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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ .)2011( .ދިވެހި ބަސްފޮތް .މާލެ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ.
ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު .)2004( .ދިވެހިބަހުގެ ޤަވާޢިދު .1،2،3،4 ،މާލެ :ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް
ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.
ޑޭވިޑް ގްރެޑޮލް ،ޖެނީ ކެޝިއަރ ،ޖޯން ސްވޭން .)1998( .ޑިސްކްރައިބިންގ ލޭންގްވިޖް( .ދެވަނަ އިސްދާރު) .ޔޫ.އެސް.އޭ:
އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.
ޕައުލް ޖޭ ހޮޕާރ ،އެލިޒަބަތު ކްލޮސް ޓްރައުގޮޓް .)2004( .ގްރެމެޓިކަލައިޒޭޝަން (ދެވަނަ އިސްދާރު) .ކޭމްބްރިޖް:
ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.
ޖޭން ވައިޓްވިކް އާއި މަހުމޫދް ޤާތަރް .)2008( .އެރަބިކް ވާރބްސް އެންޑް އެސަންޝަލް ގްރެމަރ .އެމެރިކާ :މެކްގްރޯ-ހިލް
ކޮމްޕެނީސް ،އައިއެންސީ.
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ީ ،/oSqfi/ފިެ ،/Efi/ފި ޮ ،/efi/އިފިެ ،/oefi/ންފި ،/ePfi/ނދެފި ެ ،/ndefi/އްޖެި ،/ejje/އްޖެ ، /ijje/
ައްޖެ  /ajje/މިއިން މާކަރެއް އިތުރުވެގެންނެވެ.
ވީމާ ،ބަޔާންވެގެން ދިޔަ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައި ވަނީ ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު
ބޭނުންކުރާ ޒަމާން ކަމަށް މި ދިރާސާގައި ބެލި ފަސް ޒަމާނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  2ޒަމާނާއި  3އެސްޕެކްޓް ކަމުގައެވެ.
އެ ދެ ޒަމާނަކީ ( )1ވާނޭކަމުގެ ޒަމާން (ފިއުޗަރ ޓެންސް) )2( ،ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާން (ޕާސްޓް ޓެންސް) އެވެ .އަދި
އެ ތިން އެސްޕެކްޓަކީ ( )1ވާކަމުގެ އެސްޕެކްޓް (ހެބިޗުއަލް އެސްޕެކްޓް) )2( ،ވޭވޭހުރިކަމުގެ އެސްޕެކްޓް (ޕްރެސެންޓް
ޕްރޮގްރެސިވް އެސްޕެކްޓް) )3( ،ނިމުނުކަމުގެ އެސްޕެކްޓް (ޕާފެކްޓް އެސްޕެކްޓް) އެވެ.

ރިފަރެންސް ލިސްޓް
ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން1328( .ހ .).ތުޙުފަތުލް އަދަބިއްޔާ .މުސައްނިފް.
ނަސީމާ މުޙައްމަދު .)2002( .ދިވެހިންގެ ތަރިކަ  .1،2،3،4މާލެ :ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު.
ބާރނާރޑް ކޮމްރީ .)1985( .ޓެންސް :ކޭމްބްރިޖް :ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.
ބާރނާރޑް ކޮމްރީ .)1976( .އެސްޕެކްޓް .ކޭމްބްރިޖް :ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.
ބްރޫސް ޑިވެއިން ކެއިން .)2000( .ދިވެހި (މޯލްޑިވިއަން) :ސިނިކްރޮނިކް އެންޑް ޑައިކްރޮނިކް ސްޓަޑީސް.

(ގައުމު

އެނގެން ނެތް) .ކޯނެލް ޔުނިވަރސިޓީ.
ކެރީން ސީ .ރައިޑިން .)2005( .އަ ރެފަރެންސް ގްރެމަރ އޮފް މޮޑަރން ސްޓޭންޑަޑް ޢަރަބިކް .ކޭމްބްރިޖް :ކޭމްބްރިޖް
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.
އިބްރާހީމް ރުޝްދީ1355( .ހ .).ސުއްލަމުލް އަރީބް .މުސައްނިފް.
އޮސްޓެން ދާލް .)1985( .ޓެންސް އެންޑް އެސްޕެކްޓް ސިސްޓަމްސް .ޔޫއެސްއޭ :ބާސިލް ބްލެކްވެލް.
ޢަލީ އަޙުމަދު .)1970( .ކުށެއްނެތް ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާށެވެ އަދި ލިޔާށެވެ .މާލެ :ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް
ޕަބްލިޝާރސް ޕވޓ .ލޓޑ.
ވިކްޓޯރިއާ ފްރޮމްކިން ،ޑޭވިޑް ބްލެއަރ ،ޕީޓަރ ކޮލިންސަން .)1999( .އޭން އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ލޭންގްވިޖް (ހަތަރުވަނަ
އިސްދާރު) .އޮސްޓްރޭލިއާ :ހާރކޯޓް އޮސްޓްރޭލިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.
ވިލްހަމް ގައިގަރ .)1996( .މޯލްޑިވިއަން ލިންގުއިސްޓިކް ސްޓަޑީޒް .ނިވްދިއްލީ :އޭޝިއަން އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސާރވިސް.
މާޓީން ހެސްޕެލްމަތު އާއި އެންޑްރިއާ ޑީ .ސިމްސް .)2010( .އަންޑަސްޓޭންޑިންގ މޯފޮލޮޖީ ( 2ވަނަ އިސްދާރު) .ޔޫކޭ:
ހޮޑަރ އެޑިޝަން.
މުޙައްމަދު އަމީން1366( .ހ .).ދިވެހިބަސް ދަރިވަރުންގެ އެހީތެރިޔާ .މުސައްނިފް.
މުޙައްމަދު ޖަމީލު ( .)1970ފިޔަވަޅު  :2ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދު .މާލެ :މ .ކުއްޅަވައްގެ.
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އިޝާރާތް ކުރާއިރު ،ނަން ޕާފެކްޓް ޖުމުލައިގައި އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް ނެތުމެވެ .ހަމަ މިއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިބަހުގެ
ނިމިނުކަމުގައި މިކަހަލަ “ޕާފެކްޓް” އިޝާރާތް ފެނެއެވެ .މިގޮތުން “ނުތަނަވަސްވުން/ )12( -އޭނާ ނުތަނަވަސްވެއްޖެ،/
މި ޖުމުލައިގައިވާ ކަން /ނުތަނަވެސްވެއްޖެ /މިއިން ދައްކައިދެނީ އޭނާ އެވަގުތު ހުރީ ނުތަނަވަސްވެފައި ކަމެވެ .އެ ކަމުގެ
ފެށުން މާޒީގައި ފެށިފައި ވީނަމަވެސް ވާހަކަދައްކާ އިރު އެ ކަމުގެ ޙާލަތު ދެމިގެން އަންނަކަމެވެ .ވީމާ މި ކަމުން އަންގައިދެނީ
ބާރނާރޑް ކޮމްރީ ( )1976ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ގޮތަށް “ޕާސްޓް” (ނިމުނުކަމުގެ) ޙާލަތެއް “ޕްރެސެންޓް” ގައި ނުހުއްޓި
ހިނގަމުންދާކަމެވެ .އިނގިރޭސި ބަހުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ބާރނާރޑް ދެއްފައިވާ “ޕާފެކްޓް” ޖުމުލައަކީ އިނގިރޭސި
ބަހުގެ ޕްރެސެންޓް ޕާފެކްޓް ޖުމުލައެކެވެ .ވީމާ ،ދިވެހިބަހުގެ ނިމުނުކަން އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޕްރެސެންޓް ޕާރފެކްޓްގައި
އިޝާރާތްކުރާ ކަންކަމާ އެއްގޮތް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މި ދެންނެވި މިސާލު ހާމަކޮށްދެއެވެ.
އޮސްޓެން ދާލް ( )1985ލިޔުއްވައިފައިވާ ފަދައިން ކަމަކުން އެސްޕެކްޓް ދައްކައިދިނުމުގައި އެކަމެއްގެ (ސެމޭންޓިކް
ގޮތުން) މާނައިގެ ގޮތުން އެއީ އެސްޕެކްޓެއްކަން އެނގެނީ ކަމަށް އަންނަ އިންފްލެކްޓްތަކުންކަން ނިމުނުކަމުން ވެސް
ފާހަގަވިއެވެ .މި ގޮތުން ނިމުނުކަމަކީ ޙާލަތު ދެމިގެންދާ ކަމެއްކަންވެސް އެނގެނީ އެކަން އުފެދޭ މަސްދަރު އިންފްލެކްޓް
ވެގެން އަންނަ މާކަރުންނެވެ .މި ދިރާސާއިން ފާހަގަވީ ދިވެހިބަހުގެ މަސްދަރު ނުވަތަ ކަމުގެ ރޫޓް ތިންވަނަ ފަރާތަށް
ނިސްބަތް ކޮށްގެން ނިމުނުކަމުގެ އެސްޕެކްޓަށް ބަދަލުވާއިރު ކަމުގެ ފަހަތަށް  10ވައްތަރެއްގެ މާކަރު އިތުރުވާ ކަމެވެ .މި
ގޮތުން “/ހަޖޫކިޔުން -އޭނާ ހަޖޫކިޔ( ުން) ައިފި ،/މި ޖުމުލައިގައިވާ ކަން މިއީ ނިމުނުކަމެއް ކަން އެނގެނީ ަ /އިފި /މި
މާކަރުންނެވެ .މީގެ އިތުރަށް ވެސް ކަމުން މި ޙާލަތު ދައްކައިދޭ މާކަރުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ “ ޮށްފިީ ،/oSqfi/ފި،/Efi/
ެފިޮ ،/efi/އިފިެ /oefi/ންފި ،/ePfi/ނދެފިެ ،/ndefi/އްޖެި ،/ejje/އްޖެަ /ijje/އްޖެ ”/ajje/،އެވެ.

ނިންމުން
ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ،ދިވެހިބަހުގައި ހިމެނޭ ކަމުގެ ބައިތަކުން އެސްޕެކްޓާއި ޒަމާން ވަކިކޮށް ދެނެގަންނާނެ
ގޮތްތަކެއް މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ކަމަކީ ޒަމާނެއް ކަމަށް ވާ ނަމަ
އެ ކަމަކުން ވަގުތު އެނގޭނެ ކަމާއި އަދި އެސްޕެކްޓެއް ނަމަ އެ ކަމަކީ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ދެމިގެންދާ ކަމެއް ކަން މި
ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން ކަމުން ހާމަކޮށްދެނީ ވަގުތުތޯ ނުވަތަ ޙާލަތުތޯ ދެނެގަންނަން އެނގެނީ އެކަމެއްގެ
މާނައިގެ (ސެމޭންޓިކް) ދައުރުންނެވެ .ހަމައެހެންމެ ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ކަމަކީ އެސްޕެކްޓެއްކަން ނުވަތަ
ޒަމާނެއްކަން އެނގެނީ އެ ކަމަށް އަންނަ އިންފްލެކްޝަނަލް މޯފޮލޮޖިކަލް ބަދަލުންކަން ވެސް މި ދިރާސާއިން ހާމަވިއެވެ.
ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނަކީ މުސްތަޤުބަލެވެ .މަސްދަރުތައް ތިންވަނަ ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނަށް
ބަދަލުކުރާއިރު އެ ކަންކަމުން ވަގުތު ބުނެދެނީ “ ާނެޭ ،/Ane/ނެ ،/Ene/ންނާނެޯ ،/PnAne/ނެ  ”/One/މިއިން
މާކަރަކަށް ކަންވެސް މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވެއެވެ .އަދި ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާނަކީ މާޒީއެވެ .މި ގޮތުން މަސްދަރުތައް
ތިންވަނަ ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން ނިމިނިމުނުކަމުގެ ވަގުތު ބުނެދެނީ “ ި ެ ،/a/ ، ަ /i/ން  ،/en/ން ،/P/ނު
 ”/nu/މިއިން މާކަރެއް ކަމުގެ ފަހަތަށް އިތުރުވެގެންނެވެ.
މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވާ އެސްޕެކްޓުގެ ތެރެއިން ވާކަމުން ޙާލަތު ދެމިގެންދާކަން އެނގެނީ “ ާ  ،/E/ ޭ ,/A/ނދޭ
ޮ ،/ndE/އި  ،/oi/ނޭ ަ ، /nE/އި “ /ai/މިއިން މާކަރަކަށް އެ ކަމެއް ނިމިފައި ހުރުމުންނެވެ .ވޭވޭހުރިކަން ޙާލަތު
ދެމިގެން ދިއުމުގައި އެ ފަދަ ކަންކަން ތިންވަނަ ފަރާތަށް ނިސްބަތްކުރާ އިރު އެ ކަންކަން ނިމިފައި ހުންނަނީ

“

ަނީ ެ ،/anI/ނީ  ،/enI/ންނަނީ ޮ ،/PnanI/ނީ ”/onI/މިއިން މާކަރަކަށެވެ .ނިމުނުކަމުން ޙާލަތު ދެމިގެންދާކަން
އެނގެނީ އެ ފަދަ ކަންކަން ތިންވަނަ ފަރާތަށް ނިސްބަތްކުރާ އިރު އެއިން ކަމެއްގެ ފަހަތަށް “ ައިފި ޮ ،/aifi/ށްފި
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ޮ/ނީ /ކަމަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ .އެހެންނަމަވެސް ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނުގެ ބައިގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކަމުން
ޒަމާން ނުވަތަ އެސްޕެކްޓް ދައްކައިދޭ ވަކި ކަހަލަ މާކަރުތައް އުފެދެނީ ވަކި ތައްގަނޑަކަށް ހުންނަ މަސްދަރުންތޯ ބެލުމަކީ
މި ދިރާސާގެ ސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ މި ދިރާސާގައި މި ބައަށް ބަލައިފައެއް ނުވާނެއެވެ.
މުޙައްމަދު ޖަމީލު ( )1970އާއި ބްރޫސް ޑިވެއިން ކެއިން ( )2000އާއި ވިލްހަމް ގައިގަރ ( )1996ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ
ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގެ ވޭވޭހުރިކަން ދައްކައިދެނީ /ނީ /މި ފާހަގައިންނެވެ .މި ދިރާސާގެ ހޯދުމަށް ބަލާއިރު ކަމުން ދެމިގެންދާ
ހާލަތު ދެއްކުމަށް /ނީ /ވޭވޭހުރިކަމުގެ ފަހަތަށް އިތުރުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ އަކުރުތަކާއި ފިލިތަކާ އެކުގައެވެ .އަދި މި
ހޯދުމުން ހާމަވީ ވޭވޭހުރި ކަމުގެ ހާލަތު ދައްކައިދޭ އެންމެ އާންމު މާކަރަކީ ަ /ނީ /ކަމުގައެވެ.
ނިމުނުކަމުގެ އެސްޕެކްޓް (ޕާފެކްޓް އެސްޕެކްޓް) .މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ
ނިމުނުކަމަކީ ވެސް އެސްޕެކްޓެކެވެ .މި ކަން އެސްޕެކްޓަކަށް ބެލެނީ މި ކަން ޙާލަތަކަށް ދެމިގެން ދާތީއެވެ .ނިމުނުކަމުގެ
ތެރޭގައި ޙާލަތަކަށް ދެމިގެންދާ ދެ ވައްތަރެއްގެ ކަން ހުރެއެވެ .އެއް ވައްތަރަކީ އަޑުއަހާ މީހާއަށް ޚަބަރެއް ދިނުމަށް ބުނާ
ބުނުމާއި އެ ކަމެއްގެ ފެށުން ނިމިފައި އެ ކަމުގެ ޙާލަތު ދެމިގެންދާ ކަން ކަމެވެ .މި ގޮތުން ޚަބަރެއް ދިނުން ޙާލަތަކަށް
ވަނީ ބުނާ މީހާ އެ ވާހަކައެއް ބުނަނީ އަޑުއަހާ މީހާއަށް އެ ވަގުތަށް ނޭނގި އޮތް މަޢުލޫމާތެއް ދޭން ކަމުން އެ ބުނި
ބުނުން ބުނުމާ ހަމައަށް ،އެ ކަމުގެ ޙާލަތު ދެމިގެން ދާތީއެވެ .މި ގޮތުން “/އޭނާ ހަނޑޫހޮވައިފި/ ،/އޭނާ ނިދައިފި ”/މި
ދެ ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު ފުރަތަމަ ޖުމުލައިގައިވާ /ހަނޑޫހޮވައިފި ،/މި ކަމަކީ ޙާލަތަކަށް ވަނީ އެއީ ޚަބަރެއް ދިނުމަށް ބުނާ
ބުނުމަކަށްވާތީ ،މި ޚަބަރު އަޑުއަހާ މީހާއަށް ޚަބަރު ލިބޭ ލިބުމާ ހަމައަށް މިކަން ދެމިގެން ދާތީއެވެ .ދެވަނަ ޖުމުލައިގައިވާ
ކަން /ނިދައިފި /ޙާލަތަކަށް ވަނީ އޭނާ ނިދަން ފެށުން ،ނިމުނުކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އޭނާ އަދިވެސް އޮތީ ނިދައިފައި
ކަމަށް އެކަމުން އިޝާރާތްކުރާތީ އެކަމުގެ ޙާލަތު ދެމިގެން އަންނާތީއެވެ .މި ގޮތުން މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި ނިމުނުކަން
ދައްކައިދޭ  376ކަމުގެ ތެރެއިން  %81ކަމަކީ ޚަބަރެއް ދިނުމަށް ބުނާ ކަންކަމެވެ .އަދި  %19ކަމަކީ އެ ކަމެއްގެ ފެށުން
ނިމިފައި އެ ކަމުގެ ޙާލަތު ދެމިގެންދާ ކަންކަމެވެ.
ދިވެހިބަހުގައި ނިމުނުކަމުގެ ތަޢާރަފުގައި ވަނީ ނިމުނުކަމަކީ ވޭތުވެދިޔަ ކައިރި ޒަމާނެއްގައި ނިމިފައިވާ ކަންކަން
ކަމުގައެވެ .އަދި ނިމިނިމުނުކަމުގެ ތަޢާރަފުގައިވާ ގޮތުގައި ނިމިނިމުނުކަމަކީ ވޭތުވެދިޔަ ދުރު ޒަމާނެއްގައި ނިމިފައިވާ
ކަންކަމެވެ (ޙުސައިން ޞަލާހުއްދީން1328 ،ހ.؛ އިބުރާހީމް ރުޝްދީ1355 ،ހ؛ މުޙައްމަދު އަމީން1366 ،ހ.؛ މުޙައްމަދު
ޖަމީލު1970 ،؛ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު .)2004 ،މި ތަޢާރަފުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދުރު ޒަމާންކަމަށް
އެ ބުނަނީ އެއީ ނިމިނިމުނުކަމަކީ ނިމުނުކަމަށް ވުރެ ކުރިން ހިނގި ކަމެއް ކަމަށް ވަތީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ .އަދި ވޭތުވެ
ދިޔަ ކައިރި ޒަމާނެއްގައި ނިމިފައިވާ ކަމެކޭ ބުނަނީ އެ ކަން ފެށުން ނިމިފައި އެ ކަން އަދިވެސް ދެމިގެން ދާތީ ކަމަށް
ވެދާނެއެވެ .ނުވަތަ ނިމުނުކަމަކީ އެ ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޑުއަހާ މީހާއަށް އެ ވަގުތާ ހަމައަށް ނޭނގޭ އާ މައުލޫމަތެއް ދޭ ކަމެއް
ކަމުން އެކަމުގެ ޙާލަތު އޭނާއާ ހަމައަށް ދެމިގެން ދާތީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ނިމިނިމުނުކަން އޮންނަނީ އެ ކަމުގެ
ޒަމާނުގެ ތެރޭގައި ނިމި އެ ކަމުގެ ވަގުތުވެސް ނިމިފައެވެ .ނަމަވެސް ނިމުނުކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާނީ އެ ކަމެއްގެ ވަގުތުގެ
ތެރޭގައެވެ .މި ގޮތުން “ /އޭނާ ނިދައިފި ”/މި ޖުމުލައިވާ ކަން /ނިދައިފި /މި ވަނީ ފެށިފައެވެ .ނަމަވެސް އެ ކަން އަދި
އެކަމުގެ ވަގުތުވެސް މިހާރު ވެސް ދެމިގެން އެބަދެއެވެ .މާނައަކީ އެ ކަމުގެ ޙާލަތު ދެމިގެން އެބަދެއެވެ.
ބާނާރޑް ކޮމްރީ ( )1976ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި “ޕާފެކްޓް” އަންގައިދެނީ ޕާސްޓް ޙާލަތެއް (ސިޗުއޭޝަނެއް)
ޕްރެސެންޓްގައި ނުހުއްޓި ހިނގަމުންދާ ކަމެވެ .މި ގޮތުން އޭނާ ލިޔުއްވައިފައިވާ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ދެ ޖުމުލައެއް
ކަމަށްވާ

I have lost (perfect) my pen knife، I lost (non - perfect) my pen knife

މި ދެ ޖުމުލައިގައި ވާ އެއް ތަފާތަކީ ޕާފެކްޓް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޖުމުލައިގައި އެ ފިޔޮހި އަދިވެސް ވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށް
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ހޯދިފައިވާ ވާކަން އެއީ އެސްޕެކްޓެއްކަން ދެނެގަތުމުގައި އެ ޖުމުލައިގެ މާނާއިގެ ދައުރު މުހިންމެވެ .އަދި އޮސްޓެން ދާލް
ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ކަން ސެމޭނެޓިކް ގޮތުން އެސްޕެކްޓެއްކަން އެނގެނީ ކަމަށް އަންނަ އިންފްލެކްޓްތަކުންނެވެ.
މި ދިރާސާއިން ފާހަގަވީ ދިވެހިބަހުގެ މަސްދަރު ނުވަތަ ކަމުގެ ރޫޓް ވާކަމުގެ އެސްޕެކްޓަށް ބަދަލުވާ އިރު އެކަން
ތިންވަނަ ފަރާތަށް ނިސްބަތް ކުރާއިރު  5ވައްތަރެއްގެ މާކަރު އިތުރުވާ ކަމަށެވެ .މިގޮތުން /ހަޖޫކިޔުން -އޭނާ ހަޖޫކިޔ
( ުން) ާ ،/މިއީ ވާކަމުގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ކަމެއްކަމަށް އެނގެނީ /ާ /މި މާކަރުނެވެ .މީގެއިތުރަށްވެސް ކަމުން މި ޙާލަތު
ދައްކައިދޭ އިތުރު މާކަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ “ ޭ  ،/E/ނދޭ ޮ ،/ndE/އި ،/oi/ނޭ ަ ، /nE/އި ”/ai/އެވެ.
މި ދިރާސާއިން ފާހަގަވި ގޮތުގައި ތިންވަނަ ފަރާތަށް ވާކަން ނިސްބަތްކުރާ އިރު ވާކަމުގެ ޙާލަތުގެ މާކަރެއްގެ ގޮތުގައި
ޮ /އި /މިތައްގަނޑަށް ނިމުނީ އެންމެ މަސްދަރެކެވެ .އެއީ /ރުއިން /އެވެ.
ވޭވޭހުރިކަމުގެ އެސްޕެކްޓް (ޕްރެސެންޓް ޕްރޮގްރެސިވް އެސްޕެކްޓް) .މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގައި
މިހާރު ބޭނުންކުރާ ވޭވޭހުރި ކަމަކީވެސް އެސްޕެކްޓެކެވެ .މިކަން އެސްޕެކްޓަކަމަށް ބެލެނީ މިކަން ޙާލަތަކަށް ދެމިގެން
ދާތީއެވެ .ވޭވޭ ހުރިކަން ފެށެނީ މާޒީގައި ކަމަށް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ .އަދި އެކަން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަހަށްވެސް ދެމިގެން
ހިނގައިދާނެއެވެ .އެނގޭ ކަމަކީ އެކަން ވާހަކަދައްކާ ވަގުތު ހުންނާނީ ހިނގަހިނގައި ކަމެވެ .ވޭވޭހުރިކަމަކީ ވާހަކަދައްކާ
ވަގުތު ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ކަންކަމެވެ .އަދި ވާކަމަކީ އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަންކަމެވެ (މުޙައްމަދު އަމީން1366 .ހ.؛
މުޙައްމަދު ޖަމީލު1970 ،؛ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު .)2004 ،މިގޮތުން /އޭނާ ސިޓީލިޔަނީ”/
މި ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު މި ޖުމުލައިގައިވާ /ސިޓީލިޔަނީ /މިކަން ވަނީ ވާހަކަދެކެވޭ އިރު ހިނގަހިނގައެވެ .މި ކަން މިވަނީ
ޙާލަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ .ހަމައެހެންމެ/ ،އޭނާ ސިޓީލިޔަނީ /މި ކަން ފެށިފައިވަނީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިންނެވެ .އަދި މި ކަން
ނިމިގެން ދާނީ ވާހަކަދައްކާ ފަހުންނެވެ .ވީމާ ،މި ކަން ފެށުނު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިމިފައެއް ނެތެވެ .އެ ވަގުތު ފަހަނައަޅާ
އެހެން ވަގުތެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދެއެވެ .މިފަދަ ކަންކަން މިފެތެނީ އެސްޕެކްޓުގެ ތެރެއަށެވެ .އެހެނީ ބަހަވީޢިލްމުގެ
ހަމަތަކުން ބަލާއިރު އެސްޕެކްޓް ގުޅޭނީ ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ޙާލާތެއް ފުރިހަމަވީ މިންވަރާއެވެ (ކެރީން ސީ .ރައިޑިން،
 .)2005އެ ކުރާ ޙަރަކާތަކުން ނިމުނީ ބައެއް ނަމަ އެ ކަމެއް ޙާލަތެއްގެ މައްޗަށް ދެމިގެންދަނީއެވެ .އެ ކަމަކީ ވާހަކަ
ދެކެވޭ ވަގުތު ހިނގަހނިގާ ހުންނަ ކަމެއްނަމަ އެއީ ޕްރެސެންޓް ޕްރޮގްރެސިވް ކަމަށް ބްރޫސް ޑިވެއިން ކެއިން ()2000
ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ .ވީމާ ދިވެހިބަހުގައި ވޭވޭހުރިކަން ވަކި ވަގުތެއްގައި ތެރޭގައި ނިމިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުސަތެއް
ނެތެވެ .މިގޮތުން ވޭވޭހުރިކަން ބަޔާންކޮށްދޭ  367ކަން ވެސް މި އުސޫލަށް ފެތެއެވެ.
ކަމަކީ އެސްޕެކްޓެއްކަން ދެނެގަނެވޭ ގޮތެއް ކަމަށް އޮސްޓެން ދާލް ( )1985ލިޔުއްވައިފައިވާ އުސޫލެއްކަމަށްވާ ކަން
ސެމޭންޓިކް ގޮތުން އެސްޕެކްޓެއްކަން އެނގެނީ ކަމަށް އަންނަ އިންފްލެކްޓްތަކުންކަން ވޭވޭހުރިކަމުން ވެސް ފާހަގަވިއެވެ.
މިގޮތުން މި ދިރާސާއިން ހޯދުނީ ދިވެހިބަހުގެ މަސްދަރު ނުވަތަ ކަމުގެ ރޫޓް ތިންވަނަ ފަރާތަށް ނިސްބަތް ކޮށްގެން
ވޭވޭހުރިކަމުގެ އެސްޕެކްޓަށް ބަދަލުވާއިރު ކަމުގެ ފަހަތަށް ހަތަރު ވައްތަރެއްގެ މާކަރު އިތުރުވާ ކަމަށެވެ .މިގޮތުން “/
ހަޖޫކިޔުން -އޭނާ ހަޖޫކިޔ(ުން)ަނީ ،/މި ޖުމުލައިގައިވާ ކަން ވޭވޭހުރިކަމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ އެ ކަން އުފެދިފައިވާ
މަސްދަރު ނުވަތަ ކަމުގެ ރޫޓް އިންފްލެކްޓްވެގެން ޙާލަތު އަންގައިދޭ މާކަރުގެ ގޮތުގައި ަ/ނީ /އިތުރުވެގެންނެވެ .މީގެ
އިތުރަށް ވެސް ކަމުން މި ޙާލަތު ދައްކައިދޭ އިރު މަސްދަރު އިންފްލެކްޓްވެގެން ކަމަށް އިތުރުވާ އެހެން މާކަރުތައް ވެސް މި
ދިރާސާއިން ވަނީ ހޯދިފައެވެ .އެއީ “ ެނީ  ،/enI/ންނަނީ ޮ ،/PnanI/ނީ ”/onI/މި މާކަރުތަކެވެ.
ދިރާސާއިން ފާހަގަވި ގޮތުގައި ވޭވޭހުރިކަމުގައި ތިންވަނަ ފަރާތަށް ކަން ނިސްބަތްކުރާއިރު ވޭވޭހުރިކަމުގެ ޙާލަތުގެ
މާކަރެއްގެ ގޮތުގައި ޮ/ނީ /މި ތައްގަނޑަށް ނިމުނީ އެންމެ މަސްދަރެކެވެ .ވާނޭކަމުގައި ފާހަގަވި ގޮތަށް /ރުއިން /މި
ތައްގަނޑަށް ނިމޭކަމަށް މި ދިރާސާގެ ސާމްޕަލް ފްރޭމްގައިވާ /ބުއިން /ވެސް ވޭވޭހުރިކަމަށް ބަދަލުވާއިރު އިތުރުވާ މާކަރަކީ
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ދިވެހިބަހުގެ ޒަމާނާ އެސްޕެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ބްރޫސް ޑިވެއިން ކެއިން ( )2000ކުރު ތަޢާރަފެއް ދެއްވައިފައިވެއެވެ.
އެނާ“ ،ޕާސްޓް ޓެންސް” މިހެން ލިޔުއްވުމަށްފަހު ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ /އޭނާ މާލެ ދިޔަ /މި ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު މި
ޖުމުލަ ފެތެނީ ދިވެހިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާނަށެވެ .މި ޖުމުލައިގައިވާ ކަން ނިމިފައިވައިވާ މާކަރަކީ ނިމިނިމުނުކަމަށް
ފެތޭ ކަން ނިމޭ ގޮތެއް ކަން ތާވަލު  7އިން ހާމަވެއެވެ .އެއީ އެ ތާވަލުގައި ނިމިނިމުނުކަމުގެ މާކަރެއްގެ ގޮތުގައި /ަ /
ހިމެނޭތީއެވެ .ހަމަމިއާއެކު އިނގިރޭސީ ބަހުގައި ވެސް ޕާސްޓް ޓެންސަކީ ކަމުގެ ޒަމާނެއް ކަމަށް ބާރނާރޑް ކޮމްރީ ()1976
ބަޔާންކުރައްވައިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އިނގިރޭސީ ބަހުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނުއްވައިފައި ވަނީ “”John sang
އެވެ .މާނައަކީ “ޖޯން ލަވަކިއި” އެވެ .މި ޖުމުލަ ނިމިފައި ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން ނިމިފައި ހުންނަ ގޮތަށްކަން
ތާވަލު  7ން ހާމަވެއެވެ.
މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި މަސްދަރު ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާނަށް ބަދަލުވާއިރު

އެ ކަމުން ޒަމާނެއްކަން

އަންގައިދޭ އިރު އިންފްލެކްޓް ވާކަން މި ދިރާސާއިން ފާހަގަވިއެވެ .މާޓިން ހެސްޕެލްމަތު އާއި އެންޑްރިއާ ޑީ .ސިމްސް
( )2010އާއި އޮސްޓެން ދާލް ( )1985ބަޔާންކުރައްވައިފައި ވާ ގޮތުގައި ކަން ޒަމާނަށާއި އެސްޕެކެޓަށް ބަދަލުވާ އިރު
ކަމަށް އަންނަނީ އިންފްލެކްޝަނަލް މޯފޮލޮޖިކަލް ބަދަލެކެވެ .މިގޮތުން “/ތަވާފްކުރުން -އޭނާ ތަވާފްކުރ( ުން) ި ”/މި
ޖުމުލައިގައިވާ ކަން މިއީ ނިމިނިމުނުކަމެއް ކަން އެނގެނީ  /ި /މި މާކަރުންނެވެ .މީގެއިތުރަށް ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާން
ދައްކައިދޭ އިތުރު މާކަރުތަކުގެ ގޮތުގައި މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވަނީ “ެ ،/aަ /ން ،/eP/ން ،/P/ނު ”/nu/އެވެ.

ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވާ ދިވެހި ބަހުގައި ހިމެނޭ އެސްޕެކްޓްތައް
މި ދިރާސާގައި ބެލި ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރާ  5ކަމުގެ ޒަމާނުގެ ތެރެއިން ބަހަވީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު އެސްޕެކްޓްގެ ގޮތުގައި
ހޯދިފައިވަނީ  3އެސްޕެކްޓެވެ .އެއީ ވާކަން (ވާކަމުގެ އެސްޕެކްޓް /ހެބިޗުއަލް އެސްޕެކްޓް) ،ވޭވޭހުރިކަން (ވޭވޭހުރިކަމުގެ
އެސްޕެކްޓް /ޕްރެސެންޓް ޕްރޮގްރެސިވް އެސްޕެކްޓް) ،ނިމުނުކަން (ނިމުނުކަމުގެ އެސްޕެކްޓް /ޕާފެކްޓް އެސްޕެކްޓް) އެވެ.
ވާކަމުގެ އެސްޕެކްޓް (ހެބިޗުއަލް އެސްޕެކްޓް) .ވާކަމަކީ އެސްޕެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކަމަށް މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވަނީ
އެ ކަމަކީ އަބަދުވެސް ހިނގާކަމަކަށް ވާތީއެވެ .ވާކަމަކީ އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަންކަމެވެ (މުޙައްމަދު އަމީން1366 .ހ.؛

މުޙައްމަދު ޖަމީލު1970 ،؛ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު .)2004 ،މި ގޮތުން “/އޭނާ ހަނޑޫހޮވާ،/
މި ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު މި ޖުމުލައިގައިވާ /ހަނޑޫހޮވާ ،/މި ކަމަކީ މިއީ އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަމެކެވެ .މި ކަން މި ވަނީ
ޙާލަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ/ .އޭނާ ހަނޑޫ ހޮވާ /އޭ ބުނުމުން އެނގެނީ އެއީ އޭނާ އާދަކޮށް ކުރާ ކަމެއް ކަމެވެ .މިފަދަ
ކަންކަން ފެތެނީ އެސްޕެކްޓްގެ ތެރެއަށެވެ .އެހެނީ ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު އެސްޕެކްޓް ގުޅޭނީ ޙަރަކާތެއް
ނުވަތަ ޙާލާތެއް ފުރިހަމަވީ މިންވަރާއެވެ (ކެރީން ސީ .ރައިޑިން .)2005 ،އެ ކަމަކީ އަބަދު ހިނގާ ކަމެއް ނަމަ އެ ކަމެއް
ޙާލަތެއްގެ މައްޗަށް ދެމިގެންދަނީއެވެ .އެ ކަމަކީ އަބަދުވެސް ހިނގާކަމެއް ނަމަ އެ ކަމަކީ އެއީ ހެބިޗުއަލް އެސްޕެކްޓެއް
ކަމަށް ބްރޫސް ޑިވެއިން ކެއިން ( )2000ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ .ވީމާ ދިވެހިބަހުގައި ވާކަން ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ނިމިފައިވާ
ކަމެއް ކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ .މި ގޮތުން ވާކަން ބަޔާންކޮށްދޭ  367ކަން ވެސް މި އުސޫލަށް ފެތެއެވެ.
ބާރނާރޑް ކޮމްރީ ( )1985ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި އެ ކަމަކުން “އެބްޒޮލިއުޓް ޓައިމް ނޭނގޭ ކަންކަމަކީ އެސްޕެކްޓެވެ.
ދިވެހިބަހުގައިވެސް ހިނގާކަން ދައްކައިދޭ އިރު “އެބްޒޮލިއުޓް ޓައިމް” އެއް ނޭނގެއެވެ .މިގޮތުން /އޭނާ ކޮޓަރި ސާފުކުރޭ”/
މި ޖުމުލައިގައިވާ /ސާފުކުރޭ ”/މި ކަން ހިނގާ ވަގުތެއް ނޭނގެއެވެ .އެނގޭ ކަމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ކޮޓަރި ސާފުކުރާކަމެވެ.
އޮސްޓެން ދާލް ( )1985ލިޔުއްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ކަމަކުން އެސްޕެކްޓް ދައްކައިދިނުމުގައިވެސް އެކަމެއްގެ ސެމޭންޓިކް
ދައުރު ނުވަތަ އެކަމެއްގެ މާނައިގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމެވެ .މި ދިރާސާއިން ފާހަގަވި ގޮތުގައި އެސްޕެކްޓުގެ ގޮތުގައި
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“ /ހަޖޫކިޔުން -އޭނާ ހަޖޫކިޔ(ުން)ާނެ /މި ޖުމުލައިގައިވާ ކަން އެއީ ވާނޭ ކަމެއް ކަން އެނގެނީ ާ /ނެ /މި މާކަރުންނެވެ.
މީގެ އިތުރުން ވާނެކަން ދައްކައިދޭ އެހެން މާކަރުގެ ގޮތުގައި މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައި ވަނީ “ޭނެ ،ންނާނެޯ ،ނެ” އެވެ .މި
ދިރާސާގައި ވާނޭކަމުގެ ޒަމާން ދައްކައިދިނުމަށް ވަގުތުގެ މާކަރެއްގެ ގޮތުގައި ތިންވަނަ ފަރާތަށް ކަން ނިސްބަތްކުރާއިރު
ޯ/ނެ /މި ތައްގަނޑަށް ނިމުނީ އެންމެ މަސްދަރެކެވެ .އެއީ “ރުއިން” އެވެ .ނަމަވެސް މި ދިރާސާގެ ސާމްޕަލިންގ ފްރޭމްގެ
ތެރޭގައި “އިން” އަށް ނިމޭ  15ކަން އޮތް އިރު ،މި ހުރިހައި ކަމެއް ވެސް ނިމިފައި ވަނީ ކަމުގެ ނިމޭ ބަޔަށް “ރުއިން”
ނުވަތަ “ރުއިން” އާ އެއް ތައްގަނޑަކަށް އޮންނަ “ބުއިން” އައިސްގެންނެވެ .ވީމާ ،ދިވެހިބަހުގައި ހުރި /އިން /އަށް ނިމޭ
މަސްދަރު ތިންވަނަ ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނަށް ބަދަލުކުރާއިރު ކަމުގެ ފަހަތަށް ގުޅޭ މާކަރަކީ ޯ /ނެ/
އަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކަމުން ޒަމާން ނުވަތަ އެސްޕެކްޓް ދައްކައިދޭ ވަކި ކަހަލަ މާކަރުތައް އުފެދެނީ
ވަކި ތައްގަނޑަކަށް ހުންނަ މަސްދަރުންތޯ ބެލުމަކީ މި ދިރާސާގެ ސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ މި ދިރާސާގައި
މި ބައަށް ބަލައިފައެއް ނުވާނެއެވެ .މިއީ ވެސް އިތުރު ދިރާސާއަކަށް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ .މި ބަޔާންކުރި ހުރިހައި މާކަރުތަކުން
ވެސް އެނގެނީ އެ މާކަރުތައް ނިސްބަތްވާ ކަންކަމަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި ހިނގާނެ ކަންކަން ކަމެވެ.
މުޙައްމަދު ޖަމީލު ( )1970ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގެ ވާނޭކަމުގެ ފާހަގަ (މާކަރ) އަކީ “ނެ” އެވެ.
ނަމަވެސް “ނެ” މި އަންނަނީ “ާނެޭ ،/Ane/ނެ ،/Ene/ންނާނެޯ /PnAne/،ނެ  ”/One/މި މާކަރުތަކުގައި ހުރި
އަކުރުތަކާއި ފިލިތަކާ އެކުގައި ކަން މި ދިރާސާއިން ވަނީ ހޯދިފައެވެ .މީގެތެރެއިން ކަމުން ވާނޭކަން ދައްކައިދޭ އެންމެ
އާންމު މާކަރަކީ ނުވަތަ ސަފިކްސްއަކީ ާ /ނެ /ކަމަށް ހޯދިފައިވެއެވެ.

ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާން
މި ދިރާސާއިން ކަމުގެ ޒަމާނުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވާ ދެވަނަ ޒަމާނަކީ ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާނެވެ .ނިމިނިމުނުކަން ،ޒަމާނުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ހޯދިފައިވަނީ މި ކަމުން އެ ކަން ހިނގި ވަގުތު ބުނެދޭތީއެވެ .މި ގޮތުން “/އޭނާ ހަޅުތާލުކުރި”/
މި ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު މި ޖުމުލައިގައިވާ /ހަޅުތާލުކުރި /މި ކަމުން އެ ކަން ހިނގި ވަގުތު ބުނެދެއެވެ .މި ކަން ހިނގި
ވަގުތު ކަމަށް އެ ކަމުން ބަޔާންކޮށްދެނީ މާޒީއެވެ .ނިމިނިމުނުކަމަކީ ވޭތުވެދިޔަ ދުރު ޒަމާނެއްގައި ނިމިފައިވާ ކަންކަމެވެ.
(ޙުސައިން ޞަލާހުއްދީން1328 ،ހ.؛ އިބުރާހީމް ރުޝްދީ1355 ،ހ؛ މުޙައްމަދު އަމީން1366 ،ހ.؛ މުޙައްމަދު ޖަމީލު،
1970؛ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު .)2004 ،މި ޖުމުލަގައިވާ ކަމުން އެ ކަން ހިނގީ ކޮންވަގުތެއްގެ
ތެރޭގައި ކަން ބުނެދެއެވެ .އެހެންކަމުން މި ކަމަކީ އެބްޒޮލިއުޓް ޓައިމް ނުވަތަ އެ ކަން ހިނގާނެ ވަގުތު ބަޔާންކޮށްދޭ
ކަމެކެވެ .ބާރނާރޑް ކޮމްރީ ( )1976ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި އެބްޒޮލިއުޓް ޓައިމަކީ އެ ކަން ހިނގީ ނުވަތަ ހިނގާނީ
ކޮން ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ކަން އެނގޭ ކަންކަމެވެ .މި ގޮތުން މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި ނިމިނިމުނުކަން ދައްކައިދޭ 367
ކަން ވެސް އެ ކަން ހިނގި ވަގުތު އަންގައިދެއެވެ.
ބަހަވީޢިލުމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ކަމުން ޒަމާން ދައްކައިދެނީ އޭގެ ވަގުތުގެ ނުކުތާއިން ކަމަށް ކެރީން ސީ .ރައިޑިން
( )2005ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ .އޭނާ ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ބަހަވީ ޢިލްމުގެ ހަމަތަކުންބަލާއިރު ޒަމާން ނުވަތަ ވަގުތު
ގުޅޭނީ ވާހަކަދައްކާ މީހާއާ ގުޅިގެން ދުރު މާޒީން ފެށިގެން މުސްތަޤުބަލުގެ ތެރެއަށް ދަމައިލެވޭ ރޮނގުގައި ވަގުތު ހިމެނޭ
ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މާނައަކީ ކަން އެއީ ވަގުތު ބަޔާންކޮށްދޭ ކަމެއް ނަމަ އެކަން ހިނގީ މާޒީގައިތޯ ނުވަތަ އެކަން
ހިނގާނީ މުސްތަޤުބަލުގައިތޯ އެކަމުން އެނގޭނެއެވެ .ވީމާ ،ނިމިނިމުނު ކަމުގެ ވަގުތުގެ ރޮނގަށް ބަލާއިރު އެ ޒަމާނުގެ
ވަގުތުގެ ނުކުތާއަކީ މާޒީއެވެ .މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި މި ޒަމާނަށް ފެތޭ  367ކަންވެސް މި އުސޫލަށް ފެތެއެވެ.
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އަދި ވެވޭހުރިކަމުގެ އެސްޕެކްޓް ދައްކައިދޭ މާކަރުތަކަކީ “ ެނީ  /enI/ންނަނީ ޮ ،/PnanI/ނީ ”/onI/އެވެ.
އަދި ނިމުނުކަމުގެ އެސްޕެކްޓް ދައްކައިދޭ މާކަރު ެގ ެއ ވަނީ “ ައި ިފ /aifi/و ޮށްފިީ ،/oSqfi/ފިޮ ،/Efi/އިފި /
ެ ،/oefiފިެ ،/efi/ންފި ،/ePfi/ނދެފިް ެ ،/ndefi/އޖެ ި ،/ejje/އްޖެ ަ ,/ijje/އްޖެ  ”/ajje/އެވެ.

ބަހުސް
ދިރާސާއިން ހޯދުނު ދިވެހި ބަހުގައި ހިމެނޭ ކަމުގެ ޒަމާންތައް
ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ،ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ޒަމާންތަކުގެ ތެރޭގައި އެސްޕެކްޓަށް
ވާ ބައިތަކާއި ޒަމާނަށް ވާ ބައިތަކަކީ ކޮބައިކަން ވަކިކޮށް ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކެއް މިދިރާސާއިން ހޯދިފައިވެއެވެ.
މި ގޮތުން މި ދިރާސާގައި ބެލި ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރާ  5ކަމުގެ ޒަމާނުގެ ތެރެއިން ބަހަވީ ހަމަތަކުން
ބަލާއިރު ކަމުގެ ޒަމާނުގެ ގޮތުގައި ހޯދިފައިވަނީ  2ޒަމާނެވެ .އެއީ ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނާއި ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާނެވެ.

ވާނޭކަމުގެ ޒަމާން
ވާނޭކަން ކަމުގެ ޒަމާނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ،ވާނޭކަން ފެށޭނެ އަދި ނިމޭނެ ވަގުތު އެ ކަމަކުން ބުނެދޭތީއެވެ .މިގޮތުން
“/އޭނާ ހަނޑޫހޮވާނެ ”/މި ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު މި ޖުމުލައިގައިވާ /ހަނޑޫހޮވާނެ /މި ކަމުން އެ ކަން ހިނގާނެ ވަގުތު ބުނެދެއެވެ.
މި ކަން ހިނގާނެ ވަގުތު ކަމަށް އެ ކަމުން އަންގައިދެނީ މުސްތަޤުބަލެވެ .ދިވެހިބަހުގައި މި ޒަމާން މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ
ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނުގެ ގޮތުގައެވެ .ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނަކީ އަންނާން އޮތް ޒަމާނުގައި ވާނޭކަމެވެ( .ޙުސައިން ޞަލާހުއްދީން،
1328ހ.؛ އިބުރާހީމް ރުޝްދީ1355 ،ހ؛ މުޙައްމަދު އަމީން1366 ،ހ.؛ މުޙައްމަދު ޖަމީލު1970 ،؛ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް
ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު .)2004 ،މި ޖުމުލައިގައިވާ ކަމަށް ބަލާއިރު އެ ކަން ހިނގާނެ “އެބްޒޮލިއުޓް ޓައިމް” ނުވަތަ އެ ކަން
ހިނގާނީ ކޮންވަގުތެއްގައި ކަން އެ ކަމުން ކަނޑައެޅިގެން އެނގެއެވެ .ނުވަތަ އެ ކަން ހިނގާނީ ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ކަން
އެ ކަމުން ބަޔާންކޮށްދެއެވެ .ބާރނާރޑް ކޮމްރީ ( )1976ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި އެބްޒޮލިއުޓް ޓައިމަކީ އެކަން ހިނގީ
ނުވަތަ ހިނގާނީ ކޮން ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައިކަން އެނގޭ ކަންކަމެވެ .މިގޮތުން މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނެއް
ދައްކައިދޭ  367ކަންވެސް ހިނގާނީ ކޮން ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައިކަން އެނގެއެވެ .ވާނޭކަން ހިނގާނެ ވަގުތަކީ މުސްތަޤުބަލެވެ.
ބްރޫސް ޑިވެއިން ކެއިން ( )2000ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ /އޭނާ މާލެ ދާނެ /މި ޖުމުލައަށް ބަލާއިރު މި ޖުމުލަ
ފެތެނީ ދިވެހިބަހުގެ ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނަށެވެ .ވީމާ ،އޭނާ “ފިއުޗަރ” މިހެން ލިޔުމަށްފަހު ދެއްވައިފައިވާ މި މިސާލަކީ އެއީ
“ފިއުޗަރ ޓެންސް” އެވެ .މި މިސާލުގައިވާ “ކަން” ނިމިފައިވަނީ ތާވަލު  7ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް “ާ /ނެ”/
އަށެވެ .އިނގިރޭސީ ބަހުގައިވެސް ވާނޭކަން (ފިއުޗަރ ޓެންސް) އެއީ ކަމުގެ ޒަމާނެއް ކަމަށް ބާރނާރޑް ކޮމްރީ ()1976
ބަޔާންކުރައްވައިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ބަޔާންކުރައްވައިފައި ވަނީ ފިއުޗަރ ޓެންސްގައި ކަމެއް ބަޔާންކުރާނީ ވާހަކަދައްކާ
އިރުގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެކަމެއް ހިނގާނެ ނަމަ ކަމުގައެވެ .މިސާލަކަށް  John will singއެވެ .މާނައަކީ “ޖޯން ލަވަ
ކިޔާނެއެވެ ”.ދިވެހިބަހުގެ ވާނޭކަން ހުރީވެސް ހަމަ މި ގޮތަށްކަން މި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވެއެވެ.
މާޓިން ހެސްޕެލްމަތު އާއި އެންޑްރިއާ ޑީ .ސިމްސް ( )2010އާއި އޮސްޓެން ދާލް ( )1985ބަޔާންކުރައްވައިފައި
ވާ ގޮތުގައި ކަން ޒަމާނާއި އެސްޕެކެޓަށް ބަދަލުވާ އިރު ކަމަށް އަންނަނީ އިންފްލެކްޝަނަލް މޯފޮލޮޖިކަލް ބަދަލެކެވެ .މި
ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި ވާނޭކަމަށް މަސްދަރު ބަދަލުވާއިރު އިންފެލެކްޓްވެއެވެ .އަދި އެއީ ޒަމާނެއްކަން އަންގައިދެނީ
އިންފްލެކްޓްވެގެން އަންނަ މާކަރުތަކުންނެވެ .މުޙައްމަދު އަމީން (1366ހ ).އާއި ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޤައުމީ
މަރުކަޒު ( )2004ލިޔުއްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ކަމުން ޒަމާންދައްކައިދެނީ އެ ކަމަކަށް އަންނަ ބަދަލަކުންނެވެ .މި ގޮތުން

A. Zahir
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ތާވަލު 7
ޒަމާން ދައްކައިދޭ މާކަރުތައް އިތުރުވުމުގައި ކަމަށް އަންނަ ބަދަލު

ތާވާލު

7

ން

މަސްދަރު

ވާނޭކަމުގެ ޒަމާން

ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާން

ހަނދުބެލުން

ހަނދުބ( ެ)ަލ( ުން) ާނެ

ހަނދުބެލ( ުން) ި

ކަނޑުފޭރުން

ކަނޑުފޭރ( ުން) ޭނި

ކަނޑުފޭރު(ން)ނު

ނިހާލިބަނުން

ނިހާލިބަ(ނުން)ންނާނެ

ނިހާލިބަ(ނުން)ން

ވަސްގަތުން

ވަސްގަ(ތުން)ންނާނެ

ވަސްގ( ަތުން) ެން

ތޮށްޓަށްދިއުން

ރޮއްޓަށްދ( ިއުން) ާނެ

ތޮއްޓަށްދިއ( ުން) ަ

ރުއިން

ރ( ުއިން) ޯނެ

ރުއި(ން)

ދައްކައިދެނީ

ދިރާސާގައި

ބޭނުންކުރި

367

މަސްދަރު

ވޭވޭހުރިކަމާއި

ނިމިނިމުނުކަމުގެ

ޒަމާނަށް އިންފްލެކްޓްވާއިރު ،އެކަން އެއީ ޒަމާނެއްކަން ދައްކައިދޭ މާކަރުތަކެވެ .ވާނޭކަމުގެ ޒަމާންދައްކައިދޭ
މާކަރުގެ ގޮތުގައި އެ ވަނީ “ ާނެ،/Ane/

ޭނެ ،/Ene/ންނާނެ/PnAne/ ،

އަދި ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާން ދައްކައިދޭ މާކަރުގެ އެ ވަނީ “ ި ،/a/، ަ /i/

ޯނެ  ”/One/އެވެ.

ެން  ،/eN/ނު  ”/nu/އެވެ.

ތާވަލު 8
އެސްޕެކްޓް ދައްކައިދޭ މާކަރުތައް އިތުރުވުމުގައި ކަމަށް އަންނަ ބަދަލު
މަސްދަރު

ވާކަމުގެ އެސްޕެކްޓް

ވޭވޭހުރި ކަމުގެ ޒަމާން

ނިމުނުކަމުގެ ޒަމާން

ހަނދުބެލުން

ހަނދުބ( ެ) ަލ( ުން)

ހަނދުބ( ެ)ަލ( ުން) ާނެ

ހަނދުބެލ( ުން) ި

ކަނޑުފޭރުން

ކަނޑުފޭރ( ުން) ޭ

ކަނޑުފޭރ( ުން) ޭނި

ކަނޑުފޭރު(ން)ނު

ނިހާލިބަނުން

ނިހާލިބަ(ނުން)ނދޭ

ނިހާލިބަ(ނުން)ންނާނެ

ނިހާލިބަ(ނުން)ން

ވަސްގަތުން

ވަސްގަތ( ުން)ނޭ

ވަސްގަ(ތުން)ންނާނެ

ވަސްގ( ަތުން) ެން

ރިބާކެއުން

ރިބާކ( ުއިން) ޮއި

ރޮއްޓަށްދ( ިއުން) ާނެ

ތޮއްޓަށްދިއ( ުން) ަ

ރުއިން

ރ( ުއިން) ޭ

ރ( ުއިން) ޮނީ

ރ( ުއިން) ޮއިފި

ހަނުހުރުން

ހަނުހުރ( ުން) ޭ

ހަނުހު(ރުން)ންނަނީ

ހަނުހުރ( ުން) ެފި

ހިތުދަސްކުރުން

ހިތުދަސްކުރ( ުން) ޭ

ހިތުދަސްކުރ( ުން) ަނީ

ހިތުދަސްކު( ުރުން) ޮށްފި

ހަދިޔާދިނުން

ހަދިޔާދ( ިނުން) ޭ

ހަދިޔާދ( ިނުން) ެނީ

ހަދިޔާދ( ިނުން) ީފި

ޤުރުބާންވުން

ޤުރުބާންވ( ުން) ޭ

ޤުރުބާންވ( ުން) ަނީ

ޤުރުބާންވ( ުން) ެއްޖެ

ފަރަށްދިއުން

ފަރަށްދ( ިއުން) ޭ

ފަރަށްދ( ިއުން) ަނީ

ފަރަށް(ދިއުން)ހިނގ ައްޖެ

ތާވާލު  8ން ދައްކައިދެނީ ދިރާސާގައި
އެސްޕެކްޓަށް އިންފްލެކްޓްވާއިރު ،އެ ކަން އެއީ

ބޭނުންކުރި  367މަސްދަރު ވާކަން ،ވޭވޭހުރިކަން ،ނިމުނުކަމުގެ
އެސްޕެކްޓެއްކަން ދައްކައިދޭ މާކަރުތަކެވެ .ވާކަކަމުގެ އެސްޕެކްޓް

ދައްކައިދޭ މާކަރުގެ ގޮތުގައި އެ ވަނީ “ ޭ  ،/E/ނދޭ ،/ndE/

ޮއި ،/oi/ނޭ ަ ، /nE/އި “ /ai/އެވެ.
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ހޫލަ  .1އެކަމުގެ ފެށުން ނިމިފައި އެކަމުގެ ހާލަތު ދެމިގެންދާ ކަންކަމާއި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ ހަމައަށް ޙާލަތު
ދެމިގެންދާ ކަންކަމުގެ އިންސައްތަ
ތާވަލު 6
ރކަން އެއީ ކަމުގެ ޒަމާނެއްތޯ ނުވަތަ އެސްޕެކްޓެއްތޯ ދެނެގަންނާނެ ގޮތް
ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ވޭވޭހު ި
މަސްދަރު

އިވެންޓް (ކަން) ،ސާމްޕަލް ސައިޒް 367

ވޭވޭހުރިކަމަށް
ބަދަލު ކުރުމުން

ވަގުތު

ހާލަތު

އަންގައިދޭ

އަންގައިދޭ

މާކަރ

ޖުމްލައިގެ ސެމޭންޓިކް ދައުރު

އެސްޕެކްޓެއްކަން/
ޒަމާނެއްކަން

ވަކި މާކަރަކަށް

ހާލަތުގެ

ނިމިފައިވާ

ކޮންވަގުތެއް ކޮން ޙާލަތެއް

ޒަމާން

އެސްޕެކްޓް

އަންގައިދޭ އަންގައިދޭ

ނިމުނުކަމުގެ ޢަދަދު
332

×

✓

-

22

×

✓

-

12

×

✓

-

1

×

✓

-

ަނީ

-

/anI/
ެނީ

ޙާލަތު
-

/enI/
ންނަނީ

/onI/

ދެނިގެންދާ

×

✓

ޙާލަތު
-

/Pnani/
ޮނީ

ދެނިގެންދާ

×

✓

ދެނިގެންދާ

×

✓

ޙާލަތު
-

ދެނިގެންދާ

×

✓

ޙާލަތު

ތާވާލު  6ން ދައްކައިދެނީ ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ވޭވޭހުރިކަން ދައްކައިދޭ  367ކަމަކީ
ވެސް ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ދެމިގެންދާ ކަންކަން ކަމެވެ .މި ކަން ތާވަލުގެ “ހާލަތު” މިހެން ލިޔެފައިވާ ކޮލަމުގައި އެވަނީ
ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ .އެއިން އަންގައިދެނީ މި ތާވަލުގައިވާ  367ކަމަކީ ވެސް ޙާލަތު ނުވަތަ ސިޗުއޭޝަނަލް ކަންކަން ކަމެވެ.
އެއިން އެއްވެސް ކަމަކުން ވަގުތު އަންގައިނުދޭ ކަން ތާވަލުގައިވާ “ވަގުތު” މިހެން ލިޔެފައިވާ ކޮލަމުން ހާމަކޮށްދެއެވެ .އަދި
މި ތާވަލުގެ ވާތްފަރާތުގައިވާ ކޮލަމުން ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ ވޭވޭހުރިކަމަކީ އެސްޕެކްޓެކެވެ .ވޭވޭހުރިކަމަކީ ދެމިގެންދާ
ޙާލަތެއް ކަން ދައްކައިދޭ ހަ މާކަރެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ .ވޭވޭހުރިކަމުގެ ޙާލަތު ދައްކައިދޭ އެންމެ އާންމު މާކަރަކީ “ ަނީ” އެވެ.
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ތާވަލު 5
ނމުނުކަން އެއީ ކަމުގެ ޒަމާނެއްތޯ ނުވަތަ އެސްޕެކްޓެއްތޯ ދެނެގަންނާނެ ގޮތް
ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ި
ނިމުނުކަމަށް ބަދަލު
ކުރުމުން ވަކި
މާކަރަކަށް ނިމިފައިވާ

އިވެންޓް (ކަން) ،ސާމްޕަލް ސައިޒް 367
ވަގުތު

މާކަރ

ހާލަތު

ޖުމްލައިގެ ސެމޭންޓިކް ދައުރު

އެސްޕެކްޓެއްކަން/
ޒަމާނެއްކަން

އަންގައިދޭ

ނިމުނުކަމުގެ ޢަދަދު

ވަގުތުގެ

ހާލަތުގެ

229

×

✓

-

ައިފި

51

×

✓

-

11

×

✓

-

15

×

✓

-

7

×

✓

-

3

×

✓

-

39

×

✓

-

2

×

✓

-

10

×

✓

-

1

×

✓

-

ކޮންވަގުތެއް ކޮން ޙާލަތެއް

ޒަމާން

އެސްޕެކްޓް

އަންގައިދޭ އަންގައިދޭ
-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/aifi/
ޮށްފި

-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/oSqfi/
ީފި

-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/Efi/
ެފި

-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/efi/
ެންފި

-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/ePfi/
ނދެފި

-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/ndefi/
ެއްޖެ

-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/ejje/
ިއްޖެ

-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/ijjei/
ައްޖެ

-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/ajje/
ޮއިފި

-

ދެމިގެންދާ ޙާލަތު

×

✓

/oefi/

ތާވާލު  5ން ދައްކައިދެނީ ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ނިމުނުކަން ދައްކައިދޭ 367
ކަމުން ވެސް އެ ކަމުގެ ވަގުތު ބުނައެއް ނުދޭ ކަމެވެ .މި ތާވަލުގައިވާ  367ކަމުން ވެސް ބުނެދެނީ ހާލަތެވެ.
މި ކަން ތާވަލުގެ “ހާލަތު” މިހެން ލިޔެފައިވާ ކޮލަމުގައި އެވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ .މާނައަކީ އެހުރިހާ ކަމެއްވެސް
ބަޔާންކޮށްދެނީ އެކަމުގެ ހާލަތުގެ ދެމިގެންދާކަމެވެ .މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެކަމުގެ ވަގުތު ބުނައެއް ނުދެއެވެ .އަދި
މިތާވަލުގެ ވާތްފަރާތުގައިވާ ކޮލަމުން ދައްކައިދޭ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގެ ނިމުނުކަމަކީ އެސްޕެކްޓެކެވެ .ނިމުނުކަމަކީ ދެމިގެންދާ
ޙާލަތެއްކަން ދައްކައިދޭ ދިހަ މާކަރެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ .ނިމުނުކަމުގެ ހާލަތު ދައްކައިދޭ އެންމެ އާންމު މާކަރަކީ “ައިފި “ އެވެ.
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ތާވަލު 4
ދިވެހިބަހުގައި ިމހާރު ބޭނުންކުރާ ވާކަން އެއީ ކަމުގެ ޒަމާނެއްތޯ ނުވަތަ އެސްޕެކްޓެއްތޯ ދެނެގަންނާނެ ގޮތް
ވާކަމަށް ބަދަލު
ކުރުމުން ވަކި
މާކަރަކަށް ނިމިފައިވާ

އިވެންޓް (ކަން) ،ސާމްޕަލް ސައިޒް 367
ވަގުތު

ހާލަތު

އަންގައިދޭ

އަންގައިދޭ

ވާކަމުގެ ޢަދަދު

މާކަރ

ޖުމްލައިގެ ސެމޭންޓިކް ދައުރު

އެސްޕެކްޓެއްކަން/
ޒަމާނެއްކަން

ވަގުތުގެ ހާލަތުގެ

ކޮންވަގުތެއް ކޮން ޙާލަތެއް

ޒަމާން

އެސްޕެކްޓް

އަންގައިދޭ އަންގައިދޭ
230

×

✓

-

ާ /A/

-

ދެމިގެންދާ

×

✓

ޙާލަތު
125

×

✓

-

ޭ /E/

-

3

×

✓

-

ނދޭ

-

ދެމިގެންދާ

×

✓

ޙާލަތު
/ndE/

ދެމިގެންދާ

×

✓

ޙާލަތު

7

×

✓

-

ނޭ /nE/

-

1

×

✓

-

ޮއި /oi/

-

1

×

✓

-

ައި /ai/

-

ދެމިގެންދާ

×

✓

ޙާލަތު
ދެމިގެންދާ

×

✓

ޙާލަތު
ދެމިގެންދާ

×

✓

ޙާލަތު

ތާވާލު  4ން ދައްކައިދެނީ ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ވާކަން ދައްކައިދޭ  367ކަންކަމަކީ
ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ދެމިގެންދާ ކަންކަން ކަމެވެ .މިކަން ތާވަލުގެ “ހާލަތު” މިހެން ލިޔެފައިވާ ކޮލަމުގައި އެވަނީ ފާހަގަ
ކޮށްފައެވެ .އެއިން އަންގައިދެނީ މި ތާވަލުގައިވާ  367ކަމަކީވެސް ޙާލަތު ނުވަތަ ސިޗުއޭޝަނަލް ކަންކަން ކަމެވެ.
އެއިން އެއްވެސް ކަމަކުން ވަގުތު އަންގައި ނުދޭ ކަން ތާވަލުގައިވާ “ވަގުތު” މިހެން ލިޔެފައިވާ ކޮލަމުން ހާމަކޮށްދެއެވެ.
މި ތާވަލުގެ ވާތްފަރާތުގައިވާ ކޮލަމުން ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ ވާކަމަކީ އެސްޕެކްޓެކެވެ .ވާކަމަކީ ދެމިގެންދާ
ޙާލަތެއް ކަން ދައްކައިދޭ ހަ މާކަރެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ .ވާކަމުގެ ހާލަތު ދައްކައިދޭ އެންމެ އާންމު މާކަރަކީ “ ާ” އެވެ.
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ވާތްފަރާތުގައިވާ ދެވަނަ ކޮލަމުން ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ ވާނޭކަމަކީ ޒަމާނެކެވެ .ވާނޭކަމުން ވަގުތު ދައްކައިދޭ ހަތަރު
މާކަރެއް ހޯދިފައިވެއެވެ .މި ހަތަރު މާކަރުގެ ތެރެއިން ވާނޭކަމުގެ ވަގުތު ދައްކައިދޭ އެންމެ އާންމު މާކަރަކީ “ ާނެ” އެވެ.
ތާވަލު 3
ނމުނުކަން އެއީ ކަމުގެ ޒަމާނެއްތޯ ނުވަތަ އެސްޕެކްޓެއްތޯ ދެނެގަންނާނެ ގޮތް
ދިވެބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ނިމި ި
އިވެންޓް (ކަން) ،ސާމްޕަލް ސައިޒް 367

ނިމިނިމުނުކަމަށް
ބަދަލު ކުރުމުން

ވަގުތު

ހާލަތު

ވަކި މާކަރަކަށް

އަންގައިދޭ

އަންގައިދޭ

ނިމިފައިވާ

ޖުމްލައިގެ ސެމޭންޓިކް ދައުރު

މާކަރ

ޒަމާނެއްކަން
ވަގުތުގެ

ހާލަތުގެ

325

✓

×

ި /i/

-

6

✓

×

ަ /a/

-

8

✓

×

ެން

-

ނިމުނުކަމުގެ ޢަދަދު

އެސްޕެކްޓެއްކަން/

ކޮންވަގުތެއް
މާޒީގެ ވަގުތުގައި

ކޮން

ޒަމާން

ޙާލަތެއް

އަންގައިދޭ އަންގައިދޭ

-

އެސްޕެކްޓް

✓

×

ހިނގައި ނިމިފައި
މާޒީގެ ވަގުތުގައި

-

✓

×

ހިނގައި ނިމިފައި
/eP/

މާޒީގެ ވަގުތުގައި

-

✓

×

ހިނގައި ނިމިފައި

14

✓

×

ން /P/

-

14

✓

×

ނު

-

މާޒީގެ ވަގުތުގައި

-

✓

×

ހިނގައި ނިމިފައި
/nu/

ހމާޒީގެ ވަގުތުގައި

-

✓

×

ހިނގައި ނިމިފައި

ތާވާލު  3ން ދައްކައިދެނީ ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ނިނިނިމުނުކަން ދައްކައިދޭ 367
ކަމުން ވެސް ވަގުތު އަންގައިދޭ ކަމެވެ .މިކަން ތާވަލުގެ ވަގުތު ކޮލަމުގައި އެވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ .ނިމިނިމުނުކަމުގެ
ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެސް ސެމޭންޓިކް ދައުރަށް ބަލާއިރު ހާމަކޮށްދެނީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަނީ މާޒީގައި ނިމިފައިކަމެވެ.
މިއިން އެއްވެސް ކަމަކީ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ދެމިގެންދާ ކަމެއް ނޫން ކަމެވެ .އެއީ މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މިއީ ވަގުތުގެ
ތެރޭގައި ހިނގައި ނިމިފައި ވާ ކަންކަން ކަމަށް ތާވަލުން ދައްކާތީއެވެ .މި ތާވަލުގެ ވާތްފަރާތުގެ ދެވަނަ ކޮލަމުން
ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަމަކީ ޒަމާނެކެވެ .ނިމިނިމުނުކަމުން ވަގުތު ދައްކައިދޭ ފަސް މާކަރެއް ވަނީ
ހޯދިފައެވެ .ނިމިނިމުނުކަމުން ވަގުތު ދައްކައިދޭ އެންމެ އާންމު މާކަރަކީ “ ި” އެވެ.
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ހޯދުންތައް
މި ދިރާސާގެ ހޯދުމުގެ ބައިގައި މި ވަނީ ހޯދުންތަކުން ލިބުނު ޑޭޓާތައް އެނެލައިޒްކޮށް ލިބުނު ނަތީޖާއެވެ .މި ބައިގައި
ހިމަނައިފައި މި ވަނީ ސާމްޕަލުގެ ގޮތުގައި ނެގި  367މަސްދަރު ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ  5ޒަމާނަށް ބަދަލުކޮށްގެން
ހެދި  1835ޖުމުލަ އެނެލައިޒްކޮށްގެން ލިބުނު ނަތީޖާއެވެ.
ތާވަލުތަކުގައި “އިވެންޓް” މިހެން ލިޔެފައިވަނީ ތާވަލުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ .އަދި އިވެންޓުގެ ދަށުން
ހުރި ހުރިހާ ބައެއް ރަމްޒުކޮށްދެނީ އެ “ކަން” އާ ގުޅިފައިވާ ބައިތަކެވެ .މިގޮތުން ކަމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ބައިގައި އެ
ވަނީ ޒަމާނަށް ނުވަތަ އެސްޕެކްޓަށް މަސްދަރު ބަދަލުވެގެންދާ އިރު ކަމަށް އަންނަ ބަދަލެވެ .އަދި އެ ތާވަލުތަކުގައިވާ
ފާހަގަތަކުން ދައްކައިދީފައި އެ ވަނީ އެ ކަމުން އަންގައިދެނީ ވަގުތެއްތޯ ނުވަތަ ޙާލަތެއްތޯއެވެ .މާކަރުގެ ބައިގައި އެ ވަނީ
އެ ކަމަކީ އެއީ އެސްޕެކްޓެއްކަން ނުވަތަ ޒަމާނެއްކަން ކަނޑައަޅައިދޭ މާކަރެވެ .އެކަމުގެ ސެމޭންންޓިކް ދައުރަށް ބަލާއިރު
އެ ކަމުން ދައްކައިދެނީ އެ ކަން ހިނގާނީ ނުވަތަ ހިނގީ ކޮން ވަގުތެއްގައިކަން ނުވަތަ އެ ކަމުން ދައްކައިދެނީ ކޮން
ޙާލަތެއްކަމެވެ .އަދި ތާވަލު  7،8ގައި ވަނީ ސާމްޕަލަށް ނެގި  20ވައްތަރަށް ނިމިފައި ހުރި މަސްދަރުތައް އިންފްލެކްޓްވެގެން
އެސްޕެކްޓެއް ނުވަތަ ޒަމާނެއްކަން ދައްކައިދޭ މާކަރުތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތެވެ.
ތާވަލު 2
ދިވެހިބަހުގައި ިމހާރު ބޭނުންކުރާ ވާނޭކަން އެއީ ކަމުގެ ޒަމާނެއްތޯ ނުވަތަ އެސްޕެކްޓެއްތޯ ދެނެގަންނާނެ ގޮތް
ވާނޭކަމަށް ބަދަލު
ކުރުމުން ވަކި
މާކަރަކަށް ނިމިފައިވާ

އިވެންޓް (ކަން) ،ސާމްޕަލް ސައިޒް 367
ވަގުތު

ހާލަތު

އަންގައިދޭ

އަންގައިދޭ

ވާނޭކަމުގެ ޢަދަދު

މާކަރ
ވަގުތުގެ

331

✓

×

23

✓

×

12

✓

×

1

✓

×

ާނެ

ހާލަތުގެ
-

ޖުމްލައިގެ ސެމޭންޓިކް

އެސްޕެކްޓެއްކަން/

ދައުރު

ޒަމާނެއްކަން

ކޮންވަގުތެއް ކޮންޙާލަތެއް ޒަމާން
ހިނގާނެ

-

އެސްޕެކްޓް

އަންގައިދޭ

އަންގައިދޭ

✓

×

/Ane/
ޭނެ

-

ހިނގާނެ

-

✓

×

/Ene/
ންނާނެ

-

ހިނގާނެ

-

✓

×

/PnAne/
ޯނެ

-

ހިނގާނެ

-

✓

×

/One/

ތާވާލު  2ން ދައްކަދެނީ ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރި ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ވާނޭކަން ދައްކައިދޭ  367ކަމުން
ވެސް އެކަންކަން ހިނގާނެ ވަގުތު އަންގައިދޭ ކަމެވެ .މިއިން އެއްވެސް ކަމަކީ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ދެމިގެންދާ ކަން ކަމެއް
ނޫންކަމެވެ .އެއީ އެ ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް ވަގުތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް ތާވަލުން ދައްކާތީއެވެ .މި ތާވަލުގެ

A. Zahir

ތާވަލު 1
ސާމްޕަލު ނެގިގޮތް
ޢަދަދު

މަސްދަރުތަ ްއ
ނިމިފައިހުރިގޮތް

މަސްދަރުތަކުގެ
ޖުމްލަ

ސާމްޕަލަށް
ސާމްޕަލަށްނަގަންޖެހޭ މަސްދަރުތައްފުރިހަމަ
މަސްދަރުތަކުގެ ޢަދަދު ޢަދަދުންބަޔާންކުރުމުން ނެގިވަރު
ނަގަންޖެހޭ ވަރު

1

ލުން

995

44.5

45

45

2

ވުން

1928

86.3

86

86

3

ރުން

1376

61.6

62

62

4

ޅުން

656

29.4

29

29

5

ހުން

740

33.1

33

33

6

ޕުން

23

1

1

1

7

ޔުން

85

3.8

4

4

8

ނުން

367

16.4

16

16

9

ފުން

115

5.1

5

5

10

ތުން

317

14.2

14

14

11

ކުން

136

6.1

6

6

12

ގުން

203

9.1

9

9

13

އުން

335

15

15

15

14

މުން

103

4.6

5

5

15

ދުން

295

13.2

13

13

16

ޑުން

144

6.4

6

6

17

ށުން

69

3.1

3

3

18

ޓުން

92

4.1

4

4

19

ބުން

107

4.8

5

5

20

އިން

15

0.7

1

1

21

ސުން

96

4.3

4

4

22

ޗުން

1

0

0

1

8198

367

366

367
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ދިރާސާގެ ސާމްޕަލް އަދި ދިރާސާ ހެދިގޮތް
މި ދިރާސާ ބިނާކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ( )2011އިން ނެރެފައިވާ “ދިވެހި ބަސްފޮތް” އިން ނެގި
މަސްދަރުން ހެދި ޖުމުލަތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ކޮލިޓޭޓިވް މެތަޑުގެ ދަށުން އިންޑަކްޓިވް
އެޕްރޯޗެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .މިއީ ކޮލިޓޭޓިވް މެތަޑުގެ ދަށުން ޓެކްސްޓް އެނެލިސިސްގެ މައްޗަށް ކުރި ދިރާސާއެކެވެ .މި
ދިރާސާގެ ސާމްޕަލް ދިވެހިބަހުގެ މަސްދަރުތަކަށް އާންމު (ޖެނެރަލައިޒް) ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދީފައިވާނެއެވެ .މި
ގޮތުން .މި ދިރާސާގެ ސާމްޕަލުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ ސްޓްރެޓިފައިޑް ރެންޑަމް ސާމްޕަލެކެވެ.
މި ދިރާސާގެ ސާމްޕްލިންގ ފްރޭމް ކަނޑައެޅީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ( )2011އިން ނެރެފައިވާ ދިވެހި
ބަސްފޮތުގައި ހުރި ހުރިހައި މަސްދަރުތައް މައިކްރޯ ސޮފްޓްގެ ވޯރޑް ޝީޓެއްގައި ލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ބަހުރުވައިގެ މަސްދަރުތައް ނޫން އެހެން ބަހުރުވަތަކުގެ މަސްދަރުތައް އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އެ
މަސްދަރުތައް އުނިކުރި ސަބަބަކީ މި ދިރާސާއަކީ ދިވެހިބަހުގެ ރަސްމީ ބަހުރުވައިގެ މައްޗަށް ކުރި ދިރާސާއެއް ކަމަށް
ވާތީއެވެ .މި ގޮތަށް އެހެން ބަހުރުވަތަކުގެ މަސްދަރުތައް އުނިކުރުމުން ރަސްމީ ދިވެހި ބަހުރުވައިގެ މަސްދަރުތަކުގެ ގޮތުގައި
ހުރީ  8198މަސްދަރެވެ .މީގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލުގެ ސައިޒަކީ  367މަސްދަރެވެ .މި ސާމްޕަލަކީ ފްރެކިޔުންސީ ލެވެލް
 %95އަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެކެވެ .މިއީ މި ސާމްޕްލިންގެ ފްރޭމްގައި ހިމެނޭ މަސްދަރުގެ  4އިންސައްތައެވެ.
މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލުގައިވާ ޢަދަދަށް މަސްދަރުތައް ނަގައިފައިވާނީ ލިޓްރޭޗަރ ރިވިއުގައި
ފާހަގަވިގޮތަށް މަސްދަރުގެ ފަހު ދެއަކުރާ ފިއްޔަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ސާމްޕްލިންގ ފްރޭމްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް
ވަކިވަކިން ބެލުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވުނީ ދިވެހިބަހުގެ މަސްދަރުތައް ނިމިފައި ހުންނަނީ  22ގޮތަކަށް ކަމެވެ .އެއީ  -1ލުން -2
ވުން  -3ރުން  -4ޅުން  -5ހުން  -6ޕުން -7 ،ޔުން  -8ނުން  -9ފުން  -10ތުން  -11ކުން  -12ގުން  -13އުން -14
މުން  -15ދުން  -16ޑުން  -17ށުން  -18ޓުން  -19ބުން  -20އިން  -21ސުން  -22ޗުން އެވެ .އެއަށްފަހު މިއިން ކޮންމެ
ޕެއަރއަކަށް ނިމިފައިހުރި މަސްދަރުތައް ދެނެގަތުމަށް ވޯރޑް ޑޮކިޔުމެންޓުގައި ލިޔެފައިވާ މަސްދަރުތައް އެކްސެލް ޝީޓަކަށް
ކޮޕީކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ޕެއަރއެއް ހިމެނޭ މަސްދަރުތަކުގެ ޢަދަދުތައް ދެނެގަތުމަށް އެކްސެލް ޝީޓުގައިވާ މަސްދަރުތައް
ފިލްޓަރކުރީއެވެ .އަދި ފިލްޓަރކޮށްފައިވާ  22ލިސްޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ލިސްޓެއްގައި ވާ ނިސްބަތުން ސާމްޕަލުގައިވާ
އަދަދަށް މި ޕެއަރތަކަށް ނިސްބަތްވާ މަސްދަރުތައް ނެގީއެވެ .ތާވަލު  1ގައިވަނީ ސާމްޕަލުގެ ތަފްސީލެވެ.
ސާމްޕަލުގެ ގޮތުގައި ނެގި  367މަސްދަރު ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ  5ޒަމާން ކަމަށް ދިރާސާގައި ބެލި 5
ޒަމާން ކަމަށްވާ “ވާކަން ،ވޭވޭހުރިކަން ،ވާނޭކަން ،ނިމުނުކަން ،ނިމިނިމުނުކަން” މިއިން ކޮންމެ ޒަމާނަށް ބަދަލުކުރީމާ ވީ
 1835ޖުމުލައެވެ .އެއަށްފަހު ،ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ  6ޒަމާނުގެ ތެރެއިން ދިރާސާގައި ބެލި  5ޒަމާންކަމަށްވާ
ވާކަމާއި ،ވޭވޭހުރިކަމާއި ،ވޭނޭކަމާއި ،ނިމުނުކަމާއި ،ނިމިނިމުނުކަމުގެ މައްޗަށް ހެދި މި ޖުމުލަތަކުން ޒަމާނާއި އެސްޕެކްޓް
ވަކިކޮށް ދެއްކުމަށް ޓަކައި ތާވަލުތަކެއް ހަދައި އެ ތާވަލުތަކުގައި ބަޔާންކުރީއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ނިމުނުކަމުގެ 367
ކަން އެއްތާވަލަކަށް އަޅައި އެނެލައިޒްކުރުމުން އެކަމުގެ ތެރޭގައި ދެވައްތަރަކަށް ކަމުގެ ޙާލަތު ދެމިގެންދާ ކަން ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވުމުން އެ ދެ ވައްތަރުގެ ކަމުގެ އަދަދު އިންސައްތައިން ހިމަނައިފައި ވާނެއެވެ.
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ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ޚިޔާލެކެވެ .އެ ގޮތުން ލިޔުއްވައިފައިވަނީ ދިވެހިބަހުގައިވާ ވާކަމަކީ އިހަށް ވެސް މިހާރު ވެސް ވާކަމެވެ.
މީގެ އިތުރަށް ވޭވޭހުރިކަމަކީ ވާހަކަ ދެކެވޭ ވަގުތު ނުވަތަ ބަސްބުނާ ހިނދު ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ކަންކަމެވެ .ހަމައެހެންމެ،
ވާނޭކަމުގެ ޒަމާނަކީ އަންނަން އޮތް ޒަމާނުގައި ވާނޭ ކަންކަމެވެ .ނިމުނުކަމަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ ކައިރި ޒަމާނެއްގައި ނިމިފައިވާ
ކަންކަމެވެ .އަދި ނިމިނިމުނުކަމަކީ ވޭތުވެދިޔަ ދުރު ޒަމާނެއްގައި ނިމިފައިވާ ކަންކަމެވެ (ޙުޞައިން ޞަލާހުއްދީން1328 ،ހ.؛
އިބުރާހީމް ރުޝްދީ1355 ،ހ؛ މުޙައްމަދު އަމީން1366 ،ހ.؛ މުޙައްމަދު ޖަމީލު1970 ،؛ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ކުރާ
ޤައުމީ މަރުކަޒު.)2004 ،

ކަމަށް އަންނަ އިންފްލެކްޝަނަލް ބަދަލު
ކަން ޒަމާނާއި އެސްޕެކެޓަށް ބަދަލުވާ އިރު ކަމަށް އަންނަނީ އިންފްލެކްޝަނަލް މޯފޮލޮޖިކަލް ބަދަލެކެވެ (މާޓިން ހެސްޕެލްމަތު
އާއި އެންޑްރިއާ ޑީ .ސިމްސް2010 ،؛ އޮސްޓެން ދާލް .)1985 ،ދިވެހިބަހުގައި ހިމެނޭ ކަން ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ
އެކި ޒަމާންތަކަށް ބެހިގެންދާ އިރު އިންފްލެކްޓްވެގެންދެއެވެ .މިސާލަކަށް “ދުވުން” މިލަފުޒު ވޭވޭހުރިކަމަށް ބަދަލުކުރާ އިރު
“ނީ” މި ސަފިކްސް އިތުރު ކޮށްގެން “ދުވަނީ” އަށް ބަދަލުވެއެވެ .އަދި “ދުވެފި ،ދުވާނެ” އަށް ބަދަލުކުރުމުން “ދުވުން”
މި ކަމުގެ ރޫޓް (މަސްދަރު) އެ ވަނީ އިފްލެކްޓްވެފައެވެ .ވޭވޭހުރިކަމުގެ ޒަމާން ދައްކައިދޭ “ދުވަނީ”ގެ ފަހަތުގައިވާ /ނީ /އަކީ
ވެވޭހުރިކަމުގެ ފާހަގައެވެ .އަދި ވާނޭކަމުގެ ޒަމާން ދައްކައިދޭ “ދުވާނެ”ގެ ފަހަތުގައިވާ /ނެ /އަކީ ވާނޭކަމުގެ ފާހަގައެވެ (ޢަލީ
އަޙުމަދު1970 ،؛ ބްރޫސް ޑިވެއިން ކެއިން2000 ،؛ ވިލްހަމް ގައިގަރ.)1996 ،
ޢަރަބިބަހުގެ ޓެންސަށް ބަދަލުކުރާއިރު ވެސް އިންފްލެކްޓްވާ ކަމަށް ކެރީން ސީ .ރައިޑިން ( )2005ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ.
“ســ” (ސަ) މި
ނ ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ ފަހަރަ ް
ށ ޢަރަބިބަހުގައި އަންނަން އޮތް ޒަމާ ް
މިސާލަކަ ް
ށ ކަމުގެ ކުރިއަށް َ
“ســ ْو َف” (ސައުފަ) މި މޯފީ ްމ އިތުރުކުރެވެއެވެ .ބަޔާންކޮށް ަފއި އެވާ  2މިސާލުން މި ކަން އިތުރަށް
ޕްރިފި ް
ކސް ނޫނީ َ
ހާމަވެއެވެ.
()1
()2

ِص ِر ِّى َغداً /.މާދަމާ އަހަރެމެން މިސްރުގެ ދާރުލް އާސާރަށް ދާނަމެވެ.
َسَن ْذ َه ُب إِلَى الْ َمت َ
ْح ِف الْم ْ
اطس فِى الْ َ
ـخ ِريْ ِف /.ދަނޑުވެރިޔާ ޚަރީފް މޫސުމުގައި އަލުވި އިންދާނެއެވެ.
َس ْو َف َي ْز َر ُع الَْف اَّل ُح الَْب َط ِ

މި މިސާލު  1ގައިވާ “ َن ْذ َه ُب “ މި ކަމަށް މި ވަނީ َســـــــ މި ޕްރިފިކްސް އިތުރުކުރުމުން ވާނޭ ކަމުގެ ޒަމާނަށް
ބަދަލުވެފައެވެ .މި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ ދާނަމެވެ .ދެވަނަ މިސާލުގެ َي ْز َر ُع މި ކަމުގެ ކުރިއަށް މި ވަނީ َس ْو َف މި މޯފީމް
އިތުރުކޮށްފައެވެ .މީގެ މާނައަކީ “އިންދާނެ” އެވެ.

ޑޭވިޑް ގްރެޑޮލް ،ޖެނީ ކެޝިއަރ އާއި ޖީން ސްވޭން ( )1998ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި އިނގިރޭސީބަހުގައި
ވެސް ކަމުގެ ރޫޓް އެކި ޒަމާނަށް ބަދަލުވާއިރު އިންފްލެކްޓް ވެއެވެ .މި ގޮތުން އިނގިރޭސި ބަހުގައި ނިމުނުކަން (PAST
 )TENSEރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް – EDއިތުރުކުރެވެނީ ކަމުގެ ރޫޓް އިންފްލެކްޓްވެގެންނެވެ .މިސާލަކަށް އިނގިރޭސި
ބަހުގައި “ ”JUMPމި ލަފުޒު ޕާސްޓެންސަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރުކުރެވޭ ސަފިކްސްއަކީ “ ”EDއެވެ .މި ގޮތުން
ޕާސްޓް ޓެންސްގައި “ ”JUMPEDމި އަންނަނީ އިންފްލެކްޓް ވެގެންނެވެ.
ޓެންސް ނުވަތަ ކަމުގެ ޒަމާނާއި އެސްޕެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްވެ ބަޔާންކުރި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ދިރާސާގައި
ޓެންސްގެ ގޮތުގައި ބަލައިފައިވަނީ އެ ކަމެއް ފަށައި އަދި ނިމޭ ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ ކަންކަމަށެވެ .މީގެއިތުރަށް
އެސްޕެކްޓްގެ ގޮތުގައި ބަލައިފައިވާނީ އެކަން ފެށުނު އިރެއް ނުވަތަ ނިމޭނެ އިރެއް ނޭނގޭ ،ނުވަތަ އެ ކަމެއް ނިމި އެ
ކަމެއްގެ ޙާލަތު ވާހަދައްކާއިރާ ހަމައަށް ނުވަތަ އޭގެ ފަހަތަށް ވެސް ދެމިގެންދާ ކަންތައްތަކަށެވެ .ވީމާ ،ޒަމާނާއި އެސްޕެކްޓާ
ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް އަންނަ ބަދަލަކީ އިންންފްލެކްޝަނަލް މޯފޮލޮޖިކަލް ބަދަލެކެވެ.
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މިދެ ޖުމުލައިގެ ދެމެދުގައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ އެއް ތަފާތަކީ ޕާފެކްޓް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޖުމުލައިގައި އެ ފިޔޮހި
( )knifeއަދިވެސްވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށް އިޝާރާތް ކުރުމެވެ .ނަން ޕާފެކްޓް ޖުމުލައިގައި އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް ނެތެވެ.
ބޮޑަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނާއިރު ޕާފެކްޓް އަންގައިދެނީ ޕާސްޓް ޙާލަތެއް (ސިޗުއޭޝަނެއް) ޕްރެސެންޓްގައި ނުހުއްޓި
ހިނގަމުންދާ ކަމެވެ (ބާރނާރޑް ކޮމްރީ.)1976 ،
ޢަރަބި ބަހަށް ބަލާއިރު ،ޢަރަބި ބަހުގައި ކަމުގެ ޒަމާނުގެ ރޭންޖުތަކެއް (މިންވަރުތަކެއް) ހިމެނެއެވެ .އެކަމަކު އޭގެ
ތެރެއިން އަސާސީ ޒަމާނުގެ ޢަދަދަކީ  2އެވެ .އެއީ ޕާސްޓް އާއި ޕްރެޒެންޓް އެވެ .އެކަމަކު ޕްރެޒެންޓް ބަލަނީ އެސްޕެކްޓްގެ
ގޮތުގައެވެ .ޕާސްޓާއާއި ޕްރެޒެންޓް ތަފާތު ކުރަނީ ސްޓެމްގެ ޓާމުތަކުންނާއި އިންފެލްކްޝަނަލް މާކަރުތަކުންނެވެ (ކެރީން
ސީ .ރައިޑިން2005 ،؛ ޖޭން ވައިޓްވިކް އާއި މަހުމޫދް ގާތަރް .)2008 ،މި ބައިތަކަށް ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް “ޕާފެކްޓް” އާއި
“އިމްޕާފެކްޓް” ނުވަތަ “ޕާފެކްޓިވް” އާއި އިމްޕާފެކްޓިވް” ގެ ގޮތުގައި ނަންކިޔެއެވެ .އެކަމަކު ފަހުން މި ބަޔާންކުރެވުނު
“ޓާރމް” ތަކަކީ ބަރާބަރަށް ބަލާނަމަ ޒަމާނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެސްޕެކްޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ .ކްލެސިކަލް
ޢަރަބީގައި ޕްރެޒެންޓް އާއި ޕާސްޓްވެސް ބަލަނީ އެސްޕެކްޓްގެ ގޮތުގައެވެ .ނަމަވެސް މި ޒަމާނުގެ ލިންގްއިސްޓުން ޕާސްޓް
ބަލަނީ ޓެންސްގެ ގޮތުގައެވެ (ކެރީން ސީ .ރައިޑިން2005 ،؛ ޖޭން ވައިޓްވިކް އާއި މަހުމޫދް ގާތަރް.)2008 ،
ޢަރަބިބަހުގައި “ޕްރެސެންޓް” ނުވަތަ ހިނގަމުންދާކަން ޢާންމުގޮތެއްގައި އިޝާރާތްކުރަނީ ކުރެވެމުންދާ ،ނުނިމި ހުރި
ކަންކަމަށް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ޙާލަތްތަކަށެވެ .އިނގިރޭސިބަހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ސިމްޕަލް ޕްރެސެންޓްއާއި ޕްރެސެންޓް
ކޮންޓިނިއުސްއަށް އަރަބިބަހުގައި ބޭނުންކުރެވެނީ ޕްރެސެންޓްއެވެ .އިނގިރޭސި ބަހުގައި މި ދެ ބައި ވަކިކުރާ ގޮތަށް
ޢަރަބިބަހުގައި ވަކިކުރާނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ .ޢަރަބިބަހުގައި ކަމުގެ ފުރިހަމަ މާނަ އަންގައިދެނީ ޕްރިފިކްސާއި ސަފިކްސް
އެކުވެގެންނެވެ .ބައެއް ފަހަރު އެ ދެބަޔަށް އެކުގައި ސާރކަމްފިކްސްގެ ނަމުންވެސް ބޭނުންކުރެވެއެވެ .ސަބަބަކީ އެ ދެބައި
ސްޓެމްގެ ދެކޮޅުން ސްޓެމާ ގުޅިފައިވާތީއެއެވެ( .ކެރީން ސީ .ރައިޑިން2005 ،؛ ޖޭން ވައިޓްވިކް އާއި މަހުމޫދް ގާތަރް،
 .)2008ޢަރަބި ބަހުގައި އަންނަން އޮތް ޒަމާން ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރަނީ “ޕްރެސެންޓް” އިންފްލެކްޓް ކޮށްގެންނެވެ (ޖޭން
ވައިޓްވިކް އާއި މަހުމޫދް ގާތަރް .)2008 ،ޢަރަބިބަހުގައި މާޒީ ބޭނުންކުރެވެނީ ނިމިފައިވާ ކަންކަމަށެވެ .އިނގިރޭސިބަހުގައި
ބޭނުންކުރާ ޕާސްޓް ޓެންސާއި ޕާސްޓް ޕާރފެކްޓް ގިނަ ޙާލަތްތަކުގައި އަރަބި ބަހުގައި ބޭނުންކުރަނީ މާޒީއެވެ( .ކެރީން
ސީ .ރައިޑިން2005 ،؛ ޖޭން ވައިޓްވިކް އާއި މަހުމޫދް ގާތަރް.)2008 ،
ދިވެހިބަހުގެ “ފައިނައިޓް ވަރބް” އާ މެދު ބްރޫސް ޑިވެއިން ކެއިން ( )2000ލިޔުއްވައިފައިވާ ކުރު ބަޔާނުގައި
ލިޔުއްވައިފައިވަނީ ހެބިޗުއަލް އެސްޕެކްޓް ނަމުގައި ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ “އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޭޑިޔޯ އަޑުއަހަމެވެ”.
މި މިސާލާއި ‘ޕްރެސެންޓް ޕްރޮގްރެސިވް’ އެސްޕެކްޓްގެ ނަމުގައި ހިމަނުއްވައިފައިވާ “އަހަރެން ދަނީ” މި މިސާލާއި
‘ޕާފެކްޓް’ އެސްޕެކްޓެއްގެ ނަމުގައި ލިޔުއްވައިފައިވާ “އޭނާ ދެންމެ ކައިފި” މި މިސާލެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް ޕާސްޓް
ޕްރޮގްރެސިވްގެ ނަމުގައި “އޭނާ މާލެ ދިޔައީ” މި މިސާލު ހިމަނުއްވައިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ފިއުޗަރ ޕްރޮގްރެސިވް ނަމުގައި
“އަހަރެމެން މާދަން މާލެ ދަނީ” ( )We are going to Male tomorrowމި މިސާލު ހިމަނުއްވައިފައިވެއެވެ .އަދި
“ޕާސްޓް ޓެންސް” މިހެން ލިޔުއްވުމަށްފަހު “އޭނާ މާލެ ދިޔަ” އަދި ފިއުޗަރ ލިޔުއްވުމަށްފަހު “އޭނާ މާލެ ދާނެ” މިހެން
ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ.

ވީމާ ،ބްރޫޒް ޑިވެއިން ކެއިން ލިޔުއްވައިފައިވާ ވާހަކަތަކުންވެސް ދިވެހިބަހުގައި ހުރި އެސްޕެކްޓާ

ޓެންސާ ބެހޭ ވާހަކަތައް މުޅިން ސާފެއް ނުވެއެވެ.
ޒަމާނަކީ ކަމެއް ހިނގި ،ހިނގާ ،ނުވަތަ ހިނގާނޭ ވަގުތު ދޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް ގެނެވޭ ބަދަލަށް ކިޔާނެމެކެވެ
(މުޙައްމަދު އަމީން1366 ،ހ.؛ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު .)2004 ،ކަމުގެ ޒަމާނާ ގުޅޭ ގޮތުން
ޤަވާޢިދު ލިޔުއްވާ ބޭފުޅުން ތަފާތު ޢިބާރާތްތަކުން ލިޔުއްވައިފައި ވީ ނަމަވެސް ހުރިހައި ބޭފުޅުން ވެސް ލިޔުއްވައިފައިވަނީ
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ޖޭ ހޮޕާރ އާއި އެލިޒަބަތު ކްލޮސް ޓްރައުގޮޓް .)2004 ،ނަމަވެސް އެސްޕެކްޓޭ ބުނެވެނީ އެ އިވެންޓަކާ މެދު ބެލެވޭ
ގޮތުގެ އިންޓަރނަލް ކޮންސްޓިޓުއެންސީއަށް ކަމަށް ޕައުލް ޖޭ ހޮޕާރ އާއި އެލިޒަބަތު ކްލޮސް ޓްރައުގޮޓް ()2004
ހާމަކުރައްވައިފައިވެއެވެ .އެއީ އެ އިވެންޓް ފެންނަނީ އެއް ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ފުރިހަމަވެފައިވާ (ޕާފެކްޓިވް) ކަމެއްގެ
ގޮތުގައި ނުވަތަ އެ ޙަރަކާތަކާ ގުޅިފައި ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވެ އޮތް ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ .ވީމާ ،ޒާމާނުގައި
މި ބަލަނީ އެކަމެއް ހިނގި ނުވަތަ ހިނގާނެ ވަގުތަށެވެ .ޒަމާން އެކަމުގެ ޙާލަތަށް ބިނާވެގެނެއް ނުވެއެވެ .އެއާ ޚިލާފަށް
އެސްޕެކްޓުގައި މިބަލަނީ އެޙަރަކާތެއް ފުރިހަމަ ވީ މިންވަރަކަށެވެ .ނުވަތަ އެކަމުގެ ޙާލަތަށެވެ .އެސްޕެކްޓަކުން އެކަމެއް
ހިނގި ވަގުތު ބުނެއެއް ނުދެއެވެ.
ޖުމުލައެއްގައިވާ ކަމަކުން ބުނެދެނީ ވަގުތު ނުވަތަ ޙާލަތުކަން އެނގެނީ އެޖުމުލައެއްގެ ސެމޭންޓިކް ދައުރުން ނުވަތަ
ސެމޭންޓިކް މާނައިން ކަމަށް އޮސްޓެން ދާލް ( )1985ބަޔާންކުރައްވައިފައިވެއެވެ .އެ ކަމަކުން ވަގުތު އަންގައިދޭނަމަ އެ
ކަން ފެށޭނެ އަދި ނިމޭނެ ވަގުތު ނުވަތަ އެ ކަން ފެށުނު އަދި ނިމުނު ވަގުތު އެ ކަމަކުން އެނގޭނެއެވެ .މާނައަކީ އެ
ކަމުގެ ވަގުތަކީ އެއީ މުސްތަޤުބަލުކަން ނުވަތަ މާޒީކަން އެ ކަމަކުން އެނގޭތީއެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް އެކަން އެއީ ޙާލަތުގެ
މައްޗަށް ދެމިގެންދާ ކަމެއް ނަމަ އެކަމެއް ފެށުނު ނުވަތަ ނިމޭނެ އިރެއް ނޭނގޭނެއެވެ .މިސާލަކަށް އެ ކަމެއް ،މާޒީގައި ފެށި
މުސްތަޤުބަލުގެ ތެރެއަށް ދެމިގެން ވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ.
ބާރނާރޑް ކޮމްރީ ( )1976ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ބަސްބަހުން ފެންނަ އެންމެ ޢާންމު ،ކަމުގެ ޒަމާންތަކަކީ
“ޕާސްޓް ،ފިއުޗަރ” އެވެ .ބައެއް ބަސްބަހުގައި މި  2ޓެންސް ވަތްކެއް ނުކުރެއެވެ .އަދި ބައެއް ބަސްބަހުގައި އެއްގޮތަކަށް
ވެސް ޓެންސް ވަތްކެއް ނުކުރެއެވެ .އިނގިރޭސި ބަހުގައި ޕާސްޓް ޓެންސްގެ ޙާލަތުގައި ކަމެއް ބަޔާންކުރަނީ ވާހަކަދައްކާ
ވަގުތުގެ ކުރީގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގި ކަންތަކަށެވެ .މިސާލަކަށް  John sangއެވެ .ފިއުޗަރ ޓެންސްގެ ޙާލަތުގައި
ކަމެއް ބަޔާންކުރާނީ ވާހަކަދައްކާއިރުގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގާނެ ކަންތަކަށެވެ .މިސާލަކަށް John will sing
އެވެ .ޓެންސްގެ ގޮތުގައި މިބަޔާންކުރެވުނު ހުރިހާ ބާވަތްތަކަކީވެސް ވަގުތާ ގުޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ނުކުތާތަކެވެ .އެފަދަ
ޓެންސްތަކަށް ބުނެވެނީ އެބްޒޮލިއުޓް ޓެންސެވެ .މާނައަކީ އެކަން ހިނގާނެ ނުވަތަ ހިނގި ވަގުތު އެ ފަދަ ކަންކަމުން
ކަނޑައެޅިގެން އެނގުމެވެ.
ބާރނާރޑް ކޮމްރީ ( )1985ލިޔުއްވައިފައިވާ ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ބަހުގައި ނޮންފައިނައިޓިވް ޕާޓިސިޕަލްތަކަކީ
އެބްޒޮލިއުޓް ޓެންސްތަކެއް ނޫނެވެ .މިސާލަކަށް
When walking down the road, I often meet Harry
މިޖުމުލައިގައި ޕްރެޒެންޓް ޕާޓިސިޕްލް ކަމަށްވާ “ ”walkingއިން އަންގައިދެނީ މައިގަނޑު ވާބުގެ ޓެންސާ
ގުޅުމެއްނެތް ކަމެވެ .އެއިން ދައްކައިދެނީ ކަން ހިނގާ ޙާލަތެވެ .އެހެންކަމުން ޕްރެސެންޓް ޕާޓިސިޕްލްއަކީ އެބްޒޮލިއުޓް
ޓައިމް ރިފަރެންސެއް ނޫނެވެ .އެއީ އެކަން ހިނގާ ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެން ނޭނގޭތީއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ޕްރެސެންޓްގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭބައިތައް އެސްޕެކްޓްއަށް ވަދެއެވެ .އެއީ ހެބިޗުއަލް އާއި ޕްރޮގްރެސިވްއެވެ .ހެބިޗުއަލްއަކީ ސިމްޕަލް ޕްރެސެންޓް އެވެ.
އަދި ޕްރޮގްރެސިވްގެ ތެރޭގައި ޕްރެސެންޓް ކޮންޓިނިއުސް ހިމެނެއެވެ .މިސާލަކަށް “ ”John is singingއެވެ .މިއީ
ވާހަކަދައްކާ އިރު ހިނގަހިނގާ ހުރި ކަމެއް ނަމަވެސް މިކަން ފެށުނު އަދި ނިމެނޭ ވަގުތެއް މިކަމުން ބުނައެއް ނުދެއެވެ.
އިނގިރޭސިބަހުގެ ޕާފެކްޓްގެ ތެރޭގައިވެސް އެސްޕެކްޓް ހިމެނޭ ކަމަށް ބާރނާރޑް ކޮމްރީ ( )1976ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ.
މިސާލަކަށް ތިރީގައިވާ ދެ މިސާލަށް ބަލައިލާނަމެވެ.
I have lost (perfect) my pen knife.
I lost (non - perfect) my pen knife.
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ފްރޮމްކިންއާއި ޑޭވިޑް ބްލެއަރއާއި ޕީޓަރ ކޮލިންސަން ( )1999ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ބަހަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ
ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ އެ ބަހަކާ މެދު ފުން ދިރާސާތައް ކޮށް އެ ބަހުގައި ހުރި ޢިލްމީ ޙަޤީޤަތްތައް ހާމަ ކޮށްދިނުމެވެ .ނަމަވެސް
ދިވެހިބަހުން ހަދައިފައި ހުރި މި ފަދަ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް މަދު ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މި ދިރާސާއަކީ ބަހަވީޢިލްމުގެ (ލިންގްއިސްޓިކް) ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ،ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޒަމާންތަކުގެ
ތެރެއިން އެސްޕެކްޓަށް ވާ ބައިތަކާއި ޒަމާނަށް ވާ ބައިތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނާން ކުރި ދިރާސާއެކެވެ .ލިންގުއިސްޓިކު
ނަޒަރުން ޒަމާނަކީ ކަމުގެ ޙަރަކާތް ހިނގި ވަގުތެވެ .ޒަމާނާ ޚިލާފަށް އެސްޕެކްޓަކީ ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ޙާލަތެއް ފުރިހަމަވީ
މިންވަރެވެ (ކެރީން ސީ .ރައިޑިން .)2005 ،ދިވެހިބަހުގެ ކަން ،ޒަމާނަށް ބެހުމުގައި އެސްޕެކްޓުގެ މައްޗަށް ބެލިފައި
ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ބްރޫސް ޑިވެއިން ކެއިން ( )2000މި ވާހަކަތައް ދައްކަވައިފައި ވީނަމަވެސް އޭނާ ބަޔާންކުރައްވާ
ގޮތުގައި އޭނާ ރިސާޗުގައި ދިވެހިބަހުގެ “ފައިނައިޓް ވަރބް” އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިމަނުއްވައިފައި ވަނީ ވަރަށް “ބްރީފް
އޯވަރވިއު” އެކެވެ .އެހެންކަމުން މި ދިރާސާ މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ،ދިވެހިބަހުގައި
މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޒަމާންތަކުން އެސްޕެކްޓަށް ވާ ބައިތަކާއި ޒަމާނަށް ވާ ބައިތައް ވަކިކޮށް ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއްކަން
ހޯދުމެވެ .މި ދިރާސާގެ ސަބަބުން ދިވެހިބަހާ މެދު މީހުން ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅުވެގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެން ދާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ދިވެހިބަސް އުނގެނޭ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ދިވެހިބަހުގައި ހުރި ކަމުގެ ޒަމާނާއި އެސްޕެކްޓް ދެނެގަނެވޭނެ
ގޮތް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.
މި ދިރާސާކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ ރަސްމީ ބަހުރުވައިގެ މައްޗަށެވެ .މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ ރަސްމީ
ބަހުރުވައިގައި ބޭނުންކުރާ މަސްދަރުތަކުން ހަދައިފައިވާ ޖުމުލަތަކެވެ .އެހެންކަމުން މި ދިރާސާގެ ސާމްޕަލުގެ މައްޗަށް
ބަލައިގެން މި ދިރާސާ އާންމު ކުރެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ބަހުރުވައަށެވެ .މި ދިރާސާގައި ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު
ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ޒަމާން ކަމަށް ބަލައިފައިވާނީ “ވާކަން ،ވޭވޭހުރިކަން ،ވާނޭކަން ،ނިމުނުކަން ،ނިމިނިމުނުކަން” އެވެ.
“ނަމަވުން” ނުހިމެނީ އެއީ ނަމަވުމުގައި ވާނޭކަމާއި ނިމުނުކަމުގެ ޒަމާން އެކުލެވޭތީއާއި އެ ޒަމާންތަކާ “ނަމަވުން” ފުށުއަރާ
ކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ .އަދި ވަކި ޒަމާނެއް އަންގައިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ ޖުމުލަތަކަކީ ޝަރުތީ ޖުމުލަތަކެއް ކަމަށް
ބެލެވޭތީއެވެ.

ލިޓްރޭޗަރ ރިވިއު
މި ލިޓްރޭޗަރ ރިވިއުގައި ދިވެހި ބަހާއި އަރަބި ބަހާއި އިނގިރޭސީ ބަހުގައި ހިމެނޭ މި ދިރާސާއާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް
ލިޓްރޭޗަރގެ މައްޗަށް ބަލައިފައިވާނެއެވެ .އަރަބި ބަހާއި އިނގިރޭސީ ބަހުގެ ލިޓްރޭޗަރ ހިމެނީ ،ދިވެހިބަހަށް އެންމެ ބޮޑަށް
އަސަރު ފޯރާ ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ދެ ބަސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ .އަދި ކަން ވަކި ޒަމާނަކަށް ނުވަތަ ވަކި
އެސްޕެކްޓަކަށް މާނައިގެ ގޮތުން (ސެމޭންޓިކް ގޮތުން) ގުޅުވަން އެނގެނީ ކަމަށް އަންނަ އިންފްލެކްޓްތަކުން ކަމަށް ވާތީ
މިކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް ވެސް މި ލިޓްރޭޗަރ ރިވިއުގައި ބަލައިފައިވާނެއެވެ.

އެސްޕެކްޓާއި ކަމުގެ ޒަމާން (ޓެންސް)
ކެރީން ސީ .ރައިޑިން ( )2005ލިޔުއްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ބަހަވީޢިލްމްގެ ހަމަތަކުންބަލާއިރު “ޓެންސް”އިން އަންގައިދެނީ
ކަމުގެ ޙަރަކާތް ހިނގި ،ހިނގާނެ ޒަމާން ނުވަތަ ވަގުތެވެ .ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ޒަމާން ގުޅޭނީ ވާހަކަދައްކާމީހާއާ
ގުޅިގެން ދުރު މާޒީން ފެށިގެން މުސްތަޤުބަލުގެ ތެރެއަށް ދަމައިލެވޭ ރޮނގުގައި ވަގުތު ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
އެއީ ވާހަކަދައްކާ ވަގުތު (ޑިއެކްޓިކް ޓެންސް) ނުވަތަ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެވެސް އެހެން ނުކުތާއެކެވެ (ޕައުލް
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Tense and aspect in Dhivehi Language: A
linguistics analysis

AMINATH ZAHIR, Faculty of Arts, The Maldives National University

This paper reports on a study undertaken in 2013 that aimed to identify
the tense and aspect system in the Dhivehi language. As such an analysis of Dhivehi has
never before been conducted, the significance of this study lies in the original contribution
it makes to advancing the knowledge of the language, following rigorous linguistic methods
of inquiry. Based on a qualitative research methodology, the study utilized a sample of
1835 sentences. The results indicate that there are two tenses and three aspects currently
in use in Dhivehi. The two tenses include Future Tense and Past Tense. The three aspects
are Habitual Aspect, Present Progressive Aspect, and Perfect Aspect.
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ް ދިވެހިބަހުގައި ހުރި ކަމުގެ ޒަމާނާއި އެސްޕެކްޓ،ުބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާ އިރ
)ް(ޙާލަތު ދެމިގެންދާ ކަންކަނ
ީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓ،ް ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސ،ުއާމިނަތު ޒާހިރ
		
،ު ބަހަވީޢިލްމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރ،ް މި ދިރާސާއަކީ ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޒަމާންތަކުގެ ތެރެއިނ:ާޚުލާޞ
ި މ.ެވަނަ އަހަރު ކުރި ދިރާސާއެކެވ2013 ،ްއެސްޕެކްޓަށް ވާ ބައިތަކާއި ޒަމާނަށް ވާ ބައިތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނާނ
ް މިއީ ކުއަލިޓޭޓީވ.ެދިރާސާއަކީ ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ވުމުން މި ދިރާސާގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވ
ް މި ދިރާސާއިނ،ާ ދިރާސާގެ އެނެލިސިސްގެ މައްޗަށް ބަލ.ެ ޖުމުލަ ތަޙުލީލުކޮށްފައިވާނެއެވ1835 ި މި ދިރާސާގައ.ެދިރާސާއެކެވ
ިހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޒަމާންތަކުގެ ތެރެއިން މި ދިރާސާގައި ބެލި ފަސް ޒަމާނުގެ ތެރޭގައ
ް) ނިމިނިމުނުކަމުގެ ޒަމާނ2( ،)ް) ވާނޭކަމުގެ ޒަމާން (ފިއުޗަރ ޓެންސ1( ީ އެ ދެ ޒަމާނަކ.ެ އެސްޕެކްޓެވ3 ި ޒަމާނާއ2 ީހިމެނެނ
ެ) ވޭވޭހުރިކަމުގ2( ،)ް) ވާކަމުގެ އެސްޕެކްޓް (ހެބިޗުއަލް އެސްޕެކްޓ1( ީ އަދި އެ ތިން އެސްޕެކްޓަކ.ެ(ޕާސްޓް ޓެންސް) އެވ
.ެ) ނިމުނުކަމުގެ އެސްޕެކްޓް (ޕާފެކްޓް އެސްޕެކްޓް) އެވ3( ،)ްއެސްޕެކްޓް (ޕްރެސެންޓް ޕްރޮގްރެސިވް އެސްޕެކްޓ

ްތަޢާރުފ
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