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Resumo: A Cidade excelente de Alfārābī constitui-se num dos marcos da reﬂexão
política do mundo árabe-islâmico. A obra, no entanto, abrange a mais variada gama de
assuntos tais como metafísica, cosmologia, psicologia, ética e ﬁnalmente política em seu
sentido estrito. Em vista de harmonizar o pensamento de Platão e de Aristóteles, Alfārābī
acabou por criar um novo momento dentro da falsafah, gerando as principais matrizes
dos sistemas posteriores. Neste artigo apresentamos a tradução da parte metafísica da
obra (I a VI), como a preparação argumentativa de fundo para as questões de cunho
ético e político.
Palavras-Chave: Alfārābī; ﬁlosoﬁa árabe; islã; neo-platonismo; falsafah.
Abstract: The Excellent City of Al-Fārābī constitutes in one of landmarks of the reﬂection
politics of the Arab-Islamic world. The workmanship, however, encloses the most varied
gamma of subjects such as metaphysical, cosmology, psychology, ethics and ﬁnally politics
in its strict direction. In sight to harmonize the thought of Plato and Aristotle, Al-Fārābī
ﬁnished for inside creating a new moment of falsafa, generating the main matrices of the
posterior systems. In this article we present the translation of the metaphysical part of the
workmanship (I -VI), as preparation for the questions of ethical and politic.
Key-Words: Al-Fārābī, Arabic philosophy, Islam, neo-platonism, falsafa.
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O

texto que apresentamos a seguir contempla aproximadamente um quinto
do total desta obra de ’Abý-Anna½r Mu¬ammad Ibn-Mu¬ammad IbnÆaræān Ibn-’øzlað Alfārāb÷ (872–950 d.C. / 259–339 H). Texto de maturidade,
resume em larga escala o trajeto filosófico seguido pelo “segundo mestre”, sob
o qual tendem à harmonia elementos do “primeiro mestre” Aristóteles e do “divino” Platão, entre outros. Inicialmente, o título indica uma reflexão de caráter
filosófico-político, mas o início já mostra que o sentido do termo política aqui
tem dimensões próprias, abrangentes. O primeiro bloco em questão (I a VI)
inicia com questões a respeito da existência enquanto tal. Qual é o fundamento
do real? De onde são gerados todos os demais existentes? Alfārāb÷ intercala
argumentos e máximas ao longo das passagens mais importantes, construindo
pouco a pouco as bases de que necessita para definir, nos capítulos finais, o
papel que a cidade deve desempenhar na vida humana. Vale lembrar que a falsafah depois de Alfārāb÷ passou a contar com inúmeras de suas articulações em
todos os campos da filosofia, notadamente na metafísica. Não será incomum
se falar das dez inteligências cósmicas, da distinção entre essência e existência,
da processão do um para explicar a multiplicidade dos existentes e, do ponto de
vista estritamente ético e político, qual deve ser a função da cidade excelente,
a melhor das cidades. Aqui, iniciamos o trajeto que ele propõe apresentando,
pois, a abertura da obra no bloco I-VI em suas questões fundamentais, metafísicas, a partir das quais todas as outras podem e ganham contexto.
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O livro a respeito dos princípios das
opiniões dos habitantes d’
A Cidade Excelente

CAPÍTULO PRIMEIRO1
I

O existente primeiro é a causa primeira da existência de todos os demais existentes. Ele é isento de todos os modos de insuficiência. Em comparação a ele, tudo o
mais, inevitavelmente, tem em si algum modo de insuficiência, seja uma, seja muitas.
Quanto ao primeiro, é ele isento de todos os modos [referentes] a elas.
Sua existência é a mais excelente existência, a mais anterior existência, não sendo possível que houvesse uma existência mais excelente e nem mais anterior do que
a sua existência. Ele está no modo supremo de excelência da existência e no mais
elevado grau de perfeição da existência. Por isso, não é possível que sua existência e
que sua substância impliquem, de maneira alguma, uma privação, pois a privação e a
contrariedade encontram-se apenas e tão somente naquilo que está abaixo da esfera da
Lua, visto que a privação é a não-existência daquilo que está em condições de existir.
E mais, não é possível que ele tenha uma existência em potência de não existir.
Por isso, pois, ele é eterno, existencialmente perpétuo em sua substância e [em] sua
essência, sem que, para que seja eterno, ele tenha necessidade de alguma outra coisa,
em absoluto, que prolongue sua permanência. Ao contrário, quanto à sua permanência
e à perpetuação de sua existência, ele, por meio de sua substância, é o bastante.
Não é possível, absolutamente, que haja uma existência similar à sua existência
e, menos ainda, uma existência que fosse similar ao seu grau de existência, que o consolidasse ou que a ele viesse a somar-se.
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Ele é o existente do qual não é possível haver uma causa “por meio da qual”, ou
“a partir da qual” ou “para a qual” ele tivesse sua existência. Ele, pois, não é matéria,
sua estrutura não está numa matéria e tampouco num substrato. Antes, sua existência
é isenta de toda matéria e de todo substrato. Além disso, ele não tem forma, visto que
não é possível que a forma não esteja numa matéria. Caso ele tivesse forma, então, sua
essência seria uma síntese de matéria e forma e, se assim fosse, então sua estrutura
seria por meio das partes a partir das quais ele teria sido sintetizado, havendo para ele,
então, uma causa, na medida em que cada uma de suas partes seria uma causa para a
existência de sua totalidade. Ora, havíamos estabelecido que ele é a causa primeira.
Além disso, para que ele seja, sua existência não tem um propósito ou uma finalidade, de modo que sua existência fosse em vista de ele completar tal finalidade
e tal propósito. Afinal, esta seria uma certa causa para sua existência e ele não seria,
portanto, uma causa primeira. Além do mais, sua existência não é adquirida a partir de
uma outra coisa mais anterior do que ele – e menos ainda o seria a partir de algo que
estivesse abaixo dele.

II

Por sua substância, [o primeiro] é distinto de tudo o mais, exceto de si [próprio],
não sendo possível que a existência que ele possui, pertencesse a uma outra coisa que
não fosse ele [mesmo]2. Afinal, não é possível, em absoluto, que haja distinção – nem variação – entre tudo aquilo cuja existência é tal e uma outra coisa que também tivesse esta
existência pois, nesse caso, elas não seriam duas, mas uma só essência, e nada mais. Ora,
se houvesse distinção entre os dois, então, aquilo por meio do que eles se distinguissem
seria diferente daquilo por meio do que estariam associados. Logo, a coisa que distinguiria um do outro, seria uma parte inclusa na estrutura da existência de cada um dos dois
– e aquilo em que estariam associados seria a outra parte. Ora, no enunciado3, cada um
deles seria divisível; e cada uma de suas duas partes seria causa para a estrutura de sua
essência. Assim ele4 não seria “primeiro”, mas nesse caso, haveria uma outra existência,
anterior a ele, a qual seria causa de sua existência, o que é um absurdo.
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Por outro lado, se houvesse naquele outro [B]5 aquilo por meio do que ele se
distinguisse deste [A] – não havendo nada em que [A] se distinguisse daquele [B], a
não ser ainda a coisa por meio da qual [A] se distinguiria daquele [B] – então, conseqüentemente, a coisa por meio da qual aquele [B] seria distinto deste outro [A],
seria a existência que particularizaria aquele [B], ao passo que a existência deste [A]
seria comum a ambos. Assim, a existência daquele outro [B] seria composta de duas
coisas: uma que lhe particularizaria e outra por meio da qual [B] estaria associado a
este [A]. Com efeito, a existência daquele [B] não seria a existência deste [A]. Antes, a essência deste [A] seria simples, indivisível, ao passo que a essência daquele
[B] seria divisível. Assim sendo, aquele [B] teria duas partes por meio das quais se
daria sua estrutura e, então, sua existência teria uma causa. Ora, sua existência seria
inferior e faltante frente à existência deste [A] e ele não estaria incluído, portanto, na
existência em primeiro grau.
Além do mais, caso houvesse um [existente] semelhante [ao primeiro] cuja existência fosse da [mesma] espécie, [mas] extrínseco a ele por uma outra coisa [qualquer],
então não haveria o existencialmente completo6. Pois, o completo é aquilo fora do qual
não é possível encontrar uma existência da [mesma] espécie que a sua. Isso ocorre em
qualquer coisa que seja: o completo em grandeza é aquilo fora do qual não existe grande
algum; o completo em beleza é aquilo fora do qual não existe beleza de espécie alguma
e, do mesmo modo, o completo em substância é aquilo fora do qual não existe coisa alguma que seja da [mesma] espécie de sua substância.
O mesmo ocorre [também] com tudo aquilo que se refere aos corpos em sua
completude, não sendo possível, pois, que haja uma outra coisa de sua espécie a não
ser ele [mesmo]. Por exemplo, o Sol, a Lua e cada um dos outros astros. Assim, dado
que o primeiro é o existencialmente completo, não é possível que tal existência pertença a uma outra coisa que não seja ele [mesmo]. É ele, portanto, o existencialmente
insulado, ímpar e, sob esse ponto de vista, único.

83

FONTES



Alfārābī - O livro a respeito dos princípios das opiniões dos habitantes...






             



 







84


 





MIGUEL ATTIE FILHO
III

Além disso, não é possível que [o primeiro] tenha contrário. Isso fica claro, desde que se conheça o significado de “contrário”. O contrário é distinto da coisa, não
sendo possível, em absoluto, que o contrário da coisa seja a [própria] coisa. Entretanto, nem tudo o que é distinto é contrário, e nem tudo aquilo que não pode ser a coisa,
é o contrário [dela]. Antes, [o contrário] é tudo aquilo que, concomitantemente a tal
[coisa], lhe seja oposto; com a condição de que cada um dos dois, desde que reunidos,
anulem-se e se corrompam reciprocamente. E com a condição de que cada um deles,
ao existir onde o outro [já] existe, aniquila-o – aniquilado do lugar em que se encontra
em razão da existência do outro estar naquela coisa em que este estava primeiramente.
Isso é [regra] geral para todas as coisas passíveis de terem contrário. Assim, se uma
coisa for contrária a [outra] coisa quanto à sua ação – mas não nos demais casos – então, será a ação de cada uma delas, e nada mais, que terá tal atributo7. Se forem contrárias no que diz respeito à qualidade, então será [apenas] a qualidade de cada uma delas
que terá tal atributo; e se forem contrárias quanto à substância, então, será a substância
de cada uma delas que terá tal atributo.
Agora, se o primeiro tivesse contrário, então, ele – devido ao seu contrário – teria
tal atributo. Conseqüentemente, cada um dos dois estaria sujeito a ser corrompido, e seria possível que o primeiro, a partir do seu contrário, fosse anulado – isto dar-se-ia em
sua substância. Com efeito, aquilo que pode ser corrompido não tem sua estrutura e sua
permanência em sua [própria] substância. Ao contrário, sua substância tanto seria insuficiente para mantê-lo existente, como também sua substância seria insuficiente para fazêlo existente. Antes, [isso] seria por meio de um outro que não ele [mesmo]. Ora, aquilo
que fosse possível não existir, não poderia dar-se eternamente, e aquilo cuja substância
não fosse suficiente quanto à sua permanência ou à sua existência, teria sua existência
ou sua permanência em razão de uma outra causa que não ele [mesmo]. Desse modo, ele
não seria primeiro. Além do mais, sua existência somente seria dada em razão da aniquilação do seu contrário. Logo, a aniquilação de seu contrário seria causa de sua existência
e ele, portanto, não seria, incondicionalmente, a causa primeira.
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Além disso, [nesse caso] forçosamente deveria haver um certo âmbito comum
que os recebesse – fosse um substrato, um gênero, ou outra destas coisas – de modo
que por meio do encontro dos dois, seria possível a cada um deles anular o outro.
Tal [âmbito] seria estável, sobre o qual se sucederiam os dois. Tal [âmbito] seria,
portanto, anterior à existência de cada um deles8.
Agora, se for suposta uma coisa em relação a outra, [mas] que não tivesse este
atributo “contrário”, então o que fosse suposto não seria contrário, mas apresentaria
outra distinção que não a distinção do contrário – nós não recusamos que para o primeiro haja outras distinções, exceto a distinção do contrário e daquilo que é sua existência. Assim, não é possível haver um existente que esteja no [mesmo] grau da existência do [primeiro], pois, no que concerne à existência, os dois contrários estariam,
ambos, num único grau. Desse modo, por sua existência, o primeiro é insulado. Não
se associa a ele nenhuma outra coisa que exista na [mesma] espécie de sua existência.
Ele é único, pois. Somado a isso, por seu grau, ele é inteiramente singular e, sob esse
aspecto, também é único.
IV

Além disso, [o primeiro] é indivisível mediante o enunciado, [ou seja,] em vista de coisas por meio das quais ele tivesse sido substanciado9. Isso porque não é possível que o enunciado que descrevesse o significado do [primeiro], designasse – dentre
as partes – aquela por meio da qual ele tivesse sido substanciado. E, se tivesse sido assim, então, as partes mediante as quais ele teria se substanciado seriam causas para sua
existência – do mesmo modo como as intenções [segundas] que designam as partes da
definição da coisa são causas para a existência do definido; e do mesmo modo como a
matéria e a forma são causas para a existência do composto que se dá a partir delas10.
Ora, quanto ao [primeiro] isso é impossível, pois ele é primeiro; não havendo,
em absoluto, uma causa para sua existência. Dessa maneira, como ele não é divisível
por tais divisões, mais distante ele está, pois, de ser divisível pela quantidade e pelos
demais modos de divisão. Conseqüentemente também, ele necessariamente não tem
extensão, não sendo – em absoluto – um corpo.
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Sob esse aspecto ele também é uno11, pois um dos significados de “unidade” é
que seja dita com referência àquilo que não se divide – o que, de certa maneira, faz
com que toda coisa seja indivisível. Assim, pelo aspecto de que é indivisível, então,
ele é uno; e sendo que sua ação se dá sob esse [mesmo] aspecto, então do ponto de vista [da ação], ele [também] é uno. E mais, como sua qualidade está sob esse [mesmo]
aspecto, então, do ponto de vista da qualidade ele [também] é uno. E como ele é indivisível em sua substância, então quanto à sua substância ele é uno. Portanto, quanto à
sua substância ele é indivisível.

V

A existência [do primeiro] – pela qual ele se aparta dos demais existentes – não
pode ser outra senão aquela pela qual ele, em sua essência, existe12. Desse modo,
apartado dos demais, está singularizado em si próprio. Aliás, um dos significados de
“unidade” é a existência própria, pela qual cada existente se aparta daquilo que não é
ele [mesmo]. Por isso é que se diz que todo existente é um, na medida em que existe
por meio13 daquela existência que o particulariza. Tal significado de “unidade”, dentre
outros, coincide com o existente primeiro. Assim, o primeiro, por esse aspecto também
é um e, mais do que qualquer outro, merece o nome e o significado de “um”.
Agora, dado que ele não é matéria nem possui matéria de maneira alguma,
então, pela sua substância ele é inteligência em ato. Pois, aquilo que a forma possui,
que a impede tanto de ser inteligência como de inteligir em ato, é [justamente] a matéria na qual a coisa existe. Ora, quando a coisa, em sua existência, não tem necessidade de matéria, então, tal coisa é – pela sua substância – inteligência em ato. Eis aí
o caso do primeiro. Ele é, portanto, uma inteligência em ato.
Além do mais, por sua substância, ele é inteligível. Porque, aquilo que a coisa
possui que também a impede de ser – em ato – inteligível é a matéria. Ora, na medida
em que [o primeiro] é inteligência, então, é inteligível. Pois, sendo que sua identidade
é ser inteligência, então, para ser inteligível, ele não tem necessidade de [nenhuma]
outra essência que estivesse fora dele para inteligi-lo. Ao contrário, ele intelige sua
essência por si mesmo. Assim, ao inteligir sua essência, ele se torna, pois, inteligente
e inteligência em ato. E, como sua essência o intelige, então, ele se torna, [também],
inteligível em ato.
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Da mesma maneira, para ser inteligência em ato e inteligente em ato, ele não
necessita de [outra] essência exterior que fosse por ele inteligida e adquirida, antes ele
[mesmo] é inteligência e inteligente em ato ao inteligir sua [própria] essência. Ora, se
a essência que intelige é aquela [mesma] que é inteligida, então, ele é inteligência na
medida em que é inteligível. Logo, ele é inteligência, é inteligido e é inteligente. Isso
tudo é uma única essência, uma única substância, indivisível.
O inteligível que concerne ao homem, por exemplo, não é um inteligível em ato.
Antes, fora um inteligível em potência que, em seguida – depois que o intelecto o inteligiu
– tornou-se um inteligível em ato. No que diz respeito ao homem, o inteligível não é, portanto, aquele [mesmo] que intelige; nem jamais o intelecto é [o mesmo] que o inteligível.
Nosso intelecto, para nós, é inteligência, mas não na medida em que é [o mesmo que o]
inteligível. Nós inteligimos, mas não enquanto nossa substância é [apenas] inteligência,
pois o que inteligimos não é [tudo] aquilo por meio do que somos substanciados14. Ora,
o primeiro não é assim; ao contrário, “inteligência”, “inteligente” e “inteligido” têm nele
um só significado, são uma só essência e uma só substância, indivisível.
O mesmo é o caso quanto ao [primeiro] ser ciente, pois, para conhecer, ele não
necessita de outra essência externa, adquirida, por meio da qual ele conhecesse a excelência à parte de sua [própria] essência – assim como, para ser conhecido, ele não
[necessita] de outra essência externa que o conhecesse. Antes, por sua [própria] essência ele é o bastante para conhecer e ser conhecido. A ciência que ele tem, em si
mesma, não é algo distinto de sua substância. Ele conhece, é conhecido e é ciência, e
[tudo] isso é uma só essência e uma só substância. O mesmo se dá quanto a ele ser sábio, pois a sabedoria é a intelecção da excelência das coisas por meio da ciência mais
excelente. Ora, ao inteligir a partir de sua essência e tendo ciência de si, [o primeiro]
conhece as coisas mais excelentes. Além de que, a ciência mais excelente é a ciência
permanente, aquela que não pode se esvair. Eis aí, pois, a ciência [que o primeiro tem]
de sua essência.
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O mesmo se dá quanto ao [primeiro] ser real, dado que o real coincide com a
existência; e a realidade pode coincidir com a existência, pois a realidade da coisa é a
existência que lhe é própria e – a perfeição maior da existência – que é a parte que lhe
cabe da existência. Além do mais, o real pode ser dito a respeito do inteligível por meio
do qual a inteligência existente incide, de modo a serem [reciprocamente] correspondentes. Tal existente, na medida em que é inteligível, é dito real e, do ponto de vista de
sua essência – sem relação com aquilo que o intelige – é dito existente. Dessa maneira,
o primeiro é dito real por estes dois aspectos em conjunto: tanto porque a existência
que ele possui é a mais perfeita existência, como porque o inteligível no qual incide
aquilo que o intelige existente enquanto existente não necessita – para ser real enquanto inteligível – de outra essência externa a partir da qual ele inteligiria a si [próprio].
Além do mais, por meio desses dois aspectos em conjunto é que, precipuamente, se diz
que [o primeiro] é real, e que sua realidade não é outra coisa senão a de ser real.
O mesmo se dá quanto a ele ser vivo e ser vida. Com esses dois [termos] não se
designam duas essências, mas uma essência só. O significado de “vivo” é o de que ele
intelige o mais excelente inteligível por meio da mais excelente inteligência – ou o de
que ele conhece o mais excelente conhecido por meio da mais excelente ciência – da
mesma maneira como se diz que somos vivos, fundamentalmente, quando percebemos
os melhores percebidos por meio da melhor percepção. Assim, se diz que somos vivos
somente se apreendemos os sensíveis, os quais são o que de melhor se conhece, por
meio do sentir – que é a melhor das percepções – e por meio das faculdades que percebem, ou seja, os sentidos. Ora, aquele que é a mais excelente inteligência, inteligindo
e conhecendo o mais excelente dos inteligíveis por meio da mais excelente ciência,
mais do que [qualquer outro] convém que seja “vivo”, visto que ele, na medida em que
é inteligência, intelige. Do mesmo modo como, ser inteligência e ser inteligente, ser
ciente e ser ciência têm nele um só significado, [também] ser vivo e ser vida têm [nele]
um só significado.
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Além disso, o nome “vivo” pode ter uso metafórico, em vista daquilo que não é
animal, sendo dito, pois, a respeito de todo existente [em] sua perfeição última, e de
tudo aquilo que [em razão] da existência e da perfeição, chega ao ponto de que dele
proceda aquilo que esteja em condições de ser – tal como tem de ser. De acordo com
isto, dado que a existência do primeiro é a mais perfeita existência, com mais justiça
também é a ele que convém o nome “vivo”, conforme [o uso] metafórico que se faz
em vista da coisa.
Agora, na medida em que se conhecesse e se inteligisse algo, [poder-se-ia pensar
que] quanto mais completa fosse sua existência, mais completo seria aquilo que dele
seria inteligido e conhecido, dado que o seu inteligível em nossas almas corresponderia à sua existência. Levando isso em conta, a existência [da coisa] fora de nossas
almas teria seu inteligível, em nossas almas, correspondente à sua existência: se [tal
coisa] fosse existencialmente incompleta, então o seu inteligível em nossas almas seria um inteligível mais incompleto [ainda]. Assim, o movimento, o tempo, o infinito,
a privação, e outros existentes parecidos teriam seus respectivos inteligíveis bem incompletos em nossas almas, dado que, em si mesmos, são existentes existencialmente
incompletos15. Por sua vez, o número, o triângulo, o quadrado e outros semelhantes a
esses dois teriam seus respectivos inteligíveis em nossas almas mais perfeitos, visto
que, em si mesmos, eles têm uma existência mais perfeita. Por isso, como o primeiro
está no limite da perfeição, seria necessário, então, que seu inteligível em nossas almas
estivesse também no limite da perfeição. Ora, nós não encontramos as coisas assim!
Com efeito, devemos ter ciência de que, do ponto de vista [do primeiro], a percepção não é complicada, dado que ele está no limite da perfeição. Ao contrário, em
vista da debilidade de nossas faculdades intelectuais, e em razão de elas estarem envolvidas com a matéria e a privação, é complicado percebê-lo e é embaraçoso para nós
conceber [o primeiro]. Fraquejamos ao inteligi-lo tal como ele é em sua existência,
pois sua excessiva perfeição nos ofusca, sendo que somos incapazes de concebê-lo
plenamente. Do mesmo modo como a luz é a primeira16 dos visíveis, a mais perfeita e
a mais evidente – fazendo com que todos os demais visíveis tornem-se vistos, sendo a
causa das cores serem vistas –, deveria ser necessário, então, que quanto mais ela fosse
completa e maior17, mais a percepção visual dela seria completa. Vemos, no entanto,
que as coisas são o contrário disso: quanto maior é [a luz], mais deficiente é a visão que
temos dela, não em razão de seu ocultamento ou de sua incompletude – pois ela, em si
mesma, está no extremo [da perfeição] da manifestação e da clarificação – mas porque
sua perfeição, enquanto luz, ofusca a visão e diminui a visão que dela temos.
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De maneira análoga se dá com respeito à causa primeira, à inteligência primeira
e ao real primeiro, [em vista] de nossos intelectos. Seus inteligíveis em nós não são
débeis em razão da debilidade que estivesse neles mesmos – tampouco nossa percepção embaraçosa é devida a um embaraço que existisse neles – ao contrário, é devido à
debilidade de nossas faculdades que nos embaraçamos em concebê-los.
Com efeito, os inteligíveis que estão em nossas almas são incompletos e a concepção que temos deles é deficiente. Eles são de dois tipos: um está sob o aspecto de
que a essência fica impedida de ser concebida e inteligida completamente, tanto em razão da debilidade de sua [própria] existência, como pela incompletude de sua essência
e de sua substância. O [outro] tipo é quanto ao aspecto de se outorgar a compreensão e
a concepção [da coisa] de acordo com a completude e a perfeição [própria] a ela; mas
que nossas mentes e nossas faculdades intelectuais – em razão de suas debilidades e
por estarem distantes da substância daquela coisa – ficam impedidas de conceberemna de acordo com a completude e com a perfeição que lhes cabe quanto à existência.
De um a outro, cada um desses dois tipos [de existentes] está no máximo extremo da
existência: um no limite da perfeição e, o outro, no limite da incompletude.
Dado que nós estamos envolvidos com a matéria, é esta a causa pela qual nossa substância passou a estar distante da substância do primeiro. Quanto mais nossa
substância se aproxima do [primeiro], mais completa, mais segura e mais correta é a
concepção que dele temos. Isso porque, quanto mais nos aproximamos da separação
da matéria, tanto mais completa é a concepção que temos [do primeiro], sendo que
somente nos aproximamos dele à medida que nos tornamos intelecto em ato. Caso nos
separemos completamente da matéria, o inteligível [do primeiro] torna-se, em nossas
mentes, o mais perfeito daquilo que é.
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VI
O mesmo se dá com sua grandeza, sua majestade e sua glória. A grandeza, a
majestade e a glória estão na coisa somente segundo sua perfeição, seja em sua substância, seja num acidente que lhe é próprio. Quanto a nós, o que freqüentemente disto
se diz, concerne somente a uma certa perfeição que temos em vista de algum acidente
dentre aqueles que possuímos como, por exemplo, a riqueza, a ciência; ou, então, com
referência a algo que concerne aos acidentes do corpo. Ora – [quanto] ao primeiro –,
uma vez que sua perfeição é distinta de toda [outra] perfeição, [então] sua grandeza,
sua majestade e sua glória são distintas de tudo o que possui grandeza e glória. Mais,
sua grandeza e sua glória são o seu [próprio] acabamento, por parte de sua substância
e não por [parte] de alguma outra coisa que estivesse fora de sua substância e de sua
essência. O [primeiro] é dotado de grandeza em sua essência e é dotado de glória em
sua essência, quer ele seja venerado pelos outros [existentes] quer ele não seja venerado; quer ele seja enaltecido pelos outros [existentes] quer ele não seja enaltecido; quer
ele seja glorificado pelos outros [existentes] quer ele não seja glorificado.
Ora, a beleza, o esplendor e o aprimoramento em cada existente é encontrar o
mais excelente de sua existência, realizando para si sua perfeição última. Desse modo,
dado que a existência do primeiro é a existencialmente mais excelente, então, sua
beleza escapa à beleza de tudo o que é dotado de beleza – assim como seu aprimoramento e seu esplendor. Isso tudo, aliás, ele tem em sua substância e em sua essência.
Isso [ele tem] em si mesmo, por inteligir a si a partir de sua essência. Agora, quanto a
nós, nossa beleza, nosso aprimoramento e nosso esplendor, nós os temos por meio de
nossos acidentes e não por meio de nossas essências; [os temos] em razão de coisas
que estão fora de nós e não em nossa substância. Enquanto isso, quanto ao [primeiro],
a beleza, a perfeição – assim como os demais [atributos] – não estão lá senão por uma
única essência.
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Por sua vez, o prazer, a satisfação e o gozo, somente derivam e resultam, no mais
das vezes, por se perceber o mais belo, o mais esplêndido e o mais aprimorado por
meio da percepção mais precisa e mais completa. Ora, dado que, no limite, ele é o mais
belo, o mais esplêndido e o mais aprimorado, então, a percepção que ele tem de sua
essência é, no limite, a percepção mais precisa, assim como a ciência que ele tem, por
meio de sua substância, é, incondicionalmente, a mais excelente ciência.
Com efeito, o prazer que o primeiro desfruta é um prazer cujo fundamento nós
não compreendemos, e sequer estamos inteirados da dimensão de sua grandeza, a não
ser por analogia e relação com aquilo que encontramos do prazer, quando – pela percepção – temos o que para nós é o mais perfeito e o mais esplêndido, o mais preciso e
o mais completo, seja pelo sentir, seja pelo imaginar ou por meio da ciência intelectual.
Nesse caso, o prazer que se realiza em nós é tal que supomos que ele escaparia, em
grandeza, de todo [outro] prazer, encontrando gozo em nós mesmos – mesmo que não
tenhamos o limite do gozo, e que a permanência de tal estado para nós seja exígua, de
rápida evanescência.
Comparar a ciência [do primeiro]– que é a percepção mais excelente de sua
essência, a mais bela e a mais esplêndida – com o que temos de mais belo e mais esplêndido em nossa ciência e nossa percepção, é o [mesmo que] comparar a satisfação,
o prazer e o gozo que ele tem em si mesmo com aquilo que atingimos de prazer, contentamento e gozo em nós mesmos. Ora, não há relação entre a nossa percepção e a
percepção que ele tem; nem entre o que conhecemos e o que ele conhece; nem entre o
que temos de mais belo com o mais belo de sua essência – e se relação há, ela é, pois,
exígua. [Também] não há relação, portanto, entre os prazeres, a satisfação e o gozo
que temos em nós mesmos, com aquilo que a esse respeito concerne ao primeiro – e
se relação há, ela é [também] muito exígua. Afinal, como poderia haver relação entre
aquilo que é uma parte exígua com aquilo cuja dimensão é infinita no tempo; e entre
aquilo que é muito débil com aquilo que está no limite da perfeição?
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Agora, aquilo que se deleita, se satisfaz e se regozija consigo mesmo, tanto mais
se regozija quanto maior for, sendo necessário que, por meio disso, mais se apaixone e
maravilhe-se de si próprio. É claro, pois, que o primeiro é apaixonado [por] sua essência, ama-a e é maravilhado por ela, na proporção [da grandeza] de si mesmo. A relação
disso com nossa paixão, em vista do prazer que temos da excelência de nossa essência,
é como a relação da excelência de sua essência e da perfeição de sua essência com a
excelência e a perfeição que admiramos em nós mesmos.
Assim, no [primeiro] o que ama é propriamente o que é amado; o que admira é o
[mesmo] que é admirado; e o que se apaixona é aquele [mesmo] por quem se está apaixonado. Isto é o contrário do que se encontra em nós, pois o que nos apaixona é a virtude e a beleza, ao passo que aquele que, em nós, se apaixona não é a beleza e a virtude,
mas é uma outra faculdade. Ora, esta [faculdade] não pertence àquilo por que se está
apaixonado. Portanto, para nós, aquele que se apaixona não é propriamente aquilo por
que se está apaixonado. Quanto ao [primeiro] aquele que se apaixona é propriamente
aquele de que se está apaixonado, o amante é o amado. Por conseguinte, ele é, pois, o
amado primeiro e o apaixonado primeiro, quer os outros [existentes] o amem quer não
o amem, quer os outros [existentes] apaixonem-se por ele, quer não se apaixonem.
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Notas

A divisão em capítulos e seções por si só é tema complexo, na medida em que se efetuou
após a composição do conteúdo além de os títulos, possivelmente, terem sido anexados posteriormente por copistas. Acompanhando a divisão de Walzer nesta apresentação, mantivemos
todo o trecho incluído apenas no que se pode entender como “Capítulo I”, já que todo o desenvolvimento argumentativo de Alfārāb÷ diz respeito ao existente primeiro e seus atributos. Essa
passagem, que se constitui num único bloco de argumentação por seu turno, encontra-se normalmente dividida em seis seções nas edições anteriores à de Walzer. Mantivemos os números
I a VI para indicar tais seções sem, no entanto, grafar os títulos acrescidos mais recorrentes,
os quais interferem demasiadamente na seqüência da compreensão evolutiva de todo o bloco.
Ainda assim, aqui os indicamos: I- Enunciado a respeito do existente primeiro / II- Enunciado
a respeito da negação do associado ao [primeiro] – exaltado seja / III- Enunciado a respeito da
negação do contrário em relação ao [primeiro] / IV- Enunciado a respeito da negação da definição quanto ao [primeiro] – glorificado seja. / V- Enunciado a respeito de que a unidade [do
primeiro] é intrínseca à sua essência; de que ele – exaltado seja. – é ciente e sábio; de que ele é
real, é vivo e é vida. / VI- Enunciado a respeito da grandeza, majestade e glória do [primeiro]
– exaltado seja.
2
Nader aponta uma nota marginal no manuscrito J,  كيرش هل سيل بجاولا نأ/ a respeito
de que o necessário não tem associado. O termo “necessário” é amplamente utilizado por IbnS÷nā em sua metafísica para estabelecer os fundamentos da existência. Cf. Nader, p. 39.
3
Isto é, na definição.
4
Nenhum dos dois seria primordial na ordem da existência, visto que sempre deveria haver
uma existência anterior que os precedesse.
5
[A] e [B], explicativos, são nossos.
6
 وجولا مات/ o completo da existência, literalmente, entra nos nomes sob os quais Alfārāb÷
indica a condição da existência em si, como algo acabado, necessário, permanente, etc. Mantemos a fórmula existencialmente completo no sentido de acomodar a expressão junto às demais
que mencionamos. Vale lembrar que Ibn-Sīn× usa em sua Ciência Divina a fórmula consagrada
 دوجولا بيجاو/ wājib alwujýd / o existencialmente necessário. Cf. Attie Fº, M. A inteligência ativa na metafísica da Al-Shifa de Ibn Sina (Avicena). Pós-doutorado: São Paulo, PUCSP, 2006.
1
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O atributo de serem contrárias.
O que é absurdo, visto que antecederia a existência do primeiro.
9
Os títulos das seções, acrescidos posteriormente, tem variantes. Nader indica (p. 44)
também a ocorrência  ح ال هنا هناحبس هللا يف/ A respeito de que Deus –glorificado seja– não
tem definição.
10
As intenções segundas são causas lógicas da definição, ao passo que matéria e forma
formam o sínolo, o composto matéria-forma.
11
O termo  دحاو/ wā¬id, um, uno, único. O uso nesta seção e na anterior tem nuances distintas. Na seção anterior, pareceu tratar mais de sua diferença em vista dos demais existentes,
justificando-se o uso de “único”. Na presente seção, o termo parece ganhar mais o sentido da
unicidade do primeiro existente, o que aproxima-o tanto da tradição platônica e neo-platônica
a respeito do “um”, como da tradição corânica a respeito da unicidade de Deus.
12
Isto é, sua essência e sua existência coincidem. Por um lado, sua essência é existir; e por
outro, sua existência é aquilo que o define essencialmente.
13
Seguimos aqui o manuscrito “k”. Cf. Nader, op. cit, p.36, n.5.
14
Ou seja, estamos também envolvidos com a matéria, não somos pura inteligência.
15
Nem por isso se diz o “ser faltante”.
16
O exemplo confirma que “primeira” e “primeiro” têm o sentido de ser fundante, fundamento, base, condição necessária para tudo o mais que disto resulta.
17
Isto é, mais intensa.
7
8
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