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آل
آَ یا ظائٛتطؾاٖ ٔٛجٛزی ذیاِی-افؿا٘ٝای اؾت .زض تاٚض عأٛٔ ،ٝجٛزی اؾت و ٝاٌط ظٖ تاظٜظا ضا تٟٙا تٍصاض٘س ،ؾطاغف
ٔیآیس  ٚتس ٚآظاض یا آؾیة ٔیضؾا٘س.
آَ یه ٌ ٝ٘ٛاظ ٔٛجٛزات اٞطیٕٙی زض تاٚض ٔطزٔاٖ لفماظ ،ایطاٖ ،آؾیای ٔیا٘ ٚ ٝترفٞایی اظ جٛٙب ضٚؾی ٝاؾت .زض
تاٚضٞای ؾٙتی٘ ،مف آَ ٞا زض تِٛیس ٔثُ ا٘ؿاٖ ٞاؾت تٕٞ ٝیٗ زِیُ آٟ٘ا ضا اٞطیٕٗ ٚضع حُٕ یا ظایٕاٖ ٔیزا٘ٙس.
آَ ٞا زض ٔٙاطك ٌ٘ٛاٌ ٖٛزاضای ٘اْ ٞای ٔرتّفی ٞؿتٙس ٔثالً زض اضٔٙؿتاٖ ت« ٝآِه» ،زض ٔیاٖ وطزٞا ت« ٝاَُ» ،زض
افغا٘ؿتاٖ  ٚتاجیىؿتاٖ تٞ« ٝاَ» یا «ذاَ» ،زض وكٛضٞای تطن ظتاٖ آؾیای ٔیا٘ ٝت« ٝآِثاؾتی» یا «إِٓاؾتی»  ٚزض
ٔیاٖ ٔطزْ وكٕیط  ٚتسذكاٖ تٞ« ٝإِاؾتی» ٔعطٚفٙس .زض فط ًٙٞترتیاضیٞا ٚ ٓٞجٛز آَ ٞا تا عثاضات ضایجی ٔا٘ٙس
«آَ تطز« ٚ »ٜاِٟی آَ تثطزت» ت ٝچكٓ ٔیذٛضز.
زض ضٚایات اضٔٙی ،آَ ٞا لّة  ٚقف ظٖ زضحاَ ظایٕاٖ ،ظٖ آتؿتٗ  ٚظ٘ی و ٝتاظ ٜظایٕاٖ وطز( ٜظائ )ٛضا ٔیزظز٘س  ٚؾثة
ٔطي أ ٚیق٘ٛس .آٟ٘ا ٕٞچٙیٗ تا آؾیة ضؾا٘سٖ ت ٝجٙیٗ زض ظٞساٖ ٔازض ؾثة ؾمط جٙیٗ ٔیق٘ٛس .آَ ٞا ٘ٛظازاٖ ظیط
چ ُٟضٚظ ضا زظزیس ٚ ٜالساْ ت ٝتعٛیض آٖ ٞا تا تچ ٝذٛز یا تچ ٝجٗ ٔیوٙٙس.
(ٔا٘ٙس اِفٟا زض تاٚضٞای غضٔٙی) .آِٟا ٘یع ٔا٘ٙس ا٘ؿاٟ٘ا زاضی ز ٚجٙؽ ظٖ ٔ ٚطز ٞؿتٙس.
ماهیت وجودی آل ها
زض تؿیاضی اظ ٔٙاتع ذثط اظ ٚجٛز لٔٛیت ٞایی تا ٔاٞیت ا٘ؿا٘ی ٌعاضـ ٌطزیس ٜو ٝزالِت تط ٚجٛز جٕاعتی اظ ظ٘ا٘ی زاضز
و ٝزض زٚضاٖ ٞایی ظ٘سٌا٘ی تط ٔثٙای ٚحكی ظیؿتی  ٚغاضت ٌطی زاضز و ٝتا ٘اْ آَ قٙاذتٔ ٝیكس ٜا٘س .زض ایٗ ٔٙاتع،
ٔحُ ؾى٘ٛت اصّی آَ ٞا ،جٍّٞ ٝای تیٗ ضٚزذا٘ ٝز ٚ ٖٚزضیای ؾیا ٜتا ؾطظٔیٗ لفماظ  ٚآتطٚپاتٗ لسیٓ زضج قسٜ
اؾت .زض تطذی ٔٙاتع اظ ظ٘ا٘ی ج ًٙج ٚ ٛؾطوف ت٘ ٝاْ آٔاظ ٖٚیاز وطزٜا٘س و ٝتمطیثاً زض ٕٞاٖ ٔٙطم ٝؾى٘ٛت زاقتٙس.
زض وتاب ٔكیطاِس ِٝٚآٔس ٜاؾت" :ظ٘اٖ آٔاظ ٖٚزض جٍّ ٝای ٔٛؾ ْٛت ٝتٕیؽ ؾیط زض وٙاض تطٔٛز ٖٚؾىٙی زاقتٙس ٚ
ّٔى ٝایٗ ٔطزْ تاِؽ تطیؽ ،تط تٕأی ٔطزٔا٘ی و ٝاظ وٞ ٜٛای لفماظ تا ضٚز فاظضی ٖٛو٘ٛٙی ٔٙتكط تٛز٘س ،ؾّطٙت
ٔیىطز".
زاؾتاٖ ظ٘اٖ آٔاظ ٖٚتؿیاض ٔفصُ  ٚذٛا٘س٘ی اؾتٛ٘ .یؿٙسٌاٖ پیف اظ ٔیالز اغّة زض آثاض ذٛز اظ آٖ ٞا یاز وطزٜا٘س.
٘ٛقتٞ ٝای آٖ ٞا ٌٛیای آٖ اؾت و ٝآٔاظٞ ٖٚا ٌطٞٚی اظ آَ ٞا تٛزٜا٘س  ٚصطفاً ت ٝزِیُ ایٗ و ٝیه پؿتاٖ زاقتٙس
(تطای ایٙى ٝتا زؾت ضاؾت تیطا٘ساظی وٙٙس پؿتاٖ ضاؾت ضا ٔی ؾٛظا٘س٘س) اظ ؾٛی ی٘ٛا٘ی ٞا ٔٛؾ ْٛت ٝصفت آٔاظٖٚ
قس٘س و  ٝطثعاً زض تیٗ آضیایی ٞا تٕٞ ٝاٖ ٘اْ اصّی ،یعٙی آَ ٘أیسٔ ٜی قس٘س .ایٗ ظ٘اٖ جٍٙاٚض ٟٔ ٚیة ،زض تاذت ٚ
تاظ ،جٞ ًٙا  ٚآٚاضٌی ٞای ل ْٛذٛز یعٙی آالٖ یا آَ ؾٟیٓ تٛز٘س ٚ .تعیس ٘یؿت و ٝزؾتٞ ٝای ا٘ثٞٛی اظ آٟ٘ا ت ٝجٛٙب
لفماظ ؾطاظیط قس ٚ ٜتسٚاً ٔ ٚست ٞا ت ٝصٛضت ٟٔاجطا٘ی آٚاض ٜتا ت ٝوازٚؾی ٚ ٝآتطٚپاتٗ ضؾیس ٚ ٜزض آٖ جاٞا ظ٘سٌی
وطزٜا٘س  ٚتعسٞا زض ٘تیج ٝتصازٔاتی تا تٔٛیاٖ ،ؾطوٛب  ٚططز قسٜا٘س أا تٟاجٕات پٟٙا٘ی  ٚجٌ ٚ ًٙطیعٞایكاٖ قایس
ت ٝحىٓ لا٘٘ ٖٛعاع تما ازأ ٝیافت ٚ ٝتسضیجاً چٟط ٜای افؿا٘ ٝای یافتٝا٘س .اظ ایٗ ضٔ ٚحتُٕ اؾت و( ٝآِ ٝغٖ = ظٖ آَ)
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افؿا٘ٞ ٝإٞ ،اٖ ظٖ ٞای آَ تاضیری تاقٙس و ٝی٘ٛا٘ی ٞا آٖ ٞا ضا آٔاظ ٖٚذٛا٘سٜا٘س .زض تطذی ٔٙاتع ٔطاِثی آٔس ٜوٝ
٘كاٖ ٔی زٞس ظ٘اٖ آَ ضا ؾاٚضٔٚات ٘یع ٘أیسٜا٘س .زیاوٛ٘ٛف ٔی ٘ٛیؿس:
"ؾاٚضٔٚات ٞا لٔٛی تٛز٘س و ٝظ٘اٖ تط آٖ حىٔٛت ٔی وطز٘س  ٚواٙٞاٖ  ٚجٍٙاٚضا٘كاٖ ظ٘اٖ تٛز٘س".
ایٗ ظ٘اٖ ؾّحكٛض یعٙی ؾاٚضٔٚات ضا ٞطٚزٚت اظ تاظٔا٘سٌاٖ آٔاظٞ ٖٚا ٔی زا٘ؿت.ٝ

چگونگی راهیابی آل های تاریخی قفقاز به افسانه ها
او ٖٛٙتایس زیس و ٝآَ ٞای یاز قس ٜت ٝصٛضت ٔٛجٛزاتی اؾطاض آٔیع وٕٞ ٝیك ٝزض ذفا  ٚوٕیٗ ٞؿتٙس ،چٍٚ ٝ٘ٛاضز
ظ٘سٌی  ٚفط ًٙٞتطذی لٞ ْٛا ترصٛل الٛاْ قٕاَ غطب فالت ایطاٖ  ٚتؿیاضی ٔٙاطك زیٍط قسٜا٘س .آَ تاضیری وٝ
زؾت وٓ اظ زٚضاٖ ٔازٞا تا یٛضـ ٔغٛالٖ ٌٛق ٝی پط ٔاجطایی اظ تاضید جٛأع ٔاٚضاء لفماظ ضا اقغاَ وطزٜا٘س ،تاضٞا تٝ
ؾطظٔیٗ ٞای جٛٙتی ؾطاظیط قسٜا٘س (ٌا ٜتا تاذت  ٚتاظ  ٚغاضت ٌ ٚا٘ ٜیع ت ٝعٛٙاٖ آٚاض ٚ ٜپٙاٙٞس )ٜظیؿتٗ ت ٝصٛضت
ٔرفی ٔ ٚرٛف ،زض حاقی ٝی ظ٘سٌی اٞاِی ،تیكتط ٔٛافك ٚضعیت اذیط یعٙی آٚاضٌی  ٚاظ  ٓٞپاقیسٌی ظ٘سٌیكاٖ
ٔیثاقس .زض ایٗ تیٗ ایٗ آِٟای آٚاض ٚ ٜاوثطاً ٔ٘ٛث زض وٛض ٜتیاتاٖ ٞا  ٚجٞ ٍُٙا ت ٝصٛضت ٔرفیا٘ ٝظ٘سٌی وطز٘س و ٝزض
ایٗ ٌصض تا چٟطٞ ٜایی ٘ا ذٛقایٙس  ٚغِٚیس ٜاظ غاضت ٞای قثا٘ ٝضٚؾتاٞا  ٚزیط ٞا ٌصضاٖ ظ٘سٌی ٔیىطز٘س.
ٕٟٔتطیٗ قاذص ٝایٗ ٘ٛع ظ٘سٌی تٟٙا  ٚتی ٕٞؿطی ،ض ٚآٚضزٖ ت ٝزذتط تچ ٝزظزی زض تؿیاضی ضٚایات اؾت و ٝزض ایٗ
زاؾتاٖ ٞا آٚضز ٜقس ٜایٗ ظ٘اٖ حتی ت ٝظ٘اٖ تاضزاض حّٕٚ ٝض ٌطزیسٛ٘ ٚ ٜظاز زض جٙیٗ ٔازضاٖ ضا ت ٝططظ ٚحكیا٘ ٝای اظ
ضحٓ ذاضج وطزٔ ٚ ٜی ضتاییس٘س ٚ .ایٙى ٝتطای ایٗ آالٖ فمط فطظ٘س ٔ٘ٛث اضظـ زاقت ٚ ٝفطظ٘س شوٛض ضا اظ تیٗ ٔی تطز٘س،
قایس تط ایٗ ٔثٙا تاقس و٘ ٝػازی  ٚجٙؿی اظ ذٛز ضا فمط ٔٛضز لث َٛزاقتٙس  ٚزذتط تچٞ ٝا ضا زض ٘عز ذٛز  ٚت ٝضؾٓ ذٛز
پطٚضـ ٔی زاز٘س .زض تطذی ٔٙاتع ٘رؿتیٗ یٛضـ آالٖ ٞا ت ٝصفحات جٛٙب لفماظ  ٚاضؼ و ٝقطح آٖ زض ٘ٛقتٞ ٝا
آٔس ٜاؾت ،تاض ا َٚزض حسٚز  ْ 57زض عٟس پازقاٞی تالـ ا ٚ َٚتاض ز ْٚزض ؾاَ  ْ 031زض ظٔاٖ پازقاٞی تالـ ز،ْٚ
ضخ زاز ٜاؾت  ٚزض ٔٛاضزی تؿیاض زض زٚضاٖ ٞای زیٍط ت ٝؾطظٔیٗ ایطاٖ ت ٝصٛضت پطاوٙس ٜحّٕٚ ٝض قس ٚ ٜیا ٟٔاجطت
وطزٜا٘س.

اجسای بذن و صورت آل ها بر اساس افسانه ها
اجعای تسٖ  ٚصٛضت آِٟا تسیٗ ؾاٖ تٛصیف قسٜاؾت :تیٙی ٌِّی ،چكٕا٘ی آتكیٗٞٛٔ ،ایی غِٚیس٘ ٚ ٜأطتة ،ز٘ساٖ
ٞایی آٙٞیٗ تا ٘ی قٟایی ت ٝجّ ٛآٔسٔ ٜا٘ٙس ٌطاظ ٚحكی  ٚپؿتاٖٞایی آٚیعاٖ ٔا٘ٙس پیطظٟ٘ا .تٙاتط تاٚضٞای و ،ٟٗآَ ٞا
پؽ اظ زظزیسٖ لّة  ٚقف ظٖ  ٚظٔا٘ی و ٝزیٍط ظٖ ظ٘سٕ٘ ٜا٘س ٜاؾت ،الساْ ت ٝفطاض  ٚعثٛض اظ اِٚیٗ آب جٕع قس ٜزض
یه جا یا اِٚیٗ ٔٙثع آب ٔیوٙٙس .طّؿٓ ٞای ٔا٘ع آَٔ ،ا٘ٙس زیٍط طّؿٕٟا تطای زیٍط قیاطیٗ اؾت .ایٗ طّؿٕٟا
قأُ افؿ ،ٖٛزعا ،اقیای فّعی ،ؾیط  ٚپیاظ  ٚجٌّٛیطی وطزٖ اظ ضؾیسٖ آَ ت ٝآب اؾت .زض ایطاٖ آِٟا ت ٝقىُ پیطظ٘ی
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الغط  ٚاؾترٛا٘ی تا تیٙی ٌِّی ٚصٛضتی ؾطخ تٕٞ ٝطا ٜؾثسی حصیطی تطای قف  ٚجٍطٞای زظزیس ٜقس ٜتصٛیط
قسٜاؾت .زض آؾیای ٔیا٘ ،ٝآَ ٞا چٙیٗ ضٚایت قسٜا٘سٛٔ :جٛزاتی چاق  ٚظقت  ٚپیطظ٘ا٘ی پطٔ ٛتا پؿتاٖٞای آٚیعاٖ تٝ
ٕٞطا ٜؾثسی پكٕی و ٝجٍط  ٚقفٞای لطتا٘یاٖ ضا زض ٖٚآٖ لطاض ٔیزٙٞس .تططثك تؿیاضی اظ ضٚایات ذاٚض ٘عزیه ،ذسا
یه آَ ضا تطای ٕٞؿطی آزْ یا اِٚیٗ تكط آفطیس أّا آزْ فا٘ی  ٚذاوعاز تا آَ و ٝاظ جٙؽ آتف اؾت٘ ،اؾاظٌاض تٛز .ایٗ
آغاظ  ٚضیك ٔٝزقٕٙی آَ ٞا تا حٛا  ٕٝٞ ٚزذتطاٖ اٚؾت.
چاقوی آل ها
زض ازتیات قفاٞی وطٔا ٖ ،آَ تعس اظ تطیسٖ جٍط ظٖ حأّ ٝآٖ ضا زض جٛی آب ٔی قٛیس تا ترٛضز .تٔ ٝحض ذٛضز ٜقسٖ
جٍط ،ظٖ حأّ ٝذٛاٞس ٔطز .زض اوثط ذا٘ٛازٞ ٜای لسیٕی یىی اظ ٔطزاٖ وٟٙؿاَ زض جٛا٘ی ذٛز ت ٝآَ زض حاَ تطزٖ یا
قؿتٗ جٍط تطذٛضز وطز ٜاؾت .آَ تٟ٘ ٝیة جّٕ ٝای ٔا٘ٙس (٘مُ ل َٛاظ زاؾتاٖ ضٚایت قس:)ٜ
"چ ٝواض ٔی وٙی؟ تط ٚایٗ جٍط ضا اظ ٞط وجا تطزاقتی تٍصاض ؾط جایف پتیأِ "ٝی تطؾس  ٚفطاض ٔی وٙس  ٚچالٛی ذٛز
ضا ت ٝجا ٔی ٌصاضز .ایٗ چال ٛتیغ ٝای آتی ضً٘ زاضز ٞ ٚیچ ٚلت تیعی ذٛز ضا اظ زؾت ٕ٘یزٞس .زض تٕأی زاؾتاٖ ٞا
ضاٚی ازعا ٔی وٙس و ٝایٗ چال ٛضا تا چٙس ؾاَ اذیط زض اذتیاض زاقت ٝاؾت.
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گلکسار اراِیه دهنده فلزیاب های هوشمند و تمام اتوماتیک با
تکنولوژی برتر و کاربری آسان برای افراد آماتور و حرفه ای
2سال گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش از جمله پاسخگویی به
سواالت شما

جهت مشاهده محصوالت جدید شرکت گلکسار به
سایت  www.GaLexar.comمراجعه کنید
کانال های تلگرام گلکسار :
@galexarco

کانال رسمی گلکسار

@galexardl

کانال دانلود نرم افزارها ،کتاب،کاتالوگ و...

برای دانلود رایگان انواع کتاب های علوم غریبه و کتاب های آثار و عالِیم
گنج یابی به سایت گلکسار مراجعه کنید
دانلود رایگان مقاالت و نرم افزارهای تبدیل گوشی به انواع ردیاب گران
قیمت مثل ردیاب ریفایندر Rayfinder ،و جوتارا و یا ردیاب دو نفره جیو
لوکیتور،ردیاب دو نفره بیوتارا  biotaraو غیره
دانلود رایگان مقاالت آموزشی کار با ردیاب و مقاله آشنایی با انواع فلزیاب
های تصویری
دانلود رایگان مقاالت جدید و مقاالتی که در لیست زیر مشاهده میکنید در
سایت گلکسار
جهت دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
www.GaLexar.com

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

آموزش تبدیل گوشی موبایل به ردیاب شعاع زن فرکانسی همراه با نرم
افزار
آموزش کار با ردیاب های آنتنی (ردیاب های گمانه زن)
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها(حتما دقیق مطالعه کنید)
ساخت انواع آنتن برای ردیاب یا طالیاب های فرکانسی
آموزش ساخت ردیاب خوراک خور ساده
دانلود کتاب های مفید که به شما در گنج یابی کمک میکنند

لطفا سوال ها ی خود در باره ردیاب را در سایت گلکسار مطرح کنید .
شماره تلفن ها برای کمک و خدمات گارانتی به کسانی است که فلزیاب
های گلکسار را خریداری کرده و یا دادن اطالعات به کسانی که مایل به
خرید فلزیاب های گلکسار هستند
شرکت گلکسار ارائه دهنده بهترین دستگاه های فلزیاب ،طالیاب و گنج یاب

شماره های تماس  9119314595 :و 09118335033

جهت دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
www.GaLexar.com

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

