
Goldziher Ignác: A nyelvtudomány története az araboknál – Tételek 

 

I. A grammatikai tudat ébredése és a nyelvtudomány kezdetei az araboknál 

 

(1) Síbawayhi: Kitáb, az-Zamahšar: al-Mufassal 

(2) [az-Zabídí:] Tág al-carús [Ibn Manzúr:] Lisán al-carab, Ibn as-Sikkít: Kitáb al-alfáz 

(3) Az arab nyelvtudomány kezdeteiről szóló hagyományok (cAlí szerepe), Renan elmélete 

az arab grammatika eredetiségéről, Goldziher a grammatikai tudat ébredéséről. 

(4) A magánhangzók jelölése a szír grammatika hatására, hogyan hozza összefüggésbe az 

arab hagyomány a grammatikai felfogás keletkezését a magánhangzójelöléssel? 

 

II. Az arab nyelvészek állása a dialektusokhoz és a népnyelvhez 

 1. Dialektusok [ti. régi törzsi nyelvjárások] 

 

(5) A Kurejsh [Qurayš] törzs és a többi törzs dialektusa, a Korán kinyilatkoztatása “hét betű 

szerint”, al-Sujútí a koráni tudományokról szóló művében a nyelvjárások szerepéről. 

(6) Ibn Fáris: Fiqh al-lugha c. művéből Goldziher 16 pontot idéz a nyelvjárások kü-

lönbözőségeire. Említsen ebből legalább tízet! 

 

 2. A népnyelv [ti. a XIX. sz.-i nyelvjárások] 

 

(7) Wetzstein és Sprenger nézete az irodalmi arab végződésekről és az ún. vulgáris arab 

nyelv eredetéről, Goldziher nézete erről, a modern útleírások a rövidmagánhangzós 

végződésekről. 

(8) Adatok az ún. vulgáris nyelv használatára Mohamed korában és az Omajjádok alatt . 

(9) A klasszikus arab és a népnyelv arab nevei, Ibn Chaldún és mások véleménye az arab 

köznyelvről. 

(10) al-Harírí: Durrat al-ghawwás fí awhám al-hawáss, a lahn szó jelentése, al-Sherbînî  

XVII. sz.-i műve. 

III. Kúfa és Baszra 

 

(11) Kúfa és Baszra lakóinak jellemzése az arab irodalomban, kúfai és baszrai tudományos 

iskolák szembenállása különböző tudományágakban. 

(12) A kúfai és baszrai nyelvtudományi iskolák általános jellemzése. 



(13) A beduin költők szerepe a nyelvtudományban és a šáhid, a kúfai filológus 

hagyományozókról szóló történetek. 

 

IV. A bölcsészet és a vallástudomány hatása az arab nyelvtudomány fejlődésére 

 1. Nyelvbölcsészet 

 

(14) A nyelv theszei ill. phüszei keletkezésének kérdése, a wa-callama Ádama l-asmá'a 

kullahá koráni mondat, a theszei-phüszei kérdés kezdetei az arab nyelvtudományban, át a 

görög phüszei nyelvkeletkezési elmélet átalakulása  az iszlám tanításainak  

(15) A wahy és  tawqíf kifejezés jelentése, a muctaziliták a nyelv eredetéről, az 

onomatopoetikus nyelvkeletkezés elmélete, az arab nyelvészek a nyelvek sokféleségéről. 

(16) Fahr ad-Dín ar-Rází a szavak és a jelentés összefüggéséről és az icráb végződésekről. 

 

 2. Az arab nyelvtudomány módszere és a fiqh-tudomány 

 

(17) Mit jelent az, ha valamely tudományt fiqh-tudománynak neveztek, al-Anbárí elmélete a 

fiqh-tudományról a nyelvészetben. 

(18) Hogyan alkalmazta a fiqh elveit a nyelvtudományban Ǧalál ad-Dín as-Suyútí? 

 

V. Az etymologia az arab nyelvtudományban 

 

(19) Az etymologia tudományának, a népetymologia. 

(20) A nagy-, és kisetymologia, ill. a kis-, kisebb- és nagyetymologia elmélete. 

(21) Ki volt az etymologia első arab művelője? Miről híres és mikor élt as-Safadí? 

 


