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INTRODUÇÃO 

 

 

Jamil Ibrahim Iskandar
1
 

 

Al-Fārābī
2
 faz parte de um elenco de eminentes pensadores da filosofia islâmica,haja 

vista a quantidade e a relevância de suas obras filosóficas e, em seu tempo, foi um notável 

comentador de Aristóteles. Esta informação é historicamente importante, pois a filosofia no 

mundo árabe, além de utilizar seus próprios meios, desenvolveu-se, sobretudo, a partir da 

recepção da filosofia grega Clássica. O nosso filósofo é plotiniano quanto à metafísica, 

platônico na ética e na política, e aristotélico na física (ciências da natureza)  e na lógica; mas 

não teve dúvidas em mesclar as doutrinas dos três. É digna de registro a sua convicção de que 

não há contradição entre a filosofia dos dois últimos, isto é,  Platão e Aristóteles. Prova disso, 

é uma obra de al-Fārābī intitulada Livro da concordância
3
 entre a opinião dos dois filósofos

4
: 

Platão, o divino, e Aristóteles. O nosso Segundo Mestre acreditava na unidade da filosofia 

Antiga; sobretudo na unidade das filosofias de Platão e de Aristóteles e, por isto,  afirmava 

não haver contradição entre as filosofias destes; são, porém, apenas dois modos de expressar 

uma mesma verdade. Mostrar a concordância entre a filosofia de eminentes filósofos da 

antiguidade grega, é uma prática antiga, como podemos ver na citação abaixo: 

 

A questão defazer  concordância entre grandes filósofos, é uma questão 

antiga que já era conhecida antes de al-Fārābī. Surgiu, especialmente, na 

Escola Alexandrina e, de modo geral, nas escolas gregas tardias. Porfírio 

observou que há obras dos mestres de Plotino mescladas com as opiniões 

dos Estóicos e dos peripatéticos; houve também, várias obras conciliando (as 

filosofias) de Platão e Aristóteles. Ocorreu o mesmo com a elaboração de um 

                                                           
1
 Professor de filosofia medieval árabe na Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – Campus 

Guarulhos. 
2
Al-Fārābī. Seu nome completo é Abu Naṣr Muḥammad bem Muḥammad Ṭarjānben Uzluġ al-Fārābī. 

Nasceu na cidade de Fārāb, na Transoxiana, onde hoje é o Uzbequistão. Não se sabe com exatidão a data de seu 

nascimento, esta, porém, é deduzida com segurança a partir da data de sua morte, pois, para isto,tem-se respaldo 

de fontes confiáveis. Assim sendo, é mais seguro afirmar que nasceu por volta de 870 e morreu em 950,  em 

Damasco, onde encontra-se sepultado. Devido ao seu enorme talento como filósofo, ficou conhecido como o 

Segundo Mestre (Al-Mu‟alimal-Ṯāni), sendo Aristóteles, para os árabes,  o Primeiro Mestre (Al-Mu„alim  al-

Awal). 
3
Concordância: traduz o termo árabe jam„, cujo termo pode ser traduzido por junção, associação, 

reunião, entre outros. No entanto, em virtude do objetivo de al-Fārābī neste texto, concordância é o mais 

adequado, poiso seu intento era o de mostrar que não há diferença entre as duas filosofias. 
4
Kitábal-jam„  baynra‟yay al-ḥakímayn: Aflāṭūn  al-ilāhiwaArisṭuṭālis. Apresentaçãoe comentários de 

Ali BuMelhem.  Beirut :DārwaMaktabet al-Hilāl, 1996. 
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número nada pequeno com pessoas da Escola de Alexandria. Contudo, 

ninguém utilizou o sistema de Al- Fārābī quanto à concordância e 

conciliação (entre filósofos). O surgimento da diferença entre as duas 

filosofias, as de Platão e de Aristóteles, adveio do extremismo dos 

seguidores e dos alunos; eles adulteraram os pontos de vista (destes 

filósofos) e as trocaram; se detiveram nas coisas secundárias e abandonaram 

o principal; se apegaram ao detalhamento negligenciando o essencial. E, 

assim, aumentou o distanciamento (das concepções) próprias dos eminentes 

filósofos (da época). A questão de seguir a um (filósofo) foi o resultado de 

seus partidarismos. Se o partidarismo é prejudicial no campo da política, é 

mais prejudicial, ainda, no campo da filosofia
5
. 

 

Por outro lado, sabe-se que Al-Fārābī dedicou-se entusiasticamente ao estudo da 

linguagem. Tanto no Oriente como no Ocidente, circula a narração afirmando que ele 

dominava cerca de sessenta idiomas. Não temos, porém, segurança bibliográfica suficiente 

para afirmá-lo. Exageros e fatos à parte, algumas de suas obras indicam seu talento 

linguístico, além de seus estudos sobre a relação entre pensamento e linguagem. Na obra 

Catálogo das ciências(Iḥṣā‟ al-„Ulūm), da qual extraímos o capítulo ora traduzido, al-Fārābī  

catalogou, ou pelo menos tinha a intenção de catalogar, ainda que de modo breve, as ciências 

conhecidas em sua época, o Séc. X , cujo século conheceu o ápice do início da filosofia em 

solo islâmico, beneficiando-se das traduções para o árabe de obras dos gregos Antigos. Não 

há dúvidas que al-Fārābī concebia como muito importante fazer a catalogação das ciências 

para as circunstâncias culturais da época. E, como afirma BuMelḥem, a questão tem uma 

característica peculiar. Vejamos: 

 

Sejam quais forem os motivos que levaram Abi Naṣr à elaboração deste seu 

livro sobre a classificação das ciências, mas certamente porque lhe interessou 

muito. Ele já havia tratado do tema em outros livros como, (por exemplo), em 

„A consecução’ da felicidade‟ e em ‘Advertência sobre a obtenção da 

felicidade. Nós percebemos que lá
6
 ele menciona a maioria das ciências que 

menciona no Catálogo das ciências; e (lá) faz conhecer estas ciências e 

delimita seus conteúdos e menciona suas importâncias. No entanto, o objetivo 

em recordar as ciências aqui
7
 difere do objetivo que ele mencionou lá. Seu 

objetivo aqui não é apenas a catalogação, abrangência e instrução sobre a 

existência dessas ciências e seus conteúdos, enquanto que o objetivo lá é a 

confirmação de que essas ciências são a causa da verdadeira felicidade. Em 

outras palavras: quem almeja a felicidade, deve conhecer essas ciências. Nesta 

sua doutrina, (al-Fārābī) retoma a opinião de Aristóteles quando este afirma 

que o mais elevado dos bens é a felicidade; e a felicidade é conhecimento 

                                                           
5
Encyclopedie de L‟Islam, v. 2, Paris, 1927. Ibrahim Madkur, In:  Zāyed, Said. (Os homens) ilustres do 

pensamento árabe. Al- Fārābī. 3. ed. Cairo : Dāral-Ma „ārif, 1980. 
6
 Lá: nos dois livros citados, ou seja: A consecução da felicidade e Advertência sobre a obtenção da 

felicidade. 
7
 Aqui: na obra Catálogo das ciências. 
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intelectual filosófico que disponibiliza para as pessoas as (várias) espécies de 

deleite. 

 

 

Pode-se afirmar, então, que o objeto mais nobre do livro é oferecer uma visão das 

ciências daquela época de modo a contribuir com um conteúdo que beneficie o ser humano na 

aquisição de um conhecimento importante para sua formação cultural.  

A obra Catálogo das ciências, afirma Ali BuMelḥem, editor da edição de Beirut de 

1996, que aqui utilizamos, foi, também, publicada em 1880 na cidade de Istambul;  em 1931, 

no Cairo; em 1932, em Madri e em 1960, em Glasgow. Menciona, ainda, a preservação de 

quatro manuscritos deste livro : um em Najaf , no Iraque; um na Índia; um em Escorial 

(Espanha), e um em Princeton (USA). 

Al-Fārābī dividiu o escrito em cinco capítulos abrangendo os seguintes 

conhecimentos: a) ciência da linguagem, b) ciência da lógica, c) ciências das matemáticas, d) 

ciência da natureza e metafísica e; por último, e) ciência política, ciência da jurisprudência e 

ciência da teologia.
8
 E, ainda, desmembra cada capítulo em subtemas. Vejamos esta divisão 

no prelúdio do editor
9
:  

 

EM NOME DE DEUS, O CLEMENTE, O MISERICORDIOSO 

 

Prelúdio  

  

Livro de Abi NaṣrMuḥammadbenMuḥammad Al- Fārābī
10

, sobre a hierarquia das 

ciências. Ele disse
11

: neste livro, nossa intenção é catalogar as ciências mais conhecidas, 

ciência por ciência, e fazer conhecer a totalidade que cada uma delas abrange e as partes de 

cada uma que tem partes e, também, a totalidade do que há nas partes. Dividimos (o livro) 

em cinco capítulos: 1º) Sobre a ciência da linguagem e suas partes, 2º) Sobre a ciência da 

lógica e suas partes, 3º) Sobre a ciência das matemáticas, as quais abrangem: ciência da 

aritmética
12

, a geometria
13

, ciência da ótica
14

, astronomia matemática
15

, ciência da música
16

, 

                                                           
8
 Al-Fārābī escreve exatamente dessa maneira, ou seja:ciência da linguagem, ciência da lógica,  („Ilm 

al-lisān,  „Ilm al-manṭiq), etc. 
9
 Traduzo aquio prelúdio de  Ihsa‟ al-„ulūm, apresentado pelo editor árabe de Beirut: Al-Fārābī. Ihsa‟ al-

„ulūm. Edição, apresentação e divisão dos capítulos de  Ali BuMelḥem. Beirut :Maktabet al-Hilāl, 1996. 
10

 Seguimos tal como o editor escreveu o nome de al-Fārābī. 
11

 Ele disse: esta expressão, afirma o editor, não é de al-Fārābī; provavelmente é do copista do 

manuscrito. 
12

„Il al-„adad. 
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ciência da estática
17

 e ciência das mecânicas
18

, 4º) Ciência natural e ciência divina
19

e suas 

partes, e ciência da metafísica
20

e suas partes, 5º) Sobre a ciência política
21

 e suas partes, 

sobre a ciência da jurisprudência e ciência da teologia
22

. A pessoa se beneficiará deste livro 

se pretender (conhecer) uma dessas ciências e especular a respeito da mesma; saber o que 

esta (ciência) oferece, sobre o quê especula; de que coisa (desta ciência) se beneficiará, que 

mérito alcançará (a partir desta ciência). Deste modo, (a pessoa) se dirige ao que as ciências 

oferecem com conhecimento e perspicácia e não às cegas e com negligência. 

Neste livro, a pessoa terá a possibilidade de comparar as ciências para saber qual é a 

preferível, mais útil, mais perfeita, mais confiável, mais vigorosa
23

; a mais frágil, a mais 

débil e a mais carente. 

Também se beneficia deste livro, no âmbito do desvelamento do conhecimento, a 

pessoa que busca o conhecimento numa das ciências (citadas). Suponhamos, porém, que isto 

não ocorra: se se questionar sobre o conjunto (do conhecimento) que o livro possui, e sobre a 

catalogação de suas partes e o conteúdo de cada parte, não haverá embuste quanto a este 

questionamento e quanto à camuflagem (de algo). 

Ficará evidenciado, também, por alguém que tem conhecimento destas ciências, o 

seguinte: conhece-se o conjunto ou algumas partes; (ficará evidente), ainda, a dimensão do 

conhecimento que possui. 

Ademais, se beneficiará deste (livro) quem é educado
24

, quem tem refinamento
25

 e 

intenciona reunir o conjunto de cada ciência e quem preza a semelhança com a gente da 

ciência
26

, pois sentir-se-á como que pertencendo a eles. 

                                                                                                                                                                                     
13

 „Ilmal-handasa. 
14

 „Ilmal-manāżir. 
15

 „Ilmal-nujūm al-ta‟līmī. 
16

„Ilmal-musīqī. 
17

 „Ilmal-aṯqāl ; ciência dos pesos. 
18

„Ilm  al-ḥiyal. 
19

„Ilm al-ṭabī „ī. 
20

„Ilmalilāhī. 
21

„Ilmal-madanī 
22

 „ilmal-fiqh e  „ilm al-kalām  ( teologia dialética). 
23

Mais vigorosa: traduz o termo árabe aqwa. Este termo, neste texto, comporta ser traduzido porexata, 

precisa. 
24

 Educado, vale dizer: aquele que recebeu educação, ensino, adquiriu conhecimentos. 
25

 Refinamento quanto ao conhecimento que possui. 
26

 Gente da ciência: traduz Ahlal-„ilm, ou seja,  pessoas que têm conhecimento das ciências, pessoas 

cultas nesta área. 
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É interessante recordar que quando al-Fārābī trata sobre a ciência da linguagem, e ao 

cotejar ou dar um exemplo em uma outra língua que não o árabe,  frequentemente ele opta 

pela língua grega. Isto indica que o nosso filósofo conhecia o grego? Os filósofos árabes, em 

geral, não eram conhecedores do grego, mas, como foi dito anteriormente, al-Fārābī era 

estudioso das línguas e, portanto, é aceitável admitir que conhecia algo da língua grega. 

Além da ciência da linguagem e suas partes, o livro, como foi anunciado no prelúdio, 

tem adivisão de outros temas: A) divisão da ciência da lógica: definição de lógica, o benefício 

da ciência da lógica, o objeto da ciência da lógica, a ciência da lógica e a gramática e as partes 

da ciência da lógica. B) A ciência das matemáticas, ciência da aritmética („Ilmal-„adad), 

ciência da geometria („Ilm al-handasa), a ótica („Ilm al-manāżir), astronomia („Ilm al-Nujūm). 

C) Ciência da música („Ilmal-musīqī), ciência da estática („Ilm al-aṯqāl; aqui inclui-se os 

pesos e as medidas), ciência das mecânicas („Ilm al-ḥiyal). Ciência naturale ciência da 

metafísica  („Ilm al-ṭabī„ī e „ilm al-ilāhī): a ciência natural, a ciência da metafísica (al-„ilm al-

ilāhī). A ciência política, a ciência da jurisprudência e a ciência da teologia. Ciência política, 

ciência da jurisprudência e ciência da teologia. No final do livro, encontra-se a seguinte nota, 

provavelmente do copista:“Completou-se o livro de Abi Naṣr al-Fārābī sobre o esclarecimento 

das ciências e suas partes e graus, no final do mês de Ramadã sagrado no ano de 640
27

. E 

este livro chama-se Catálogo das ciências ( Iḥṣā’ al-‘Ulūm”). 

  

A seguir tem-se a tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 O ano de 640, refere-se à Era Cristã. Convertido ao calendário islâmico,à Hégira, resulta no ano de 

1242. 
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AL-FĀRĀBĪ - CATÁLOGO DAS CIÊNCIAS (Iḥṣā’ al-‘Ulūm) 

 

Capítulo I 

Sobre o conhecimento da linguagem 

  

 

Jamil Ibrahim Iskandar
28

 

 

Conhecimento da linguagem 

 

De modo geral, o conhecimento da linguagem é dividido em duas classes: a primeira, 

é a memorização
29

 das palavras significativas
30

para uma comunidade
31

 qualquer, e o 

conhecimento do que cada uma delas indica
32

. 

A segunda, é o conhecimento das regras
33

 destas palavras. As regras são, em cada 

arte,proposições universais, ou seja, gerais, e cada uma delas abarca muitas coisas das que 

esta arte compreende, até chegar a  todas as coisas objeto desta arte ou à maioria das coisas. 

E (tais artes) são utilizadas, ou para abranger tudo que pertence a esta arte de modo 

que não faça parte dela aquilo não lhe pertence, ou que lhe escape aquilo que a pertence; ou 

para provar com elas
34

 que alguém pode (livrar-se) de cometer um erro; oupara facilitar, com 

elas, o conhecimento do que esta arte abrange e sua memorização. 

As coisas individuais, que são muitas, apenas serão artes enquanto contidas em regras 

que ocorrem na alma do homem e segundo uma ordem conhecida. Como exemplo, (tem-se) a 

escrita, a medicina, a agricultura, a carpintaria e outras artes, sejam prática ou especulativas. 

                                                           
   

28
 Professor de Filosofia Medieval Árabe na Universidade Federal de São Paulo – Campus Guarulhos. 

   
29

 Sua memorização: tradução de ḥufżuha, vale dizer, conservar na memória. 
30

Significativas ou indicativas de algo relevante do ponto de vista linguístico 
31

 Comunidade. Em seu início, o Islã desenvolveu-se em torno do que foi chamado de‟umma, isto é, 

comunidade formada por um pequeno povoado. Entretanto, na época em que al-Fārābī viveu, Séc. X,  a 

comunidade já era sinônimo de cidade. Ademais, atualmente, o termo comunidade islâmica, por exemplo, pode 

refere-se à uma nação islâmica. 
32

 Indica: traduzyadil. Neste caso, também, pode-se traduzir este termo por significa. Assim sendo, uma 

tradução alternativa, seria“...e o conhecimento do que cada uma delas significa....”. 
33

Qānūn: tradução de lei, medida, porém utilizaremos aqui o termo regra, por aplicar-se melhor ao 

contexto deste capítulo. 
34

 Com elas: com as regras. 
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Toda proposição é regra numa determinada arte, pois, enquanto regra,ela é empregada para 

uma das (coisas) que já mencionamos, ou para todas. 

Por isto, os antigos denominavam regras (qawānīn)
35

 a todo instrumento feito como 

prova da veracidade de algo que, eventualmente, o sentido
36

possa ter se equivocado com 

relação à quantidade do corpo ou à sua qualidade. Exemplo de instrumentos: o prumo, o 

compasso, a régua e as balanças. Também denominavam regras (qawānīn)
37

os compêndios do 

cálculo e as tábuas astronômicas.Os livros sintetizados, utilizados como recordativos dos 

livros extensos, também são chamados regras, pois são coisas pequenas quanto à 

quantidade
38

, mas abarcam muitas coisas.  Apesar de serem pequenos quanto ao número, 

através deles adquirimos conhecimentos e memorizamos muitas coisas , assim como, 

adquirimos conhecimentos de muitas coisas quanto ao número. 

 Voltemos agora ao que abordávamos, então, dizemos : as palavras 

significativas na língua de qualquer comunidade, são de duas classes, (a saber): simples e 

compostas. As simples são, por exemplo, a brancura, a negrura
39

, o homem e o animal. As 

compostas são, por exemplo, quando dizemos o homem é animal, ‘Amru
40

é branco. As 

simples: algumas são nomes próprios como, por exemplo, Zayd
41

 e‘Amru,e outras indicam 

gêneros de coisas e suas espécies como, por exemplo, o homem, o cavalo, o animal, a 

brancura e a negrura. As simples, que indicam gêneros e espécies, algumas são nomes, 

algumas são verbos e algumas são partículas. 

É inerente aos nomes e aos verbos a masculinidade e a feminilidade; e, sobretudo,é 

inerente aos verbos o tempo, isto é, o passado, o presente e o futuro. 

Emtoda comunidade a ciência da linguagem divide-se em sete grandes partes: ciência 

das palavras simples, e ciência das palavras compostas; ciência das regras das palavras 

                                                           
35

Qawānīn, plural de qanūn. Esta palavra pode ser traduzida por regra ou, de acordo com o editor em 

árabe da obra Catálogo das Ciências ( Iḥṣā’ al-‘Ulūm) de al-Fārābī, p. 18, nota 1, Ali BuMelḥem, “qanūn  é um 

instrumento para medição de coisas como, por exemplo, a balança, a régua e o instrumento que mede a 

horizontalidade de um plano, o nivelamento, (šākūl), isto é, o prumo. 
36

 O sentido: refere-se aos sentidos humanos. 
37

O editor da obra citado na nota anterior, p. 18, nota 2, afirma:  al-qanūn  são as regras do 

conhecimento como, por exemplo, as regras da aritmética e o catálogo das estrelas. Estes são os sentidos que al-

Fārābī atribuiu à palavra qanūn. Porém, o dicionário linguístico afirma que  qanūn  significa princípio e a 

medida de todas as coisas. Qanūné, também,um instrumento musical e o conjunto de condições e ordens que 

organizam as relações sociais. 
38

 É uma menção aos livros sintetizados. 
39

 Brancura e negrura. Na linguagem filosófica, estas duas palavras são consideradas atributos 
disjuntivos. No exemplo citado, são apenas duas palavras simples. 

40
 „Amru: é um nome masculino próprio de pessoa para referir-se a uma pessoa qualquer, anônima. E 

ainda: o editor do livro faz a seguinte nota: “Al- Fārābī utiliza o sentido filosófico e não o linguístico. Com os 

termos palavras compostas ele se refere à frase, ou a um discurso composto de várias palavras. 
41

 Idem ao que foi dito sobre„Amru na nota anterior. 
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simples e das regras das palavras compostas; regras para a correção da escrita, regras para 

correção da leitura e regras para correção dos versos. 

(Vejamos) a ciência das palavras simples significativas: abrange o conhecimento 

daquilo que toda palavra simples significa. Porém, dentre as palavras simples que têm o 

significado dos gêneros das coisas e suas espécies, sua conservação (na memória), e distinguir 

quais são exclusivas daquela língua; as que passaram a fazer parte dela oriundas de outra 

língua, quais são estranhas a ela e quais são as célebres
42

 entre todos
43

. 

A ciência (das palavras) compostas: é a ciência das frases que foram compostas numa 

comunidade e que foram elaboradas por seus oradores e seus poetas e com as quais se 

expressaram (as pessoas) eloquentes e os eruditos mais célebres. E ainda: (é o 

conhecimento),transmissão (oral destas frases) e memorização das mesmas; sejam longas ou 

curtas, medidas ou não medidas
44

. 

  

Ciências das regras das palavras simples 

  

A ciência das regras das palavras simples analisa, inicialmente,o número das letras
45

 

do alfabeto e do órgão da voz do qual cada uma foi emitida, as consoantes e as não 

consoantes;  as que combinam com outras naquela língua e as que não combinam;  as que 

menos combinam para formar uma palavra significativa e as que mais combinam; as letras 

regulares que  não se modificam na formação da palavra quando se agrega às palavras a 

qualidade como (por exemplo), dualidade,  pluralidade, masculinidade, feminilidade, 

derivação, entre outras. Analisa (também), as letras com as quais as palavras se modificam 

com as qualidadese as palavras que se contraem quando se encontram (com outras). 

Depois disto, dá
46

as regras que servem como modelo
47

das palavras simples e distingue 

entre as formas primeiras que não derivam de nenhuma coisa e as que derivam; dá o modelo 

das classes das palavras derivadas e distingue entre as formas primeiras e entre as (formas) 

                                                           
42

Célebres: as mais comuns, as mais utilizadas. 
43

 O editor árabe faz uma afirmação importante na página 20, nota 1, a saber: este é o conhecimento dos 

dicionários linguísticos. Este conhecimento teve início com Al-ḪalīlbenAḥmad Al-Farāhidī que viveu dois 

séculos antes de al- Fārābī, ou seja, no século II da Hégira.O termo“todos” refere-se a todos os habitantes  da 

comunidade. 
44

 Medidas: é a métrica, medição dos versos. 
45

 Corrijo a palavra do texto ḥurūb (guerras) paraḥurūf(letras); o que faz mais sentido à temática em 

questão. 
46

 Dá: remete à ciência das regras das palavras simples anunciada no início do parágrafo.  Vejamos 

como deve-se ler a frase:  “depois disso, a ciência das regras das palavras simples dá as regras.....”.  
47

 Modelo: tradução de‘amṯila ,  plural de miṯāl , termo este que também pode ser traduzido por  tipo, 

exemplo. 
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que são nomes de ações, ou seja, aquelas a partir das quais o verbo é formado e as que não são 

(nome de ações); e indica como se modificarão as ações para se tornarem verbos e indica as 

classes das formas do verbo e  o que se deve fazer com os verbos a fim de se converterem em 

uma ordem e em proibição. Dá a classificação (dos verbos) em função de sua quantidade
48

, 

isto é, em trilíteros e quadrilítero sou mais;duplicados ou não duplicados, e dá aqueles que em 

função de suas qualidades, são classificados em sãos ou defectivos e faz conhecer
49

 como isto 

é ordenado com relação à masculinidade e à feminilidade e com relação à dualidade e à 

pluralidade; dáas pessoas de seus verbos e todos seus tempos. E as pessoas dos verbos são: eu, 

tu, aquele e ele. Também analisa as palavras cuja pronúncia era difícil quando de seu 

estabelecimento e sofreram modificações até que sua pronúncia tornou-se fácil. 

 

Ciência das regras das palavras compostas 

 

A ciência das regras das palavras compostas
50

são de duas classes: uma delas mostra as 

regras dos signos com as quais se compõem e se ordenam os nomes e os verbos. A segunda 

dá as regras sobre as situações quando da composição e da ordem propriamente ditos naquela 

língua ea ciência das regras dos signos pertencente ao ensino da gramática. Esta
51

 faz 

conhecer que os signos, primeiramente, servem somente para os nomes, depois para os verbos 

e que alguns signos dos nomes estão em seus começos como, por exemplo, oálif
52

e o lám , os 

quais são artigos na língua árabe, ou o que ocupa suas funções em outros idiomas. Outros 

signos estão no final das palavras, isto é, os signos finais, os quais são chamados de letras 

desinenciais. E, também, dá a conhecer que os verbos não têm signos primeiros
53

; mas têm 

signos finais, e os signos finais dos nomes e dos verbos são, em (língua) árabe,o exemplo das 

três indeterminações
54

,as três vogais, o sokún
55

 e outras coisas quando utilizadas com signos 

                                                           
48

 Considerando-se o contexto linguístico deste texto, infere-se que  al-Fārābī refere-se aqui à 

quantidade de radicais. 
49

 É oportuno lembrar que o “faz conhecer” refere-se à ciência da linguagem das palavras simples. 
50

O editor árabe da obra, afirma na nota 1, p. 21:  “al-Fārābī quer indicar com  „ciência das regras das 

palavras compostas‟ os conhecimentos simples, gramaticais, e os esclarecedores ou explicativos.  Quanto aos 

conhecimentos gramaticais, al-Fārābī afirma que é o conhecimento das regras dos signos. Os signos ou estão no 

final das palavras e nomes sobre os quais ocorrem mudanças chamadas desinências como, por exemplo, 

nomeação, vocalização, redução e grafemas de impulsão, sendo estas permanentes, ou elaboradas e sobre as 

quais não ocorrem mudanças. E a mudança é mudança de signos que advém aos nomes e aos verbos, mas as 

letras não mudam. 
51

Esta: a gramática. 
52

Alíf e o lám são a primeira e a vigésima terceira letras, respectivamente,  do alfabeto árabe. 
53

 Vale lembrar que os signos primeiros são os artigos. 
54

 Indeterminações: traduçãoda palavra tanwināt que, por sua vez,  traduz  morfemas de indeterminação. 
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na língua árabe. Dá a conhecer
56

, também, que há algumas palavras que não utilizam todos os 

signos na flexão; constroem-se com apenas um (signo) e em todas as formas nas quais outras 

palavras se compõem;  e há outras que utilizam alguns (signos) e outras que não os utilizam 

na flexão e, outras, ainda,  que utilizam todos e enumera todos os signos e faz distinção entre 

o signos dos nomes e os signos dos verbos e enumera todas as formas nas quais os verbos se 

flexionam.  

Dá a conhecer em que forma cada signo se une a cada nome e a cada verbo; 

inicialmente aponta cada uma das formas dos nomes singulares flexionáveis aos quais, em 

uma certa forma se lhes une um signo qualquer e dá como exemplo os nomes duais e plurais e 

os verbos duais e plurais , até completar todas as formas nas quais os verbos se conjugam com 

os signos que lhes ocorreram. E dá a conhecer os nomes que se flexionamem alguns signos e 

em quais se flexionam e em quais não se flexionam e dá a conhecer os nomes que foram 

construídos  com apenas um signo  e sob qual signo foram construídos. 

Quanto às partículas: se cada uma delas costumeiramente é construída por um signo, 

ou que algumas sejam construídas por apenas um signo e outras por algo dos signos, isto tudo 

já foi conhecido. Se estas partículas são compostas por palavras sobre as quais há dúvida 

quanto a serem partículas ou nomes ou verbos; ou que algumas se assemelham a nomes e 

outras se assemelham a verbos, é necessário que se saiba quais ocorrem como se fossem 

nomes e em que caso se flexionam em seus signos, e quais ocorrem como se fossem verbos e 

em que caso se flexionam em seus signos. 

Quanto à maneira que concede as regras da composição
57

 mesma, esclarece primeiro 

como as palavras se compõeme se ordenam naquela língua e em quantas classes até que se 

tornem frases. E também esclarece quais são a composição e a ordem mais claras naquela 

língua.  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
55

Sokún: é um sinal/acentona língua árabe que se coloca sobre uma letra para indicar que tal letra não 

tem “acento” que indique se sua pronúncia é aberta ou fechada; é neutra quanto à “acentuação”. 
56

 Faz conhecer: a gramática faz conhecer. 
57

Na página 23, nota 1, o editor árabe afirma o seguinte:  “Al-Fārābī intenciona  dizer com “ciência das 

regras da composição das palavras mesmas ”  a ciência da evidenciação ou ciência da eloquência.  O que chama 

atenção, é que al-Fārābī  não utiliza os nomes dessas ciências que foram elaborados em seu tempo como, por 

exemplo, ciência da evidenciação, ciência do alfabeto, etc. (NT). 
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Ciênciadas regras da escrita e da correção
58

 da leitura 

 

A ciência das regras da escrita:  

 

Primeiramente(esta regra) distingue as letras que se escrevem nas linhas e as que não 

se escrevem
59

 e, também, esclarece sobre o método que se deve seguir sobre as que se 

escrevem. 

 

Ciênciadas regras da correção da leitura 

 

Esclarece sobre a posição dos pontos e dos sinais que se colocam nas letras, mas que 

não se escrevem nas linhas e os que se escrevem (nas linhas), e os sinais que distinguem entre 

as letras comuns
60

 e os sinais que, quando colocados nas letras e ao se encontrarem contraem-

se umas nas outras e apoiam-se umas nas outras e (esclarece) sobre os sinais que formam as 

sílabas nas frases e, ainda, a distinção entre os sinais das sílabas breves e os sinais das sílabas 

médias e longas e, também esclarece, sobre os sinais que sustentam
61

 as palavras e as frases 

unidas
62

 que têm a mesma noção e, especialmente, se houver um distanciamento entre elas. 

 

Ciência dos versos 

A ciência dos versos, pelo aspecto que se assemelha à ciência da linguagem, divide-se 

em três (partes): a primeira parte esclarece sobre o compêndio da métrica
63

 utilizada nos 

versos, seja esta métrica simples ou composta; o compêndio das combinações das letras do 

alfabeto das quais advém (cada métrica) em cada classe, e cada métrica de suas métricas
64

, e 

                                                           
58

 O termo correção é, aqui, utilizado no sentido de como se fazer uma leitura correta. 
59

Háuma importante observação a respeito,  feita pelo editor árabe, na p. 23, nota 2;afirma: o que é 

escrito nas linhas e o que não é escrito: o que é escrito são as letras, e o que não é escrito são os movimentos, tais 

como al-fatha, al-damah, al-kasra e o sukún (estes são sinais/acentos que indicam como a palavra deve ser 

pronunciadana língua árabe). No tempo de al-Fārābī algumas letras não eram escritas como, por exemplo, o álif 

e o wau ( primeira e penúltima letras do alfabeto árabe). Tem-se este exemploem BismillahAr-Raḥmān Ar-

Raḥīm. 
60

Comuns: traduz o termo árabe muštarika , o qual, filosoficamente, significa, também, iguais.  
61

 Ligam as palavras: tradução do termo árabe radā’atal-alfāż. Radā’atraduz faixa de tecido , cinta, 

cinto, algo que liga; atadura, ligadura. Em função do que está sendo exposto na frase, julgamos que o termo mais 

adequadoé  sustentar ou apoiar. 
62

Unidas , vinculadas ou  ligadas.  
63

 Métrica: é a parte da retórica que trata da medida dos versos. 
64

 E cada métrica de suas métricas: refere-se à métrica dos versos. 
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estas são conhecidas entre os árabes por pés
65

e autád
66

e entre os gregos porsílabas e pés; e, 

também, analisa a medida dos versos e os meio versos e de quantas letras e sílabas (é 

formado), e analisa verso por verso e métrica por métrica e distingue entre as métricas 

perfeitas e as imperfeitas, e quais métricas são mais esplendorosas e mais belas e mais 

agradáveis para se ouvir. 

 A segunda parte, estuda as terminações
67

 dos versos em cada métrica e quais 

têm apenas uma e quais têm várias. E entre estas últimas, qual é completa e qual é diminuída; 

em quais terminações há apenas uma mesma letra conservada em todo o verso e quais têm 

mais de uma letra conservada no poema; e qual é o maior número de letras que podem ter as 

terminações dos versos. Também esclarece sobre (as rimas) que têm várias letras e se é 

possível ou não mudar o lugar de algumas delas colocando outras equivalentes a elas e no 

mesmo tempo da pronúncia, e quais destas (letras) é possívelmudar por uma letra equivalente 

no tempo. 

 A terceira parte analisa o que é adequado para serutilizado nas frases dos 

versos e o que não é adequado utilizar na frase que não é verso. 

  

 Esta é a totalidade do que há em cada parte da ciência da linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65

Pés é o mesmo que versos e traduz a palavra árabe asbāb utilizada com este sentido no campo da 

prosódia e versificação.  
66

Autád, plural de watd. Tambémtraduz pé.  Como se vê, al- Fārābī  utiliza duas palavras com o mesmo 

sentido. O editor árabe da obra faz,na p. 24, nota 4, a seguinte nota: na ciência da prosódia e versificação, sabab 

é uma sílaba formada por duas  letras que se movem (pés pesado), ou por uma letra móvel e outra imóvel (pé 

leve). Mas, quanto ao watdé uma sílaba formada por três letras : duas (letras) móveis e uma imóvel, ou uma 

móvel, uma imóvel e uma móvel. 
67

 Terminações: gramaticalmente, designa a parte da palavra que se opõe ao radical. 
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