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Ágrip 

Í þessari ritgerð er glímt er við spurninguna : „Hvað er arabíska?“ Fjallað er um 

arabísku sem tvíklofið mál en hún á sér svonefnt háafbrigði og lágafbrigði og er því það 

sem kallað er díglossískt tungumál. Gerð er grein fyrir því hvernig díglossían lýsir sér í 

hinu arabíska málsamfélagi og þá sérstaklega á sviði stjórnmálanna. Einnig er farið í 

saumana á tengslum arabísku við hina arabísku sjálfsmynd. Að lokum er reynt að 

skyggnast inn í framtíð arabískunnar. 

 Efnisskipan er á þessa leið: Að loknum fyrsta kafla, inngangi, er í öðrum kafla 

sögð saga arabísku og varpað ljósi á tengsl hennar við íslam. Þriðji kafli fjallar um það 

hvernig tungumálið lék burðarhlutverk í „hinni arabísku endurreisn“ sem hófst á 19. öld 

en náði vissum hápunkti um miðbik 20. aldar. Í fjórða kafla er arabíska greind út frá 

félagsmálvísindalegum (e. sociolinguistic) kenningum um díglossíu og sýnt hvernig 

díglossíunni hefur verið beitt í stjórnmálum Mið-Austurlanda. Í fimmta kafla er 

núverandi staða arabísku skoðuð út frá mörgum hliðum. 

 Hið staðlaða nútímavædda afbrigði arabískunnar (e. Modern Standard Arabic) 

hefur ekki náð þeirri stöðu innan málsamfélagsins sem vænst var um miðbik 20. aldar. 

Ýmis teikn eru á lofti um að talafbrigði málsins, mállýskurnar, muni sækja í sig veðrið. 

Þær breytur sem gætu haft hvað mest áhrif á þróun arabískunnar virðast vera aukin 

menntun í Arabaheiminum, stafrænn sýnileiki málsins og stjórnmálaástand Mið-

Austurlanda.   
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1 Inngangur 

Það er ekkert einhlítt svar við spurningunni: „Hvað er arabíska?“ Hún er  

alheimstungumál, móðurmál a.m.k. 200 milljóna manna, heilagt mál allra múslima. 

Saga hennar er samofin sögu íslams. Á tímabili var arabíska opinbert stjórnsýslumál 

heimsveldis, seinna meir sameiningartákn heils heimshluta, kjarninn í hinni panarabísku 

(e. pan-Arab) hugmyndafræði og svarið við spurningunni: „Hvað er að vera Arabi?“  

 Í þessari ritgerð verður fjallað um arabísku sem tvíklofið mál, en hún á sér 

svonefnt háafbrigði og lágafbrigði og er því það sem kallað er díglossískt tungumál. 

Háafbrigðið er staðlað og ekki móðurmál neins. Það á sér tvær útgáfur, annars vegar 

hina klassísku, stöðluðu arabísku Kóransins (e. Classical Arabic) og hins vegar 

nútímalegri gerð af staðlaða málinu, MSA (e. Modern Standard Arabic). Lágafbrigðið 

birtist aftur á móti í líki allra þeirra ólíku mállýskna sem notaðar eru í hinum 

arabískumælandi löndum. 

 Samband Araba við arabísku er því bersýnilega flókið. Í þessari ritgerð verður 

saga arabísku rakin og einkum lögð áhersla á mikilvægi arabískrar tungu fyrir arabíska 

sjálfsmynd. Markmiðið er aðallega að geta betur svarað þeim spurningum sem komu 

fram hér að ofan: Hvað er arabíska? Hvað er að vera Arabi? Hvert er sambandið þarna á 

milli? Annars vegar er reynt að segja sögu Araba út frá arabískunni, hins vegar er hið 

arabíska málsamfélag skoðað út frá kenningum um díglossíu. Að lokum er reynt að gefa 

einhverja hugmynd um framtíðarhorfur arabísku. 

 Efnisskipan er á þessa leið: Í öðrum kafla er sögð saga arabísku og varpað ljósi á 

tengsl hennar við íslam. Þriðji kafli fjallar um það hvernig tungumálið lék 

burðarhlutverk í „hinni arabísku endurreisn“ sem hófst á 19. öld en náði vissum 

hápunkti um miðbik 20. aldar. Í fjórða kafla er arabíska greind út frá 

félagsmálvísindalegum (e. sociolinguistic) kenningum um díglossíu og sýnt hvernig 

díglossíunni hefur verið beitt í stjórnmálum Mið-Austurlanda. Í fimmta kafla er 

núverandi staða arabísku skoðuð út frá mörgum hliðum. 
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2 Sögulegur bakgrunnur 

Orðið arabíska, al-lugha al-´arabiyya1, stendur fyrst og fremst fyrir hugmyndina um 

arabísku. Í raun liggur enginn beinn þráður á milli þess tungumáls er Múhameð talaði  

þegar hann hlaut sína fyrstu opinberun árið 610 og þeirrar arabísku sem töluð er á 

mörkuðum Marrakesh eða Khartoum árið 2019. Það er allsendis óvíst að tvær 

arabískumælandi manneskjur frá ólíkum löndum myndu skilja hvor aðra. Þó væri 

viðkvæði þeirra beggja að öllum líkindum hið sama: kulluh 'arabiyy þ.e. „Þetta er allt 

saman arabíska!“ (Holes, 2004:3). Á hverju byggist sú fullyrðing?  

 Rætur arabísku er að finna á Arabíuskaganum. Þar hófst saga hennar og þaðan 

breiddist hún út. Arabíska tilheyrir hinni semitísku tungumálafjölskyldu. Semitísk 

tungumál eiga öll tiltekin málfræðileg og hljóðfræðileg einkenni sameiginleg auk 

samsvarana í orðaforða. Þau eru talin hafa þróast út frá frumsemitísku sem hefur á 

einhverjum tímapunkti í sögunni klofnað í ótal tungumál og kallast þau nú einu nafni 

semitísk tungumál. Akkadíska er elsta semitíska tungumálið sem við höfum heimildir 

um en fyrstu heimildir okkar um arabísku eru mun yngri, eða frá fyrstu öld eftir Krist. 

Það gæti bent til þess að arabíska sé raunverulega eldri en núverandi heimildir gefa til 

kynna (Holes, 2004:10). 

 Arabíska er upphaflega hálfgert regnhlífarheiti yfir ólíkar mállýskur 

hirðingjahópa á Norðvestur-Arabíuskaga, þ.e. á svæðinu í kringum borgina Mekka. 

Tungumál þessa fólks kemur fyrst fram á sjónarsvið sögunnar í formi kveðskapar sem 

varðveittur er í munnlegri geymd allt frá sjöttu eða sjöundu öld e. Kr. Þessi kveðskapur 

virðist saminn á nokkurs konar staðlaðri, ljóðrænni lingua franca en ekki á mállýsku  

eins ættbálks (Ferguson, 1959:617). Þessi ljóðræna lingua franca verður síðan 

grunnurinn að tungumáli Kóransins sem er enn þann dag í dag varðveitt sem klassísk 

arabíska (ar. fuSHa at-turat) og notað í formlegum tilgangi auk þess að vera trúarlegt 

tungumál allra múslíma. Að því er virðist hefur klassísk arabíska, sem allt kapp hefur 

verið lagt á að varðveita í um 1400 ár, aldrei beinlínis verið móðurmál neins.  

 Á því tímabili sem hér hefur verið til umfjöllunar, sem heitir á arabísku ´ayyam 

al-jahilyya eða „dagar fáfræðinnar“, gegndi arabíska fyrst og fremst því hlutverki að 

                                                 
1 Í þessari ritgerð er engum einum rithætti fylgt varðandi umritun á arabískum málhljóðum. Aðallega er 

miðað við að umritunin sé sem læsilegust fyrir íslenskan lesanda. Þar sem ekki er hjá því komist eru notuð 

IPA-tákn. Stór stafur (t.d. í orðinu fuSHa) á að tákna „emfatískt“ hljóð eða áhersluhljóð (e. emphatic). Sama 

leið er farin til að tákna óraddaða kokmælta (e. pharyngeal) önghljóðið [ħ]. Kommutáknið (´) samsvarar 

raddaða kokmælta önghljóðinu [ʕ]. 
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vera miðlunartæki listrænnar tjáningar í ættbálkasamfélaginu. Síðar meir, eftir að hin 

beinu tengsl við eyðimörkina rofnuðu og æ fleiri tóku að mæla á arabíska tungu, litu             

málspekingar á ljóðræna arabísku hirðingjanna sem „hreint“ og „ómengað“ form 

arabísku, svo kallað faSiH. (Versteegh, 2001:37). 

  Árið 610 verða mikil vatnaskil í sögu arabísku. Þá hlýtur Múhameð sína fyrstu 

opinberun og með því líða „dagar fáfræðinnar“ undir lok og tími íslams rennur upp. 

Upp frá því öðlast arabíska það hlutverk að verða tungumál trúarinnar en því hefur hún 

gegnt allar götur síðan. Guð á að hafa talað til Múhameðs í gegnum erkiengilinn Gabríel 

og gert Múhameð þar með að viðtakanda orða sinna og að sendiboða sínum meðal 

manna. Orð Guðs voru mælt á arabíska tungu og því er arabíska að eilífu og um allar 

aldir hið eina sanna tungumál íslams. Það þýðir að þýðing á Kóraninum getur aldrei 

verið annað en túlkun á honum. Í Kóraninum sjálfum er lögð áhersla á að hann sé bæði 

´arabiyyun og mubinum, þ.e. „á arabískri tungu” og „skýr, auðskilinn” (Versteegh, 

2001:36). Þessir eiginleikar Kóransins eru álitnir nátengdir, samanber t.d. vers 41/2-3 

þar sem stendur: „Þetta er opinberun frá Drottni náðar, gefanda miskunnar, ritning með 

vel útskýrðum versum Kóransins á arabísku fyrir mannkynið, til að það skilji hann” (ísl. 

þýð. Haukur Þór Þorvarðarson, 2012). Það er því ljóst að alveg frá upphafi hefur trúin 

haldið vissri verndarhendi yfir tungumálinu. Ef arabíska nyti ekki virðingar sem Guðs 

útvalda tungumál, í huga múslima, er hætt við því að hennar hefðu beðið sömu örlög og 

biðu annarrar lingua franca, latínunnar, sem klofnaði með tíð og tíma og varð að 

mörgum ólíkum tungumálum (Chejne, 1969:8). 

 Múhameð á þó hvorki að hafa verið læs né skrifandi. Hann naut aðstoðar sérlega 

minnugra ráðgjafa sem lögðu opinberanirnar á minnið og sáu um útbreiðslu þeirra í 

samfélaginu (Chejne, 1969:58). Væru þeir óvissir um eitthvað gátu þeir ráðfært sig við 

Múhameð sjálfan. En eftir andlát Múhameðs árið 632 var úr vöndu að ráða. Samfélag 

múslíma, hið svokallaða umma, skorti leiðtoga og átti í erfiðleikum með að koma sér 

saman um hver gæti verið arftaki Múhameðs. Enn sér ekki fyrir endann á þeim deilum, 

sbr. núverandi skiptingu múslima í súnnímúslima annars vegar og sjítamúslima hins 

vegar. Að lokum var Abu Bakr skipaður eftirmaður Múhameðs og hlaut hann 

nafnbótina „kalífi“. Það var á valdatíma hans sem hafist var handa við skrásetningu 

Kóransins.  

 Umfjöllun í nútíma um arabísku á fyrstu öldum íslams snýst einkum um það 

hvernig staða arabísku breyttist úr því að vera tungumál hirðingjahópa á Arabíuskaga og 

yfir í að vera tungumál heils heimsveldis. Í upphafi kalífatíðar Abu Bakr var staða 
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arabísku þá þegar önnur en hún hafði verið örfáum áratugum fyrr. Samfélag múslima 

fór ört stækkandi og æ fleiri lærðu arabísku. Samheldninni innan ríkis múslima var 

viðhaldið með því að finna utanaðkomandi óvin sem hægt væri að ráðast á og innlima í 

ríkið. Til þess að viðhalda ríkinu þurfti stöðugt að þenja það út (Kennedy, 2004:59). 

Veldi múslima óx því sífellt fiskur um hrygg og náði fljótt yfir mikið landflæmi. Það 

var þess vegna brýn þörf á einhvers konar textus receptus fyrir allt ríkið. Skrásetningu 

Kóransins var endanlega lokið í tíð kalífans Uthman sem ríkti 644-656. Á þeim tíma 

voru ólíkar útgáfur af versum Kóransins í umferð og voru því margir uggandi um að orð 

Guðs yrðu rangtúlkuð. Með útgáfu Kórans Uthmans fylgdi því sú skipun að allar aðrar 

gerðir Kóransins skyldi brenna (Holes, 2004:15). Lög ríkisins byggðust á Kóraninum 

auk þess sem hann gegndi, og gegnir enn þann dag í dag, hlutverki málstaðals. 

 Með landvinningunum má segja að nýtt skeið hefjist í sögu arabísku. Hún slítur 

barnsskónum sem mál hirðingja á Arabíuskaga og verður að tungumáli heimsveldis. 

Um það bil níutíu árum eftir að Arabar höfðu hafið sókn sína utan Arabíuskagans teygði 

ríkið anga sína vestur til Spánar og austur til Persíu. Ef ekki væri fyrir kerfisbundna 

skrásetningu (e. codification) á málinu, sem hófst líkast til strax á 7. öld, er ólíklegt að 

arabíska hefði getað náð þeim sessi að verða aðaltungumál heimsveldis (Chejne, 

1969:38). Málspekingar unnu baki brotnu við að útbúa staðla og reglur fyrir tungumálið 

sem áttu að gilda um allt ríkið. Þeir gengu út frá því að til væri einhvers konar hrein og 

ómenguð arabíska sem þyrfti að varðveita og blása nýju lífi í. Þessi eina, „sanna” 

arabíska átti að byggjast í fyrsta lagi á tungumáli Kóransins og í öðru lagi á hinum forna 

hirðingjakveðskap. Einnig leituðu málspekingarnir ráða hjá þeim sem enn lifðu 

hirðingjalífi í eyðimörkinni í kringum Mekka en þeir voru taldir búa yfir þekkingu á 

málinu sem óðum væri að tapast í þéttbýlinu (Chejne, 1969:39-40). Strax á 7. öld er því 

farið að gæta vissrar upphafningar á nýafstaðinni fortíð, á einhvers konar „sönnum” 

arabisma sem væri við það að glatast. 

 Það var einkum þrennt sem varð til þess að hafist var handa við þessa 

kerfisbundnu skrásetningu (sjá Versteegh, 2001:53). Í upphafi fylgdi viss vandi arabísku 

þar sem hún var fátæk þegar kom að orðum sem tengdust hinu opinbera, stjórnun eða 

lögum. Framan af var því gríska enn opinbert stjórnsýslumál, bæði í Egyptalandi og 

Sýrlandi, og persneska opinbert stjórnsýslumál í austari hluta veldisins. Arabískan var 

fyrst um sinn einfaldlega ekki í stakk búin til að taka við því hlutverki (Versteegh, 

2001:57). Úr því vildu málspekingarnir bæta, t.a.m. með nýyrðasmíði. Um 700 

fyrskipaði kalífinn Abd al-Malik að arabíska tæki við kyndlinum sem opinbert mál alls 
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staðar í ríkinu. Það bendir til þess að Arabar hafi þá þegar verið búnir að öðlast aukna 

trú á tungumálinu (Versteegh, 2001:57). Í öðru lagi var skrásetning tungumálsins 

einfaldlega liður í því að auka miðstjórnarvald og tryggja þar með allsherjarvöld Araba 

yfir þegnum ríkisins. 

 Í þriðja lagi hraus málspekingunum hugur við þeim mikla mun sem var að 

myndast á máli „upprunalegu“ Arabanna annars vegar og hins vegar talmáli þeirra sem 

höfðu lært arabísku sem annað mál. Til eru ótal sögur af hinu „vonda“ máli nýju 

arabanna, svo kölluðu laHn al-´amma, sem talað var í þéttbýlinu og var undir áhrifum 

annarra tungumála á borð við grísku og persnesku. Mörgum þótti það bein ógnun við 

hið heilaga mál Kóransins. Til að skilja þennan ótta betur er mikilvægt að hafa í huga að 

arabíska, íslam og Arabar mynda eina þrenningu tungumáls, trúar og þjóðernis í huga 

margra múslíma. Það viðhorf sést t.d. glögglega í orðum Múhameðs eins og þau koma 

fyrir í hadith, frásögnum um ævi hans  sem skráðar voru að honum látnum: „Elskið 

Araba vegna þriggja hluta: Vegna þess að ég er Arabi, vegna þess að Kóraninn er á 

arabísku og vegna þess að tungumál himnaríkis (ar. al-janna) er arabíska.“2 (Suleiman, 

2003:44). Þar af leiðandi má e.t.v. segja að „málvillurnar“ hafi virst sönnun fyrir því 

hvernig mælendur arabískrar tungu væru að villast af hinni réttu leið og þar með að 

stofna „þrenningunni“ í voða. Hér þarf að minna á að þessi meinta guðlega arabíska er 

að mörgu leyti bara hugmynd. Allt frá upphafi vega hefur arabíska málsamfélagið notast 

við margar ólíkar mállýskur.  

 Hinir nýju þegnar tóku arabísku að vissu leyti fagnandi. Þannig bendir allt til 

þess að arabíska hafi orðið sameiningartákn heimsveldisins áður en íslamstrúin náði 

þeim stalli. Til stuðnings því má benda á að enn þann dag í dag eru fjölmargir hópar 

kristinna í Mið-Austurlöndum sem hafa arabísku að móðurmáli en hafa aldrei iðkað 

íslamstrú (Versteegh, 2001:93). Þegnar ríkisins höfðu margir hverjir vanist því að þurfa 

að mæla á ólíkum tungum í sínu daglega lífi. Til að mynda notuðu Egyptar á tíma 

innrásar Araba grísku og koptísku jöfnum höndum. Ekkert eitt tungumál á svæðinu var 

þess megnugt að verða öðrum sterkara og það hefur að öllum líkindum auðveldað 

arabísku að ná stöðu lingua franca (Kennedy, 2004:119). 

 Yfirleitt er talað um níundu og tíundu öld sem blómaskeið arabísku. Það var þá 

sem arabískan öðlaðist hlutverk menningar- og lærdómsmáls. Önnur tungumál á 

                                                 
2Enskur texti: Love the Arabs for three reasons: Because I am an Arab, the Qur’an is [revealed 

in] Arabic and the speech of the people of Heaven is Arabic.  
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svæðinu, á borð við sýrlensku og koptísku, þurftu að lúta í lægra haldi (Versteegh, 

2001:71). Á þessu tímabili unnu arabískir fræðimenn ötullega að því að þýða hellenísk 

heimspeki-og vísindarit yfir á arabísku. Með starfi sínu bjuggu arabískir fræðimenn að 

einhverju leyti í haginn fyrir evrópsku endurreisnina nokkrum öldum síðar (sjá t.d. 

Chejne, 1969:16). Orðasafn (e. lexicon) arabísku auðgaðist fyrir vikið og inn í málið 

rötuðu orð á borð við faylasuf < gr. philosophus (ísl. heimspekingur) og qamus < gr. 

okeanos (ísl. orðabók) (Holes, 2004:306).  

 Hér verður að fara býsna hratt yfir sögu og því er lína dregin í sandinn við ártalið 

1258. Það ár jöfnuðu mongólskar innrásarsveitir hina miklu lærdómsborg Bagdad við 

jörðu. Smám saman átti tyrkneska eftir að ryðja sér til rúms á svæðinu sem opinbert 

stjórnsýslumál en persneska tók við kyndlinum sem menningar- og lærdómsmál 

(Versteegh, 2001:71). Arabíska missti ítök sín í löndum á borð við Persíu og á Spáni. Á 

þessu tímabili hnignunar gegndi arabíska aðallega því hlutverki að vera tungumál 

trúarinnar. Þau afbrigði arabísku sem töluð voru í borgum og bæjum urðu stöðugt 

ólíkari innbyrðis (Holes, 2004:37).  
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3 Tilkoma MSA – Arabíska endurreisnin 

Í þessum kafla verður arabíska fyrst og fremst skoðuð út frá mikilvægi hennar í að móta  

samarabíska sjálfsmynd. „Hnignunarskeið arabískunnar“ sem hófst á 13. öld er talið 

standa þar til á 19. öld. Þá hófu vestræn áhrif formlega innreið sína og til Arabaheims 

streymdu nýstárlegar hugmyndir. Upp úr þessum hugmyndafræðilega jarðvegi spratt 

arabísk þjóðernishyggja en tímabilið sem henni fylgdi er kennt við endurreisn (ar. al-

nahDah) (Versteegh, 2001:173-175). Arabar leituðu svara við því hvernig hægt væri að  

endurreisa hið arabíska ídentítet, hina arabísku sjálfsmynd.   

 Háværar raddir vildu að íslamstrúin yrði það sem fyrst og fremst myndi 

skilgreina hina nýju sameinuðu arabísku þjóð. Arabískan var frá upphafi nátengd 

arabísku þjóðernishyggjunni en þeir sem ráku áróður fyrir mikilvægi trúarinnar í 

endurreisninni töldu arabísku fyrst og fremst mikilvæga þar sem hún væri tungumál 

íslams (Versteegh, 2001:177). Aftur á móti var tungumálið óneitanlega það sem greindi 

Araba frá yfirboðurum sínum, Ottóman-Tyrkjum, en þeir voru múslimar. Að auki tóku 

margir kristnir Arabar þátt í endurreisninni af fullum krafti. Arabísk þjóðernishyggja 

byggðist því fyrst og fremst á tungumálinu. Það má segja að arabískan sé að ýmsu leyti 

eins og vefur ofinn úr sameiginlegum arfi og sögu Araba. Hún var því það sem allir, 

óháð trú eða landamærum, gátu fylkt sér á bak við (Suleiman, 2003: t.d. 162). 

 Arabískan sem um ræðir hér er hin staðlaða, klassíska arabíska en ekki              

talafbrigðin. Þvert á móti voru talafbrigðin álitin „táknmynd hins sundraða 

Arabaheims“3 (Versteegh, 2001:132). Staðlaða arabískan var hins vegar talin varðveita 

hina glæstu arfleið Araba. Með því að „snúa aftur“ til hennar hlyti að vera hægt að 

sameina alla Araba undir einum fána á ný. Til þess að það væri hægt þurfti hins vegar 

að nútímavæða klassísku arabískuna, aðallega til að bregðast við þeim aragrúa nýrra 

hugtaka og hugmynda sem bárust frá Evrópu. Með það að markmiði voru stofnaðar 

málnefndir að fyrirmynd evrópskra nefnda á borð við Académie Française. Hlutverk 

þeirra var aukinheldur að verja arabískuna bæði fyrir áhrifum frá erlendum málum og 

talafbrigðunum (Versteegh, 2001:178). Til að mynda settu þær strangar reglur varðandi 

nýyrðasmíði. Sumar tillögur þeirra féllu í kramið hjá málhöfum en aðrar ekki. Þannig 

var t.d. merking orðsins jarida áður fyrr „blað af pálma sem hægt er að skrifa á“ en 

hefur núna, að tilstuðlan málnefndanna, merkinguna „dagblað“ (Versteegh, 2001:181). 

Þetta minnir um margt á hina íslensku nýyrðasmíði en mörg gömul íslensk orð hafa 

                                                 
3 Enskur texti:…symbols of the fragmentation of the Arab world. 
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gengið í endurnýjun lífdaga á tækniöld, t.d. hafði orðið sími áður fyrr merkinguna 

„þráður“. 

 Afraksturinn af þessu starfi var það sem núna er kallað MSA (e. Modern 

Standard Arabic) til aðgreiningar frá klassísku arabískunni. Munurinn liggur þó ekki 

eingöngu í ólíkum orðaforða heldur er málfræði MSA einnig breytt, stundum töluvert 

einfölduð til að gera hana aðgengilegri fyrir almenning. Einnig hefur MSA í þeim 

löndum þar sem Bretar fóru með völd (í austurhluta Arabaheimsins) orðið fyrir áhrifum 

frá ensku en MSA í löndum þar sem Frakkar réðu ríkjum (í Norður-Afríku, Sýrlandi og 

Líbanon) orðið fyrir frönskum áhrifum (Versteegh, 2001:184). Vegna stöðu MSA sem 

fjölmiðlamáls Arabaheimsins hafa orðið til fjölmörg ný stílbrigði (t.a.m. á sviði 

setningafræði) sem greina MSA frá klassísku arabískunni (Holes, 2004:314). Á hverjum 

stað fyrir sig hefur MSA að auki orðið fyrir áhrifum frá hinum staðbundnu talafbrigðum, 

þrátt fyrir starf málnefndanna (Versteegh, 2001:183-184). 

 Panarabisminn náði hápunkti um miðbik 20. aldar. Markmið þeirra sem 

aðhylltust panarabisma var að sameina alla arabískumælandi undir fána einnar þjóðar 

(Suleiman, 2003:117). Vindar panarabismans blása ekki lengur í Mið-Austurlöndum. Í 

stað þess að leggja rækt við einhvers konar panarabíska sjálfsmynd (e. identity, ar. 

qawamiyya) leggja leiðtogar Arabaríkjanna meira upp úr sjálfsmynd byggðri á 

þjóðerniskennd. Þ.e.a.s. hugmyndin um umma al-´arabiyya (ísl. arabísk þjóð) hefur að 

miklu leyti fengið að víkja fyrir hefðbundnari hugmyndum um waTan (ísl. föðurland) 

(Aboelezz, 2018). Sem dæmi þá eiga Sádar í harðvítugum deilum við nágrannaríki sín, 

auk þess að vera með stríðsrekstur í einu þeirra. Írakar og Kúveitar hafa löngum eldað 

grátt silfur saman. Sýrlendingar þurfa að leita á önnur mið eftir griðarstað frá 

stríðshörmungum. Og svo mætti lengi telja. Það er óhætt að segja að ekki séu lengur 

sömu hugmyndafræðilegu vonir bundnar við MSA og áður. 
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4 Díglossía 

4.1 Uppruni og þróun hugtaksins 

Hugtakið díglossía er mjög mikilvægt til skilnings á stöðu arabísku. Það hlaut fyrst 

athygli í grein Charles Ferguson frá árinu 1959 og vísar til þess félagsmálvísindalega (e. 

sociolinguistic) ástands þegar tvö afbrigði tungumáls eru notuð innan eins og sama 

málsamfélags en á misjöfnum sviðum (Ferguson, 1959:325). Önnur gerðin er notuð á 

hinu opinbera sviði, t.d. í skólum, á þingi og í fjölmiðlum, en hin gerðin er tungumál 

hversdagslífsins, tungumál hins persónulega sviðs. Fyrri gerðina kallar Ferguson 

háafbrigði  (H) en seinni gerðina lágafbrigði (L). Háafbrigðinu er oft gert hærra undir 

höfði á kostnað lágafbrigðisins. Díglossía hefur einkennt arabíska málsamfélagið nánast 

frá upphafi vega en Ferguson beinir einnig sjónum sínum að díglossíu í þýskumælandi 

hluta Sviss, Grikklandi og Haítí. Háafbrigðið er mál akademíu, hámenningar og jafnvel 

trúarinnar en lágafbrigðið er álitið „ófínna“ af málsamfélaginu, þó í raun sé það móðurmál 

allra. Háafbrigðið læra málnotendur, þ.e. hluti málnotenda, aftur á móti síðar meir á 

lífsleiðinni. Arabíska er líklega þekktasta dæmið um díglossískt tungumál. Hærri gerðin, 

fuSHa (ísl. hin fágaða), er alveg stöðluð og nánast alltaf notuð sem ritmál. Lægri gerðin, 

'ammiyya (ísl. hin almenna) á sér hins vegar margar birtingarmyndir í ólíkum mállýskum 

um allan hinn arabískumælandi heim.  

 Hugmyndin að baki díglossíu hefur þó tekið breytingum síðan hún kom fyrst 

fram. Í fyrsta lagi verður að gera skýran greinarmun á milli tvítyngis (e. bilingualism) 

og díglossíu. Sé málsamfélag hvort tveggja, tvítyngt og díglossískt, eru allir 

málnotendur jafnvígir á hærri og lægri gerðina og vita upp á hár hvenær beita á hvorri 

um sig. Sviðin eru, m.ö.o., vel skilgreind. En í málsamfélagi sem er eingöngu 

díglossískt eru málnotendur fjarri því að vera jafnvígir á hærri og lægri gerðina. 

Díglossía gefur það eitt til kynna að tvö afbrigði tungumáls séu í notkun samhliða en þó 

á ólíkum sviðum samfélagsins og í ólíkum aðstæðum (Versteegh, 2001:190). Tvítyngi 

er yfirleitt skoðað sem einstaklingsfyrirbæri en díglossía aftur á móti sem 

samfélagsfyrirbæri. Samfélag er díglossískt svo framarlega sem tvö tungumál (eða tvö 

afbrigði tungumáls) skipta með sér hlutverkum innan þess, óháð færni einstaklinga í 

tungumálunum. 

 Upphaflega var gert ráð fyrir því að málnotandi væri fær um að skipta 

auðveldlega á milli háafbrigðis og lágafbrigðis eftir aðstæðum (e. code-switching). En 

e.t.v. er réttara að segja að málhæfni málhafa líkist kvarða eða samfellu (e. speech 
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continuum) þar sem (H) og (L) lýsa aðeins ystu mörkum kvarðans. Slíkt kvarðalíkan 

hefur nú að mestu tekið við upphaflegu tvígreiningarlíkani Fergusons (Holes, 

2004:343). Því væri kannski réttara að nota hugtakið multiglossia fremur en diglossia. 

Að segja að málhafi velji á milli tveggja möguleika, (H) eða (L), eftir aðstæðum hverju 

sinni virðist því vera nokkur einföldun. Skilin á kvarðanum eru öllu jöfnu fremur óskýr. 

Líkan Fergusons virðist ganga út frá því að málhafar viti alltaf hvort tiltekin segð (e. 

utterance) tilheyri fremur háafbrigði eða lágafbrigði. Rannsóknir benda aftur á móti til 

þess að málhafar telji ýmislegt flokkast til háafbrigðis sem málfræðingar skilgreina sem 

lágafbrigði (Holes, 2004:343). Þannig gæti málhafi notað afbrigði sem hefur öll 

setningafræðileg einkenni (L) en orðfæri sem minnir frekar á (H) og þar af leiðandi talið 

mál sitt flokkast undir (H) (Holes, 2004:344). 

 Í sinni einföldustu mynd virkar kvarðalíkanið með þeim hætti að málhafi velur 

gildi tiltekinnar málbreytu (t.d. breytunnar orðaröð innan setninga en gildi hennar er 

ólíkt milli afbrigða) út frá þáttum (e. extralingual factors) á borð við hvern við er talað, 

umræðuefni og félagslega stöðu mælanda innan samfélagsins. Gildi breytunnar er síðan 

staðsett einhvers staðar á milli (H) og (L) á kvarðanum. Hinir mótandi ytri þættir mynda 

síðan eigin kvarða þar sem opinbera sviðið og persónulega sviðið lýsa ystu mörkum 

kvarðans. Ef umræðuefni vinahóps fer úr því að vera um persónulegt málefni yfir í að 

vera stjórnmálalegs eðlis er líklegt að mælendur aðlagi málhegðun sína að breyttum 

aðstæðum og velji gildi málbreytu sem samræmist betur háafbrigðinu en lágafbrigðinu 

(Versteegh, 2004:193). Það þýðir þó ekki að gildi allra málbreytna muni samræmast 

háafbrigðinu. Mælendurnir í þessu tiltekna dæmi hafa því ekki beinlínis skipt úr einu 

afbrigði yfir í annað heldur breytt tali sínu lítillega vegna breytingar á ytri þætti, þ.e.a.s. 

umræðuefninu.  

 Það er mikilvægt að leggja áherslu á að í díglossískum málsamfélögum er lægra 

afbrigðið ekki einfaldlega einfaldari útgáfa af hærra afbrigðinu. Munurinn á milli (L) og 

(H) tengist fyrst og fremst stöðu þeirra í samfélaginu, notkunarsviðum og áliti málhafa á 

afbrigðunum. Innri gerð 'ammiyya er ekki „skör neðar“ fuSHa málfræðilega. Afbrigðin 

eiga sama uppruna en hafa þróast með ólíkum hætti. Hin staðlaða arabíska er byggð á 

hinu klassíska kvæðamáli Arabíuskagans en mállýskurnar hafa þróast út frá mállýskum 

hirðingjaættbálka sem byggðu Arabíuskagann fyrir tíma íslams (Ferguson, 1959:617). 

Að líta á talmálið sem útvatnaða útgáfu af staðlaða málinu lýsir grundvallarmisskilningi 

á sögu og þróun arabísku. Slíkt viðhorf ber miklum gullaldartrega vitni. Munurinn á 

MSA og mállýskunum er fyrst og fremst sá að MSA er ekki lifandi tungumál í þeim 
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skilningi sem mállýskurnar eru lifandi tungumál. Málhafar setja ekki mark sitt á það 

nema að litlu leyti.  

 

4.2 Arabíska sem lagskipt tungumál 

Til að varpa frekara ljósi á díglossíu verður að skoða með hvaða hætti það raunverulega 

lýsir sér í hinum arabískumælandi heimi. Í því skyni er nauðsynlegt að gera hvort 

tveggja, greina hvað felst í hverju afbrigði díglossíu sem og að tengja hvert afbrigði við 

ákveðið hlutverk (e. function) innan málsamfélagsins. Rannsókn egypska 

málfræðingsins El-Said Badawi á stöðu eypskrar arabísku frá 1973 er merkileg fyrir 

margar sakir. Hún er ein af fáum rannsóknum sem hafa verið gerðar í því augnamiði að 

skilgreina þau afbrigði arabísku sem mynda kvarðann frá (L) til (H). Fyrir tíma 

rannsóknarinnar var engin hefð fyrir því að rannsaka talmálsafbrigði arabísku í öðrum 

tilgangi en þeim að bera hana saman við hið meinta „hreina“ form arabísku, klassíska 

arabísku, og benda á það sem hefði farið úrskeiðis í máli alþýðunnar (Elgibali, 1996:6). 

 Niðustaðan af rannsókn Badawis er kvarði sem spannar fimm stig. Sjálfur líkir 

hann kvarðanum við regnboga; stigin fimm mynda skýra og aðgreinanlega liti en skilin 

á milli þeirrar eru vandasamari. Það er erfitt að ákvarða nákvæmlega hvar einn litur 

endar og annar byrjar, sömu sögu er að segja af stigunum fimm. Það er ekki alltaf 

auðvelt að greina hvenær mælandi „skiptir“ um stig í máli sínu og oft þarf að lesa á 

milli línanna, þ.e.a.s. líta til annarra þátta en talsmáta mælanda. Stundum er breytt 

líkamstjáning, t.a.m. önnur raddbeiting en áður, merki um að mælandi noti nú annað 

afbrigði af málinu (Holes, 2004:345).  

 Í rannsókn sinni greinir Badawi talmálsafbrigði eins og þau birtast í þeirri 

arabísku sem töluð er í málsamfélagi Kaíróborgar. Það kemur þó ekki að sök þar sem 

sambandið á milli fuSHa og 'ammiyya er svipað um allan hinn arabískumælandi heim 

(Holes, 2004:346). Við getum því ályktað sem svo að stigin fimm sem eru útlistuð hér 

að neðan séu nokkuð lýsandi fyrir stöðuna í öðrum Arabalöndum. Hvert stig hefur 

tiltekin einkenni, t.d. á sviði hljóðfræði og beygingarfræði, sem aðgreina þau frá hinum. 

Á sviði beygingarfræðinnar má til dæmis nefna sagnarforskeyti sem bætt er framan við 

sagnir til að mynda framtíð. Þessi breyta á sér tvö gildi. Í háafbrigðinu (stig I og II hér 

að neðan) birtist hún eingöngu sem -sa. Í lágafbrigðinu (stig V hér að neðan) birtist hún 

nær eingöngu sem -ha. Hún birtist sem -ha að einhverju leyti í hinum stigunum tveimur, 

en oftar í stigi IV en III. Hlutfallsleg tíðni slíkra máleinkenna greinir á milli stiganna 
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fimm í kvarðanum (Holes, 1993:15). Auk þess er hvert stig einkennandi fyrir tilteknar 

félagslegar aðstæður (Holes, 2004:345).  

 

I  fuSHa at-turath  

klassísk arabíska eins og hún birtist í Kóraninum 

II fuSHa al-'aSr (MSA) 

staðlað afbrigði af málinu sem notað er sem ritmál og í mjög formlegum aðstæðum  

III 'ammiyyat al-muthaqqafin 

formleg gerð af talmáli þeirra sem hafa hlotið menntun  

IV 'ammiyyat al-mutanawwirin  

óformleg gerð af talmáli þeirra sem hafa hlotið menntun 

V 'ammiyyat al-'ummiyyin  

talmál þeirra sem hafa ekki hlotið menntun 

Fimm stig egypskrar arabísku samkvæmt Badawi (1973) Tilvísun fengin frá Versteegh 

(2004:191). 

  

 Efstu tvö stigin í líkani Badawis samsvara háafbrigðinu (H) í líkani Fergusons. 

Stig III myndar hins vegar eins konar brú á milli fuSHa og 'ammiyya og hefur því      

stundum verið nefnt al-lugha al-wusTa eða „miðmálið“ (e. middle language) 

(Versteegh, 2001:191). Þetta stig, talmál hinna menntuðu, gengur einnig undir heitinu 

ESA eða Educated Spoken Arabic. Það hefur sótt í sig veðrið á undanförnum árum og 

gegnir nú stundum stöðu ritmáls (Khalil, 2012:7). ESA einkennist af orðaforða 

háafbrigðisins, orðaforða sem er því að miklu leyti samarabískur, auk þess sem ESA er 

hljóðfræðilega og beygingarfræðilega að einhverju leyti undir áhrifum háafbrigðisins. 

Hins vegar er það setningafræðilega áþekkt 'ammiyya, t.d. með tilliti til orðaraðar innan 

setninga (Holes, 2004:346). Menntuðum málhöfum finnst MSA oft of formlegt og 

óaðgengilegt en hversdagsmálið aftur á móti of óformlegt. ESA þykir brúa bilið þar á 

milli auk þess sem það er öllum skiljanlegt (Mazraani, 1997:12). 

 MSA er fyrst og fremst ritmál en er einnig notað í mjög formlegum aðstæðum, 

t.a.m. í ávarpi þjóðhöfðingja, fréttatilkynningum eða í dómssal (Holes, 2004:347). ESA 

brúar aftur á móti bilið milli talmáls og ritmáls. Það er nógu formlegt til að vera notað 

t.d. innan háskóla eða í sjónvarpsviðtölum en hefur nógu mörg einkenni 'ammiyya til að 

það sé notað í samtölum. ESA hefur þróast meðal menntaðra Araba í öllum 

arabískumælandi löndum þó mest hafi verið fjallað um stöðu þess í Egyptalandi (Khalil, 
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2012:8). ESA gerir menntuðum Aröbum frá ólíkum löndum auðveldara um vik að skilja 

hver annan þar sem orðaforði þess kemur mestmegnis úr háafbrigðinu en ekki úr 

staðbundnum orðaforða mállýsknanna (Promadi, 2016:5).  

 Kvarði á borð við þann sem sýndur er hér fyrir ofan á fyrst og fremst að spá fyrir 

um hvaða afbrigði sé líklegt að verði ofan á í tilteknum félagslegum aðstæðum (Holes, 

2004:348). En eins og áður sagði er hinn díglossíski raunveruleiki þó flóknari en svo að 

alltaf sé hægt að spá fyrir um hvaða afbrigði málsins verði fyrir valinu hjá málhafa auk 

þess sem málhafar geta „skipt“ á milli stiga kvarðans í einu og sama samtalinu, raunar 

geta þeir skipt um um stig í miðri setningu (Holes, 1993:18). Ytri þættir (e. extralingual 

factors) verka því saman á margslunginn hátt. Sjálfur segir Badawi að „spurningin um 

skiptingu arabísku í fimm stig sé nátengd stéttaskiptingu samfélagsins. Tungumálið 

spegli samfélagið og tjái það“4 (Kadhem, 2012). Manneskja sem hefur hlotið menntun 

(og þar með lært staðlaða arabísku) virðist hafa fleiri valmöguleika í tjáningu en 

ómenntuð manneskja, í það minnsta samkvæmt líkani Badawis. 

 Niðurstöður Badawis hafa verið gagnrýndar af þeim sem segja að 

aðalbreyturnar, sem stjórna því hvaða talafbrigði verður fyrir valinu, séu annars vegar 

þjóðerni og hins vegar sú virðing sem mælandi sýni viðmælanda sínum. Menntun sé því 

ekki nándar nærri jafn mikilvæg breyta og Badawi heldur fram (sjá t.d. El-Hassan, 

1978). Hér verður ekki tekin afstaða til þess. En ef til vill má segja að tungumálið sé í 

öllum löndum að einhverju leyti tæki hinna menntuðu og tæki yfirvaldsins, hvort sem 

það er í formi trúarstofnana eða pólitísks yfirvalds. Í það minnsta er full ástæða til þess 

að skoða hvernig arabísku afbrigðunum hefur verið beitt í þeim tilgangi að hafa mótandi 

áhrif á samfélagið. Hvaða pólitíska tilgangi gæti það þjónað að velja eitt afbrigði 

umfram annað? Hverju, ef einhverju, koma mælendur til skila með því að skipta um 

afbrigði? 

 

4.3 Pólitísk díglossía í forsetatíð Gamals Abdul Nassers 

Gamal Abdul Nasser var forseti Egyptalands á árunum 1952-1970. Hann var einn helsti 

boðberi hinnar panarabísku hugmyndafræði og eins konar óskabarn egypsku 

þjóðarinnar. Hann þótti óhræddur við að bjóða nýlenduveldunum birginn og naut fyrir 

                                                 
Enskur texti: The question of the division in Arabic into five levels goes back to the social 

stratification of the country. Language is a reflection and expression of society. 
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vikið mikillar alþýðuhylli. Að auki var hann ötull talsmaður fyrir aukinni samvinnu 

meðal þjóða Mið-Austurlanda. Þegar hann talaði lagði allur Arabaheimurinn við hlustir.  

 Í þessum kafla verður kastljósinu þó ekki beint að pólitískum ferli Nassers 

heldur að ræðum hans, með það að markmiði að geta betur greint sambandið á milli 

forms tungumálsins og hlutverks þess (e. discourse function) innan arabíska 

málsamfélagsins. Í ræðunum kennir ýmissa grasa. Þær minna oft á leikþætti; stundum 

prédikar hann yfir áhorfendum sínum, öðrum stundum ræðir hann við þá á 

persónulegum nótum eins og faðir eða vinur. Í einni og sömu ræðunni getur hann 

brugðið sér í fjölmörg hlutverk; verið heittrúaður klerkur, sósíalískur alþýðumaður, 

herskár foringi og framfarasinnaður leiðtogi sem blæs þjóð sinni, og um leið öðrum 

Aröbum, eldmóð í brjóst. Ræður hans hafa oft á tíðum mörg einkenni hefðbundinna 

samtala. Hann segir brandara, spyr spurninga og kallar fram viðbrögð hjá áhorfendum 

sínum. Nasser hafði stórar hugmyndir um framtíð landsins og til þess að gera þær að 

veruleika þurfti hann hinn egypska almenning í lið með sér. Það gerði hann m.a. með 

því að virða að vettugi margar hefðbundnar reglur um samband forms tungumálsins og 

hlutverks þess í málsamfélaginu (Holes, 1993:22). Hér er mikilvægt að hafa í huga að á 

þessum tíma hafði stór hluti egypsku þjóðarinnar litla sem enga menntun og þar af 

leiðandi lítil tök á staðlaðri arabísku (Holes, 1993:22). 

 Í greiningu sinni á málhegðun Nassers, eins og hún birtist í ræðum hans, The 

Uses of Variation in Nassers Speech, útskýrir Clive Holes val Nassers á talafbrigðum 

aðallega út frá þremur þáttum. Í fyrsta lagi út frá táknrænni stöðu þess sem um var rætt 

(e. symbolic status), í öðru lagi út frá því hlutverki (e. role) sem hann var í gagnvart 

viðmælendum sínum hverju sinni (sbr. umfjöllun hér að ofan) og í þriðja lagi út frá 

breytingum á hlutverki orðræðunnar hverju sinni (e. discourse function), t.a.m. 

ákvarðaðist talafbrigði oft af því hvort Nasser var að lesa eitthvað upp af blaði eða að 

útskýra eitthvað nánar fyrir hlustendum sínum. Með breytingu á hlutverki orðræðunnar 

varð einnig breyting á vali á talafbrigði (Holes, 1993:37). Aftur á móti leiðir greining 

Holes í ljós að lítil tengsl séu beinlínis á milli umfjöllunarefnis ræðunnar og vals á 

talafbrigðum (Holes, 1993:33). Nasser leggur í ræðum sínum fyrst og fremst áherslu á 

samband sitt við hlustendur sína, séu þeir egypskir bændur lagar hann mál sitt að þeim, 

séu þeir almenningur í gjörvöllum Mið-Austurlöndum bregður hann sér í hlutverk 

panarabísks leiðtoga og málhegðun hans tekur samhliða mið af því (Holes, 2004:351).  

 Hvað varðar táknræna stöðu voru ræður Nassers um hugmyndafræði, hugsjónir 

eða eitthvað álíka óhlutbundið eða háfleygt fluttar á fuSHa. Hlustendur hans kærðu sig 
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kollótta þótt þeir skildu ekki hvert orð því þeir höfðu vanist því frá blautu barnsbeini að 

slíkt tal væri flutt á afbrigði sem tengdist hversdagsleika þeirra engan veginn. Þegar 

Nasser flutti ræður út frá reynsluheimi Egypta, oft til að stappa í þá stálinu eða sannfæra 

þá um stefnu sína, skipti hann hins vegar á úthugsaðan hátt á milli afbrigða og notaði 

jafnvel 'ammiyyat al-'ummiyyin, götumál Kairóborgar, til að ná betur til hlustenda sinna 

(Holes, 1993:26-27).  

 Nasser skipti einnig ört milli afbrigða í takt við breytingar á hlutverki 

orðræðunnar. Fyrirfram skrifaðan texta flutti Nasser yfirleitt á fuSHa, eins og hefðin 

bauð. Hann las textann oft upp hægt og af yfirvegun og gaf honum þannig aukna vigt. 

Að því loknu skýrði hann stundum textann eða færði frekari rök fyrir máli sínu  á 

´ammiyya. Það gerði hann að því er virtist af fingrum fram og oft í samræðustíl, sbr. 

þetta brot úr ræðu sem Nasser flutti í febrúar 1964 um tengsl sósíalisma og lýðræðis 

(Holes, 1993:29-30): 

(1) 

 a. laa yumkin li l-hurriyya ´aan tataHaqqaq  (fuSHa) 

 „[án lýðræðis] er ómögulegt að öðlast frelsi.“  

 b. kullina Ɂandina tagruba waDHa  (´ammiyya) 

  „...við höfum öll skýra reynslu af því.“  

  

Slík skipting á talafbrigði (úr háafbrigði yfir í lágafbrigði) í samræmi við breytingu á 

hlutverki orðræðunnar er mjög algeng hjá trúarleiðtogum og hjá grunnskólakennurum 

um allan hinn arabískumælandi heim. Slíkt mælskubragð er ætlað til þess að gera 

skýran greinarmun á stöðu (e. status) þess sem er sagt. Það sem sagt er á fuSHa hefur þá 

yfir sér alvarlegri blæ en ella og er líklegra til að vera meðtekið sem heilög sannindi eða 

staðreyndir (Holes, 1993:27-28). Nasser rammar inn það sem hann telur mikilvægast 

með notkun á fuSHa en nýtir ´ammiyya aftur á móti til að staðsetja það í reynsluheimi 

áheyrendanna (Holes, 1993:29). Það er mikilvægt að taka það fram að þó að díglossía 

innan stjórnmálaheimsins sé hér í brennidepli væri t.a.m. hægt að setja díglossíu innan 

arabískra auglýsinga undir álíka greiningarsmásjá. Í auglýsingum er svipuðum 

mælskubrögðum oft beitt til þess að selja tilteknar vörur. Í auglýsingum fyrir vörur 

ætlaðar karlkynsneytendum er háafbrigðinu oft beitt til þess að undirstrika mikilvægi 

eða gæði. Séu vörur markaðssettar sérstaklega með konur í huga er lágafbrigðinu oft 

beitt til að  leggja áherslu á að hér sé á ferðinni vara ætluð persónulega sviðinu (t.d. 

þvottaefni)  (Versteegh, 2001:195-196). 
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 Nasser virðist hafa verið einna fyrstur arabískra stjórnmálamanna til að átta sig á 

þeim möguleikum sem geta falist í díglossíunni. Hann nálgaðist talafbrigðin sem tæki til 

að hafa tilætluð áhrif á hlustendur sína og koma með þeim hætti stefnu sinni betur á 

framfæri. Fram að því hafði alls staðar tíðkast að ræður stjórnmálamanna væru fluttar á 

staðlaðri arabísku. Aðrir arabískir stjórnmálamenn hafa síðan fylgt í fótspor Nassers og 

tekið upp þann sið að nota til skiptis ´ammiyya og fuSHa í ávörpum til þjóðarinnar, má 

þar til dæmis nefna fyrrverandi leiðtoga Líbýu, Muammar Gaddafi, og fyrrverandi 

forseta Íraks, Saddam Hussein (Khalil, 2012:3). 

 

4.4 Pólitísk díglossía á tímum arabíska vorsins 

En hvernig birtist pólitísk díglossía nú á tímum? Til að nálgast svar við því er áhugavert 

að skoða hvaða hlutverki arabíska gegndi á tímum hins svo kallaða arabíska vors. 

Arabíska vorið hófst í janúar árið 2011 þegar íbúar Túnis þyrptust út á stræti og torg og 

kröfðust afsagnar forsetans, Ben Alis. Þeir æptu slagorð á borð við hið franska 

„dégage!“ sem mætti þýða sem „farðu burt/láttu þig hverfa!“ (Harb, 2012:29). En þegar 

ljóst var að mótmæli Túnisbúa höfðu fangað athygli Arabaheimsins varð til nýtt slagorð 

sem átti eftir að dreifast eins og eldur í sinu um allan hinn arabískumælandi heim: al-

shaab yurid iskat al-niZām! (ísl. „fólkið krefst breytinga á kerfinu!“). Frá Túnis barst 

slagorðið til Egyptalands, síðan fór það að heyrast í Líbýu, því næst Jemen. Í febrúar 

2011 hafði það náð til Bahrain, mánuði seinna var það á vörum sýrlenskra mótmælenda 

(Harb, 2013:29). Al-shaab, „fólkið“, virtist á einu máli. Til þess að ná eyrum 

Arabaheimsins þurfti slagorðið að vera á MSA, en á leið sinni yfir landamærin lagaði 

það sig jafnframt að ólíkum mállýskum. Að svo stöddu væri því e.t.v. hægt að segja að 

arabíska, í öllum sínum mismunandi útgáfum og mállýskum, hafi verið miðlunartæki 

arabíska vorsins.  

 Arabíska vorið átti sér ekki síður stað á samfélagsmiðlum en á götum og torgum 

arabískra borga. Samfélagsmiðlar gerðu mótmælendunum kleift að skipuleggja sig, 

breiða út boðskapinn, fylgjast með stöðu mála í nágrannaríkjum og að eiga í 

samskiptum við þúsundir annarra mótmælenda. Á arabískum samfélagsmiðlum hefur 

skapast frjór jarðvegur nýrra skoðana sem og tækifæri fyrir almenning, al-shaab, til að 

tjá sig á sínum eigin forsendum, á sínu eigin máli. Flestir fjölmiðlar í Arabaheiminum 

notast við MSA og margir þeirra starfa í skugga pólitískrar ritskoðunar (Khalil, 2012:3). 

Talafbrigðin,´ammiyya, eru ekki notuð á alvarlegum vettvangi heldur birtast þau helst í 
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sápuóperum, spjallþáttum eða álíka efni. Talafbrigðin eru tungumál heimilislífsins en 

staðlaða málið er tungumál trúarinnar og yfirvaldsins. Samfélagsmiðlar veita Aröbum 

hins vegar rými til að skiptast á skoðunum á sínum eigin mállýskum og við það verða 

mörkin á milli tungumáls hins persónulega sviðs og tungumáls hins opinbera sviðs 

óskýrari. 

 Um leið og mörkin milli talafbrigðanna verða óskýrari dregur úr díglossíunni. 

Það hefur hingað til ekki tíðkast, nema að mjög litlu leyti, að ´ammiyya sé notað sem 

ritmál, a.m.k. ekki í pólitískum tilgangi (Khalil, 2012:11). Blaðaviðtöl eru reglulega 

þýdd af atvinnuþýðendum úr talafbrigði viðmælandans og yfir á staðlaða málið (Khalil, 

2012:9). Flestallt bendir þó til þess að sín á milli hafi þátttakendur í arabíska vorinu 

aðallega notað ´ammiyya í samskiptum á netinu en bræðing ´ammiyya og fuSHa til að 

ræða við þátttakendur annars staðar frá, í mörgum tilfellum það sem flokkað er sem ESA 

(Educated Spoken Arabic eða stig III í kvarða Badawis, ’ammiyyat al-muthaqqafin) 

(Harb, 2013:VI, Khalil, 2012:12). Þeir hafi hins vegar síður notað „hreinræktað“ fuSha, 

enda hafi staðlaða málið að vissu leyti orðið táknmynd fyrir stjórnarkerfið sem barist 

var gegn. Með notkun ESA á samfélagsmiðlum var mótmælendum því kleift að 

sniðganga valdið sem býr í tungumáli stofnana og ríkisins en jafnframt gerði ESA það 

að verkum að baráttan var ekki bundin ákveðnum landamærum, hún var sannarlega 

panarabísk. 

 Að því sögðu er vert að skoða hvaða tungumál yfirvaldið notaði til að mæta 

andspyrnunni. Hvernig brást það við kröfum al-shaab? Hér eru tekin tvö dæmi sem 

hvort tveggja sýnir svart á hvítu gjána sem virðist hafa myndast milli almennings og 

yfirvalda í Mið-Austurlöndum. Að kvöldi dags þann 21. febrúar 2011 hélt sonur 

Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, ræðu þar sem hann varaði líbýsku þjóðina við 

yfirvofandi borgarstríði og erlendum öflum sem vildu grafa undan stjórninni. Markmið 

hans virðist hafa verið að sannfæra áheyrendur sína, íbúa Líbýu, um að hann væri 

sannarlega „einn af þeim“. Til að koma þeim skilaboðum áleiðis valdi hann ´ammiyya, 

tungumál persónulega sviðsins. Hann ávarpaði áheyrendur sína eins og hann væri að 

tala til þeirra persónulega: 

(2) 

Í dag mun ég ávarpa ykkur...blaðlaust, án fyrirfram skrifaðrar ræðu. Né heldur 

mun ég ávarpa ykkur á klassískri arabísku (fuSHa). Í dag mun ég ávarpa ykkur 

á líbýskri mállýsku, og beina máli mínu að hverju og einu ykkar, að ykkur 
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sem meðlimum líbýsku þjóðarinnar. Og ég mun tala af fingrum fram...Því 

þetta er ræða frá hjartanu og huganum.5 (Souag, 2011) 

 

Með því að tilkynna að hann ætli ekki að nota fuSHa virðist hann reyna að rétta fram 

vissa sáttarhönd, hann sé tilbúinn að afsala sér einhverjum völdum, a.m.k. þeim sem 

felist í tungumálinu. 

 Hosni Mubarak, forseti Egyptalands, valdi aftur á móti þveröfuga leið í því skyni 

að reyna að lægja óeirðaöldurnar. Í stað þess að ávarpa þjóðina á ESA, rétt eins og hann 

hafði yfirleitt gert fyrir tíma arabíska vorsins, valdi að hann að nota MSA til að koma 

skilaboðum sínum á framfæri (Khalil, 2012:10). Með því gerði hann öfugt við Ben Ali, 

forseta Túniss, sem stuttu áður hafði flutt sinn svanasöng á túnískri mállýsku. Líklega 

hefur val Ben Alis á talafbrigði haft áhrif á ákvarðantöku Mubaraks og ráðgjafa hans. 

En ákvörðun Mubaraks féll ekki vel í kramið hjá egypskri alþýðu og vakti raunar mikla 

furðu. Með því að mæla á fuSHa hefur Mubarak ef til vill vonast til þess að leggja 

áherslu á það að hann væri sterkur leiðtogi sem héldi reisn sinni, sama hvað á bjátaði. 

Þess í stað þótti hann fjarlægur og úr tengslum við samtíma sinn (Khalil, 2012:10). 

Þegar eftirmaður Mubaraks, Essam Sharaf, hélt sína fyrstu ræðu á hinu fræga Tahirtorgi 

í hjarta Kaíró var hún aftur á móti á egypskri mállýsku. Það hefur vart verið tilviljun 

heldur vandlega úthugsuð pólitísk yfirlýsing. Þó svo að þeir Mubarak og Gaddafi yngri 

hafi notað ólík afbrigði málsins hefur það sama örugglega vakað fyrir þeim. Báðir hafa 

þeir ábyggilega viljað nýta díglossíuna til að snúa aðstæðum sér í hag þó hvorugum 

þeirra hafi tekist mjög vel upp.    

Dæmin sem tekin eru hér að ofan sýna og sanna mikilvægi díglossíu í hinum 

pólítíska veruleika Mið-Austurlanda. Ef til vill er best að ljúka kaflanum um pólitíska 

diglossíu með því að vísa til orða hins ítalska heimspekings og sagnfræðings Antonio 

Gramsci: „Í hvert sinn sem umræðan beinist að tungumálinu, með einum eða öðrum 

hætti, er ljóst að fjölmörg önnur vandamál eru við það að koma upp á yfirborðið.“6 

(Suleiman, 2004:93.). Umræða um tungumálið er alltaf að einhverju leyti umræða um 

samfélagið. Tungumálið hefur það táknræna hlutverk eða virkni (e. symbolic function) 

                                                 
5 Enskur texti: Today I will speak with you… without a written paper, or a written speech. (N)or 

even speak to you in the Classical (fuSHa) Arabic language. Today I will speak with you in 

Libyan dialect, and address you directly, as an individual member of this Libyan people. And I 

will speak extempore… because this a speech from the heart and the mind. 
6 Enskur texti: Every time the question of language surfaces, in one way or another, it means 

that a series of other problems are coming to the fore. 
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að geta verkað sem t.d. staðgengill eða miðlunartæki (e. proxy) vissra viðhorfa, sem 

pólitískt verkfæri eða nýst málhöfum til að marka sér skýran bás innan samfélagsins 

(Aboelezz, 2018). Manneskja sem velur að mæla á fuSHa gæti því verið að nota 

tungumálið til að miðla einhverju, annars ósögðu, til annarra málnotenda. Greining á 

díglossíunni getur því nýst okkur til aukins skilnings á eldfimu stjórnmálaástandi Mið-

Austurlanda (Aboelezz, 2018). 
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5 Núverandi staða arabísku 

5.1 Stafrænn sýnileiki arabísku 

Til að gera grein fyrir núverandi stöðu arabísku með fullnægjandi hætti verður að skoða 

hana út frá ýmsum sjónarhornum. Í því skyni er birtingarmynd hennar á internetinu    

heppilegur upphafspunktur. Hér hefur áður verið fjallað að einhverju leyti um stafrænan 

sýnileika (e. digital presence) arabísku á samfélagsmiðlum út frá arabíska vorinu en af 

fleiru er að taka. Samfélagsmiðlar fara með æ mikilvægara hlutverk í lífi fólks í Mið-

Austurlöndum, sérstaklega að því er virðist í löndum þar sem yfirvöld setja daglegu lífi 

fólks þröngar skorður. Samkvæmt tölum frá TubularLabs er YouTube t.a.m. hvergi í 

heiminum jafn vinsælt og í Sádí-Arabíu (Halligan, 2018). Miðausturlenskar konur 

virðast jafn virkir þátttakendur á netmiðlum og karlar en árið 2017 varð t.d. 75% 

aukning í myndbandsefni eftir sádíarabískar konur á YouTube, samkvæmt tölum frá 

Google (Radcliffe og Lam, 2018:13). Þetta mikla áhorf hefur ekki farið framhjá 

stjórnendum YouTube sem árið 2018 opnuðu höfuðstöðvar í Dúbaí, með það að 

markmiði að auka enn frekar vinsældir sínar í Mið-Austurlöndum (Halligan, 2018). 

Forsvarsmenn miðla á borð við Snapchat og Facebook höfðu þá þegar bitið á agnið og 

einnig opnað höfuðstöðvar í Dúbaí (Radcliffe og Lam, 2018:6-10). Samkvæmt Robert 

Kyncl, yfirmanni hjá YouTube, hefur sú staðreynd að svæðið á sér sameiginlegt 

tungumál auðveldað samfélagsmiðlum verulega að hasla sér völl í Mið-Austurlöndum 

(Halligan, 2018). 

 Samfélagsmiðlar opna dyr fyrir samskipti sem eru sannarlega panarabísk. Þeir 

geta þannig nýst til að styrkja stoðir einhvers konar 21. aldar panarabisma, rétt eins og 

þeir gerðu á tímum arabíska vorsins þegar neisti sem kviknaði í Túnis varð að báli í 

öðrum ríkjum Mið-Austurlanda. En getur verið að samfélagsmiðlar geti ýtt undir sam-

arbíska hugsun án þess að MSA komi þar við sögu? Ljóst er að um það bil fimmtíu árum 

fyrr hefði það vakið furðu fólks þar sem fastlega var gert ráð fyrir því að MSA yrði 

sameiningartákn Araba. Nú er hins vegar pólítískt landslag Mið-Austurlanda allt annað 

og hugmyndin um hinn sameinaða Arabaheim ekki lengur í brennidepli.  

 Internetið myndar nýjan vettvang eða svið (e. language domain) innan 

málsamfélagsins þar sem hvorki ríkja reglur opinbera sviðsins né persónulega sviðsins         

(Raddaoui, 2015:38). Sú arabíska sem birtist okkur á samfélagsmiðlum er því yfirleitt 

laus úr viðjum ritskoðana og hefða. Til að mynda getur ´ammiyya þjónað hlutverki 

ritmáls á samfélagsmiðlum en slíkt væri óhugsandi í flestum fjölmiðlum. Enn sem fyrr 
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benda niðurstöður rannsókna til þess að samhengi ráði miklu um val á talafbrigði, hvort 

sem það er í raunheimi eða á samfélagsmiðlum. Málhafi lagar gildi málbreytunnar 

mikið til eftir samhengi og umræðuefni (sjá t.d. Al-Anati et al., 2015). Á vettvangi 

netsins sitja hins vegar allir við sama borð og enginn þarf að veigra sér við að taka þátt í 

opinberri umræðu af ótta við að þurfa að mæla á MSA, en á þann hátt hefur tungumálið í 

gegnum tíðina hjálpað til við að viðhalda status quo innan samfélagsins (Aboelezz, 

2018). Internetið veitir fólki því tækifæri til að tjá sig á sínu eigin máli, tækifæri sem 

það hefur kannski ekki á öðrum sviðum samfélagsins (sjá t.d. Khalil, 2012). 

 Umræður innan arabíska málsamfélagsins um stafrænan sýnileika arabísku 

virðast að miklu leyti snúast um arabíska ritmálið. Arabíska ritmálið markar óneitanlega 

skýra sjónræna aðgreiningu í huga flestra milli Austurlanda nær og Vesturlanda. Á 

upphafsárum internetsins var yfirleitt ekki mögulegt fyrir arabíska notendur netsins að 

nota neitt annað en latneska ritmálið til að eiga í samskiptum sín á milli. Þar sem 

latneska stafrófið samsvarar hinu arabíska ekki að öllu leyti varð til óformlegt ritmál, 

kallað Arabizi, sem gerir notendum kleift að nota tölustafi fyrir þá bókstafi sem hafa 

engar hliðstæður í latneska stafrófinu. Til að mynda er bókstafurinn ع („ayyn“) táknaður 

3 í Arabizi. Þó svo að ekki sé jafn mikil þörf fyrir Arabizi og áður var heldur það enn 

velli, sérstaklega meðal ungs fólks.  

 Í þessu díglossíska málsamfélagi gætir því líka dígrafíu, þ.e.a.s. arabíska á sér í 

raun tvö ritmál (Allehaiby, 2013:61). Arabizi er þyrnir í augum margra, sem telja 

notkun þess jafnvel „óvirðing[u] við Kóraninn” (Al-Shaer, 2016).Vinsældir þess beri 

vitni um áhrif vestrænnar menningar og þar með gæti það grafið undan arabískri 

menningu og hinni panarabísku sjálfsmynd, í skiptum fyrir einhvers konar hnattræna 

sjálfsmynd (e. globalized identity) (Allehaiby, 2013:56-60). Arabizi er mestmegnis 

notað á óformlegan hátt, t.d. í samskiptum milli vina. Það gerir fólki auðveldara um vik 

að nota ensk slanguryrði. Arabizi virðist einungis notað í samræðum sem fara fram á 

talafbrigðum en virðist óhugasandi fyrir samskipti á staðlaðri arabísku (Allehaiby, 

2013:57). Það er því ólíklegt að Arabizi gæti nokkurn tímann tekið við hlutverki hins 

hefðbundna arabíska ritmáls þó svo að það henti fyrir ákveðna gerð samskipta á netinu. 

 Tilkoma samfélagsmiðla virðist geta auðveldað einhvers konar öðru afbrigði,   

mótuðu af mállýskunum, að ryðja sér til rúms sem nýtt ritmál. Hér að framan hefur 

verið fjallað um hið svo kallaða ESA (Educated Spoken Arabic) sem nokkurs konar 

millistig talmáls og ritmáls. Því hefur víða verið spáð að það muni sækja í sig veðrið á 
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næstu árum (sjá t.d. Khalil, 2012). Þó er full ástæða til að slá vissan varnagla þegar 

kemur að ESA. Eins og áður hefur komið fram er arabíska fyrst og fremst flæðandi, 

þ.e.a.s. hún er ekki lagskipt að því leyti að auðvelt sé að festa fingur á það hvað 

nákvæmlega felist í einu   talafbrigði umfram annað. Engin ein skilgreining nær því 

fullkomlega yfir muninn á ESA og MSA eða muninn á ESA og ´ammiyya. Skilgreiningin 

á ESA er gagnleg í fræðilegri umræðu um þróun arabísku en í  praxis hrökkva slíkar 

skilgreiningarnar stundum skammt. 

 

5.2 Tengsl klassískrar arabísku við jihadimenningu 

Notkun klassískrar arabísku er eitt mikilvægasta einkenni svokallaðrar jihadimenningar 

sem hefur þrifist innan samtaka á borð við IS, al-Nusra og al-Qaida (Mokhles, 2017:2). 

Meðlimir þessara samtaka boða bókstafstúlkun á versum Kóransins. Notkun á klassískri 

arabísku á að skapa hugmynd um einhvers konar óslitinn þráð sem á að ná allt frá 

upphafsárum íslams og til samtíma þeirra. Þeir álíta sig hina einu sönnu boðbera þeirrar 

hugmyndafræði sem varð til í eyðimörk Arabíuskagans á 7. öld og vilja blása nýju lífi í 

hinn „sanna“ arabisma sem þeir telja hafa einkennt íslamskt samfélag á fyrstu áratugum 

umma. Meðlimir þessara samtaka nota klassíska arabísku því í mun meira mæli en 

tíðkast í málsamfélaginu almennt, þrátt fyrir að oft á tíðum hafi aðeins hluti meðlima 

þeirra  arabísku að móðurmáli (Mokhles, 2017:5). 

 Það má segja að með þessu vali á talafbrigði skreyti meðlimir samtakanna sig að 

vissu leyti með stolnum fjöðrum. Þeir velja klassíska arabísku í því skyni að veita 

orðum sínum og hugmyndafræði aukið vægi. Þetta hefur vakið úlfúð innan hins          

arabískumælandi heims. Árið 2014 skrifuðu t.d. fjölmargir íslamskir fræðimenn undir 

opið bréf til al-Baghdadi, leiðtoga IS, þar sem því var hafnað að nokkur tengsl væru 

milli íslamstrúar og hryðjuverkastefnu IS. Einnig kom þar fram að meðlimir IS gætu 

ekki þóst hafa hlutverk trúarlegs yfirvalds þar sem málhæfni þeirra væri verulega 

ábótavant. Því til sönnunar voru taldar upp málfræðivillur sem og aðrar ambögur sem 

IS-leiðtogar áttu að hafa gerst sekir um í ræðum sínum og ritum (Mokhles, 2017:30).  

 Tungumálið er stór hluti af sjálfsmynd Araba óháð því hvaða trúarbrögð þeir 

kunna að aðhyllast (sjá t.d. Suleiman, 2003). Þó að saga arabísku sé samofin sögu 

íslams er það fyrst og fremst tungumálið sem bindur Araba saman. Meðlimir 

samtakanna nota hins vegar tungumálið einungis til að þjóna eigin hugmyndafræði. 

Með því að leggja áherslu á notkun klassískrar arabísku geta hinir herskáu meðlimir gert 
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það að verkum að klassísk arabíska, eða stöðluð arabíska (og þar með líka MSA), á það 

á hættu að vera tengd jihadimenningu órjúfanlegum böndum. Í sem skemmstu máli eru 

því þessi tengsl klassískrar arabísku við jihadimenningu hvorki klassískri arabísku né 

MSA til framdráttar innan hins arabískumælandi heims. 

 

5.3 Kennsla arabísku erlendis 

Eftir 11. september 2001 jókst áhugi Vesturlandabúa á arabísku til muna. Því til 

staðfestingar jókst aðsókn í arabískunám í bandarískum háskólum um 126% á árunum 

2002-2006, samkvæmt skýrslu The Modern Language Association (MLA) (Palmer, 

2008:81). En hvaða afbrigði á að kenna þegar kennd er arabíska? Um það eru skiptar 

skoðanir. Ólíkar leiðir hafa verið farnar en jafnan lögð höfuðáhersla á að nemendur 

öðlist færni í MSA, oft á kostnað talafbrigðanna (Palmer, 2008:85). Það þýðir að 

erlendir nemar öðlast færni í að tala tungumál sem aftur á móti er hvorki móðurmál né 

samskiptamál neins.  

 Sumir hafa kallað eftir því að háskólar undirbúi nemendur betur undir þann 

díglossíska veruleika sem ríkir í Mið-Austurlöndum. Í því skyni hefur komið upp sú 

hugmynd að kenna einhverja gerð af ESA (sjá t.d. Promadi, 2016). Sú leið sem oft er 

farin núna er að kenna nemendum MSA (stundum málfræðilega einfaldaða útgáfu) en 

bjóða um leið upp á kennslu í talafbrigði, oft egypska talafbrigðinu eða því talafbrigði 

sem notað er á svæðinu við botn Miðjarðarhafs, en könnun National Middle East 

Language Resources Center sýnir að nemendur kjósa helst að læra þau (Al Mamari, 

2011). Hér þarf að taka til greina á hvaða forsendum arabíska er kennd. Staðlaða 

arabískan veitir aðgang að bókmennta- og trúararfi Araba en talafbrigðin gera 

nemendum fært að eiga í samskiptum við Araba. Það virðist í það minnsta mikilvægt að 

nemendum sé gerð góð grein fyrir hinum flókna díglossíska veruleika sem bíður þeirra 

að námi loknu. 

 

5.4 Af hverju nota Elsa og Anna MSA? 

Allt þar til fyrir nokkrum árum hafði það yfirleitt tíðkast að teiknimyndir Disney væru 

talsettar á ECA (Egyptian Colloquial Arabic), nánar tiltekið á því talafbrigði sem notað 

er í Kaíróborg (Muhanna, 2014). Ástæðan er fyrst og fremst sú að Egyptar hafa lengi 

verið í fararbroddi í Arabaheiminum þegar kemur að dægurmenningu. Í Egyptalandi 
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nýtur talafbrigðið meiri virðingar en almennt gengur og gerist í öðrum Arabalöndum og 

hefur stærra notkunarsvið (Versteegh, 2001:196-197). Í því sambandi er rétt að minnast 

á að Egyptaland er langfjölmennasta Arabaríkið með hátt í 100 milljónir íbúa; til 

samanburðar búa um 38 milljónir í Írak og um 34 milljónir í Sádí-Arabíu (2018). Því 

ætti ekki að koma á óvart að egypska talafbrigðið hafi sterkari stöðu en önnur arabísk 

talafbrigði.  

 Stefna Disney hefur hins vegar breyst. Hin vinsæla teiknimynd Frozen, sem kom 

út 2013, var t.d. talsett yfir á MSA. Í eyrum arabískra barna hljóma því samræður 

Frozen-systra dálítið eins og samræður á fornnorrænu gætu hljómað í eyrum íslenskra 

barna. Um þetta eru, eins og geta má nærri, afar skiptar skoðanir. Sumir fagna 

breytingunni, t.d.  vegna þess að þeim þykir mikilvægt að börn tileinki sér MSA snemma 

á lífsleiðinni, eða vegna þess að þeim finnst óeðlilegt að einu talafbrigði sé gert hærra 

undir höfði umfram önnur.7 Öðrum þykja persónurnar hins vegar hljóma 

hálfankannalega (Muhanna, 2014). Þetta er þó ekki nýlunda í arabíska málsamfélaginu, 

þættir á borð við Stubbana hafa löngum verið talsettir á MSA (ArabLit, 2014). Ástæðan 

að baki er e.t.v. menntunarlegs eðlis og markmiðið því kannski að arabísk börn drekki í 

sig MSA með móðurmjólkinni (Muhanna, 2014). Hér er í það minnsta á ferðinni eitt 

dæmi um þá sérkennilegu togstreitu sem getur skapast í díglossísku málsamfélagi. 

 

5.5 Fagurfræði og listsköpun 

Það er einkennandi fyrir arabíska málsamfélagið að bilið á milli talafbrigðisins og 

staðlaða málsins er miklu stærra en gengur og gerist í flestum öðrum málsamfélögum 

(Versteegh, 2001:195). Það þýðir að það getur reynst arabískum málhafa erfitt að skilja 

staðlaða arabísku, rétt eins og frönskum eða spænskum málhafa gæti reynst erfitt að 

skilja latínu. En málhafar virðast oft láta það sér í léttu rúmi liggja. Það er áhugaverður 

eiginleiki arabísku að „fegurð“ (e. aesthetic aspect) málsins (t.d. hljómur þess) er oft 

látin vega þyngra en það hvort málið sé málhöfum skiljanlegt eða ekki (Mazraani, 

1997:30). Þannig er MSA oft álitið „fallegt“ og „fullkomið“ en talafbrigðin 

„ófullkomin“ og „málfræðilega röng“ (sjá t.d. Suleiman, 2004:93). En e.t.v. hafa 

                                                 
7 Sjá umræður um talsetningu á https://arablit.org/2014/06/04/cant-let-it-go-the-role-of-

colloquial-and-modern-standard-arabic-in-childrens-literature-and-entertainment/ 
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viðhorfin til talafbrigðanna eitthvað breyst á síðustu árum. Því hefur jafnvel verið haldið 

fram að nú sé að ganga í garð „tími arabísku mállýsknanna“8 (Muhanna, 2014).  

 Umræðan um það hvort talafbrigðin ættu að leika eitthvert hlutverk í skáldskap 

hófst um miðja 20. öld. Mörgum listamönnum fannst hamlandi að þurfa að nota fuSHa 

til að skrifa samtöl, aftur á móti þótti óttækt að nota óformlega „götumálið” í listsköpun. 

Listamenn (einkum í Egyptalandi) hófu að gera tilraunir með að nýta sér díglossíuna í 

skáldskap, t.d. með því að blanda saman afbrigðum og ná þannig fram einhverjum 

áhrifum sem fuSHa eitt og sér hefði ekki náð fram (Holes, 2004:374-381). Enn þann 

dag í dag eru talafbrigðin tengd afþreyingarefni, á borð við sápuóperur, fremur en 

„hámenningu“. Aftur á móti verður að hafa í huga að val á afbrigðum er líka eitthvað 

sem einfaldlega fylgir tískustraumum. Stundum sækir fuSHa í sig veðrið, t.d. í takt við 

áherslur í stjórnmálum, öðrum stundum beinist kastljós samfélagsins frekar að 

´ammiyya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Enskur texti: The age of the Arabic vernacular… 
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6 Niðurlag 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að gera grein fyrir hinum díglossíska veruleika 

Arabaheimsins og hvernig hann birtist á margslunginn hátt. Markmiðið hefur ekki verið 

að spá fyrir um framtíð arabísku heldur að skýra þróun hennar og núverandi stöðu út frá 

t.a.m. sögu Arabaheimsins, félagsmálvísindakenningum um díglossíu, pólitísku ástandi í 

Mið-Austurlöndum, viðhorfum málhafa til tungumálsins og stöðu þeirra samfélaga þar 

sem arabískan er töluð. Þó er ekki hægt að sleppa því alveg að nefna þær meginbreytur 

sem virðast munu hafa mest áhrif á framtíðarstöðu arabísku. 

 Í fyrsta lagi hefði aukin menntun í för með sér að fleiri myndu ná tökum á MSA. 

Það hefði ef til vill þau áhrif að draga myndi úr því valdi sem innbyggt er í hinni 

stöðluðu arabísku. Þekking á MSA er nátengd félagslegri stöðu innan samfélagsins. Sá 

sem hefur gott vald á díglossíunni er betur fær um að láta að sér kveða í samfélaginu.  

Í öðru lagi mun framtíð arabísku mótast mikið af stafrænum sýnileika hennar. 

Að öllum líkindum hefur aldrei áður í sögu arabísku jafnmikið verið ritað á 

talafbrigðum og nú á tímum. Ritmálseinokun MSA hefur að vissu leyti verið aflétt. Það 

þýðir þó ekki að MSA sé úr sögunni, þvert á móti er það notað samhliða máli sem 

dregur meiri dám af talafbrigðunum (t.d. ESA). Hvort internetið muni vekja upp draug 

panarabismans eins og það gerði að vissu leyti á tímum arabíska vorsins, eða opna 

einhvers konar Pandórubox vestrænna áhrifa (sbr. hið umtalaða Arabizi) skal ósagt látið.  

 Í þriðja lagi hefur pólitískt ástand í Mið-Austurlöndum mikil áhrif. MSA stendur 

til að mynda betur að vígi í andrúmslofti eins og ríkti á blómaskeiði panarabismans um 

miðbik 20. aldar. Núverandi pólitískt ástand er fremur ástand sundrungar og togstreitu. 

Þetta ástand sundrungar innan umma, samfélags múslima, hefur fengið stóran hóp fólks 

alls staðar að til að binda vonir við ofbeldisfulla túlkun á hugmyndafræði sem varð til 

hjá hirðingjaþjóð í eyðimörk Arabíuskagans fyrir um 1400 árum, samanber samtök á 

borð við IS. Meginþorri Araba mætist hins vegar frekar á vettvangi internetsins og 

dægurmenningar. Þrátt fyrir að lítill samhugur ríki meðal Araba hafa því samskipti milli 

einstaklinga ólíkra þjóða kannski aldrei verið meiri.  

 Allt í allt gæti hugsanlega dregið úr díglossíunni fremur en að hún sæki í sig 

veðrið. Það þýðir að skilin á kvörðum, eins og t.d. þeim sem sýndur er hér að ofan og 

kenndur við Badawi, verða enn óskýrari. Um leið hlyti því að draga úr muninum á hinu 

persónulega sviði annars vegar, sviði einka-og heimilislífs, og hinu opinbera sviði hins 

vegar, sviði yfirvalds og trúar sem er jafnframt svið akademíu og vísinda. Þetta eru aftur 
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á móti bara getgátur. Við höfum ekkert fast í höndum sem gerir okkur kleift að spá fyrir 

um hvaða stefnu arabískan muni taka. 

 Arabískan opnar einn glugga inn í menningarheim sem oft er álitinn torskilinn.  

Með því að gefa tungumálinu gaum má betur skilja sögu menningarheimsins, 

félagslegan veruleika hans, hugmyndafræði og það sem er efst á baugi núna, 

stjórnmálaástand. Vegna þess hve nátengd hún er arabískri sjálfsmynd og íslam er 

arabíska nauðsynlegt verkfæri hverjum þeim sem vill komast nær því að skilja 

Arabaheiminn út frá hans eigin forsendum. 
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