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  :ضکاک هٌطق
 

ُوَء ها در هزاسن عاضْرا ّ یا سقاخاًَ ُای قذین ًوادی 
در . را دیذٍ این کَ بَ دست ابْالفضل علوذار هعزّف است
ایي هقالَ بَ ریطَ یابی ایي ًواد کَ اس کجا آهذٍ است 

 .  خْاُین پزداخت

 

 

خوسو یا خوسا نوٌنو یيٌدی آى کو برای چشن زخن بکار هی رًد ً ىوچناى هیاى یيٌدیاى هرسٌم است بو رنگ، دعا 

 نٌیسی ً شکل نواد تٌجو کنید
 

بزای . هی داًیذ کَ در گذضتَ ّ حتی اهزّسٍ هزدم بَ چطن سخن اعتقاد دارًذ
دّری اس چطن سخن با پزداخت صذقَ یا حتی ًْضتي دعا ّ آّیختي آى بَ گزدى 

 .تا اًْاع ّ اقسام طلسن ُا استفادٍ هی کٌٌذ



 

  نمٌنوء دیگز خمسای یيٌدی

 

 

ًوًَْ ای اس ایي طلسن کَ اس یِْدیت در ادیاى ابزاُیوی گستزش یافتَ را ایٌجا 
ًام دارد کَ " خوسا"ایي طلسن در سباى عبزی . بزای ضوا بَ ًوایص در آّردٍ ام

 .بَ ضکل یک دست است ّ هعوْال رًگ الجْردی دارد
 

 

 بو دعا نٌیسی ً شکل نواد تٌجو کنید, خوسو یا خوسا نوٌنو یيٌدی آى
 

 



ًام ُای دیگز آى در . بکار هی رّد" چطن سخن" ایي طلسن بزای دّری اس 
ّ در هیاى " دست فاطوَ"یا " طلسن خوسَ" ، در اسالم  "دست هزین"هسیحیت 
 .هی باضذ" دست ابْالفضل"ضیعیاى 

 

 

 کو نوٌنو هسیحی خوسو است ً هسیحیاى برای دًری از چشن زخن از آى استفاده هی کنند" دست هرین"
 

 



 

 

 خوسو فاطوو، یا دست فاطوو کو ىوچناى برای دًری از چشن زخن در هصر ً دیگر کشٌرىای خاًرهیانو استفاده هی شٌد
 

 

گذشتو کاربزدی مشابو داشتو ً بزای دًری اس  ابٌالفضل علمدار کو شیعیان اس آن در مزاسم عاشٌرا استفاده می کنند، اما در دست
 چشم سخم ىم بکار می رفتو

 



کاربزد آى ُواًگًَْ کَ گفتَ ضذ در ُوَء ادیاى یکساى ّ بزای دّری چطن سخن 
تٌِا در هیاى ضیعیاى چْى ًطاى دست ابْالفضل ًیش هی باضذ، در هزاسن . است

در عکسِای ایي هجوْعَ تالش . سْگْاری عاضْرا کاربزدی سوبلیک ُن دارد
ضذٍ  کَ تواهی ًوًَْ ُای آى در ادیاى هختلف آّردٍ ضْد ّ خْد با ًگاُی گذرا 

 .بَ ضباُت بی ًظیز آى پی هی بزیذ
 

 
 

 

 

 )" کٌعاًیاى"بٌا بَ گفتَء باستاى ضٌاساى ریطَ ایي سوبل بَ فٌیقی ُای باستاى 
آًِا . باس هی گزدد (سْریَ، لبٌاى، اسزاییل ّ اردى: سزسهیٌی در بز گیزًذٍ

هی داًستٌذ  (الَِ ًگِباى ضِز کارتاژ پایتخت فٌیقیَ)خوسَ را سوبل الَِ تاًیت 
 .ّ اس آى بزای ًگِباًی خْد اس چطن سخن استفادٍ هی کزدًذ

 

ایي چگًَْ تقذسی است کَ ریطَء آى : پزسص ایي است کَ
ضایذ بِتز باضذ در . در الَِ ای فٌیقی بَ ًام  تاًیت است

بیٌص خْد بَ اعتقادات خزافی ّ گذضتگاى خْد کوی با دیذ 
 ! اًتقادی بیطتز بٌگزین

 

 



البتَ سوبل دست یا کف دست در ادیاى ٌُذی ًیش هْجْد هی باضذ ّ ًطاى ّ 
ایي ًواد اس آئیي ٌُذّ بَ آئیي بْدایی ًیش . ًواد خذا یا الَِ ُای ٌُذّ ًیش است

اًتقال یافتَ است ّ باّر باستاى ضٌاساى بز ایي است کَ ایي ًواد اس ُواى توذى 
فیٌیقیَ ابتذا بَ بیي الٌِزیي ّ سپس اس راٍ ایزاى ّ بز اثز ارتباطات تجاری ّ 

 .فزٌُگی بَ ٌُذ راٍ یافتَ است
 

 

 .در ادیاى ىندی نواد خدا یا اليو ىای ىندً نیس بٌده است" پالن"خوسو یا کف دست 
 

 

 ًوًَْء ٌُذی
 



 

 نمٌنوء دیگز اس پالم ىندی
 

 

بو شکل هشترک ً ًجٌد چشن در هیاى دست در توام نوٌنو ىای خوسو " پالن"یا " کف دست"، "خوسو"نوٌنو بٌدایی 



 دقت کنید
 

 

 نوٌنوء دیگر از پالن بٌدایی
 

 

 .در ادیاى ىندی نواد خدا یا اليو ىای ىندً نیس بٌده است" پالن"خوسو یا کف دست 
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