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Com a presente tradução da terceira parte da metafísica de Alkindī,
completamos praticamente dois terços desta sua obra. Inicialmente – como
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vimos em Tiraz 3, pp. 129-159 – nosso autor apresentou a filosofia como
saber universal, um trabalho de muitas gerações pelo esforço de alguns
homens. Em conexão com os princípios que ele julgou terem sido indicados por Aristóteles, ao longo da exposição a respeito do tempo e da eternidade; do movimento e do repouso; e da continuidade ou não do corpo do
universo, a metafísica de Alkindī não deixou também de se aproximar do
espírito mutazilita, utilizando a razão, acima de tudo, como instrumento
seguro e luminoso na elucidação das questões mais obscuras trazidas pela
revelação. Nesta terceira parte, nosso autor segue a mesma argumentação
filosófica cerrada, perguntando-se de início se algo pode ser ou não ser
causa de sua essência. A partir daí, seguindo ainda pelas categorias aristotélicas tais como substância, acidente, gênero e espécie, Alkindī dirigese ao tema que domina toda a seção: afinal, as coisas em si mesmas são
unas ou são múltiplas? Ou seriam simultaneamente ambas? E, se assim
forem, há primazia de uma instância sobre a outra? Digno de nota, por
fim, é o rico vocabulário filosófico usado ao longo de toda a seção. Nesse
sentido, procuramos nos manter o mais perto possível de suas estratégias
lingüísticas, dando continuidade, assim, a uma revisão do vocabulário da
metafísica em língua árabe.
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A investigação com respeito à coisa pode vir em seguida àquilo que já abordamos: será
possível que a [coisa] seja a causa do ser de sua essência, ou isso não é possível?
Dizemos, pois: não é possível que a coisa seja a causa do ser de sua essência – com “ser
da sua essência” quero dizer [se] sua identitização é proveniente de algo ou [se] não é proveniente de algo, visto que em outros lugares, “ser” pode ser dito em vista do ente, que provém de algo
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particular – porque, forçosamente, ou a [coisa] “é” e sua essência “ não é” ; ou ela não “é” e sua
essência “é”; ou ela “não é” e sua essência “não é”; ou ela “é” e sua essência “é”.
Agora, se ela não é e sua essência não é, então ela não é coisa alguma, sua essência não é
coisa alguma e “coisa alguma” não é nem causa e nem efeito, na medida em que causa e efeito,
ambos, somente são predicados a respeito de algo que tenha uma certa existência. Logo, ela não é a
causa do ser de sua essência, visto que ela, de modo algum, é uma causa – ao passo que foi dito que 41/10
ela seria a causa do ser de sua essência, o que é absurdo, impossível. Portanto, caso a [coisa] fosse
e sua essência não fosse, então, seria impossível que ela fosse a causa do ser de sua essência.
O mesmo ocorre se ela não é e sua essência é, pois, na medida em que não é, ela também
não é coisa alguma; e “coisa alguma” não é nem causa e nem efeito, conforme já adiantamos. Logo,
ela não é a causa do ser de sua essência, ao passo que havíamos antecipado que ela seria a causa
do ser de sua essência, o que é um absurdo, impossível. Portanto, se ela não é e sua essência é, não 41/15
seria possível que ela fosse a causa do ser de sua essência. A partir disso, aconteceria também que
sua essência seria um outro, que não ela – na medida em que as alteridades são aquelas das quais
é possível sobrevir a uma delas o que não sobrevém às outras. Ora, se acontecesse de que ela não
fosse, e acontecesse de que sua essência fosse, então sua essência não seria a [coisa] e sua essência
seria a [coisa]: ora, “ela não é ela” e “ela é ela” também é absurdo, impossível.
O mesmo ocorre se ela é e sua essência não é – quero dizer, sua essência seria outra 41/20
que ela, na medida em que ocorreria a ela algo que não ocorresse à sua essência. Ora, como já
adiantamos, isso implica que “ela fosse ela” e “ela [não] fosse ela”, o que também é absurdo,
impossível. Portanto, não é possível que ela seja e sua essência não seja.
O mesmo também ocorre se ela é e sua essência é – sendo ela a causa do ser de sua es- 41/25
sência – porque se ela fosse causa de sua essência, a qual seria engendrada por ela, então, sua
essência seria efeito seu. Ora, a causa não é o efeito. Logo, aconteceria de ela ser a causa de
sua essência, enquanto sua essência seria o efeito seu. Assim, sua essência não seria ela [mesma], ao passo que a essência de toda coisa é ela [mesma]. A partir desse ponto, seria necessário, portanto que “ela fosse ela e não fosse ela” e, por outro lado, que “ela fosse ela”. Ora, isso
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é absurdo, impossível. Portanto, não é possível que ela seja e sua essência não seja, sendo ela a
causa de sua essência. Caso similar também acontece se ela não é e sua essência não é – ainda
com ela sendo a causa de sua essência e esta sendo efeito [seu] – [resultando em] “ela é ela”, e
“ela não é ela”. Não é possível, portanto, que a coisa seja a causa do ser de sua essência; e isto
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era o que queríamos esclarecer.
Bem, na medida em que isso ficou claro, dizemos que, forçosamente, todo termo ou
tem um significado ou não tem um significado. Quanto ao que não tem significado, não
há o que investigar a seu respeito, pois a filosofia somente retém aquilo em que há o que
ser investigado, não cabendo à filosofia, portanto, ocupar-se daquilo em que não há o que
ser investigado. Por outro lado, quanto àquilo que tem significado ele é, forçosamente, ou
universal ou particular. Ora, a filosofia não investiga as coisas particulares, na medida em 43/10
que os particulares são infinitos, e aquilo que não é finito não comporta ciência, porquanto
a filosofia é aquela que conhece as coisas por meio da ciência que tem de suas realidades.
Assim, ela somente investiga as coisas universais finitas, que comportam a ciência, em vista
de obter a ciência de suas realidades.
Ora, forçosamente, as coisas universais, gerais, ou são essenciais ou são não-essenciais
– por “essencial” quero dizer aquilo que estrutura a essência da coisa, isto é, a existência da- 43/15
quilo por meio do que é estruturado o ser e a estabilidade da coisa, e cuja privação é o meio
pelo qual a coisa se anula e se corrompe como, por exemplo, a vida, por meio da qual está
estruturado o vivente com sua respectiva estabilidade, enquanto com sua privação, há a corrupção e a anulação do vivente. Logo, a vida é essencial no vivente. O essencial é chamado
“substancial”, visto que é por meio disso que se estrutura a substância da coisa.
Agora, é forçoso que o substancial seja reunidor ou separador. Enquanto reunidor, apli- 43/20
ca-se a inúmeras coisas, dando a cada uma delas sua definição e seu nome, reunindo-as, pois,
com isso. Agora, o que se aplica a muitas coisas enquanto dá a cada uma delas seu nome e sua
definição ou se aplica a indivíduos – como, por exemplo, “homem” é o que se aplica a cada
um dos seres humanos, quero dizer a cada indivíduo humano, e isto é chamado “forma”1, na 43/25
medida em que é uma mesma forma aplicada a cada um daqueles indivíduos – ou se aplica a
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muitas formas – como, por exemplo, “vivente” é aquilo que se aplica a cada uma das formas
do vivente tal como “homem” e “cavalo”, e isto é chamado “gênero” visto que é um mesmo
gênero é aplicado a cada uma dessas formas. Agora, enquanto substancial separador, é ele
quem discrimina entre as definições das coisas como, por exemplo, “racional”, como aquilo

1
Rashed (n.41) observa que o termo
/ ½ýrah adquire nesta passagem o sentido de espécie, reproduzindo
o sentido duplo herdado do termo grego eidos. O sentido é mesmo o de espécie em contraste com os indivíduos,
, mas este não ocorrendo aqui,
por um lado, e o gênero de outro. O termo mais usado para espécie é
preferimos manter “forma”.
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que distingue alguns viventes de outros. Isto é chamado “diferença” [específica], enquanto
diferencia umas coisas das outras.
Quanto ao que não é essencial, é ele o contrário disso que acabamos de descrever, ou
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seja, [é o contrário] daquilo que estrutura a coisa, o sujeito que ela tem e a estabilidade que
ele tem por meio dela, e que [com] sua privação aniquila-se o sujeito que a coisa tem. Assim,
isso está na substância do sujeito que ele tem mas não é substancial, antes é um acidental que
pertence à substância, e por isso é chamado, pois, de “acidente”.
Agora, é forçoso que aquilo que está na substância, ou está numa mesma coisa – exclusiva a ela, própria a ela e a nenhum outro, tal como o riso no homem e o zurro no asno, e que 45/10
em razão disso chamam-se “propriedade” porque é próprio a uma [única] coisa – ou está em
muitas coisas, comum a elas, tal como o branco no papel e no algodão e, por essa razão, denomina-se “acidente geral” porque, nesse caso, ocorre a muitas coisas.
Assim, todos os termos possuem um significado – seja um gênero, seja uma forma,
seja um indivíduo, seja uma diferença, seja uma propriedade, seja um acidente geral – e estão
reunidos em duas coisas: a substância e o acidente. O gênero, a forma, o indivíduo e a dife- 45/15
rença são substanciais, ao passo que a propriedade e o acidente geral são acidentais. Assim, [o
termo] ou será um todo, ou uma parte, ou será conjunto, ou será exclusivo.
Isto posto, pronunciemo-nos sobre de quantas maneiras se diz o [termo] “um”. Dizemos, pois: o “um” é predicado de todo contínuo e, também, daquilo que não admite multiplicidade. Logo, ele é predicado de diversas maneiras, dentre as quais está o gênero, a forma, o
indivíduo, a diferença, a propriedade e o acidente geral e tudo o mais que já foi tratado.
Agora, o indivíduo ou é natural, tal como o animal, o vegetal e o que a isso se asseme- 45/20
lha; ou é artificial, tal como a casa e o que a isso se assemelha. A casa é contínua por natureza,
e sua composição é contínua por acidente, quero dizer por meio do ofício. Assim, ela é una por
natureza e sua composição é una por meio do ofício, porque ela só se torna una pela unificação
acidental. Agora, quanto à casa em si mesma, ela é [una] por meio da unificação natural.
[O “um”] também é predicado do todo e predicado da parte; predicado do conjunto, e da
fração. Poder-se-ia conjecturar que não haveria diferença entre o todo e o conjunto, na medida 45/25
em que o todo é predicado das partes semelhantes e daquilo que não é de partes semelhantes,
tal como quando dizemos “toda a água”, sendo a água de partes semelhantes e [de outro modo]
“todo o corpo”, composto de ossos, de carne e do que está ligado a isso, de partes diferentes
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[assim como] “toda a multidão” que é de indivíduos diferentes.
Agora, quanto ao conjunto, ele não é predicado do que tem partes semelhantes, pois
não se diz “conjunto da água”, porque “conjunto” também é predicado de todos os diferentes por acidente, ou que estejam unificados por meio de um certo significado, embora
cada um deles esteja estruturado em sua natureza, distinta do outro, aplicando-se-lhe, assim, o nome “coleção”.
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Quanto a “todo”, é ele predicado de tudo o que estiver unificado, não importa de que
modo seja a unificação. Por isso é que não se diz “conjunto da água”, visto que não se trata
de coisas diferentes, em que cada uma [delas] estivesse estruturada em sua [própria] natureza.
Antes, se diz: “toda a água”, na medida em que ela está unificada.
Do mesmo modo, entre “parte” e “fração” há distinção, visto que “parte” se diz daquilo 47/10
que numera o todo, dividindo-o em porções iguais; ao passo que “fração” é dito daquilo que
não numera o todo, dividindo-o em porções desiguais, não havendo igualdade entre as frações,
embora sejam parte do [todo]. Assim, o “um” se diz de cada um dos predicados e do que deriva
dos predicados, seja gênero, espécie, indivíduo, diferença, propriedade, acidente geral, todo,
parte, conjunto [ou] fração.
Agora, visto que o gênero está em cada uma de suas espécies, na medida em que é um 47/15
predicado uniforme a cada uma de suas espécies; e como a espécie está em cada um de seus indivíduos, na medida em que é um predicado uniforme a cada um dos seus indivíduos; e como
os indivíduos só são unos do ponto de vista da convenção, visto que cada um deles é divisível,
não sendo ele [uno] por essência; e como a unidade individual é separada do indivíduo, então,
ele não é uno [por] essência. Logo, a unidade que nele está, que é por convenção, não é, nele,
essencial. Portanto, na realidade2 ele não tem uma unidade.

47/20

Ora, o que não está na realidade da coisa essencialmente, está nela, pois, de modo acidental. Por sua vez, o acidental que pertence à coisa é proveniente de um outro que não é ela.
Assim, o acidental é uma marca naquilo que está presente na [coisa]. Agora, a marca é proveniente da relação, assim como a marca é proveniente de um marcador. Logo, a unidade no
indivíduo é, necessariamente, uma marca proveniente de um marcador.
Agora, a espécie é predicada de muitas [coisas] diferentes, enquanto indivíduos. Ela é múl- 47/25
tipla porque tem muitos indivíduos e, também, porque é composta de coisas, já que é composta de
gênero e diferença, tal como a espécie “homem” que é composta de “vivente”, de “racional” e de
“mortal”. Assim, a espécie, do ponto de vista de seus indivíduos e do ponto de vista de sua compo-
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sição é, por essência, múltipla. Assim, a unidade que ela tem é apenas por convenção, de um ponto
de vista não essencial. Logo, na realidade, ela não tem a unidade, a qual está nela, pois, de um modo
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acidental. Por sua vez, o acidental que pertence à coisa é proveniente de um outro que não é ela.
Desse modo, o acidental é uma marca naquilo que está presente na [coisa]. Agora, a marca é proveniente da relação, assim como a marca é proveniente de um marcador. Portanto, também a unidade
na espécie é, necessariamente, uma marca proveniente de um marcador.
Agora, o gênero é predicado de muitos, que são diferentes pela espécie, noticiando a
qualiscidade da coisa. Assim, ele é múltiplo porque tem muitas espécies. Cada uma das espécies é “ela é ela” e cada uma das espécies são muitos; e cada um dos indivíduos também é “ele
2

Adotada aqui a solução de Lazini para

.
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é ele”. Logo, ele [gênero], desse ponto de vista, é múltiplo. Portanto, a unidade que está [no
gênero] também não é real e, portanto, nele está por um modo acidental. Por sua vez, o acidental que pertence à coisa é proveniente de um outro que não é ela. Desse modo, o acidental 49/10
é uma marca naquilo que está presente na [coisa]. Agora, a marca é proveniente da relação,
assim como a marca é proveniente de um marcador. Portanto, também a unidade no gênero é,
necessariamente, uma marca proveniente de um marcador.
Agora, a diferença é predicada de muitos, diferentes em espécie, noticiando a “qualiscidade”3 da coisa. Desse modo, ela é predicada de cada um dos indivíduos das espécies, das
quais se predica a diferença, noticiando suas “qualiscidades”. Assim, do ponto de vista das
espécies e dos indivíduos aos quais se predica tal espécie, a [diferença] é múltipla. Logo, a 49/15
unidade que está [na diferença] também não é real e, portanto, nela está por um modo acidental. Por sua vez, o acidental que pertence à coisa é proveniente de um outro que não é ela.
Desse modo, o acidental é uma marca naquilo que está presente na [coisa]. Agora, a marca é
proveniente da relação, assim como a marca é proveniente de um marcador. Portanto, também
a unidade na diferença é uma marca proveniente de um marcador.
Por seu turno, a propriedade é predicada de uma mesma espécie e de cada um dos seus indivíduos, noticiando a facticidade da coisa – mas não enquanto parte daquilo que noticia a facticida- 49/20
de. Logo, ela é múltipla porque existe em muitos indivíduos e porque ela é um movimento. Ora, o
movimento é fraccionável. Logo, a unidade que está [na propriedade] também não é real e, portanto, nela está por um modo acidental. Por sua vez, o acidental que pertence à coisa é proveniente de
um outro que não é ela. Desse modo, o acidental é uma marca naquilo que está presente na [coisa].
Agora, a marca é proveniente da relação, assim como a marca é proveniente de um marcador. Portanto, também a unidade na propriedade é uma marca proveniente de um marcador.
Agora, o acidente geral também é predicado de muitos indivíduos. Logo, ele é múltiplo porque existe em muitos indivíduos, quer seja uma quantidade, admitindo o aumento e 49/25
a diminuição – sendo fraccionável –; quer seja uma qualidade, admitindo a semelhança e a
dessemelhança , o mais forte e o mais fraco. Admitindo, pois, diferenças, conseqüentemente é
múltiplo. Logo, a unidade que está [no acidente geral] também não é real e, portanto, nele está

51/0

por um modo acidental. Por sua vez, o acidental – como já adiantamos – é uma marca proveniente de um marcador. Portanto a unidade que está no acidente geral também é uma marca
proveniente de um marcador.
Agora, o “todo” que é dito dos predicáveis tem frações, na medida em que cada um dos
predicáveis é uma fração sua. O “todo” que se diz de um só predicável também possui frações, visto que todo predicável é um gênero, todo predicável é uma forma, toda forma possui
3

Acompanhamos o termo forjado por Rashed, indicando a qualidade da qualidade da coisa. Trata-se do neologismo
/’ayyah. “Qualiscidade” parece vantajoso em vista de “qualididade”, introduzindo o termo latino
“qualis”, interrogativo que se pergunta sobre “qual é?”, mais próximo do sentido do termo árabe.
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indivíduos. Ora, o todo é muitos porque possui muitas divisões. Logo, a unidade que está [no
todo] também não é real e, portanto, nele está por um modo acidental, sendo proveniente, pois,
de um marcador – como já adiantamos a propósito daquilo que estiver de modo acidental. O
mesmo sucede com o conjunto, visto que o conjunto é dito de coisas múltiplas que estão reunidas. Logo, ele é múltiplo e a unidade que nele está também não é real e, portanto, nele está
por um modo acidental. Assim, ela [unidade] é nele uma marca proveniente de um marcador, 51/10
como já adiantamos.
A parte, por sua vez, ou é substancial ou é acidental. Agora, a substancial ou é de partes
semelhantes ou não é de partes semelhantes. A de partes semelhantes é tal como o água cuja
parte é inteiramente água. Ora, toda água admite, pois, ser dividida em partes. Assim, a parte
da água, sendo inteiramente água, é múltipla. Quanto [à parte substancial] de partes dessemelhantes – quero dizer de partes diferentes – ela é tal como o corpo do vivente que inclui carne,
pele, nervos, veias, artérias, tendões, derme, membranas, ossos, cérebro, sangue, bile, fleuma 51/15
e tudo o mais de que é composto o corpo do vivente e que não são semelhantes. Ora, cada
uma das partes do corpo do vivente que foram mencionadas, admite ser dividida em partes e,
portanto, também é múltipla.
Quanto à parte acidental, ela é um atributo que está na parte substancial. Quero dizer
que ela é tal como o comprimento, a largura e a profundidade – na carne, nos ossos, e nas demais partes do corpo do vivente –[também como] a cor, o sabor e outros desses acidentes. Ora, 51/20
ela se divide pela divisão do substancial, tendo partes e, portanto, sendo múltipla também.
Assim, a unidade que está na parte também não é real.
Por sua vez, o contínuo natural e o contínuo acidental, cada um dos dois tem partes, tal
como a casa. Com efeito, sua continuidade natural é sua figura, e ela tem lados; ao passo que
sua continuidade acidental – quero dizer artificial – é pela reunião daquilo que a compõe, tal
como suas pedras, sua argamassa, e as partes de seu complexo. Logo, o [contínuo] também é 51/25
múltiplo e a unidade que está nele não é real.
O “um” também pode ser dito em relação a outras [coisas], por meio de algumas daque-

53/0

las que já mencionamos, tal como a milha. Com efeito, se diz “uma milha”, porque ela é um
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todo para os estádios e uma parte da parasanga4; e porque ela é contínua e conjunta visto que
seus estádios são contínuos e conjuntos sendo ela, pois, o conjunto de seus estádios; [também]
porque ela é separada de outras milhas – quero dizer daquelas cujo conjunto é uma parasanga.
Logo, também nisto a unidade não é real, mas um acidente.
Sendo assim, naquelas coisas que definimos, a unidade não é real. Antes, ela somente
está em cada uma delas porque elas não se dividem enquanto existem. Logo, a unidade está
nelas de um modo acidental. Ora, o acidental em vista da coisa não é proveniente de sua essên4

Unidade de medida de distância.
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cia. Portanto, o acidental da coisa provém de um outro que não é ela. Assim, o acidental está
naquilo que está presente na [coisa] adquirido de um outro que não é ela. Ora, ele é adquirido
de um provedor e é adquirido a partir de quem fornece. Logo, ele é uma marca naquilo que
está presente na [coisa], sendo que a marca é proveniente de um marcador, na medida em que 53/10
a marca e o marcador fazem parte da relação na qual um não precede o outro.
Além do mais, tudo o que é acidente numa coisa, numa outra coisa ela é essencial,
porque tudo o que está numa coisa por acidente, está numa outra por essência. Visto que já explicamos que a unidade nisto tudo é por acidente, então, para um outro, ela o é por essência, e
não por acidente. Logo, a unidade, enquanto está [na coisa] por acidente, é adquirida da unida- 53/15
de que está naquela por essência. Aqui há, portanto, a necessidade de um uno verdadeiro cuja
unidade não seja causada. Que expliquemos isto, então, mais do que já o fizemos.
Dizemos, pois: a natureza de todo predicado, naquilo a respeito do que se predica – quero dizer, tudo aquilo que é percebido pelo sentido e cuja qüidade é abarcada pelo intelecto
– forçosamente ou é uno; ou é múltiplo; ou é uno e múltiplo simultaneamente; ou algumas
dessas coisas são unas e de modo algum são múltiplas; ou algumas delas são múltiplas e de 53/20
modo algum são unas.
Bem, se a natureza de todo predicado fosse múltipla e nada mais, então não haveria
compatibilidade associativa [relativa] a um mesmo caso ou a um mesmo significado. Ora, a
compatibilidade existe – quero dizer a associação a um mesmo caso ou a um mesmo significado. Logo, a unidade existe juntamente com a multiplicidade, mas como havíamos suposto que
ela não existia, então a unidade seria “é –não é”, o que é absurdo e impossível.
Além disso, se todo predicado fosse múltiplo e nada mais, então não haveria nada que 53/25
se diferenciasse da multiplicidade, porque o que se difere da multiplicidade é a unidade. Não
haveria, assim, diferenciação. Mas, se não houvesse diferenciação nos predicados, então eles

55/0

seriam compatíveis e seriam incompatíveis, visto que a compatibilidade é associação a um
mesmo caso ou a um mesmo significado, o que é absurdo e impossível – impossível, pois, a
menos que haja a unidade.
Além do mais, se houvesse multiplicidade e nada mais, sem unidade, então os [predica-
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dos] não seriam semelhantes, visto que o semelhante é, para eles, uma só coisa que os engloba
e, por meio disso, assemelham-se. Ora, “não há o ‘um’ junto com a multiplicidade” – assim
como havíamos suposto – e, portanto, não haveria o um que os englobasse e eles, embora

55/5

fossem semelhantes, seriam dessemelhantes pois faltar-lhes-ia a unidade. Enfim, eles seriam
simultaneamente semelhantes e dessemelhantes, o que é um absurdo, impossível. Melhor, é
impossível a menos que haja unidade.
Além disso, se houvesse multiplicidade e nada mais, sem unidade, ela seria móvel, visto
que se não houvesse unidade não haveria um mesmo estado e se não houver um mesmo estado
não haverá repouso, pois o que está em repouso é aquilo que está num mesmo estado, inalterável, 55/10
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imutável. Ora, se não houvesse repouso, não haveria aquilo que está em repouso e, se não houvesse aquilo que está em repouso, ele seria móvel. Por outro lado, se houvesse a multiplicidade
e nada mais, ela seria também imóvel, visto que o movimento é uma mudança, seja de posição,
seja de quantidade, seja de qualidade, ou da substância. Com efeito, toda mudança dirige-se a
um outro. Ora, o outro da multiplicidade é a unidade. Portanto, se não houvesse unidade, então,
a multiplicidade não mudaria, ao passo que havíamos suposto que a unidade seria “não é” [e], 55/15
portanto, a mudança para a multiplicidade seria “não é” e, conseqüentemente, o movimento seria
“não é”. Portanto, se houvesse multiplicidade e nada mais, sem unidade, então, ela não estaria
sendo movida e também não estaria em repouso, tal como adiantamos. Ora, isso é um absurdo,
impossível. Melhor, é impossível a menos que haja unidade.
Alem disso, se houvesse multiplicidade e nada mais, sem unidade, então, forçosamente 55/20
ou ela seria dotada de indivíduos ou ela não seria dotada de indivíduos de modo algum. Bem,
caso ela fosse dotada de indivíduos, então, ou os indivíduos da multiplicidade seriam unidades
ou não seriam unidades. Agora, se eles não forem unidades e não se reduzissem a unidades
de maneira nenhuma, então seriam múltiplos ao infinito.Pois bem, se fosse seccionada uma
parte do infinito – e tudo que é partido é maior do que o que se seccionou – então, o que foi
seccionado deveria ser ou de uma multiplicidade finita ou de uma multiplicidade infinita. Caso
fosse de uma multiplicidade finita – e como supusemos de uma multiplicidade infinita – ela
seria, então, de uma multiplicidade finita e de uma multiplicidade infinita, o que é absurdo e
impossível. Caso fosse de uma multiplicidade infinita, e fosse menor do que o que foi seccionado, então, um infinito seria maior do que um [outro] infinito, o que é absurdo, impossível 55/25
tal como já havíamos antecipado. Portanto, os indivíduos da multiplicidade serão, necessariamente, unidades e, conseqüentemente, a unidade existirá, na medida em que cada indivíduo é
uno e, portanto, eles serão multiplicidade e nada mais, e não serão multiplicidade e nada mais,
visto que a unidade estará junto deles, existente; o que é absurdo, impossível. Ora, se [a mul-

57/0

tiplicidade] não fosse dotada de indivíduos, não haveria multiplicidade de maneira nenhuma,
na medida em que o significado de “multiplicidade” é “indivíduos reunidos”. Enfim, não haveria multiplicidade e, simultaneamente, haveria multiplicidade, o que é absurdo, impossível.

177

Melhor, é impossível a menos que haja unidade.
Além do mais se houvesse multiplicidade e nada mais, sem unidade, então cada um
dos indivíduos da multiplicidade seria indefinido, visto que uma única definição é aplicada a

57/5

um mesmo significado. Assim, se não houvesse “um” na multiplicidade, então não haveria
definido e se não houver definido não há definição. Ora, os indivíduos da multiplicidade são
definidos. Assim, eles seriam definidos e eles seria indefinidos, o que é absurdo e impossível.
Melhor, é impossível a menos que haja unidade.
Além do mais, se houvesse multiplicidade e nada mais, sem unidade, então a multiplicidade não admitiria o número, pois os princípios dos números são as unidades, na medida 57/10
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em que o número é uma multiplicidade composta de unidades, em que uma fração da multiplicidade ultrapassa outra por meio das unidades. Portanto, se não houvesse unidades, não
haveria número e, se houvesse multiplicidade sem unidades, ela não seria numerada. Ora,
a multiplicidade é numerada e, conseqüentemente, há unidades junto com a multiplicidade.
Todavia, havíamos suposto que não haveria unidades com ela, o que seria, pois, um absurdo,
impossível. Melhor, é impossível a menos que haja unidades.
Além do mais, se houvesse multiplicidade e nada mais, sem “um”, então, não ha- 57/15
veria conhecimento, visto que o conhecimento se delineia, tal qual o conhecido, numa
condição una na alma daquele que conhece, pois se [o conhecimento] não estivesse numa
condição una, na qual se unifica a alma daquele que conhece com o delineamento do que
é conhecido, então não haveria conhecimento. Ora, o conhecimento existe, portanto, a
condição una existe e, conseqüentemente, a unidade existe; mas como havíamos suposto
que ela não existiria, isso seria um absurdo, impossível. Melhor, seria impossível a menos
que houvesse unidade.

57/20

Além do mais, se houvesse multiplicidade e nada mais, sem unidade, então todo predicado ou seria alguma coisa ou não seria coisa alguma. Pois bem, se ele for alguma coisa,
então ele é “um” e, conseqüentemente, a unidade existirá com a multiplicidade, ao passo que
havíamos suposto que haveria multiplicidade e nada mais. Portanto, haveria multiplicidade
e nada mais, sem unidade; e [por outro lado] haveria multiplicidade e unidade, o que é absurdo e impossível. Agora, caso [o predicado] não fosse coisa alguma, então a multiplicidade 57/25
não seria composta dele e, tampouco, ele seria multiplicidade, ao passo que havíamos suposto que haveria multiplicidade. Logo, ele seria multiplicidade e não seria multiplicidade,
o que é absurdo, impossível. Melhor, é impossível a menos que haja unidade.
Nesse ponto fica claro que não é possível haver certas coisas que sejam múltiplas e

59/0

nada mais, visto que não é possível haver alguma coisa múltipla e nada mais, pois ou ela
é alguma coisa ou não é coisa alguma. Se ela for alguma coisa, então ela é una, e se ela
não for coisa alguma, então ela não será uma multiplicidade. Conseqüentemente [ela não
seria multiplicidade] e ela seria multiplicidade, o que é absurdo, impossível. Logo, não é
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possível que certas coisas sejam múltiplas e nada mais, sem unidade. Bem, de todas essas
investigações, fica claro, portanto, que não é possível haver coisas que sejam múltiplas
sem unidade, visto que não é possível haver certas coisas múltiplas sem unidade.

59/5

Da mesma maneira, ficará claro que não é possível haver unidade sem multiplicidade e
que certas coisas não são uma unidade sem multiplicidade. Dizemos, pois: se houvesse unidade e
nada mais, sem multiplicidade, então não haveria contrariedade visto que o outro do contrário é
o contrário dele. Agora, o mínimo que se aplica à alteridade é “dois”. Ora, o dois é multiplicidade. Logo, caso não houver multiplicidade não haverá contrariedade e, caso, houver contrariedade 59/10
haverá multiplicidade. Bem, a contrariedade existe, conseqüentemente, a multiplicidade existe,
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ao passo que havíamos suposto que ela não existiria. Portanto, ela seria “é – não é”5, o que é absurdo, impossível. Melhor, é impossível a menos que haja multiplicidade.

59/10

Além do mais, se houvesse unidade e nada mais, sem multiplicidade, então não haveria
exceção, visto que a exceção diz respeito a um ou a mais de um, deixando à parte as coisas que
não são excetuadas. Logo, se houver exceção, então, existirá a multiplicidade . Ora, a exce- 59/15
ção e o excetuado ambos existem e, portanto, a multiplicidade existe, ao passo que havíamos
suposto que ela seria “não é”. Conseqüentemente, ela seria “é – não é”, o que é um absurdo,
impossível. Melhor, é impossível a menos que haja multiplicidade.
Além do mais, se houvesse unidade e nada mais, sem multiplicidade, então não haveria
diferença, visto que a diferença mínima que se tem são “duas”; e “duas”, e aquilo que está acima disso, já é uma multiplicidade. Logo, se não houver multiplicidade não haverá diferença e,
se houver diferença, então a multiplicidade existe. Ora, a diferença existe, logo, a multiplicida- 59/20
de existe, ao passo que havíamos suposto que ela não existiria. Portanto ela seria “é – não é”,
o que é absurdo e impossível. Melhor, é impossível a menos que haja multiplicidade.
Além do mais, se houvesse unidade e nada mais, sem multiplicidade, então não haveria
compatibilidade, nem divergência, nem continuidade, e tampouco separação, pois o mínimo
que se tem quanto à compatibilidade, à separação, à divergência e à continuidade são “dois”. 59/25
Ora, “dois” é uma multiplicidade. Logo, se não houver multiplicidade não haverá compatibilidade, nem divergência.
Ora, a compatibilidade e a divergência, ambas existem. Logo, a multiplicidade existe,

61/0

ao passo que havíamos suposto que ela não existiria. Portanto, ela seria “é – não é”, o que é
absurdo, impossível. Melhor, é impossível a menos que haja multiplicidade.
Além do mais, se houvesse unidade e nada mais, sem multiplicidade, então não haveria
começo, nem meio, nem fim, visto que isso encontra-se apenas e tão somente naquilo que é
dotado de partes, pois o “um” não [tem] começo nem meio, nem fim. Ora, o começo, o meio e

61/5

o fim existem. Logo, aquilo que é dotado de partes existe – e tudo o que tem partes é mais do
que um – sendo que a multiplicidade nele existe, ao passo que havíamos suposto que ela não
existiria, o que é absurdo impossível. Melhor, é impossível a menos que haja multiplicidade.
Além do mais, se houvesse unidade e nada mais, sem multiplicidade, então não haveria
figura, visto que as figuras são de arcos ou de cordas; ou compostas de arcos e de cordas; ou
de superfícies arqueadas, ou planas, ou compostas de ambas. Assim, tanto a [figura] circular 61/10
como a esférica tem, ambas, um centro e um perímetro. Agora, o que é composto de arcos ou
[superfícies] arqueadas, de reta ou [superfície] plana – ou de arcos e de [superfície] arqueada e
de cordas ou [superfícies] cordeada, simultaneamente, – possui ângulos e lados, havendo nisso
multiplicidade. Assim, havendo figuras, a multiplicidade existe. Ora, a figura existe e, con5

/ ’aysa laysa.
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seqüentemente, a multiplicidade existe, ao passo que havíamos suposto que ela não existiria.
Portanto, a multiplicidade seria “é – não é”, o que é absurdo e impossível. Melhor, é impossí- 61/15
vel a menos que haja multiplicidade.
Além do mais, se houvesse unidade e nada mais, sem multiplicidade, então ela não seria
móvel e nem estaria em repouso, visto que o móvel só se move por meio de uma mudança em
direção a um outro – seja um lugar, uma quantidade, uma qualidade [ou] uma substância – o
que [já] é uma multiplicidade. Agora, aquele que está em repouso, está em repouso num lugar,
assim como também algumas de suas partes estão em algumas [partes de tal lugar]. Com efeito, “lugar”, “partes”, cada uma delas é uma multiplicidade, pois “partes” é mais do que “uma
parte”. Por sua vez, o lugar é “alto”, “baixo”, “na frente”, “atrás”, “à direita” e “à esquerda” . O
lugar, por sua natureza, implica multiplicidade, visto que é lugar do que não está locado e lugar 61/20
do que está locado. Afinal, o aumento implica o que aumenta, a diminuição implica o que diminui, a alteração implica aquilo que se altera, o ser implica o ente, a corrupção implica o que
corrompe, assim como a negação disso tudo implica em multiplicidade, visto que “não-ente”,
“não-corruptor”, “não-frequente” “não-diminuto”e “não-alterado” são sujeito com atributo:
um atributo que nega as coisas que definem um sujeito.
Logo, se houver repouso, haverá multiplicidade e se não houver multiplicidade não
haverá nem repouso e nem movimento. Ora, o repouso e o movimento, ambos existem e, consequentemente, a multiplicidade existe, ao passo que havíamos suposto que ela não existiria.
Portanto, ela seria “é – não é”, o que é absurdo, impossível. Assim, não é possível [não] haver 61/25
multiplicidade. Até aqui, fica claro que não é possível que uma dentre as coisas não tenha,
em si, multiplicidade; pois se nela não houvesse multiplicidade, ela não estaria nem em movimento e nem em repouso e, forçosamente, não haveria nenhuma espécie de movimento e
de repouso quanto aos sensíveis e quanto àquilo que se vincula aos sensíveis. Portanto, não é

63/0

possível que haja alguma coisa una que não tenha multiplicidade.
Além do mais, se houvesse unidade e nada mais, sem multiplicidade, então nem haveria
partes e nem haveria todo, visto que o todo é aquele que reúne as partes. Com efeito, o mínimo do
que é reunido são dois e “dois” é uma multiplicidade. Portanto, se não houvesse multiplicidade

63/5

não haveria todo e, conseqüentemente, se não houver todo não haverá parte, visto que o todo e
a parte se incluem na relação em que é preciso que cada um dos seus termos necessite do outro;
e qualquer um deles que for invalidado, por meio de sua invalidação, invalida o outro e, conseqüentemente, não haveria nem todo e nem parte para as coisas. Ora, as coisas têm todo e parte.
Portanto, o todo e a parte seriam “é – não é”, o que é absurdo e impossível.
Além do mais, a parte é uma parte una, sendo que, havendo parte haverá a unidade e, 63/10
havendo parte haverá o todo. Agora, se não houvesse parte, não haveria todo, e se não houvesse nem parte e nem todo, então, não haveria coisa alguma; e se não houvesse coisa alguma,
então, não haveria nem sensível e nem inteligível jamais, e não haveria unidade nem no sen-
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sível e nem no inteligível jamais. Assim, se não houvesse parte, não haveria unidade, pois, se
não houvesse parte não haveria todo e, conseqüentemente, não haveria unidade, ao passo que
havíamos suposto que haveria unidade e, portanto, a unidade seria “é –não é”, o que é absurdo 63/15
e impossível também. Portanto, não é possível que não haja multiplicidade, ficando claro que
não é possível que haja alguma das coisas que mencionamos [que tenha] unidade sem multiplicidade, na medida em que ela não seria nem parte e nem todo, conforme antecipamos.
Pois bem, de todas essas investigações, fica claro, então, que não é possível haver multiplicidade sem unidade em nenhuma das coisas que mencionamos e – a partir de algumas 63/20
das [investigações] – que é absolutamente impossível haver uma só coisa [com] unidade sem
multiplicidade. Fica evidente, pois, que não é possível haver unidade e nada mais, sem multiplicidade e, tampouco, haver multiplicidade e nada mais, sem unidade. Nenhuma das coisas
que mencionamos está desprovida de multiplicidade e nem de unidade. Conseqüentemente, é
necessário que as coisas que mencionamos sejam múltiplas e unas.
Além do mais, tendo-se evidenciado que a natureza das coisas é unidade e multiplicida- 63/25
de, então, ou a unidade está dissociada da multiplicidade ou está associada a ela. Agora, se a
unidade estivesse dissociada da multiplicidade, isto necessariamente estaria implicado naquele [caso] em que haveria unidade e nada mais – com os decorrentes absurdos que mencionamos anteriormente [sobre] a unidade – e também naquele [caso] em que haveria multiplicidade
e nada mais, decorrendo o que havíamos mencionado anteriormente [sobre] a multiplicidade.
Resta ainda, portanto, que a unidade esteja associada à multiplicidade, isto é, esteja associada a

65/0

ela em todos os sensíveis e naquilo que está ligado aos sensíveis, ou seja: naquilo onde houver
multiplicidade, haverá unidade, e naquilo onde houver unidade, haverá multiplicidade. Fica
claro, portanto, que a multiplicidade e a unidade são comuns a todo sensível e àquilo que está
vinculado ao sensível. Agora, forçosamente, ou essa associação é por acaso – isto é por uma
coincidência sem causa – ou é por uma causa. Agora, se fosse por acaso, então, de pronto, elas
estariam dissociadas, decorrendo os absurdos que se seguiram nas investigações que fizemos
a respeito da existência da multiplicidade sem unidade.

65/5

Então, como é possível que haja simultaneamente multiplicidade e unidade se, ambas,
estivessem dissociadas? Afinal, a multiplicidade só é multiplicidade de unidades, isto é, reunião de unidades. Logo, com a multiplicidade necessariamente há a unidade – e não é possível
algo que não seja isto. Mas, como é possível ser assim? [Isto é,] na medida em que ambas estivessem dissociadas, seriam uma unidade e nada mais, e [também] seriam duas coisas? Ora,
duas coisas [já] é multiplicidade. Logo, não é possível que elas estejam assim sendo possível 65/10
que voltassem à dissociação devida ao acaso, sendo elas duas facticidades, mas disso decorreria, também, os [mesmos] absurdos que já tratamos anteriormente. Não é possível, pois, que
elas estejam dissociadas e, depois, coincidam por acaso, quero dizer, sem causa. Resta, portanto, que a associação de ambas, desde o início de seu ser, se faça por meio de uma causa.
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Ficou claro, portanto, que a associação delas se faz por meio de uma causa. Agora, for- 65/15
çosamente, ou a causa faz parte da essência delas, ou a associação delas se faz em vista de uma
causa extrínseca, que não faz parte da essência delas, sendo distinta e exterior a elas. Ora, se a
causa de sua associação fosse proveniente de sua essência, então aquela seria uma fração desta
e, por isso, seria anterior ao que dela restasse. Mas, visto que, por essência, a causa é anterior
ao causado – como explicamos a respeito em nosso livro A distinção – então, a coisa que é uma
dos sensíveis ou que está ligada aos sensíveis – quero dizer, todas as coisas – ou é unidade e nada 65/20
mais, ou é multiplicidade e nada mais, ou é multiplicidade e unidade associadas. Agora, quanto
à unidade e nada mais, decorreria aquilo que decorre quanto à multiplicidade e à unidade, que já
tratamos na investigação a respeito. É forçoso, portanto, que unidade e multiplicidade estejam
associadas [uma à outra], e que a associação de ambas ou seja por acaso, ou seja por meio de uma
causa proveniente de ambas, ou proveniente daquilo que não é nenhuma delas duas.
Agora, estarem vinculadas por acaso, tem [como conseqüência] o absurdo do qual já 65/25
tratamos. Quanto à sua associação provir da essência de ambas, seria [o caso] em que a associação seria uma causa por parte da essência, e isso iria ao infinito pois haveria uma causa
da causa, causa da causa, ao infinito. Ora, como já explicamos que não é possível que alguma

67/0

coisa seja infinita em ato, então, não é possível que a associação da unidade com a multiplicidade se faça por meio de uma causa que provenha da essência de ambas. Resta, portanto, que
a associação de ambas seja [por] uma causa exterior, que não é da essência de ambas, [mas é]
mais altiva, mais nobre e anterior a elas, visto que, por essência, a causa vem antes do causado, tal como antecipamos nos tratados de A distinção, onde falamos sobre isto. Agora, a [causa] não está associada a elas, visto que o que está associado necessita nas [coisas] associadas
– como já antecipamos – de uma causa extrínseca aos associados, pois, se [não] fosse assim,
as causas iriam ao infinito. Ora, é impeditivo o infinito quanto às causas – como [também] já

67/5

adiantamos –, visto que não é possível que alguma coisa seja infinita em ato.
Além do mais, [tal causa] não lhes é homogênea6 pois para aqueles que estão num mesmo
gênero não cabe que alguma coisa seja anterior a outra por essência, tal como “humanidade”e
“cavalidade”7, os quais estão no gênero “vivente”, e nenhum dos dois, por essência, é anterior
ao outro. Ora, por essência, a causa é anterior ao causado e, portanto, a causa da comunidade 67/10
da multiplicidade com a unidade junto às coisas múltiplas-unas não está num [mesmo] gênero. Posto que ela [causa] não está num [mesmo] gênero com aquelas, não sendo semelhante a
elas, visto que os assemelhados estão num mesmo gênero e numa mesma espécie, tal como o
vermelho com o vermelho, a figura com a figura, e outras assim. Portanto, a causa da comunidade da multiplicidade e da unidade junto às coisas múltiplas-unas não se dá num [mesmo]

6
7

Isto é, do mesmo gênero.
O exemplo é retomado por Ibn-Sīnā na célebre passagem da metafísica.
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gênero, não [tem] semelhança nem são afiguradas. Antes, ela é a causa do ser e da estabilidade
daquelas, mais alta, mais nobre e anterior a elas.

67/15

Assim, fica claro que todas as coisas tem uma causa primeira não-homogênea, não-afigurada, não-assemelhada e não-associada8 a elas. Antes, ela é mais alta, mais nobre e anterior
a elas. Ela é a causa do ser e da estabilidade delas. Forçosamente, pois, ou essa causa é uma
ou é múltipla. Ora, se ela fosse múltipla, então, nela haveria a unidade, visto que a multiplicidade nada mais é do que um conjunto de unidades. Logo, ela seria uma multiplicidade e uma
unidade, simultaneamente. Assim, a causa da multiplicidade e da unidade seria a unidade e a 67/20
multiplicidade, e dessa maneira, a coisa seria a causa de sua essência. Por outro lado, como a
causa é outra que o causado, então a coisa seria outra que sua essência, o que é absurdo, impossível. Portanto, a causa primeira não é múltipla – e tampouco múltipla e una [simultaneamente]. Resta, portanto, que ela seja uma causa única e nada mais, sem que haja, sob qualquer
aspecto que seja, multiplicidade alguma com ela.
Consequentemente, evidenciou-se que a causa primeira é una e que o “um” existe nas

67/25
69/0

coisas causadas – já adiantamos de quantos modos se diz o “um” nas coisas sensíveis e naquilo
que está vinculado aos sensíveis. Assim, na sequência desta seção, é forçoso explicarmos de
que modo a unidade encontra-se nos causados, o que é a unidade verdadeira e o que é a unidade por metáfora – e não na realidade. Que encerremos, pois, esta seção!
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Indica-se fórmulas da teologia negativa.

