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މިުހންމު  ިސފައެކެވެ.  ިއރާދަކުރެއިްވ  هللا  ިއނާްސނާއަށް  ބަހީަކ 

ޚާއަްސވެގެންދާ  ިއނާްސނާ  ތެރިެއން  މަޚުލޫޤުންގެ  ޖަވިާހރެކެވެ. 

އެންމެ މިަތވިެރ އެއް ިސފައެވެ. ކެމްބިްރޖް ޔިުނވަރިސީޓ ޕްރްެސ 

ިއން ޗާޕުކޮށްފިައވާ، "ވަޓިްއޒް ލެންގުއޭޖް" ިދރާާސއެއްގިައ (އަހަރު 

އެނގެން ނެތް) ޖީޫލ އްެސ.އެމްބާރގް، އިާއ ޑެބޯރާހް ޖޭ.ވައްުސ 

ހާމަކުރާގޮތުގިައ ބަހީަކ ިއނާްސނާއިާއ އޭނާގެ ިއޖިުތމީާޢ ޙަޔާތުގެ 

އެންމެހާ ތަކެއްޗިާއ ިދރުމާ ގުޅުވިައދޭ މުޢާމަލާތެކެވެ. އިަދ ބަހީަކ 

މާނައެއް ދޭހަވާ ގޮތަށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެކެވެ. 

އެމިެެރކަން ފޯރަމް ފޯ ގްލޯބަލް އިެޑޔުކަޭޝން ިއން "ދަ ްސޓަރީޑ 

ކަރުދާހެއްގިައ  ިދރީާސ  ހުށަހިެޅ  ނަމުގިައ  ގެ  ލޭންގުއޭޖް"  އޮފް 

ހަމްފީަރ ޓޮނިްކން (2004) ހާމަކުރާގޮތުގިައ ބަހީަކ ިއނާްސނާގެ 

ިއނާްސނާގެ  އީެއ  ވީަސލަތެވެ.  ފައްކާކުރާ  ގުޅުންތައް  އެންމެހާ 

ިޚޔާލިާއ ިފކުރު ހަވާއަށް ދޫކޮށްލިެވ އެއާމެދު ދެން ިތިބ ީމހުނަށް 

އަޑިާއ  އޭގިައ  ހަޔާތެކެވެ.  ޤިާއމްކޮށްދޭ  ިނޒާމެއް  ިފކުރުކުރުމުގެ 

ރާގިާއ ިސފަތައް އެކުލެވޭ ިނޒާމެކެވެ. 

އެއް  ބޭނުންތިެރ  ިމފަދަ  މިުހންމު  ިއނާްސނާއަށް  އެހެންކަމުން 

އާަސުސ ދެނެގަތުމީަކ ިމފަދަ ފަންނެއްގިައ ިފކުރުކުރާ ހަމަ ކޮންމެ 

ފަރުދަކަށްމެ މިުހންމު ކަމެއްކަމުގިައ ދެކެމެވެ. 

އެންމެ ފުރަތަމަ "ބްަސ" ިމ ލަފުޒުގެ މާނައާމެދު ިފކުރުކޮށްލައްވާށެވެ. 

އެހީެނ ލަފުޒެއްގެ ަޝރަޙައާމެދު ިފކުރުކުރިާއރު ިމ ލަފުޒު އެނިގ 

ދޭހަވެގެން ހުރުމީަކ މިުހންމުކަމެއްކަމުގިައ މެނީުވ ނުވާނެއެވެ.  

ލަފުޒުގެ  ިމ  "ބްަސ"  ބުނެދޭގޮތުގިައ   (2011) ިދވިެހބްަސފޮތް 

ިއނާްސާނއްަށ ިލިބގެްނވާ އަޖިައބެއްފަަދ ބްަސ
އާދަމް ޒިާހރު (ކުރިޮޅ)

ނުވަތަ  އަޑު  ުޝޢޫރެއް،  އުފެދޭ  ިހތުގިައ  ީމހެއްގެ  މާނައީަކ 

ފާޅުކުރާ  މިަތން  ހަމަތަކެއްގެ  ވިަކ  ބޭނުންކޮށްގެން  ިއާޝރާތެއް 

ފާޅުކުރުމެވެ. ޢަރީަބގިައ ބުނެ އުޅޭ "ލުޣަ" (މީުނރު އަލް ބީާކ، ޑރ. 

ރީޯހ ބާލްބީާކ، 1999)، އިަދ ިއނިގރީޭސ ބަހުން "ލެންގުއޭޖް" 

ިމ  ިކޔީެނ   (2000 ިޑކަްޝނަީރ،  ިއންގިްލްޝ  (އޮކްްސފޯޑު 

މާނިައގައެވެ. 

"ބްަސ" ގެ މުހުތާދުކުރެވޭ، އިަދ ިއްޞިޠލީާޙ މާނައީަކ ިއނާްސނުން 

އެކެއް އަނެކަކާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގިައ ވާހަކަދެއްކުމަށިާއ ިލޔެ ިކޔުމުގިައ 

އަޑިާއ  ފިުރހަމަވުމުގިައ  ވީަސލަތް  އެ  ވީަސލަތެވެ.  ބޭނުންކުރެވޭ 

މަޚުރަޖިާއ ިސފަ އެކުލެވުމާއެކު އެ ކަންކަން ވިަކކޮށްގަނިެވގެން ިލޔެވޭ 

ިނޒާމެއް ިހމެނޭނެއެވެ. އިަދ ޖަމާޢަތުގިައ ބޭނުން ިހފޭނެއެވެ. 

ިއރާދަކުރެއިްވ  هللا  ިއނާްސނާއަށް  މުދަލެލެކެވެ.  ިޢލީްމ  ބަހީަކ 

ޖަނަވާރުންގެ  ިއނާްސނުންނިާއ  ހުނަރެކެވެ.  ފަނީްނ  މިަތވިެރ 

ހިައިސއްޔަތު ބަދަލުވެގެން ިދއުމުގިައ ޚާއަްސ ިސފައެކެވެ. ިއނާްސީނ 

އުފާވިެރކަމުގެ އެއް ރުކުންވްެސމެއެވެ. އެހީެނ ިއނާްސނާގެ ބުއިްދން 

ިފކުރުން ނެރެ ހާމަކުރުމުގެ އާލާތެކެވެ. ބަހުގެ ިޢލްމުވިެރޔާ ރޮބަޓް 

ޮސލަމަން (2001) ިލޔުއްވާގޮތުގިައ ބަހީަކ ިއނާްސނާގެ ިޚޔާލުތައް 

މެދުގިައ  އެބިައީމހުންގެ  ބަދަހިަހކަން  ގުޅުމުގެ  އެއްގޮތްކޮށީްދ 

ގެންެސދޭ އެއް ވީަސލަތެވެ. 

ބައެއް ބްަސބަހުގިައ ިއނާްސނެއްކަން ނުވަތަ ިދރުމެއް ވާ އެއްޗެއްކަން 

ދެނެގަންނީަނ، ނުވަތަ ިއނާްސނެއްކަމުގެ ިއްސ ރުކުނީަކ ބަހީަވގޮތުން 

ިލިބދެވޭ ކުޅަދާނަ، ޤިާބލްކަމެކެވެ. ިމގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ބަހީަކ 

އެފިްރކަން ބަހެވެ. މިައކަލް ގެލްފެންޑް (1997) ިލޔުއްވާގޮތުގިައ 

ބްަސ
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އެވެ.  މާނައީަކ ީމހާ  ބަހުގިައ "މުންޓޫ" ގެ  ޯޝނާ  އެފިްރކާގެ 

"ކުންޓޫ" ގެ މާނައީަކ ވާހަކަ ނުދެކެވޭ ީމހާ އިާއ އިަދ ިދރުން ނެތް 

އެންމެހާ އެއްޗެކެވެ. ހަމަ އެބަހުގިައ "ިކންޓޫ" ިކޔީަނވްެސ ިދރުން 

ނެތް އެއްޗެއަްސށެވެ. ތަންތަނަށް ިކޔީަނ "ހަންޓޫ" އެވެ. 

ބަހީަކ ކޮބިައކަމާމެދު ިދރާާސކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގިައވްެސ 

އޭގެތެރިެއން  ހުއްޓެވެ.  އެބަ  ނަޒިަރއްޔާތައް  ތަފާތު  ިޚޔާލުގެ 

ޤުރުއާނުގެ  ީކިރިތ  އެއްޗެކެވެ.  ިއލީާހ  ބަހީަކ  ިފކުރީަކ  އެއް 

(2007) ގިައ ިލޔުއްވިައފިައ ވެއެވެ. "އިަދ  ިދވިެހ ތަރުޖަމާ 

ކަލާނގެ  އެ  ނަންތައް  ތަކީެތގެ  ހިުރހާ  ފާނަށް  އާދަމްގެ 

އުނގަންނަވިައދެއިްވއެވެ." (ބަޤަރާ ޫސރަތުގެ 31 ވަނަ އާޔަތުގެ 

ިދވިެހ ތަރުޖަމާ)

ހާމަކުރެއިްވކަމަށް  ިޖނިްނ  ިއބުނު  ތީާއދުކޮށް  މާނައަށް  ިމ 

ހާމަކުރައްވީަނ   (2001) (ނަދީުވ)  ވީަޙދު  މުޙައްމަދު  ިލޔެ، 

ިއނާްސނާއަށް ބްަސ ދްަސީވ ކަލާނގެ ިއނާްސނާގެ ހިަށގިައ އެ 

ހުނަރު ލެއްވުމުންނެވެ. 

ބްަސ އުފިެދ ީއޖާދިުވގޮތާމެދު ދެވަނަ ނަޒިަރއްޔާއެއްގިައ ބުނީަނ 

ނިެތއެވެ.  ބްަސ ދްަސވީަނ އެއްވްެސ ަސބަބެއް  ިއނާްސނާއަށް 

ފަހެ ިއނާްސނާ ގްަސތުގިައ ީއޖާދުކުޅަ އީެހއެއް ނޫންކަމުގިައ ިމ 

ނަޒިަރއްޔާ ދެކެއެވެ. ިއނިގރީޭސ ިއލްމުވިެރއެއްކަމުގިައވާ އެޑަމް 

ްސިމތް ިކޔާ ީމހަކު ހާމަކިުރ ކަމަށް މުޙައްމަދު ވީަޙދު (ނަދީުވ) 

(2001) ހާމަކުރާގޮތުގިައ "ބަހީަކ ިއނާްސނާއަށް ހަމަ ހުރެފިައ 

ދްަސވާ ހުނަރެކެވެ. އިަދ އެ ބްަސ ދްަސކުރުމަށް ިއތުރު ކަމެއް 

ކުރީަނ ީކ ނޫނެވެ. ިއތުރަށް ތަރައީްޤވީަނއެވެ".

ިތންވަނަ ިފކުރު ނުވަތަ ނަޒިަރއްޔާ އީަކ ާސންްސކިްރތް ބަހުގެ 

ިޢލްމުވިެރ ޕްރޮފަެސރެއްކަމުގިައވާ، ޖަރުމަނުގެ މެކްްސ މުލަރގެ 

ިފކުރެވެ. އޭނާ 1864 ގިައ ދެއިްވ ތަޤީުރރެއްގިައ ބިުނ ކަމަށް 

ފޮތެއްގިައ ިލޔެފިައވެއެވެ. "ބަހީަކ  އެތައް  ިޢލްމުވިެރން  ފަހުގެ 

ިއނާްސނާގެ އެތެރެހީަށގިައ އުފިެދފިައވާ ޣީަރޒާއެއްގެ ަސބަބުން 

ހިެދ ފޯދޭ ިޢލްމެކެވެ."

ކޮންމެއަކްަސ ބަހީަކ ިއނަްސނާގެ ޙަޔާތާއެކު ދިުނޔޭގިައ ިދރުނު 

އިަދވްެސ  ފޯދެމުން  ހިެދ  ތަރައީްޤވެ  އެއާއެކު  ިޢލްމެކެވެ. 

ބޮޑު  ފުން،  ފުޅާ،  އޮތް  ފުރަުސތު  ހޯދުމަށް  ިސއްރު  އޭގެ 

ގޮތުގިައ ިމ އަޖިައބުކުރުވިަނިވ ިނޢުމަތުގެ  ިޢލްމެކެވެ. ބުނެވޭ 

ިސއްރުތައް ދެނެގަތުމަށް ީމގެ 2600 އަހަރުކީުރގިައ ިމްޞރުގެ 

ރްަސކަމުގިައވްެސ ިދރާާސތަކެއްގެ މަަސއްކަތްކުޅައެވެ. ިމގޮތުން 

ބުނާ  އުޅުނުކަމަށް  ކީުރގިައ  ޒަމާނަށްވުރެ  ފާނުގެ  މާޫސގެ 

ނުވްެސ  އުމުރަށް  މޮށުމުގެ  ބްަސ  އަމުރަށް  ިފއުއައުނަކުގެ 

ލިައ  މައްޗަށް  އްުސ ފަރުބަދައެއްގެ  ކިުދން  ދެ  ތުއްތު  އަންނަ 

ބަންދުކުޅައެވެ.

ލިައ  މަންމަނަކު  ބަލަހައްޓަން  ކަންކަން  ތަނުގިައ  އެ  ދެން 

އީެމހާވްެސ ކިުދންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުން މަނާކޮށްގެން ިއމިްތޙާނެއް 

ކުޅައެވެ. (ިމވާހަކަ ހާމަކޮށްފިައވީަނ މުޙައްމަދު ވީަޙދު، ނަދީުވ 

2001 ގިައ ދެއިްވ ތަޤީުރރެއްގިައ) ކޮންމެއަކްަސ ނީަތޖާއަކަށް 

ިމ  "ބެކްޮސ"  ފުށުން  އެއްކުއްޖެއްގެ  ކިުދންގެތެރިެއން  އެ  ީވ 

ިކޔުނު  ބަހޭ  ފާޅުވުމެވެ. ޙީަޤޤަތުގިައ ިމީއ ފީްރިޖއަން  ލަފުޒު 

ބިައީމހުން  އެ  ބުނާގޮތުގިައ  ބަޔަކު  އެއް  ލަފުޒެކެވެ.  ބަހެއްގެ 

އެބަހުގެ  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގިައ  އަނެއްބަޔަކު  ިކޔާނަމެކެވެ.  ޕާނަށް 

އަހުލުވިެރންގެ ރޮއްޓަށް ިކޔާނަމެވެ. ިހތާމައީަކ އެކަށޭނަ ނީަތޖާ 

ނިުނކުންނީަންސ އެ ދެ ކިުދން ިމ ދިުނޔެ ދޫކީުރކަމަށް ވެއެވެ. 

ިޢލްމުތައް  އަޖިައބު  ނޫންަސ ބަހުގެ  ކަމީަކ ިމއަށްފަހު  އެނގޭ 

ިތ  ނެ ިދ ވަ އަ ުވެްސ  ދ ބަ އަ ން  ންާސނު ިއ ިއ  ުގަ ުމ ތ ގަ ދެނެ

ކުރާކަމެވެ.  ިދރާާސތައް  ިޢލްމުގެ  ިމ  މަަސއްކަތްކުރާކަމެވެ. 

ިދރާާސކޮށް  ގުރޫޕް  އޭނާގެ  އިާއ   (2003) ތޮމަްސން  ބާރޓް 

ިކތަންމެ  ބަހީަކ  ބުނާގޮތުން  ިރޕޯޓެއްގިައ  އާންމުކޮށްފިައވާ 

ހޯދުން  އްަސލާމެދު  ިދރާާސ ކިުރކަމުގިައިވޔްަސ އޭގެ  ވަރަކަށް 

ބްަސ
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ދިަތ ީއޖާދެކެވެ. ނަމަވްެސ ިއނާްސނާ ގެ އްަސލީަކ އާދަމްގެ ފާނު 

ކަމުގިައީވީތ އީެއ އެންމެ ފުރަތަމަ ބްަސ ބޭނުންކިުރ ިއނާްސނާކަން 

ވާހަކަދެއިްކ  އޭނާ  ބްަސކަމުގިައވީަނ  ފުރަތަމަ  އިަދ  ކަށަވަރެވެ. 

ދެއިްވ މުޢިުޖޒާތެއްކަމުގިައ  އެކަލޭގެފާނަށް  ބަހެވެ. އީެއ ކަލާނގެ 

ިއނާްސނުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ.  

ބަހުގެ ދިޮށކަން: ިކިހނެއް ދެނެގަންނީާނ؟

-ނިުނމޭ- 

  ނަތީޖާ  ކުރި ދިރާސާ  އަހަރު
އެއްހާ 2600މީގެ 

  )2014އަހަރުކުރި (
. އެއީ މިސްރުގެ ފިރުއައުނުން ދިރާސާއެއް ކުރި

އިންސާނާ ބަސް ދަސްކުރާގޮތް ދެނެގަތުމާއެކު އެންމެ 
. ވިހޭ ތުއްތު ދެ ދޮށި ބަހަކީ ކޮބައިކަން  ދެނެގަތުމަށް

 . ކުދިން ފަރުބަދަމަތީ ގެއެއްގައި ވަކިން ބައިތިއްބީ
 . އެހެން މީހަކު ބައްދަލުކުރުން ހުއްޓުވީ

  )2001(މުޙައްމަދުވަޙީދު ނަދުވީ، 

އެތަނުން އެއް ކުއްޖަކު ބޭނުންކުރީ
. މިއީ ބުނެވޭގޮތުގައި  " މި ލަފުޒު "ބެކޮސް
 ފްރީޖިއަން ބަހުން ފިހެފައިހުންނަ 
. ދެވަނަ ކުއްޖާ ބަހެއް  ކާއެއްޗެއް

  ނުބުނަނީސް ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ 

.  2000މީގެ  ބުނެވޭގޮތުގައި ކުޑަކުދިން ބަސް އަހަރުކުރި
ދަސްކުރާގޮތާބެހޭގޮތުން މީގެ ދެހާހެއްހާ 
. ނަމަވެސް  އަހަރުކުރިންވެސް ދިރާސާއެއް ކުރި
. މި ކަމުގައި ބޭނުންކުރީ ތުއްތު  ނަތީޖާއެއް ނުނިކުމޭ

. (ޑޮކްޓަރ ތޮމްސަން ކު   )2003ދިން

އެއްވެސް ލަފުޒެއް އެ ކުދިން
. އެ  ބޭނުންކުރިކަން އެނގޭކަށް ނެތް

.   ކުދިން ބަހެއް ނުބުނެ މަރުވީ

ވަނަ 13މީލާދީން 
  ގަރުނުގެ ތެރޭގައި

ބައެއް ލިޔުމުގައިވާގޮތުން 
  ވަނަ ގަރުނުގައި  12

ގެ އަމުރަށް 2ރޫމީންގެ ރަސްގެފާނުން، ފްރެޑްރިކް
ދެ ކުދިން ވަކިން ބައިތިއްބައިގެން އެ ކުދިން ތުއްތު 

 . ބޭނުންކުރާ ފުރަތަމަ ބަސް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްކުރި
  )1999(ޑޮނާލްޑް ޑެޓްވިލަރ

. އެ ކުދިން އެކަށޭނަ ނަތީޖާއެއް ނުނިކުތް
.   ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން މަރުވެފައިވޭ

ގެ 1400މީލާދީން 
  ފަހުކޮޅުގައި.

ޢިލްމު ދެނެގަތުމަށް އެސްކޮޓްލޭންޑްގައި ބަހުގެ 
.  4ތަނުގެ ރަސްގެފާނު، ޖޭމްސް ދިރާސާއެއްކުރި

މިއީވެސް ދެ ކުއްޖަކު ބޭނުންކޮށްގެން ކުޅަ 
. (ސާރ ވިލިޔަމް ކްރައިޖީ،    )1937ދިރާސާއެއް

މާ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ނުކުތްކަމެއް އެނގޭ
.   އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުފެނުނު

ފުރަތަމަ އިންސާނުންދުނިޔޭގައި އެންމެ   ގެ ތެރެ  1500މީލާދީން 
ވާހަކަދައްކައި އުޅުނު ބަހަކީ ޖާމަން ބަސްކަމުގައި 
. (ހައިޑް ފްލިޕޯ،  ހާމަކުރުމަށް ދިރާސާތަކެއް ކުރެވުނު

2012(  

 . ހެކި ދެއްކޭވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ނު ނިކުމޭ

ވެބްސްޓަރ ވަނީ އޭނާގެ މާ ފުން ނޫން  1830މީލާދީން 
ދުވަސްވަރު ދިރާސާއަކަށްފަހުގައި އީސާގެފާނުންގެ 

ބޭނުންކުރެވުނު އެރެމިކް ބަހަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ 
  ބަސްކަމުގައި ހާމަކޮށްފައި (ވެބްސްޓަރ، ...)

. ނަތީޖާއިން ދެއްކިކަމަށް ލިޔެފައި އޮވޭ
.   އެއީ އެހާ ބާރު ހުރި ލިޔުމެއް ނޫން

އެއްވްެސ ަޝއްކެއް ނެތެވެ. ިއނާްސނާގެ މުޢާމަލާތް ފެށުނު ިހާސބު 

ަޝއްކެއް ނިެތ އެނގެއެވެ. އީެއ އާދަމް ޢަލިައިހއަްސލާމުގެ ިދރުމެވެ. 

هللا ުސބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ިއނާްސނާ ވުޖޫދުކުރެއީްވ ބަހާއެކުގައެވެ. 

ިމ ީއ އޮޅުމެއް ނެތްކަމެކެވެ. ނަމަވްެސ ދިުނޔޭގިައ ިދރާާސކުރުން 

ިލިބގަތުމަށްމަަސއްކަތްކުރުން  ޤިާބލްކަން  ިޢލީްމ  އޮވެއެވެ. 

ިމތަނުގިައ  ޙީަޤޤަތްތައް  ބައެއް  ފިެނފިައވާ  ިމގޮތުން  އޮވެއެވެ. 

ނަކަލުކޮށްލާނަމެވެ. 

ބްަސ


