
honestidade, da 
escrupulosidade, ou 
do vasto 
conhecimento possuído pelos Imames 
dessas escolas, porém consiste nas provas 
jurídicas que nos tem conduzido 
inevitavelmente a adotar a escola dos 
Imames de Ahlul Baytin Nubuwah, ou seja, 
A Gente da Casa do Profeta, a qual é a 
depositária da Mensagem e é frequentada 
pelos anjos e que recebeu a inspiração e a 
revelação. 
 
Nós nos referimos e reportamos a eles no 
relacionado às normas e crenças da religião, 
aos princípios e regras de jurisprudência e 
ao conhecimento da Tradição do Profeta 
(SAAS) e do Livro de Allah , e as ciências e a 
moral e a educação. Possuímos assim, bases 
e provas, bem como argumentos 
comprovados, obedecendo desse modo a 
tradição do Senhor dos Profetas e 
Mensageiros, que Allah abençoe a ele e a 
sua abençoada e purificada família. 
 
Se nos fossem apresentadas provas contra 
seguir a escola de Ahlul Bayt, ou se de 
alguma forma lograssem convencer-nos de 
que se pode realizar uma ação com intenção 

de aproximar-se a Allah , Glorificado Seja, 
sem que deva ser realizada segundo os 
ensinamentos dessa escola, então 
seguiríamos a escola da maioria, para 
enfatizar o pacto de lealdade entre os 
muçulmanos e consolidar sua irmandade; 
porém são as provas jurídicas contundentes 
em delinear a direção e atos dos crentes, e 
as que se interpõe entre ele e o que pode 

anelar. 
 
2- Ademais, a maioria 
não pode possuir 
nenhuma prova e 
sendo incapazes de 
apresentar algum 
argumento para 
demonstrar algo em 
algum sentido sobre a 
validade jurídica de 
suas escolas, que dizer 
então da 
obrigatoriedade de 
segui-las. 
 
Nós temos analisado as 
provas dos 
muçulmanos desde a 
ótica do analista que 

com precisão investiga e aprofunda a 
temática, e não temos a respeito dessas 
escolas encontrado nenhum argumento 
mencionável em seu favor mais que aqueles 
que mencionastes de que seus fundadores 
foram grandes juristas e homens honestos e 
justos. 
 
Porém tu estás completamente consciente 
de que a capacidade jurídica, a honestidade, 
a justiça e a grandeza não se circunscrevem 
a estas quatro pessoas somente. Então, 
como pode ser que sejam especificamente 
suas escolas as que são obrigadas a se 
seguir? 
 
Não penso que ninguém se atreva e tão 
pouco possa sustentar que estes quatro 
imames sejam em conhecimento e prática, 
superiores aos Imames de Ahlul Bayt (AS), 
os puros e santos descendentes do Profeta, 
a Arca da Salvação, a Porta do 
Arrependimento, aqueles que são uma 
segurança ante a discrepância nos assuntos 
que afetam a religião; já que estes são os 
emblemas e a guia, e o tesouro do 
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 Mensageiro de Allah  (SWAS), e seu legado 
para a sua comunidade sobre os quais disse: 
 

 “Não trateis de superá-los, nem sejais 
negligentes a seu respeito, pois em tal 
ocasião, isso seria fatal para vós. Não trateis 
de ensiná-los, pois eles sabem mais que 
vós”. 
 
Porém, aqui está à política o que ocasionou 
a ramificação da árvore mesmo do Islam. 
Do que dissestes o que mais assombra, é 
que os respeitáveis ancestrais, quer dizer 
nossos antecessores, as primeiras gerações 
de muçulmanos, aderiram a essas quatro 
escolas e as consideraram como melhores e 
mais justas, concordando na competência 
jurídica e devocional das mesmas para 
qualquer tempo e lugar, como se não 
conhecessem aqueles dos antecessores de 
entre as gerações e que eram seguidores da 
Família do Profeta (SAAS), que constituíam 
essencialmente cinquenta por cento dos 
muçulmanos, os quais se aferraram aos 
Imames que constituíam o tesouro que o 
Santo Profeta legou a nós, juntamente com 
o Sagrado Alcorão, como uma das duas 
coisas mais preciosas, pelo que se 
agarraram a eles; e que estas pessoas se 
mantiveram neste caminho desde a época 
de „Alî e Fátima (AS) até os dias presentes, 
enquanto que, como é obvio, nem Al-
Ash‟ari nem nenhum dos imames das 
quatro escolas mencionadas, nem os pais 
destes tinham nascido. 
 
3- Onde estavam essas escolas durante os 
três primeiros séculos?  
 
Em absoluto as pessoas dessa época não as 
praticavam o Islam sob sua ótica e 
orientação de seus eminentes fundadores. 
 
Al-Ash„arî nasceu no ano 270 H. e morreu 
em mais de 330; Ibn Hanbal nasceu no ano 
164 H. e morreu em 241 H.; Ash-Shâfi„î 
nasceu no ano 150 H. e morreu em 204 H.; 
Mâlik nasceu no ano 95 H. e morreu em 179 
H.; e Abû Hanîfah nasceu no ano 80 H. e 
morreu em 150 H. 
 
Os Xiitas, por outro lado, seguem a escola 
dos Imames de Ahlul Bayt, e as Pessoas da 
Casa (Ahlul Bayt) sabe muito melhor o que 
nela há, enquanto que os que não seguem a 

Ahlul Bait (AS) atuam segundo os „Ulamâ 
(líderes religiosos) de entre os Sahâbah 
(companheiros do Profeta) e os Tâbi„în 
(seguidores dos companheiros). Então, que 
motivo tornou obrigatório seguir as escolas 
de Al-Ash„arî e dos quatro imames 
anteriores mencionados, excluindo as que 
anteriormente estavam em vigor? Qual o 
motivo de apartarem-se daqueles que se 
equiparam ao Livro de Allah , que são o 
tesouro da Mensagem de Allah  (AS), a Arca 
da Salvação da comunidade, seus guias e 
protetores e a Porta da Remissão? 
 
4- O que ocasionou que a porta do 
“Idjtihâd” (da dedução e interpretação da 
Lei Islâmica) tenha sido fechada para os 
Muçulmanos enquanto que nos três 
primeiros séculos estava aberta de par em 
par? Se não é por persistir na insuficiência, 
confiar na apatia, contentar-se com a 
privação e estar satisfeito com a ignorância. 
Quem de outra maneira se comprazeria em 
dizer, seja que sente ou não, que Allah , 
Poderoso e Onipotente, não enviou o 
melhor de seus Profetas e Enviados com a 
melhor das Religiões (o Islam) e com a 
melhor jurisprudências (a Sharî„ah), nem 
revelou o melhor dos Livros, contendo as 
melhores normas, nem aperfeiçoou Sua 
Religião, nem completou Sua Graças, nem 
lhes ensinou ao Mensageiro o 
conhecimento do que ocorreu e ocorrerá, 
senão tão só para que os Imames dessas 
escolas se convertessem em seus expoentes 
finais em forma exclusiva e monopolizável, 
proibindo-se ascender a algo desse 
conhecimento através de outros que não 
eles? 
 
É possível que a Religião do Islam, com seu 
Livro Sagrado e sua Tradição, junto ao resto 
de suas provas e argumentos, seja tratada 
como propriedade absoluta e inalienável 
destes homens sábios, sem poder atuar 
com respeito a esse grande tesouro a 
menos que seja segundo a opinião dessas 
pessoas? Por acaso eram eles herdeiros dos 
Profetas? Acaso Allah  dispôs a suas pessoas 
como selos dos sucessores e dos Imames? 
Acaso lhes inspirou com todo o 
conhecimento do passado e do futuro até o 
dia do juízo final? Por acaso Allah lhes 
autorgou mais conhecimento que o que se 
havia entregado a outros no mundo? Não! 
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 Eles foram homens sábios como outros; eles 
foram custódios do conhecimento e 
mestres da religião, e nunca um verdadeiro 
mestre fecha a porta do conhecimento a 
outros que a ele aspirem. Um sábio não 
sujeita as rédeas do entendimento e da 
razão, nem coloca uma venda sobre os 
olhos, nem nos corações ou nos ouvidos das 
pessoas, nem amordaça suas bocas nem 
acorrenta suas mãos e pés, nem põe 
grilhões em suas pernas. Tal atitude tem 
sido atribuída falsamente a eles (aos 
imames dessas escolas) unicamente por 
quem está mentindo, e as próprias palavras 
destas pessoas, testemunhas o que 
dizemos. 

5- Vamos agora aquilo que é mais 
importante sobre o que nos falastes, que 
consiste em harmonizar as coisas entre os 
muçulmanos. Eu mesmo opinei que tal coisa 
não depende que os Xiitas renunciem a 
escola que seguem, nem de que os sunitas 
abandonem a sua. 
 
Impor sobre os Xiitas a renúncia de sua 
escola sem impor algo semelhante aos 
demais é uma proposta sem fundamento, 
como se desprende do que já expomos 
anteriormente. 
 
Assim pois as coisas se harmonizariam e os 
laços de união e de fraternidade seriam 
fortalecidos e se acabariam os desacordos, 
se vocês respeitassem a escola de Ahlul Bait 
(AS), e se a reconhecessem como uma das 
Escolas de Pensamento Islâmico, afim de 
que tanto os Hanafitas, Shafi‟itas, Malikitas 
e Hanbalitas viessem a seguir a família do 
Profeta (SAAS) com a mesma ótica que o 
fazem ao seguirem suas quatro escolas. É 
assim que se logrará a unidade do Islam. 

 
As diferenças entre as diversas escolas de 
pensamento sunita não são menores entre 
elas mesmas que entre elas e a escola de 
Ahlul Bayt (AS). Isso é confirmado por 
milhares de livros de princípios e 
jurisprudência de ambas as partes. 
 
Então. Porque vocês condenam a Shî„ah por 
suas diferenças com as escolas Sunitas, 
enquanto os sunitas não são condenados 
por discreparem com a Shî„ah? Nem se quer 
o são pelas discrepâncias existentes entre 
elas mesmas. 
 
Permite-se que haja quatro escolas de 

jurisprudência, o que 
impede que possa ser 
cinco as escolas 
existentes? Qual é a 
razão pela qual vocês 
pensam que a 
existência de quatro 
escolas não rompe a 
unidade dos 
muçulmanos, porém 
se houver o 
reconhecimento de 
cinco, seria 
desmantelada a 

comunidade se dividindo os muçulmanos 
em distintos grupos? 
 
Quisera Deus, quando me convidastes a 
unidade tivestes feito o mesmo com as 
pessoas das outras quatro escolas de 
jurisprudência, já que seria muito fácil para 
vós submergir as próprias diferenças. Por 
que proceder de particular forma o nosso 
convite? Por acaso credes que os seguidores 
de Ahlul Bayt são a causa do rompimento da 
unidade islâmica, enquanto que aqueles 
que seguem a outros que não a Ahlul Bayt, 
causando a desunião dos corações e das 
decisões, discrepando nas opiniões entre 
elas mesmas por possuírem tantas fontes 
de conhecimentos distintas e tendências 
tão diferentes? Não creio que queiras 
sugerir tal coisa, nem supor que ninguém 
que conheça a prescrição corânica de amar 
os parentes do Santo Profeta pense de tal 
maneira. 
Fonte: Al Muradj - Traduzido do espanhol ao 

português - João Adriano Silva Oliveira 
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 Os precursores iranianos Os precursores iranianos Os precursores iranianos Os precursores iranianos 

da Quarta Teoria Políticada Quarta Teoria Políticada Quarta Teoria Políticada Quarta Teoria Política    

 

Por Eugene Montsalvat 

Nota do editor: 

O presente artigo debruça-se sobre as 
relações de semelhança entre a 
doutrina dos pensadores iranianos que 
preconizaram (política, filosófica e 
espiritualmente) o ideal básico da 
Revolução Islâmica do Irã de 1970 e o 
projeto de uma Quarta Teoria Política, 
formulado e proposto pelo filósofo 
russo Aleksandr Dugin (2012). A Quarta 
Teoria Política é um projeto filosófico 
que visa servir de base para a 
construção de alternativas políticas de 
orientação anticapitalista, antiliberal, 
anti-imperialista, anticolonialista, 
antiocidental e que não recaiam e, mais, 
que superem as deficiências das 
ideologias modernas, que Dugin, como 
se registrará abaixo, compreende em 
termos sequenciais: Primeira Teoria 
Política (liberalismo), Segunda Teoria 
Política (comunismo/marxismo) e 
Terceira Teoria Política 
(fascismo/nacionalismo).  

Rejeitando tanto a pretensão de 
universalidade do liberalismo político, 
como o anti-espiritualismo e o 
materialismo radical do comunismo, tal 
como racismo e o chauvinismo dos 
nacionalismos que surgem no século XX, 
a Quarta Teoria Política busca sua 
inspiração nas tradições orgânicas dos 
povos para estabelecer uma resistência 
efetiva a qualquer projeto de 
dominação ocidental e unipolar. Assim, 
a tese básica do texto é a de que, no 
centro filosófico da Revolução Islâmica, 
uma Revolução fundamentada 
sobretudo no  cimento espiritual do Islã 
Xiita, há um germe que aponta para uma 
Quarta Via, um Quarto Caminho em 
relação ás ideologias políticas 
modernas.  

Os precursores iranianos da Quarta 
Teoria Política: 

Os antepassados intelectuais da 
Revolução Iraniana, Ahmad Fardid, Jalal 
Al-e-Ahmad e Ali Shariati, partilham de 
muitos pontos em comum com a Quarta 
Teoria Política: partindo da herança 
intelectual comum de Martin 
Heidegger, eles desenvolveram uma 
crítica a hegemonia ocidental. Em 
muitos casos, as ideias expostas por 
estes pensadores iranianos prefiguram 
a Quarta Teoria Política, ainda que em 
uma aplicação particular ao Irã.  

O Irã apresenta o exemplo de uma 
revolta política e intelectual contra a 
hegemonia liberal ocidental que está 
fora das categorias da segunda e da 
terceira teorias políticas (comunismo e 
fascismo), mas, ainda assim, absorve 
influências importantes destas e às 
recontextualiza na estrutura singular da 
essência histórica iraniana. Os 
antepassados intelectuais da Revolução 
Iraniana fundiriam, com sucesso, o 
pensamento mais radical do século XX 
com a tradição islâmica do Irã para 
desenvolver uma síntese 
autenticamente revolucionária. Como 
na Quarta Teoria Política, Heidegger 
desempenha um papel fundamental, 
como o filósofo de um novo começo, 
que anuncia o retorno a uma essência 
autêntica. A fundação do pensamento 
heideggeriano iraniano foi estabelecida 
por Ahmad Fardid, como Ali Mirsepassi 
nota em Islã Político, Irã e o Iluminismo: 

O pensador cujo trabalho mais 
contribuiu para estabelecer as bases 
para um discurso político heideggeriano 
no contexto iraniano foi Ahmad Fardid 
(1890-1994). Ele foi a principal 
autoridade em filosofia alemã e, 
particularmente, em Heidegger da 
década de 50 em diante. Finalmente, ele 
contribuiu bastante para a evolução dos 
discursos intelectuais que culminaram 
na Revolução Iraniana de 1979. Sua 
obra envolvia revestir o par Oriente-
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 Ocidente em uma linguagem de 
concepções filosóficas emprestadas de 
Heidegger. Em uma veia historicista, ele 
defendia que a “verdade” dominante 
desta era havia sido, desde o século 
XVIII, a de uma civilização ocidental que 
roubou todos os “países islâmicos” e 
“nações orientais” de suas “memórias 
culturais” e de sua própria “confiança 
histórica”. Essa posição é constituída 
primeiramente por uma afirmação anti-
iluminista de que o crescimento da vazia 
e externalista civilização ocidental é 
uma ameaça direta à vitalidade de 
culturas locais não-ocidentais e, em 
segundo lugar, à afirmação de que essa 
ameaça deve ser confrontada pela 
reivindicação do que é uma memória 
cultural apagada e pela tomada de um 
passado roubado (MIRSEPASSI, 2012, p. 
30-31).  

Como na Quarta Teoria Política, Fardid 
usa Heidegger para desafiar a 
dominação unipolar da ideologia 
ocidental, clamando por um retorno a 
um modo “autêntico” de ser. Este 
grande retorno do Ser, no momento em 
que a história é mais sombria, no 
momento em que passamos através da 
escuridão do “niilismo ocidental”, 
recebe uma interpretação iraniana 
particular de Fardid. Citando Mirsepassi 
novamente: 

Em um remodelamento do relato de 
Heidegger sobre o declínio ocidental e à 
necessidade de recuperar a experiência 
grega do “ser”, Fardid relocaliza a 
experiência espiritual original e 
autêntica da humanidade em um 
Islã/Oriente nebuloso. Com efeito, as 
modificações de Fardid transferem o 
papel da “nação espiritual no meio” da 
Alemanha ao Irã, dentro da mesma 
problemática do cerco da Guerra Fria e 
da modernidade secular “universal”. 
Neste dilema, é necessário abandonar 
Gharb (o Ocidente), tanto enquanto 
ontologia, como enquanto modo de 
vida. Curiosamente, de modo a fazê-lo, é 
primeiro necessário descobrir a 

“essência do Ocidente” como pré-
requisito para uma vez mais resgatar a 
autêntica essência islâmica. Isso, 
naturalmente, não é diferente da ideia 
de Heidegger de uma ponte para de 
volta ao Ser através de uma 
desconstrução da tradição dominante. 
Os termos da necessidade de uma 
obediência espiritual socialmente 
embasada mudaram, mas a 
necessidade permanece à ideia 
determinante. (MIRSEPASSI, 2012, p. 
119) 

É precisamente este retorno do Ser, 
chamado Ereignis por Heidegger, que 
jaz no coração da Quarta Teoria Política, 
como afirma Dugin: 

Heidegger usou um termo especial 
Ereignis, o “evento”, para descrever este 
súbito retorno do Ser. Ele ocorre 
exatamente à meia-noite da noite do 
mundo, no momento mais sombrio na 
história. O próprio Heidegger vacilava 
constantemente sobre se este ponto já 
havia sido alcançado ou “ainda não”. O 
eterno “ainda não”. 

A filosofia de Heidegger pode se provar 
como o eixo central, ligando tudo ao seu 
redor, indo da reconcepção da segunda 
e terceira teorias políticas ao retorno da 
teologia e da mitologia. 

Assim, no coração da Quarta Teoria 
Política, em seu centro magnético, está 
à trajetória da aproximação do Ereignis 
(o “Evento”), que incorporará o retorno 
triunfante do Ser, no exato momento em 
que a humanidade esquecê-lo, de uma 
vez por todas, ao ponto em que os seus 
últimos traços desapareçam. (DUGIN, 
2012, p. 29).  

Para Fardid, o Ser iraniano, seu controle 
sobre sua própria narrativa histórica e 
sobre seu destino, estava se perdendo 
sob as influências intelectuais 
perniciosas do Ocidente, o que ele 
chamaria de “Ocidentoxicação”. Outro 
grande pensador iraniano, Jalal Al-e-
Ahmad, definiria tal “Ocidentoxicação” 
assim: “o agregado de eventos na vida, 



 

3
6

 cultura, civilização e modo de 
pensamento de um povo sem apoio em 
tradição, sem continuidade histórica e 
sem gradiente de transformação” (apud 
MIRSEPASSI, 2012).  

O livro de Al-e-Ahmad, Ocidentoxicação, 
se provaria um guia intelectual para a 
crescente resistência. Ele estava 
respondendo ao regime modernizante 
pró-ocidental do Xá e viu uma cultura 
iraniana enraizada sendo destruída 
pelos valores do Ocidente, que se 
apresentavam como valores universais 
para toda a humanidade. A 
ocidentoxicação traria a obliteração do 
passado iraniano, e do futuro, se não 
fosse impedida. Como na Quarta Teoria 
Política, há uma crítica comum da 
pretensão ocidental a uma civilização 
global, que seria equivalente à morte do 
Ser, como Dugin aponta: 

[A] Globalização é equivalente ao fim da 
história. Ambos caminham juntos. Os 
dois estão semanticamente ligados. 
Sociedades diferentes têm histórias 
diferentes. Isso significa diferentes 
futuros. Se nós vamos criar um 
“amanhã” comum a todas as sociedades 
existentes no planeta, se vamos propor 
um futuro global, então primeiro 
precisamos destruir a história daquelas 
outras sociedades, destruir seus 
passados, aniquilar o momento 
contínuo do presente, virtualizando as 
realidades que são construídas pelo 
conteúdo do tempo histórico. Um 
“futuro comum” significa deletar as 
histórias particulares. Mas isso significa 
que não haverá quaisquer histórias, nem 
futuros. O futuro comum é futuro 
nenhum. A globalização é a morte do 
tempo. A globalização cancela a 
subjetividade transcendental de Husserl 
ou o Dasein de Heidegger. Não haveria 
mais nem tempo, nem Ser (DUGIN, 
2012, p. 165).  

De modo a desenvolver seu ataque 
contra a modernidade ocidental, Al-e-
Ahmad absorveu influências da 

Revolução Conservadora alemã, 
particularmente de Ernst Jünger, cuja 
obra ele traduziu para o persa e de 
quem ele diria: “Jünger e eu estávamos 
ambos explorando mais ou menos o 
mesmo tema, mas de duas perspectivas 
diferentes. Estávamos abordando a 
mesma questão, mas em dois idiomas” 
(apud MIRSEPASSI, 2012). Al-e-Ahmad 
buscou transfigurar a modernidade, 
reconhecendo a presença inevitável da 
tecnologia, mesmo que destrutiva, mas 
utilizando-a em serviço de um Estado 
xiita revitalizado. Como os 
conservadores revolucionários alemães, 
Al-e-Ahmad não recuou à mera reação, 
ele percebeu que era impossível fugir 
para um passado pré-tecnológico e, ao 
contrário, apontou para uma terceira 
posição entre a subjugação pelo poderio 
técnico do Ocidente e um recuo ao 
primitivismo, questionando: “Devemos 
permanecer os meros consumidores 
que somos hoje ou fecharemos nossas 
portas à máquina e à tecnologia e 
recuaremos às profundezas de nossos 
caminhos antigos, ou haverá uma 
terceira possibilidade?” (apud 
MIRSEPASSI, 2012). A terceira 
possibilidade implicada seria canalizar a 
modernidade para destruir seus efeitos 
tóxicos. Al-e-Ahmad afirmou sua 
vontade de “colocar (na máquina) um 
arreio como se fosse um animal de carga 
[...] e imprimir nela a vontade humana” 
(apud MIRSEPASSI, 2012). A tecnologia 
deveria estar subordinada: não mais 
uma força de atomização social e de 
degeneração cultural, mas um 
instrumento de construção. As forças 
titânicas da modernidade seriam 
capturadas para dissolver a 
modernidade e retornar à essência da 
civilização iraniana. Neste contexto, Al-
e-Ahmad se torna um conservador 
revolucionário iraniano. Conservadores, 
que seriam defensores da cultura 
islâmica no contexto iraniano, liderarão 
a revolução, ao invés de se oporem a 
ela. O projeto continental da Eurásia 
assume uma posição conservadora 
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 revolucionária similar ao fundir 
revolução e tradição, como afirma 
Dugin: 

Eu estou convicto de que a história 
política tão logo nos forçará a esclarecer 
nossas posições e a polir nossa retórica 
para torná-la mais precisa. Não temos 
escolha além do conservadorismo: nós 
seremos empurrados em sua direção 
desde  fora, bem como desde dentro. 
Mas do que faremos com o espírito da 
revolução, a vontade, a chama 
abrasadora de rebelião que 
secretamente jaz no coração russo e 
perturba nosso sono, nos convidando a 
segui-la até terras distantes? Eu penso 
que devemos investir nossa força 
continental em um novo projeto 
conservador. E que seja esta a nova 
edição de nossa Revolução, a Revolução 
Conservadora, a Revolução Nacional em 
nome de um grande sonho [...] (DUGIN, 
2014, p.157).  

Outro grande pensador iraniano que 
articulou uma visão de revolução, 
fundindo influências do Islã xiita, do 
Terceiro-Mundismo e de Heidegger, foi 
Ali Shariati. Shariati adaptou as ideias de 
Ocidentoxicação, afirmando em, Shieh, 
Yek Hezb-e Tamam (Xiismo, um Partido 
Completo):  

Eles [o Ocidente (farang)] poluíram 
nosso mundo com seu capitalismo e 
nossa religião com suas igrejas! Eles 
ensinam aos nossos modernistas o 
dandismo [gherti-bazi], danças, 
coquetéis e meras liberdades sexuais em 
nome da civilização [...] Eles lentamente 
insuflaram as profundezas de nossos 
corações e mentes e nossa fé racional e 
religião progressiva, prática e humana. 
Eles escureceram e arruinaram tudo que 
previamente considerávamos caro a 
nós: a alma [ruh], a intercessão 
[shefaat], a invocação [tavasol], a 
confiança [velaayat], e o martírio.  

Para combater as influências tóxicas do 
Ocidente, Shariati iria expor um xiismo 
de libertação, chamado de “Xiismo 

Vermelho”, assim chamado pelo sangue 
dos mártires. Assim, Shariati invoca a 
herança revolucionária dos xiitas que 
resistiram à ocupação mongol no Irã: 

Este foi o início da explosão, bem simples 
e rápido! A hoste vai ao povo e, 
chamando às massas xiitas, exclama 
que o governante mongol está pedindo 
suas mulheres. Qual é sua resposta? Eles 
dizem: “Nós preferimos morrer a sermos 
assim tão aviltados! Nossas mulheres 
para nossos inimigos serão nossas 
espadas”. O resultado é inevitável. As 
massas se decidiram. Eles matam todo o 
grupo de uma só vez. Como eles sabem 
que não há como voltar atrás, como eles 
sabem que já escolheram a morte, eles 
param de titubear. A escolha da morte 
lhes dá tamanha energia que sua 
pequena aldeia se revolta contra aquele 
regime sanguinário e vence. Os aldeões 
tomam a cidade, lutando contra o 
exército mongol e os decretos dos 
pseudoclérigos da religião do Estado. 
Eles são vitoriosos. Seu grito: “Salvação 
e Justiça!” e “A destruição do poder dos 
governantes mongóis e da influência dos 
sacerdotes da religião dos governantes e 
dos grandes proprietários da classe 
governante”. As vítimas da ignorância 
do pseudoclero e os prisioneiros da 
opressão dos mongóis continuam se 
unindo às fileiras dos rebeldes. Sabzevar 
se torna um centro de poder; como um 
fogo que se espalha por arbustos secos, 
os guardas revolucionários xiitas, que 
desfrutam do apoio de guerreiros rurais 
e campões das massas, e têm a 
ideologia do Sheikh Khalifeh a do Sheikh 
Hassan e de tipos similares de homens 
missionários justos, bem informados e 
de saber, engolem todo o Khorasan e o 
norte do Irã e inflamam até o sul do país. 
E, pela primeira vez, um movimento 
revolucionário baseado no xiismo 
alavita, contra a dominação 
estrangeira, a enganação interna, o 
poder de senhores feudais e ricos 
proprietários, teve um levante armado, 
liderado por camponeses há sete 
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 séculos, sob a bandeira da justiça e a 
cultura do martírio, pela salvação da 
nação escravizada e das massas 
despossuídas. 

E esta foi a última onda revolucionária 
do xiismo alavita, o xiismo vermelho, 
que continuou por sete séculos a ser a 
chama do espírito da revolução, da 
busca pela liberdade e pela justiça, 
sempre se inclinando para o povo 
comum e lutando impiedosamente 
contra a opressão, a ignorância e a 
pobreza” (Xiismo Vermelho vs. Xiismo 
Negro). 

Shariati deu uma essência 
explicitamente religiosa à posição de 
libertação nacional. Enquanto ele 
adotou muito da retórica e ideologia da 
libertação terceiro-mundista da 
esquerda, Shariati se recusou a ser 
aprisionado pela dicotomia 
capitalista/comunista, condenando as 
concepções econômicas da vida como 
insuficientes e afirmando:  

Ambos estes sistemas sociais, 
capitalismo e comunismo, apesar de 
diferirem na configuração exterior, 
consideram o homem como um animal 
econômico [...] a humanidade está a 
cada dia mais condenada à alienação, 
mais afogada neste louco vendaval de 
velocidade compulsiva. Não só não há 
mais ócio para o cultivo de valores 
humanos, grandeza moral, e aptidões 
espirituais, [como isso também] fez com 
que os valores morais tradicionais 
declinassem e desaparecessem também 
(Xiismo Vermelho vs. Xiismo Negro).  

Ao invés, ele deu precedência a uma 
força apocalíptica unindo povo, 
ideologia e Deus em um poder coerente 
de renascimento espiritual, atando, 
assim, libertação nacional e refundação 
espiritual. Mirsepassi resume a crítica 
de Shariati à modernidade, citando suas 
afinidades com Heidegger:  

A principal crítica da modernidade em 
sua obra é o ataque ao que ele chamou 
de “cosmo materialista”, onde “o 

homem se torna um objeto”. Em 
contraste, o Islã mostra “um laço 
fundamental”, uma relação existencial 
(entre o homem e o mundo), ao 
considerar os dois como surgindo de 
uma “única origem (sublime)”. Isso 
reproduz quase palavra por palavra a 
filosofia central de Heidegger, que 
também sentia que um pano de fundo 
religioso onipresente havia esvanecido e 
deixado as pessoas atomizadas em 
relação a seu elo ontológico com sua 
comunidade. O propósito de Shariati, 
então, era trazer este elo explicitamente 
ao quotidiano político das vidas dos 
iranianos, como uma recuperação da 
sociedade islâmica ideal e unificada. Ele 
objetivava superar o desenraizamento 
cultural na vida quotidiana infligida pela 
existência moderna. Pensando nessa 
linha, ele representava a dominação do 
Irã pelo Ocidente menos em um sentido 
político ou econômico e mais em termos 
de uma infestação ocidental na 
sociedade iraniana. Novamente, então, 
foi necessário dividir a sociedade 
contemporânea entre a autêntica e a 
inautêntica, ou Gharbzadegi. 
(MIRSEPASSI, 2012, p. 127).  

Ao buscarem um retorno a uma unidade 
espiritual entre homem e Deus, Shariati 
partilha de uma afinidade com 
tradicionalistas como Evola ou Guénon, 
não obstante, se aproximando destes 
em um contexto bastante 
revolucionário, que parece ter mais em 
comum com os proponentes da 
libertação terceiro-mundista à 
esquerda. A recusa de Shariati em 
aceitar as barreiras impostas pela 
dicotomia “esquerda-direita” ocidental 
pressagia a Quarta Teoria Política. Tal 
como Shariati fundiu tradição islâmica e 
revolução, assim o faz a Quarta Teoria 
Política, que busca “unir a direita, a 
esquerda e as religiões tradicionais em 
uma luta comum contra o inimigo 
comum. Justiça social, soberania 
nacional e valores tradicionais são os 
três principais princípios da Quarta 
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 Teoria Política” (DUGIN, 2012). Ao 
articular uma resposta, que toma 
influências do Islã e do pensamento 
radical do século XX, ao colonialismo e 
exploração ocidental, conduzidas com a 
aquiescência de uma elite iraniana 
cosmopolita, Shariati e outros criaram 
um precursor da Quarta Teoria Política 
para o Irã, afirmando a essência 
espiritual do Irã contra a dominação da 
ideologia unipolar. 

À época da Revolução Iraniana de 1979, 
apenas Fardid permanecia vivo do trio 
de Fardid, Al-e-Ahmad e Shariati. 
Porém, suas ideias exerceram uma 
influência definitiva sobre a oposição ao 
Xá Reza Pahlavi, a partir do qual 
governava um regime modernista e 
ocidentalizante, auxiliado pelas forças 
repressivas da brutal polícia secreta 
SAVAK. A oposição popular e islâmica 
mobilizou milhões, culminando na 
expulsão do Xá. Após sua chegada ao 
Irã, o próprio Khomeini visitou o 
cemitério em que muitas das vítimas do 
Xá que haviam caído na revolução foram 
enterradas para prestar tributo aos seus 
sacrifícios. O xiismo vermelho do 
martírio havia conquistado uma vitória 
crucial. Após a Revolução, o Irã seria 
reconstituído, não nas bases das 
ideologias modernas do comunismo ou 
do capitalismo, mas segundo sua 
própria tradição islâmica. Em face das 
disputas por poder na Guerra Fria, o Irã 
traçaria um caminho independente, 
pressagiando a visão multipolar da 
Quarta Teoria Política. Ademais, o Irã 
eventualmente desenvolveria um 
programa nuclear, subjugando o poder 
da tecnologia à vontade do Estado 
islâmico, um desenvolvimento que Al-e-
Ahmad certamente aprovaria. 

Intelectuais como Al-e-Ahmad, Fardid e 
Shariati plantaram as sementes do 
poder iraniano, um poder baseado em 
sua essência histórica, em um mundo 
multipolar. Sua integração orgânica das 
antigas tradições de seu país com as 
ideias mais revolucionárias do século XX 

fornece um mapa para os partidários da 
Quarta Teoria Política. A obra de Fardid, 
Al-e-Ahmad e Shariati é um excelente 
exemplo do que deve ser feito em todo 
país que busca construir a base 
intelectual para sua libertação do 
globalismo ocidental, de modo a 
garantir seu futuro em um mundo 
multipolar. Eles mostraram o caminho 
para a renovação das grandes 
civilizações tradicionais em uma era de 
forças culturalmente destrutivas 
emanando do Ocidente.  
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Relatório Primeiro Relatório Primeiro Relatório Primeiro Relatório Primeiro 

Trimestre de 2017 Trimestre de 2017 Trimestre de 2017 Trimestre de 2017 ––––    O O O O 

AntiAntiAntiAnti----XiismoXiismoXiismoXiismo    
 

O primeiro trimestre de 2017, 
testemunhou mais de 296 mortes 
trágicas, mais de 875 feridos a maioria 
dos quais foram no Iraque. Anti-xiismo 
também continuou na forma de 
detenção no Reino do Bahrein, Arábia 
Saudita e Paquistão. Os esforços anti-
xiitas promoveram a revogação das 
cidadanias dos defensores da pro-
democracia no Bahrein e o sequestro de 
muçulmanos xiitas em Madagascar. A 
violência sistemática contra os xiitas no 
Paquistão deixou muitas famílias sem 
marido e pai. 
 
O relatório mensal da Organização dos 
xiita Rights Watch para as violações dos 
direitos humanos contra os 
muçulmanos xiitas 
 
Xiita Rights Watch divulgou seu relatório 
mensal sobre as violações mais 
proeminentes dos direitos humanos 
cometidas contra os muçulmanos xiitas 

para o período compreendido entre 25 
de Janeiro e Fevereiro a 25 / Fevereiro 
 
O relatório analisa muitas das operações 
terroristas realizadas por grupos takfiri 
contra membros dos muçulmanos xiitas, 
junto com a repressão e tortura contra 
eles prática de alguns regimes e 
operações governos autoritários. 
 

A organização salienta que adotou neste 
relatório sobre os seus próprios 
recursos e algumas fontes públicas e 
grupos que atuam na luta pela liberdade 
e dos direitos humanos implantados em 
países que passaram por tais violações. 
 

Bahrain 
 
34 relatos de intolerância contra a 
comunidade, entre prisões arbitrárias, 
ataques a grupos religiosos em 
celebrações fúnebres, prisões de 
familiares de ativistas políticos, prisões 
perpétuas, impedimento de práticas 
religiosas, roubo de pessoas por parte 
de autoridades do governo em 
incursões. 
 
Kuwait 
 
Duas ocorrências registradas como 
aplicação de multas indevidas Sheikh 
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 Matouq  por " violação de unidade 
nacional “ ao realizar discurso de contra 
o Ministério do Interior. 
 
Um segundo ato de discriminação foi o 
recurso da prisão de Ahmed Gamal 
Ashour - um piloto kuwaitiano – detido 
por três anos   
O tribunal criminal,  condenou Ahmed 
Ashour, um piloto, a três anos de prisão 
com trabalhos forçados  , além de uma 
fiança de 1000 dinares (US $ 3300) por 
ele descreveu a guerra, liderada pela 
Arábia Saudita, juntamente com os 
países aliados no Iêmen,   como uma 
"guerra dos covardes". Isso foi 
considerado, pelas autoridades do 
Kuwait, um insulto à Arábia Saudita que 
exige punição. 
 
Madagascar 
 
Relato de uma tentativa de assassinato 
de um jovem xiita no capital 
de Madagascar. Fontes citam que o 
cidadão xiita Mohammad Reza e seu 
filho estavam no carro quando 
criminosos desconhecidos dispararam 
contra eles e uma saraivada de balas. 
 
Egito 
 
Relatos de ataque a comunidade xiita no 
país. Entre elas o confisco de livros xiitas 
a Feira Internacional do Livro do Cairo. 
O governo alegou que os livros estavam 
espalhando o xiismo pelo país. 
 
Manifestações que pacíficas exigiam a 
libertação de Sheikh Zakzaky, líder do 
movimento islâmico na Nigéria foram 
reprimidas por forças militares do 
governo que reprimiu manifestações 
com gás venenoso contra civis. 
 
 
Arábia Saudita 
 
Várias acusações de perseguições 
contra a comunidade xiita do país. 
Autoridades sauditas começaram a 

demolição de área arqueológica de 400 
anos na cidade de maioria xiita de Qatif 
Awwamiyya leste do país, que é 
residência de 2.000 pessoas.   
 

As autoridades sauditas tomaram a 
decisão de demolir o bairro no que 
chamou de um plano abrangente para o 
seu desenvolvimento. Segundo o 
governo serão pagas indenizações 
porém os setores de património e 
cultura teceu fortes críticas: "A 
compensação aprovada pelo 
secretariado regional das famílias que 
viviam no bairro não é suficiente sob a 
atual situação econômica, 
especialmente em termos do 
monopólio da terra pelo poder de 
príncipes ou influentes.” 
 
Ocorreu o corte de fornecimento de 
energia para o bairro, levando 
mesquitas Awwamiyya a se 
mudar . Informações também indicaram 
que estava ocorrendo corte de água 
para várias partes do bairro, o que 
forçou um número de famílias a deixar 
suas casas. 
 

Iraque 
 
Centenas de relatos de ações anti-xiitas 
no país. Um dos países onde ocorre a 
maior quantidade de ataques contra a 
população xiita. A maior parte dos 
mortos e feridos são por conta de 
artefatos explosivos. Artefatos esses 
instalados para matar e ferir civis. 
Leia mais:  Shia Rights Watch  
 
Tradução: Observatório Xiita de Direitos 
Humanos (Brasil)  
Contatos: oxdih@yahoo.com 

Link: 
www.centroimamhussein.com/oxdih 
Facebook: 
www.facebook.com/ObservatorioXiita/ 
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