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Diglosszia szituáció az arab nyelvben 

1./ A diglosszia általános meghatározása 

A diglosszia jelenség több nyelvben is megfigyelhető, jelen esetben az arab nyelvre 

összpontosítva mutatnám be annak jellegzetességeit. 

Ferguson: 

A diglosszia egy olyan, viszonylag stabil nyelvi helyzet, amelyben az elsődleges nyelvi 

dialektusok mellett létezik egy nagyon eltérő, magas szinten kodifikált (általában 

grammatikailag is összetettebb) felé rendelt változat, amely egy magas presztízsű írott 

kultúrának az eszköze, legyen az egy korábbi periódusból, vagy egy másik nyelvi közösségből 

származó kultúra. Ezt a felé rendelt változatot formális oktatás során sajátítanak el, valamint 

többnyire csak írott és hivatalos beszédhelyzetekben használatos és nem használják a 

hétköznapi kommunikáció semmilyen közegében sem. 

Salih J. Altoma: 

A diglosszia egy viszonylag tartós nyelvállapot, melyben a nyelv elsődleges dialektusain felül 

van egy magasan szabályozott, nyelvtanilag összetettebb változata, az írott irodalmi nyelv. Ezt 

az irodalmi nyelvet főként hivatalos oktatásban tanítják és elsősorban írásban illetve hivatalosan 

beszélt célra használják. Az irodalmi és a népnyelv között van egy közvetítő variánsa (al-luġat 

al-wusṭā), ami az irodalmi arab és a nyelvjárás összeolvadásának az eredménye. 

Kenesei: 

A diglosszia a kétnyelvűség egyik változata: átmenet a bilingvizmus és a nyelvjárás között, 

mely esetében ugyanazon nyelv két változata él egymás mellett, és az egyiknek nagyobb az 

értéke, a tekintélye a közösség szemében, míg a másiknak néha még a létezését is tagadják. Ezt 

a típusú kétnyelvűséget szokták diglossziának nevezni. 

A diglosszia kialakulásának három feltétele van: 

- tekintélyes irodalommal rendelkeznek egy, a közösség nyelvével kapcsolatban álló 

nyelven, amely a közösség értékeinek jelentős részét magában foglalja. 

- a közösségen belül az írástudás csak egy szűkebb elitre korlátozódik. 

- a fenti két feltétel kialakulása óta megfelelő idő (több évszázad) telt el. 

Ferguson két nyelvi szintet különböztet meg: a magas (M) és az alacsony (A). Ezek a 

következőkben térnek el: 

- fonológiailag: az A egy alaprendszer, míg a M eltérő jellegei gyakran felcserélődnek az A 

megfelelőivel a M szóbeli előadásakor 

- morfológiailag: az A sokkal egyszerűbb és szabályosabb, az igeragozása szimmetrikusabb 

- mondattanilag: az A-ból hiányoznak az eset és a módragok, illetve kevesebb szám- és 

személyjelölés van 

- szókészletileg: sok A és M-ben található kifejezés jelentése nagyjából azonos, de a szóbeli 

és írásos alakjuk eltérhet 



Így a diglossziának ezen meghatározásai szerint kell, hogy legyen egy felé rendelt, magasabb 

értékű nyelvváltozata (M), amelyet oktatás során sajátítanak el, és nem is használják hétköznapi 

beszélgetések során, illetve egy alacsonyabb rangú változata (A), amelyet csak az általános 

beszélgetések alatt használnak. Ezek a változatok tehát funkcionálisan eltérnek egymástól, más-

más szerepet töltenek be az adott közösség életében. Amikor egy közösség nyelvhasználata 

változik, és a diglosszia eltűnőben van, akkor az a két (M és A) változat funkcióinak 

összemosódásával jár. 

A M változatot a következő esetekben használják: 

- vallási környezet (templom vagy mecset) 

- parlamenti, politikai beszéd 

- személyes levelek 

- egyetemi előadások 

- média (híradás, rádió, újságok) 

- irodalom 

Az A változatot használják: 

- szolgálókkal, munkásokkal való beszéd során 

- családi, baráti beszélgetéseknél 

- szappanoperák 

- népi mesék, népi versek, karikatúrák 

A mindennapi társalgás és kulturális, művészeti események alkalmával (dalok, színházak) a 

kollokviális arab a fő közvetítő eszköz, még sincsen meg az a tekintélye, mint az irodalmi arab 

emelkedett nyelvezetének. Emiatt a kollokviális arabot általában lenézik, a műveletlenség, 

tudatlanság jelzőivel illetik. Fontos, hogy egy adott szituációban mindig a megfelelő változatot 

használják. 

Badawī: 

A nyelvi szinteket egy szivárvány színeihez hasonlítja, mivel nehéz megállapítani, hogy 

pontosan hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik. Az arab dialektusok eltérnek a 

különböző térségekben, viszont a fuṣḥā és a helyi dialektusok közötti kapcsolat jellege 

mindenhol hasonló. 

Öt szintet különböztet meg (az Egyiptomban kialakult helyzetre vonatkozóan): 

- fuṣḥā al-turāṯ 

- fuṣḥā al-caṣr 

- cāmiyyat al-muṯaqqaffīn 

- cāmiyyat al-mutanawwirīn 

- cāmiyyat al-’ammiyyīn 

A kollokviális (cāmiyya) szinteket attól függően különbözteti meg, hogy kik használják azt, míg 

az irodalmi (fuṣḥā) esetében azt, hogy mai, vagy régi, azaz örökölt fuṣḥā-ról van-e szó. Vagyis 

egyszerre van jelen stilisztikai és társadalmi felosztása is a nyelvnek, ami problémás. Szerinte 

majdnem mindenkinek a rendelkezésére áll több ezekből a változatokból, amelyek közül 

választanak, kevernek, váltanak szituációtól függően. 

  



2./ Dialektusok az arab nyelvben 

Mindegyik nyelvjárás az úgy nevezett klasszikus arabból (fuṣḥā al-turāṯ) származik. A 

nyelvjárások különböző szempontok szerint különíthetőek el, nem csak országonként változó 

dialektusokról lehet beszélni, hanem társadalmi, felekezeti, nemi, stb. csoportok szerint is eltér 

(horizontális és vertikális felosztás). A nyelvjárások a klasszikus arab nyelv leegyszerűsített, 

nyelvtanilag hibásnak tartott változatai, egymástól is annyira eltérőek, hogy a különböző 

dialektust beszélők nem feltétlen értik meg egymást. 

Amennyire tudjuk, az arab nyelv társadalom-nyelvészeti szempontból mindig is mutatott fel 

különbözőségeket, eltéréseket földrajzi és leszármazási tényezők függvényében. Így igazából 

arab nyelvekről beszélhetünk már a legkorábbi időktől kezdve, amelyek történeti és nyelvészeti 

szempontokban kapcsolódtak egymáshoz. (pl. a Korán különböző olvasatai, a hamza ejtése 

egyes törzseknél, stb.). Egy szűk földrajzi régión belül is eltérhet a beszélők nyelve 

leszármazás, vallási és felekezeti hozzátartozás függvényében. A kérdés, hogy ezek az arab 

nyelvek milyen kapcsolatban állnak egymással strukturális, történelmi és társadalmi 

perspektívából. 

A következőkben gyakorlati szempontból az alábbi rövidítéseket használom: 

Classical Arabic (CA) 

Colloquial Arabic (QA) 

Modern Standard Arabic (MSA) 

Standard Arabic (SA): Classical Arabic (CA) és Modern Standard Arabic (MSA) együttvéve 

A történelem folyamán az iszlám irodalom (Korán, ḥadīṯ-ok, egyéb vallási irodalmak) 

elősegítették a CA megszilárdulását hosszú időre, ami lényegében a mai napig változatlan 

maradt. Így jött létre az a szituáció, hogy a beszélt nyelv fejlődött, átalakult, míg az írásos 

nyelvet szigorú szabályok kötötték, amelyek miatt a változás lehetősége jelentősen leszűkült. 

A változatlanságot, vagyis inkább változtathatatlanságot a klasszikus arab nyelv 

(dialektusokhoz viszonyított) magas presztízsével lehet magyarázni, amit a mai napig őriz. Ez 

egyszerre vallási és kulturális presztízs is. Ebben azonban gyakorlati okok is közrejátszanak, 

úgy, mint a SA elterjedtsége az arab világon belül és kívül, ugyanis ez az egyetlen 

nyelvváltozat, amit a legszélesebb körben ismernek, ez az összekötő nyelve (lingua franca) az 

arab országoknak Marokkótól Irakig, Libanontól Jemenig. 

Ibn Taymiyya: 

„Az arab nyelv önmagában is a vallás része, kötelesség azt tudni, ugyanis a Korán és a sunna 

megértése olyan kötelességek, amik nem kivitelezhetőek az arab nyelv ismerete nélkül.” 

Az arabok terjeszkedése és iszlám elterjedése az Arab-félszigeten kívülre azt eredményezte, 

hogy az arabok, és az iszlám is nyelvileg heterogén környezetbe került, ami arra sarkallta a 

muszlim tudósokat, hogy kodifikálják és megőrizzék a koráni klasszikus arab nyelvet annak 

eredeti formájában, mielőtt még nagyobb behatás érné más nyelvek felől. Így a korai tudósok 

elkezdték gyűjteni és rendszerezni az arab nyelvet a Korán és a pre-iszlám arab költészet 

alapján, amit a sivatag érintetlen pontjain élő beduin törzsek őriztek. Ezzel a rendszerezéssel és 

lejegyzéssel kodifikálva lett az arab nyelv, hivatalos státuszra tett szert stabil, állandónak 

mondható szókincsével és grammatikájával. A közigazgatás elarabosodása az Omajjád kalifák 

idején történt, amikor is elkezdtek görög, perzsa és egyéb nyelven íródott tudományos 



művekből arab nyelvű fordításokat készíteni, aminek köszönhetően az arab alkalmassá vált, 

hogy egy magas-kultúra tudományos nyelvévé váljon. 

3./ Az arab nyelv helyzete a modern időkben 

A XIX. századtól kezdve az arab nyelv újabb nagy változáson ment keresztül, ami elsősorban 

a különböző európai (elsősorban francia) nyelvű irodalom arabra ültetésének köszönhető. Új 

kifejezéseknek és fogalmaknak (legyen az gazdasági, kulturális vagy tudományos) kellett arab 

megfelelőt találni. Ez egyes esetekben vagy egy már régi arab szó új értelemmel való 

felruházásával, vagy az arab gyökrendszer rugalmasságának köszönhetően új szó képzésével, 

vagy pedig az idegen szó arabos átírásával történt. Ezzel a MSA fokozatosan, még ha csak 

szókincsében is, kezdett eltérni a CA-tól. 

Három fő tényező játszott szerepet a MSA fejlődésében a XIX-XX század folyamán: 

- modernizáció, szekularizáció, nyugatosodás: nyugati kultúra keveredése a helyi arab 

kultúrákba, a közép- és felsőosztály életforma változása, idegen nyelven való 

kommunikáció, nyugati oktatási rendszer 

- média, irodalmi mozgalmak: új eszmék, gondolatok, kifejezések arabra átültetése 

- arab akadémiák (Damaszkusz, Kairó, Bagdad, Amman): egy standard arab kialakításán 

fáradoztak, ami minden arab-beszélő számára elérhető és elfogadható; ez a fajta 

nyelvújítás a lexikális szinten sikeres volt, viszont a grammatikában kevésbé, ugyanis a 

CA nyelvtanának megreformálását számos értelmiségi, irodalmár, nacionalista erősen 

ellenezte. 

A QA-ot nyelvi romlásnak tekintették, amelyet az írástudatlan köznép beszélt. Ez a negatív 

hozzáállás a SA megőrzésére tett törekvésekkel magyarázható. Ez a vélemény a mai napig tartja 

magát, a modern arab akadémiák ugyanúgy igyekeznek fenntartani a MSA és a QA közötti 

különbségeket, a QA-t nem fogadják el egyenértékű nyelvnek. A QA kodifikálatlansága révén 

folyamatosan változott, és míg a korai időszakban az eltérés a CA és a QA között alig lehetett 

észrevehető, mostanra igazából két különböző nyelvről beszélhetünk. A QA mindig is 

gyorsabban változott, szabályozatlansága folytán könnyebben adaptálta az idegen 

kifejezéseket. 

A QA generációtól generációra száll, ez az arab beszélők anyanyelve. A QA egyik országban 

sem hivatalos nyelv, általában nem írják. A dialektikus arabnak, mint irodalmi 

közvetítőeszköznek a gondolata az ’50-es években fejlődött ki a politikai függetlenedéssel 

együtt, amit különböző nemzeti arab irodalmak kísértek. Voltak próbálkozások a QA hivatalos 

nyelvként elfogadására a SA mellett, ezek elsősorban a kolonizációval és a nemzeti mozgalmak 

megerősödésének volt tulajdonítható. De ez az elképzelés erős ellenkezésre talált, mivel ezzel 

gyengítették volna a pán-arab elképzelések megvalósítását, a gyarmatosítókkal szembeni 

egységes fellépést és a vallási mozgalmakat. 

4./ A politika hatása a kialakult nyelvhelyzetre 

Az arab kormányok az arab nyelv használatát a gyarmatosítás elleni harc egyik eszközének 

tekintették, valamint az arab identitás őrzőjének. A gyarmati uralom alól való felszabadulást 

követően az arab országok igyekeztek visszaállítani az arab nyelv, kultúra és hagyomány 

szerepét a társadalmaikban.  A SA volt az identitás egyik fő szimbóluma, amit a gyarmatosító 



hatalmak hosszú éveken keresztül különböző módokon elnyomtak. Az értelmiség szemében 

viszont, vagy valószínűleg pont ezért a SA vált a függetlenség, a hagyomány és a dicső múlt 

kifejezőjévé. Azonban az idegen nyelvek használata az arab világban ennek ellenére nem 

szorult vissza a függetlenség elnyerését követően, sőt a legtöbb esetben inkább az angol és 

francia nyelvek térnyerésének lehetünk tanúi. Ennek a változásnak az okai elsősorban a 

gazdasági szükségletekben keresendők. 

A nyelvjárásokat a beszélőik nem tekintik arab nyelvek, az igazi arab nyelv véleményük szerint 

csakis a SA. Csakhogy a SA egyik országnak vagy régiónak sem a beszélt nyelve, mindegyik 

különböző nyelvjárással bír a hétköznapi kommunikációban. A különböző állami intézetek és 

politikai szereplők által gyakran hangoztatott elképzelés szerint a SA egyszer majd az összes 

arab hétköznapi nyelvévé válik. Ezáltal a nyelvhasználatot érintő, általában romantikus és 

utópisztikus elképzelések gyakran a politika vagy vallás eszközévé válnak. A nyelv lehet 

ugyanis egyszerűen a kommunikáció egyik eszköze csupán, valamint az egyén identitásának 

meghatározó kifejezője. A nyelveknek hatalmuk van, ami alkalmas konfliktusok kirobbantására 

az eltérő nyelvet beszélő országok között, vagy akár az egyes országokon belül is. 

A nacionalizmus és a nyelvek között fennálló kapcsolat minden esetben világosan 

megfigyelhető jelenség. Az arab nemzeti egységet is az arab nyelv egységével együtt lehet csak 

értelmezni, az arab dialektusokat pedig, mint a nemzeti egységre fenyegetést jelentő tényezőt. 

Az arab nemzeti egység gondolata így nem a nyelvi helyzetben megfigyelhető gyakorlatra épül, 

hanem a megvalósítani kívánt ideológiára. Az arab nemzet nem politikai entitás, hanem 

ideológiai. Az arab világban a gazdasági, kulturális, történelmi különbségekhez képest a 

(hivatalosan legalábbis) egy arab nyelv jelenti az egyik legerősebb kapcsolódási pontot az arab 

identitású országok között. 

Az arab világ legfőbb nyelvészeti akadémiái Damaszkuszban, Kairóban, Irakban és 

Jordániában vannak. Céljuk az arab nyelv megőrzése és fejlődésének a felügyelése, hogy az 

megfeleljen a modern kor társadalmi követelményein minden területen. Létrehozzák, illetve 

egységesítik a szakkifejezéseket, vagy a más nyelvekből átvett szavakat arabosítják. De a SA 

nyelvtanának szabályozásával és egyszerűsítésével igyekeznek a szélesebb néptömegek 

számára is érthetővé tenni az irodalmi arab nyelvet. Ezzel együtt bátorítják az SA használatát a 

mindennapi életben, lehetőleg kiszorítva ezáltal a nyelvjárásokat. Felmerül viszont a probléma, 

hogy az írók és a társadalom úgy egészében, nem feltétlen követi az akadémikusok előírásait. 

Másik hátráltató tényező a különböző akadémiák közötti együttműködés hiánya. 

A diglosszia szituációt tekintették mindig is az arabizáció legfőbb akadályának, ami 

megnehezíti az írástudatlanság felszámolását, és mindamellett különböző nem-demokratikus 

rendszerek létrejöttét is elősegítheti. A helyi nyelvjárások használatát a SA helyett a 

gyarmatosító erők támogatták, így ennek az ügynek a támogatása mögött külső érdekeket 

sejthetnek. Ezzel ugyanis úgy vélik, hogy megosztanák az arab nemzetet, mivel a SA köti össze 

az arab kultúrát és az arab országokat. Ha ugyanis minden arab ország a saját nemzeti 

nyelvjárását vezetné be az oktatásban és a közigazgatásban, akkor rövid időn belül 

eltávolodnának az SA-tól, az irodalmi arabon írt irodalmat az új generációk pedig nem tudnák 

értelmezni. Valamint a dialektusok még inkább eltávolodnának egymástól, a különböző 

régiókban élő arabok közötti kommunikáció nehézkesebbé válna. 



5./ Az egyéni identitás szerepe a diglosszia szituációt tekintve 

Az arabok maguk nem tesznek különbséget MSA és CA között, mindkettőre a fuṣḥā szót 

használják, a QA-ra pedig az cāmiyya, darīja kifejezéseket. A CA és MSA közötti 

különbségtevést nyugati tudósok kezdték el alkalmazni. Tekinthetjük a MSA-t mint a CA 

modernizált, fejlett változatát, amely az idők során új szókinccsel bővült. Másrészt nézhetjük 

úgy (Blau véleménye alapján), hogy a MSA a CA újraéledése több évszázadnyi (főként a XIII-

XVIII század között) használatlanság után. Eszerint ez a nyelvi újjászületés az arab kulturális 

élet reneszánszának a része, amivel újra alkalmazni kezdték a CA-t, immár a modern 

kihívásokhoz igazítva, de szigorúan megtartva a struktúráját. 

A CA-t vagy a MSA-t, mint anyanyelvét senki nem beszéli, mivel ezt mindenki az iskolában 

sajátítja el, így aztán az MSA-t kvázi halott nyelvként is lehetne kezelni, amelynek nincsen 

anyanyelvi beszélője. Egy másik nézet alapján viszont mind a MSA, mind a QA az arabok 

anyanyelvének számítanak. Ez utóbbi szerint ugyanis a gyerekek már kiskoruktól kezdve ki 

vannak téve a MSA közvetlen és közvetett hatásainak, így bár nem beszélik, de passzívan értik 

azt (passzív kétnyelvűség). 

A SA a történelem folyamán mindig is nagyobb presztízzsel bírt, mint a QA. Ez a 

rendszerezettsége, szabályozottsága, írottsága révén, valamint a nagy mennyiségű SA-ban írt 

arab irodalom, illetve a Korán és a vallásos irodalom arabul írt voltának tudható be. A SA az 

oktatás, a közigazgatás, a kormányzás, a média nyelve. Sőt, arab nyelvnek többnyire csak a SA-

t tartják, míg a QA csak nyelvromlás és más nyelvekkel való keveredés eredményének. Viszont 

a nyelvjárások között is megfigyelhetünk hierarchiát. A városi (főleg a fővárosi) dialektusoknak 

nagyobb presztízse van, de a beduin dialektust tartják a legtisztább nyelvjárásnak, amely jobban 

megőrizte eredeti arab jellegét. 

Ahány ember, annyi féle variációban oldják meg a diglosszia kérdését. A nyelvhasználatot 

befolyásolják tudatos és tudattalan választások, az életkor, a vallási felekezethez való tartozás, 

a családi háttér, a szakma, tanultsági fok. A nyelv használata tükrözi a használójának az 

életmódját, a kettő kölcsönösen hat egymásra. 

A beszélgetők nyelvi szintek között való váltásának több oka lehet. Például egy vegyes 

összetételű csoport tagjai hajlanak arra, hogy egy pán-arab dialektus szintjét elérjék, amihez 

mindegyik fél igyekszik elhagyni saját dialektikus készségeit, hogy a többiek számára minél 

befogadhatóbb legyen a mondanivalója. De általánosan megfigyelhető, hogy az egyiptomiak 

nem igyekeznek annyira elhagyni a nyelvjárásuk sajátosságait, mert az egyiptomi dialektus vált 

a közmédia nyelvévé a legtöbb arab országban, így esetenként közvetítőnyelvvé a MSA helyett 

az egyiptomi (kairói) nyelvjárás válik. 

Összefüggés figyelhető meg a nyelvválasztás és az énkép között. A nyelvhasználatot nemcsak 

a beszélők társadalmi származása, foglalkozása, érdeklődési köre határozza meg, hanem a 

hagyományos értékekhez fűződő viszonyuk is. Egyes esetekben valaki jobban ragaszkodik a 

MSA használatához (vallási okok, pán-arab érzület, konzervatizmus), míg más kifejezetten 

igyekszik kerülni annak használatát (divatosabb a szlengek használata, használója modernnek, 

nyitottabbnak tűnik fel). A közvetlenséget is a dialektusok használatával igyekeznek elérni, a 

MSA-ot túl hivatalosnak, feszengőnek találják nem hivatalos esetekben használni. 



6./ A MSA és a QA közötti általános eltérések 

A MSA-nak jelentős hagyománya van, a kiejtése, grammatikája, szókincse, helyesírása jól 

rögzített, nem enged változtatásokat, míg ezzel szemben a QA-nak nincs biztos helyesírása, 

kiejtése, grammatikája, szókincse nagymértékű eltéréseket tartalmaz. A diglosszia 

jellegzetessége, hogy több évszázadig fennmarad, a kommunikációs feszültség viszont 

feloldódhat a nyelv viszonylag szabályozatlan, nem állandósult formáinak révén, és a MSA-ból 

átvett szavak QA-ban való használatával. Ilyen a már említett al-luġat al-wusṭā ami egy 

közbenső változat, a MSA és a QA összeolvadása: szókincse többnyire az irodalmi arabból 

való, de ragvégződések nélkül, a formális szintaxis néhány jellegzetességének a 

felhasználásával, de belekeverve a társalgási nyelv szavait. 

A legnagyobb különbség a két változat között a grammatikai szerkezetben van. A MSA 

rendelkezik olyan grammatikai kategóriákkal, melyek a QA változatban nincsenek meg, 

valamint hiányzik a főnév- és igeragozás rendszere, esetleg redukáltan van jelen a beszélt 

változatban. A QA grammatikailag egyszerűbb a MSA-hoz képest. 

Az arab világban nem igazán különböztetik meg a CA-t és a MSA-t, fuṣḥā alatt mindkét 

változatot értik.1 Ennek vallási, politikai és érzelmi okai vannak. Ez a fajta megkülönböztetés 

nyugati orientalistáktól származik. A CA és MSA között stilisztikai és lexikális különbségek 

vannak, nem grammatikaiak. A fő különbség a két változat között az, hogy a MSA szabadabb 

a szórendet tekintve, egyszerűbb szintaktikai felépítéssel rendelkezik, más szókészlettel bír a 

technológiai, társadalmi, stb. változások miatt és stilisztikailag is eltér a más nyelvekből történő 

folyamatos fordítások hatására történt változások, valamint a műveltebb arabul beszélő 

rétegeknél megfigyelhető kétnyelvűség miatt. 

7./ Összegzés és következtetés 

A nyelv dinamikusan változik, csakúgy, mint a társadalom. A nyelvi csoportoknál nagy 

jelentőséggel bír a földrajzi kiterjedés, ami befolyással van a csoport mobilitására valamint 

interakciójára más nyelvet beszélő közösségekkel. A nyelvhasználat változása alapvetően 

kétfajta lehet, két különböző irányból. Vagy tudatalatti változás, ami a társadalom alapjaiból 

indul és általánosan alakítja át a nyelvhasználatot, vagy pedig tudatosan, a társadalom felső 

rétegeiből kiindult változás, amihez aztán szélesebb néprétegek is csatlakozhatnak, hogy egy 

magasabb státuszú osztály tagjainak tűnjenek fel. A nyelven kívül hatással van a beszélő 

nyelvhasználatára az etnikai és vallási hovatartozása, városi vagy vidéki származása, társadalmi 

helyzete valamint a neme. 

A Ferguson által leírt diglosszia-változat egy ideális helyzet, amely a valóságban nem létezik. 

Nem vette figyelembe a társadalmi szinteket, amelyeken belül jelentősen eltér a nyelvhasználat, 

hogy M és A a való életben szituációtól függően jelentősen keverednek, és nem beszélhetünk 

tisztán M vagy A változatokról, hanem inkább csak azok között lévő nyelvi szintekről, 

valamint, hogy akár egy rövidebb beszélgetésen belül is cserélhetik a beszélők a M és az A 

változatot, szituációtól, hangulattól, kifejezési szándéktól függően (codeswitching). 

                                                           
1 Bár személy szerint hallottam egy jordániai tanárt kiemelni ezt a különbséget: faṣīḥa (MSA) illetve fuṣḥā (CA) 
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