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 گیالنی ها              

 
دارای گیالنی ها  .فی قادریه بوده به همین نام بشهرت رسیده اندوپیروطریقه ص سادات  گیالنی ها

در طی زمان اگر اشخاص از این خانواده در ایران جدیداً به مذهب .  و شافعی میباشند  مذهب سنی

این خانواده در کشور چون عراق ترکیه ایران افغانستان . اردشیعه رو آورده باشند جای شک وجود ند

 .پاکستان زندگی داشته طور پراگنده در بعضی کشورهای دیگر نیز وجود دارد

 گیالنی, کیالنی , شیخ عبدالقادر جیالنی 

 
 074متولد سال)حنبلی   مذهب  شیخ  محی الدین ابومحمد عبدالقادر گیالنی بن موسی بن عبداله سنی

عبدالقادر در زبان عربی آن حضرت  نام .بنیان گذار طریقه صوفی قادریه میباشد(  165ری وفات هج

جیالنی و در زبان دری فارسی عبدالقادر گیالنی کنیه اش  ابو محمد و لقبش  محی الدین از طوایف 

ایران  شمال والیت کرمانشاه   شهر گیالنمحله کرد نشین در روایات است که او .عرب سادات بود 

وی در زمان ملک شاه سلجوقی و . استتولد گردیده سپس در اعراق به تعلیم وتحصیالت پرداخته 

عده از اعراب گویند که شیخ . خواجه نظام الملک  تولد گردیده از  حمایت او بر خوردار بود

موده بوده پس از فراه گیری تحصیل به مکتب صوفی رجوع ناعراق شمال عبدالقادر زاده شهر جیالن 

لوم ادبی را فراه گرفت وی در  بغداد  از  او در سن هجده سالگی ع. طریقه را بنام قادریه بنا نمود

ابوبکر محمد بن احمد  و  ابوالقاسم علی بن احمد بن بیان  و  ابوطالب بن یوسف   علم حدیث  فرا 

 .سپس به نزد  علی بن ابی سعید مخرمی  و در مدرسه او  فقه  آموخت.گرفت

او در زمان تحصیل .  با شیخ احمد یا  حماد دباس  مصاحب بود و از او فنون  طریقت  را آموخت وی

او در فراگیری علم و دانش کوشش فراوان .  نان شب و روز خودرا دریافت می نموداز دسترنج خود 

ود را او یازده سال از عمر خ.  ریاضت و تفکر در تنهایی شد ,دمجاهد ,سیاحت  خدمت گذارکرد و 



سر انجام  .او شاعر هم بود دیوان بنام غوث العظم از او باقی مانده است. در انزوای کامل به سر برد

 .در بغداد فوت نموده مقبره او در بغداد میباشد هجری 165 خبتاری

 

 و افغانستان نی هاتاریخچه گیال
ی ها از نصبه حضرت شیخ گیالن. باشند می( گیالن)یالن ک جیالن یادرشمال بغداد شهری است بنام 

گویند یکی از نواده گان شیخ . عبدالقادر گیالنی ویا همان حضرت غوث االعظم گیالنی میباشند
عبدالقادر بنام پیرسیدسعدهللا گیالنی شغل تجارت داشته به افغانستان سفر مینمود در آنزمان یکی از 

ها  هد واز ان زمان به بعد ریشه گیالنید پادشاهان افغانستان دخترخود را به سید سعدهللا گیالنی می
جنگی  ، با لقبهای  محی الدینگیالنی شیخ عبدالقادر . در افغانستان سپس به پاکستان وسعت پیدا نمود

آن نواده گان ..به تصوف داشت دسترسی نیز بودهدوز یا غوث گیالنی از رهبران تندروی اهل تسنن 
چنانچه خاندان شیخ عبدالقادر گیالنی درترکیه هم  ،ندشیخ بعدها به کشورهای زیادی سفر ومقیم شد

درارومیه هم . به سادات نهری معروف میباشند واهالی ترکیه ارادت خاصی به خاندان گیالنی دارند
ازنوادگان ایشان که معروف به سادات گیالنی میباشند زندگی نموده از اهل تسنن وشافعی مذهب 

وجود دارد بلکه درِسؤیدن  ایران پاکستان و افغانستان در نسل شانگیالنی ها عراقی نه تنها . میباشند
 . چین وهند بنام سادات گیالنی پراکنده هستند

 
 

 گیالنی های افغانستان

 
 
 

. سال اخیر به شهرت رسیدند ۰۵گیالنی های افغانستان یکی از خانواده مشهور این دیار بوده در طی
شخصیتهای برجسته این . رند زیست دا شرق کشوراده در این خانواده از ملیت پشتون بوده زی

گیالنی های . میباشد... فاطمه گیالنی و  -پیر سید احمد گیالنی  -خاندان پیر سید اسحق گیالنی 
افغانستان اغلباً سنی مذهب بوده پیرو طریقه حضرت شیخ عبدالقادر گیالنی موسس سلسله صوفیان 

ی در طی چهارده سال جهاد مخالف  نظام دولت افغانستان بوده پیر سداحمد گیالن .قادریه میباشند
او شخص عالم و میانه رو بوده  پس از تاسیس حکومت حامد کرزی با . تنظیم بنام محاذ ملی داشت

 .دولت افغانستان متحد گردید و تا کنون وفا دار به دولت افغانستان میباشد
 
 
 
 



 

 گیالنی های ایران
 

 
 
 
 
 
 

 .النی رئیس دادگاه تهران حکم اعدام دوپسرش را صادرو اورا اعدام کردیگآیت اله محمدی 
 .پسران وی در سازمان مجاهدین خلق شامل بوده بر علیه رژیم ایران مبارزه می نمودند

 
گیالنی ها در ایران  . شیعه مذهب نیز میباشندطور خیلی قلیل سنی مذهب بوده ایران اغلبا گیالنی ها 

همانطوریکه پاکستان در تولید .توهین دولت و رسانه های ایران قرار می گیرند بعضا مورد تحقیر و
کار به جای . اشیا تقلبی مشهور اند ایرانی ها در دزدی نام و داستان پردازی تقلبی خیلی مشهور اند

زیرا اخوندهای ایرانی غرض شیعه . رسیده است که جهانیان نوشته های ایرانی را منبع نمی دهد
در حالیکه ایرانیان دوره . را مردار کرده اندآسیا مرکزی  هر چیز سبغه شیعه داده تاریخ  سازی به

در نوشته های ایران امروزی در مورد  . شهرت جهانی داشتند و پاک نویسی  رضا شاه در صداقت
                                                                 .شده استشیخ عبدالقادر گیالنی چنین نگاشته 

 از یکی) کرمانشاه غرب گیالن قریه  وی تولد محل  عبدالقادر ابومحمد الدین محیی االسالم، شیخ
 گیالن)  گیالن توابع از «بشتیر» قریه در را او والدت نیز بعضی. باشد می( نشین کرد شهرهای

( خورشیدی ۰۰۴  حوت ۲۲) قمری ۰۷۵  رمضان ۱  شب در وی . نوشته اند (کرمانشاهان غرب
 .باشد می شهر این در نیز بزرگوارشان مادر مقبره.. تولد گردیده است

در زمان  حمالت  ایران گیالن  طایفه دیلمان: در مورد گیالنی ها چنین  نوشته اند دیگر جایدر 
دیلمان با هارون رشید .. مسلمان شدندبتدریج بعداً  را از خود نشان دادند که مقاومت شدید  اعراب 

 . کینه ورزیده علویان را در پناه گرفتند
این فاتحین چشم . ها وطایفه بویه فرزندان دیلمی ماهیگیر بغداد را فتح کردند سال پیش گیالنی۱۵۵۵ 

سل آنها در عراق حکومت کرده ون. خلیفه را کور کرده به عوض کسی دیگری را انتخاب نمودند
در  :می نویسندایرانی ها در مورد گیالنی افغانستان . دیلمیان ایران امروزی ازهمین طایفه است
حاکمان محلی گیالن تابع حکومت شاهرخ میرزا پسر یا , دوران حکومت شاهرخ میرزا نواده تیمور

ت نظر باشند نوه تیمور لنگ بودند بنابر این بزرگان تبعیدی گیالن به پایتخت هرات برده شدند تا تح
اند و امروزه تعداد زیادی  دیلمیان از اقوام مهاجم و مهاجر در دنیای قدیم بوده. جا ساکن شدند و همان

طایفه بزرگ )بغداد  در ،(میلیون ۳به نام علویان یا زازاها با جمعیت بیش از )از آنان در ترکیه 
اصفهان و از این قبیل  یمن و شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز، ری، کرمان،در ، (دیلمی

 .حضور دارند

 

 

 



 

 و هند گیالنی های پاکستان

 
 هند بریتانیا               سید رضا گیالنی  عالمه پیر نصرالدین شاه گیالنیسید علی گیالنی کشمیرهند                      

 
حریت سید علی گیالنی رهبر حزب تحریک  .گیالنی ها در کشمیر هند و پاکستان  زیست دارند

 ها گیالنی. داده استکشمیر هند وطن فروشی است که  کشور و مردم خودرا در تسلط پاکستان قرار 
نواحی پنجاب در  نیز زیست داشته یکی از خانواده مشهور مذهبی پاکستان پاکستان پنجاب در

 نخستشخصی از این خانواده بنام سیدیوسف رضا گیالنی به حیث   ۲۵۱۲-۲۵۵۲از سال . میباشند
 پنجاب جنوب معروف خانوادهای از یکی به متعلق ،نی الگی رضا یوسف سید . بود پاکستان زیرو

 اجداد. رسد می شهید موسی شانزدهم قرن معروف صوفی به آن نسب که است گیالنی به معروف
 میالدی ۱۴   قرن در که رسد می قادریه صوفیان سلسله مؤسس گیالنی عبدالقادر سید به گیالنی رضا

  .بودند لتانم ساکنمدتی  و کرده سفر پاکستان به بغداد از
 

 منابع
 کیالنی ها در کشورهای افغانستان و پاکستان نوشته سایت شمال نیوز.5
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