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 ޝުކުރު 
ާވގިފުޅާެއކު، އަތްދަށު ތަޙުޤީޤުގެ ިމ މަޝްރޫޢު  ެހޔޮ ރަޙްމަތްފުޅާއިގެ هللا ކީރިތިވަންތަ މާތް

 އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަެމވެ. هللا ނިންމާލެވުނުކަމަށްޓަކައި، 
ނިންމާލެވިފައިމިވަނީ، ަވރަށް ގިނަ  ބުރަ މަސަްއަކތްެގ މި  (DHI 307)އަތްދަށު ތަޙުޤީޤު 

ސުޕަރވަިއޒަރެްއެގ ، ެއވެ. އެގޮތުން، މި މަޝްރޫޢުގައި ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާިއ އެއްބާރުލުމާ އެުކގަ
ހައިސިއްޔަތުން އެހީތެރިވެެދއްވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިފަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު 

 ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ދިރާސާއަކީ، ދިވެހިބަހާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާއެއްކަމުން، ދިރާސާ ހެދުމުގައި ބަހުގެ ބޭބޭފުޅުންގެ މި  
ފަރާތްޕުޅުން، އެިކ ގޮްތގޮތުްނ ލިބިލެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. ިމގޮތުން، މުޙައްމަދު ޝާހިދު 

މުޙައްމަދު ވަޙީދަްށ މަޑުުލ ޞާދިޤް އަދި هللا ބަކުރުެގ އިތުރުްނ ޢަބްދުޙަލީމަށާއި ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ަޖމާލް އަބޫ
 އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

ހުރިހާގޮަތކުންެވސް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިަކމެއް ލިބިފައިވަނީ ައޅުަގނުޑގެ ޢާއިލާެގ ، ދިރާސާގައި 
ން ލިބިލެއްވި އެހީތެރިކަމާިއ އެއްބާރުލުމުެގ ައގު އެހެންކަމުން، ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތު ފަރާތުންނެވެ. 

ވަޒަންކޮްށ، މި ާޚއްޞަ ުޝކުރުަގއި ޢާއިާލގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ޝާމިލްކޮށް ވަރަްށ ޚާއްޞަ ުޝކުރެްއ 
ރައްދުކުރަމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ދިރާސާގެ ހުރިހާ މަސައްކަެތއްަގއި ކްލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިންގެ ފަރާތުން 

ތެރިކަމާއި ެއއްާބރުލުމާއި ހިތްވަރަށްޓަކަިއ، ުހރިހާ ކުދިންނަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ލިބުނު އެހީ
 ރައްދުކުރަމެވެ. 

ޑީްނގެ ލްޓީ އޮފް އާރްޓްސގެ ކަފެދިރާސާގެ މަަސއްކަުތގަިއ މި ހޭދަވި ދުވަސްަތކުަގއި، 
ލެކްޗަާރއިންގެ ފަރާތްޕުޅުންނާއި ުމވަްއޒަފުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިިބލެއްވި އެހީތެރިކަމާިއ ފަރާތްޕުޅުންނާއި 

ެބހެއްޓެވި ގާތްކަމަށްޓަަކއި ފަށްަފށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ައދި ޖުމުލަގޮތެއްަގއި، އެއްބާރުެލއްވުުމގެ އިތުރުން 
 ގައި ޝާމިލްކުރަެމވެ.އް މި ޝުކުރުފަރާތްތަ އެންމެހާ އެހީތެިރވެދެްއވި މި ދިރާސާގައި 
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V DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

 

 (އެބްސްޓްރެކްޓް) ޚުލާޞާ  ދިރާސާގެ  މުޅި 

މ. އިން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުަގިއ ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަފުޒުތަކުގެ ތެެރއިން 1900ދިރާސާއަކީ، މި 

ދެނެގަތުމަާށއި ހުރިނަމަ އެފަދަ  ބަލައި، އެކަން ައއިސްފަިއވާ ލަފުޒުަތއް ހުރިތޯމާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް 

ކޮްށފައިވާ ދިރާސާެއކެވެ.  ގޮތުންްއކަން ދެނެގަތުމުގެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް ައއިސްަފއިވަނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެ

' އެޕްޯރޗް'އިންޑަކްިޓވް ގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް 'ކޮލިޓޭޓިވް ޕެަރޑައިމް'ގެންދިޔަީއ، މި ދިރާސާ ކުރިައށްމިގޮތުން، 

ޑޮިކއުމެންޓޭޝަން އާއި އިންޓަރވިުއެގ އެހީގައި މަޢުލޫމާތު  މި ދިރާސާއަކީ އަދި ހަމައެހެންމެ،އަށެވެ. 

 ވެ. ަތއްޔާުރކޮށްފަިއާވ ދިރާސާއެްއވެސް މެއެ ، އެްއކޮށްގެން

ން ފެިށގެން ދިެވހިބަހުގަިއ އިމ. 1900ކުގެ މަްއޗަށް ބަލާއިުރ، ހޯދުންތަދިރާސާއިން ހޯދި  

ލަފުޒު  15ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ަލފުޒުތަކުެގ ތެރެއިން މާނައަްށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައިއސްފައިވާ 

ލަފުެޒވެ.  3ލަފުާޒއި މާނަ ހަނިެވފައިވާ  6. ޭއގެތެޭރގަިއ ހިމެނެނީ، މާނަ ފުޅާވެަފއިާވ ވެފާހަގަކުރެވިަފއިެވއެ 

 ލަފުޒު ފާހަގަކުެރވިފަިއވެެއވެ.  2ލަުފޒާއި އަގު މަތިވެަފިއވާ  4ައގު ދަށްވެފަިއވާ އަދި 

 އާއި 'ެއކްސްޓްރާ ލިްނގްއިްސޓިކް 'ަމރުޙަލާ 'ލިްނގްިއސްޓިކް، ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ލަފުޒުތަކަކީ  

އެުދަވސްވަރެްއގެ ޢާއްމު )ސިންކްރޯނިކް  ( އަދިތެރެއިން  ޒަމާންތަކެްއގެ)ޑަިއކްޯރނިކް  ތެރެއިން،ގެ 'މަރުޙަލާ

ދަލުއަިއސްފަިއވާ ަލފުޒުތަކެްއކަން ފާހަގަކުެރވިފަިއވެެއވެ. އެހެންކަމުން، ބަާމނައަށް  (ވާހަކަދެްއކުމުގެ ތެެރއިން

ލަފުޒަކީ ވެްސ، ލިންގްިއސްިޓކް ޢިލްމުގައި މާނަ  15ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު، މި ދިރާސާގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ 

 އްކަން ހޯދުންތަުކން ފާހަގަކުރެވުނެެވ.ކެ ލަފުޒުތަދަުށން، މާނައަށް ބަދަލުއައިސްފަިއވާ  ވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެބަދަލު
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1 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

 )އިންޓްރޮޑަކްޝަން( 1ބާބު 

 ތަޢާރަފް: 

ބަހުގައި ބޭނުންުކރެވޭ ބަެއއް ލަފުޒުތަކަާށއި ެއ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް ބަދަުލއައުމަކީ ކޮންމެ ބަހެއް  ،ޒަމާނާއެކު 

މިގޮތުން ދުނިޭޔގެ އެހެނިހެން ބަސްބަހެކޭ އެއްފަދަިއން ދިވެހިބަހަކީ ވެްސ،  ކުރިމަތިލާ މަރުޙަލާއެެކވެ.ވެސް 

ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލަމުންދާ ބަހެކެވެ. ބަހުގަިއ ، ޒަމާނާއެކު ތަފާތު ބަދަލުތައް އަންނަމުންދާ

ންދާ ބަހެކެވެ. މިގޮތުން އަންނަ ބޭނުންކުރެވެމުންދާ އެިކއެކި ަލފުޒުތަކަށާއި އެ ލަފުޒުތަުކގެ ާމނައަށް ބަދަލު އަންނަމު

 ބައެއް ބަދަލުތަކަީކ، ދާއިމީ ަބދަލުތަކަކަށް ެވގެންދާއިރު، ަބެއއްކަހަލަ ބަދަލުތަކަކީ 'މޫސުމީ' ބަދަލުތަކަކަށް ވެދެެއވެ. 

ބަހުަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ލަފުޒުތަކާއި ެއ ، ސަބަބުން ބަދަލުތަުކގެ ބަހުގެ ލަފުޒުތަކަށް އަންނަ ބައެއް

ްނނަކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. އާިއ މުޖުތަމަޢުގައި އެ ލަފުޒެްއ އަާދކުރާ ދައުރަށް ެވސް ބަދަލު އަ ގެ މާނަލަފުޒުތަކު

އެހެންނަމަވެސް، ލަފުޒުަތކުެގ މާނައަށް ބަދަލު އަންނަމުންދާއިރު، އެ ބަދަލުތައް އެ ބަަހކުން ވާހަކަަދއްކާ ހުރިހާ 

( ހާމަކުރަްއވަެއވެ. ކަންމިހެން 1996އި ޑޭވިޑް ޕީ. ވިލްކިންސް )އަހުލުވެރިންގެ ވާހަކަދެއްކުމުްނ ނުފެންނާނެކަމުގަ

ހުރިނަމަވެސް، މާނައަށް ަބދަލުއަންނައިރު، އެ މާނަައީކ މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާފަދަ މާނައަކަށް ވެއްޖެނަމަ 

ލަފުޒުގެ  މުޖުތަމަޢުން އެ ލަފުޒަކަށް ނުވަތަ އެ މާނައަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ޖާގަލިބިގެންދެެއވެ. އަދި މިފަދަ

ރޑް ނޯރ ،އަޞްލު މާނަ މަޑުމަޑުން ވަޅުޖަހަމުން ( 2010ސްޓް )ޑް ކްއީ މާނަ ފޮހެވެމުން ދާނެކަމުގައި ރިޗަ

 ހާމަކުރައްަވއެވެ. 

ނޑުގޮެތއްަގއި ބަލާފައިވާނީ މ. އިން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރަމުން 1900 ،މި ދިރާސާގައި މައިގަ

މ. އިްނ 1900މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްަފއިވާ ލަުފޒުތަުކގެ މަްއޗަށެވެ. އަންނަ ލަފުޒުތަުކގެ ތެރެއިން 

ނޑައަާޅފައިވަނީ، މާނައަށް ބަދަލު އައިސްަފއިވާ ލަފުޒުަތކުގެ ޮގތުގައި  އެންމެ ދުވަްސވީ  ،ފެށިގެން ބެލުމަށް ކަ
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މ. 1900، ލިޔުންތަކަކީ ފުޒުތައް ހިމެނޭ 'ޮގނޑުވުން' ، 'ުޒވާބު' އަދި 'ހޭެއރުވުން' ފަދަ ލަ ލިޔުންތަކުން ފެނިފައިވާ

މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްފައިވާ ލަފުޒުތަަކކީ ކޮބަިއޯތ އެގޮތުްނ، ކަަމށް ވާތީއެެވ. އަހަރުތަުކގެ ލިޔުންތައްގެ 

ބަލައި، ކުރިން ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވެމުން އައި މާނަ އާިއ މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ މާނައަށް ބަލާއިރު، 

ަލފުޒުތަކުގެ މާަނއަށް ައއިސްަފއިވާ ބަދަލުތަަކކީ ކޮަބއިތޯ ަބލައިލާފައިވާެނއެެވ. އަދި ލިންގްއިސްިޓކް އުޞޫލުން 

މީގެއިތުރުން، ބަދަލުތަްއ އައިސްަފއިވަނީ ކިހިނެއްކަާމއި ކޮން ގޮތަކުންކަން ވެސް ހޯދާ ބަލަިއ 

 ދިރާސާކޮށްފައިވާެނއެެވ.

ބަދަލުތައް ދެނެަގތުމުގައި މައިަގނުޑގޮތެްއަގިއ ބަލާފައިވާނީ،  ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަިއސްފައިވާ

ނުޑ 'ެސމޭންޓިކް ޗޭންޖް' ގެ ދަށުން މާނައަށް ބަދަލުއަންނަ ލިންގްއިސްިޓކް ޢިލްމުގައި  ގޮތްތަކުގެ މަްއޗަށެވެ. މައިގަ

ދަށުން މާނައަށް  ގެ ’Broadening’ ، ‘Narrowing’  ،‘Pejoration’ ، ‘Amelioration‘މިގޮތުން، 

އަދި ހަމަެއހެންމެ، އެ ލަފުޒުަތކުެގ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަިއސްފަިއވާ ލަފުޒުަތކަކީ ކޮބައިޯތ ބަލައިލާފައިވާެނެއވެ. 

 ،އިންމާނައަށް ބަދަލު އައިސްފަިއަވނީ ކޮންގޮތަކުން ކިހިނެްއކަްނ ވެސް ހޯދާ ބަލައި، މި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެ

ގޮތާއި މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތުތަކާިއ ކުރިން ބޭނުންކުރަުމން އައި  ލަފުޒުތައްމުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ 

 ބޭނުންކުރެވޭގޮތްަތއް ބަލައި ިދރާސާކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

 ދިރާސާކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފް )ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ދަ ޕްރޮބްލަމް( 1.1

ކީ ވެސް، ޒަމާނާެއކު އަންނަ ަތފާތު ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ބަސްބަހެކޭ އެއްފަަދއިން ދިވެހި ބަހަ

ުރ ފޯރާ ބަހެކެވެ. މިގޮތުްނ، 'ސެމޭންޓިކް ޗޭންޖް' ުނވަަތ ލަފުޒުތަކުެގ މާނައަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަ

ބަދަލުތަކުގެ ޢާއްމުޮކށް ލަފުޒުތަކުެގ މާނައަށް ައންނަ ތަފާތު ، ބަހަށް ވެސް ދަނީ ފޯަރމުންނެވެ. ެއގޮތުންދިވެހި

ތެރެއިން ލަފުޒުގެ އަގު މަްއޗަށްދިއުމާއި އަގު ދަްށވުމާއި މާނަ ފުޅާވުމާއި މާނަ ހަނިވުމުގެ ސަބަބުން ބަހުގަިއ 

ބޭނުންކުރެވޭ ބައެއް ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަށް އަންނަ ތަފާތު ބަދަލުތަކަކީ ދުނިޔޭގައި މީހުން ވާހަކަދައްާކއުޅޭ ހުރިހާ 

މި ބަދަލުތަކުެގ ތެރެއިން، ލަފުޒުތަުކގެ  ،ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ިމ ދިރާސާއަކީ  ބަހެއްވެސް ހިްއސާކުރަމުންދާ



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

3 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްަފއިހުރި ލަފުޒުތަްއ ިދވެހިބަހުގަިއ ހުރިތޯ ބަލައި، ހުރިނަމަ އެ ލަފުޒުތަުކގެ 

މި  ،ރެވޭ ދިރާާސއެެކވެ. ަކންމިހެން ހުރުމާއެކުމާނައަށް އަިއސްފަިއވާ ބަދަލުތަކަކީ ކޮަބއިކަން ދެެނގަތުމަށްޓަކައި ކު

ނޑު އަމާަޒީކ  މ. އިން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުެރވެމުން އަންނަ ލަފުޒުތަކުެގ 1900ދިރާސާގެ މަިއގަ

 ތެރެއިން މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްަފއިހުރި ލަފުޒުތައް ހުރިތޯ ބަލައި، ހުރިނަމަ އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް 

 އައިސްަފއިވަނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްކަން ދެނެގަތުެމވެ. 

 :ދިރާސާގެ ސުވާލު  1.2

ނުޑގޮތެްއަގއި އަމާުޒކޮށްފަިއވާ ސުވާލަީކ،  މ. އިން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރަމުން 1900މި ދިރާސާ މައިގަ

ވާ ލަފުޒުތަްއ ެއބަހުރިހެއްޔެވެ؟ ހުރިނަމަ އަންނަ ލަފުޒުތަުކގެ ތެރެއިްނ މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކްއ އަިއސްފައި 

 އެފަދަ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް ައއިސްފަިއވަނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްހެްއޔެވެ؟ މިެއވެ. 

 ދިރާސާގެ ބޭނުން ނުވަތަ ޖަސްޓިފިކޭޝަން: 1.3

ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ މ. އިން ފެށިގެން ިދވެހިބަހުގަިއ 1900މި ދިރާސާައކީ ކުރިން ވެްސ ހާމަކުރިފަދައިން، 

އަދި އެ ލަފުޒުަތުކެގ  ،ލަފުޒުތަކުގެ ތެެރއިން މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްަފއިވާ ލަފުޒުަތކަކީ ކޮަބއިކަާމއި

މާނައަށް އައިސްފަިއވާ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަުތމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާާސެއކެވެ. އެހެންކަމުން، މި 

ވެހިބަަހށް ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ދިރާސާއެއްކަމުަގެއވެ. ސަބަބަކީ، މާނައިގެ ގޮތުްނ ދިރާސާވެގެންދާނީ، ދި

ލަފުޒުތަކަށް އައިސްަފއިވާ ަބދަލުތަކާއި އެފަދަ ލަފުޒުތަްއ މުޖުތަމަޢުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާގޮތް މި 

ލުތައް އަންނަްނ މެދުވެރިވާ ސަބަބުަތއް ދިރާސާއިން އެނގިގެންދާނެތީެއވެ. އަދި ލަުފޒުތަުކގެ މާނަައށް ބޮޑެތި ބަދަ

އަންނަމުންދާ މިފަދަ ބަދަލުތަކާމެދު  ލިންގްއިސްިޓކް ޢިލްމުގެ ތެރެިއން ދެނެގަނެ، ދިވެހިބަހުގެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް

ިކ އެ ވިސްނުމަށް މަގުހުޅުިވގެންދާނެތީ ވެސް މެއެވެ. މީެގއިތުރުން، މާނައަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ުމންދިޔަނަމަވެސް، އެކަާމގުޭޅޮގތުން މިހާތަނަށް މާބޮޑު ލުތައް ފާޅުކޮށް ލިޔުންތަްއ ލިުޔއްވަތަފާތު ޚިޔާބޭބޭފުޅުން 



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

4 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ގައި މާަނއަށް ެއގޮތުްނ ދިވެހިބަހުދިރާސާއެއް ކުރެވިަފއިނުވުން މިއީ ވެސް މި ދިރާާސ މުހިއްމުވާ ސަބަެބކެވެ. 

ބަދަލު އަންނަން  ދަ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އައިސްފަިއވާ ބަދަލުތަކާއިއެފަ އައިސްަފއިހުރި ބައެއް ލަފުުޒތަކާއި

މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ދެެނގަތުމުެގގޮތުން ކުރެވޭ މި ދިރާސާެވގެންދާނީ ވަރަށް ވެްސ މުހިއްމު ދިރާސާއެއް 

ލުއައިސްފައި ހުިރ ކަމުގަެއވެ. ދުނިޭޔގެ އެހެނިހެން ބަސްބަހެކޭ އެއްފަަދއިން، ދިވެހިބަހުގައި ވެސް މާނަައށް ބަދަ

 ިމކަމާުގޅޭގޮތުން ހޯދާ މި ހޯދުންތަކަކީ މުހިއްމު ހޯދުންތަކެއްކަމުގައި ެވގެންދާނެއެެވ.  ،ލަފުޒުތައް ހުރި އިރު

ނޑިތައް:  1.4 ނޑުދަ  ދިރާސާއިން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

މ. އިން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން 1900މި ދިރާސާއިން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ، 

އަންނަ ލަފުޒުތަުކގެ ތެރެއިން މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ައއިސްފަިއވާ ލަފުޒުަތއް ހުރިތޯ ބަލައި ހުރިނަމަ، އެފަަދ 

އެފަދަ ލަފުުޒތަކުގެ މާނައަށް ައއިސްފަިއާވ ބަދަލުތަކަކީ ކޮަބއިކަން  ލަފުޒުތައް ދެނެގަތުެމވެ. އަިދ ހަމައެހެންމެ،

ދެނެގަނެ، ެއ ބަދަލުތައް ައއިސްފަިއވަނީ، ލިްނގްއިްސޓިްކ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިުރ، ކޮންކޮން ަބއިތަކެްއގެ 

 ެއކަން ހާމަކޮށްދިނުމެވެ. ،ދިރާސާކޮށްދަށުންކަން 

،  ’Broadening’ ، ‘Narrowing‘ތިން ބަލާއިރު، ތަކުގެ މައިސްވެ ފާހަަގކުރި ލިންގްއިްސޓިކް ހަމަ

‘Pejoration’ ، ‘Amelioration’  ިފަދަ ބައިތަކުގެ ދަށުން މާނައަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ލަފުޒުތަާކއ

މި ދިރާސާގެ ސަބަބުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ، އައިްސފައިވާ ބަދަލު ދެނެގަތުމަކީ ވެސްމާނައަށް  އެލަފުޒުތަުކގެ

ނޑުަދނޑި  ގެ އެހީގަިއ، ލަފުޒުތައް ދެނެގަނެ، ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށްފަިއާވ އެވެ. މިގޮުތން، ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންއެއް ލަ

މި ދިރާސާަގިއ އެކަން ހާމަކޮށްދިނުމަކީ  ،ފާހަގަކޮށްޙާލަތާއި މާނަ ދޭހަކޮށް، މާނައަށް އަިއސްފަިއވާ ބަދަލުތަްއ 

އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާެޒވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ލިންްގއިސްޓިްކ ހަމަތަކުން ބަލާއިުރ، ބަދަލުތައް އަންނަން 

މެދުވެރިވާ ސަބަބުަތކަކީ ކޮބައިކަން ދެެނގަތުމަކީ ެވސް، މި ދިރާސާއިްނ ާޙޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ 

ނިޑއެެކވެ.  ނޑުދަ  ލަ
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 ނިޝަން އޮފް ޓާރމްސް:ޑެފި 1.5

 މާނަ ފުޅާވުން    ބްރޯޑެނިންގ -

 މާނަ ފުޅާވުން    ވަިއޑްނިންގ -

 މާނަ ފުޅާވުން    ޖެނެރަލައިޒޭޝަން -

 މާނަ ހަނިވުން    ނެރޯވިންގ -

 މާނަ ހަނިވުން )ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަވުން(   ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން  -

 އަގުދަްށވުން     ޕިޖޮރޭޝަން -

 އަގުމަިތވުން    އެމިލިއޮރޭޝަން  -

  އް ލަފުޒާ ދެެމދު އޮންނަ ގުޅުންއެއް ލަފުޒު އަނެ     މެޓޮނީމީ  -

 މާނަކުރާ އެްއޗަކާ ގުޅުންހުރި ލަފުޒު     މެޓަފަރ -

 ގެ މާނައަށްލަފުޒުއެދުވަްސވަރެްއގެ ޢާއްމު ވާހަަކދެއްކުމުގެ ތެެރއިން    ސިންކްރޯނިކް ޗޭންޖް  -

 ބަދަލު އަންނަ

 މާނައަށް ައއިސްފަިއވާ ބަަދލުގެ ލަފުޒު  ޒަމާންތަކެްއގެ ތެރެއިން   ޑައިކްރޯިނކް ޗޭންޖް  -

 ަބދަލުތައް އަންނަބަސްކޮށާރުަގއި ހިމެނޭ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ޔުނިޓަކަށް    ލިންގްއިސްިޓކް މަރުޙަލާ -

 ބަހުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި ޠަބިޢީ އުޞޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުަތއް   މަރުޙަލާއެކްސްޓްރާ ލިްނގްއިސްިޓކް  -

 ސީދާ ނުބުނެ )ނުސީދާކޮށް( ބުނާ ބުނުން     އިމްޕްލިކޭޗަރ -

 އެއް މާނަެއއް ދޭހަވާ ލަފުޒު     ސިނޮނީމްސް -

ރޒޭޝަންސް  -  ދެކެވޭ ވާހަކަ    ކޮންވަ

 އެ ދުވަްސވަރަކަށް ާޚއްޞަ      މޫސުމީ -
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 ދަ ސްޓަޑީ: ލިމިޓޭޝަން އޮފް 1.6

އަތްދަށު ތަޙްޤީޤުގެ މަޝްރޫުޢގެ ދަށުން ކުެރވޭ މި ދިރާާސ މައިަގނުޑގޮތެްއގަިއ އަމާުޒޮކށްފައިވާނީ، ިދވެހިބަހުަގއި 

ބޭނުންކުރެވޭ ލަފުޒުތަުކގެ ތެެރއިން މާނައަށް ބަދަލު އަިއްސފައިހުރި ލަފުޒުތައް ދެނެގަތުުމގެ މަްއޗަށްކަމަށް ާވއިރު، 

ގިނަ ލިޔުންަތއް ިކޔުމަކީ މިފަދަ ދިރާސާއެްއގަިއ  ީވހާވެސްތްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ލަފުޒުތައް ހުރިތޯ ނުަވތަ ނެ

ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އަދި ާޚއްޞަކޮްށ، ުކރީއްސުރެ ލަފުުޒ ބޭނުންކުެރވެމުން ައއި ގޮތްތަްއ 

ދިރާސާ ުކރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެްސ،  ،ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުީރގެ ލިޔުންތައް ކިޔާ 

ގެްނދިއުމުގަިއ ދިމާވި ވަރަށް މަުދުވމަކީ މި ދިރާސާ ކުިރއަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔެ، ޝާޢިުއޮކށްފައި ހުރި ލިޔުންތައް

ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެެއވެ. ލިޔުންތަްއ ލިބެން ހުރިލެއް މަދުކަން ވަރަށް  ދުވަްސވީބޮޑު ދަތިކަމެކެވެ. އަދި ޚާްއޞަކޮށް، 

  މަކަށްވިއެވެ.އެހެންކަމުން، މިއީ މި ދިރާސާގައި ކުރިމަތިވި ވަރަށް ޮބޑު ޮގންޖެހު

ޝާއިޢުކުެރވިފައިހުރި ދުވަްސީވ ލިޔުންތައް މަދުވުމުގެ އިތުުރން، ފާހަގަކުރެވޭ އަނެއް ކަމަކީ، ވޭުތވެދިަޔ  

އް އަިއްސފައި ނުވާކަެމވެ. މި ދިރާސާަގއި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާ އަހަރުތަކުަގއި ދިވެހި ބަސްފޮަތށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެ

ބަސްފޮތް )އ.ގެ ރަދީފް( ހަމަ އެއްގޮތަކަެށވެ. ދިވެހި ގާތްަގނޑަކަށް ލަފުޒުތަކެްއގެ މާނަވެސް ބަްސފޮތުގައި ހުރީ 

ުކގެ 'އުޅަނުދ' ގެ މާނަ ފިޔަވައި އެހެން ލަފުޒުތަަގއި  2006ގެ އިތުރުން  2000އަދި ބަސްފޮތް ، 1985

ެއއްެވސް ބަދަލެއް ައއިސްފަެއއް ުނވެެއވެ. އެހެންކަމުން، މިީއެވސް، ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަްށ  ބަސްފޮތުގައި މާނައަށް

ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަށް ، އައިސްަފއިާވ ބަދަލުތައް ދެެނގަތުމުަގއި އުނދަޫގވި ކަެމެކވެ. އަދި މިކަމުެގ ސަބަބުން 

 އައިސްަފއިވާ ބަދަލު ސީދާ ހާމަކުރުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ދަތިކަެމއް ކުރިމަތިިވއެެވ. 

އިސްެވ ފާހަގަކުރި ކަންތައްަތކުގެ އިތުރުން، ފާހަަގކުރެޭވ އަނެްއކަމަކީ ދިރާސާ ހެުދމަށް އެކަށީގެްނާވ  

ރި މަދު ވަޞީލަތްތަކާއި ފޮތްތައް ވެސް ެއކަށީގެްނވާ ވަރަށް ަވގުތު ލިބިފައިނުވާކަެމވެ. މީގެ ސަބަބުން، ލިބެންހު

ިވއެވެ. އެެހންނަމަވެސް، މި ކަންތައްަތކާ ެއކުަގއިމެ، ެއކިއެިކ ދިާރސާކުރުމަށް ދަތިފުންމިނުގައި ިކޔަިއ، 

 ވެ. ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް މަގުފަހިވިއެ މަސައްކަތް އެދެޭވގޮެތއްަގއި  މަތިން،ބޭބޭފުޅުންގެ ލަފާފުޅާއި އިރުާޝދުގެ 
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 )ލިޓްރޭޗަރ ރިވިއު( 2ބާބު 

ޮގތުން ކުރެޭވ ފަިއާވ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމުގެ މި ދިރާސާއަކީ، ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަށް ައއިސް 

ލަފުޒުތަކުގެ  ގެ ދަށުންލިންްގއިސްޓިކް ިޢލްމުގައި 'ސެމޭންޓިކް ޗޭންޖް'  ،ދިރާސާއެްއކަމުަގއި ވާތީ، މި ރިވިުއގައި 

ތަްއ، ލިންގްއިްސޓިކް ޢިލްމުގެ މާނައަށް ބަދަލުއަންނަ މަިއަގނޑު ަބއިތަކާިއ ބަދަލުތައް ައންނަ ގޮތްތަކާިއ ސަބަބު

 އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔުަތާކއެކު ހިމަނާފައިވާެނއެވެ. 

 (SEMANTIC CHANGE)ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް ބަދަލުއައުން  2.1

ންކުރާ މުޖުތަމަޢާއި ޒަމާނާއި ތަނާއި ަވގުތާއެުކ ބަދަލު އަންނަމުންދާ އެްއޗެެކވެ. ތަފާތު ބޭނު ބަހަކީ، އެ ބަސް 

އާ ލަފުޒުަތއް އުފަންވުާމއި ބަެއއް  ،ޙާދިސާތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ކަޑައްުތކުރާ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކުގެ ސަބަބުން

ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަްށ އަންނަ ތަފާތު ބަދަލުތަކަީކ ކޮންމެ ބަހަކަށް ެވްސ  ،ލަފުޒުތައް އުިވގެންދިއުުމގެ ިއތުރުން

ކުރިމަތިވާ ކަންކަެމވެ. 'ސެޭމންޓިކް ޗޭންޖް' ނުވަތަ ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަށް ބަދަލުއަުއމަކީ ދުނިޔޭގައި މީހުން 

ކުެގ މާނައަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވާހަކަދަްއކާއުޭޅ ހުރިހާ ބަހެއް ވެސް ހިއްާސކުރާ މަރުޙަލާެއެކވެ. މިގޮތުން ލަފުޒުތަ 

'ސެމޭންޓިކް ޝިފްޓް' ނުވަަތ 'ސެމޭންޓިކް ޕްރެގްރޭޝަން' އޭވެސް ކިަޔެއވެ. 'ސެޭމންޓިކް ޗޭންޖް' ނުވަތަ 

ބަސް ބޭނުންކުރާގޮތުންނާއި ޒަމާނާއި ވެށްާޓއި ބަހުގެ އަހުލުވެރިންެގ  ،މާނައަށް އަންަނ ބަދަލުތަކަކީލަފުޒުތަކުގެ 

 ހާމަކުރަްއވަެއވެ.  (2008ުޒކޮސްކީ )އަންނަ ަބދަލުތަކެއް ކަމުަގއި  ވިސްނުމާ ގުިޅގެން

އުލްމަން ގެ ރިފަރެންޝަްލ ތިއަރީަގއި އޭނާ ހާމަކޮްށފައިާވގޮތުން، މާނައަްށ ބަދަލު އަންނަނީ ާއ 

 އާ  (1957ލަފުޒަކާމެދު ޚިޔާލުކުރެވުމުްނ ނުވަތަ ލަފުޒަކާ މެދު އާ ޚިޔާލެއް އުފެދުމުންކަމުގަިއ އުލްމަން )

އަދި މީެގއިތުރުން ބޭރުގެ ނުފޫޒުަތކުގެ ސަބަބުންނާއި އާ ނަމެްއ  ހާމަކުރައްަވެއވެ. (2008ޒުކޮްސކީ ) ޙަވާލާދެްއވައި

ނުވަތަ ލަފުޒެްއ އުެފއްދުމަށް ބޭނުންވާ ބޭނުންވުމަކީ ވެސް މާނަ ބަދަލުވުމަށް މެދުވެރިކުުރވާ ކަްނކަންކަމުަގއި ވެްސ 

ހާމަކުރައްަވއެވެ. ބަހުަގއި ހިމެނޭ ލަފުޒެއްގެ މާނައަށް  (2008ޒުކޮްސކީ ) ވާލާދެއްަވއިޙައާ  (1957)އުލްމަން 

'ބްޯރޑްނިންގ' )މާނަ ފުޅާވުން(، 'ނެރޯވިްނގ' )މާނަ ހަނިވުން(، 'ޕިޖޮޭރޝަން' )ައގު ދަށްވުން( ބަދަލު އައުމުަގއި 



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

8 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

މުަގއި ސްޓެފަން އުލްމަްނ މިއީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިއްމު ބައިތަކެްއކައަދި 'އެމިިލއޮރޭޝަން' )މާނަ ހަނިވުން( 

ހާމަކުރަްއވަެއވެ. ައދި މީގެއިތުރުން 'މެޓަފަރ' ާއއި 'މެޓޮނީމީ' ގެ ސަބަބުންެވސް މާނަ ބަދަލުވުމަށް ބާރު  (1962)

 ( ހާމަކުރަްއވަެއވެ.1002ފޯރުވާކަމުަގއި ރޭމަންޑް ހިކީ )

 (BROADENING)މާނަ ފުޅާވުން:  2.2

ލަފުޒުގެ މާނަ ފުޅާވުމޭ ބުނެެވނީ، ކުރިން ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުން އައި މާނަތަކުގެ އިތުރުްނ އެހެން އިތުރު މާނައެްއ 

ނުވަތަ މާނަތަކެއްަގއި ލަފުޒު ބޭނުންކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން ލަފުޒުގެ މާނަ ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން، ކުރިން އެ ލަފުޒުން 

)ވިކްޓޯިރއާ ފްޮރމްކިން، ޑޭިވޑް ބްލެއަރ،  ވަތަ މާނަތަކެްއ ދޭހަވާނެއެވެއެއް ނުއެކު އެެހން މާނަދޭހަވާ ހުރިހާ މާނައާ

ކުރިން ބޭނުންުކރަމުން އައިސްފަިއވަނީ  ’holiday‘(. މިގޮތުން އިނގިރޭސިބަުހގައި 2999 ،ޕީޓަރ ކޮލިންސް

‘Holy day’  ދީނީގޮތުން މާތް، ބަރަކާތްތެރި ދުވަހަެށވެ. ނަމަވެސް ފަހުން މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުން އައި މާަނ

ގެ މާނަިއގައި އަީއ  ’Holiday‘ފުޅާވެ، މަަސއްކަތްނުކުރާ ނުވަތަ ބަންދު ކޮންމެ ދުވަހެއް ވެސް 

 ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. 

އަކީ ކުއްާތގެ  ’dogge‘ލިްޝ ލަފުޒެްއކަމަށްވާ، އިސްެވ ފާހަގަކުިރ ލަފުުޒގެ އިތުރުން، މިޑްްލ އިްނގް

ނުވަތަ ަނއިން ޚާއްޞަ ވައްތަަރކަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ލަފުޒެކެވެ. އެެހންނަމަވެސް ލަފުޒުގެ މާނަ ފުޅާވެ، ކެ

 ައއީ ބޭނުންކުރެވެމުންކަމުަގއި ވިކްޯޓރިއާ ފްރޮމްކިން އ.އ.ފ ’dogge‘ޢާއިލާގެ ހުރިހާ ވައްަތރަކަށް ވެސް  ކުއްތާ

 ( ހާމަކުރަްއވަެއވެ. 1999)

'ބްރޯޑްނިންގ' ނުވަތަ 'ޖެނެަރލައިޒޭޝަން' ގެ ދަށުން މާނަ ފުޅާވެގެންދާ ދިއުމުަގއި ބަެއއް ޙާލަތްތަކުަގއި 

ކުރިން ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މާނައަށްވުރެ ފަހުން ބޭނުންކުރަންފަށާ މާނަތަކަށް ބޮޑަށް އަހުލުވެރިކުުރވަެއވެ. 

މި  ’business‘( ހާމަކުރައްާވގޮތުަގއި އިނގިރޭސި ބަހުަގއި ބޭނުންކުރާ 2008ސޮލް ސްޓޮއިންމެންޓް )، މިގޮތުން

ލުެވގެން އުޅުމަށާއި ދެރަވުމުގެ މާނައިަގެއވެ. އޫލަފުޒު ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފަިއވަނީ ކަމަކާ މަސް
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9 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ނުވަތަ 'ވަޒީާފ' ގެ މާނައިަގއި މިލަފުޒު  އެހެންނަމަވެސް، ލަފުޒުގެ މާނަ ފުޅާވެ، 'ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ'

ރައްަވެއވެ. މީގެއިތުރުން، ފްރެންޗް ( ހާމަކ2008ުބޭނުންކުރަމުން އަންނަކަމުގަިއ ވެސް ސޮލް ސްޓޮއިންމެންޓް )

ނޑު' 'bread-basket ގެ އަސްލު މާނައަކީ ހަމައެކަނި  panier' ((basket‘ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ  ޕާން ވަިށގަ

( ހާމަކުރައްަވެއވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ކޮންމެ ވައްތަެރއްެގ ބާސްކެަޓކަށްވެްސ 2010މާ )ކަމުގަިއ ނިކް ރޭ

panier .ެއައީ ބޭނުންކުރެވެުމންކަމުގައި ވެސް އޭނާ އިތުރަްށ ހާމަކުރައްަވއެވ 

ހިމެނޭ  ެއްއ ޢާއިލާއެްއގެ ނުވަތަ އެއް ްގރޫޕެއްަގއި ،އިސްވެ ފާހަގަކުރި ބަެއއް މިސާލުތަކެކޭ އެއްފަަދއިން

ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް އެއް ނަެމއް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަކީ ވެސް މާނަ ފުޅާވުމުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ކަމެކެވެ. 

އަކީ މޫނު ފޮހުމަށް  ’kleenex‘ ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވގޮުތގަިއ،( 2011މިގޮތުން، އެަކޑަމިކް ރައިިޓންގ )

ގެން ައއި ބްރޭންޑެއްގެ ނަެމވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ލަފުޒުެގ ބޭނުންކުރާ ޓިޝޫގެ ބާވަެތއްެގ ގޮތުަގއި ޢާއްމުވެ 

އައީ މިނަން  ’kleenex‘މާނަ ފުޅާވެ، މޫނު ފޮހުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ބްރޭންޑެއްގެ ޓިޝޫެއއް ނަމަވެސް، 

 ގަިއ ހާމަކޮށްފައިވެެއވެ.( 2011ބޭނުންކުރެވެމުންކަމުަގއި ެއކަެޑމިކް ރައިޓިންގ )

ބޭނުންކުރެވެމުން ައީއ ހަމައެކަނި ޅަ  ’bird‘އިތުރު މިސާލަކަށް ބަާލއިރު، މުސްކުޅި އިނގިރޭސިބަުހގަިއ 

ބަހުގައި އުދުހޭ ހުރިހާ ޒަމާނީ އިނގިޭރސި ،( ހާމަކުރަްއަވއެވެ. އެއާ ޚިލާފަށ1933ްދޫންޏަށްކަމުގައި ބްލޫމް ފީލްްޑ )

 ޢާއިލާަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ދޫންޏަކަށް ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ޖަނަވާރަށް ނުވަތަ މިހާރު މި ބޭނުންކުރާ ފަދައިން 

( ބަޔާންުކރައްަވއެެވ. މީެގއިތުރުން، 1933ބޭނުންކުރަންފެށިކަމުގަިއ ެވސް ބްޫލމް ފީލްޑް ) ’bird‘ނިޞްބަތްކޮށް 

‘bird’  ީމި ލަފުޒަކ‘girl’ ްހިީކ  ގެ މާނަިއގައި ވެސް މިހާރު ޭބނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަފުެޒއްކަމުަގއި ރޭމަންޑ

ނުވަތަ އަްނހެންކުދިންގެ މާނައިަގއި ބަަލިއގަންނަންފަށާފައި މިވަނީ  ’girl‘( ހާމަކުރަްއަވއެވެ. މި ލަފުޒު 2001)

‘bride’ ( ީ2001މި ލަފުޒާ ގުިޅގެން ކަމަށްވުން އެކަީށގެްނވާކަމަށް ެވސް ރޭމަންޑް ހިކ)  ްއިތުރަށ

ހާމަކުރައްަވއެވެ. އެހެންކަމުން ލަފުޒު ކުރިން ބޭނުންކުރި މާނައަށްވުރެ ފުޅާކޮށް މިހާރު އަންނަނީ 

 ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. 
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 (NARROWING)މާނަ ހަނިވުން  2.3

ެށވެ. އެތަްއ މާނަ ހަނިވުންކަމުގައި ބެެލވެނީ ފުޅާ މާނައެްއގައި ބޭނުންކުަރމުން އައި ލަފުެޒއްގެ މާނަ ަހނިވެގެންދިއުމަ

ވަަނ  17މާނައެއްަގއި ބޭނުންކުރަމުން އައި ލަފުޒެއް ވަކި ޚާއްޞަ މާނައެްއގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށެވެ. މިގޮތުން، 

ބޭނުންކުރަމުން އައީ ޖަނަވާުރގެ މަްސ ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ ކާނާއަކަށް ނިޞްބަްތކޮްށ  ’meat‘ޤަރުނުގައި 

( ހާމަކުރައްަވއެެވ. އެހެންނަމަވެސް، މި ލަފުޒުގެ މާނަ ފަހުން 1999އ.އ.ފ ) ކަމަށް ވިކްޓޯރިއާ ފްރޮމްކިން.

ހަނިވެ، މިހާރު ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހަމައެކަނި އެއްގަމު މަހަށް ނިޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށިކަމުގައި ވިްކޓޯރިާއ 

ެގ މުސްކުޅި އިނގިރޭިސ ( ހާމަކުރައްަވެއވެ. އިތުުރ ލަފުޒަކަށް ބަލާއިރު، ކުރީ 1999ފްރޮމްކިންގ. އ.އ.ފ )

ނަމަެވސް، ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުން އައި ވީ ކަމަށްބޭނުންކުރަމުން އައީ 'މަރުވުން' މި މާނައިަގއި ’starve‘ބަހުގައި 

މާނަ ހަނިވެ، ހަމައެކަނި 'ހައިހޫނުކަމުގައި މަރުވުަމށް' ލަފުޒު ބޭނުންކުރަން ފެށިކަމުގައި ވިކްޓޯިރއާ 

 މަކުރައްަވއެވެ. ( ހ1999ާފްރޮމްކިންގ.އ.އ.ފ )

 ހުރިހާ ތަނަކަށް ނިޞްބަތްކޮށް،ކޮށް ހާދާފައިހުންނަ ންއެމެރިކަން އިނގިރޭސިބަހުަގިއ ތިރިކޮށް އޮމާ

'ޕޭމަންޓް' ައއީ ބޭނުންކުެރވެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަުހން ހަމައެކަނި މަގުެގ ެއއްފަާރތުގައި ހިނގަން ހަދާފައި 

(. މީގެއިތުރުން، މިޑްލް 2010، މަންޓް' ބޭނުންކުރަންފެށިއެވެ )ނިކް ރޭމާންނަ ދުވާރަށް ނިޞްބަތްކޮށް 'ޕޭހު

މި ލަފުޒު އައީ  ’girl‘ުޒާވން ކުދިންނާ މުޚާޠަބުކޮށް  ،އިންގްލިްޝގައި ކޮންމެ ޖިންސެއް ނަމަވެސް، ޅަ 

ގައި ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ލަފުޒުގެ މާނަ ފަހުން ހަނިވެ، ޒަމާނީ އިނގިރޭސި ބަހު

ބޭނުންކުރަންފެށުމުގެ ސަބަބުން ލަފުޒުެގ މާނަ ކުރިއަށްވުރެ  ’girl‘އަންހެންކުދިންނަށް މުޚާޠަބުކޮށް 

 އ.ނ(. ،ވިލެމް ބީ. ހޮލްމަންހަނިވެގެންދިަޔއެވެ )

އަުޑ ނެރޭގޮތަށް ނަރު ހަރުކޮށްފަިއ ހުންނަ ކޮންމެ ކުެގ އިތުރުން، ޖަޕާނުބަހުގައި އިސްވެ ފާަހގަކުރި ލަފުޒުތަ 

އައީ ޭބނުންކުރެވެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ހަމައެކަނި  ’koto‘މިޔުޒިކް ުކޅޭ ސާމާނަކަށް ނިޞްބަތްކޮށް 
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 ނަރު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ މިޔުޒިކް ުކޅޭ ަވކި ަވްއތަރެއްގެ އެްއޗަކަށް ލަފުޒު ާޚއްޞަކުެރވުމުގެ ސަބަބުން  13

 (. 1995، ޖެފްރީ ހެނިންގލަފުޒުގެ މާނަ ހަނިވެގެން ދިަޔއެވެ )

  (PEJORATION)އަގު ދަށްވުން  2.4

ރަނގަޅު މާނައެްއގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އައި ލަފުޒެްއގެ މާނަ ހުތުރުވެ، އަގު ދަށްވެގެްނދިއުމަކީ ވެްސ 

މާނަ ބަދަލުވުމުގައި ކުރިމަތިާވ މަރުޙަލާއެކެެވ. މިގޮތުން، ަލފުޒުގެ އަުގ ދަށްެވގެންދަނީ، ކުރިން ބޭނުންކުރެވެމުން 

މިއީ މުސްކުޅި  ’silly‘ފުރޮޅިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  އައި މާނައަށްވުެރ، ބަލައިގަުތން ދަށް މާނައަކަށް

އ.ނ(  ،ވިލެމް ބީ. ހޮލްމަން)ގެ މާނައިަގއި ބޭނުންކުރެވުނު ލަފުޒެއްކަުމގައި  ’blessed‘އިނގިރޭސި ބަހުަގއި 

މުގެ ނުވަތަ ހިތްދަތިކަން ލިބު ’deserving of pity‘ވަނަ ޤަރުުނގައި  15 އެހެންނަމަެވސް،އެވެ. މަކުރައްވަ ހާ

ނުވަތަ ނިކަމެތިކަާމއި ނޭނގުުމގެ މާނަިއގަިއ  ’ignorant’ , ‘feeble‘މާނައިގަިއ ބޭނުންކުރަންފެށުމަށްފަހު، 

ނުވަތަ މޮޔައިގެ މާނަިއގައި ލަފުުޒ  'ބުއްިދ ހަމަނުޖެހޭ' ’foolish‘ލަފުޒު ތަރައްޤީވެ، އެންމެފަހުން 

 ެއވެ. ަރްއވަ( ބަޔާންކ1933ުފެށިކަމުގައި ބްލޫމް ފީލްޑް )ބޭނުންކުރަން

ޕިޖޮރޭޝަންގައި ލަފުޒުތަކަށް ދެވިފަިއވާ ޤަދަރުކުަޑވެގެންެދެއވެ. މިގޮތުން ބޭއަދަީބކޮށް ާވހަކަދެއްކުމުަގިއ 

ފަދަ ކަންކަމުން ލަފުޒުެގ އަގު ދަށްެވގެންދެެއވެ.  ން ބޭނުންކުރުންއިންސާނުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ޖަނަވާރުންގެ ނަންނަ

'އޫރު' ފަދަ ނަންނަމުން މީހުނާ މުޚާޠަބުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން މުޖުތަމަޢުގައި ، މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ، 'މަކުނު'

 ( ހާމަކުރަްއވަެއވެ.  2010ލަފުޒަށް ދެވިފަިއވާ ޤަދަރު ކުަޑވެ، އަގު ދަްށވެގެންދާކަުމގައި ނިކް ރޭމާ )

ނޑުވެިރޔާ' އެވެ. އެހެ ގެ’boor‘ ބަލާއިރު، ލަފުޒަކަށްއިތުރު  ންނަމަވެސް ލަފުުޒ އަޞްލު މާނައަކީ 'ދަ

މީހެއްެގ މާނައަްށ  'އަޚްލާޤީގޮތުން ދަށް'ނުވަަތ  'އާދައިގެ ' ’crude person‘ބޭނުންކުރަމުން އައި މާނަ ބަަދލުވެ، 

(. ީމގެއިތުރުން، 'ެއކްސިޑެންޓް' ގެ އަސްލު މާނަައކީ 'ލިބޭ ފުރުޞަތެކެެވ.' 2010 ،ބަދަލުވެގެންދިަޔއެވެ )ިނކް ރޭމާ
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12 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ނޑިވަޅުަތކަށް ޚާއްޞަޮކށް  ބޭނުންކުރަން ލަފުޒު އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ލަފުޒުގެ މާނަ ބަދަލުވެ، ނުރައްކާެތރި ދަ

 ( ހާމަކުރައްަވެއވެ. 2010ލަފުޒު ޕިޖޮރޭޓްވެ ނުވަތަ އަގު ދަްށވެގެްނދިޔަ ކަމުަގއި ނިކް ރޭމާ ) ،ފެށުމުގެ ސަބަބުން

  (AMELIORATION)އަގު މައްޗަށްދިއުން  2.5

އަގު މަްއޗަށްދިއުން ނުވަތަ 'ެއމިލިއޮރޭޝަން' ކަމުަގއި ބެލެެވނީ، ކުރިން ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުން އައި މާނައަށްވުރެ 

ރަނގަޅުމާނައެްއަގއި ލަފުުޒ ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން ލަފުޒުގެ އަުގ މައްޗަށްދިއުމަެށވެ. ލަފުޒު 

ގައި ލަފުޒު ބަލައިގަންނަ މިންވަރު އުުފލިގެންދިއުމަށެވެ. މިގޮތުން، ބޭނުންކުރަންފަށާ މާނައެއްގެ ސަބަބުން، މުޖުތަމަޢު

ނުވަތަ 'ޮމޔަ' މި މާަނއިަގއި  ’foolish‘ވަަނ ޤަރުނުގަިއ  13މިއީ  ’nice‘އިނގިރޭިސ ބަހުގަިއ ބޭނުންުކރާ 

ޒުގެ މާނަ ފަހުން ( ހާމަކުރައްަވއެެވ. އަދި ިމ ލަފ1933ުބޭނުންކުރެވެމުން އައި ލަފުެޒްއކަމުގައި ބްލޫމް ފީލްޑް )

‘coy, shy’  ،ްވަނަ ޤަުރނުގައި  16ނުވަތަ ލަދުރަކިކަމުގެ މާނައިަގއި ބޭނުންކުެރެވމުން އައިސ‘fastidious, 

dainty, subtle’ ާވަަނ  18، ނުވަތަ 'ސަމާލުކަންދޭ، ފުރިހަމަ، އަިދ ރީތި' މި މާނަތަުކގަިއ ބޭުނންކުރެވެންފަށ

ހިތްހަމަޖެހޭ، ޝައުޤުވެރިކުުރވާ' މި މާނަތަކުގަިއ 'ނުވަތަ  ’agreeable, delightful‘ޤަރުނުގައި މި މާނަތަކުން 

 (. 1933ތަރައްޤީެވގެން ައއެވެ )ބްލޫމް ފީލްޑް، 

މިއީ މުސްކުޅި އިނގިރޭސިބަހުަގއި 'ޕާން ބަލަހައްޓާ  ’loafward‘އިސްެވ ފާހަގަކުރި ލަފުުޒގެ ިއތުރުން، 

ވެމުން އައި ލަފުޒެެކވެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން ލަފުޒުގެ މާނަ ތަރައްޤީވެ، މީހާ' އަށް ނިޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރެ

'ޭގގައި ގެްނގުޅޭ ހުރިހާ މުދަލެއް ބަލަހައްޓާ މީހާ' އަށް ިނޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރެވެން ެފށުމުގެ ސަބަބުން ލަފުޒުގެ 

 (. 1995، ޖެފްރީ ހެނިންގއަގު މަިތވެގެންދިަޔެއވެ )

ންނަ ބައިތަކުގެ ތެޭރަގއި ކުރީއްސުެރ އައި ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަށް ބަދަލުޢާއްމުގޮެތއްގަ ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު، 

 ،’broadening’  ،‘narrowing'ލިންގްއިސްޓުން ފާހަގަކުަރްއވާ ބައިތަކަީކ، އިްސވެ ބަޔާންކުރި، 

‘pejoration’ ، ‘amelioration’  ި4މި ބައެވެ. އެެހންނަމަވެސް، މާނައަށް އަންނަ ބައެއް ބަދަލުތައް  4މ 
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13 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ސަބަބަކީ،   ެއވެ.ނީމީ' އަދި 'މެޓަފަރ' ތަޢާރަްފެވގެން އަ އޮޅުންފިުލވައިިދނުން އުނދަޫގވުމާއެުކ، 'މެޓޮބައިެގ ދަށުން 

ދި 'މެޓަފަރ' ގެ ދަށުން ބައިގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްނުދެޭވ ބަދަލުތައް، 'މެޓޮނީމީ' އަ  4ކުރިން ބަޔާންކުރި 

 ބަޔާންކޮށްދެވޭކަެމވެ.

އަންނަ ސަބަބުން ގެ  ’metonymic change‘ ،ބަދަލުތަކަކީ މާނައަށް އަންނަ ގިނަ ލަފުޒުތަކުގެ 

ިމގޮތުން، ( ހާމަކުރައްަވއެވެ. 1997އެލިޒަބަުތ ކޮލޮސް ޓްރޯގަޓް ާއއި ރިަޗރޑް ބީ ޑޭޝަރ ) ބަދަލުތަކެއްކަމުަގއި

މިގޮތުން،  އެއް ލަފުާޒިއ އަނެއް ލަފުޒާ ދެމެދުގައި ޮއންނަ ގުޅުމެވެ. ނުވަތަ އޮންަނ ގާތްކަމެވެ.'މެޓޮނީމީ' އަކީ، 

'މެޓޮނީީމ' ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ބޭނުންކުރަމުންދާ ލަފުޒެއްގެ މާަނއާ ުގޅުންހުރި އެހެން މާނައެއް ނުވަަތ އާ މާނަެއއް 

ވެސް 'މެޓޮނީމިްކ މިއީ'ޖެނެރަލަިއޒޭަޝން'  އާއި 'ސްޕެޝަަލއިޭޒޝަން'(. 2001 ،އުފަްނވެެއވެ )ރޭމަންޑް ހިކީގައި 

( ހާމަކުރަްއވަެއވެ. މި މަރުޙަލާގައި، ލަފުޒެއްގެ މާނަ އެއާ 2010ޗޭންޖް' ގެ ދެ ބާވަތެއްކަުމަގއި ނިކް ރޭމާ )

ނާ އިތުރަްށ ދާަކމުގައި އޭދު ކުެރވޭ ޚިޔާލު ތަަރއްޤީެވގެންގުޅުންހުރި ނުވަތަ ގާތްކުާރ އެހެން މާނައަކާމެ

 ހާމަކުރައްަވއެވެ.  

)މަސަްއކަތުމީހާ/ޚާދިމު( ބޭނުންކުރަމުން  ’tyoo‘، )ބަދިގެ( ’hoo‘މުސްކުޅި ޖަޕާނު ބަހުގަިއ ބޭނުންކުރާ 

ރޑް ބީ ޑޭޝަރ  އައީ ބަދިޭގގައި މަސަްއކަތްކުަރން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށެވެ )އެލިޒަބަތު ކޮލޮސް ޓްރޯގަޓް އާިއ ރިޗަ

ނުވަަތ ކެއުްނ  ،އެމީހުން ކުާރ މަސަްއަކތަށް ،ފުޒުެގ މާނަ ބަދަލުވެގެންިދޔައީ (. އަދި ފަހުން ލ1997ަ

ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ބަދިގޭގައި  ’hootyoo‘ތައްޔާރުކުރުމަެށވެ. މީގެއިތުުރން، މިހާރުގެ ޖަޕާނުބަހުގަިއ 

ރޑް ބީ ޑޭޝަރ  ބޭނުންކުރާ ވަޅިއަށްކަުމގައި ެއލިޒަބަތު ކޮލޮސް ( ހާމަކުރައްަވެއވެ. 1997)ޓްރޯގަޓް ާއއި ރިޗަ

މުސްކުޅި އިނގިރޭސި ީމގެއިތުރުްނ، ުއފެދިގެން އަެއވެ.  ’kitchen knife‘އިން  ’kitchen servant‘މިގޮތުން 

ނުވަތަ އަޅުކަން ކުރުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ލަފުުޒ  ’prayer‘ގެ ައޞްލު މާނައަކީ  ’bead‘ބަހުގައި، 

ައޅުކަންކުރުުމގައި ކްިރސްޓިއަނުން ބޭނުންުކރާ 'އޮށް ފައްޗަެށެވ'. އެހެންަކމުން އަޅުކަމާ އޮށްފަްއޗާ  ،ބޭނުންކުރެވެނީ

ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމުން މެޓޮނީމިކް ގޮތުން ލަފުޒުގެ މާނަ ބަދަލުވެގެން ައއިސްފަިއވާގޮްތ އަންގައިެދއެވެ. މިގޮތުްނ 
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14 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ޝަްނ އާިއ ސްޕެޝަލަިއޒޭޝަްނ އަދި އެމިިލއޮރޭޝަނާިއ އުފެދިފައިމިވާ ގުޅުމަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ޖެނެރަލަިއޒޭ

  ( ހާމަުކރައްަވއެެވ.2010ޕިޖޮރޭޝަނެއްވެސް ނޫންކަމުަގއި ނިކް ރޭމާ )

ވެ. ރެއެ ވެސް ސެމޭންޓިކް ޗޭްނޖްގައި ވަރަށް ބޮޑު ދައުެރްއ އަދާކު 'މެޓަަފރ'މެޓޮނީމީގެ އިތުރުން، 

ވަނަ ޤަރުުނގަިއ 20މިގޮުތން  ފުުޒތައް ބޭނުންކުރުމަށެވެ.ރި ލަ'މެޓަފަރ' އޭ ބުނެވެނީ މާނަުކރާ އެްއޗަާކ ުގޅުންހު

ޤަބޫލުކުރެވެމުން އަިއގޮުތގައި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަދަލުވުމަށް ެއންމެ ބޮޑަށް މެދުވެރިކުރުވާ ެއކަްއޗަކީ 'މެޓަފަރ' އެެވ. 

ުގޅުން އިތުރަށް ފުޅާކޮށްދެެއެވ  'މެޓަފަރ' ގެ ސަބަބުން އެއްކަހަލަ ލަފުޒުތަުކގެ މެދުގަިއވާ މާނަިއގެ އަދި މިގޮތުން،

ރޑް ބީ ޑޭަޝރ އިންސާނުންނާ މިކަންކަމަށް ބަލާއިރު،  (.1997 ،)އެލިޒަބަތު ކޮލޮސް ޓްރޯގަްޓ އާއި ރިޗަ

މުޚާޠަބުކޮށް ބައެްއ ޙާލަތްތަކުަގއި ބޭނުންކުރާ 'މަކުނު' ، 'ޫއރު' ފަދަ ޖަނަވާރުންެގ ނަންނަމަކީ ވެްސ، ޖަނަވާރުންާނ 

ނިކް ރޭމާ ރިގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ނަންނަންކަމުގައި ފޮރިކަލްގޮތުން އެތަކެތީގެ އުޅުމާ ގުޅުްނހުއެއްފަދަކޮްށ، މެޓަ

 ( ހާމަކުރަްއވަެއވެ.2010)

'އެމިލިއޮޭރޝަން' އަިދ 'ޕިޖޮރޭޝަން' އަށް ނުފެތޭ އަިދ ، 'ޖެނެރަލައިޒޭޝަްނ'، 'ސްެޕޝަލައިޒޭޝަްނ'

( 2010ބަދަލުތައް އެބަހުރިކަމުގަިއ ނިކް ރޭމާ ) މާަނއަށް އަންނަ ވަރަށް ގިނަ  ،އޮޅުންފިލުަވއިނުދެވޭނެ

ހާމަކުރައްަވއެވެ. އެހެންނަމަެވސް، 'މެޓޮނީމީ' ާއއި 'މެޓަަފރ' ެގ ތެރެއިން މިއިްނ ކޮްނމެ ކަހަލަ ބަދަލެއް ެވސް 

އޮޅުންފިލުަވއި ދެވިދާނެކަުމަގއި ވެސް އޭނާ ހާމަކުރަްއވަެއވެ. އެގޮތުން މާނައަްށ ބަދަލުއައުމުަގއި ހުންނަ 

 ްއގޮތްކަމާއި ހުންނަ ުގޅުންތައް މި ދެބައިގެ ދަށުން ދެނެަގނެވިދާނެކަމުަގއި ވެސް އޭނާ ިއތުރަށް ހާމަކުރައްވަެއވެ. އެ

ވެފަިއ އެވަނީ 'އިމްޕްލިޭކޗަރ' ުނވަތަ ނުސީދާކޮްށ ނުވަތަ އަގުދަށް  'އެްކސިޑެންްޓ' މި ލަފުޒު ޕިޖޮރޭޓް

 unfavourable‘އާއި  ’chance event‘(. މިގޮތުން 2010 ،އެއިން ބުނެދޭ ބުނެދިނުމުންނެވެ. )ނިކް ރޭމާ

chance event’ ެދެމެދުގައި ުގޅުން އެބަހުރިކަމަށް އޭނާ ހާމަކުރައްވަެއެވ. އެހެންކަމުން، މިއީ  މި ދެޚިޔާލުގ

ޕިޖޮރޭޓް ވެފައިވާ ލަފުޒަކަްށ ވީނަމަވެސް، މާނައަށް ައއިސްފަިއވާ ބަދަލު އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުަގއި ނުވަަތ 

 ( އިތުރަށް ާހމަކުރައްަވެއވެ. 2010ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމުގައި މެޓޮނީމީ އަށް ވެސް ފެތޭކަމުަގއި ިނކް ރޭމާ )



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

15 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

 :ކާއި ގޮތްތައް ލުއައުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަ މާނައަށް ބަދަ  2.6

ނޑު ލަފުޒުތަކުގެ މާަނއަށް ބަދަުލއައުމަށް މެދުވެިރވާ  އެީއ  .މަރުަޙލާއަކަށް ބެހެެއވެ 1ސަބަުބތައް މަިއގަ

 .މަރުޙަލާ އާއި އެކްސްޓްރާ ލިްނގުއިސްިޓކް މަރުޙަލާއެވެ ލިންގުއިސްިޓކް

 ލިންގުއިސްޓިކް މަރުޙަލާ: 2.6.1

ނޑުގޮެތްއގައި ބަލައިެލެވނީ ބަހެއްގެ ބަސްކޮށާރުަގއި ހިމެނޭ ބަޔަކަށް ނުވަތަ  ލިންގުއިސްިޓކް މަރުޙަލާގައި މައިގަ

ިމގޮތުން، އެ ބަދަލުަތއް އަންނަނީ ކިހިނެއްކަާމއި ައދި ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ ޔުނިޓަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށެވެ. 

ކޮން އުޞޫލަކުްނކަން މި މަރުޙަލާގައި ދެެނގަނެެއވެ. އަދި ަހމައެހެންމެ އެ ޔުނިޓް ނުވަތަ ލަފުޒާއި މާނަިއގެގޮތުްނ 

މްލައެއްެގ މާނައަށް އަންނަމުންދާ ގުޅުން ހުންނަ ލަފުޒުތަކުގެ ތަފާތުކަމާއި އެ ލަފުޒެއް ުއނިއިތުރުކުރުމުން ޖު

ނޑުޮގތެއްަގއި ބަލައިެލވެނީ މި މަރުޙަލާގަެއވެ )ސެމޭންޓިކް ޗޭންޖް، އ.ނ(. އޭެގއިތުރުން،  ބަދަލުތަކަށްވެސް މަިއގަ

އެލަފުޒެއް އޮންނަ މަޤާމުގެޮގތުން ދެވަނަ މާނައެއް ނުަވތަ އިތުރު މާނަތަކެއް ދޭހަުކރެވިދާނެތޯ ބެލުން ފަދަ 

 (. 2001، ސް ލިންްގއިސްޓިްކ މަރުޙަލާގައި ބަލައިެލވޭ ކަންަކމެވެ )ޖީން އެިއޗިސަންކަންކަމަކީވެ 

ނުވަތަ  ’synonyms‘މާނައަށް ބަދަލުއައުމަށް މެދުވެރިވާ އެއް ސަބަބަކީ ބަސްބަުހގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ 

މި ދެލަފުޒަކީ ކުރިން  ’time’ , ‘tide‘މިގޮތުން،  ދިއުމެވެ.ދާއެއް މާނަ ދޭހަވާ ލަފުޒުތަކުެގ މާނަ ތަފާތުވެގެން

ފަހުން ހަމައެކަނި ދިޔަވަރަްށ  ’tide‘އެހެންނަމަވެސް،  .އެއް މާނަެއްއގައި ބޭނުންކުެރވެމުން އައި ދެލަފުެޒވެ

އެހެންކަމުްނ ބޭނުންކުރެެވންފެށިއެވެ.  ’time‘ނިޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފަށާ، ަވގުތަށް ނިޞްބަތްކޮށް ހަމައެކަނި 

‘tide’ްބަސްކޮށާރުގެ ަވކި ބަޔަކަށް ބަދަލުއަެއވެ. މިޮގތުން މި އައި ބަދަލަކީ، އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން،  ގެ މާނައަށ

މާނަ  ކަްނމިހެން ހުރުމާއެކު، )ސެޭމންޓިކް ޗޭންޖް، އ.ނ(. ރުޙަލާގެ ދަށުން އައި ބަދަލެކެވެލިންގްއިސްިޓކް މަ

( 2001ްއކަމުަގއި ޖީން އެއިޗިސަން )ހިމެނިގެންދާނެ ބައިތަކެއި ފުޅާވުން މިއީވެސް މިބަިއގެ ތެރޭގަ މާނަ ހަނިވުމާއި 

  ހާމަކުރައްަވއެވެ.



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

16 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

   އެކްސްޓްރާ ލިންގުއިސްޓިކް މަރުޙަލާ  2.6.2

ނޑުގޮެތްއގަިއ ބަދަލު އަންނަމުންދާނީ ބަހުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި ޠަބިޢީ  އެކްސްޓްރާ ލިްނގުއިސްިޓކް މަރުޙަލާގައި މަިއގަ

ލަފުޒުތަުކެގ  ،ބަހުގެ އަހުލުވެރިްނގެ ސިުކނޑިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ،އުޞޫލުތަކަެށވެ. މިގޮތުން

ނިޑއަްށ  މާނައަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް މި މަރުޙަލާގައި ބަލައިލެެވއެވެ. މި ބަދަލުތައް އިންސާނާގެ ސިކު

ދަކާދަ އަދި ޒަމާނީ އާލާތްތަކެެވ އާ ،އިޤްތިޞާދީ ،ސިާޔސީ ،އައުމަށް މެދުވެިރކުރުާވ ކަންަތއްތަކަީކ، އިޖުތިމާޢީ

 (. 2001)ޖީން އެއިޗިސަްނ، 

ސަބަބުން ލަފުޒުގެ  ބަޔާްނކުރި ފަދައިން އިންސާނާގެ ިވސްނުމާއި ފިކުރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެއިސްވެ 

އަިދ ކުިރން ފާހަގަކުރި އިޖްތިމާޢީ، ިސޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ލެކްސިކަލް މާނައަށް ބަދަލުތަެކއް އާެދއެވެ. ސަބަބަކީ، 

ދޭ ގެނެސްޚިޔާލުތައް ާއ  ނުމާއި ފިކުރަށް، އުފެއްދުންތެރިއަސަރުަތކަކީ އިންސާނާގެ ިވސް އާދަކާދަިއގެ

(. 2010މާނައަށް ބަދަލުއައުމަށް މެދުވެރިކުރުވަެއވެ )ސެޕްޓިާކ އެސްޓޮބިން،  ،އަސަރުތަކެެކވެ. އަދި މީގެ ަސބަބުން

ނިޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރެވެމުން އައި ލަފުެޒކެވެ.  އަށް'ޖާގަ 'ކުރިން  މި ލަފުޒަކީ ’space‘މިގޮތުން، 

ަފިއވަނީ، ލަުފޒުގެ މާނަފުޅާވެ، ބޭނުންކުރެވެންފެށި ’space‘ ކޮށްއެހެންނަމަވެސް، ފަހުން، ޖައްވަށް ނިޞްބަތް

އިްނސާނުންގެ ވިސްނުމާއި ފިުކރާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަްށ ، އީޖާދުތައް އިތުުރވެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި އާ 

 ސްދިން އާ ޚިޔާުލގެ ސަަބބުންނެވެ )ސެމޭންޓިކް ޗޭންޖް، އ.ނ(.ގެނެ

 ޑައިކްރޯނިކް އަދި ސިންކްރޯނިކް ޗޭންޖް: 2.7

ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަްށ ައއިސްފަިއވާ ަބއެއް ބަދަލުތަަކީކ، ޒަމާންތަެކއްެގ ތެރެއިްނ ސެމޭންޓިކް ޗޭންޖްަގއި ބަލަިއލެވޭ 

ސްަފއިވާ ބަަދލުތަކަކެވެ. އަދި ޭއގެއިތުރުްނ، މާނައަށް އަންނަމުންދާ ނުވަތަ 'ަޑއިކްރޯނިކް ޗޭންޖް' ގެ ދަށުން އައި

ބަދަލުތަކަކީ، އެދުަވސްވަރެްއގެ ޢާއްމު ވާހަކަެދއްުކމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ 'ސިންްކރޯނިކް ޗޭންޖް'ގެ ދަށުްނ  އެހެނިހެން

 ބަދަލުތަކެކެވެ.އަންނަމުންދާ 
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 ޑައިކްރޯނިކް ޗޭންޖް: 2.7.1

ަބދަލުތަކަކީ 'ަޑއިކްރޯނިްކ'  އައިސްަފއިވާޒަމާންތަކެްއގެ ތެރެއިން ނުވަަތ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުން ލަފުެޒއްގެ މާނައަށް 

މިފަދަ އިނގިޭރސިބަހުަގއި ބޭނުންކުރާ، )އ.ނ( ހާމަކުރައްވަެއވެ. މިގޮތުން،  ވިލެމް ބީ. ހޮލްމަންބަދަލުތައް ކަމުަގއި 

މިއީ ވަރަށް ގިނަ ުދވަހުން، މާނައަށް ބަދަލު އަިއސްފައިވާ ލަުފޒެްއކަމުަގއި  ’silly‘އެވެ.  ’silly‘އެއް ލަުފޒަކީ 

އަކީ ވެސް، ޒަމާންތަކެްއގެ ތެރެއިން ލަފުުޒެގ  ’girl‘ީމގެއިތުރުން، )އ.ނ( ހާމަކުރައްަވއެވެ.  ވިލެމް ބީ. ހޮލްމަން

  .ހާމަކުރައްަވއެވެ  އޭނާ އިތުރަށްމާނަ ބަދަލުވެފައިވާ ލަފުެޒއްަކމުގައި 

 ސިންކްރޯނިކް ޗޭންޖް  2.7.2

 ވާހަކަދެއްކުުމގެ ޢާއްމު އެ ުދވަްސވަރެްއެގ ، ޑައިކްރޯިނކް ބަދަލުތަކުގެ އިތުރުން، ބައެއް އެހެން ބަދަލުތައް އަންނަނީ

މި ލަފުޒަކީ ވެސް  ’rude‘)އ.ނ( ހާމަކުރައްަވެއވެ. މިސާލެްއގެ ގޮތުްނ،  ވިލެމް ބީ. ޮހލްމަންތެރެއިންކަމުަގއި 

މި މާނައިަގއި ބޭނުންކުރަމުން އަިއ ލަފުޒެއް ނަމަވެސް، ލަުފޒުެގ މާނަ 'ބޭއަދަބީ' މިފަދަ  ’attractive‘ކުރިން 

)އ.ނ(  ިވލެމް ބީ. ހޮލްމަން ޢާއްމު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތެރެއިން ކަމުަގއި  ، މާނައަކަށް ބަދަލުވެގެންދިަޔއީ ދާދި ފަހުން

ނަ ބައެއް ބަދަލުތަކަކީ ބަހުގެ ހުރިހާ އަހުލުވެރިންގެ އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތަށް އަން ހާމަކުރައްަވއެވެ.

                                                                                    ހާމަކުރައްަވއެވެ. ޭއނާ އިތުރަށްެވސް  ފެންނާނެ ބަދަލުތަކެއް ނޫންކަމުަގއިވާހަކަދެްއކުމުން 

 

 



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

18 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

 )މެތަޑޮލޮޖީ( 3ބާބު 

ބާބުގައި ހިމަނާފައިވާނީ، ދިރާސާ ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރި މެތަޑާއި އެ މެތަުޑގެ ދަށުން ދިރާސާ ހެދުމުގައި މި 

ިމގޮުތން، ސާމްޕަލްގެ ބަޔާނާއި ޭބނުންކުރި އިންސްޓްރޫމެންޓާިއ ނަތީޖާ ތަޙުލީލުކުރުމުގައި  ބޭނުންކުރި ގޮތްތަކެވެ.

 ެނެއވެ.ބޭނުންކުރި ގޮތްތައް މިބަިއގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ރިސަރޗް ޑިޒައިންގެ ބަޔާން: 3.1

ނުޑޮގތެއްަގއި ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ަތފާތު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮށް، މާނައަށް  މި ދިރާސާއަކީ، މައިގަ

ގެން ލިބުުނ ބަދަލުއައިސްފަިއވާ ލަފުޒުަތްއ ދެނެގަނެ، ެއއާ ގުޭޅގޮތުން ތަފާތު ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިުއކޮށް

ފަިއވާ ދިރާސާއެެކވެ. މިގޮތުން، މި ދިރާސާގައި ލިޔުންތަކުްނ ތައްޔާރުކޮށްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

އެންެޑޑް ސުވާލުަތކެްއގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް -އެްއކޮށްފަިއވާ ތަފާތު ބުނުންތަކާއި އަނގަބަހުންނާއި އޯޕަން

ރވިުއކުރި ފަރާތްތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަްށ ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ުސވާލުކަުރދާހުގެ އެީހގަިއ އިންޓަ

ބިނާކޮށް ނަތީޖާ ނެރެ، މާނަައށް އައިސްަފއިހުރި ބަދަލުތައް ބަޔާންކޮށް ޮއޅުންފިލުވައިދީަފިއވާނެެއވެ. އެހެންކަމުން މި 

ކޮށްފަިއާވ  ކޮށްގެންބޭނުން 'އެޕްރޯޗް 'ގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް 'އިންަޑކްޓިވް ެޕރަޑައިމްދިރާސާއަކީ 'ކްއަލިޓޭިޓވް 

ނޑިައކާެއކު  ފައިވާ ދިރާސާެއކެެވ. ޢަދަދުކުރުން ނޫންގޮތްގޮތަށް ކޮށްދިރާސާއެެކވެ. ސަބަބަކީ، މިއީ ހުސް ސިކު

އެްއކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތައް ިސފަކޮށް، ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ްކއަލިޓޭޓިވް އެޕްރޯްޗަގއި ބޭނުންކުރާ ގޮތްތަެކއް ކަުމަގިއ 

ޚިޔާލާއި  ފަރާތްތަކުގެ( ހާމަކުރައްަވއެވެ. މީެގއިތުރުން، ރިސާރޗާ ގުޅުންުހރި 2003) ވެލްޖޯން ޑަބްލިއު ކްރޮސް

ފިކުރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ަބސްދީގަތުމުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތަކީ މުހިއްމު އެްއޗަކަްށވާއިުރ، ބަސްދީގަތުމުން ލިބުނު 

ކްއަލިޓޭިޓވް  ،މިއީޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު ހެންކަމުން މަޢުލޫމާތުތައް ސިފަކޮށް، ހެއްކާއެކު ބަޔާްނކޮށްދީފައިވާެނެއވެ. އެ

އިްނޓަރވިއު ާއއި ޑޮިކއުމެންޓޭޝަންގެ މަްއޗަށް ބިނާޮކްށ ، ދިރާސާގައި ސާމްޕަލް އެއްކުެރވޭ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން

 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ދިރާާސއެެކެވ. 



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

19 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

 ސާމްޕަލްގެ ބަޔާން:  3.2

މާނައަްށ  ޭބނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަުފުޒތަކުގެ ތެެރއިން ދިވެހިބަހުަގއިމ. ިއން ފެށިގެން 1900މި ދިރާސާއަީކ، 

ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްަފއި ހުރި ލަފުޒުތަކާއި އެފަދަ ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަށް އައިސްަފިއާވ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމުގެ 

ށް ބަލާފަިއވާނީ، ކުރީގެ ިލޔުންތަާކިއ ގޮތުން ކުެރވޭ ދިރާާސއެްއކަމުގަިއވާތީ، މި ދިރާސާގެ ސާމްޕަލްނެގުމުގަިއ ބޮޑަ

މިހާރުގެ ލިޔުންތަުކގަިއ ލަފުުޒތައް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިްނ މާނައަށް ބަދަލު އައިސްަފއިާވ ލަފުޒުތަްއ 

ދެނެގަތުމަށެވެ. އެހެންނަމަެވސް، ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ޗާުޕކުރެވިފައިހުރި ުދވަްސވީ ލިުޔންތައް މަދުވުމާއި އެފަދަ 

 ލިޔުންތައް ލިބުން ދަތިވުމާއެުކ، އެންމެ ދުވަސްވީ ިލޔުންތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަިތިވއެވެ. 

ޗާޕްކޮށް ޝާއިޢުކުެރވިފައިހުިރ އެކި ދުވަްސވަރުގެ ިލޔުންތަކުގެ އިތުރުން، މިހާރު ޢާއްމުކޮްށ  

ފޭސް ބުކް އަދި ޓްވާރްކގެ ތެރެއިން ސޯޝަލް ނެލަފުޒުތައް ބޭނުންކުރެވޭ މާނަ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ޓީ.ވީ ާއއި 

ލިޔުންތަކަށް ާޢއްމުން ދީފައިހުންނަ ކޮމެންޓްތަކަށް ލިޔުންަތކާއި އެހުންނަ ޝާއިޢުކޮށްފައިއެިކއެކި ވެބްސަިއޓްތަުކގައި 

 ބަލައި، މާނައަށް ބަދަލު އައިސްފައިހުރި ލަފުޒުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާެނއެެވ. ސަބަބަކީ، ބައެއް ލަފުޒުތައް މިހާރު

 މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާގޮތް، އެންމެ ރަނަގޅަށް ދެނެގަނެވޭނީ މިހާރުގެ މުޖުތަމަޢުގެ ޒުވާންޖީލު ހިއްސާާވ 

ުޒާވނުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މުާއސަލާތުކުރުމަްށ  'ފޭސްުބކް'ިމއީމެދުވެރިކޮށްގެންކަމަްށވާތީެއވެ. މިގޮތުން، 

ުބްކ ފޭސް ،ވައްޓަފާޅި އާއި ގޮތްަތއް ދަްއކައިދޭ ސޯޝަލް ނެޓްވާރކެްއކަމުގައި ވާތީބޭނުންކުރާ، ވާހަކަެދއްކުމުގެ 

އެެހންނަމަވެސް، ފޭސްބުކުްނ ގޮުތގަިއ ހިމަނާފައިވާނެެއވެ. ަބއެްއ ވާހަކަަތއް މިސާުލގެ ފައިހުރިމެދުވެރިކޮށް ދަްއކާ

ނަގާފަިއވާ ބުނުންތަކާއި ސަިއޓްތަކުަގއި އެިކއެކި ފަރާތްތަުކން ދީފައިވާ ކޮމެންޓްތައް ހިމެނުމުގައި އެ ފަރާތްތަުކެގ 

  އަޞްލު ނަން ހިމަނާފައެއް ނުވާނެެއވެ. މި ދިރާސާަގއި ެއ ފަރާތްތަކުގެ ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން  ޢާއްމު މަޢުލޫމާތުތައް

ރަސްމީ ލިޔުންތަކުަގއި ލިޔެަފިއ ، ބޭނުމަކީ ވެ ފާަހގަކުރި ަވޞީލަތްތަކުން ނަގާ ކޮމެންޓްތައް ހިމެނުމުގެއިސް 

ހުންނަ ޢިބާރާތްތަކުގައި ބަސް ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި ކޮމެންޓްތަކުަގއި ޢާއްމު ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރުމުގައި ބަްސ 

އެގޮތުްނ، މާލޭގެ ބައެއް ވެްބސައިޓްަތކުެގ . ދެނެގަތުމެވެަގއި ތަފާތުތަކެްއ ހުރެދާނެތީ އެކަން ބޭނުންކުރާގޮތު



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

20 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

އިތުރުން، ާރއްޖެތެރޭގެ އެިކއެިކ ރަށްރަށަށް ނިޞްބަތްވާ ސަިއޓްތަކުން ދެ ޖިންސުެގ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް ބުނުންތަްއ 

 ޚިޔާރުކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 

 އިންޓަރިވއުކޮށް ފަރާތަކާ  4ން މީޑިއާގެ ތަފާތު ވަޞީލަތްތަުކގެ އިތުރުން، ބަހުގެ މާހިރުންގެ ތެރެއި 

މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ސާމްޕަލް ެނުގމަށްޓަކައި، މާަނއަށް ބަދަލުއައިސްަފއިހުރި ލަފުޒުތަާކ 

މަޢުލޫމާތު  އެ ސުވާލުކަރުާދހުގެ އެހީަގއި، ގުޭޅގޮތުން ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ސުވާލު ކަރުދާހެއް އެކުަލވަިއލުމަށްފަހު

ލަފުޒުތައް ކުރިން ބޭނުންުކރަމުން އައިސްފަިއވާ މާނަ އާއި މިހާރު ލަފުޒުތަްއ ، ނެެއވެ. މިގޮތުންއެްއކޮށްފަިއވާ

ބޭނުންކުރެވެމުންދާ މާނަ އާިއ ލަފުޒުތަކުެގ މާނައަށް ބަަދލު އައުުމގައި ކުރިމަތިލާ މަރުޙަލާތަކާއި ސަބަބުތަާކ 

 ލައިަފއިވާެނއެވެ. އެ ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށް ބަ، ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ

 ފައިވާ އިންސްޓްރުމަންޓްގެ ބަޔާން:ށްބޭނުންކޮ  3.3

ަގއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޓަރިވއުމި ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފަިއާވ އިންސްޓްރުމަންޓަށް ބަލާއިރު، ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ 

ލަފުޒުަތއް ެދނެގަތުމަށްޓަކަިއ އެންމެ އެންެޑޑް ުސވާލުތަކެެކވެ. ޭއގެއިތުރުން، މާނައަށް ބަދަުލ އަިއސްފައިހުރި -އޯޕަން

ފުރަތަމަ ކުރީގެ ބައެއް ލިުޔންތައް ކިޔަިއ، އެ ލިޔުންތަުކގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ބަެއްއ ލަފުޒުތަކާއި ލަފުޒުތައް 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތްތަްއ ފާހަގަކޮށްފައިވާެނެއވެ. ައދި ހަމައެހެންމެ، އެފަދަ ލިޔުންތަކުަގއި ލަފުޒު 

ށްފައިވާ މާނަ އާއި ިމހާރު ލަފުޒު ބޭނުންކުރާ މާނައިގައި ތަފާތުތަެކއް ހުރިކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުްނ، ކުރިން ބޭނުންކޮ

 ،ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ލަފުޒުތައް، ިމހާރުގެ ލިޔުންތަކުންނާއި މީޑިާއގެ ތަފާތު ވަޞީލަތްތަުކގައި ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ބަލައި 

ގަިއ އިބްޓަރވިއު ހަގަކުެރވޭ ލަފުޒުަތއް ެއއްކޮށްަފއިވާެނއެވެ. ެއޮގތުން، މާނައަށް ބަދަލުއައިސްަފއި ހުރިކަން ފާ

ނޑައެޅުުމަގއި ބަލާފައިވާނީ މާނައަށް  ބޭނުންކުރި ސުވާލުކަރުދާހުަގއި، އެ ލަފުޒުތައް ހިމަނާފައިވާެނއެވެ. ލަފުޒުަތއް ކަ

ޒުތަކަށް ިއސްކަންދީގެން، އެފަދަ ލަފު  ކަމަށް ލިޔުންތަކުން ާފހަގަކުރެވުނުބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަިއސްފައިހުރި

 ލަފުޒުތައް ހިމެނުމަށެވެ.  



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

21 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ދިރާސާގެ މައުޟޫޢާިއ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ކުރިން،  އިންޓަރިވއުކުރި ދިރާސާގައި  

އި ަގއި ކުރާ ުސވާލުަތކާ ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާެނއެވެ. ިމގޮތުން، ކުެރވޭ ދިރާސާ އާއި ދިރާސާގަ އިންޓަރިވއު

ގެްނގޮސްފަިއވާނީ  އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްއަރުވަިއ، ކާ ގުޭޅގޮތުން ކުރިން މަޢުލޫމާތުމަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައިތަ

ގަިއ  1:ސްއެޕެންޑިކް ސުވާލު ކަރުދާސް  އިންޓަރިވުއގައި ޭބނުންކުރިއެ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނުވާނޭހެންނެވެ. 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

 ބަޔާން:ދިރާސާހެދިގޮތުގެ  3.4

މ. ިއން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުަގއި ޭބނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަުފުޒތަކުގެ ތެެރއިން މާނައަްށ 1900މި ދިރާސާއަީކ، 

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަިއސްފައިވާ ލަފުޒުަތއް ހުރިތޯ ބަލައި، ހުރިނަމަ އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އައިސްފަިއވަީނ 

ތުމަށްޓަކައި ކޮށްފަިއާވ ދިރާސާއެެކވެ. އެހެންކަމުން މި ދިރާސާގައި އެންމެ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްކަން ދެނެގަ

ފުރަތަމަ ދިވެހިބަހުގައި މާނައަށް ބަދަލު އައިސްފައިހުރި ަލފުޒުތައް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ޮގތުން ކުރީގެ ލިޔުންތަްއ 

ހުރިތޯ ބަަލއި މިހާރު ބޭނުންކުާރ މާނައާ ތަފާތު މާނަެއއްަގއި ބޭނުންކުެރވޭ ލަުފޒުތައް ، ކިޔައި 

  ކޮށްފައިވާެނއެެވ.ދިރާސާ

ދިރާސާގަިއ، އެންމެ ކުީރގެ ލިޔުންތަކަކުްނ، މާނަައށް ބަދަލުއައިސްފަިއވާ ލަފުޒުގެ ގޮތުަގިއ 

ލަފުޒުތަކާއި އެ ލަފުޒުތަްއ  ލިޔުންތަުކަގއި ހިމެނޭމ. ގެ އަހަރުތަުކގައި ލިޔެަފއިވާ ަބއެއް 1900ފާހަގަކުރެވިަފއިާވ، 

ޢިބާރާތްތަްއ ނޯޓުކޮށް، އެފަދަ ލިޔުންތަކުަގއި ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

ދެނެގަނެފައިވާެނއެވެ. އަދި ެއއް ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަ ލިޔުްނތައް ކިަޔއި، ލަފުޒު ބޭނުްނކުރެވޭ މާނަިއަގއި ެއއް 

ވަުރގެ ލިޔުންަތކުަގއި އެްއ އަދި ެއކި ުދވަސް ،ދުވަސްވަެރްއގެ ލިޔުންތަުކަގިއ ތަފާތުތަކެއް ހުރިތޯ ބަަލއި

  ތޯ ަބލައި ދިރާސާކޮށްފަިއވާނެެއވެ. ލަފުޒުތަކެްއގެ މާނައަށް ައއިްސފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައި
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ދުވަސްވީ ިލޔުންތަކުން ފާހަގަކުރި ލަފުޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކުގެ އެީހގައި އެ ލިޔުންަތއް ލިޔެވިަފއިާވ 

މާނަ އާިއ އެ ލަުފޒުތައް މިހާރު ބޭނުންކުެރވޭ މާނައިަގއި ތަފާތު ހުރިކަްނ ދުވަސްވަުރ ލަފުޒުތައް ބޭނުްނކޮށްފައިާވ 

ލިޔުންތަކަށް ވެބްސައިްޓތަކުަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ލިޔުންތަކުންނާއި ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މިހާރުގެ ލިޔުންތަކުންނާއި 

އެހީަގއި އެފަދަ  ުނންތަކުގެަގއި ހިމެނޭ ބަެއއް ބުފޭސްުބކްކޮެމންޓްތަކުގެ އިތުރުން ޢާއްމުން ކޮށްފައިހުންނަ 

ލަފުޒުަތްއ  ،ންއް ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަ ލިޔުމުލަފުޒުތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދާޮގތްތައް ދެނެގަނެފަިއވާނެެއވެ. މިގޮތުން، އެ 

ބޭނުންކުރާގޮތް ދެނެގަނެ، މާނައަށް ބަދަލު އައިސްފައިހުރި ލަފުޒުތަކާއި އެ ލަފުޒުަތއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތްތަްއ 

 ހަގަކޮށްފަިއވާނެެއވެ. ފާ

ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނީ، އެ ފަރާތްތަކަށް މި ދިރާސާއާ  އިންޓަރވިުއކުރި ދިރާސާގައި 

ގުޭޅގޮތުން ކުރިން މަޢުލޫމާތު ދީގެނެވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ، އެ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ވަގުތުަތކެއް ަކނޑަައޅަިއ 

 އިންޓަރިވއުމަޢުލޫމާތާއި،  ދަތިނުވާނޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަގުުތތައް ބަހާލައިގެންނެވެ. މިގޮުތން، ދިރާސާއަށް ހޯދާފައިވާ

އިން  01ވަނަ އަހަުރގެ ޮއގަްސޓް މަހުގެ  2011 ،މެދުވެރިކޮށް ެއއްކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާފައިވާނީ

 އަށް މާލޭގަެއވެ.  15ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 

 ދިރާސާގެ ވެލިޑިޓީ އަދި ރިލައިބިލިޓީގެ ބަޔާން: 3.5

)ރިލައިބިލިޓީ( އާއި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ޞައްޙަ އަދި ތެދު އެއްޗަކަްށވުން ދިރާސާކުރެޭވގޮތާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު 

މިގޮތުން، . (2003 ،)ވެލިޑިޓީ( ައކީ ދިރާސާއެްއގަިއ ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ދެބައެެވ )ޑަބްލިއު.ލޯވރެންސް ނިއުަމން

ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަްށ ތެދު މަޢުލޫމާތު އެކުެލވޭ ދިރާސާައކަށް ހެދުމަށް ،މި ދިރާސާއަކީ އިތުބާރުހުރި، ޞައްޙަ

ފައިހުިރ ތަފާތު ފޮތްފޮތުންނާއި، ވާެނއެވެ. ިމގޮތުން، ކުރިްނވެސް ހާމަކުރިފަދައިން ޝާއިޢުކޮށްމަސައްކަތްކޮށްަފއި

ވެބްސައިޓްަތކުަގއި ާޝއިޢުކޮްށފައިހުންނަ ލިޔުންތަކުންނާއި ެއފަދަ ލިޔުންތަކަށް ޢާއްމު ފަާރތްތަކުން ކޮށްފައި ހުންނަ 

 ކޮމެންޓްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެެއވެ. 
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ުކގެ އިތުރުން ރާްއޖެތެރޭގެ އެިކ މާލޭގެ ތަފާތު ެވބްސައިޓްތަ، ވެބްސައިޓްަތކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި 

ގެ ެއިކ ެއވެ. ސަބަބަކީ، މާލެއާއި ރާއްޖެތެރޭރަށްރަށަށް ނިޞްބަތްވާ ތަފާތު ސައިޓްތަކުން ޢިބާރާތްތައް ހޯދާފައިވާނެ

ތަފާުތތަކެއް ހުރިކަން ުނވަތަ ަލފުޒު ބޭނުންކުރާގޮުތގައި ރަށްރަށުގައި ރަސްމީ ބަހުުރަވއިން ލިޔާ ލިޔުންަތކުަގއި 

ޚާްއޞަޮކށް، މާލޭގެ ސައިޓްތަުކގެ އަދި މީގެއިތުރުން، ން ދެނެގަނެ ދިރާސާގެ ޞައްޙަކަން އިތުރުކުރުެމވެ. ނެތްކަ

ރު އޮންލައިން ފަދަ ސައިޓްތަކަށް އިސްކަންދީފަިއވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ެއ ތެރެއިން ފަންވަތް.އިންފޯ، ހަވީ

ވުންަތއް މަޝްހޫރު ބޭޭބފުޅުންގެ ލިުޔއްކުޅަދާނަ،  އެްނމެިދވެހިބަހަށް ރާއްޖޭަގއި ތިއްެބވި  ހާރުމި ސައިޓްތަަކކީ

ސައިޓްަތކުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުންތަަކކީ ވެްސ ޢާއްމުންގެ ގިނަ ބަަޔުކ  އެވުުމގެ ިއތުރުން، ހިމެނޭ ސައިޓްތަކަކަށް

ތާއި ލަފުުޒ ގޮބަބުން ވެްސ، ލަފުޒު ބޭނުންކުރާކޮމެންޓްކުރާ ލިޔުްނތަކެއްކަން ފާހަަގކުރެވޭީތ، މިަކމުގެ ސަ އަދި ކިޔާ،

 މާނަކުރާގޮތް ދެނެގަތުމުަގއި ޞައްޙަކަން އިތުުރކޮށްދޭނެތީެއވެ. 

ަގިއ ނަ ކޮމެންޓްތަކުންނާއި ފޭސްބުކްއިސްވެ ފާހަަގކުރި ފަދައިން ލިޔުންތަކަށް ޢާއްމުން ކޮށްފައި ހުން

ލިޔުންތަކުގައި ލަފުޒުތައް ބޭނުންކުރާގޮާތިއ  ،ޢިބާރާތްތައް ނެގުމުގެ ބޭނުމަކީ ހިމަނާފައި ހުންނަ ބައެއް ބުނުންތަކުން

ގޮތަށް ބަލައި، 'ކޮންަވރޭޒޝަން' ތަުކގައި ަލފުޒު ބޭނުންކުރާގޮތުަގއި ތަފާތުތަކެއް ހުރެދާނެކަމަށް ވިސްނައި، ެއގޮތް 

ބަީކ، ސަބަ ޢިބާރާތްތައް ނެގުމުަގއި ވީހާެވސް ބޮޑަކަށް ދިރާާސގެ ވެިލޑިޓީ ާއއި ރިަލއިބިލިޓީ އިތުުރކޮށްދިނުމެވެ.

އެާހ ރަސްމީ ވާހަކަތަކަކަްށ ލިޔުންތަކަށް ާޢއްމުން ކުރާ ކޮމެންޓްތަކަކީ،  ބުކްަގއި ހުންނަ ބުނުންތަކާއިފޭސް

ނުވާއިރު، މިފަދަ ވާހަކަތަުކަގއި ބޭނުންކުރާ ޢިބާރާތްތަކަީކ ޢާއްމުކޮށް ވާހަކަެދއްކުުމގަިއ ބޭނުންކުރާފަދަ ސާދާ 

ށް ުޒވާން ކުިދންގެ ވާހަކަެދއްކުމުަގއި ބޭުނންކުރާ ލަފުޒުތަކާއި އެ ޢިބާރާތްތަކަކަށް ވާކަެމވެ. ައދި ޚާއްޞަކޮ

ކޮށްފަިއ ުބކްގެ ިއތުރުން ސައިޓްތަުކގައި ހުންނަ ލިޔުންތަކަށް ންކުރާ މާނަ ދެނެގަތުމުގައި ފޭސްލަފުޒުތައް ބޭނު

އިތުުރކޮށްދޭނެ ޞައްޙަކަން  ސާގައި ބޭނުންކުރުމަކީ ދިރާސާގެދިރާ ބުނުންތައް ނަގާހުންނަ ކޮމެންޓްތަކުން 

 ކަމެއްކަުމގައި ޤަބޫލުކުެރވެެއވެ. 
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ަފއިހުރި ފޮތްފޮތަށެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ކުރިން ޝާއިޢުކޮށް، ފޮތްފޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ބަލާފައިވާނީ

ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުން އައިޮގތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ދިެވހި އަދީބުންގެ ތެރެއިން ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން، 

އަިދ މުޙައްމަދު އަމީން ފަދަ  ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު ،ފަހުމީ ދީދީ، މަލިން މުޙައްމަދު ދީދީهللا ޢަބްދުބޮޑުފެންވަުޅގޭ ސީދީ، 

ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް އިސްކަންދީފައިވާނެެއވެ. ސަބަބަީކ، ފޮތުން އަދީބުންގެ ލިޔުްއުވންތަކުން ނުވަތަ ފޮތްދުވަސްވީ 

ފަިއާވ ބޭބޭފުޅުންކަމުގައި ވާީތ، ގެ ގޮުތގައި ދިވެހިން ބަލަިއގަނެލިޔުއްވުންތެރިންމިފަދަ ގިނަ އަދީބުންނަކީ، ކުޅަދާނަ 

މަޢުލޫމާތުކަމުަގއި ވުމީ ަޝއްެކއްއޮްތ  ތެދު ،އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ލިުޔްއވުންތަކުން ނަގާ މަޢުލޫމާތަކީ ައގުހުރި

ތުގެ އިތުބާރާއި ޞައްޙަކަްނ ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، މިއީ ވެސް ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ

ޭއގެއިތުރުން ެވސް، އިތުބާރާއި ަޞއްޙަަކން އިތުރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ. 

އެއްވެސް ަބދަލެއް ނުގެނެސް، ޭއގެ ޢިބާރާތަށް ދިރާސާއަށް ހޮވާފަިއވާ ކޮންމެ ބުނުމެއް ވެސް، ހިމަނާފައިވާނީ 

 އަޞްލާ ެއއްގޮތަެށވެ.

ލަފުޒުތައް ހޮވުުމގައި ވެްސ، މާނައަށް ބަދަލު އައިސްަފއި ހުރި ލަފުޒުތައް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިާވ 

ނޑައެޅުުމގެ ބަދަލުަގއި ލިޔުންަތއް ކިަޔއި، އެ ލިޔުންަތކުަގިއ ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށްފަިއ  ،ލަފުޒުތައް އަމިއްަލއަށް ކަ

ލަފުޒުަތކުގެ ތެރެއިން ވެސް މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ހުންނަގޮތާއި ޙާލަތާއި މާނަައށް ބަލައި، އެފަދަ 

ިލޔުންތަކުން ފާހަގަކުެރވުނު  ީމގެއިތުރުން،އައިސްަފއިހުރި ލަފުޒުތަްއ ހިމެނުމަށް އިސްކަން ދީފަިއވާނެެއވެ. 

މަތީން  ލަފުޒުތަކާ ގުޭޅގޮތުން، ދިވެިހ ބަހުގެ އުސްތާޒުންގެ ޚިޔާުލ ހޯދާ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފައާއި އިރުޝާުދގެ

ބަުހން އެކި ުދވަްސވަރުަގއި ެއވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ދިވެހިދިރާސާގައި ހިމަނާނެ ލަފުޒުަތކަށް އިްސކަންދީފައިވާނެ 

ބަަލިއ، މާނައަށް އަިއސްފަިއވާ ގަިއ ހިމަނާފައިވާ މާނަތައް އަޅާގޮތު ގެ ބަސްފޮތްަތކުަގިއ ލަފުޒުެގ މާނައިލިޔެވިފައިހުރި 

ޞަދަކީ ވެސް ދިރާާސގެ ޞައްޙަކަން އިތުރުކޮށް، ަމޤް މިއިން ކޮންމެ ކަމެްއގެނެެއެވ. ބަދަލުތައް ދެނެގަނެފަިއވާ

  އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމެވެ.
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 ނަތީޖާ ތަޙުލީލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ގޮތްތަކުގެ ބަޔާން: 3.6

ދިރާާސގަިއ ދިރާާސއެްއކަމުން،  ކޮށްފަިއވާތައްޔާރު މި ދިރާސާއަީކ ކޮލިޓޭިޓވް ޕެރަޑައިމްެގ މަްއޗަށް ބިނާޮކށް 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޑާޓާަތއް ެއނަލައިޒްކޮށްަފއިވާނީ ކޮލިޭޓޓިްވ ޕެރެޑައިމްަގއި ބޭނުންކުާރ ގޮތްތަުކގެ މަތީންނެވެ. 

މިގޮތުން، ލިޔުންަތއް ދިރާސާޮކށްގެން މާނައަށް ބަދަލު ައއިްސފައިވާ ލަުފޒުތަްއ ދެނެގަނެ، ެއ ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަްށ 

ަވތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުމުގެގޮުތން، އިތުރު ލިޔުންތަްއ ތަޙްލީލުކޮށް، ފާހަގަކުެރވުުނ ބަދަލު އައިސްފަިއވާކަން ނު 

ލަފުޒުަތކާއި އެ  ނެެއވެ. އެގޮތުްނ، ފާހަގަކުރިލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ާޙލަތްތަކާއި މާނަތައް ދިރާސާޮކށްފައިވާ

 ންތައް ތާވަލުތަުކގައި ހިމަނާފައިވާނެެއވެ.ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ތަފާތު މާނަތައް ދޭހަވާ އެކިެއކި ބުނު

ގެ އެހީަގއި ހޯދި ލަފުޒުތަކާއި އެ ލަފުޒުަތއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ތަފާތު ބުނުންތަކާއި، ލިޔުންތަކު 

ތަޙްލީލުޮކށް، ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަށް އަޅާބަލާ، ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް  އިންޓަރިވއުން

އައިސްަފއިވަީނ ކޮންކަހަލަ ބަަދލުތަކެއްކަާމއި ބަދަލުތައް ައިއސްފައިވަނީ ކިހިނެއްކަާމއި ޮކންގޮތަކުންކަން ަބޔާންކޮށް، 

 ހާމަކޮށްދީފައިވާނެެއވެ. 

 އޮބްޖެކްޓިވިޓީ އޮފް ދަ ސްޓަޑީ: 3.7

ށްފަިއވާނެ ފަދައިން، މި ދިރާސާއަކީ، ިދވެހިބަހުގައި މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްަފއިާވ ކުރިންވެސް ހާމަކޮ

ލަފުޒުތައް ދެނެގަތުުމގެގޮތުްނ ކޮށްފަިއވާ ދިރާސާެއކެވެ. މިގޮތުން، ދިރާސާަގއި މާނަައށް ބަދަލު އައިސްަފއިހުރި 

އުމެންޓޭޝަންެގ އެީހގައި ހޯދާފައިވާ ލަފުޒުތަާކިއ ލަފުޒުތައްކަުމގައި ހިމަނާފަިއާވނީ، މައިަގނުޑގޮތެްއަގއި ޮޑކި

އެލަފުޒުތައް ބޭނުންކުާރ މާނަތަކަށް ބަލައި، ކުރިން ލަުފޒު ބޭނުންކުރަމުން ައއި ާމނަތަކާ މިހާރު ބޭނުންކުރާ 

މަށްޓަކަިއ މާނަތަކާ އަޅާ ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން، ފާހަގަކުރި ލަފުޒުތަުކގެ އަޞްލު މާނައަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަތު

 ޔާންކޮށްފައިާވ މާނަތަކަށް ބެލުމާއެކު،ދިވެހިބަހުގެ އެކި ދުވަްސވަުރެގ ބަސްފޮތްތަކުގައި ލަފުޒުތަުކެގ މާނަކަމުގައި ބަ

 ލަފުޒުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ަކމަށް ފާހަގަކުރެވުނުމިހާރު ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަިއސްފަިއވާ
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އިސްަފއިާވ ލަފުޒުތައް ދެނެގަތުުމގަާއިއ އެ ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަްށ އައިސްަފއިވަީނ މާނައަށް ބަދަލު އަ 

ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްކަން ދެނެގަތުމުގައި ދިރާސާކުރި ފަާރތުން ވަކި އަތަކަށް ބުރަވެފަެއއް ނުވާނެެއވެ. މިގޮތުން، 

މަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި މީޑިާއެގ ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް ބިނާވެފައިވާނީ ދިރާސާަގއި މަޢުލޫމާތު އެްއކުރު

 ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަެށވެ.  އިންޓަރިވއުންބައެއް ވަޞީލަތްތަުކގެ އިތުރުްނ 

 )ހޯދުންތައް( 4ބާބު 
 

ފައިހުިރ ވެބްސައިޓްަތކުަގއި ާޝއިޢުކޮށް މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް ަމއިަގނުޑގޮތެްއގަިއ ހޯދާފައިާވނީ، ފޮތްފޮތާއި

ހޯދާފައިވާ ތަފާުތ އިޝްތިހާރުތަކުން އެިކއެކި ިލޔުންތަކުންނާއި ޭފސްބުކްގެ އިތުރުން ޓީ.ވީ ިއން ފޮނުވާ ބަެއއް 

މ. އިްނ ފެށިގެން ދިވެހިބަހުގައި 1900ހޯދުންތަކުން،  . މިގޮތުން، މި ދިރާސާއިން ހޯދިބުނުންތަކުންނެވެ

ނޑު  މާނައަށް ބޮޑެިތ ބަދަލުތައް އައިސްަފއިވާ ލަުފޒުގެ ،ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން  ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ގޮތުަގއި މަިއގަ

އަދި ަލފުޒުތައް ބަހާލާފައިވާނީ ފާހަގަކުެރވި، އެ ލަފުޒުތައް މިބަިއަގއި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ލަފުޒު 15

ދަށްވުން' އަދި 'އަުގ ބައި ކަމުަގއިވާ 'މާނަ ފުޅާުވން' ، 'މާނަ ހަނިވުން' ، 'ައގު  4މާނަބަދަލުވުމުގެ މައިަގނޑު 

 ބައިގެ މައްޗަށެެވ. 4މައްޗަށްދިއުްނ' މި 

 މާނަ ފުޅާވެފައިވާ ލަފުޒުތައް:  4.1

މ. ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަފުޒުތަކުެގ 1900ަގއި ެއވަނީ، 4.1.1 ތާވަލް

 ލަފުެޒވެ.  6 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވާހޯދުންތަކު އި ޯހދިމި ދިރާސާގަ  ކަމަށްތެރެއިން ލަފުޒުގެ މާނަ ފުޅާެވފައިވާ
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 : މާނަފުޅާވެފައިވާ ލަފުޒުތައް 4.1.1ތާވަލް 

-1 މާނައަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު  ދޭހަވާ ބުނުންތައް  ޒު ބޭނުންކުރެވޭ މާނަތައް ލަފު  ގައިވާ މާނަ (2006ބަސްފޮތް ) ލަފުޒު 
  1- 

ސަޅި 
 

ނޑާ ފޮނި -  ކަ

 ބޮޑާ -

ނޑުމުގެބިރެއް ސިހުމެއް ނެތި، "...(1) ގޮތުން  ސަޅިކެ

 އޭނާ އެވާހަކަތައް ކިޔައިދެއެވެ."

 (2010އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް، )

ބޫޓެކެވެ. އޮފު ގަދައެވެ. ނަލައެވެ.  ސަޅި ނުލާހިކު "(2)

 "ޗާލެވެ.

 (2011 ،)ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަޫބބަކުރު

ގޮތްގޮތަށް ގަސް ހެއްދިދާނެއެވެ." )ޢަބްދުލް ސަޅި"(3)

 (. 2009މުޢީދު ޙަސަން، 

ދިރާގު ހާދަ ލް. މުޅި ޤައުމުގައި ދިރާގު މޯބައި"(4)

 (.2011ސީ ވަން، .ބީ)އެމް.އެން.ޔޭދޯ!" ސަޅި

)އިބްރާހީމް ވަޙީދު،  "!ގޮތެއްސަޅި ތީ ވަރަށް"(5)

2009)   

ނޑާ ފޮނި' އަދި 'ބޮޑާ' - ެގ 'ކަ

ބޭުނންކުރަމުްނ މާނައިގައި 

އި ލަފުޒުގެ މާނަ ފުޅާވެ، އަ

، 'ރީތި'، 'ޗާލު'، 'މޮޅު'

'ފުރިހަމަ' ފަދަ މާނަތަކުގަިއ 

 ންފެށުން.ބޭނުންކުރަ'ސަޅި' 
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2-
  2- 

ރުން
މުކު

ހަޖަ
 

ނޑަށް ފައިދާ  - - ކާތަކެތި ހަށިގަ

ނޑުގެ  ލިބޭގޮތަށް ަހށިގަ

 ތެރޭގައި ބަދަލުކުރުން.

ނަގައިލުން ނުވަތަ  - -

ޚިޔާނާތްތެރިގޮތުން 

 ބޭނުންހިުފން. 

 

މަކީ، ޚާއްޞަކޮށް އަވަސްކޮށް ބައިސްކަލް ދުއްވު"(1)

)މަލިން  "ކަމެކެވެ.ސޭހަުކރާމީހުންގެ ހަޖަމުވުން ފަކާ

 (.2007މުޙައްމަދު ދީދީ، 

މާމުއި ބޭނުންކުރުމުްނ ފަސޭހަކަމާއެކު "(2)

އާއި މާމުއި މާމުއި " ).އެހީވެދެއެވެ ހަޖަމުކުރުމަށް

 ކުޅަނދުރު، އ.ނ(

ކުރުމަކީ ހަޖަމުޙަޤީޤަތް އަޑުއެހުމަކީވެސް، އަދި "(3)

 "ވެސް ދަތި އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެތާއެވެ.

 )އަޙްމަދު ސަމީރު، އ.ނ(

ުކރީ އެމްޑީޕީން ދައްކާ  އެކަން ކުރި ބަޔަކު އެ "(4)

 (2011، ..." )ަނޑެއްލާ ނުކުރެވޭތީ ހަޖަމު ވާހަކަތައް

ނުކުރެވުނު ބަޔަކަށް ދިވެހީންެގ  ހަޖަމު"މިނިވަންކަން (5)

، މޫސާ މަނިކުވެރިކަމެއް އަލުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ." )

2011.) 

ނޑުތެރޭގަިއ  - ކާތަކެތި ަހށިގަ

ބަދަލުކުރުމުގެ މާނަ ފުޅާވެ، 

ބައެއް ކަހަލަ ކަްނތައްތަކާިއ 

ބަލައިގަތުަމްށ  ވާހަކަތައް

ނުވަތަ ބަލައިގަންަންނ 

ދަތިވުމާ ގުޅޭ މާނަތަކުގަިއ 

ބޭުނންކުރަްނ 'ހަޖަމުކުރުން' 

 ފެށުން.
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ަނދު
އުޅ

 

ދައުލަތުގެ ފުރާދުއްވާ ތަކެތި  - -

 (1985 ،ބަސްފޮތްދިވެހި )

ހުގައި ދައުލަތުްނ ދުއްވާ އި - -

ތަކެތި، މި އެއްޗެހީގައި 

ރިއްސެޔޮ ފަށެއް ދަމާފައި 

 (2006 )ބަސްފޮތް، ހުރެއެވެ.

ނޑާއި، އެއް - - ގަމާއި، ކަ

ނޑު އަޑިން ޖައްވާއި ކަ

ދަތުރުކުރާން ހަދާފައި ހުންނަ 

 (2006 )ބަސްފޮްތ، ތަކެތި.

 

ވިޔަޒޯރުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމުގައި "ފަތަޙައިގެ "(1)

)ޢަްބދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް  " ބެންނެވިއެވެ.އުޅަނދު

 (.2011އަބޫބަކުރު، 

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރާ  "(2) ކަ

ފަހަރު އުޅަނދުސަރަޙައްދުތަކާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ 

 (.0820، މޫސާ މަނިކު" )ޕާރކްކުރާ ސަރަޙައްދުތައް...

ނޑުމަގުން އައްޑުއަށް އެތެރެވާ "(3) ވައިގެ މަގުންނާއި ކަ

ފުުލުހން މިއަދު ޗެކްކުރަން  ފަހަރުއުޅަނދުމީހުންނާއި 

ނޑުމަގުން..." )ފަށައިފި އެވެ. ، ވައިގެމަގުންނާއި ކަ

2011). 

ހަމައެކަނި، ދައުލަތުެގ  -

 ތަކެއްޗަށްފުރާދުއްވާ 

ނިޞްބަތްޮކށް 

ބޭނުންކުރެވެމުން އަިއ 

މާނަ ފުޅާވެ، ލަފުޒުގެ 

ހުރިާހ ޢާއްމުން ހިމެނޭގޮތަްށ، 

ދުއްވާއެއްޗެހި ޝާމިލްވާގޮތަްށ 

 ބޭނުންކުރަންެފށުން.'އުޅަނދު' 
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އޮބި
 

ފަންދަމާ ބިތުގައި  - -

ފަންތަކުގެ ދިގަށް އަޅާ 

ނޑު.  ފަތިގަ

ބައެއް ތަންތަން އޮއްބައި  - -

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅާ 

ނޑު، ނުަވތަ  ފަތިގަ

ނޑު. ނޑިގަ  ދަ

މަހެއްގެ ސިފައިގައި  - -

ދެފައިކަށި ލަކުޑިން ހަދާފައި 

 އޮންނަ ދައްޗެއް. 

އި ކަތިވަށް ކޮޅުބިތުގައި ފަންދަމައި ކުކުޅުވަހި ބައްދަ"(1)

" )މުޚްތާރު .އެޅުމުން ކޮޅުބިތް ބެދުނީއެވެ  އޮބިއަޅައި 

 (.2010ޢަބްދުއް ރަޙްމާން، 

"އަޅައިލާ އަޅައިލާ ބާރަށް ފިތައިލާށޭ" މިހެްނ (2)

ގޮވައިލައިފައި ގައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި 

 (2009 ވާޙިދު،)  .އަޅައިލައިފިއެވެއޮބި

އަނެއްބައި ރޭރޭ ހަތަރު ފަސް  "(3)

ނޑެއް އަރައެވެ އޮބި މީހުނަށް  " .ނޯންނަވަރުގެ ވަުރގަ

 (.2010)މުޙައްމަދު ލަޠީފް، 

ނޯވޭ މިވަރުގެ ސަޅި ކެމްޕޭން  އޮބި…ސަޅި"(4)

 (2008، ޢަލީ)..." ލަވައެއް ނެއް އަދި

ކުއްޖެއް. އެކުއްޖާ ހަމަ ހަބޭސް"  އޮބި("އެއީ 5)

 .(2011 މޫސަ،)

 obi foto eh (6)...(2011، އާމިނަތު) 

ޢާއްމުކޮށް އޮއްބައި  - -

ހިފެހެއްޓުމުގެ މާނައިގަިއ 

ބޭނުންކުރެވޭ ބައެްއ 

ނިޞްބަތްޮކްށ  ތަކެއްޗަށް

އި ާމަނ އަބޭނުންކުރެވެމުން

، ފުޅާވެ، 'ލޯބި'، 'ރީތި'

'ފުރިހަމަ' ފަދަ ތަާފުތ 

މާނަތަކުގައި 

 ބޭނުންކުރަންެފށުން.
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ކަޑަ
 

އެކިއެކި ބޭނުމުގައި ބިމަށް  - -

ނޑިބުރި.  ޖަހާ ކުރު ދަ

އަންހެނުންގެ ހުންަނންވާ  - -

 ބަނިޔާދަމުގެ އިދިކޮޅު.

އޮޑިދޯނިފަހަރު ފައްސިޔަ  - -

ބޮޑުވެގެންގޮސް ދެފުށުގައި 

 ވައިއެޅޭގޮތްވުން. 

އިގެ މަތީގައި ކަޑަ ޖަހައިކަޑަ  އަތިރިއާވީ ފަރާތުގައި"(1)

 (.2011..." )ކަނީރު ޢަބްދުްއރަޙީމް، ބާއްވައިފައި

"...އެންމެން ހާބަރަށް ަޖމާވެ، ބަންގިގޮވުުމން (2)

އަކުން ރޯދަވީއްލީއެވެ." )އިބްރާހީމް ކަޑައެތާހުރި 

 (2010ނަޢީމް، 

" .ވަނީ އަހަރެންނަށް ެއހެން ނެހެދޭތީ އެވެ  ކަޑަ "(3)

 (2010 ،މައިނާ)

' 'ކަޑަ"މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވޭ ފިލްމުތަކުގައި (4)

ރަނގަޅުވާނެއެވެ." )އަޙްމަދު ނަދީމް، ބޯޑު އެޅުވުން މާ 

2011.) 

ލިޔުމެއް. މީނާ އަކަށް ވާނުވާ  ކަޑަވަރަށް "(5)

  (2011 ޢީސަ،)" .ހެން ހީަވނީ ގޭނނޭ

ވެފައި ކަޑައިންސާނުން ނެގިމަޑުވެފައި ނުވަތަ ދީލި "(6)

 (2011ފާޫރޤް ޙަސަން. هللا ..." )ަޢބްދުފަދައިން ތިބޭ

ލަފުޒީ ާމނައިެގ 'ކަޑަ' އޭގެ  -

އިތުރުން، އެ މާަނތަާކ 

ގުޅުންހުރިގޮތެއްގައި 'ރަނގަޅު 

ނޫން ކަންކަމަށާިއ 

އެއްޗިއްސަށް' ނިޞްބަތްކޮްށ 

'ކަޑަ' ފުޅާ މާނަތަކެއްގައި 

 މިހާރު ބޭނުންކުރުން. 

6-
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އޯމޯ
 

ނޑި - "ރަބަރު ތަށްޓަކަށް ފެންއަޅައި، އޯމޯ ލައިގެން އެ (1) ދޮންނަކު

ދޮންނެވުމަށް ޢަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ." "ފޭރާންތައް" 

 (2009)އާދަމް ނަޞީރު، 

"ބަލި ޖެހުނީމަ އޯމޯ ފެން އަޅައިގެން ވެސް ހެދޭނެ (3)

 (. 2009" )އަޙްމަދު ސަޢީދު، .ގޮތްގޮތް ހުންާނނެ 

ރާއްޖެއަށް ފުރަތަަމ  -

ނޑީެގ  އެތެރެކުރެވުނު ދޮންނަކު

 'އޯމޯ'، ބްރޭންޑް ނަން

ޢާއްމުކޮށް ހުރިާހ 

ނޑިއަކަށް  ދޮންނަކު

 ން.ނިޞްބަތްޮކށް ބޭނުންކުރު 
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 މަޢުލޫމާތު:

 ން.http://www.havaruonline.com،6،2011ޮނވެްމބަރ  ނެގީ ނަޑެއްލާ އިންީޖނުގޭ... (.2011ނަޑެއްލާ... ) -

 ން. http://www.fanvai.info ،2011، 10އޮކްޫޓބަރ  . ނެގީހުވަފެެނއްގެ އަަސރު(. 2010އާަދމް ނަޞީރު އިްބރާހީމް. ) -

 . ނެގީ ާރއްޭޖގެ ިޑމޮކްރަސީ މިަވނީ ތެާދއި ދޮގު ދެެނގަްނނާނެ މެޝިނަކަށް ބޭނުްނވެފައަްޙމަދު ަސމީރު. )އ.ނ(.  -

   http://www.sameerhaaalifu.com.ްނ 

  ން.www.fanvai.info،2011 ،10އޮކްޓޫަބރ  ނެގީ ޗައިނާ ދަތުރު.(. 2011) .ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ަޖމާލް ައބޫބަުކރު -

 ން. www.fanvai.info،2011އޮކްޓޫބަރ، ެނގީ . ސަޅިގޮްތގޮތަށް ގަސް ެހއްިދދާެނއެވެ(. 2009) .ޢަބްދުލް މުީޢދު ަޙސަން -

 ން. www.fanvai.info،2011 6،ޮނވެްމބަރ ެނގީ. ނުކުރެވުނު ވައްކަން(. 2011) .ޢަބްުދއް ަރޙީމް -

 ،2ނޮވެްމަބރ  . ނެގ1ީއަންހެނުްނގެ ަޙއްޤުތަާކބެހޭ ެބއިިޖންގ ިޑކްލަރޭޝަނާއި ަނަބވީ ސީރަތު (. 2011ާފރޫޤް ަޙސަން. )هللا ޢަބްދު -

2011 ،www.fanvai.info .ްނ 

 ން.  www.fanvai.info، 2011އޮކްޓޫަބރ،  . ނެގީބުނަން ނުކެރިފައި(. 2009އިްބރާހީމް ވަީޙދު. ) -

  ން. http://sandhaanu.com ،2011، 6ނެގީ ޮނވެްމބަރ  ]ވެބް ލޮގް ކޮމެންޓް [(. އުފާވާޒަމާނޭ... 2011ޢީސަ. ) -

 ން.http://www.fanvai.info ،2011، 6ެނގީ ނޮެވމްަބރ . ބަންޑާރައިންޣާޒީ (. 2011ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ަޖމާލް ައބޫބަުކރު. ) -

 ން.  www.fanvai.info، 2011، 2ނޮެވމްަބރ  ެނގީ އަޞްލާ އެްއގޮތް ުހވަފެނެކެވެ.(. 2010އިްބރާހީމް ނަީޢމް. ) -

 ން.http://www.haveeru.com.mv، 2011، 2ނޮެވމްަބރ  ެނގީ. ހިތް ޔާރާ ދީފާ: ިރވިއު(. 2011އަްޙމަދު ަނދީމް. ) -

 ،2ނޮެވމްަބރ  ނެގީ. ނޑުެވިރކަން ފުޅާވެ. ަދނުޑވެރިކަން ވިޔަފާިރއަަކށް(. ދ2009ަ. )އަްޙމަދު ސަީޢދު -

 2011 ،http://www.haveeru.com.mv.ްނ 

 ން. www.fanvai.info، 2011، 3ޮނވެްމބަރ  ނެގީ ރައީސް ނާޞިުރގެ އަރިުހަގއި.(. 2009އާަދމް ނަޞީރު. ) -

 ން.http://www.facebook.com ،2011، 6ނޮވެްމަބރ  . ނެގީ]ފޭސް ބުކް ކޮމެންޓް[ .ޒެން(. 2011އާމިނަތު. ) -

 . އެމް.އެން.ބީ.ސީ ަވން.]ޓީ.ވީ އިޝްިތހާރު [ ދިރާުގ މޮބައިލް ިއންޓަރނެްޓގެ ިޚދުމަތް(. 2011އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން. ) -

  ން.http://mdp.org.mv، 2011، 3ނެގީ ނޮެވމްަބރ  ]ބްލޮގް ކޮމެންޓް [.ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް.. (.0820) ޢަލީ. -

ނޑުަމގުން - ނޑުަމގުން... (2011) ...ވަިއގެަމގުްނނާއި ކަ  ން.www.fanvai.info، 2011، 3ނޮެވމްަބރ  ެނގީ ވައިގެަމގުްނނާއި ކަ

  ން. http://www.muraasil.com،2011ޮއކްޓޫބަރ،  . ެނގީއޮބިއެޅުން(. 2009) .ވާިޙދު -

 . ނޮވެލްޓ46ީިދވެހި ައދީުބންގެ ުދވަްސވީ ލިޔުްއވުންަތއް. ޞ. ފެތުމާއި ަބއިސްކަލް ުދްއވުން. (. 2007މަލިން މުަޙއްަމދު ީދދީ. ) -

 ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ަޕބްލިަޝރޒް. 

 ،2011، 6ނޮެވމްަބރ  ނެގީ ]ޖަލްާސގެ އިާދރީ ނޯޓް[ -ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިުއނިކޭޝަން  (.2008). މޫސާ މަނިކު  -

http://www.havaruonline.com/
http://www.fanvai.info/
http://www.sameerhaaalifu.com/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
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http://www.fanvai.info/
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www.majlis.gov.mv .ްނ 

 2011، 6ޮނވެްމބަރ  ނެގީ. ޚިާޠބުރާއްޖޭގެ މިިނވަްނދުވަހާ ގުިޅގެން އެމްޑީީޕގެ ޗެައރ ާޕރސަން ދެްއވި (. 2011މޫސާ މަނިކު. ) -

    http://mdp.org.mv.ްނ  

 ން http://www.muraasil.com، 2011، 10. ނެީގ ނޮވެްމބަރ ގޮތްހުސްވެްއޖެ(. 2011މައިނާ. ) -

  ން.www.fanvai.info، 2011، 3ނޮެވމްަބރ  ނެގީ. މުޖަްއރިުބ ފަންޑިތަ (.2010) .މުަޙއްަމދު ލަޠީފް -

 ،2011، 3ނޮވެްމބަރ  ނެގީ. 5މަޑު ާއދަނާއި ުކރިަމގު ޮގއްޔެގެ ވާހަކަ  (.2010) މުޚްާތރު ޢަްބދުއް ަރޙުާމނު. -

    www.fanvai.info.ްނ  

ރުމާުމއި އާއި މާުމއި ކުޅަނދުރު. )އ.ނ(.  - ކުޅަނދު އި އި މާމު އި އާ ވެމްބަރ  . ނެގީމާމު  ،2011، 6ނޮ

 ން. http://sandhaanu.com/mv،2011، 6ނޮވެްމބަރ  ނެގީ ]ކޮމެންޓް  ބްލޮގް[އުފާވާ ޒަމާނޭ... .(2011) .މޫސަ -

 މާލެ: ދިެވހިބަާހއި  ]ރޮމް -ސީޑީ [ދިވެހިަބސްފޮތް (. 2006)ދިވެިހބަާހއި ތާީރޚަށް ިޚދުމަތްުކރާ ަޤއުީމ މަރުކަޒު.  -

 ތާރީޚަށް ޚިދުަމތްކުރާ ަޤއުމީ މަުރކަޒު.    

  މާލެ: ިދވެިހބަހާއި އ.ގެ ަރދީފް -ދިވެހިަބސްފޮތް (. 1985ދިވެިހބަާހއި ތާީރޚަށް ިޚދުމަތްުކރާ ަޤއުީމ މަރުކަޒު. ) -

 ތާރީޚަށް ޚިދުަމތްކުރާ ަޤއުމީ މަުރކަޒު.    

މަށް ހޯދިހޯދުންތަކުން ަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ލަފުޒުތަކަކީ މާނައަށް ބަދަލު އައިސްފައިާވކ4.2.1ަ ތާވަލްގެ 4.1

ލަފުޒެވެ. ެއގޮތުން ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި މާނަތަކާއި މިހާރު  6ލަފުުޒގެ ތެރެއިން  15 ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ

ލަފުޒަކީ މާަނ  6ފާހަގަކޮްށފައިވާ ، ސްަފއިވުާމއެކު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މާނަތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް އައި

އެްއ ލަފުޒުތަުކގެ މާނަ ފުޅާވެފައި ވީނަމަވެްސ، . އެެހންނަމަވެސް، މީގެތެޭރަގއި ހިމެނޭ ބަލަފުޒެވެ 6ފުޅާވެފަިއވާ 

ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި މާނަތަކުގަިއވެސް ބޭނުންކުރެެވމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މީެގއިތުރުން، 

މިބައިގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލަފުޒުތަކަކީ، މާނަ ބަދަލުުވމުގެ އިތުރު މަރުޙަލާތަކަށް ވެސް ފެތޭ ލަފުޒުކަން 

'އޮބި' ފަދަ ލަުފޒުތަުކގެ މާނަ ފުާޅވެފަިއވާއިުރ، ެއ ލަފުޒުތަކަީކ ައގު ަމއްޗަްށ ، ފާހަގަކުރެެވއެެވ. މިގޮތުްނ، 'ސަޅި'

އެހެންނަމަވެްސ، މި މާނަތަކުގައި ބަހުގެ ހުރިހާ  ގޮސްފަިއވާ ލަފުޒުގެ ގޮުތގަިއ ވެސް ބެލެވިދާނެ ލަފުޒުތަެކކެވެ.

 އަހުލުވެރިންގެ ވާހަކަދެްއކުމުން ނުފެނުމަކީ އެކަށީގެްނވާ ކަެމކެވެ.

http://www.majlis.gov.mv/
http://www.majlis.gov.mv/
http://mdp.org.mv/
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 މާނަ ހަނިވެފައިވާ ލަފުޒުތައް: 4.2

މ. އިްނ ފެށިެގން ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރަުމން އަންނަ ލަފުޒުތަުކގެ 1900ަގއި ހިމަނާފަިއވާނީ، 4.2.1 ތާވަލް
 ލަފުޒެވެ.  3 ކަަމށް ހޯދިހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނުމާނަ ހަނިވެފައިވާ ންތެރެއި

 : މާނަ ހަނިވެފައިވާ ލަފުޒުތައް 4.2.1ތާވަލް 

-1 މާނައަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު  ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭ މާނަތައް ދޭހަވާ ބުނުންތައް   ގައިވާ މާނަ (2006ބަސްފޮތް) ލަފުޒު 
  1- 

ވާބު
ޒު

 

 ޖަދަލު - -

ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ގޮތުން - -

 ދެފަރާތުން ރައްދުކުރާ ބަސް.

ދެމީހަކު ނުވަތަ ގިނަ ބަޔަކު  - -

 ވާ އަރާރުން.

 ޖަވާބު. - -

ގިނަ ބަޔަކުވެގެން  - -

ލަވަކިޔާއިރު ނަގާކިޔާ މީހާގެ 

ފަހަތުން އެހެން މީުހން 

 ކިޔަންޖެހޭ ބައި.

"އާމިނަތުގެފާނުން ޒާތްޒާތަްށ ވާހަކަފުޅުދައްކަވައި (1)

ކުރެއްވުން ދޫނުކުރައްވައިގެން އަހުރެންނަށް ފުޅުޒުވާބު

)ޙުސައިން ވާހަކަވެސް ދެންނެވިއްޖެއެވެ."  އެއްކަލަ

 (. 1937ޞަލާޙުއްދީން، 

ކޮްށ ޒުވާބު"ކޫސަނި މައްސަލަތަކުގައި ދެބަސްވެ، (2)

 (.2010، އިބްރާހީމްهللا ހަދައެވެ." )ޢަބްދު

ކާސިންފުޅުކުރެން  ޒުވާބު"މަ މިބުނާ ތިން ސުވާލުގެ (3)

އަހައިގެން ގެނެސްދޭށޭ..." )ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން، 

2000) 

ނޑުގެ ބަހަށް ލަސްނުކުރައްވާ ބޭބެޔަށް "...(4) އަޅުގަ

 (2002ފޮނުއްވާށޭ..." )ޙުސައިން ޢަފީފް، ޒުވާބު

ބުންޏެވެ."  ޖަވާބުގައި"އެހިނދު އޭނާގެ ބައްޕަ (5)

 (.2010)ޢަބްދުލް މުޢީދު ޙަސަން، 

ކުޅިވަރާއި މަސައްކަތުގައި އެންމެންވެގެން "(6)

ކިޔަމުން ކިޔާ ލަވަޔަށް އަންބާ އޭ ޒުވާބުފޯރިގެންނާން 

 (2011" )ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަާމލް އަބޫބަކުރު، .ކިޔައެވެ 

ކުރިން ބޭުނންކުރަމުްނ  - -

އައި މާނަތަކުގެ ތެރެއިން 

'ޖަވާބު' ގެ މާނައިގައި 

ޢާއްމުކޮށް ބޭުނންކުރަމުްނ 

 ން. ހަނިވެފައިވު  ނުދާތީ މާނަ
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2-
  2- 

ުވުން
ނޑ

ގޮ
 

ނޑުދޮށާ ކައިރިވުން - -  .ގޮ

ނޑުދަތުރުކުރާ  - ކަ

އުޅަނދުފަހަރު ރަށްރަށާ 

 ކައިރިވަމުން އައުން. 

ނޑުން ލަނގުވާ ތަކެތި  - - ކަ

ނޑުން ނުވަތަ  ބޭރުކަ

ރަށްރަށުގެ ނުވަަތ ފަރުފަރުގެ 

 ބޭރަށް ކައިރިވަމުން ދިއުން.

 ހަޑިމުޑުދާރުވުން. - -

ނޑުހަލި އަތޮޅާއި  ވާށަ"(1)  "ގޮ

ނޑުވުމަށް)އުޅަނދު ފަސޭހައިން އަތޮޅާ  )އަތޮޅާ  ގޮ

 (2003)ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު، ((. ކައިރިއަށް ދުވެދިއުމަށް

ނޑުވީ "އޭރު ވައިޖެހެނީ ދެކުނުންނެވެ. ދެންގޮސް (2)  ގޮ

ނަވާ ބަންދަރޭ ކިޔާ ތަނަކަށެވެ." )ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަްށ 

 (1990ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު، 

ނޑު ރަށުގެ "(3) ކޮށް، އަރުވާ ކައިރިދޮށަށް ޯދިނ  ގޮ

 ".ޖަހައިލައިގެން އެންމެން ރަަށށް ފައިބައްޖައީމެވެ 

 (.2011)ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު، 

ނޑުތައް (4) އެންމެ ބޮޑު  ގޮނޑުކުރުމުގައި"ކަ

 ހިއްސާއެއްވަނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގެ 

هللا " )އަޙްމަދު ޢަބްދުފިލްޓަރުއިތުރުން ސިނގިރޭޓް 

 (.2009ސަޢީދު، 

ނޑު "މާލެތެރެ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް(5) ނުވާ  ގޮ

ނޑުވެފައިވަރަށް  ން ކައުންސިލްގެ ސަމާލު މިކަ ވާތީ،ގޮ

 (2011" )ޢަލީ މަނިކު، ކަމަށް

ނޑުވުން'  - 'ގޮ

ބޭނުންކުރަމުން އަިއ 

މާނަތަކުގެ ތެރެއިްނ، 

އުޅަނދުފަހަރު އަތޮޅާ، ނުވަަތ 

ރަށްރަށާ ކައިރިވަމުން އަންނަ 

ލަފުުޒ މާނައިގައި މިހާރު 

ބޭނުންކުރަމުން ނުދިއުމާިއ، 

ހަމައެކަނި ހަޑިމުޑުދާރުވުމަށް 

ގެ ބޭނުންކުރެވެމުންދިއުމު

ސަބަބުން މާަނ 

 ން.  ވެފައިވުހަނި
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3-
  3- 

ސް
ލިބާ

 

ނޑު  - އިންސާނުންގެ ަހށިގަ

ނިވައިކުރުމަށް ލައިއުޅޭ 

ފޭރާން. މީގެ ކިތަންމެ 

 ވައްތަރެއް ހުރޭ.

ލައިގެން ތާކިހާ އަޅައިގެން އޮފީހަށްދާން ލިބާސް"(1)

ނޑިފައެވެ."  ނުކުތްއިރު މޫނު ހުރީ ތޫނުފިލިަކން ކެ

  .(ހ.1362، ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ)

ފުލުހުން އުފެދުނުއިރު އެ މީހުން ތިބެނީ ހުދު ުމންޑު (2)

)ޢަލީ ޔޫސުފް،  .ލައިގެންނެވެ  ިލބާސްއަނދެގެން، ހުދު 

2004 .) 

ފަދަ ތަކެތި ވެސް  ިލބާސް"ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ (3)

މިހާރު ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ." )މުޙައްމަދު އަފްރާޙް، 

2011.) 

"ދިވެހި އަންހެނުންގެ އާއްމު ހެދުމަކީ ބޯވަޅުއެޅި (4)

އި ފޭއްޔާއި ބޮލުގައި އައްސާ، ނުވަތަ އަޅާ ލިބާހާ

 (. 2010" )ނަސީމާ މުޙައްމަދު، .ރުމާލެވެ

ކުރިން ޢާއްމުކޮްށ  - -

ދެޖިންސުގެ މީހުންގެ ހުރިާހ 

ވައްތަރެއްގެ ހެދުމަްށ 

'ލިބާސް' ނިޞްބަތްޮކށް 

ބޭނުންކުރެވުނުނަމަވެސް، 

ފަހުން ލަފުޒުގެ ާމނަ ހަނިެވ، 

އަންހެނުން އަޅައިއުޅޭ 

ވަކިވައްތަރެއްގެ ހެދުމަކަްށ 

 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވުން.ލަފުޒު 

 މަޢުލޫމާތު:

 . މާލެ: ިދވެިހބަހާިއ ތާރިޚަށް ިޚދުމަތްުކރާ ަޤއުމީ މަރުކަޒު. ރިވާޔަތު އިބްާރހީމް ީދދީ(. 2002ޙުަސއިން ޢަފީފުްއދީން. ) -

 . މާލެ: ވުާޒރަތުލް މަޢާރިފާ.1އައްސިަޔރަތުއް ަނަބވިއްޔާ (. 1937ޙުަސއިން ޞަލާުޙްއދީން. ) -

 . މާލެ: ދިެވހިބަާހއި ތާީރޚަށް ިޚދުމަތްުކރާ ަޤއުމީ ަމރުކަޒު.ދޮންބީފާނު ާވހަކަ(. 2000ޙުަސއިން ޞަލާުޙްއދީން. ) -

 . 63ޞ، ، 1ައއްރަީފޤް ހ.(. މަޤާލާެއއް ނުވަތަ މަޒުޫމނެއް. 1362. )ޙުަސއިން ޢަފީފުްއދީން -

 ން.http://www.fanvai.info، 2011، 15އޮަގސްޓް  ނެގީ. ނައްޕި ދަުތރު(. 2011ޙަސަން ޝާިކރު ުމޙަްއމަދު. ) -

 ން. www.haveeru.com.mv،8،2011ސެޕްެޓމްަބރ  ނެގީ ؟ނަންބަރު ެހދުން ތައްާޔރުކުަރންޖެުހނީ ކީްއވެ(. 2010ނަސީމާ މުަޙއްަމދު. )    -

 ން.http://www.fanvai.info، 15،2011އޮަގސްޓް  ނެގީ އަހަނ... އެނެގީ ަމގޭ ދަތް...(. 2010އިްބރާހީމް. )هللا ޢަބްދު -

 ން.http://www.fanvai.info ،2011 ،6ޮނވެްމބަރ  ނެގީ. ދިވެހި ޅެންެވރިކަމަށް ކަިޅެއއް(. 2011ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ަޖމާލް ައބޫބަުކރު. ) -

http://www.fanvai.info/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
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  ން.http://www.haveeru.com.mv،2011، 20ސެޕްޓެްމބަރ  ެނގީ. ޞަުފާޙއެއްދިވެހި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަުތގެ އާ (. 2004ޢަލީ ޔޫސުފް. )    -

 ން.http://www.fanvai.info   2011، 6ނެގީ ޮނވެްމބަރ .އެތެރެ ހުސް ަގބު މީހުން ބޮޑަށް ައޑުަގަދާވނެ(. 2010ޢަބްދުލް މުީޢދު ަޙސަން. ) -

ނޑުތައް ޮގނޑުުކރުުމގައި އެންމެ ބޮޑު ހިްއސާެއްއވަނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަާޅިއ ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގެ  (.2009) .ސަޢީދުهللا އަޙްމަދު ަޢބްދު    -  ކަ

 ން.http://www.haveeru.com.mv، 2011، 20ސެޕްޓެްމބަރ  ެނގީ .އިތުރުން ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރު   

 ،12،2011 ޮނވެްމބަރ ނެގީ މުގެ ަޔއުިމއްޔާ.ވަނަ ބަްއދަލުވު 27މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ (. 2011ޢަލީ މަނިކު. ) -

   http://www.malecity.gov.mv/di/1906 .ްނ 

 ،8،2011ސެޕްޓެްމބަރ  . ނެގީޑިވޯޓް ބޭބީ ކެައރ. ތުއްތު ކުިދންގެ ދިވެހި ަމރުކާ(. 2011މުަޙއްަމދު އަްފރާޙް. ) -

    http://www.haveeru.com.mv.ްނ 

 މާލެ: ދިެވހިބަާހއި ތާީރޚަށް ޚިުދމަތްކުރާ ޤަުއމީ މަރުަކޒު. ]ރޮމް -ސީޑީ [ ދިވެހިަބސްފޮތް(. 2006)ދިވެިހބަާހއި ތާީރޚަށް ިޚދުމަތްުކރާ ަޤއުީމ މަރުކަޒު.  -

 ާމލެ: ދިވެިހބަހާއި ާތރީޚަށް ޚިުދމަތްކުރާ ޤަުއމީ މަރުަކޒު.  ދިވެހި ތާީރޚް.(. 1990ދިވެިހބަާހއި ތާީރޚަށް ިޚދުމަތްުކރާ ަޤއުީމ މަރުކަޒު. ) -

ނޑޭިރ ޙަސަންަމނިކުފާނު ހެްއދެވި އަރު (. 2003ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު. ) - ަމރުކަޒު.ާތރީޚަްށ ޚިދުމަތްުކރާ ަޤއުމީ  . ިދވެިހބަހާއިމާދު ރަިއވަުރގެ ދޭހަބަ

  

ަގއި ާފހަގަކޮށްފަިއއެވަީނ، ކުރިން ުފޅާ މާނަތަކެްއގައި ބޭނުންކުަރމުން އައި ލަފުޒުަތކުެގ 4.2.1 ގެ ާތވަލ4.2ް

ލަފުޒަކީ، ެއްއ  3ލަފުެޒވެ. މިގޮުތން މި  3ތެރެއިން، މާނަ ހަނިވެފައިވާ ލަފުޒުތަކުގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަުކރެވިފަިއވާ 

 މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނައިަގިއ ބޭނުންކުރެވެމުން ައއި ލަފުޒުތަުކގެ ތެރެއިން، ަބެއއް މާނަތައް ުއވިފަިއވާ، ުނވަތަ 

 އެހެންނަމަވެސް، ަބހުގެ ހުރިހާ އަހުލުވެރިންގެ ލަފުޒެވެ.  3ބޭނުންކުރުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން، މާނަ ހަނިވެފައިވާ 

 ވާހަކަދެްއކުމުަގއި މިގޮތަށް ބޭނުންނުކުރުމަކީ އެކަީށގެންާވކަމެެކވެ.

 އަގު ދަށްވެފައިވާ ލަފުޒުތައް:  4.3

މ. އިން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަފުޒުތަކުގެ 1900ަގއި ހިމަނާފައިާވނީ، 4.3.1 ތާވަލް

ގެ ސަބަބުން، އަގު ދަށްވެފަިއވާކަމަށް ލަފުޒު ބޭނުންކުރަން  ފެށުމުޢާއްމުކޮށް ތެރެއިން، ހުތުރު މާނައެއްަގިއ 

 ލަފުެޒވެ.  4ހޯދިހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

http://www.haveeru.com.mv/
http://www.fanvai.info/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.malecity.gov.mv/di/1906
http://www.haveeru.com.mv/
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 : އަގުދަށްވެފައިވާ ލަފުޒުތައް 4.3.1ތާވަލް 

 އައިސްފައިވާ ބަދަލު މާނައަށް  ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭ މާނަތައް ދޭހަވާ ބުނުންތައް  ގައިވާ މާނަ (2006ބަސްފޮތް ) ލަފުޒު 

1-
  1- 

ށުން 
މޮ

 

 ބަސްބުނުން )ާވހަކަދެއްކުން( - -

 މަޖާޒު: ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން -

"ދެން ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން މާލޭގައި (1)

 ޔޭ"މޮށެވިއްޖެ

ދިވެހި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތަށް ޚިދުަމތްކުރާ ޤައުމީ )

 (1981މަޖިލިސް، 

 ތަނަކު ހެއްދު  މޮށުމަށްބެތިވި "(2)

 ނެތިބިެނތޭ މީހެއްދެ 

" މޮށުމަށް)ހެއްދެވި ތަނަކު )އެއްވެސްތާކު( ތިބެ 

)އެވާހަކަދެއްކުމަށް( ދެނެިތބި އެްއވެސް މީހަކު 

 ނެތެވެ.( 

 (.2003)ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު، 

 މޮށޭކަންވަގަށް މީހުނާ ..."(3)

 ( 2007، ނ.ނއެނގޭއިރުވެސް..." )

ޢާއްމުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ  - -

'މޮށުން' މާނައިގައި 

ބޭނުންކުރެވެމުން 

އައިނަމަވެސް، ލަފުޒު އޭގެ 

މަޖާޒީ މާނަކަމުގައިވާ 

'ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ' 

މާނައިގައި ބޭނުންކުރުން 

ގެ ސަބަބުން ޢާއްމުވުމު

 ން.ލަފުޒުގެ އަގުދަށްވެފައިވު
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2-
  2- 

ބަޅު
 

 ގުދު - -

 ކުއްތާ - -

ހިސާބުން އެއްވެސް  ބަޅުކުރެއްވި "އުޑު (1)

މީހެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެއްވެސް 

ނޑު  ރަނގަޅެއް ނުފެނުމަކީ އެކަނި އަޅުގަ

 (.ހ.1362ފޫހިވާކަމެއް ނޫނެވެ." )ނަން ެންތ، 

ވަލުގަ ޖަހާކަހަލަ "(2)

ރުއްވެސް މެދުން  ކޮށްލާފައިބަޅު  ހެންދަންތުރައެއް

 (. 2009" )ޢަބްދުއް ރަޙީމް، .ބިންދާލައިފި 

 (3) ‘Do not strike that dog’ 

(nutalahare e balhuga)  

(.1986)ވިލްހެމް ގައިގަރ،    

ކުޑަކަން އަގަލު ތް ންނަ ހަޔާ"ހު(4)

  (2010ޙަސަން، ) ".ދެކޭށެވެ ނަގޫބަޅު ކުޑަކަން

ފަހަރު ޙައްޖުވެސް  3ޝައިޠާނާއަކީ  ނަގޫބަޅު"(5)

 (2009، ހެރެތެރެ)" ބަޅެއްވެގެން އައިސް އުޅޭ 

ކުއްތާއަށާއި 'ގުދު' ގެ  -

މާނައިގައި ބޭނުންކުރަމުްނ 

އައި ލަފުޒަކަށް ވީނަމަވެސް، 

އިންސާނުންނާ ކުއްތާއާ 

'ބަޅު' އެއްފަދަކޮށް 

ބޭނުންކުރަން ފެށުމުެގ 

ބުން ލަފުޒުގެ މާަނ ސަބަ

 ވުން. ހުތުރު
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3-
  3- 

ނދު 
ފި

 

އާދަމުގެ ދަރިންނާއި، ޖަނަވާރާއި  - -

ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ބޮޑުކަމު ނަޖިސް 

ނުކުންނަ ދޮރާއި ކުޑަކަމު ނަޖިސް 

ނުކުންނަ ދޮރު، ނުަވތަ ނަޖިސް 

 ނުކުންނަ ގުނަވަން. 

އިންސާނުންނާއި ޖަނަާވރުންގެ  - -

ނޑު.  ފިނދުމަސްގަ

ކުކުޅުހާލާއި ދޫނީގެ  - -

ނޑު.   ފިނދުފަތްގަ

ްއޗެހީގެ ތެލަނގަ އާއި މަޑި ފަދަ އެ - -

 ފަހަތުކޮޅުގައި ގުޅާ ނަގޫ.

އެއްލާ ގުޑީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  - -

ވާލާއި ކޮކާފަދަ އެއްޗެހީގެ ފަހަތުކޮޅުން 

 ދެފަޅިއަށް ފަޅާފައި ހުންނަތަން.

ލޯފިނދާއި ދޮންދޫނީގެ ަފހަތުން  - -

ނޑިއެއްހެން އޮންނަ ބައި.  ދަ

"ބައިސްކަލް ދުއްވުމަކީ، (1)

އް ރާއްޖެބައްޔަށާއި، އެއްފަޔާއި އެ

ނޑުފަރާތުން  ގަިއ ގޮށްލާ ފިނދުމަސްގަ

ރިހޭ ރިހުމަށް ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ." 

 (2007)މަލިން މުޙައްމަދު ދީދީ، 

"އަހަރެންގެ މިއޮއްފަދަ ރީތި (2)

ނޑު ބުރިކޮށްލާ   ިފނދުބުރި އިސްތަށިގަ

ކާޅަކަށް ހަދާލި". )އިބްރާހީމް ޙުސައިން 

 (. 1998މަނިކު، 

" ފިނދުގޮވޭނެޔެ އައްދޮއައްދޯ މަގޭ "(3)

 (2010، هللاޢަބްދު)

'ފިނދު' މިއީ ނަޖިސް  -

ނުކުންނަ ގުނަވަނަްށ 

ނިޞްބަތްވާޮގތަށް، އަިދ 

ހަޑިހުތުރު ލަފުޒަކަށް 

ނުވާގޮތަށް ބޭނުންކުރެވެމުްނ 

އައި ލަފުޒެއްނަމަވެސް، 

ހަޑިހުތުރުބަހުން 

ލަފުޒު  ،ވާހަކަދެއްކުމުގައި

ނިޞްބަތްކުރެވޭ ގުނަވަާނ 

ގުޅުވައިގެން ޢާއްމުކޮށް 

ެފށުމުގެ ބޭނުންކުރަން

 ން. ވެފައިވުސަބަބުން އަގުދަށް
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4-
  4- 

ުވުން
އެރ

ހޭ
 

ން(
އިލު

ރުވަ
ހޭއަ

(
 

 ނިދާފައިވާ މީހާ ހޭލެއްވުން. -

 ހޭނެތިފައިވާ މީހާ ހޭޖެއްސުން. -

ނަޞޭޙަތަކުން ނުވަތަ  -

 އަދަބަކުން ކަމެއް ވިސްނައިދިނުްނ. 

ވާންއުޅޭ ގެއްލުމެއް ނުަވތަ  -

އަންނާންއުޅޭ ނުރައްކަެލއް 

ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން 

 އަންގައިދިނުން.

 ވަތް ހޭލާ ހިސާބަށް ގެންދިުއްނ.  -

"އެދަރިކަލުންގެ ރިވެތިކަމާއި (1)

ވެސް ހެއިފުޅުއަރުވައިލާންފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި 

ކެރި ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ އާމިނަތުގެފާުނ ނު

" )ޙުސައިން ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިޔޭ...

 (. 1937ޞަލާޙުއްދީން، 

 ،ހޭއަރުވައި"ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން މައްޗަށް (2)

އެ ދުނިޔޭގެ މަޞްލަޙަތުތަކަށް ޮގވާގޮވުންތަކެއް 

 (2007ފަހުމީ ދީދީ، هللا ވެއެވެ." )ޢަބްދު

"ދުލުންނާއި، ގަލަމުން، ރާއްޖޭގެ (3)

ނޑުމެން،  މެވެ." ހޭއެރުވީރަޢިއްޔިތުން، އަޅުގަ

 (.1949)މުޙައްމަދު އަމީން، 

 "ހޭއަރުވާލާނެ"ވިދާޅުވީ ޖަލްސާއަށްފަހު "(4)

ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުގެ ތަފާތު މެސެޖްތަށް 

 ".އޭނާގެ ފޯނަށް ލިިބފައިވާ ކަމަށެވެ 

 (2011ނަޑެއްލާ، )

'ހޭއަރުވައިލުން' މިީއ  -

ކަމެއް ވިސްނައި 

އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުްނ 

ބޭނުންކުރަމުން އަިއ 

ލަފުޒަކަށް ވީނަމަވެސް، 

ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭ އެއް 

މާނަކަމުގައިވާ މީހަކަށް 

ހަނދާން ހުންނަވަރުެގ 

ނޑިއެއް ދިނުމުގެ  ބޮ

އި ޢާއްމުކޮށް މާނައިގަ

ބޭނުންކުރަމުންާދތީ ލަފުޒުގެ 

 ން.އިވުވެފައަގުދަށް

 މަޢުލޫމާތު: 

 . ކަލްކަތާ: ސިތާރާ ހިންދު މާލީދު.1އައްސިޔަރަތުއް ނަބަވިއްޔާ (. 1937ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން. ) -
 . ނwww.heratheraobserverް، 2011، 15އޮގަސްޓް  . ނެގީހެރެތެރެ ކަޅު އަނދިރީގައި(. 2009. )ހެރެތެރެ -

 ން. www.muraasil.com ،6،2011ނޮވެމްބަރ  ނެގީ އިނގިރޭސި އަޑުން ގޮވާ ދިވެހި ކާޅު.(. 2010) ޙަސަން. -

 .35ޞ.، 1. އައްރަފީޤް ދެންހަމަ ޢަޖައިބު. ހ.(1362ނަން ނެތް. ) -

  ން.www.dhivehiobserver.com، 2011، 10. ނެގީ: އޮގަސްޓް އިތުބާރު..(. 2007ނ.ނ ) -

 ން.http://www.havaruonline.com،6،2011ނޮވެމްބަރ  ނެގީ ނަޑެއްލާ އިންޖީނުގޭ... (.2011) .ނަޑެއްލާ -

ރޒް. ޕވޓ.ލޓޑ.(1އަލް ފިޠުރަތު )އިސްލާމްދީން (. 2007ފަހުމީ ދީދީ. )هللا ޢަބްދު -  . ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާ

http://www.heratheraobserver/
http://www.muraasil.com/
http://www.dhivehiobserver.com/
http://www.havaruonline.com/
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 . މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކުގެ ކުރުވާހަކަތައް(. 1998އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު. ) -

 ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

 ން. http://www.muraasil.com، 2011، 6ނޮވެމްބަރ  ގީނެ  ރައިވަރުތައް.ގޮތެއްފޮތެއްނެތް (. 2010) .هللاޢަބްދު -

 ން.http://www.fanvai.info 2011، 6ނޮވެމްބަރ  ނެގީ . ވާންދެއްކި ފެހުރިހި(. 2009ޢަބްދުއް ރަޙީމް. ) -

 . މާލެ: ނޮވެލްޓީ ޕްރެސް.މޯލްޑިވިއަން ލިންގްއިސްޓިކް ސްޓަޑީޒް(. 1986ވިލްހެމް ގައިގަރ. ) -

 . ނޮވެލްޓީ 5. ދިވެހި އަދީބުންގެ ދުވަސްވީ ލިޔުއްވުންތައް ފެތުމާއި، ބައިސްކަލްދުއްވުން(. 2007މަލިން މުޙައްމަދު ދީދީ. ) -

 ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރޒް. ޕވޓ.ލޓޑ.

ނޑެއްގެ ދަށުގައި(. 1949މުޙައްމަދު އަމީން. ) -  . މާލެ: ކަލްކަތާ: ސިތާރާހިންދު ޕްރެސް. ދިވެހިރާއްޖެ ހަނގުރާމައެއްގެ ވިލާގަ

 . ދިވެހި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ ދިވެހި ތާރީޚް(. 1981ދިވެހި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލިސް. )   -

 . ޤައުމީ މަޖިލިސް

 މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ]ރޮމް-ސީޑީ[ ދިވެހިބަސްފޮތް(. 2006)ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.  -

 ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.   

ނޑޭރި ޙަސަންމަނިކުފާނު ހެއްދެވި އަރުމާދު ރައިވަރުގެ ދޭހަ(. 2003ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު. ) -  ތާރީޚަށް  . ދިވެހިބަހާއިބަ

 ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.

ލަފުަޒކީ، ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ައިއ މާނަތަކަށްވުރެ، ހުތުރު  4ގަިއ ހިމަނާފައިވާ 4.3.1 ގެ ާތވަލ4.3ް

ލަފުޒަކީ،  4މާނަތަކެއްަގއި ބޭނުންކުރުން ޢާއްމުވުމުގެ ސަބަބުން އަގު ދަށްވެފައިވާ ލަފުޒުތަެކވެ. މިޮގތުން، މި 

އައި، އަިދ މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް ިމންވަރަކަށް ބޭނުންކުރެޭވ ނަތަކުގައި ެވސް ބޭނުންކުރަމުންމާ ހުތުރު ނޫން

މާނަ ، ލަފުޒުތައްކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު، ހުތުރު މާނަތަކުގައި ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާތީ

އަްށ ައއިސްފަިއވާ ލަފުޒުަތުކގެ މާނަ ،ނަމަވެސްކަންިމހެން ހުރިލަުފޒެވެ.  4ގެ ގޮތުަގއި ބެލެޭވ ހުތުރުވެފައިާވ ލަފުޒު 

ބަުހގެ ހުރިހާ އަހުލުވެރިންގެ ވާަހަކދެއްކުމުން ނުފެނުމަކީ ، ގޮުތަގއި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ބަދަލުތައް ބަދަލުތަކުގެ

 އެކަީށގެންވާ ކަެމކެވެ.

http://www.muraasil.com/
http://www.fanvai.info/
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 އަގު މަތިވެފައިވާ ލަފުޒުތައް:  4.4
ލަފުޒުތަކުގެ  ހިބަހުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަމ. އިން ފެށިގެން ދިވ1900ެަގއި ހިމަނާފައިާވނީ، 4.4.1 ތާވަލް

މާނައިގެ ސަބަބުން ައުގ  ފައިވާންފަށާނަތަކަށްވުރެ ަފހުން ބޭނުންކުރަތެރެއިން، ކުރިން ބޭނުންކުަރމުން އައި މާ
 ލަުފޒެވެ. 2މަތިވެފައިވާ 

 ތިވެފައިވާ ލަފުޒުތައް : އަގުމަ 4.4.1ތާވަލް 

-1 މާނައަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު  ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭ މާނަތައް ދޭހަވާ ބުނުންތައް   ގައިވާ މާނަ (2006ބަސްފޮތް ) ލަފުޒު 
  1- 

ސް
ހަބޭ

 

 ލާ ބާރު  ވާވަލަށް ދަމާން - -

 

ވުރެ ވަތަނިއްޔާ ބޫލުކުރެވޭ ހަގީގަތަކީ ދިރާގަށްގަ"(1)

 (2011ނިޔާޒް، )" .ކަމެވެ ހަބޭސްއަދިވެސް 

ފުލައިޓް ޖައްސާތަން ބަލަން ގޮސް ތިބި ބައެއް "(2)

ކަމެއްގެ " ހަބޭސް"ކުޑަކުދިން މިކަން ސިފަކުރީ 

 (3122އަޙްމަދު އަދްޝަން، ) ".ގޮތުގަ އެވެ

ނޑަށް ވަރަށް "(3) ޖަމާލުގެ ލިޔުންތައް އަޅުގަ

 (2011އިބްާރހީމް، ) ".ހަބޭސްހަމަ . ކަމުދޭ

އެއްކޮޅުން އަނެއް . ލިޔުމެއް ހަބޭސްމީ "(4)

އަޙްމަދު، ) ".ކޮޅަށް ކިޔާލީ ފޫހިކަމެއްވެސް ނެތި

2011) 

)5( Mihaaru thibi councilor than 

hama habeys  (ު2011، هللاޢަބްދ)  

  

ވާވަލަށް ދަމާން ލާ ބާރުގެ  -

ވެމުްނ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެ

 އައި ލަފުޒެއް ނަމަވެސް،

'ފުރިހަމަ' ފަދަ އެދެވޭ ، 'ރީތި'

ރަނގަޅު މާނަތަކުގައި 

ބޭނުންކުރަންފެށުމުެގ 'ހަބޭސް' 

ގު މައްޗަށް ސަބަބުން އަ

 ން.ގޮސްފައިވު
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2-
  2- 

މީ(
އްޑާ

)ގަ
ޑާ 

ގައް
 

 ނުލަފާ  - -

 ހަރުކަށި - -

"ފެހި މޮޅުވެގެން ނިމުނުނަމަވެސް، އެމީހުންެގ (1)

ކުޅުމަށް މަދުމީހަކު ނޫީނ  ގައްޑާމީ

 (1990ނަފްރަތުކުރިއެވެ." )މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ، 

ވާން އުޅެނީ ނަމަވެސް ވަނީ ގަމާރު." ގައްޑާ"(2)

  (2011ން، )ނީ

"އަރަތްތައް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭ. ނިކަން (3)

 (2009ސާޖިދު، )އަރަތެއް ލިޔެލަބަލަ."  ގައްޑާ

ފަތުވާގަިއ  ގައްޑާ  އެްނމެއަހަރު ނެރުނު އެފަދަ މި"(4)

ބަޖިޔާ ކެއުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް  ބުނެފައިވަނީ

  (2011މުޢީދު، ) ކަމަށެވެ."

'ނުލަފާ، 'ގައްޑާ" އަކީ  -

އަދި ހަރުކަށި' މި 

ދެމާނައިގައި ބޭނުންކުރަމުްނ 

ވީނަމަވެސް،  އައި ލަފުޒަކަށް

، ލަފުޒު 'ވަރުގަދަ'، 'ރަނގަޅު'

'މޮޅު' ފަދަ އެދެވޭ ރަނގަޅު 

މާނަތަކުގައި ބޭނުންކުރަްނ 

ސަބަބުން އަގު ފެށުމުގެ 

 ން.މައްޗަށްދިއު

 މަޢުލޫމާތު: 

 ން. http://www.muraasil.com ،2011، 6ނެގީ، ނޮވެމްބަރ . ގައްޑާވާން އުޅެނީ ނަމަވެސް ވަނީ ގަމާރު(. 2011ނީން. )  -

 ،2011، 6ނެގީ، ނޮވެމްބަރ ވަތަނިއްޔާ ނަންބަރު ގެންގުޅެން ދިވެހިން އަދިވެސް ޖެހިލުންވަނީ ކީއްވެ؟.(. 2011ނިޔާޒް. )  -

http://sandhaanu.comްނ. 

  ން.http://www.facebook.com،6،2011ނޮވެމްބަރ  . ނެގީ]ބުކް ކޮމެންޓް ފޭސް[ .ރަށު ކައުންސިލަރުން (.2011. )هللاޢަބްދު -

 ،2011، 8. ނެގީ: ނޮވެމްބަރ ފުވައްމުލަކަށް ތާރީޚީ ބޮޑު ދުވަހެއް(. 2011އަޙްމަދު އަދްޝަން. ) -

http://www.haveeru.com.mv.ްނ 

 ން. http://www.fanvai.info،2011، 10އޮކްޓޫބަރ  ނެގީ ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓްސްތަކަށް ބޮޑުދުވަހެއް.އެޕަލް (. 2011. )އަރުޝަދު -

 ،2011، 06ނޮވެމްބަރ  ނެގީ. ]ކޮމެންޓް  ވެބް ލޮގް[. ފަނަރައަށްވުރެ ދިހައެއް އަގުބޮޑު .(2011( .އިބްރާހީމް  -

     http://www.fanvai.info .ްނ 

 .2. އައުރޫޙް ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ނަމޫނާއެއް-އަހަރެންގެ މަންމަ(. 1990މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ. ) -

 ،2011، 10އޮކްޓޫބަރ  ނެގީ ބަޖިޔާ ކެއުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ." -"އެންމެ ފަހުގެ ފަތުވާ (. 2011މުޢީދު. ) -

http://www.muraasil.com/
http://sandhaanu.comން
http://www.facebook.com/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
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http://bahuru.comްނ. 

 މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ]ރޮމް-ސީޑީ[ދިވެހިބަސްފޮތް (. 2006ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. ) -

 ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.    

 .ނhttp://www.fanvai.infoް،2011، 10އޮކްޓޫބަރ  ނެގީ. ]ކޮމެންޓް  ވެބް ލޮގް[. 19އަރަތް (. 2009) ޖިދު.ސާ  -

 

ށްވުރެ، ފަހުން އަިއ މާނައަލަފުޒަީކ، ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން 2ވާ ަގިއ ހިމަނާފައި 4.4.1ގެ ާތވަލް:4.4

ލަފުެޒވެ. ޚާއްޞަކޮްށ، 'ަގއްޑާމީ'  2މާނަިއެގ ސަބަބުން، ލަފުުޒގެ އަުގ މައްޗަްށގޮސްފަިއވާ  ފައިވާބޭނުންކުރަންފަށާ

މި ލަފުޒަކީ ކުރިން ބޭނުންުކރެވެމުން ައއި މާނައާ ވަރަްށ ތަފާތު، އެެދވޭ ުނވަތަ 'ޮޕިޒޓިވް' މާނައެްއަގއި މިހާރު 

ެޒްއގެ ގޮުތަގއި ލަފުޒަކީ، މާނަ ފުޅާވެަފއިވާ ލަފު ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަފުޒެެކވެ. މީެގއިތުރުން، 'ހަބޭްސ' މި

އިވާ ލަފުޒުތަެކކޭ ެއްއފަދައިން، މި ބަިއގަިއ އެހެން ބައިތަުކގެ ދަށުން ހިމަނާފަލަުފޒެެކވެ.  ނެވެސް ބެލެވޭ

ން ބަހުގެ ހުރިހާ އަހުލުވެރިންގެ ވާަހކަދެއްކުމު ،ހިމަނާފައިވާ ލަފުޒުތައް ެވސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މާނަތަުކގައި 

 ނުފެނުމަކީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެެކވެ.

 

 

 

 

 

 

http://bahuru.comން
http://www.fanvai.info/
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 )ޑިސްކަޝަން( 5ބާބު 

 

މ.ން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން، މާނައަްށ 1900މި ދިރާސާއަކީ، 

ިމގޮތުން، މާނައަށް ބޮޑެިތ ގޮތުްނ ކޮށްފައިވާ ދިރާާސއެެކވެ. ފަިއާވ ލަފުޒުތައް ދެނެގަތުުމގެބޮޑެތި ބަދަލުތައް ައއިސް

ފާހަގަކުރެވި، ެއ ލަފުޒުތައް މި ދިރާސާގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ައިދ  ލަފުޒު 15 ބަދަލުތަކެއް އަިއސްފަިއވާ

ލިންގްއިސްިޓކް ޢިލްމުަގިއ  ،ލަފުޒުތަކަކީ މިފަދަައއިސްފަިއހުރި ދިވެހިބަހުގަިއ މާނައަށް ބަދަލުހަމައެހެންމެ، 

އިން ތެެރއިން، ބަދަލުއައިސްަފއިާވ ލަފުޒުަތކެއްކަްނ މި ދިރާސާ ންނަ ބައިތަުކގެބަދަުލއަ ލަފުޒުތަކުެގ މާނައަށް

ނިންގ، ނެޮރވިންގ، ްބރޯޑްަނއަށް ބަދަލުއަިއސްފަިއވަނީ، ގޮތުން، ަމއިަގނޑުގޮެތއްަގއި ލަފުޒުަތކުގެ މާއެ . ހާމަވިއެވެ

 ތެރެއިންކަން ހާމަިވއެެވ. ގެ ޖޮރޭޝަން، އެމިލިއޮރޭޝަން ޕި

 (Broadening)މާނަ ފުޅާވުން  5.1

ހޯދި ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުެރވިފަިއވެެއވެ. މިއީ،  ލަފުޒު 6އަށް ބަލާއިުރ، މާނަ ފުޅާވެފައިވާ  5.1.1 ތާވަލު

ކުިރން ބޭނުންކުރި މާނައަށްވުރެ އިތުރު މާނަތަކެއްަގއި ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން  ،މާނައަށް ބަދަލުއައުމުގައި 

'ސަޅި' މިއީ މާނައަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފަިއާވ ، މާނަ ފުޅާވެފައިވާ ލަފުޒުތަކެެކވެ. މިލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން 

ރު، . ެއގޮތުން، ލަފުޒުގެ ައޞްލު މާނައަށް ބަލާއިލަފުޒެއްކަން ދިރާސާއިން ހޯދި ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުެނވެ

ނޑާ ފޮންޏަށާއި ބޮޑާކަމުެގ (2006ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފް ) ަގއިާވގޮތުން، 'ސަޅި' މި ލަފުުޒ ބޭނުންކުރެވެމުން އައީ، ކަ

ތަކެއް މާނައިގަެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުން އައި މާނައަށް މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލު

 އިތުރު މާނަތަކަކާެއކު ބޭނުންކުރެވެން ފަށާފައެވެ. ، އައިސް 

ނޑުމުެގ މާނައިަގއި ޭބނުންކޮށްފައިާވ  ކުރިން ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުްނ އަިއ ެއއް މާނަކަުމގަިއވާ ފޮނިކެ

ނޑުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ެއވާހަކަަތއް ބިެރއް ސިހުމެއް ނެތި، ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު، "... އާދަމް ކިަޔއިދެެއވެ" )ސަިޅކެ
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ނުޑމުގެ މާނައިަގއެެވ. މިއީ 2010، ނަޞީރު އިބްރާހީމް (. މި ބުނުމުގައި 'ސަިޅ' ބޭުނންކޮށްފައި ެއވަނީ، ފޮނިކެ

ެވ. މި މާނަާއއެކު، މިހާރު އިތުރު މާނަތަކެްއަގިއ ކެމާނައެިއ ޢާއްމުކޮށް މި ލަފުޒު ކުރީްއސުރެ ބޭނުންކުރަމުން އަ

" ނުލާހިކު ސަޅި ބޫޓެކެވެ. އޮފު ގަދައެވެ. ނަލަެއވެ. ޗާލެވެ."އަންނަ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު،  ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވެމުން

(. މި ޙާަލތުގައި 'ސަިޅ' ބޭނުންކޮށްފަިއވަނީ ބޫޓުެގ ރީތިކަން 2011 ،)ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް ައބޫބަކުރު

( ހާމަކުަރްއވާގޮުތަގއި، 'ރީތިކަމުެގ' 2011ޞާދިޤް )هللا ހާމަކޮށްދިނުމުގެ މާނައިަގއިކަްނ ފާހަގަކުެރވެެއވެ. ޢަބްދު

މުން، ކުރިން ލަފުޒު ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެޭރގަެއވެ. އެެހންކަ މ.1980މާނައިގައި 'ސަިޅ' ބޭނުންކުރަންފެށިފައިވަނީ 

 ދާކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ. ކުރެވެމުންބޭނުންކުރަމުން އައި މާނައާ ތަފާތު، އިތުރު މާނައެްއގައި މިާހރު ލަފުޒު ބޭނުން

 .ވެެއވެނަންއިތުރެއްގެ ގޮތުަގއި "ަސޅި"، ެއއް މާނައަށްވުރެ ގިަނ މާނައިގައި މިހާރު އެބަ ބޭނުންކުރެ 

ތަކުގަިއވެސް 'ސަިޅ' ބައިކަން ކަށަވަުރ ނުކުރެޭވ މާނައާިއ، މާނައަީކ ކޮ  ތީގެ މާނަތެޭރގަިއ ފޮނި، ޮބޑާ، ރީ އޭގެ

އިތުރުން، ޢަބްދުލް މީގެ ( ހާމަކުރަްއވަެއވެ.2009ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަކަމުަގއި މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް )

މުޖުތަމަޢުން މިހާރު ބަލައިގަނެ، ( ހާމަކުރަްއވާގޮުތގައި 'ސަޅި' މި ލަފުޒަކީ 2009ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު )

މާނަ ފުޅާވެފައިވާ ލަުފޒެެކވެ. އެހެންކަމުން، މިލަފުޒު ކުިރން ބޭނުންކުރަމުން އައި ، ބަހުގައި ފައި ހަރުަލއްަވއި

މާނަތަކުގެ އިތުރުން އެހެްނ މާނަތަކެއްަގއި ބޭނުންކުރެެވމުންދާތީ، ލިންގްއިސްޓިކް ުއޞޫލުން ބަލާއިރު މިއީ 

‘broadening’ ެދަށުން މާނަ ފުޅާވެފައިވާ ލަފުެޒކެވެ.  ގ 

މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުން މިލަފުޒު މާނަކުރާ ތަފާތު ޮގތްގޮތަށް ބަލާއިރު، 'ސަިޅޮގތްގޮތަށް ގަްސ 

ދިރާގު ހާދަ  .މުޅި ޤައުުމގަިއ ދިރާުގ މޯބައިލް " ައދި (،2009ހެއްދިދާނެއެވެ.' )ޢަބްދުލް ުމޢީދު ޙަސަން، 

ވަނަ ބުނުމަށް  3މިފަދަ ގޮތްޮގތަށް އަންނަނީ ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. (. 2011ވަން، ސަޅިޔޭދޯ!" )އެމް.އެން.ބީސީ 

ގަސް ހެއްދުުމެގ  ' ޮގތްގޮތަށްމޮޅު' ،''ތަފާތު 'ރީތި' އަދިަސޅިގޮްތގޮތަށް ަގސް ހެއްދިދާނެއޭ ބުނުމުން، ، ބަލާއިރު

ވާހަަކއެއް ނޫންކަން ަގއި ބުނެދެނީ ދިރާގު ރީތިކަމުގެ ވަނަ ބުނުމު 4މާނަވެސް ކުރެެވެއވެ. މީގެ އިތުރުން، 

. ޭއގެބަދަލުަގިއ، ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަުކގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅވުމާއި، ޚިދުަމތްތަކުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ފާހަގަކުރެެވއެވެ 
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'ސަިޅ' އިްނ  ތަފާތުކަމާއި ޚިދުމަތްތައް ޢާްއމުންނަށް ކަމުދާކަން ހާމަވާފަދަ ތަފާތު މާނަތައް މި ބުނުމުގަިއވާ

 ކުރެވެެއވެ. ދޭހަ

'ވަރަްށ މި ުބނުމުގައި ( 2009)އިްބރާހީމް ވަޙީދު،  "!ގޮެތއް ސަޅި ތީ ވަރަށް " ބަލާއިުރ، އިތުރު ބުނުމަކަށް

އެގޮތުން، ަސޅިގޮެތޭކ ފުޅާކޮށް މާނަކުރެެވއެެވ. ސަޅިގޮތެޭކ' ބުނުމުން 'ރީތިޮގތެކޭ' ބުނުމުން ދޭހަވާ މާނައަށްވުރެ 

އް ކެމާނަތައިތުރު ފަދަ ނުވަތަ 'ވަރަށް ކަމުދާ ގޮތެްއ' ބުނުމުން، 'ވަރަށް ރަނގަުޅގޮެތއް' ުނވަތަ 'ވަރަށް މޮުޅގޮތެްއ' 

( ހާމަކުރައްވާަފއިާވ 2008ދޭހަކުރެވެެއވެ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، 'ަސޅި' މި ލަފުޒަކީ، ސޮލް ސްޓޮއިންމެންޓް )

ލަފުޒު ޭބނުންކުރަމުން އައި މާނަތަަކށްވުރެ، ފަހުން ބޭނުންކުރަންފެށި މާނަތަކަށް ބޮޑަށް ފަދައިން، ކުރިން 

 ލަފުުޒގެ ާމނަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފަިއވާ ލަފުޒެއްކަން ހާމަެވއެވެ. ، އަހުލުވެިރވެފަިއވާ

އަުދެގ މުޖުތަމަޢުގައި ަގއި ފާހަގަކޮށްަފއިވާ އިތުރު ލަފުަޒކަށް ބަލާއިުރ، 'ހަޖަމުކުރުން' ިމއީ މ5.1.1ި ތާވަލު

ވަރަށް ވެސް ޢާއްުމވެފަިއާވ ލަފުޒެެކވެ. ޚާްއޞަކޮށް ސިޔާސީ ވާހަކަތަުކގަިއ ވަަރށް ގިނައިން ބޭނުންކުެރޭވ 

ނުޑގެ ، ލަފުޒެކެވެ. ހަޖަމުކުރުމުގެ ލަުފޒީ މާނައަށް ބަލާއިރު ނޑަށް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހަށިގަ މިއީ ކާތަކެތި ހަށިގަ

އަދި ނަގައިލުން ނުވަތަ ޚިޔާނާތްތެިރގޮތުން ބޭނުންހިފުން މިއީވެސް މި ލަފުޒު މާނަކުރެވޭ  ތެރޭގައި ބަދަލުކުރުމެވެ.

   މާނަެއވެ.  އެއް

ބައިްސކަލް ދުއްވުމަީކ، ޚާއްޞަކޮށް ައަވސްކޮށް ކާމީހުންގެ ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު، " ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްފައިވާ  

(. މި ބުނުމުގައި 'ހަޖަމުވުން' ބޭނުންކޮށްފަިއވަނީ، 1940)މަލިން މުޙައްމަދު ދީދީ، " ހަޖަމުވުން ފަސޭހަކުރާކަމެކެވެ.

ނޑުތެރޭގަިއ ބަދަލުކުރުމަށެވެ.   ީމގެިއތުރުން ދެވަނަ ބުނުމުަގއި ލަފުޒުގެ ފުރަތަމަ މާނަކަމުަގއިާވ ކާތަކެތި ހަިށގަ

 މާމުއި ާއއި ާމމުއި ކުޅަނދުރު، އ.ނ() ".މާމުއި ބޭނުންކުރުމުން ފަސޭހަކަމާއެކު ހަޖަމު ކުރުމަށް ެއހީވެދެއެވެ "

ނުޑ ތެރޭގައި ބަދަލުކުރުުމގެ ފުރަތަމަ ބުނުމު ،'ހަޖަމު' ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ގައި ވެސް ަގއި ވާފަދައިން ކާތަކެތި ހަިށގަ

 މާނައިގަެއވެ. 
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 ގައިލަފުޒުގެ ދެވަނަ މާނަކަމުަގިއވާ 'ަނގައިލުން ނުވަތަ ޚިާޔނާތުގެގޮުތގައި ބޭނުންހިފުން' މި މާނައި

މުކޮށް ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުން ނުދާތީ، އެ މާނަ ދޭހަވާ ބުނުމެއް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިަފއެއް ުނވެެއވެ. ޢާއް

"ޙަޤީޤަތް އަޑުއެހުމަކީވެސް، އަދި މިހާރު މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭ އިތުރު މާނަތަކަށް ބަލާއިރު  އޭެގއިތުރުން،

މި ބުނުމުގައި 'ހަޖަމުކުރުން'  ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެތާއެވެ." )އަޙްމަދު ސަމީރު، އ.ނ(ހަޖަމުކުރުމަކީ ވެސް ދަތި އުނދަގޫ 

ބަލައިގަންނަން  .ކުރަން ދަތިުވމަށެވެޤަބޫލު ކެއް ނުވަތަ ވަކި ކަންަތއްތަކެއްމާނަކޮށްފައި އެވަނީ، ވާަހަކތަ

ގައި މިާވ ވަނަ ބުނުމު 3ރުމާއި' އެހެންކަމުްނ، ކުރީގެ ބުނުންތަުކގަިއވާ 'ކާތަކެތި ހަޖަމުކު އުނދަޫގވުމަށެވެ.

 ހަޖަމުކުރުމުގައި' ތަފާތުތަެކއް ހުރިކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. ''ވާހަކަަތކެއް ުނވަތަ ކަންތައްަތކެްއގެ ޙަޤީގަތް 

( ހާމަކުރަްއވާގޮުތގަިއ، ކާތަކެތި ހަޖަމުވުމުގެ ިއތުރުން މިހާރު 2011މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް )

'ހަޖަމުވުން' މި ބޭނުންކުރެޭވ މާނަތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިމިވަނީ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއިން، 

ލަފާކުރެވެނީ، މިއީ އިނިގރޭސިބަހުގައި ބޭނުންކުރާ  ސިޔާސީ ބަހުސްތަކެްއގެ ތެރެިއންނެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ، ބޮަޑށް

‘digest’  ިމި ލަފުޒުން ތަރުޖަމާވެގެން އަިއސް ބޭނުންކުރެވޭ މާނައެއް ކަމަެށވެ. )ލިުޔންތެރިޔާ ގާތު ވިދާުޅވ

ކުރީ އެމްޑީޕީން ދައްާކ އެކަްނކުރި ބަޔަކު އެ  "(. މިފަދަ ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު، 2011ވާހަކަެއއް، 

"މިނިވަންކަން ހަަޖމު ނުކުރެވުނު ބަޔަކަށް އަދި  (2011" )ނަޑެއްލާ އިންޖީނުޭގ،  ނުކުރެވޭތީ  ހަޖަމު ވާހަކަތައް 

މި ދެބުނުމުން ފާހަގަކުރެވެނީ،  (.2011، ދިވެހީންގެ ވެރިކަެމއް އަލުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ." )ޫމސާ މަނިކު

ވާހަކަތައް އަނެއްބަަޔަކށް ބަލައިނުގަނެޭވކަމެވެ. ސިޔާސީގޮތުން އޮތް ވާަދވެރިަކމެއްގެ ސަބަބުން ެއއްބަަޔކު ދައްކާ 

 ،ނުވަތަ ެއއާ ގުޅުންހުރި ަކންތައްތަކެްއ ޤަބޫލުކުރަން ުއނދަގޫކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ކާތަކެތި ހަޖަމުކުރުމާއި

ރިކަން މިނިވަންކަން ހަޖަމުކުރުމުގަިއ ވެސް މާނައިެގގޮތުން ބަލާިއރު ތަފާތުތަކެއް ހު ،ވާހަކަތަެކއް ހަޖަމުކުރުމާއި

ފާހަގަކުރެެވއެެވ. ގުޅުންހުިރ މާނަތަކެއްަގއި ބޭނުންކުރެވުނުނަމަވެސް، ލަފުުޒެގ މާނަ ފުޅާވެފައިވާކަްނ 

 ފާހަގަކުރެެވއެެވ. 



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

50 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

 ގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ،2006ލަފުޒު 'އުަޅނދު' ބަސްފޮތް  ވަނަ 3ގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ 5.1.1 ތާވަލު

ނާޑއި، ޖައްވާ އިހުަގއި ދައުލަތުން ދުްއވާ ނޑުައޑިން ދަތުރުކުރަތަެކއްޗަާށއި ެއއްގަާމއި، ކަ ން ހަދާފައި ހުންނަ އި ކަ

ތަކެއްޗަްށ ނިޞްބަތްކޮށެެވ. އެހެންނަމަވެސް، 'ުއޅަނދު' މި ލަފުޒު އިހުަގއި ބޭނުންުކރެވެމުން ައއީ ހަމައެކަިނ 

ވަެއވެ. )ިލުޔންތެރިޔާ ގާތު ވިދާުޅވި ( ހާމަކުރައް 2011ޞާދިޤް )هللا ދައުލަތުން ދުއްވާަތކެްއޗަށް ަކމަށް ޢަބްދު

ގައި (2000( އަދި ދިވެހި ބަސްފޮތް )1985ގެ ރަދީފް )ދިވެހި ބަސްފޮތް އ.(. 2011، 6ވާހަކަެއއް، ނޮވެމްބަރ 

ަތކެީތގެ ގޮުތގަެއވެ. އަދި މިބާވަތުެގ އުޅަނދުަގއި 'ިރއްސެޮޔ ފައިަވނީ ދައުލަތުގެ ފުރާދުއްވާވެސް ުއޅަނދު މާނަކޮށް

( ަގއި ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވެެއވެ. 2000( ައދި ބަސްފޮތް )1985ފައިވާނެ' ކަމުަގއި ދިވެހި ބަސްފޮތް )ފަށެއް ދަމާ

އެހެންނަމަވެސް، 'އުޅަނދު' ކުރިން ބޭނުންކުރެވެމުން އައި މާނަ ފުޅާެވ، ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަްއ 

ނާޑއި ަވޔާއި އެްއގަމުަގއި ދުްއވާ ެއއްިޗއްސަށް ނި ޞްބަތްކޮށް 'ުއޅަނދު' ބޭނުންކުރެވެމުން ހިއްސާާވގޮތަށް، ކަ

( ހާމަުކރައްަވއެެވ. )ލިޔުންތެރިާޔ ާގތު ވިދާުޅވި ވާހަކަެއއް، 2011އަންނަކަމުަގއި މުޙައްމަދު ާޝހިދު ޙަލީމް )

 (.2011، 6ނޮވެމްބަރ 

ަގއި ވިަޔޒޯރުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމު"، "އުޅަނދު" މާނަކުރެވެމުންައިއ ތަފާތު ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު

ުއޅަނދު  (. މި ބުނުމުގައި،2011" )ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ަޖމާލް އަބޫބަކުރު، "ފަތަޙައިގެ އުޅަނދު" ބެންެނވިެއވެ.

ނޑުމަތީަގއި ދުއްވާ އުޅަނދަކަށެވެ. ލަފުޒުގެ އިތުުރ  ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު، ބޭނުންކޮށްފައި މިވަނީ، ކަ

ނޑުދަތުުރކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރާ  " ސަރަޙައްުދތަކާއި، ެއއްގަުމގަިއ ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރު ޕާރކްކުާރ ކަ

ނުޑަގިއ (. މި ބުނުމުގައި 'އުޅަނދު' ބޭނުންކޮށްފަިއވަނީ، 0820، މޫސާ މަނިކު" )ސަރަޙައްދުތައް... އެްއގަމާއި ކަ

ނޑުމަގުން ައއްުޑއަށްހާމަވެެއވެ. އޭގެ އިތުރުްނ، " ދުއްވާތަެކްއޗަށްކަން އެތެރެވާ މީހުންނާިއ  ަވއިގެ ަމގުންނާއި ކަ

ނުޑމަގުން..." )ފުލުހުން މިއަދު ޗެކްކުރަން ފަަށއިފި ެއެވ. އުޅަނދުފަހަރު . މި (2011، ަވިއގެމަގުންނާއި ކަ

ބުނުމުގައި ުއޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ، ަވއިގެ ަމގުންނާއި ަކނޑުަމގުން ދަތުރުކުރާ ެއއްިޗއްސަށްކަްނ 

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، އިުހގަިއ ހަމައެކަނި، 'ދައުލަތުން ދުްއވާ ތަެކއްޗަްށ' މާނަކޮށް ބޭނުންކުރެވެމުްނ ހާމަވެއެވެ. 



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

51 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ނާޑއި ވަާޔއިއައި ލަުފޒުެގ މާނަ  ނުވަތަ ާޢއްމުކޮށް ހުރިހާ ދުްއާވ  އެްއޗިއްސަށް ެއްއގަމުަގއި ދުްއވާ  ކަ

 ފުޅާވެފަިއވާކަން ހާމަެވއެވެ.  ވަރަށް ބޮޑަށް މާނަ، މުންދިއުމުގެ ސަބަބުންނިޞްބަތްކޮށް ޭބނުންކުރައެްއޗިއްސަށް 

ބަސްފޮތް، އީ، ވަނަ ލަފުޒުގެ ޮގތުގައި ހިމަނާފައިވާ 'އޮބި' މި 4ަގއި މާނަ ފުޅާވެފަިއވާ 5.1.1 ތާވަލް

ނޑިަގނޑަާށއި މަހެއްެގ 2006) (ގަިއވާގޮތުްނ، ތަންތަން އޮއްބައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަަކއި އަޅާ ފަތިަގނުޑ، ނުވަތަ ދަ

ސިފައިަގއި އޮންނަ ދައްަޗކަށް ނިޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރެވެމުން އައި ލަފުޒެކެވެ. މިފަދަ ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު، 

" )މުޚްތާރު ޢަބްދުއް .ބައްދައި ކަތިވަށް އަަޅއި އޮބި އެޅުމުން ކޮޅުބިތް ބެދުނީެއވެ  ކޮޅުބިތުަގއި ފަންދަމައި ކުުކުޅވަހި"

ނުޑެގ  (.2010ރަޙްމާން،  މި ުބނުމުގައި 'އޮިބ' ބޭނުންކޮށްަފއިވަނީ ފަންތަްއ ހިފެހެއްޓުމަށް އަޅާ ފަިތގަ

މިހެން ގޮަވއިލައިަފއި ަގއިަގިއ  ،ފިތައިލާށޭއިލާ އަަޅއިލާ ބާރަށް "އަޅަ މާނައިގަިއކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. މީގެއިތުރުން، 

. މި ބުނުމުގައި 'އޮިބއެޅުން' މާނަކޮށްފައި އެވަީނ (2009)ވާޙިދު،  " .ހުރި ބާރެއްލާފައި އޮބިއަަޅއިަލއިފިެއވެ 

ވެ. އެހެންކަމުން، މި އޮބިން' އޮިބައޅައި ތެޔޮ ފެލުމުގެ މާނައިަގއެލަކުޑިން ހަދާފައި އޮންނަ ދަތި ނުވަތަ '

ދެޙާލަތުގަިއވެސް 'އޮބި' ބޭުނންކޮށްފައި ެއވަނީ، ބަސްފޮުތގައި ހިމަނާފަިއވާ، އަދި ކުީރއްސުރެ ބޭނުންކުރެވެމުްނ 

 އަންނަ ދެ މާނައެއްަގެއވެ. 

ނޯންނަވަރުެގ އޮބި  އަނެއްބައި ޭރރޭ ހަތަރު ފަސް މީހުނަށް "އިސްވެ ފާހަަގކުރި ދެބުނުމާ ޚިލާފަށް،  

ފައި އެވަނީ، މި ބުނުމުގައި 'އޮބިނޯތުްނ' މާނަކޮށް(. 2010" )މުޙައްމަދު ލަޠީފް، .ވަރުަގނެޑއް އަރަެއވެ 

މުން، ގޮތުންކަން ފާހަަގކުރެެވއެވެ. އެހެންކަހިފަހައްޓައިނުލެޭވވަރު، ނުވަަތ 'ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެޭވވަރު ހާމަކޮށްދިނުމުގެ

 ގެ މާނަިއގަިއކަންމަަތކުރުމުކޮންޓްރޯލްކުރުން ނުވަތަ ކަެމއް  ަގއި 'އޮިބ' މާނަކޮށްފައި ެއވަނީވަނަ ބުނުމު 3

 ފާހަގަކުރެެވއެެވ.

އައި ކުރިން ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުން، ކަށް ބަލާއިރު'އޮިބ' ބޭނުންކުރާ އިތުރު ޙާލަތްތަ މިހާރަކަށް އައިސް 

އޮބި ނޯޭވ …ސަޅި"މާނަތަކާ މުޅިން ތަފާތު މާނަތަކެްއގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަްނނަކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ. ެއގޮުތން، 
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. މިބުނުމުން ހާމަކޮށްދެނީ ލަވަިއގެ ފުރިހަމަކަމާއި (1008ޢަލީ، )..."އަދި ތްމިވަރުގެ ސަޅި ކެމްޕޭން ލަވައެއް ނެ

ިޅއާެއކު އިތުުރ ޢާއްމުކޮށް ރީތީގެ މާނަިއގައި މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނައިރު، ސަރީތިކަމެވެ. ސަބަބަީކ، 'ަސޅި' 

ގޮުތގަިއ މި ބުނުމުގައި ބޭނުންކޮށްަފއިވަނީ 'ޮއބި' މި ލަފުެޒވެ. މިފަދަ އިުތރު ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު، ނަންއިތުރެއްގެ 

ވަނަ  5. މި ބުނުމުން ވެސް ހާމަކޮށްދެނީ، (1022މޫސަ، )"އެއީ އޮބި ކުއްޖެްއ. އެުކްއޖާ ހަމަ ހަބޭސް" 

 "...obi foto eh"ބަލާއިރު، އިތުރު ބުނުމަކަށް ބުނުމުގައި ވާފަަދއިން ރީތީެގ މާނަކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ. 

 . މިހެންބުނުމުންވެސް ހާމަކޮށްދެނީ، ފޮޓޯެގ ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަމެވެ. (1022އާމިނަތު،)

ުނވަަތ ފުރިހަމަކަމާއި  އި، 'އޮބި' މި ލަުފޒު ރީތި( ހާމަކުރަްއާވގޮތުގަ 2011)މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް  

ލޯބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ މާނައިަގއި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިަވނީ، ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް ނެޓްވާރކްގެ ތެރެއިން 

ން ލިޔަންފެށުމުންކަމުގައި މިފަދައި  ’obi‘މި ލަފުޒު ކުރުކޮށްލާފައި  ’Lobi‘ނުވަތަ  ’Loabi‘މެސެޖްކުރުމުގައި 

(. ެއގޮތުން، އެސް.އެމް.އެްސ 1022، 6)ލިޔުންތެިރޔާ ގާތު ވިދާުޅވި ވާހަކަެއއް، ނޮވެމްބަރ ލަފާކުރެވޭކަމަށެެވ. 

ތަކުަގއިވެްސ، 'އޮބި' މިލަފުޒު ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން، މިއަދުގެ ުޒވާުނން މި ލަފުޒު ރީތިކަމާއި 

މުންނެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު އަންނަނީ ބޭނުންކުރަާޢްއމުކޮށް ގެ މާނައިގައި ފުރިހަމަކަމު

( ހާމަކުރަްއވާގޮުތަގއި، 'އޮބި' މިލަފުޒު ައއިސްފަިއަވނީ 'އޮބިނޯތުން' މި ލަފުޒުންނެވެ. )ލިޔުންތެރިޔާ ގާުތ 1022)

ުނވަތަ ، ެއގޮތުން، ރީތިކަމާއި ހިތްަގއިމުކަން އިްނތިހާއަށް ދިއުމުން(. 1022، 7ވިދާޅުވި ވާހަަކއެްއ، ނޮވެމްަބރ 

'އޮބިނޯންނަވަރު' ޭބނުންކުރަން ފަށާ، މިހާރު އެ ލަފުޒުގެ ތެރެއިން 'އޮބި'  ކޮންޓްރޯލްނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން

 ެއވެ. ބޭނުންކުރެވެމުން އަންަނކަމުގައި ހާމަކުަރއްވަ ރީތީގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ޙާލަތްތަކުަގއި 

 އައި ރެ 'އޮިބ' ޭބނުންކުރަމުންމަތީގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު ހާމަކޮށްދެނީ، ކުރީއްސު

މާނަތަކުގެ އިތުރުން އެހެން މާނަތަކެއްަގއި ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ފާހަގަކުެރޭވ 

ވާފަަދިއން 'އޮބިނޯތުން' ނުވަތަ 'ކޮްނޓްރޯލްނުވުން' މާނަކުރަނީ  ބުނުމުގައި ވަަނ  5ވަނަ ބުނުމާިއ  4އެްއކަމަކީ، 

ވެސް  އޮއްަބއި ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅުްނހުރި، އެއާ 'އިދިޮކޅު' ާމނައެްއގަިއކަމެވެ. އެހެންކަމުން، މިޙާލަތުގައި
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ރޭމަންޑް ހިކީ ްނކަމުން، ގުޅުންހުރިގޮެތއްަގއި ލަފުުޒެގ މާނަ އިތުރަށް ފުާޅވެފަިއާވކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. އެހެ

ގެ މާނަިއގަިއ  ’girl‘ގެ ތެރެއިން އައިސް   ’bride‘މި ލަފުޒު   ’bird‘( ހާމަކުރަްއވާ ފަދަިއން، 2001)

ލަފުޒުގެ މާނަ ފުޅާވެފައިވާފަދައިން 'އޮބި' މި ލަފުޒުވެސް 'އޮބިނޯތުން' ައދި 'ލޯބި' މި ދެ ލަފުޒުގެ ، ބޭނުންކުރަންފަށާ

އަިދ 'ރީތިކަމާިއ ފުރިހަމަކަމުގެ' މާނައިގަިއ ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން، ލަފުުޒެގ ، ތެރެއިން ައއިސް 'ލޯބި

 ފުޅާވެފަެއވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް މާނަ މިވަނީ 

ަގއި (2006ވަނަ ލަފުޒު 'ަކޑަ'އަށް ބަލާއިރު، ބަސްފޮތް ) 5ަގއި ހިމަނާފައިވާ 5.1.1 ތާވަލް

ނޑިބުރިއަާށއި އަންހެނުންގެ ހުންނަންވާ ެއކިއެކި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ، މިއީ  ބޭނުުމގައި ބިމަށް ަޖހާ ކުރު ދަ

ބަނިޔާދަމުގެ އިދިކޮޅަާށއި ޮއޑިދޯނިފަހަރު ފައްސިޔަ ބޮޑުވެގެްނގޮސް ދެފުށުގައި ވަިއއެޅޭގޮްތވުމަށް ބޭނުންކުރާ 

)ކަނީުރ ..."ބާއްަވއިފައި އިގެ މަީތގައި ކަޑަ  ޖަހައިކަޑަ  އަތިިރއާީވ ފަރާތުގައި "ވެ. އެގޮތުްނ، އެ ލަފުޒެއްކަުމގަ

ނޑިބުިރއަްށ މިޙާލަތުގައި 'ކަަޑ' ބޭނުންކޮށްފައިެއވަނީ، ބިމަށްޖަހާ ކުރު  (.2011ޢަބްދުއްރަޙީމް،  ދަ

ފާހަގަކުެރވެެއވެ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު މި ލަފުޒު ތަފާތު މާނަތަކެއްަގއި އަންނަނީ  ނިޞްބަތްކޮށްކަން

"...އެންމެން ހާބަރަށް ޖަމާވެ، ބަންގިޮގވުމުން އެތާހުިރ ބަލާއިރު،  ވަނަ ބުނުމަށް 2ވެމުންނެވެ. މިގޮތުްނ، ބޭނުންކުރެ

ިމ ޙާލަތުގަިއ 'ކަަޑ' ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ، ކުދި ަސއިހޮޓާ ( 2010)ިއބްރާހީމް ނަޢީމް، ލީެއވެ."ކަޑަައކުން ރޯދަީވއް

ކަށް ނުވަތަ ކުދި ސައިހޮޓާ ފަދަ ނުވަތަ ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނަށް ނިޞްބަތްކޮށްކަން ހާމަވެެއވެ. ކުދި ފިހާރަތަ

އަސަރުކޮްށގެންކަމަށްވުްނ ބޭރު ބަހެއްގެ ތަންތަނަށް ނިޞްބަތްކޮށް މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރަންފެށިފައިމިވަނީ 

)ލިޔުންތެިރޔާ ގާތު ވިދާުޅވި ވާހަކަެއއް، ނޮވެމްބަރ އެކަީށގެންާވކަމުގަިއ މުޙައްމަުދ ޝާހިދު ޙަލީމް ހާމަކުރައްަވެއވެ. 

6 ،1022.) 

" .ކަޑަ ވަނީ އަހަރެންނަށް އެހެން ނެހެދޭތީ އެވެ  "'ކަަޑ' މިހާރު ބޭނުންކުރާ އިުތރު މާނައަކަށް ބަލާއިރު، 

(. މި ބުނުމުގައި 'ކަަޑވުން' މާނަކޮށްފައި އެވަނީ 'ހިތްހަމަނުޖެހެނީ' ނުވަތަ 'ކަމެއް ގޯސްކޮށްދަނީ' 2010)މައިނާ، 

ަގއި ބޭނުްނކުރާފަދަ މާނައެްއގަެއވެ. މިޮގތުން، ކަމެއް ރަނގަޅަްށ ދެރަވަނީ' އޭ ބުނާ ޙާލަތްތަކުކަމަކާމެދު ނުވަތަ '
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54 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ުތގައި ނުކުރެވޭތީ ެއކަމާމެދު ދެރަާވކަން، ނުވަތަ އެކަުމގެ ަސބަބުން އެހެން ކަމެއް ޯގްސވެގެންދާކަން މިޙާލަ

 އިން ުނވަތަ 'ަކަޑވުމުން' ހާމަކޮށްދެއެެވ. ބޭނުންކޮށްފައިވާ 'ކަަޑ'

މާނަިއގަިއވެްސ ބޭނުންކުރާކަްނ  ނެގިމަޑުވުުމގެ ،ނިޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރާ 'ދީލިކަަޑވުން'ފަހަރަށް އޮޑިދޯނި

މި  (.2011ފާރޫޤް ޙަސަން. هللا )ޢަބްދު ..."ވެފައި ތިބޭފަަދއިންކަޑަ އިންސާނުން ނެގިމަުޑވެފަިއ ނުވަތަ ދީލި"

މި ބުނުމުން މާނަކުރެވެނީ ކަމެްއ ރަނގަޅަށް ނުކުެރވި، ކުރާެނކަމެއް ނޭނގިަފއި ތިބުމޭ ބުނުމުން ހާމަކޮށްދެއެވެ. 

ހަރުގެ 'ދީލިކަޑަވުްނ' ( ހާމަކުރައްވާގޮުތަގއި އޮޑިޯދނިފ2011ަމުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް )ބުނާފަދަ މާނައެކެވެ. 

ޢާއްމުކޮްށ ވުމަށް 'ަކޑަ' އަންނަނީ ން ގޮތަކަށްނޫން އެހެނގަުޅގޮތް 'ކަެމއް ވާްނވީ އެންމެ ރަ ،ގޮތާ ގާްތގޮތަކަށް މާނަކުރާ

އެހެންކަމުން، 'ަކޑަ'  (.1022، 6)ލިޔުްނތެރިޔާ ގާތު ވިދާުޅވި ވާހަަކއެްއ، ނޮވެމްބަރ  ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ.

މާނަކުރެވެމުން އަންނަނީ 'ދީލިކަޑަވުްނ' މި ލަފުޒުން ދޭހަކޮށްދޭ މާނައާ ގުޅުންހުރި، އެއާ ގާތްކުރާ މާނައެްއަގއިކަްނ 

 ފާހަގަކުރެެވއެެވ. 

"މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެޭވ ފިލްމުތަކުގައި 'ަކޑަ' ބޯުޑ އެޅުވުން ާމ  އިތުރު ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު،

މި ބުނުމަށް ބަލާއިރު، 'ކަަޑ' މާނަކޮށްފަިއ އެވަނީ 'ކަމުނުދާ' ުނވަަތ  (.2011ރަނގަޅުވާެނެއވެ." )އަޙްމަދު ނަދީމް، 

ވަރަށް ަކަޑ "'ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ' ފަދަ މާނައެްއގަިއކަން ފާހަގަކުރެެވެއެވ. މިފަދަ އެހެން ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު، 

މި ބުނުމުގައި ވެސް 'ކަޑަ ލިޔުމެްއ' (. 1009)ޢަލީ، " .ހީވަނީ ހެންގޭނލިޔުމެއް. މީނާ އަކަށް ވާނުވާ ނޭ

ކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށެވެ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، ނުވަތަ 'ދެރަ، ުނވަތަ ަކމުނުދާ' މާނަކޮށްފައި އެވަނީ 'ފެންވަރު ދަށް'

ބޭުނންކުރެވޭއިުރ، 'ަކޑަ' މި 'ކަަޑވުން' ކަެމއް ވާންވީ ރަނގަުޅގޮތް ނޫންގޮތަކަށް ވުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ 'ކަމަކަށް' 

'ނަްނއިތުރެްއ'ގެ ގޮުތގަިއ އަންަނނީ ބޭނުންކުރެވެމުންކަން  ނިޞްބަތްކޮށް ލަފުޒު ރަނގަޅު ނޫން 'ެއްއޗަކަށް'

 ހާމަވެއެވެ. 

އޯޯމ' މިއީ ރާއްޖެއަްށ ވަނަ ލަފުޒުގެ ޮގތުގައި ފާހަަގކޮށްފައިވާ ' 6ގައި މާނަ ފުޅާވެފަިއވާ 5.1.1 ތާވަލް

ނޑީގެ 'ބްރޭންޑް' ނަމެވެ )މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް، ނޮވެމްބަރ  ، 6އެންމެ ފުރަތަމަ އެތެރެކުރެުވނު ދޮންނަކު
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55 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ުކނޑީގެ މި ބްރޭންޑް ނަން، ފަހުން ޢާއްމުވެ، ހުރިހާ ތު ވިދާޅުވި ވާހަކަެއއް(. ދޮންނަލިޔުންތެރިޔާ ގާ، 2011

ނިޑއަްށ  ވެސް އަންނަނީ ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. މިފަދަ ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު، "ރަބަރު ވައްތަެރއްެގ ދޮންނަކު

، ތަށްޓަކަށް ފެންއަޅަިއ، އޯމޯ ލައިގެން އެ "ފޭރާންތައް" ޮދންނެވުމަށް ޢަމުރުކުރައްަވއިފިެއވެ." )އާދަމް ނަޞީރު

ނޑިއަށްކަްނ 'އޯމޯ' މާނަކޮށްފައި އެވަނީ ޢާއްމުޮކށް އެއްޗެހި ދޮވުމަށް  މި ބުނުމުގައި(. 2009 ބޭނުންކުރާ ދޮންނަކު

 ފާހަގަކުރެެވއެެވ. 

" ."ބަލި ޖެހުނީމަ އޯމޯ ފެން އަޅައިގެން ެވސް ހެދޭނެ ގޮތްގޮތް ހުންނާނެ  އިތުރު ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު،

މި ބުނުމުގައި ވެސް 'އޯޯމ' ބޭނުންކޮށްފައިވަީނ، ދޮންނަން ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ (. 2009)އަޙްމަދު ސަޢީދު، 

ނިޑއަކަްށ ވެސް ނިޞްބަތްކުރާ އުޞޫލުންބާވަތެްއގެ ދޮ އެ މާނަ ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކަންމިހެން  ،ންނަކު

 ،މި ބްރޭންޑް ނަން ’kleenex‘ފަަދއިން،  ަގއި ބަޔާްނުކރައްވާަފއިވާ( 2011އެކަޑަމިްކ ރައިިޓންގ )ހުރުމާއެކު، 

 ،މޫނުފޮހުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެްއގެ ިޓޝޫއަށް ާޢއްމުޮކށް ބޭނުންކުރަންފަށާ، މާނަ ފުޅާެވގެންދިޔަ އުޞޫލުން

 . ފައިވާ ލަފުެޒކެވެ'އޯމޯ' އަކީ ވެސް މާނަ ފުޅާވެ 

( 2999) ފ.އ.އިވކްޓޯރިއާ ފްރޮމްކިން،ލަފުޒަކީ ެވސް،  6ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު، އިްސެވ ފާހަގަކުރި 

ވަތަ މާނަތަކެއް ދޭހަާވ، ން ދޭހަާވ ހުރިހާ މާނައާއެކު އެހެން މާނައެއް ނުތަކުހާމަކުރައްވާފަދައިްނ، ކުރިން އެ ލަފުޒު

  މާނަ ފުޅާވެފައިވާ ލަފުޒުަތކެެކެވ.

 (Narrowing) ން މާނަ ހަނިވު 5.2 

އަންނަ ލަފުޒުތަުކގެ ެތރެއިން މާނަ ހަނިވެފަިއާވ ިދވެހިބަހުގަިއ ބޭނުންުކރެވެމުންެގ އަހަރުތަކުން ފެިށގެން، މ.1900

ެއވެ. މިީއ، ކުރިން ލަުފޒު ބޭނުންކުރެވެމުން ައއި މާނަތަކަްށުވރެ ހަނި މާނަތަކެއްަގއި ލަފުޒު ފާހަގަކުެރވިފަިއވެ  3

ށްވުރެ، ހަނި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަފުޒުތަކެެކވެ. މިގޮތުން، 'ޒުވާުބ' މިއީ ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި މާނަތަކަ

 މާނައެއްަގއި ބޭނުންކުެރވެމުން އަންނަ ލަފުޒެއްކަން މި ދިާރސާގައި ހޯދި ހޯދުންތަކުން ހާމަވިެއވެ. 



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
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ޖަދަލުކުރުމަށާއި ، ާވގޮތުން(ގައި 2006' މި ލަުފޒަކީ، ަބސްފޮތް )ަގއި ހިމަނާފަިއވާ 'ުޒވާބ5.2.1ު ތާވަލް

ވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އަރާރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެކެނުވަތަ  ބަހަށް ދެކޮޅުވެިރކަމުެގގޮތުން ދެފަރާތުން ރައްދުކުރާ

ގޮތުަގއާިއ ލަވަިކޔާއިުރ ނަގާކިޔާމީާހގެ ފަހަތުން އެހެންމީހުން ކިޔަންޖެހޭ ބަޔަށްވެސް، 'ޒުވާުބ' މާނަކުރެެއެވ. ޖަވާބުގެ 

ހަނިވެފައިވާކަން މި ދިރާސާއިން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ލަފުޒުގެ މާނައަށް ބަދަލުތަކެއް އައިްސ، މާނަ 

 ެވެއވެ. ވިަފއިފާހަގަކުރެ

"އާމިނަުތގެފާނުން ޒާތްާޒތަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި ުޒވާބުފުޅުކުެރއްވުްނ ބައެއް ބުނުންތަކަްށ ބަލާއިުރ، 

. ިމ (1937ދޫނުކުރައްަވިއގެން އަހުރެންނަށް އެއްކަލަ ވާހަަކވެސް ދެންނެވިއްޖެެއވެ.")ުޙސައިން ަޞލާޙުއްދީން، 

ބުނުމުގައި 'ުޒވާުބ' މާނަކޮށްފަިއ އެވަނީ، އަެނކާއަށް ދޫނުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަަތކަކަެށވެ. ސީދާ ދެކޮޅުވެިރކަމުގެ ގޮތުން 

"ކޫސަނި މައްސަލަތަުކަގިއ ، ނޫންނަމަވެސް، އަެނކާ ބުނާބުނުމާ ދެކޮޅުހަދާ، ރައްދުކުރާ ަބސްތަކަކަެށވެ. މީެގއިތުރުން

ބޭނުންކޮށްފައި ެއވަނީ،  'ުޒވާބު'، (. މި ޙާލަތުަގއ2010ިއިބްރާހީމް، هللا ވެ." )ޢަބްދުދެބަސްވެ، ޒުވާުބކޮށް ހަދައެ 

 ދެބަސްވުމާއި ޖަދަލުކުރުމުގެ ާމނައިަގއިކަން ފާހަގަކުެރެވއެވެ. 

"މަ މިބުނާ ތިން ސުވާލުގެ ޒުވާބު ކާސިންފުޅުުކރެން އަހައިގެްނ ، ކުރިން ފާހަގަކުރި ބުނުންތަކާ ޚިލާފަށް

(. ިމ ބުނުމުގައި 'ުސވާލުގެ ުޒވާުބ އަހައިގެން ގެނެސްދޭޭށ' 2000)ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން،  ގެނެސްދޭށޭ..."

ބުނުމުން، މި ޙާލަތުގައި 'ުޒާވބު' މާނަކޮށްފައި ެއވަނީ، ުސވާލަށްދޭ 'ޖަވާުބ' ގެ މާނަިއަގއިކަން ފާހަގަކުެރެވއެވެ. 

ނޑުގެ ބަހަށް ލަސްނުކުރައްވާ ، ފޮނުްއވާށޭ..." )ޙުސައިން ޢަފީފުއްދީންުޒވާބު މީގެއިތުރުން، "...ބޭެބޔަށް ައޅުގަ

( މި ބުނުމުން ވެސް ހާމަކޮށްދެނީ ޖަވާބުގެ މާނައިަގއި 'ޒުވާުބ' ބޭނުންކޮށްފަިއވާކަެމވެ. މިއާ ޚިލާފަށް މިހާރު 2002

ބުންޏެވެ." )ޢަބްދުލް މުޢީދު  ޖަވާުބަގއިޢާއްމުކޮށް ޖަވާބުެގ މާނައިަގިއ ބޭނުންކުރަނީ، "އެހިނދު ޭއނާގެ ބައްޕަ 

 ކަން ފާހަގަކުރެެވއެެވ. މި ލަފުޒު(. މި ބުނުމުަގއި ވާ ފަދައިން ހަމަ 'ޖަވާުބ' 2010، ޙަސަން

އެންމެންެވގެްނ ފޯރިގެންނާން ޒުވާބުކިޔަމުން ކިޔާ ލަވަޔަށް "އިސްވެ ފާހަގަކުރި ބުނުންތަުކގެ އިތުރުން، 

މި ބުނުމުގައި 'ޒުވާުބ' މާނަކޮށްފައިވަނީ  (.2011ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، " )ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް .އަންބާ އޭ ކިޔަެއވެ 
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ގިނަބަޔަުކެވގެން ލަަވކިާޔއިރު ނަގާކިާޔ މީހާގެ ފަހަތުން އެެހން މީހުން ކިޔަންޖެހޭ ބައިެގ ގޮތުަގެއވެ. އެހެންކަމުން، 

ޖަާވބުގެ ގޮުތގަާއއި ނަގާިކޔާ ަގއާއި ޖަދަލުކުރުމުގެ މާނައިކުީރއްސުރެ، 'ުޒވާބު' މި ލަފުޒު ، މި ބުނުންތަކުން ހާމަވަނީ

ބައިގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފަިއވާކަެމވެ. އެެހންނަމަވެސް، ފާހަގަކުެރވޭކަަމކީ، 'ަޖވާބު' ގެ ގޮުތގަިއ 

 ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަނުކުރެޭވކަމެެވ.މިހާރު 'ޒުވާުބ' މި ލަފުޒު 

މިހާރުެގ މާނައިަގއި 'ުޒވާބުދިނުން' ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކަށް ބަލާއިރު، 'ޖަވާބުދިނުމުެގ'

( ހާމަުކރައްާވގޮުތގައި، މިހާރު 2011އެްއވެސް ބުނުމެއް ހޯދިފަެއއް ނުވެެއވެ. ޢަބްދުލް ޢަޒީްޒ ޖަމާލް އަބޫބަކުރު )

މިހާރު ބޭނުންކުރެވެނީ ނުކުރެެއވެ. ޭއގެ ބަދަުލަގއި ުޒވާބުދިނުން ބޭނުމެއްޖަވާބުދިނުުމގެ މާނަިއގައި ވާހަކަދެްއކުމުަގއި 

ޒުވާުބކުރުމެވެ. އަދި ުޒވާބުުކރުން މާނަކުރެވެނީ، ޖަދަލުކުރުމުގެ މާނައިަގއެވެ. )ލިޔުްނތެރިޔާ ގާތު ވިދާޅުިވ 

ެއއް އައި 'ުޒވާބު' ކުރިްނ ބޭނުންކުރަމުން (. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު،2011، 6ވާހަކަެއއް، ޮނވެމްބަރ 

  އި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓިަފއިުވމުގެ ސަބަބުން، ލަފުޒުގެ މާަނ ވަނީ ހަނިވެފަެއވެ.މާނަކަމުގަިއވާ 'ޖަވާުބ'ގެ މާނަިއގަ

ވަނަ ލަފުޒަށް ބަލާިއރު، 'ޮގނުޑވުން' މިީއވެސް މާނަ ހަނިވެފައިވާ  2ަގއި ފާހަގަކޮށްަފއިވާ 5.2.1 ތާވަލް

، މާނަކޮށްފައިާވގޮުތގައި މިއީ ގައި ލަފުޒު(2006ެއވެ. ެއގޮތުން، ބަްސފޮތް )ލަފުޒެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރވިފަިއވެ

ނޑުދޮށާ ކައިިރވު ނޑުން ލަނުގވާ ގޮ ނުޑދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރަށްރަށާ ކައިިރވަމުން އަންނަ ައުއމާއި ކަ މާއި ކަ

ނޑުން ުނވަތަ ރަށްރަށުގެ ނުވަތަ ފަރުފަރުެގ ބޭރަށް ކައިރިވަމުން ދާދިުއމަށް މާނަކުރެވެއެެވ. އަިދ  ތަކެތި ބޭރުކަ

  ހަޑިމުޑުދާުރވުމަީކ ވެސް ލަފުޒު މާނަކުރެވޭ އެްއ މާނައެވެ.، އޭެގއިތުރުން

ބުނުމުގައި  (. މ2003ި)ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު،  "ޮގނޑުހަލި އަތޮޅާިއ  "ވާށަ ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު، 

"އޭރު ވައިޖެހެނީ ދެކުނުންނެވެ. ިދުއމެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ، އަތޮޅާ ަކއިރިއަށް ދުވެ، އުޅަނދުކުރާ ހާމަކޮށްދެނީ ދަތުރު

ނުޑވީ  ( 1990)ިދވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ަޤއުމީ މަރުކަުޒ،  ަނވާ ބަްނދަރޭ ކިޔާ ތަަނކަށެވެ."ދެންގޮސް ގޮ

ނޑުުވން' މާނަކޮށްފައިވަނީ ބަނދަރާ ކައިރިއަށް ދިއުމަެށވެ.  އެހެްނކަމުން، މި ދެ ޙާލަތުގައި މި ބުނުމުގައި ވެސް 'ގޮ

 'ޮގނުޑވުން' މާނަކޮށްފައި އެަވނީ، އަތޮޅާ ަކއިރިއަށް ިދއުމަށާއި ރަށުގެ ބަނދަރާ ކައިިރއަްށ ދިއުމަށެވެ. 
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58 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ނޑުދޮށާ ަކއިިރވުމަށް ނުޑކުރުން'  ،ރަށްރަށާ ނުވަތަ ރަށްރަުށެގ ގޮ ނޑުވުްނ' ުނވަތަ 'ގޮ ކުރިން 'ގޮ

ރު މި ލަފުޒުެގ ބަދަލުަގއި ޢާއްމުކޮްށ ބޭނުންކޮށްުއޅެނީ، ަކއިރިކުރުން، ނުވަަތ ބޭނުންކުރަމުން އައިނަމަެވސް، މިހާ

ނޑު  ރަުށގެ "'ލެފުން' ފަދަ ލަފުޒުތަކެވެ. ިމގޮތުން،  ދޮށަށް ދޯނި ކައިރިކޮށް، އަރުވާޖަހައިަލއިގެން އެންމެން ރަށަށް  ގޮ

މި ބުނުމުގައިވެސް ބޭުނންކޮށްފައިވަނީ، ރަށުެގ  (.2011)ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު،  ".ފައިބައްޖައީެމވެ 

ނޑުދޮށަށް ދޯނި 'ކައިިރކުރުމެވެ'.   ގޮ

ކުރިންވެސް ހާމަކުރިފަދައިްނ، 'ޮގނުޑވުން' ުނވަތަ 'ޮގނޑުކުރުން' ިމއަދު ބޭނުންކުަރމުން އަންނަނީ، 

ނޑުކުރުުމގަިއ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްަވނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ޕްލާސް ނޑުަތއް ގޮ ޓިކް ފުޅީގެ އިތުރުްނ "ކަ

 ކުރިން ުދވަހަކުެވސް "މާލެތެރެ މީގެމި ބުނުމާއި  (.2009ސަޢީދު، هللا ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރު..." )އަްޙމަދު ޢަބްދު

ނޑު ނުޑވެަފއިވާތީ  ގޮ . މި ދެބުނުމުގައި (2011")ޢަލީ މަނިކު، މިކަން ކައުންސިްލގެ ސަމާލުކަމަށް، ނުވާ ވަރަށް ގޮ

 ތަނެއް ހަޑިމުޑުދާރު ވުމަށެވެ. ކުނިބުީނގެ ސަބަބުން ނުތާހިރު ވުމަށެެވ.  މާނަކޮށްފައިވާފަދައިން

( ހާމަކުރަްއވާގޮުތަގއި، ރަށްރަށާ ކައިރިކުރުން ނުަވތަ ކައިރިވުުމެގ 2011މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް )

ރަށުގެ ބަނދަރުހަދާ، މާނައިގައި މިހާރު މި ލަފުޒު ބޭނުންނުކުރެވެނީ، މިހާރުގެ ާޙލަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިހާރު، ރަށް

ނޑުދޮށާ ކައިިރވާ ަކއިރިވުމާ މިހާރުގެ ޙާލަތާ ކުރިން ރަށްރަށަށް އައިސްފަިއވާ ކުރިެއރުމުގެ ސަބަބުން،  ރަށްރަށުގެ ގޮ

ވިކްޓޯިރާއ (. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، 2011، 6ޮނވެމްބަރ ، ނުގުޅެނީެއވެ. )ލިޔުންތެރިޔާ ާގތު ވިދާޅުވި ވާހަަކއެއް 

'މަރުވުން' ެގ  ’starve‘( ހާމަކުރައްާވ ފަދައިން، ުމސްކުޅި އިނގިރޭިސ ބަހުަގއި 1999ފްރޮމްކިންގ.އ.އ.ފ )

މާނަ ހަމައެކަނި 'ހައިހޫނުަކމުގައި މަުރވުމަށް' ބޭނުންުކރަންފަށާ، ލަފުޒުެގ މާނަ ހަނިވެގެންދިަޔ އުޞޫލުްނ، 

'ހަިޑ މުޑުާދރުވުމުެގ' މާނަިއގައި ބޭނުންކުަރމުން އައުމުގެ ނަތީޖާައކީ  'ޮގނުޑވުން' މި ލަފުުޒގެ މާަނވެސް، ހަމަެއކަނި

 ލަފުޒުގެ މާނަ ހަނިވެފަިއވުމެވެ. 

ގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ 'ލިބާސް' މިއީ ވެްސ 5.2.1 މާނަ ހަނިވެފައިވާ އިތުރު ލަފުޒަކަށް ބަލާއިރު، ތާވަލް

ވެ. އެގޮުތން، ލަފުޒު ކުރީއްސުެރ ހަގަކުރެވިަފއިެވއެ އި މި ދިރާސާއިން ފާމާނަ ހަނިވެފައިވާ ލަފުޒެއްެގ ގޮތުގަ
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59 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

ނުޑ ވާގޮތުން، ލިބާހަކީ (ަގއި 2006ކަށް ބަލާއިރު، ބަސްފޮތް )ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ މާނަތަ އިންސާނުންގެ ހަށިގަ

އަބޫބަކުރު ނިވައިކުރުމަށް ލަިއއުޅޭ ފޭރާމެކެވެ. އަދި މީގެ ކިތަންމެ ަވއްތަރެއް ހުރެއެެވ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް 

ބަހުަގއި 'ލިާބސް' މާނަކުރާ 'ފޭރާމުެގ' ން ބޭނުންކުރަުމން އަީއ، ޢަރަބި( ހާމަކުަރއްާވގޮުތގަިއ، 'ލިބާސް' ކުރ2011ި)

ލިބާސް ކުރިްނ ، އުޅޭ ހެދުމަށް ައއި ބަދަލުތަކާއެކު ންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަޅައި މާނައިގަެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަ

އްަވެއވެ. )ލިުޔންތެރިޔާ ގާތު ވިދާުޅިވ ބޭނުން ނުކުރާކަމުގައި ހާމަކުރަ ހެދުމަކަށް މިހާރު  އައި ހުރިހާބޭނުންކުރަމުން

 (. 2011، 6ވާހަކަެއއް، ޮނވެމްބަރ 

ދުވަސްީވ ބުނުންތަކަށް ބަލާިއރު، ލިބާސް' ވަިކ ޖިންސަކަްށ، ނުވަތަ ވަިކ ފޭރާމަކަށް ނިޞްބަތްނުވާގޮތަްށ  

ލިބާސްަލއިގެން ާތކިހާ އަޅަިއގެން އޮފީހަށްދާން ނުކުތްއިރު މޫނު ހުރީ "، އެގޮތުން އައީ ބޭނުންކުެރވެމުންނެވެ. 

ނޑިފަެއވެ." ލިބާހާއެކުަގއި ތާކިހާ ެވްސ  . މި ބުނުމުގައި (1962، ބޮޑުފެންވަުޅގޭ ސީދީ ) ތޫނުފިލިކަން ކެ

 ިމ ުބުނުމަގއި ، އަޅަިއގެންނޭ ބުނުމުން ފިރިހެނަކަށް ނިޞްބަތްކުރާ ބުނުމެއްކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ. އެހެންކަމުން

ެއއިން ވަކިކަހަލަ ހެދުމެއްކަން  ރިހެނުން އަޅައިއުޅޭ ހެދުމަކަށްކަން ފާހަގަކުރެޭވއިރު،'ލިބާސް' މާނަކޮށްފައިވަނީ ފި 

އިރު އެ މީހުން ތިބެނީ ހުދު މުންޑު  ފުލުހުން އުފެދުނު" ހާމަކޮށެއް ނުދެއެވެ. އިތުރު ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު،

ބުނުމުން ވެސް ހާމަކޮށްދެނީ،  2މި (. 2004)ޢަލީ ޔޫސުފް،  ".ލައިގެންނެވެ އަނދެގެން، ހުދު ލިބާސް 

 ފިރިހެންނުން އަޅާ ހެދުމަށް ނިޞްބަތްކޮށް 'ލިބާސް' ބޭނުންުކރެވެމުން އައިސްަފއިާވކަމެވެ.  

މި ޒަމާނުގެ ބުނުންތަކަށް ބަާލއިރު، ުތއްތުކުދިންގެ ަވކިކަހަަލ ހެދުންކޮޅަކަށްވެްސ ލިބާސް ބޭނުންކުރެވެމުން 

"ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ލިބާސް ފަދަ ތަކެތި ވެސް މިހާރު ދަނީ އަންނަކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. މިގޮތުން، 

ނުމުން އަންގައިދެނީ، ތުްއތު ކުދިންގެ ަވކިކަހަަލ މި ބު (.2011ވިްއކަމުންނެވެ." )މުޙައްމަދު އަފްރާޙް، 

 ހެދުންކޮޅަކަށް ނިޞްބަތްކޮށް 'ލިބާސް' މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަކަމެވެ. 

ނަމަވެްސ، ކަމުަގއި ވީާޅ ހެދުންތައްވެްސ ހިމެނޭގޮތަށްލިބާހުގެ އަޞްުލ ައއިސްފަިއވަނީ ފިރިހެނުން އަ

( ހާމަކުރަްއވާގޮުތަގިއ މިހާރު 'ލިބާސް' ބޭނުންކުރެވެނީ، އަންހެނުން އަާޅ 2011މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް )
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"ދިެވހި އަންހެނުންގެ ާއއްމު ހެދުމަކީ ބޯވަުޅއެޅި ލިބާހާިއ ހެދުމުގެ ތެރެއިން ެވސް ަވިކ ވައްތަަރކަށެވެ. ެއއީ، 

މި ބުނުމުގައި އެ ބުނާފަދަ، (. 2010" )ނަސީމާ މުޙައްމަދު، .ރުމާލެވެ ފޭއްޔާއި ބޮލުަގއި ައއްސާ، ުނވަތަ އަޅާ 

 ވިލެމް ބީ. ހޮލްމަން  ނުވަތަ 'ހިރު އެޅި' ލިބާހަށް ނިޞްބަތްކޮށެވެ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު،ލިބާހަށް 'ބޯވަޅު އެިޅ' 

އަންެހންކުދިންނަށް މުޚާޠަބުކޮށް ހަމައެކަނި  ’girl‘ދެޖިންސަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި )އ.ނ( ހާމަކުރަްއވާފަދައިްނ، 

 ،ޢާއްމުކޮށް ދެޖިންސުގެ މީހުން އަޅާބޭނުންކުރަންފެށުމުގެ ސަބަބުން ލަފުޒުގެ މާނަ ހަނިވެގެންދިޔަ ފަދައިން، 

ހަނިވެފައިކަން މި ދިރާސާއިން 'ލިބާުހގެ' މާނަ މިހާރު މިވަނީ ، ފޭރާމުގެ ހުރިހާ ވައްތަރަކަށް ނިޞްބަތްކުރަމުން އައި

 ވިަފއިެވެއވެ. ފާހަގަކުރެ

 (Pejoration) :ން އަގު ދަށްވު   5.3

ނޑު  ލަފުޒެްއ މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވެެއވެ. މިއީ، ކުރިން ލަފުުޒ  4އަގު ދަށްވެަފއިވާ ލަފުުޒގެ ޮގތުގައި މަިއގަ

ދަށްވެފަިއވާ ލަފުޒުެގ ބޭނުންކުރަމުން އައި މާނައަށްުވރެ، ދަށް މާނައެއްގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން، އަގު 

ވޭ ެއއް ަލފުޒަކީ، 'މޮށުން' މި ލަފުެޒވެ. މިއީ، ބަސްބުނުން ނުވަަތ ފާހަގަކުރެ ، ގޮތުަގއި ބެެލވޭ ލަފުޒުތަެކވެ. އެގޮތުން 

ލަފުޒެެކވެ. މިފަދަ ބައެްއ  އިވާހަކަދެްއކުމަށާއި މަޖާޒީގޮތުްނ، ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަ

ބުނުންތަކަށް ބަލާއިރު، "ދެްނ ދުވަސްކޮެޅއްފަހުން މާލޭގަިއ މޮށެވިއްޖެޔޭ" )ިދވެހިތާރީޚާިއ ޘަޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ 

(. ނެތިބިނެތޭ 2003ބެތިވި މޮށުމަށް ތަނަކު ހެއްދު )ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު، (. މި ބުނުމާއި، "1981ޤައުމީ މަޖިލިސް، 

އްެދވި ތަނަުކ )އެްއވެސްތާކު( ތިބެ މޮށުމަށް" ނުވަތަ )ެއވާހަަކ ދެއްކުމަށް( ދެނެތިބި އެްއވެސް މީހަކު )ހެ، މީހެއްދެ 

ެދއްކުމުެގ މާނައިަގއިކަްނ ނަކޮށްފައި ެއވަނީ، ވާހަކަތަެކއްނެތެވެ.( މި ދެބުނުމަށް ބަލާއިރު، 'މޮށުން' މާ

 ފާހަގަކުރެެވއެެވ. 

މަޢުން ލަފުޒު ބޮޑަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ނަމަވެސް، މިއަދުގެ މުޖުތަވާހަކަދެްއކުމުގެ މާނައިަގއި 'ޮމށުން'  

ވަގަށް މީހުނާ މޮށޭކަން ..."ެއގޮތުން، ފައިިމވަނީ، ލަފުޒުެގ މަޖާޒީ މާނައިގައިކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. ބަލައިގަނެ
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މިފަދައިން 'ޖިންސީުގޅުން ހިންގުމަށް' ނިޞްބަތްކޮށް އަންނަނީ ޢާއްމުކޮށް  .(1007، )ނ.ނއެނޭގއިރުވެްސ..."

 ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. 

( ހާމަކުރަްއވާގޮުތަގއި، މިއަދު މީހަކު ވާހަކަދެްއކުމުެގ 2009ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ) 

މަޖާޒީ މާަނއިަގއި  ފުޒުގެ މާނަ، އޭގެމާނައިގައި މި ލަފުުޒ 'މޮށުްނ' ބޭނުމެއް ނުކުރާނެެއވެ. ެއހެންކަމުން، ލަ

މިހާރު މިވަީނ މާނަ ހުތުރު ލަފުޒެއްގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެވިަފއެވެ. އަދަީބޮގތުން ލިޔާ ނުވަތަ ދަްއކާ ، ވަިއގަިއ ހިފައި

ވާހަކަެއްއގައި ވެސް، މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރާނަމަ ގިނަފަހަރަށް ބޭނުންކުރެވެނީ 'ބަސް' މި ލަފުޒާ ގުޅުވަިއގެްނ 

( ހާމަކުރައްާވގޮުތގަިއ، 2011'ބަސްމޮށުން' މިފަދައިންކަން ފާހަގަކުރެެވއެެވ. މީެގއިތުރުން، މުޙައްމަދު ވަޙީދު )

'މޮށުން' ހުތުރު ލަފުޒަކަށް ވެގެންދިަޔއީ ޖިންސީުގޅުން ހިންގުމުގެ މާނައިަގއި ޢާއްުމކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށުމާ 

ގަތުމުގެ ސަަބބުން، ކުރިން ލަފުޒު ބޭނުންުކރެވެމުން ައއި ރަނގަުޅ ގުިޅގެންނެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢު އެގޮތަށް ބަަލއި 

މާނައިގައި ވެސް ލަފުޒު ބޭނުންކުރުމަކީ ބައެއް ފަހަރު، ހުތުރު ކަމެއްކަމުަގއި ހީވާފަދަ ދަރަޖައަކަށް ލަފުޒުގެ މާނަ 

، 14ަހކަެއއް، ޮނވެމްބަރ ހުތުރުވެ، ައގު ދަްށވެފަިއވާަކމަށް ޤަބޫލުކުރެވެެއވެ. )ިލުޔންތެރިޔާ ގާތު ވިދާުޅވި ވާ

ޮގތާ އަޅާ ބަލާއިރު، މާަނ އައި(. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، މި ލަފުަޒކީ، ކުރިްނ ލަފުޒު ބޭނުންކުރަމުނ2011ް

 ހުތުރުވެފައިވާ ލަފުެޒއްކަން ާފހަގަކުރެެވެއވެ.  

އަިދ 'ކުއްާތ' އަްށ ގައި ފާހަަގކޮށްަފއިާވ، ދެވަނަ ލަފުޒަށް ބަލާިއރު، 'ބަުޅ' މިއީ، 'ގުުދ' 5.3.1 ތާވަލް 

ެއއްވެސް މީހެއްގައި ނުވަަތ  ލަފުޒެެކވެ. ެއގޮތުން، "އުޑު ބަުޅކުރެްއވި ހިސާބުން ށް ބޭނުންކުރެވެމުްނ އައި ނިޞްބަތްކޮ

ނޑު ފޫހިވާކަމެއް ނޫނެވެ." (. ހ.1362)ނަން ނެތް،  އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެއްވެސް ރަނގަޅެއް ނުފެނުމަކީ އެކަނި އަޅުގަ

ވަުލގަ ޖަހާކަހަލަ "ބަޅު' މާނަކޮްށފައި އެވަނީ 'ގުުދ' ގެ މާނައިަގއިކަން ފާހަގަކުެރެވއެވެ. އަދި މި ބުނުމުގައި '

'ބަުޅ' ބުނުމުގަިއވާ މި (. 2009" )ޢަބްދުއް ރަޙީމް، .ކޮށްލާފައި ރުއްވެްސ މެދުން ބިންދާލައިފިބަޅު ދަންތުރައެއްހެން

 ދޭހަކޮށްދެނީ 'ގުދު' ގެ މާނަެއވެ. ވެސް މި ލަފުޒުން 
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ވިލްހެމް   )Do not strike that dog’ )nutalahare e balhuga‘ބަލާއިރު، އިތުރު ބުނުމަކަށް 

މި ުބނުމުން ހާމަކޮށްދެނީ ކުރިން، 'ުކއްތާ' އަށް ނިޞްބަތްޮކށް ބަޅު ބޭނުންކުރަމުން (. 1986ގަިއގަރ )

އައިސްަފއިާވކަމެވެ. އަދި އޭުރ އެީއ ހުތުރު ގޮތަކަްށ ނުާވަކމެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު، 'ުކއްތާ' ގެ މާނަިއަގއި 

 (.1020)ޙަސަން،  ".ދެކޭށެވެ  ނަގޫބަޅު  ުކޑަކަން ކުޑަކަން އަގަލު ތް ންނަ ހަޔާ"ހުޢާއްމުކޮށް 'ބަޅު' ބޭނުންކުރެެވނީ، 

މިފަދައިން  (.1009)ހެރެތެރެ،  ފަހަރު ޙައްޖުވެސް ވެގެން އައިސް ުއޅޭ ބަޅެއް" 3"ނަގޫބަޅު ޝައިޠާާނއަކީ  އަދި

އެއްފަދަކޮްށ، ދަރަޖަ ދަށްކޮށްލާ، ދެރަޮކށްލުމުގެ ނިޔަތުަގއިކަްނ  ން ވާހަކަދެްއކުމުގަިއ ުކއްތާއާހަޑިހުތުރު ބަހު

'އޫުރ' ފަދަ ، ( ހާމަކުރައްވާ ފަދައިން، 'މަކުނު'2010ނިކް ރޭމާ )ފާހަގަކުރެެވއެެވ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، 

ދަރު ުކޑަެވ، ނަންނަމުން މީހުނާ މުޚާޠަބުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން މުޖުތަމަޢުގައި ލަފުޒަށް ެދވިފަިއވާ ޤަ

އަގުދަްށވެގެންދާ ބީދައިްނ، 'ަބޅު' މި ލަފުޒަށް ދިވެހި މުޖުަތމަޢުގައި ދެވިަފއިވާ ޤަދަރު ކުަޑވެ، ފަހުން ޢާއްމުވެަފއިާވ 

 މާނަ ހުތުރުވުމުގެ ސަބަބުން، ލަފުޒުގެ ައގު ވަނީ ދަށްވެފަެއެވ. 

ވަނަ ލަފުޒަށް ބަލާއިރު، 'ފިނދު'  3ފާހަގަޮކށްފައިވާ ަގއި ައގުދަށްވެަފއިވާ ލަފުުޒގެ ގޮުތގައި 5.3.1 ތާވަލް 

މާނައެްއގަިއ  ބޭނުންކުެރެވމުން އަންނަ ލަފުޒެެކވެ.  6ަގއި ިހމަނާފައިވާ ފަދައިން، ތަފާތު  5.3.1 މިއީ ތާވަލް 

މިފަދަ ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު، "ބައިްސކަލް ދުްއވުމަީކ، ރާއްޖެބަްއޔަށާިއ، ެއއްަފޔާއި އެއް ފަރާތުން 

ނުޑގައި ގޮށްލާ ރިހޭ ރިހުމަށް ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ." )މަލިން މުޙައްމަދު ދީދީ، ފިނދު ( މި ބުނުމުަގިއ 2007މަސްގަ

ނުޑ' ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ ލަފުުޒގެ ެދވަނަ މާނައިގެ ގޮުތގައި ަބސްފޮތް ) (ަގއި ފާހަގަކޮށްަފއިާވ 2006'ފިނދުމަސްގަ

ނޑޭ' ކި ޔޭ ހިސާބަށްކަން ފާހަގަކުރެެވެއވެ. އަދި މީެގއިތުރުން، އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުްނެގ 'ފިނދުމަސްގަ

ނޑު ބުރިކޮށްލާ ފިނދުބުރި ކާޅަކަށް ހަދާލި". )އިްބރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު ، "އަހަރެންގެ މިޮއއްފަދަ ރީތި ިއސްތަށިގަ

ނަޑށް ނިޞްބަތް(. މި ބުނުމުގައި 'ފިނދު' 1998 ވާގޮތަށް ެއ މާނަކޮށްފައި އެވަނީ، ކުުކޅުހާލާއި ދޫނީގެ ފިޔަފަތްގަ

 މާނައިގަިއކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. 
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ިމ  (1020، هللا)ޢަބްދު  "ޮގވޭނެޔެ ައއްދޮއައްދޯ މަގޭ ފިނދު"ކުރިން ފާހަގަކޮށްފަިއވާ މާނަތަކާ ޚިލާފަށް،  

ނަޖިސް ނުކުންނަ ދޮރު، ނުވަތަ  ،ބުނުމުގައި ވާފަދައިން މިހާރު ޢާއްމުކޮށް މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަނީ

ނަޖިސް ނުކުންނަ ގުނަވަނަށް ނިޞްބަތްކޮށް ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަދަްއކާ ހެދުމުގައި ކަމަށްވާތީ، މި ލަފުުޒގެ މާަނ 

 މިހާރު މިވަނީ ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށްއުޅުމުަގއި ހުތުރު ލަފުަޒކަށްވެފަެއވެ. 

ލަފުޒަށް ަބލާއިރު، 'ޭހއެރުވުްނ' ނުވަަތ 'ހޭއަރުަވއިލުން' ވަނަ  4ގައި ފާަހގަކޮްށފައިވާ 5.3.1 ތާވަލް 

މާނައެްއގައި ބޭނުންކުާރކަން ފާހަގަކުރެެވެއވެ. މިގޮތުްނ، މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރާ  5( ަގއި ތަާފތު 2006ބަސްފޮތް )

ނުކެިރ  ސް"އެަދރިކަލުންގެ ިރވެތިކަމާިއ ފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި ހެއިފުުޅައރުވައިލާްނވެގޮތްތަކަށް ބަާލއިރު، 

(. މި ބުނުމުގަިއ 1937" )ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން، ހުްއޓާ އާމިނަތުގެފާނު ވަަޑއިގެން ވިދާޅުިވޔޭ  ބަލަހައްޓައިގެން

ފާހަަގކޮށްފައިާވ ަގއި  5.3.1ާތވަލް 'ހެއިފުޅުއެުރވުން' މާނަކޮށްފަިއ އެވަީނ، ލަފުުޒގެ ފުރަތަމަ މާނައިގެ ގޮތުަގއި 

އެ ދުނިޭޔގެ  ،ހޭއަރުަވއި"ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ަމއްޗަށް ެއވެ. އެއާ ޚިލާފަށް، މީހަކު ހޭލެއްވުުމގެ މާނައިގަ ނިދާފައިވާ

"ދުލުންނާއި، ގަލަމުން، ( މި ބުނުމާއި 2007ފަުހމީ ދީދީ، هللا މަޞްލަޙަތުތަކަށް ގޮާވޮގވުންތަކެއް ވެެއވެ." )ޢަބްދު

ނޑުމެން، ޭހއެރުވީ (. ަގއި 'ޭހއެރުވުްނ' 1949ެމވެ." )މުޙައްމަދު އަމީން، ރާއްޖޭގެ ރަޢިްއޔިތުން، ައުޅގަ

މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވާްނއުޅޭ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ އަންާނންއުޅޭ ނުރައްކަެލއް ކޮންމެެވސް ގޮތަކުން އަންަގއިދީ 

 ވިސްނައިދިނުމުގެ މާނަިއަގއިަކން ފާހަގަކުރެެވއެވެ. 

ބޭނުންކުިރނަމަވެސް، މިހާރަކަށް ައއިސް، 'ހޭއެުރވުމާިއ  އިސްވެ ފާަހގަކުރި މާނަތަުކގަިއ ލަފުޒު ޢާއްމުކޮށް 

" ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުގެ ހޭއަރުވާލާނެވިދާޅުވީ ޖަލްސާއަށްފަހު ""ހޭއަރުަވއިލުން' ވެސް ބޭނުންުކރަމުން އަންނަނީ، 

މި ބުނުމުން ދޭހަވާފަދައިން މީހަކަށް  (.2011، ނަޑެއްލާ)".ތަފާތު މެސެޖްތަށް އޭނާގެ ފޯނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ 

ނޑިެއއް ދިނުމުގެ މާނައިަގެއވެހަނދާން ހު  . ންނަވަރުގެ ބޮ

ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު، 'ހޭއެުރުވން' މި ލަފުޒަކީ މިހާރު ޢާއްމުކޮށް 'ހޭއަުރވައިލުްނ' މި މާނަިއގައި ބޭނުންކުާރ  

ލަފުޒަކަށްެވ، ލަފުުޒގެ މާަނ މިވަނީ ކުިރއަށްވުެރ ހުތުރުވެފަެއވެ. ހޭނެތިފަިއވާ މީހަުކ ހޭ އެުރވުމަށް ބަެއއް 
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ުރޅިައިއސްގެންނާއި ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަދެްއކުމުަގއި މީހަކަށް  ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރި ަނމަވެސް، ޢާއްމުކޮށް

ނޑިެއއް ދިނުމުގެ މާނަިއގަިއ ބޭނުންކުރާ ލަފުޒަކަށްވެ، ލަުފޒުގެ އަގު ިމވަނީ ދަށްވެފަެއވެ.   ބޮ

 (Amelioration) ން އަގު މަތިވު 5.4 

ަގއި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ލަފުޒުތަކަށް ބަލާއިރު، 'ހަބޭސް' މިއީ 'ާވވަލަށް ދަމާންލާ ބާރު'ގެ ގޮތުގަިއ 5.4.1 ތާވަލް

މާނަކުރެވި، އަދި ބޭނުންކުރެެވމުން އައި ލަފުޒެެކވެ. އެހެްނނަމަވެސް، މިހާރު ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަނީ 

ގަބޫލުކުެރވޭ ހަީގގަތަކީ ދިާރގަށް "ރެވުނެވެ. ެއގޮތުން، މުޅިން ތަފާތު މާނަތަކެއްގަިއަކން މި ދިރާސާއިން ފާހަގަކު

. މިބުނުމަށް ބަލާއިރު، 'ހަބޭސް' މާނަކޮށްފައިވަީނ، (1022)ނިޔާްޒ،  ".ވުރެ ވަތަިނއްޔާ އަދިެވސް ހަބޭސް ކަމެވެ 

މާނަތަކެއްަގއިކަްނ 'ފުރިހަމަ'، ނުވަތަ 'ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅު' ުނވަތަ 'ހިތްހަމަޖެހެއޭ' ބުނާފަދަ 

ފުލައިޓް ަޖއްސާތަން ބަަލން ގޮސް ތިިބ ބަެއއް ުކޑަުކދިން މިކަން ސިފަކުރީ " ފާހަގަކުރެެވއެެވ. ޭއެގއިތުރުން،

(. މި ބުނުމުގައި 'ހަބޭސް' މާނަކޮށްފައިވަނީވެްސ 2011" )އަޙްމަދު އަދްޝަން، ."ހަބޭސް" ކަމެއްގެ ގޮުތަގއެވެ 

 އޭ ބުނާފަދަ މާނައެއްަގއެެވ. ކަމެއްގެ ގޮތުގަ  ނުވަތަ ވަރަށް މަޖާޖެހޭ ފުރިހަމަ، ވަރަށް ހިތްހަމަ ވަރަށް

ނޑަށް ވަރަްށ ކަމުދޭ. ހަމަ   އިސްވެ ފާހަަގކުރި ބުނުންތަކުގެ އިތުރުން، "ޖަމާލުގެ ިލޔުންތައް އަުޅގަ

ފޫހިކަމެްއވެސް އެްއކޮޅުން އަެނއް ކޮޅަްށ ކިޔާލީ . ލިޔުމެއް  ހަބޭސްމީ "އަދި  (.2011،ހަބޭސް." )އިބްރާހީމް

(. މި ދެ ބުނުމުންވެސް ހާމަކޮށްދެނީ، ލިޔުން ކަމުދާކަމާިއ ލިޔުމުގެ ފުރިހަމަކަމެވެ. 2011)އަރުޝަދު، ." ނެތި

  މޮޅު، ރަނގަޅު ލިޔުެމއްކަމެވެ.، ލިޔުމަކީ ވަރަށް ަޝއުޤުވެރި 

، هللا)ޢަބްދު mihaaru thibi councilor than hama habeys. އިތުރު ބުނުމަށް ބަލާއިރު،

މި ބުނުމުގައި 'ހަބޭސް' މާނަކޮށްފައިވަނީ ަކއުްނސިލަރުން ބަލައިގަންނަގޮތް ައންގައިދިނުމަށެވެ. ެއގޮތުން،  (.2011

އަްނގައިދިނުމަްށ މި ހާލަތުގައި 'ހަބޭސް' ލަރުންނާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަން ނުވަތަ އެމީހުން ރަނގަޅުކަން ކައުންސި

 ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަަގކުެރވެެއވެ. 
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ކުރިްނ ވާވަލަށް ދަމާންލާ ބާރުެގޮގތުގައި ބޭނުންކުެރވެމުންައއި 'ހަބޭސް' މިއަދު ، ކަންމިހެންހުރުމާއެކު

ރަނގަޅު، އަދި އެންމެން ެވސް ގަޔާާވ، ހިތްހަމަޖެހޭ  ،ބޭނުންކުރެވެމުން މިދަނީ ވަރަށް ވެސް 'ޕޮޒިިޓވް'

( 1995) ޖެފްރީ ހެނިންގ ރެެވއެވެ. އެހެންކަމުންކަންތައްތަކަކަްށ ނުވަަތ ތަކެްއޗަށް ނިޞްބަތްކޮށްކަން ފާަހަގކު

އިން 'ގޭަގއި ެގންގުޅޭ ހުރިހާ މުދަލެއް މި މާނަ'ޕާން ބަލަހައްޓާ މީހާ'  މި ލަފުޒު، ’loafward‘ހާމަކުރައްވާ، 

މި ލަފުުޒ، 'ާވވަލަށް ދަމާންލާ ބާރު' ިމ  'ހަބޭސް'ބަލަހައްޓާ މީހާ' އަްށ ބަދަލުެވ، ައގު މަިތވެގެްނ ދިޔަފަދަިއން، 

މާނައިން، 'ރީތި'، 'ފުރިހަމަ'، 'ރަނގަުޅ' ނުވަތަ 'ަގޔާާވ' ފަދަ އެދެވޭ މާނަތަކުަގއި ބޭނުންކުރުން ޢާއްމުވުމުެގ 

ލަފުޒަީކ ައގު މަތިެވފައިވުމާެއކު، ިމ އަދި ހަމައެހެންމެ   މަިތވެފައިކަްނ ފާހަގަކުެރވެެއވެ. ައގު ސަބަބުން، ލަފުޒުގެ 

 މާނަ ފުޅާވެފައިވާ ލަފުެޒްއގެ ޮގތުގައި ވެސް ބެލެވޭނެ ލަފުެޒެކވެ.

ގައި ފާހަަގކޮްށފައިވާ ދެވަނަ ލަފުޒަށް ބަާލިއރު، 'ަގއްޑާީމ' ނުވަތަ 'ަގއްާޑ' އަކީ 'ނުލަފާ' 5.4.1 ތާވަލް  

ބޭނުންކުރެވެމުންައއި ގޮތްތަކަްށ  އަދި 'ހަރުކަށި'ކަުމގެ މާނައިަގއި ބޭނުންކުރެވެމުންއައި ލަފުެޒކެވެ. ެއގޮތުން ލަފުޒު

ބަލާއިރު، "ފެހި މޮުޅެވގެން ނިމުނުނަމަވެސް، އެމީހުންެގ ގަްއޑާމީ ކުޅުމަްށ މަދުމީހަކު ނޫނީ ނަފްރަތުކުރިއެވެ." 

(. މި ބުނުމުގަިއ ފާހަގަކޮްށފައިވަނީ 'ހަރުކަށި' ނުވަތަ ަބލައިނުގަނެޭވ ފަދަ 'ނުލަާފ' 1990)މުޙައްމަދު ޒަކަިރއްާޔ، 

މަކަށް ނިޞްބަތްކޮށްކަން ާފހަގަކުރެެވެއވެ. މި މާނަިއގައި ލަފުޒު ކުރިން ބޭނުންކުރެވެމުްނ އައިނަަމވެސް، މިހާުރ ކުޅު

(. ިމ 2011، މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްަތކަށް ބަލާއިރު، "ަގއްާޑވާން ުއޅެނީ ނަމަވެސް ވަނީ ގަމާރު." )ނީން

އަިދ ދޭހަވާ، 'ރަނގަުޅ' ނުވަތަ 'ަހރުދަނާ، 'ވިސްޭނ'  މާނަ ގެ އިިދކޮޅު ބުނުމުގައި 'ގަްއޑާ' މާނަކޮށްފަިއވަނީ 'ގަމާުރ'

 ފަދަ މާނަތަކެްއގަެއެވ.'ވަުރގަދަ' 

އިތުރު ބުނުމަކަށް ބަލާއިރު، "އަރަތްތައް ައޅުަގނޑަށް ވަރަްށ ކަމުދޭ. ނިކަން ގައްޑާ އަރަތެއް ލިޔެލަބަލަ." 

ބަޖިޔާ ކެއުމަީކ  ފަތުވާަގއި ބުެނފައިވަނީ ަގއްޑާ  އެންމެ އަހަރު ނެރުނު އެފަދަ މި" މި ބުުނމާއި(. 2009 ޖިދު،)ސާ

ވެސް 'ގަްއޑާ' މާނަކޮށްަފއިަވނީ، 'ރަނގަުޅ' ، 'މޮޅު'  ބުނުންތަކުަގއި (. މި 2011)މުޢީުދ،  ޙަރާމްކަމެއް ކަމަށެވެ."

'ގަްއޑާ' ނުވަތަ  ،ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު ނުވަތަ ހަރުދަނާކަން ހާމަކޮްށދޭ ފަދަ މާނައެްއގަިއކަން ާފހަގަކުރެެވެއވެ.
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'ަގއްޑާމީ' މި ލަފުަޒކީ ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި މާނަތަކަްށވުރެ، އެދެވޭ ރަނގަޅު މާނަތަެކއްަގއި ބޭނުންކުރެވެމުން 

 އަންނަ، ައގު މަްއޗަށްގޮސްަފިއވާ ލަފުޒެްއކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. 

ނޑު ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަުކެގ މާ ބަޔަީކ  4ނައަށް ބަދަލުއަންނަ މައިގަ

ަބެއވެ.  4ވެސް، ލިްނގްިއސްޓިކް ޢިްލމުގައި ލަފުޒުަތކުެގ މާނައަްށ ބަދަލުއައުމުަގއި ބަހައިެލޭވ މައިަގނޑު 

އެހެންނަމަވެސް، މި ބައިަތކުެގ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ލަފުޒުތަކަކީ، 'މެޓޮނީމީ' ާއއި 'މެޓަފަރ' ގެ ތެެރއިްނ 

( ހާމަކުރައްާވ 2010ސަބަބަީކ، ނިކް ރޭމާ )ށް އޮޅުންފިލުަވއިދެވިާދނެ ބައިތައްކަން ފާހަގަކުެރެވއެވެ. އިތުރަ

ފަދައިން، 'ބޮރޯޑްނިންގ' ، 'ނެރޯވިން' ، 'ޕިޖޮރޭޝަން' ައދި 'އެމިލިއޮރޭޝަން' ގެ ދަުށން ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭ، 

އިތުރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު، ނީީމ' ާއއި 'މެޓަފަރ' ގެ ދަށުން ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އުނދަގޫވާ ަބއިތައް ވެސް 'މެޓޮ

 ބަޔާންކޮށްދެވޭކަެމވެ.

އިސްެވ ފާހަގަކުިރ ކަންކަުމގެ އިތުރުން، 'ބޮރޯޑްނިންގ' ، 'ނެރޯވިްނ' ، 'ޕިޮޖރޭޝަން' އަިދ 

ތެރޭަގއި ވެްސ  'އެމިލިއޮރޭޝަްނ' ފަދަ ބައިތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ބަދަލަކީ 'މެޓޮނީމީ' އާއި 'މެަޓފަރ' ގެ

މި ދިރާސާގައި ހިމަނާފަިއާވ ( ހާމަުކރައްަވއެެވ. ެއގޮތުން، 2010ހިމެނޭ ބަދަލުތަކެއްކަމުގަިއ ނިކް ރޭމާ )

ހަމައެކަނި، 'އުޅަނދު' މިއީ، މާނަ ފުޅާވެފައިވާ ލަފުޒެއްކަުމގައި ބެލެޭވއިރު، ލަފުޒުގެ މާނަ ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން، 

ެއއްަޗކަށް ނިޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން، އޭަގއިވާ ގުޅުމަކީ  ތަކެތިްނ، ހުރިހާ ދުއްވާދައުލަތުގެ ފުރާދުްއވާ 

( 2010މެޓޮނީމިކް ގޮތުން ވެްސ ހުރި ގުޅުމެއްކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. މީެގއިތުރުން، ނިކް ރޭމާ )

ފަަދކޮށް، މެޓަފޮރިކަލްގޮތުން ނަންނަމަކީ ވެސް، ޖަނަވާރުންނާ އެއްފަދަ ، 'އޫުރ'، 'މަކުނުހާމަކުރައްވާފަދައިްނ، 

މާނަ ހުތުރުވެަފިއވާ ލަފުޒުަތކުެގ ތެރޭަގއި އެތަކެީތގެ ުއޅުމާ ުގޅުންހުރިޮގތަށް ބޭނުންކުރާ ނަންނަންކަމުގަިއ ވާީތ، 

މަޖާޒީގޮތުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ 'މެޓަފޮރިކަލް ގުޅުން' ދައްުކވައިދޭ ލަފުެޒއްކަްނ ހިމެނޭ 'ބަޅު' މި ލަފުޒަކީ ވެސް 

 ހަގަކުރެެވއެެވ. ފާ
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67 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

 : ތަކާއި ގޮތްތައް ސަބަބު މާނައަށް ބަދަލުއައުމަށް މެދުވެރިވާ  5.5

ލިންގްއިސްިޓކް އުޞޫލުން ބަލާއިރު، މި ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ލަފުޒުތަކުެގ މާނައަށްވެސް ބަދަލު 

މަރުޙަާލއަށް ފެތޭގޮތަށް، 'ޑަިއކްރޯނިކް' އައިސްަފއިވަީނ، 'ލިްނގްއިްސޓިކް' އަދި 'އެކްްސޓްރާ ިލންގްއިސްިޓކް' 

އަންަނ ާޢއްމު ވާހަކަެދއްުކމުގެ ތެރެއިން( އެދުވަްސވަރެްއގެ )ޒަމާންތަކެްއގެ ތެެރއިން( ައދި 'ސިންކްރޯނިްކ' )

 ،'ސަޅި 'ލަފުޒުގެ ތެރެއިން  15ގެ ތެެރއިންކަން ާފހަގަކުރެެވެއވެ. ެއގޮތުން، މި ދިރާސާގައި ހިމަނާފަިއވާ ބަދަލުތަކެއް

މިއީ ދިރާސާކުިރ  'ހޭއަރުަވއިލުން'އަދި ، 'ފިނދު'، 'ބަޅު'، 'މޮށުން'، 'ލިބާސް'، 'ޮގނޑުވުން '، 'ުޒވާބު'، 'އޯމޯ'، 'އުޅަނދު '

 10ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، 'ަޑއިްކރޯނިކް' ނުވަތަ ިދގު މުއްދަެތއްގެ ތެެރއިން މާނައަށް ބަަދލު އައިސްަފއިާވ 

އަދި 'ގަްއޑާމީ' މިީއ،  'ހަބޭސް '، ކުުރން'، 'އޮބި'، 'ކަަޑ'ލަފުޒުކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. އަދި މީގެއިތުރުްނ، 'ހަޖަމު

ޢާއްމު ވާހަކަދެްއކުމުގެ ތެރެއިން ބަދަލު އެ ދުަވސްވަރެްއގެ ިސންކްރޯނިކް' ނުވަތަ ޙާލަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، '

  ްއގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކުެރވޭ ލަފުޒުތަކެެކވެ.ލަފުޒުތަކެއަދި މިހާރުވެްސ ބަދަލު އަންނަމުންދާ އައިސްަފއިވާ 

، ހާމަކުރައްާވގޮުތގައި  (2011އިސްވެ ފާހަަގކުރި ކަންތައްަތކުގެ އިތުރުްނ، މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް )

ވޭ ދިވެހިބަހުގެ ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަށް ބަދަލުއައުުމގައި ބަހުުރަވތަކުގެ އަސަރާއި އެހެން ބަސްބަހުން ތަރުޖަމާކުރެ

)ިލޔުންތެރިޔާ ގާުތ ވިދާުޅވި ވާހަކަެއއް، ގޮުތގެ ައސަރު ވަރަްށ ބޮޑަށް ފޯރައެވެ. ލަފުޒުތަކާއި ތަރުޖަމާކުެރވޭ

( ހާމަކުރައްާވގޮުތގަިއ 2011ީމގެ އިތުރުން، ޢަބްދުލް ޢަީޒޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ) (.2011، 6ނޮވެމްބަރ 

އެއް ޖީލުން އަނެއް ީޖލަށް ތުންތުންމަތިންނާއި ، ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް ބަދަލުައުއމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ފޯރުވަނީ

ތަކުގެ ސަބަބުންނާއި 'ޫމސުމީ ލަފުޒުތައް' އުފެިދ ލިޔުންތަކުން ލަފުޒުތައް ފޯރުޮކށްދިނުމުގައި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލު

، 7)ލިުޔންތެރިޔާ ގާތު ވިދާޅުވި ވާހަކަެއއް، ނޮވެމްބަރ ވަިއގައިހިފުމާއި ުއިވގެންދާ ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

2011.) 

އިސްެވ ފާހަގަކުރި ސަބަބުަތކުގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުންނާއި 

ތުރުގެ ސަބަބުން ވެްސ ލަފުޒުތަކުގެ މާަނއަށް ބަެއއް ބަދަލުތައް އަންނަން މެދުވެރިާވކަމުގަިއ ޢަބްދުލް ޢަޒީްޒ ދަތުރުފަ
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( ހާމަކުރައްަވެއވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަންނަ މިފަދަ ބަދަލުތަކަކީ، 2011ޖަމާލް އަބޫބަކުރު )

އެއްގޮތަށް ބަދަލު އަންނަނަމަ އެއީ މައްސަލައެއްޫނންކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން  ޠަބީޢީ ކަމަކަށްވާއިރު، ބަހުގެ ހަމަތަކާ

( ހާމަކުރައްަވއެވެ. 2011ބަހަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެކަމުގައި ވެސް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު )

 (.2011، 7)ލިޔުންތެރިޔާ ގާތު ވިދާޅުވި ާވހަކައެްއ، ނޮވެމްބަރ 

ހާަމކުރަްއވާފަދައިން،  (2001ޖީން އެއިިޗސަން )އްަތކުގެ މަްއޗަށް ބަލާއިރު، އިސްވެ ފާހަަގކުރި ކަންތަ

ބަހެްއގެ ބަްސކޮށާރުަގިއ ހިމެނޭ ބަޔަކަށް ނުވަތަ  ދިވެހި ބަހުގެ ލަފުޒުތަކުގެ ާމނައަށް ވެސް ބަދަލު ައއިސްަފއިވަނީ

ޔުނިޓަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ނުވަތަ 'ލިްގއިސްިޓކް މަރުޙަލާ' ގެ ތެެރއިންނާއި ބަހުެގ އިޖްތިމާޢީ އަދި ޠަބިީޢ 

ކަން ތެރެއިންއުޞޫލުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ނުވަތަ 'އެކްސްޓްރާ ލިންގްއިސްޓިކް ަމރުޙަލާ' ގެ 

މިފަދަ ބަދަލުތައް ބަހުގެ ( ހާމަކުރަްއވާފަދައިްނ 1996ޑޭިވޑް ޕީ. ވިލްކިންސް )އެހެންނަމަެވސް، ފާހަގަކުރެެވއެެވ. 

މުޙައްމަދު ޝާހިދު ، އަދި ހަމައެހެންމެ ނުފެނުމަކީ އެކަށީެގންވާ ކަމެކެވެ. ހުރިހާ އަހުލުވެރިންގެ ވާހަކަެދއްކުމަކުން

ލަފުޒުތަުކގެ މާަނއަށް އަންނަ މިފަދަ ބަދަުލތައް ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތަްށ ، ( ހާމަކުރަްއވާގޮުތަގއ2011ިޙަލީމް )

އެކަީށގެންާވގޮތުަގއި ބޭނުންކުރާނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން ބަހަށް ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވެެއވެ. )ލިޔުންތެރިާޔ 

 (.2011، 6ގާތު ވިދާުޅވި ވާހަކަެއއް، ޮނެވމްބަރ 

ަލފުޒުގެ މާނައަށް އިތުރު ބަދަުލތަކެއް ނާންނަހާ  15ހިމަނާފައިވާ  ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު، މި ދިާރސާގައި 

ލަފުޒަކީ ަލފުޒުތައް ހިމަނާފައިވާ ބައިަތުކގެ ދަށުން، މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއިސްފަިއވާ  15ހިނދަކު، އެ 

މުހިއްމު ދިރާސާއެއްކަުމގަިއ  ޢިލްމީގޮތުން ބޭނުންހިފޭނެމި ދިރާސާއަކީ،  ނެއެވެ. އަދިލެވިދާ ލަފުޒުތަކުގެ ގޮތުަގއި ބެ

'ސެމޭންޓިކް ޗޭންޖް' ގެ ދަށުން މާަނއަށް އަންނަ ބަދަލުތަާކިއ ލިންގްއިސްިޓކް ޢިލްމުަގއި ނެެއވެ. ޚާްއޞަކޮށް، ބެލެވޭ

ދަ ލަފުޒުތަކާ ހުރި މިފަމާނައަށް ބަދަލުއައިސްފައި ދިވެހިބަހުަގިއ ބަދަލުތައް އައުމަށް މެދުވެިރާވ ސަބަބުތަކާއި 

 ކުރަްއވާ ފަާރތްތަކަށް މުހިއްމު ދިރާސާއެއްަކމުގައި ވާނެެއވެ. ން ދިރާސާގުޭޅގޮތު
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69 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

 )ނިންމުން( 6ބާބު 

 ނިންމުމުގެ ޚުލާޞާ:  6.1 

މި ދިރާސާއަކީ ިދވެހިބަހުަގއި މާނައަށް ބަދަލު އަިއސްފައިހުރި ލަފުޒުތައް ދެެނގަތުމުެގގޮތުން ކޮށްފަިއާވ 

މ. އިން ފެިށގެން ދިވެިހބަހުގައި ބޭނުންކުެރވެމުން އަްނނަ ލަފުޒުތަކުެގ ތެރޭަގިއ 1900ދިރާސާއެެކވެ. އެހެންކަމުން، 

ދަށުން މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކްއ  އެމިލިއޮރޭޝަން'ގެ'ރޭޝަން' އަދި ޕިޖޮ'، 'ނެރޮވިްނގ'، ''ބްރޯޑްނިންގ

، ެއގޮތުން، 'ސަޅި'، 'ހަޖަމުކުރުން'، 'އުޅަނދު'. ހޯދިހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފަިއ ވެެއވެލަފުުޒ  15އައިސްަފއިާވ 

ފުޅާ މާނައެްއގަިއ ށްުވރެ، ލަފުޒަކީ، ކުރިން ބޭުނންކުރަމުން އައި މާނަތަކަ 6'ަކޑަ' އަދި 'އޯމޯ' މި ، 'އޮިބ'

ލަފުޒަީކ ކުރިން ފުާޅ  3އަދި 'ލިބާސް' ިމ 'ޮގނޑުވުްނ' ، ލަފުޒެެވ. ައދި ހަމައެހެންމެ، 'ުޒވާުބ' 6 ބޭނުންކުރެވޭ

މީެގއިތުރުން، 'މޮށުން'، 'ބަޅު' ، ލަފުެޒވެ.  3މާނަތަކެއްަގއި ބޭނުންކުރެވުުނނަމަވެސް، މިހާރު މާނަ ހަނިވެފަިއވާ 

ާވއިރު، 'ހަބޭސް' އަިދ ލަފުޒުގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކުރެިވފައި 4އަުރވައިލުން' މިއީ އަގު ދަށްވެފަިއވާ 'ފިނދު' އަދި 'ހޭ

 ލަުފޒުގެ ގޮތުަގއި ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިަފއިެވއެެވ.  2މިއީ ައގު މަތިވެފައިވާ  'ަގއްޑާމީ )ގަްއޑާ('

ަކނޑާ ފޮންޏަށާއި  މި ލަފުޒު، 'ސަޅި' ލަފުޒަށް ބަލާއިރު، 6އި ހިމަނާފައިވާ ބަިއގަ 'ބްރޯޑްނިންގ'ގެ 

ބޮޑާކަމަށް ބޭނުންކުރެވެމުން އައި ނަަމވެސް، މިހާރު 'ީރތި' ކަމުެގ މާނައިަގއި ބޭނުްނކުރަންފެށުމުގެ ސަބަބުން 

ލަފުޒުގެ މާނަ ވަނީ ފުޅާވެަފއެވެ. ީމގެއިތުރުން، 'ހަޖަމުކުރުން' މި ލަފުޒަށް ބަލާއިރު، ކާތަކެތި ހަޖަމުކުރުމަށް 

ރަމުން އައި ލަފުޒުެގ މާނަ ފުޅާވެ، ބައެއް ކަަހލަ ކަންތައްތައް ބަލައިގަތުމަްށ ނުވަތަ ބަލައިގަންނަން ބޭނުންކު

 ދަތިވުމާ ގުޅޭ މާނަތަުކގައި 'ހަޖަމުކުރުން' ބޭނުންކުރެވެންފަށާ ލަފުޒުގެ މާނަ ވަނީ ފުޅާވެަފެއވެ. 

ެއއްިޗއްސަްށ ނިޞްބަތްކޮށް 'އުޅަނުދ' މިއީ ވެްސ، ުކރިން ހަމައެކަނި، ދައުލަތުެގ ފުރާދުއްވާ 

ގޮތަްށ ހިމެނޭބޭނުންކުރެވެމުން ައއި ލަފުަޒކަށް ވީނަަމވެސް، ފަހުން ަލފުޒުގެ މާނަ ވަނީ ހުރިހާ ދުއްާވއެްއޗެހި 

ބަެއއް ތަކެއްޗަށް ނިޞްބަތްކޮްށ  ،ފުޅާވެފަެއވެ. ހަމައެއާެއކު، 'ޮއބި' މިއީވެސް، ޮއއްަބއި ހިފެހެއްޓުމުގެ މާނައިަގއި
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'ފުރިހަމަ' ފަދަ ތަފާތު ، ން ލަފުޒުގެ މާނަ ފުޅާވެ، 'ލޯބި'، 'ރީތި'މުން އައި ލަފުެޒްއ ނަމަވެސް، ފަހުބޭނުންކުރެވެ

 ބޭނުންކުެރވެމުން އަންނަކަން ހޯދިހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިަފއިެވެއވެ.މާނަތަކަކާއެކު 

'ކަމެއް ވާންީވ ތެްއަގއި 'ކަަޑ' މި ލަފުޒުވެސް ޭއގެ ލަފުޒީ މާނައިގެ އިތުރުްނ، އެ މާނަތަކާ ގުޅުންހުރިގޮ

އެްއޗިއްސަްށ' ނިޞްބަތްކޮށް ފުޅާ މާނަތަކެއްަގއި އަންނަީނ  ކަމުނުދާވުމަށާިއ ނު ރަނގަޅުގޮުތަގއި

ނީޑގެ ބްރޭންްޑ ނަން  ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. ީމގެއިުތރުން، 'އޯމޯ' އަީކ ރާއްޖެއަްށ ފުރަތަމަ އެތެރެކުރެވުުނ ދޮންނަކު

ނޑިައަކށް ނިޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށިފަ އިވުމުން ލަފުޒުގެ ކަމަށްވާއިުރ، މި ނަން ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ދޮންނަކު

 މާނަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާެވފައެވެ. 

ލަފުޒުަތކަށް ބަލާއިރު، 'ޒުވާުބ'  ހޯދިހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނުމާނަ ހަނިވެފައިވާ ލަފުޒުތަކުެގ ގޮތުަގއި 

ގައި ާޢއްމުކޮްށ ނަމަވެްސ، އެ މާނައި ކަމަށް ވީމިއީ 'ޖަވާުބ'ގެ މާނަިއގަިއވެްސ ކުރިން ބޭނުންކުރެވެމުން އަިއ ލަފުޒެއް

ނުޑވުން'  ލަފުޒު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓިފައިވުުމގެ ސަބަބުން ލަފުޒުގެ މާނަ ވަނީ ހަނިވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން، 'ގޮ

ނޑުދޮށާ ކައިިރވުންފަދަ މާނަތަކުގައި ބޭނުންކުެރވެމުން ައއި ލަފުޒެއް ނަަމވެސް،  މިއީވެްސ، އަތޮާޅއި ރަށްރަުށެގ ގޮ

. ހަމަެއއާެއކު، 'ލިބާސް' ކުރިްނ އަންނަީނ ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެއެަކނި ހަޑިމުޑުދާރުވުމަށް ލަފުޒުގެ މާނަ ހަނިެވ، ހަމަ

ޢާއްމުކޮށް ދެޖިންސުގެ މީހުން އަަޅއިއުޭޅ ފޭރާމުގެ ހުރިހާ ވައްތަަރކަށް ނިޞްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރެވުނުނަމަވެްސ، 

 އްގެ ހެދުމަކަށް ވަނީ ާޚްއޞަކުރެވިަފއެވެ.ފަހުން ލަފުޒުގެ މާނަ ހަނިވެ، އަންހެނުން އަޅަިއއުޅޭ ވަިކވަްއތަރެ

 'މޮށުން'، 'ބަޅު'، 'ފިނދު'ވެފަިއވާ ލަފުުޒގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކުރެވިަފއިވަނީ  'ޕިޖޮރޭޓް'މާނަ ހުތުރުވެ ނުވަތަ 

'މޮުށން' މިީއވެސް ާޢއްމުކޮށް ާވހަކަދެއްކުމުެގ މާނަިއގައި  ،މިގޮތުންލަފުޒެވެ.  4އަދި 'ޭހއަރުަވއިލުން' މި 

ންކުރެވެމުން ައއި ލަފުޒެެކވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ލަފުޒު އޭގެ މަޖާީޒ މާނަކަމުގަިއވާ 'ިޖންސީގުޅުން ހިންގުުމގެ' ބޭނު

ހުތުރުވެފައެވެ. މީގެއިތުުރން، 'ބަޅު' މިއީ ވެްސ ްއމުވުމުގެ ސަބަބުން މާނަ ވަނީ މާނައިގައި ބޭނުންކުރުން ޢާ

ނުންކުަރމުން އައި ލަފުޒަކަށް ވީަނމަވެސް، އިންސާނުންާނ ޢާއްމުކޮށް ކުއްާތއަށާއި 'ގުދު' ގެ މާނައިގައި ބޭ

 އެއްފަދަކޮްށ، 'ުކއްތާ' ބޭނުންުކރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން ލަފުޒުގެ މާނަވަނީ ހުތުރުވެފަެއވެ.
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ހަޑިހުތުރު ލަފުޒަކަށް ނުވާގޮތަށް ބޭނުންކުެރވެމުން އައި ލަފުޒެެކވެ. އެހެންނަމަވެސް، 'ފިނދު'  

ވާހަކަދެއްކުުމގައި ލަފުުޒ ނިޞްބަތްކުރެވޭ ގުނަވަނާ ގުުޅވަިއގެން ޢާއްމުޮކށް ބޭނުންކުރަންފެށުމުގެ ހަޑިހުތުރުބަހުން 

ައގު ދަށްވެަފއިާވކަމަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިަފއިެވއެެވ. މި ލަފުޒުތަުކެގ  ،ސަބަބުން ލަފުޒުގެ މާނަ ހުތުރުވެ

ނައި ައންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަމުން އައި ލަފުޒަކަްށ 'ޭހއަރުަވއިލުން' މިއީވެސް ކަެމއް ވިސް، އިތުރުން

ނޑިެއއް ދިނުމުެގ  ވީނަމަވެްސ، ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭ ެއއް މާނަކަމުގަިއވާ މީހަކަށް ހަނދާން ހުންނަވަރުގެ ބޮ

 ފަެއވެ.ހުތުރުވެމާނައިގައި މި ލަފުޒު ޢާއްުމކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށުމުގެ ސަބަބުން ލަފުޒުގެ މާނަ ވަނީ ކުރިައށްވުރެ 

ސްެވ ފާހަގަކުިރ ލަފުޒުަތކުގެ އިތުރުން، ކުރިން ޭބނުންކުރަމުން އަިއ މާނަތަކަށްވުރެ ރަނަގުޅ އި

މާނައެއްަގއި ބޭނުންކުރަންފެށުމުގެ ސަބަބުން، ލަފުޒުގެ އަގު މަްއޗަށް ގޮސްފަިއާވ ނުވަތަ 'އެމިލިއޮރޭްޓ' 

'ހަޭބސް' މިއީ ާވވަލަށް ދަމާން  'ަގއްާޑ' )ަގއްޑާމީ( ެއވެ. ިމގޮތުން،ވެފަިއވާކަމަށް ހޯދުނު ލަފުޒުތަަކކީ 'ހަބޭސް' އަދި 

'ފުރިހަމަ' ފަދަ އެދެވޭ ރަނަގުޅ ، ުފޒެއް ނަަމވެސް، ލަފުޒު 'ރީތި'ލާ ބާރުގެ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރެވެމުން އައި ލަ

ވެ. މީގެއިތުރުން، 'ގަްއޑާ' މާނަތަކުގައި ބޭނުންކުރަންފެށުމުގެ ސަބަބުން އަގު މަްއޗަށްޮގސްފައިާވކަން ފާހަގަކުރެެވއެ 

ވީނަމަެވސް،  ނުވަތަ 'ގަްއޑާމީ' ައކީ ވެސް، 'ނުލަފާ، އަދި ހަރުކަށި' މި ެދމާނައިގައި ބޭނުންކުރަމުން އަިއ ލަފުޒަކަށް

ގެ ސަބަބުން ލަފުޒުެގ 'މޮޅު' ފަދަ އެދެވޭ ރަނގަޅު މާނަތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމު ،ލަފުޒު 'ވަުރގަދަ'، 'ރަނގަޅު'

 ފަިއވާކަން ޯހދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފަިއެވެއވެ.ްއޗަްށގޮސްއަގު މަ

 ންޑޭޝަން:މެ ކޮ ރެ  6.2

ން ފެށިގެން ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން މާނައަށް ބޮޑެތި މ.2900މި ދިރާސާއަކީ 

ބަދަލުތައް އައިސްަފއިވާ ަލފުޒުތަކާ ގުޭޅގޮތުން، ހޯދިހޯދުންތަކެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްަފިއާވ 

އައިސްަފއިވާ ހުރިާހ ބަދަލެއް ހޯދޭނީ ވަރަށް  ދިރާސާއެެކވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ޙަޤީޤަތުގަިއ ލަފުޒުތަުކގެ މާނައަށް

ފުންކޮށް ދިރާސާ ކޮށްގެންކަުމގައި ވާއިުރ، މިފަދަ މައުޫޟޢަކަށް ދިގު މުއްދަތެްއގެ ެތރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮށް 

ދިރާސާކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މާނައަށް ބަދަލު އައިސްފައިހުރި އިތުރު ލަފުޒުތަކާއި އެ ލަފުޒުތަކުެގ 
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މިގޮތުން، މި ދިރާސާަގއި މާނައަށް ބަދަލު އައިސްފަިއާވ އިތުރު ގޮތްތައް ވެސް ޯހދާ ދިރާސާކުރެވިދާނެެއވެ. 

ނޑުގޮެތްއގައި ބަލައިލާަފއިވާ  ަބއިގެ އިތުރުން، 'ެމޓޮނީމީ' އަދި 'މެޓަފަރ' ގެ ތެރެއިން މާނައަށް ބަދަލު  4މައިގަ

ނައަށް އައިސްަފއިވާ ބަދަލުތަކަށް ފުންކޮށް ބަލައިލެވިދާނެެއވެ. އައިސްަފއިވާ ލަފުޒުަތކާއި ެއފަދަ ލަފުޒުތަކުގެ މާ

ބަހުރުވަތަުކގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުަތކުގެ ތެރެއިން މާނައަށް ބަދަލު ރަސްމީ ބަހުުރވަާއއެުކ، އެހެން މީގެއިތުރުން، 

 ފުންކޮށް ދިރާސާކޮށް ހޯދިދާނެއެވެ. ،އައިސްަފއިހުރި ލަފުޒުތައް ެވސް

ން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މ.2900 އެކަނިމަހަ ފާހަަގކުރި ކަންކަމުެގ އިތުރުން،އިސްވެ  

 އެފަދަ ލިޔުންތައް ލިބެންހުރި އެންމެ ކުރީގެ ލިެޔކިޔުންަތއް ހިމެނޭގޮތަށް،  ،ިއތުރުން އް ދިރާސާކުރުމުގެލަފުޒުތަ

މި އައިސްފަިއވާ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް،  މާނައަށްިއ، މައްޗަށް ބަލަ ވީހާެވސް ގިނަ ލަފުޒުތަކެްއގެދިރާސާކޮށް، 

 ދިރާސާއަށްވުރެ ފުންކޮށް އަދި ފުޅާކޮށް ދިރާސާ ކުރެވިދާނެެއެވ.
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 ރިފަރެންސް ލިސްޓް:

 . މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީގެ ޅެންަތއްހ(. 1368ޙުސައިން ޢަފީފް. ) -

 މަރުކަޒު.

 . މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ތާރިޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީރިވާޔަތު އިބްރާހީމް ދީދީ(. 2002ޙުސައިން ޢަފީފުއްދީން. ) -

 މަރުކަޒު.    

 . މާލެ: ވުޒާރަތުލް މަޢާރިފާ.1ައއްސިޔަރަުތއް ނަބަިވްއޔާ (. 1937ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން. ) -

 މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.. ދޮންބީފާނު ވާހަކަ(. 2000ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން. ) -

 . 63ޞ، ، 1އައްރަފީޤް ހ.(. މަޤާލާއެއް ނުވަތަ މަޒުމޫނެއް. 1362ޙުސައިން ޢަފީފް. ) -

 ،2011، 15އޮގަސްޓް  . ނެގީ ނައްޕި ދަތުރު(. 2011ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު. ) -

http://www.fanvai.info.ްނ 

 ،2011، 15. ެނގީ ޮއަގސްޓް ހެރެތެރެ ކަޅު އަނދިރީަގއި(. 2009ހެރެތެރެ. ) -

www.heratheraobserverްނ . 

 ،2011 ،6ނެގީ ނޮވެމްބަރ  އިނގިޭރސި އަޑުން ޮގވާ ިދވެހި ކާޅު.(. 2010) ޙަސަން. -

www.muraasil.com .ްނ 

 ޭކމްބްރިޖް: ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް. އިންޓްޮރޑިއުސިްނގ ސެމޭންޓިކްސް.(. 2010ނިކް ރޭމާ. ) -

 ،2011، 8ެނގީ ސެޕްެޓމްބަރ  ؟ނަންބަރު ހެދުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހުނީ ކީއްވެ(. 2010ނަސީމާ މުޙައްމަދު. ) -

      http://www.haveeru.com.mv .ްނ 

 .35ޞ.، 1އައްރަފީޤް . ދެންހަމަ ޢަޖައިބު. ހ.(1362ނަން ނެތް. ) -

 ،2011، 6ނެގީ ޮނވެމްބަރ  .ނަެޑއްލާ އިންޖީނުގޭ.. (.2011ނަޑެއްލާ... ) -

    http://www.havaruonline.comްނ. 

http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.heratheraobserver/
http://www.heratheraobserver/
http://www.muraasil.com/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.havaruonline.comން
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  ން.www.dhivehiobserver.com، 2011، 10. ނެގީ: ޮއގަސްޓް އިތުބާރު..(. 2007) .ނ.ނ -

 ،2011، 6ނެގީ ނޮވެމްބަރ . ަގއްާޑވާން ުއޅެނީ ނަމަވެސް ވަނީ ގަމާރު(. 2011). ނީން -

     http://www.muraasil.com .ްނ 

 ނެގީ ވަތަިނއްޔާ ނަންބަރު ގެންގުޅެން ދިވެހިން އަދިވެސް ޖެހިލުންވަނީ ީކއްވެ؟(. 2011ނިޔާޒް. ) -

 ން.http://sandhaanu.com ،2011، 6 ނޮވެމްބަރ   

ރޑް ޯނރޑްުކއިސްޓް. ) -  ،2011، 20ޮއގަސްޓް  . ނެގީސެމޭންޓިކް ޗޭންޖް(. 2010ރިޗަ

http://grammar.about.com.ްނ  

 ކޭމްބްރިޖް: ުޔނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.  ލެްނގްއޭޖް ޗޭންޖް.(. 1002މަންޑް ހިކީ. )ރޭ -

 ން.due.de-http://www.uni 2011، 6ނެގީ ޮއގަްސޓް  ޗޭންޖް.ެސމޭންޓިކް (. 1933ބްލޫމް ފީލްޑް. ) -

ރޑް ބީ ޑޭޝަރ. ) އެލިޒަބަތު ކޮލޮސް ޓްޯރގަޓް، -  ރެގިއުލަރިޓީ އިން ސެމޭންޓިކް ޗޭންޖް.(. 1997ރިޗަ

ރޑް ޔުނިވަރިސޓީ.       ކޭމްބްރިޖް: ސްޓޭންފޯ

 . ނެގީ ޮއގަސްޓް ސެމޭންޓިކް ޗޭންޖާސް އިްނ ކޮމަން އިންގްލިޝް ސްލޭންގް (. 2011އެކަޑަިމކް ރައިޓިްނގ. ) -

20 ،2011 .http://academicwritingtips.org  .ްއިނ 

 ،2011، 10. ނެގީ އޮކްޓޫބަރ ހުވަފެނެްއގެ ައސަރު(. 2010އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް. ) -

      http://www.fanvai.info .ްނ 

 ،10ނެގީ އޮކްޓޫބަރ  ޗައިނާ ދަތުރު.(. 2011) .ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު -

2011، www.fanvai.info.ްނ  

 ،10ނެގީ އޮކްޓޫބަރ  ]ލޮގް ކޮމެންޓް  ބްވެ[(. ަސޅި 2009) .ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު -

2011، www.fanvai.info.ްނ  

 ،10 . ނެގީ އޮކްޓޫަބރސަިޅގޮތްގޮތަށް ގަްސ ހެއްދިދާނެއެވެ(. 2009) .ޢަބްދުލް މުޢީދު ޙަސަން   -

     2011، www.fanvai.info .ްނ 

http://www.dhivehiobserver.com/
http://www.muraasil.com/
http://sandhaanu.com/
http://grammar.about.com/
http://grammar.about.com/
http://www.uni-due.de/
http://academicwritingtips.org/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
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 ން. www.fanvai.info ،2011 ،6 . ެނގީ ނޮވެްމބަރުނކުރެވުނު ަވއްކަން(. 2011) .ޢަބްދުއް ރަޙީމް -

 .1އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތާކބެހޭ ބެއިޖިންގ ޑިކްލަރޭޝަާނއި ނަބަވީ ސީރަތު (. 2011ފާރޫޤް ޙަސަން. )هللا ޢަބްދު -

 ން. www.fanvai.info ،2،2011ނެގީ ނޮވެމްބަރ    

 ން.  www.fanvai.info، 2011. ނެގީ އޮްކޫޓބަރ، ބުނަން ނުކެރިފައި(. 2009އިބްރާހީމް ވަޙީދު. ) -

 ،2011، 2ނެގީ ނޮވެމްބަރ  ހުވަފެނެެކވެ.އަޞްާލ އެްއގޮތް (. 2010) .އިބްރާހީމް -

www.fanvai.info  .ްނ 

 ،2011، 2. ނެގީ ނޮވެމްބަރ ހިތް ޔާރާ ދީފާ: ރިވިއު(. 2011އަޙްމަދު ނަދީމް. ) -

      http://www.haveeru.com.mv.ްނ 

ނުޑވެރިކަން ިވޔަފާރިައކަށް.(. 2009. )ސަޢީދު އަޙްމަދު - ނޑުވެިރކަން ފުޅާވެ. ދަ  ،2ނެގީ ނޮވެމްބަރ  ދަ

 2011، http://www.haveeru.com.mv.ްނ 

 ،2011، 3ނެގީ ނޮވެމްބަރ  ަރއީސް ނާޞިރުގެ އަރިހުަގއި.(. 2009އާދަމް ނަޞީރު. ) -

www.fanvai.info .ްނ 

 .ނwww.facebook.comް،2011، 6ނޮވެމްބަރ  . ނެގީ]ބުކް ކޮމެންޓް ފޭސް[ (. އޮބި.2011). އާމިނަތު -

 ،2011، 15ނެގީ ޮއގަސްޓް  އަހަނ... އެނެގީ ަމގޭ ދަތް...(. 2010އިބްރާހީމް. )هللا ޢަބްދު -

http://www.fanvai.info.ްނ 

 2011، 6ނެގީ ޮނވެމްބަރ . ދިވެހި ޅެްނވެިރކަމަށް ކަޅިެއއް(. 2011ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު. ) -

   http://www.fanvai.infoްނ. 

 ،2011، 20ސެޕްޓެމްބަރ  . ެނގީ ދިެވހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އާ ޞަފުޙާއެއް(. 2004ޢަލީ ޔޫސުފް. ) -

     http://www.haveeru.com.mv.ްނ 

ނޑުކުުރމުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިްއސާެއްއވަނީކަ(. 2009) .ސަޢީދުهللا އަޙްމަދު ޢަބްދު -  ޕްލާސްޓިކް  ނޑުތައް ގޮ

 ،2011، 20ނެގީ ސެޕްޓެމްބަރ . ިއތުރުން ސިނގިރޭޓް ފިލްޓަރު ކޮތަޅާއި ޕްލާސްިޓކް ފުޅީގެ

http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.facebook.com/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.haveeru.com.mv/
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    http://www.haveeru.com.mv.ްނ 

 . ނެީގ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުިމއްޔާ 27މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިްލގެ (. 2011ޢަލީ މަނިކު. ) -

 ން. http://www.malecity.gov.mv ،12،2011ނޮވެމްބަރ 

 . އެމް.އެން.ބީ.ސީ ]ޓީ.ވީ އިޝްތިހާރު[ ދިރާގު މޮބައިލް އިންޓަރެނޓްގެ ޚިދުމަތް(. 2011އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން. ) -

 ވަން.

 . ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރްސ އެންޑް (1އަލް ފިޠުރަތު )އިސްލާމްދީން (. 2007ފަހުމީ ދީދީ. )هللا ޢަބްދު -

ރޒް. ޕވޓ.ލޓޑ.  ޕަބްލިޝާ

 . މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްއިބްރާހީމް ޙުސައިްނ މަނިކުގެ ކުުރވާހަކަތައް(. 1998އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު. ) -

 ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

 ،2011، 6. ނެގީ ނޮވެމްބަރ ]ކޮމެންޓްބުކް ފޭސް[ރަށުަކުއންސިލަރުން. (. 2011هللا. )ޢަބްދު -

     http://www.facebook.com.ްނ  

 ،2011، 8. ނެގީ ޮނވެމްބަރ ފުވައްމުލަކަށް ތާރީޚީ ބޮޑު ުދވަހެއް(. 2011އަޙްމަދު އަދްޝަން. ) -

http://www.haveeru.com.mv.ްނ 

 ،2011، 10ެނގީ އޮްކޓޫބަރ  އެޕަލް ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓްސްަތކަްށ ބޮޑުދުވަހެއް.(. 2011އަރުޝަދު. ) -

http://www.fanvai.infoްނ . 

 ،2011، 6ނެގީ ނޮވެމްބަރ  ]ވެބް ލޮގް ކޮމެންޓް[(. އުާފވާޒަމާނޭ... 2011ޢީސަ. ) -

     http://sandhaanu.com .ްނ  

 2011، 6ނެގީ ނޮވެމްބަރ . ޣާޒީ ބަންޑާަރިއން(. 2011ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު. ) -

   http://www.fanvai.info.ްނ 

 ނެގީ ނޮވެމްބަރ . ]ކޮމެންޓް  ވެބް ލޮގް[ފަނަރައަށްވުރެ ދިހައެއް ައގުބޮޑު.  .(2011( .އިބްރާހީމް ނަޢީމް  -

http://www.haveeru.com.mv/
http://www.malecity.gov.mv/di/1906
http://www.facebook.com/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.fanvai.infoން
http://sandhaanu.com/
http://www.fanvai.info/
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     06 ،2011، http://www.fanvai.info .ްނ 

 ،2011، 6ގީ ޮނެވމްބަރ . ނެގޮތެއްފޮެތއްނެތް ރައިވަރުަތއް(. 2010). هللاޢަބްދު -

http://www.muraasil.com .ްނ 

 http://www.fanvai.info 2011، 6ނެގީ ނޮވެމްބަރ . ާވންދެއްކި ފެހުރިހި(. 2009ޢަބްދުއް ރަޙީމް. ) -

 އިން.   

 ،2011، 3ނެގީ ނޮވެމްބަރ  ]ކޮމެންޓް ވެބް ލޮގް [.ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް.. (.0820) ޢަލީ. -

       http://mdp.org.mv.ްނ  

 . ނެގީ ާރއްޖޭގެ ޑިމޮކްަރސީ މިވަނީ ތެދާއި ދޮގު ދެނެގަންނާނެ މެޝިނަކަށް ބޭނުންވެފައަޙްމަދު ސަމީރު. )އ.ނ(.  -

   http://www.sameerhaaalifu.com.ްނ 

 . މާލެ: ނޮވެލްޓީ ޕްެރސް.މޯލްޑިވިއަން ލިންްގއިސްިޓކް ސްޓަޑީޒް(. 1986ވިލްހެމް ގަިއގަރ. ) -

ނޑުމަގުން - ނޑުމަގުން.... (2011.... )ވަިއގެމަގުންާނއި ކަ  ،2011، 3ނެގީ ނޮވެމްަބރ  ވަިއގެމަގުންނާިއ ކަ

www.fanvai.info.ްނ 

 .އޭން އިންޓްރޮޑަކްަޝން ޓު ލޭންގްއޭޖް(. 2999ވިކްޓޯިރއާ ފްރޮމްކިން، ޭޑވިޑް ބްލެއަރ، ޕީޓަރ ކޮލިންސް. ) -

 .)ހަތަރުވަނަ ޗާޕް(. ސިްޑނީ: ހާރކޮޓް    

 ،2011، 3ނެގީ ސެޕްޓެްމބަރ  ސެޭމންޓިކް ޗޭންޖް. 35ޗެޕްޓަރ . )އ.ނ(. ވިލެމް ބީ. ހޮލްމަން ވިލެމް. ބީ  -

   www.lancaster.ac.uk .ްނ 

  ން. http://www.muraasil.com ،2011. ނެގީ އޮކްޓޫބަރ، އޮިބއެޅުން(. 2009) .ވާޙިދު -

 .5. ދިވެހި އަދީބުްނގެ ދުަވސްވީ ލިުޔއްވުންަތއް ފެތުމާއި، ބައިްސކަލްދުްއވުން(. 2007މަލިން މުޙައްމަދު ދީދީ. ) -

ރޒް. ޕވޓ.ލޓޑ. ނޮވެލްޓީ      ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާ

ނެޑްއގެ ދަށުަގއިދިވެހިރާއްޖެ ހަނގުރާމައި (. 1949މުޙައްމަދު އަމީން. ) -  ތާރާހިންދުލެ: ކަލްކަތާ: ސި. މާގެ ިވލާގަ

http://www.fanvai.info/
http://www.muraasil.com/
http://www.muraasil.com/
http://www.fanvai.info/
http://mdp.org.mv/
http://www.sameerhaaalifu.com/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.lancaster.ac.uk/staff/hollmann/WBH_SemChange_finaldraft.pdf
http://www.muraasil.com/
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 ޕްރެސް.     

 .2. ައއުރޫްޙ ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ނަމޫނާެއއް-އަހަރެންގެ މަންމަ(. 1990މުޙައްމަދު ޒަކަރިްއޔާ. ) -

 .ނhttp://www.muraasil.comް، 2011، 10. ނެގީ ނޮވެމްބަރ ގޮތްހުސްެވއްޖެ(. 2011މައިނާ. ) -

 ،10ެނގީ އޮްކޫޓބަރ  ބަޖިޔާ ކެއުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ." -"އެންމެ ފަހުގެ ފަތުވާ (. 2011މުޢީދު. ) -

2011، http://bahuru.com.ްނ 

 ނެގީ ނޮވެމްބަރ .ޖަލްސާގެ އިދާރީ ޯނޓް-ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިުއނިކޭޝަން (.2008). މޫސާ މަނިކު   -

     6 ،2011، www.majlis.gov.mv .ްނ 

 ެނގީ . ރާްއޖޭގެ މިނިވަންދުވަހާ ގުިޅގެން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން ެދއްވި ޚިޠާބު(. 2011މޫސާ މަނިކު. ) -

  ން.http://mdp.org.mv ،2011، 6ނޮވެމްބަރ     

 ،8،2011. ނެގީ ސެޕްޓެމްބަރ ޑިވޯޓް ބޭބީ ެކއަރ. ތުއްތު ުކދިންގެ ދިވެހި މަރުކާ(. 2011މުޙައްމަދު އަފްރާޙް. ) -

       http://www.haveeru.com.mv .ްއިނ  

  އިން. www.fanvai.info، 2011، 3ނޮެވމްބަރ  ނެގީ. މުޖައްރިބު ފަންޑިތަ (.2010) .މުޙައްމަދު ލަޠީފް -

 ،2011، 3ނޮވެމްބަރ  ެނގީ. 5މަޑު އާދަނާއި ކުރިމަުގ ގޮްއޔެގެ ވާހަކަ  (.2010) މުޚްތާރު ޢަބްދުއް ރަޙުމާނު. -

    www.fanvai.info.ްނ  

މުއިކުޅަނދުރުމާމުއި އާއި މާމުއި ުކޅަނދުރު. )އ.ނ(.  - މުއި އާއި މާ މްބަރ  . ނެގީމާ  ،2011، 6ނޮވެ

    www.kavaasaa.com.ްނ 

 ،2011، 6. ނެގީ ނޮވެމްބަރ ]ވެބް ލޮގް ކޮމެންޓް[އުާފވާ ޒަާމނޭ... .(2011) މޫސަ. -

     http://sandhaanu.com/mv .ްނ 

 ،10،2011ނެގީ ޮއގަސްޓް  ]ކޮެމންޓް ވެބް ލޮގް[(. ސަޅި. 2009މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް. ) -

http://www.fanvai.infoްނ. 

 ދިވެހި ތާރީޚާއި މާލެ: . ދިވެހި ތާރީޚް(. 1981ދިވެހި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލިސް. ) -

http://www.muraasil.com/
http://bahuru.com/
http://www.majlis.gov.mv/
http://mdp.org.mv/
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.kavaasaa.com/
http://sandhaanu.com/mv
http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
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 ޤައުމީ މަޖިލިސް. ޘަޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ   

 މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ]ރޮމް-ސީޑީ [ 2006 ދިވެހިބަްސފޮތްދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.  -

 ތާރީޚަށް   

 ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.

 މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ދިވެހި ތާރީޚް.(. 1990ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. ) -

  ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.

 މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ދިވެހި ބަސްފޮތް.(. 2000ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. ) -

  ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.

 މާލެ: ދިވެހިބަހާއި ދިވެހި ބަސްފޮތް. އ.ގެ ރަީދފް.(. 1985ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. ) -

  ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.

 ،2011، 10. ނެގީ އޮކްޓޫބަރ ]ކޮމެންޓް  ވެބް ލޮގް[. 19އަރަތް (. 2009) ޖިދު.ސާ -

http://www.fanvai.infoްނ. 

 ގޭ(:ނ)ރަށް ނޭޑް ޗޭންޖް މީނިން، ރަހުއ އެންޑް ަވއި ވޯ ސެމޭންޓިކް އެންޓިކްސް: .(1008) .ސްޓެއިންމެޓް ސޮލް -

 ރޭންޑަމް ހައުސް.     

 ގ ޝިފްޓް. ސެމަރަންގ: ޑިޕޮނެގޮރޮ ޗޭންޖް އެންޑް މީނިން(. ސެމޭންޓިކް 2010ސެޕްޓިކާ އެސްޓޮބިން ) -

 ޔުނިވަރސިޓީ.   

 .ސެމޭންޓިކްސް: އޭން އިންްޓރޮޑަކްޝަން ޓު ދަ ސައިންްސ އޮފް މީނިންގ(. 1962ސްޓެފަން އުލްމަން. ) -

 އޮކްސްފޯޑް: ބްލެްކވެލް. 

 ، 2011ސެޕްޓެމްބަރ  6. ނެގީ ކޯޒަސް އޮފް ސެމޭންޓިކް ޗޭްނޖްސެމޭންޓިކް ޗޭންޖް. )އ.ނ(.  -

      www.ref.ru://http  .ްނ 

http://www.fanvai.info/
http://www.fanvai.info/
http://www.ref.ru/
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ރޑް ނެޗުރަލް ޓެންޑެންސީސް އޮފް ސެމޭންޓިކް ޗޭންޖް(. 1996ޑޭިވޑް ޕީ ވިލްކިންސް. ) -  . ނިްވޔޯކް: ޮއކްސްފޯ

 ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް. 

 ރިސަރޗް މެތަޑްސް: ުކއަލިޓޭޓިވް ެއންޑް ކުއަންޓިޓޭިޓވް ސޯޝަލް (. 2003ޑަބްލިއު ލޯވރެންސް ިނއުމަން. ) -

 . ޔޫ.އެސް.އޭ: ޕިއާރސަން އެިޑއުކޭޝަން ައއި އެން ސީ.އެޕްރޯޗްސް.)ާތރޑް ެއޑިަޝން(  

 ،2011، 25. ނެގީ ޖޫން ޗޭންޖް އޮފް މީނިންގ(. 2008ޒުކޮްސކީ. ) -

      http://www.languageandcapitalism.info.ްނ  

 . ދިވެހިބަހާއިތާރީޚަށް ަބނޑޭރި ޙަސަންމަނިކުފާނު ހެއްދެވި އަރުމާދު ރަިއވަރުގެ ދޭހަ(. 2003ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު. ) -

 ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.

 ކުއަންިޓޓޭޓިވް އެްނޑް މިކްސްޑް ރިސާރޗް ޑިަޒއިން: ކޮލިޓޭޓިްވ، (. 2003ޖޯން. ޑަބްލިއު. ކުރޮްސވެލް. ) -

 . ަލންޑަން: ސޭޖް ޕަބްލިޝަންސް.   2 ،މެތަޑްސް އެޕްރޯޗްސް  

ރޑް) ލެންގްއޭޖް ޗޭންޖް: ޕްރޮގްރެްސ އޯރ ޑިކޭ؟(. 2001ޖީން އެއިޗިސަން. ) -  ެއޑިަޝން(. ޔޫ.ކޭ: ތާ

 ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްެރސް. 

 ،2011، 20ޮއގަސްްޓ . ނެގީ މީނިންގ ޗޭންޖް(. 1995ޖެފްރީ ހެނިންގ. ) -

http://www.langmaker.com .ްއިނ 
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http://www.langmaker.com/
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 1އެޕެންޑިކްސް: 

 ގައި ބޭނުންކުރި ސުވާލުކަރުދާސް:އިންޓަރވިއު 

 ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ދިވެހިބަހުގެ ބަެއއް ލަފުޒުތަުކެގ މާނައަށް ބަދަލު އަންނަމުންދާ ދިއުމާމެދު ދެކެވަޑަިއގަންނަަވނީ  -2

 މާނައަށް ބަދަލު އައިސްފައިހުިރ ލަފުޒުތައް އެބަހުރިތޯ! -1

 ހުރިނަމަ، ފާހަގަކުރެއްެވވި ލަުފޒުތަުކގެ މާނައަށް ައއިސްފަިއަވނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ؟ -3

 ސަޅި، ހަޖަމުވުން، ުއޅަނދު، އޮބި، ަކޑަ، އޯމޯ )މާނަފުޅާވެފައިވާ( -4

ނުޑވުން، ލިބާސް )މާނަ   ހަނިވުން(ޒުވާުބ، ގޮ

 މޮށުން، ބަޅު، ފިނދު، ހޭއަރުވައިލުން )އަގު ދަްށވުން(

 ހަބޭސް، ގަްއޑާމީ )ައގު މަތިުވން(

މި ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް ބަދަލު އައިސްފަިއވާކަމަށް ޤަޫބލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ؟ ކުރަްއވާނަމަ އައިސްފަިއާވ  

 ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

 ދެކެވަޑަިއގަންނަވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ! ލަފުޒުތައް ހިމަނާފައިވާ ބައިަތާކމެދު 

މާނައަށް ބަދަލު ައުއމަށް މެދުވެރިކުރުވާ ކަންަތއްަތއް ނުވަތަ ސަބަބުަތކަކީ ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރާ ލަުފޒުތަުކގެ  -5

 ކޮބައިތޯ؟

 ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ބަހަށް ކުރާ އަސަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ -6
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 2އެޕެންޑިކްސް:

 :ްލިޔުންތަކުން ހޮވާފައިވާ ބުނުންތައ 

 ސަޅި 

 

ނޑުމުގެ"...ބިރެއް ސިހުމެއް ނެތި، (1)  ގޮތުން އޭނާ އެވާހަކަތައް ކިޔައިދެއެވެ." ސަޅިކެ

 (2010)އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް، 

 "ބޫޓެކެވެ. އޮފު ގަދައެވެ. ނަލައެވެ. ޗާލެވެ. ސަޅިނުލާހިކު "(2)

 (2011 ،ޖަމާލް އަޫބބަކުރު)ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް 

 (. 2009ގޮތްގޮތަށް ގަސް ހެއްދިދާނެއެވެ." )ޢަބްދުލް މުޢީދު ޙަސަން، ސަޅި"(3)

 (.2011ޔޭދޯ!" )އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން، ސަޅިދިރާގު ހާދަ ލް. މުޅި ޤައުމުގައި ދިރާގު މޯބައި"(4)

   (2009)އިްބރާހީމް ވަޙީދު،  "!ގޮތެއް ސަޅި ތީ ވަރަށް "(5)

 ހަޖަމުކުރުން 

 

"ބައިސްކަލް ދުއްވުމަކީ، ޚާއްޞަކޮށް އަވަސްކޮށް ކާމީހުންގެ ހަޖަމުވުން ފަސޭހަކުރާކަމެކެވެ." )މަލިން މުޙައްމަދު ދީދީ، (1)

2007.) 

 މާމުއި އާއި މާމުއި ކުޅަނދުރު، އ.ނ(" ).އެހީވެދެއެވެ ހަޖަމުކުރުމަށްމާމުއި ބޭނުންކުރުމުން ފަސޭހަކަމާއެކު "(2)

ކުރުމަކީ ވެސް ދަތި އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެާތއެވެ." )އަޙްމަދު ސަމީރު، ހަޖަމު"ޙަޤީޤަތް އަޑުއެހުމަކީވެސް، އަދި (3)

 އ.ނ(

 (2011، ..." )ނަޑެއްލާ އިންޖީނުގޭ ނުކުރެވޭތީ ހަޖަމު ކުރީ އެމްޑީޕީން ދައްކާ ވާހަކަތައް  އެކަން ކުރި ބަޔަކު އެ "(4)

 (.2011، ޫމސާ މަނިކުނުކުރެވުނު ބަޔަކަށް ދިވެހީންގެ ވެރިކަމެއް އަލުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ." ) ހަޖަމު"މިނިވަންކަން (5)
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 އުޅަނދު 

 

 (.2011)ޢަބްުދލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު،  " ބެންނެވިއެވެ.އުޅަނދުވިޔަޒޯރުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމުގައި "ފަތަޙައިގެ "(1)

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ  "(2) ފަހަރު ޕާރކްކުރާ އުޅަނދުކަ

 (.0820، މޫސާ މަނިކު " )ސަރަޙައްދުތައް...

ނޑުމަގުން އައްޑުއަށް އެތެރެވާ މީހުންނާއި "(3) ފަށައިފި ފުލުހުން މިއަދު ޗެކްކުރަން  ފަހަރުއުޅަނދުވައިގެ މަގުންނާއި ކަ

ނޑުމަގުން..." )އެވެ.  .(2011، ވައިގެމަގުންނާއި ކަ

 އޮބި 

 

" )މުޚްތާރު ޢަބްދުްއ .އެޅުމުން ކޮޅުިބތް ބެުދީނއެވެ އޮބިކޮޅުބިތުގައި ފަންދަމައި ކުކުޅުވަހި ބައްދައި ކަތިވަްށ އަޅައި "(1)

 (.2010ރަޙްމާން، 

 ވާޙިދު،) . އަޅައިލައިފިއެވެއޮބި"އަޅައިލާ އަޅައިލާ ބާރަށް ފިތައިލާށޭ" މިހެން ގޮވައިލައިފައި ގައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި (2)

2009) 

ނޑެއް އަރައެވެ އޮބި އަނެއްބައި ރޭރޭ ހަތަރު ފަސް މީހުނަށް "(3)  (.2010" )މުޙައްމަދު ލަޠީފް، .ނޯްނނަވަރުގެ ވަރުގަ

 (2008، ޢަލީ)..." ނޯވޭ މިވަރުގެ ސަޅި ކެމްޕޭން ލަވައެއް ނެއް އަދި އޮބި…ސަޅި"(4)

 .(2011 މޫސަ،ކުއްޖެއް. އެކުއްޖާ ހަމަ ހަބޭސް" ) އޮބި("އެއީ 5)

 foto eh... obi  (6)(2011، އާމިނަތު) 
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 ކަޑަ 

 

 (.2011ޢަބްދުއްރަޙީމް، ..." )ކަނީރު އިގެ މަތީގައި ބާއްވައިފައިކަޑަ ޖަހައިކަޑަ  އަތިރިއާވީ ފަރާތުގައި "(1)

 (2010އަކުން ރޯދަވީއްލީއެވެ." )އިބްރާހީމް ނަޢީމް، ކަޑަ"...އެންމެން ހާބަރަށް ޖަމާވެ، ބަންގިގޮވުމުން އެތާހުރި (2)

 (2010 ،" )މައިނާ.ވަނީ އަހަރެންނަށް އެެހން ނެހެދޭތީ އެވެ  ކަޑަ "(3)

 (.2011އެޅުވުން މާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ." )އަޙްމަދު ނަދީމް،  ' ބޯޑު'ކަޑަ"މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވޭ ފިލްމުތަކުގައި (4)

  (2011 ޢީސަ،)" .ހެން ހީަވނީ ގޭނލިޔުމެއް. މީނާ އަކަށް ވާނުވާ ނޭ ކަޑަވަރަށް "(5)

 (2011ފާރޫޤް ޙަސަން. هللا ..." )ޢަބްދުފަދަިއން ވެފައި ތިބޭކަޑައިންސާނުން ނެގިމަޑުވެފައި ނުވަތަ ދީލި "(6)

 އޯމޯ 

 

ތަށްޓަކަށް ފެންއަޅައި، އޯމޯ ލައިގެން އެ "ފޭރާންތައް" ދޮންނެވުމަށް ޢަމުރުކުރައްވައިިފއެވެ." )އާދަމް ނަޞީރު، "ރަބަރު (1)

2009) 

 (. 2009" )އަޙްމަދު ސަޢީދު، ."ބަލި ޖެހުނީމަ އޯމޯ ފެން އަޅައިގެން ވެސް ހެދޭނެ ގޮތްގޮތް ުހންނާނެ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...ަބަދލު ންނަލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އަ   
 

85 DHI 307  ޞަފުޙާ: އަތްދަށު ތަޙްޤީޤް     ( 2009ލަރ އޮފް އާރޓްސް ދިވެހި )ބެޗް    (  10030ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ )   
 

 :ްމާނަ ހަނިވުނ 

 ޒުވާބު 

 

ފުޅުކުރެއްވުން ދޫނުކުރައްވައިގެން އަހުރެންނަށް އެއްކަލަ ޒުވާބު"އާމިނަތުގެފާނުން ޒާތްޒާތަްށ ވާހަކަފުޅުދައްކަވައި (1)

 (. 1937ވާހަކަވެސް ދެންނެވިއްޖެއެވެ." )ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން، 

 (.2010، އިބްރާހީމްهللا ކޮށް ހަދައެވެ." )ޢަބްދުޒުވާބު"ކޫސަނި މައްސަލަތަކުގައި ދެބަސްވެ، (2)

 (2000ކާސިންފުޅުކުރެން އަހައިގެން ގެނެސްދޭށޭ..." )ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން،  ޒުވާބު"މަ މިބުނާ ތިން ސުވާލުގެ (3)

ނޑުގެ ބަހަށް ލަސްނުކުރައްވާ (4)  (2002ފޮނުއްވާށޭ..." )ޙުސައިން ޢަފީފް، ޒުވާބު"...ބޭބެޔަށް އަޅުގަ

 (.2010" )ޢަބްދުލް މުޢީުދ ޙަސަން، ބުންޏެވެ. ޖަވާބުގައި"އެހިނދު އޭނާގެ ބައްޕަ (5)

" )ޢަބްދުލް .ކިޔަމުން ކިޔާ ލަވަޔަށް އަންބާ އޭ ކިޔައެވެ ޒުވާބުކުޅިވަރާއި މަސައްކަތުގައި އެންމެންވެގެން ފޯރިގެންާނން "(6)

 (2011ޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، 
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 ގޮނޑުވުން 

 

ނޑުހަލި އަތޮޅާއި  ވާށަ"(1)  "ގޮ

ނޑުވުމަށް)އުޅަނދު ފަސޭހައިން އަތޮޅާ   (2003)ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު، ((. ކައިރިއަށް ދުވެދިއުމަށް)އަތޮޅާ  ގޮ

ނޑުވީ"އޭރު ވައިޖެހެނީ ދެކުނުންނެވެ. ދެންގޮސް (2) ނަވާ ބަންދަރޭ ކިޔާ ތަނަކަށެވެ." )ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ  ގޮ

 (1990ޤައުމީ މަރުކަޒު، 

ނޑު ރަށުގެ "(3) )ޙަސަން ޝާކިރު  ".އަރުވާ ޖަހައިލައިގެން އެންމެން ރަށަށް ފައިބައްަޖއީމެވެކޮށް، ކައިރިދޮށަށް ދޯނި  ގޮ

 (.2011މުޙައްމަދު، 

ނޑުތައް (4) އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްވަނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގެ އިތުރުން ސިނގިރޭޓް  ގޮނޑުކުރުމުގައި"ކަ

 (.2009ސަޢީދު، هللا ފިލްޓަރު" )އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑު "މާލެތެރެ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް(5) ނޑުވެފައިނުވާ ވަރަށް  ގޮ މިކަން ކައުންސިލްގެ ސަމާލު ކަމަށް" )ޢަލީ  ވާތީ،ގޮ

 (2011މަނިކު، 

 ލިބާސް 

 

ނޑިފަެއވެ."ލިބާސް"(1) ، ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ) ލައިގެން ތާކިހާ އަޅައިގެން އޮފީހަށްދާން ނުުކތްއިރު މޫނު ހުރީ ތޫނުފިލިކަން ކެ

  .(ހ.1362

 (. 2004)ޢަލީ ޔޫސުފް،  .ލައިގެްނނެވެ  ލިބާސްފުލުހުން އުފެދުނުއިރު އެ މީހުން ތިބެނީ ހުދު ުމންޑު އަނދެގެން، ހުދު (2)

 (.2011ފަދަ ތަކެތި ވެސް މިހާރު ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ." )މުޙައްމަދު އަފްރާޙް،  ިލބާސް"ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ (3)

" )ނަސީމާ .އި ފޭއްޔާއި ބޮލުގައި އައްސާ، ނުވަތަ އަޅާ ރުމާލެވެލިބާހާ"ދިވެހި އަންހެނުންގެ އާއްމު ހެދުމަކީ ބޯވަޅުއެޅި (4)

 (. 2010މުޙައްމަދު، 
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  ްއަގު ދަށްވުނ 

 މޮށުން 

 

 ޔޭ"މޮށެވިއްޖެ"ދެން ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން މާލޭގައި (1)

 (1981ޤައުމީ މަޖިލިސް، ދިވެހި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތަށް ޚިދުަމތްކުރާ )

 ތަނަކު ހެއްދު  މޮށުމަށްބެތިވި "(2)

 ނެތިބިެނތޭ މީހެއްދެ 

 " )އެވާހަކަދެއްކުމަްށ( ދެނެތިބި އެއްވެސް މީހަކު ނެެތވެ.( މޮށުމަށް)ހެއްދެވި ތަނަކު )އެއްވެސްތާކު( ތިބެ 

 (.2003)ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު، 

 ( 2007، އެނގޭއިރުވެސް..." )ނ.ނ މޮށޭކަން"...ވަގަށް މީހުނާ (3)

 ބަޅު 

ހިސާބުން އެއްވެސް މީހެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެއްވެސް ރަނގަޅެއް ނުފެނުމަކީ އެކަނި  ބަޅުކުރެއްވި "އުޑު (1)

ނޑު ފޫހިވާކަމެއް ނޫނެވެ." )ނަން ނެްތ،   ހ.(.1362އަޅުގަ

 (. 2009" )ޢަބްދުއް ަރޙީމް، .ރުއްވެސް މެދުން ބިންދާލައިފި  ކޮށްލާފައިބަޅު  ވަލުގަ ޖަހާކަހަލަ ދަންތުރައެއްހެން"(2)

 (3) ‘Do not strike that dog’ )nutalahare e balhuga)  

(.1986)ވިލްހެމް ގައިގަރ،    

  (2010ޙަސަން، ) ".ދެކޭށެވެ ނަގޫބަޅު ކުޑަކަން އަގަލު ކުޑަކަންތް ންނަ ހަޔާ"ހު(4)

 (2009، )ހެރެތެރެ" ބަޅެއްފަހަރު ޙައްޖުވެސް ވެގެން އައިސް އުޅޭ  3ޝައިޠާނާއަކީ  ނަގޫބަޅު"(5)
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 ފިނދު 

 

ނޑު"ބައިސްކަލް ދުއްވުމަކީ، ރާއްޖެބައްޔަށާއި، އެއްފަޔާއި އެއް ފަރާތުން (1) ގައި ގޮށްލާ ރިހޭ ރިހުމަށް ފިނދުމަސްގަ

 (2007ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ." )މަލިން މުޙައްމަދު ދީދީ، 

ނޑު ބުރިކޮށްލާ (2) ކާޅަކަށް ހަދާލި". )އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު،  ފިނދުބުރި"އަހަރެންގެ މިއޮއްފަދަ ރީތި އިސްތަށިގަ

1998 .) 

 (2010، هللا)ޢަބްދު" ފިނދުގޮވޭނެޔެ އައްދޮއައްދޯ މަގޭ "(3)

 ހޭއަރުވައިލުން 

 

ވެސް ނުކެރި ބަަލހައްޓައިެގން ހުއްޓާ އާިމނަތުގެފާުނ ހެއިފުޅުއަރުަވއިލާން"އެދަރިކަލުންގެ ރިވެތިކަމާއި ފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި (1)

 (. 1937ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިޔޭ..." )ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން، 

ފަހުމީ هللا އެ ދުނިޔޭގެ މަޞްލަޙަތުތަކަށް ގޮވާގޮވުންތަކެްއ ވެއެވެ." )ޢަބްދު ،ހޭއަރުވައި"ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން މައްޗަށް (2)

 (2007ދީދީ، 

ނޑުމެން، (3)  (.1949މެވެ." )މުޙައްމަދު އަމީން، ހޭއެރުވީ"ދުލުންނާއި، ގަލަމުން، ރާއްޭޖގެ ރަޢިއްޔިތުން، އަޅުގަ

 ".ކަމަށްބުނެ އިންޒާރުެގ ތަފާތު މެސެޖްތަށް އޭނާގެ ފޯަނށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ  "ހޭއަރުވާލާނެ"ވިދާޅުވީ ޖަލްސާއަށްފަހު "(4)

 (2011)ނަޑެއްލާ، 
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  ުމަތިވުން އަގ 

 ހަބޭސް 

 

 (2011" )ނިޔާޒް، .ކަމެވެ  ހަބޭސްގަބޫލުކުރެވޭ ހަގީގަތަކީ ދިރާގަށްވުރެ ވަތަނިއްޔާ އަދިވެސް "(1)

 ".ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ" ހަބޭސް"ފުލައިޓް ޖައްސާތަން ބަލަްނ ގޮސް ތިބި ބައެއް ކުޑަކުދިން މިކަން ސިފަކުރީ "(2)

 (3122އަޙްމަދު އަދްޝަން، )

 (2011)އިބްރާހީމް،  ".ހަޭބސްހަމަ . ލިޔުންތައް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭޖަމާލުގެ "(3)

 (2011)އަޙްމަދު،  ".އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ކިޔާލީ ފޫހިކަމެއްވެސް ނެތި. ލިޔުމެއް ހަބޭސްމީ "(4)

(5)  

mihaaru thibi councilor than hama habeys  

(2011، هللاޢަބްދު)  
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