Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Arabische taal- en tekststructuren: religieus denken (A005478)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Islamitische theologie, Koran, Hadith, Tafsīr, Fiqh, Kalām, soefisme, Arabische
grammatica
Situering
Deze uitdiepende cursus sluit aan bij de cursussen Inleiding tot Arabische taal- en
tekststructuren, Arabische taal- en teksstructuren: geografie en historiografie, en
Arabische taal- en teksstructuren: literatuur en filosofie. Hij slaat tevens een brug met
de cursussen Geschiedenis van de Islamwereld, en Islam.
Deze cursus maakt de student vertrouwd met de verschillende Arabische tekstgenres
van de religieuze wetenschappen in de (premoderne) islamwereld, en met hun
maatschappelijke en culturele impact en betekenis. De cursus draagt bij tot de
volgende opleidingscompetenties: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2, 5.6.
Inhoud
De cursus bestaat uit twee componenten: tekststructuren en taalstructuren.
• Tekststructuren is gewijd aan de analyse en studie van een selectie van teksten uit
• de Koran en de Soenna (hadīth), en uit de wetenschappen der Koranexegese
• (tafsīr), islamitische theologie (kalām), jurisprudentie (fiqh), en soefisme (tasawwuf),
• met nadruk op de studie van het verschijnen van een soennitische canon, in verleden
• en heden. Close reading, contextualisering, en structurele analyses staan centraal.
• Taalstructuren stelt de grammaticale analyse van de bestudeerde teksten centraal,
• vooral met oog voor de syntaxis, en voor het Arabische grammaticaal
• instrumentarium.
Begincompetenties
Islam, Inleiding tot Arabische Taal- en Tekststructuren, Arabische taal- en
teksstructuren: geografie en historiografie, en Arabische taal- en teksstructuren:
literatuur en filosofie met succes hebben gevolgd of de daarin beoogde competenties
op een andere manier hebben verworven.
Eindcompetenties
1 De student vertaalt, met behulp van het woordenboek, teksten uit het Arabische
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1 religieus-wetenschappelijke erfgoed.
2 De student identificeert de hoofdlijnen uit teksten uit het Arabische religieus1 wetenschappelijke erfgoed.
3 De student analyseert teksten uit het Arabische religieus-wetenschappelijke erfgoed
1 met oog voor de taalstructuren.
4 De student duidt de karakteristieken van teksten uit het Arabische religieus1 wetenschappelijke erfgoed.
5 De student kent de meest frequente leesstrategieën voor teksten uit het Arabische
1 religieus-wetenschappelijke erfgoed.
6 De student contextualiseert teksten uit het Arabische religieus-wetenschappelijke
1 erfgoed, met oog voor het verschijnen van een canon.
7 De student kent de grammaticale structuren die het meest frequent voorkomen in
1 teksten uit het Arabische religieus-wetenschappelijke erfgoed.
8 De student reflecteert op een abstract niveau over vorm, functie en betekenis van
1 verschillende Arabische religieus-wetenschappelijke teksten
9 De student neemt op een adequate en tolerante manier deel aan discussies en
1 debatten over Arabische religieus-wetenschappelijke teksten
10 De student verbindt Arabische religieus-wetenschappelijke teksten en debatten
1 daarover actief met de inhouden en inzichten verworven in andere relevante
1 opleidingsonderdelen
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Werkcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Werkcollege: de lessen bestaan uit twee componenten: taalstructuren en
tekststructuren. Tijdens de lessen teksstructuren worden teksten bestudeerd die door
de student werden voorbereid. Deze voorbereiding omvat begrijpend lezen, vertaling
en verwerving van de context via intensieve leesopdrachten. Tijdens de lessen
taalstructuren staat de toegepaste studie van de Arabische grammatica centraal.
Zelfstandig werk: lees- en/of schrijfopdrachten.
Leermateriaal
• Badruddîn al-Zarkashî, al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, ed. Muhammad Abû al-Fadhl
• Ibrâhîm, Qâhira: Dâr al-Turâs, n.y., 4 vols.
• Jalâluddûn al-Suyûthî, al-Itqân fi ‘Ulûm al-Qur’ân, ed. Syu’ayb al-Arna’uth, Bayrût:
• Mu’assasah al-Risâlah, 1429/2008.
• Mannâ’ al-Qattân, Mabâhis fî ‘Ulûm al-Qur’ân, Qâhira: Maktabah Wahbah, 1995.
• Subhî al-Sâlih, Mabâhis fî ‘Ulûm al-Qur’ân, Bayrût: Dâr al-‘Ilm al-Malayîn, 10th ed.,
• 1977.
• al-Zarqânî, Kitâb Manâhil al-Irfân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, ed. Khâlid Ibn Usmân al-Sibt,
• Madînah: Dâr Ibn Affân, 1411 AH., 2 vols.
• al-Zahabi, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, Qâhira: Maktabah Wahbah, 1396/1976, 3 vols.
• Abdullah Saeed, Introduction to the Quran, Oxford and New York: Routledge, 2008.
• Fischer, W., Grammar of Classical Arabic, Third Edition. London: Yale University
• Press, 2002.
• Wright, W., Grammar of the Arabic Language, Third Edition.
• De Koran, vert. F. Leemhuis (Houten: Fibula, 2002)
• De Koran, vert. J.H. Kramers, A. Jaber, J.J.G. Jansen (Amsterdam: Arbeiderspers,
• 2003)
+ Hoofdstukken, artikels, en teksten; deze zullen via Minerva verspreid worden.
Referenties
• Lange, C. Mohammed. Perspectieven op de Profeet (Amsterdam UP, 2017)
• Cook, M., The Koran. A Very Short Introduction (Oxford UP, 2000)
• Derie, P., De Koran (Mets & Schilt, Roularta, 2008)
• Winter, T. (Ed.), The Cambridge Companion to Classical Islamic theology
• (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
• Campanini, M., C. Higgitt, The Qur’an: modern Muslim interpretations (London, New
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York: Routledge, 2011)
Cook, M., The Koran. A Very Short Introduction (Oxford: OUP, 2000)
Encyclopaedia of the Qur’an, J.D. McAuliffe et al (ed.) (Leiden: Brill, 2001-2006)
Derie, P., De Koran: heilige verzen van de islam (Roeselare: Roularta, 2008)
Calder, N., J. Mojaddedi, J. & A. Rippin, Classical Islam: A Sourcebook of Religious
Literature (New York & London: Routledge, 2003)
Renard, J. (ed.), Islamic theological themes: a primary source reader (Berkeley:
University of California Press, 2014-15)
Vrolijk, A., De taal der engelen: 1250 jaar klassiek Arabisch proza (Amsterdam:
Contact, 2002)
Van Ess, J., J.M. Todd, The flowering of Muslim theology (Cambridge: Harvard UP,
2006)
Lucas, S.C., Constructive Critics, Ḥadīth Literature, and the articulation of Sunnī
Islam: the legacy of the generation of Ibn Sa’d, Ibn Ma’īn, and Ibn Ḥanbal (Leiden:
Brill, 2004)
Hallaq, W.B., Shari’a: theory, practice, transformations (Cambridge: CUP, 2009)
Hallaq, W.B., Authority, continuity, and change in Islamic law (Cambridge: CUP,
2001)
Ridgeon, L.V.J., The Cambridge Companion to Sufism (New York: CUP, 2015)
Knysh, A.D., Islamic mysticism: a short history (Leiden: Brill, 2000)
Karamustafa, A.T., Sufism: the formative period (Berkeley: University of California
Press, 2007)
Hanssen, C., Leergrammatica Arabisch. Bussum: Coutinho, 2007.
Wehr, H., Arabic-English Dictionary, Fourth Edition.
Waardenburg, J., Islam: norm, ideaal en werkelijkheid. Houten: Fibula, 1994.
Allen, R., An introduction to Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University
Press, 2000.
Van Steenbergen, J., Een Nieuwe Geschiedenis van de Islamwereld: een inleiding
tot rijks- en identiteitsvorming in islamitisch West-Azië, 600-1800

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve lesvormen, waarin studenten worden aangemoedigd vragen te stellen.
Minerva. Feedback na de examens.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen over gehele leerstof (taal- en tekststructuren).
Participatie: actieve deelname tijdens de les en het tijdig maken van opdrachten en
taken
Eindscoreberekening
Tekststructuren 70%
Taalstructuren 30%
Voor beide onderdelen geldt de opdeling van periodegebonden evaluatie (schriftelijk
examen) en niet-periodegebonden evaluatie (d.i. op basis van actieve deelname in de
les en tussentijdse taken).
Om te slagen voor het opleidingsonderdeel moet het eindcijfer minstens 10/20 zijn en
moet voor elk van de onderdelen minstens het equivalent van 10/20 worden behaald.
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één van de onderdelen of wanneer
men minder dan 10/20 heeft voor één van de onderdelen kan men niet meer slagen
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voor het geheel van het opleidingsonderdeel (‘vak’). Indien de gemiddelde eindscore
toch een cijfer van tien of meer op twintig zou zijn, wordt dit teruggebracht tot het
hoogste niet-delibereerbare cijfer (7/20).
Indien men bij een eerste examenkans slaagt voor een onderdeel, dient dit onderdeel
niet hernomen te worden bij de tweede examenkans. De student heeft evenwel steeds
het recht om toch de volledige tweede examenkans te benutten indien hij/zij nog niet
slaagt voor het volledige opleidingsonderdeel. Het laatst behaalde examencijfer telt bij
de berekening van het eindresultaat.
Faciliteiten voor werkstudenten
1 Aanwezigheid in de lessen is verplicht.
2 Geen mogelijkheid tot examen op ander tijdstip.
3 Mogelijkheid tot feedback na afspraak tijdens kantooruren
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen

(Goedgekeurd)

4

