
 غالنٌ زّلی

َّع زّلی نػعهف ةٌ غالنٌ زّلی، از غلهای ؿیػٌ كعن ٍـتم  اةُنيكُر دهال الطیو، زؽو ةو یُؼف ةو نع

 كهعی ةُد.

 

 زىطگی 

 ، در ؿَع زلٌ ةٌ دىیا آنط.۸۷۹دی  ۹كهعی، ةعاةع  ۸۴۶رنضان  ۷۲هی در ؿب دهػٌ 

رؼط ه ٍهچيیو از ظعف نادر ةا  اىط نی ةُدًىیاکان اه از ظعف پطر ةٌ اٍِل نعَع کٌ صاىطاىی اٍل تلُا ه داىؾ 

 نسلق زلی کٌ دایی اه ةُدً پیُىط دارد.

 

 ؿعهع فعاگیعی داىؾ 

رهد ه صُاىطن ه ىُؿتو را  اه چيط ؼال ةیـتع ىطاؿت کٌ ةا راٍيهایی پطرش ةعای یادگیعی كعآن ةٌ نکتب نی

سعم رفتٌ ه کتاةت صط را ةضُةی ىغد اه آنُزد هلی ةٌ ایو نلطار راضی ىـطً ه ىغد اؼتادی ةيام ن در نکتب نی

گیعد ؼپػ نلطنات ه ادةیات غعب ه غلُم فلٌ، اقُل فلٌ، زطیث ه کالم را ىغد پطرش ؿیش یُؼف  فعانی

آنُزد، اه در ادانٌ غلُم نيعق، فلؽفٌ ه ٍیئت را ىغد اؼاتیط دیگعش  اش نسلق زلی نی ؼطیط الطیو ه دایی

ؼتب کؽب  ؿُد ه ةٌ ؼیطن ةٌ ؼو ةلُغ ةٌ دردٌ ادتَاد ىایل نیآنُزد ه كتل از ر ةُیژً ؿیش ظُؼی نی

 ؿُد. ٍای ةؽیار در ؼو کم در ىغد صاىُادً ه داىـهيطان ةٌ دهال الطیو نـَُر نی فضیلت

 

 نعدػیت ؿیػیان 

كهعی کٌ نعدػیت ؿیػیان را ةعغَطً داؿت، ؿاگعدان هی ه  ۸۲۸پػ از هفات نسلق زلی در ؼال 

تذُی فعدی کٌ ؿایؽتگی زغانت ه نعدػیت ؿیػیان را داؿتٌ ةاؿط غالنٌ زلی داىـهيطان زلٌ پػ از دؽ

ؼال ؼو داؿت زغانت ه نعدػیت ؿیػیان را ةع  ۷۶را ةعای ایو انع نَم نياؼب نیاةيط ه اه ةا ایيکٌ تيَا 

 گیعد غَطً نی

 



 هرهد ةٌ ایعان 

كهعی ةُدً اؼت کٌ اه ةٌ دغُت  ۲۵۰تاریش دكیق هرهد اه ةٌ ایعان نـضف ىیؽت انا ازتهاال ؼالَای ةػط از 

ؿُد ه در نذلؽی ةٌ نياظعً  الذایتُ از پادؿاٍان ؼلؽلٌ ایلضاىیان کٌ زاکم ةع ایعان ةُدىط ةٌ ایعان دغُت نی

پعدازد ه  ای نی گاىٌ اٍل ؼيت از دهلٌ صُادٌ ىظام الطیو غتطالهلک نعاغ۴ٌةا داىـهيطان نظاٍب فلَی 

 ؿُد. نُفق ةٌ ؿکؽت آىان نی

ایو دلؽات هالیت ه انانت غلی ةو اةیعالب ه نظٍب ؿیػٌ در ىغد پادؿاً اهلذایتُ ةٌ اجتات رؼیطً ه  پػ از

دٍط ه تـیع را در ایعان  گغیيط ه ىام صُد را ةٌ ؼلعان نسهط صطاةيطً تغییع نی هی نظٍب ؿیػٌ را ةعنی

ناىط ه ةٌ ىـع نػارف ه  ن نیدٍط. کٌ از آن رهز تا زنان نعگ ؼلعان نسهط صطاةيطً غالنٌ در ایعا رهاج نی

ؿُد ه ةٌ پیـيَاد ؼلعان نطرؼٌ ؼیاری از  ٍا نالزم هی نی پعدازد.در تهانی نؽافعت فعٍيگ تـیع نی

کعدً غالنٌ  ٍا زهل ؿطً ه در ٍعکذا کٌ کارهان اكانت نی ؿُد کٌ در تهام نؽافعت صیهٌ ه چادر ؼاصتٌ نی

 ؿطً اؼت. ةٌ تطریػ ه نتازحٌ نـغُل نی

 

 ةٌ زلٌ ةازگـت 

گعدد ه تا آصع غهع در آىذا  كهعی ةٌ ؿَع زلٌ ةازنی ۲۱۸غالنٌ پػ از نعگ ؼلعان نسهط صطاةيطً در ؼال 

رهد ه در زعم انام اهل  ؼالگی از دىیا نی ۲۶كهعی در ؼو  ۲۷۸نسعم  ۷۱کيط ه ؼعاىذام در  اكانت نی

ؿُد کٌ پػ از  رهاق غلُی گـُدً نیؿُد.)از ایُان ظالی انیعالهُنيیو درةی ةٌ  ؿیػیان ةٌ صاک ؼپعدً نی

 هرهد ةٌ ؼهت راؼت زذعً کُچک دارای پيذعً فُالدی نطفو نضكُص غالنٌ زلی اؼت(
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