دید انداز اختصار گونه تاریخی ،پیرامون کارکرد های ماندگار عقیدتی مشنری
( داعی) ،سید منیر بدخشانی – شغنانی ،فرزند سید سهراب ولی ! !
”“Missionary Sayed Munir Badakhshani, the Ismaili Hero
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" من ،امام سلطان زلمد شاه ،از طریق نامو ىذا ،سید منری فرزند سید زلمد قاسم
بدخشانی را کو سی وىفت ( ،)73سال عمر دارد ،با تصویرش کو بازتاب دىنده ىویت
موصوف بوده و نیز گوشو ای از این نامو را مزین ساختو است ،بو حیث مناینده با
صالحیت خود ،بو مناطق سند ،بلوجستان ،و منطقو" ماکران "،من حیث ُمبَلِّغ و مشنری

در امر دعوت امساعیلی ،می فرستم و مهکاری ىرچو بیشرت از پیش مجاعت و باورمندان را
در زمینو مطالبو دارم ( ".کراچی 5 ،ماه می  ،سال 0291م)
مشنری سید منری الدین فرزند سید زلمد قاسم متخلص بو " بدخشانی"-0253 ( ،
0889م) در سال  0889م ،در دىکده روشان – شغنان بدخشان افغانستان دیده بو
جهان کشوده است .موصوف در میان قوم و مردم خویش بو نام سید منری الدین بیشرت و
هبرت شناختو شده است .پدر بزرگ سید منری بدخشانی ،سید زلمد قاسم کو یکی از
شخصیت ىای با علم ،دانش ،عرفان و فرىنگ زمان و مکان خود بود  ،از بازماندگان
خانواده شخصیت روحانی ،صاحب صالحیت علمی و عرفانی ،داعی دوران خود در میان
مجاعت آسیای میانو ،عارف بی بدیل ،سید سهراب ولی می باشد .سید سهراب ولی در
زمان خود ،من حیث کازمند عقیدتی ،مشنری و آموزگار حکمت  ،علم و عرفان معنوی و
باطنی بو بسا کشور ىای جهان ،بو ویژه کشور ىای آسیای مرکزی و جنوبی ،جهت تبلیغ
 ،ترویح و ربقق عقیده و باور باطنیان ،سفر ىای زیادی داشتو است .کار کرد ىای ماندگار
او بو گونو ای بوده است کو تا امروز اماکن مقدسو ،آستان ىا ،و زیارتگاه ىای خیلی ىا
معروف و مشهور بو نام این شخصیت ماندگار و بی بدیل ،نو تنها در میان پریوان عقیده و
باور امساعیلیان مناطق پا مری مجهوری تاجیکستان ،بلکو در میان سایر اقوام و مردمان با ور
ىای نا مهگون کشور ىای ایران  ،افغانستان ،پاکستان ،ترکستان تارخیی یا شنکیانک
امروزی بو ویژه  ،تاشقرغان ،اویغور و کاشغر مجهوری خلق چنی ،از احرتام و اکرام قابل
وصفی بر خوردار است.
باید اذعان منود کو در مورد نظام خانوادگی ،و ساختار و تشکیالت و بافت اجتماعی سید
منری بدخشانی معلومات چندانی در دست نیست و بو ىر منبع و مرجعی کو سر زدمی تا
بیشرت ،خوبرت و دقیق تر و علمی تر و مستند تر ،در مورد شخصیت فردی و خانوادگی
موصوف بنویسیم ،طور شاید و باید کامگار نو شدمی ،زیرا حتی منابع  ،سرچشمو ىا ،هناد
ىای پژوىشی غنامند وابستو بو امساعیلیان،بو ویژه انستیتوی مطالعات و پژوىش ىای

امساعیلی لندن ،نیز چیزی را در زمینو تا ىنوز در اختیار نگذاشتو است کو اسباب اتکای
عالقو مندان این عرصو را فراىم ساختو بتواند .تنها گفتو میشود کو دانشمند گران قدر،
دکتور سید جالل بدخشانی کو یکی از پژوىشگران هناد یاد شده می باشد ،در زمینو
نگارشی دارند کو با تأسف فراوان در آرشیف و داشتو ىای قلمی و الکرتونیک کتاب خانو
انستیتوت امساعیلی ،نیز موفق بو دریافت آن نو شدمی.
سید منری بدخشانی ،شخصیت روحانی ،مشنری حقیقت و راه حقانیت ،وافی دین زلمدی
و پریو کیش و آئنی باطنیو ،کو تا کنون لذت فهم عرفانی و دانش عقیدتی اش در فکر و
ذکر باورمندان اش کو اکثراً در مناطق سند ،بلوچستان ،عالقو جات مشال پاکستان مانند،
چرتال علیا و سفلی ،گلگت ،ىونزا ،کرمی آباد ،غزر ،اوچ ،گاىکوچ؛و سایر دىکده ىای
خورد و ریزه زندگی بو سر می برند ،زنده و ماندگار است .بر اساس اسناد و مدارک دست
داشتو دانستو میشود کو آبا واجداد سید منری بدخشانی  ،یک زمانی از سرزمنی خراسان بو
ویژه ( ایران کنونی) ،بو مناطق پار دریا آمده و زندگی شان را در آصلا تا زمانی بو پیش برده
اند و بعد ىا روی دالیل معنی و نامعنی ،بو مهاجرت ىا ،و پناىگزینی ىا ،دست یازیده اند
کو بعضاً جربی و تا حدی ىم اختیاری ،بو ویژه خباطر ،اشاعو ،استقرار ،گسرتش و
استحکام عقیده و باور باطنیو ،صورت گرفتو است.
مادامی کو مشنری سبز علی ،بو تاریخ  70ماه اکتوبر سال 0297م ،جهت اصلام وظیفو و
انتقال پیام حضرت امام سلطان زلمد شاه بو مجاعت آسیای میانو ،رىسپار آن دیار گردیده
است ،در یکی از یاد داشت ىای شان  ،بو ویژه ( سفر نامو مشنری سبز علی) ،کو بو
زبان انگلیسی در سایت ىای " :مواریث فرىنگی امساعیلی" " ،امساعیلی نت" " ،و وب
سایت "،انستیتوت مطالعات امساعیلی لندن" ،اقبال نشر یافتو است ،ذکر شده است کو پری
موصوف با یک تن از برادرن سید منری بدخشانی کو من حیث موکی( پری -خلیفو ) در
ناحیو روشان  -شغنان بدخشان مجهوری تاجیکستان  ،در آن زمان ایفای وظیفو می منوده

است ،مالقات کرده است .لطفاً بو منت انگلیسی  "،مشنری سبز علی در بدخشان"،
مراجعو منائید.
سید منری بدخشانی در قدم خنست تعلیم و آموزش ابتدایی را در خانو و کاشانو ی پدری
اش بو آموزش نشست و بعد ،پدر بزرگش موصوف را بو آموزش زبان عربی ،دری ،و تا
حدی زبان روسی کو در آن زمانو ىا در قلمرو و حاکمیت زیر تصرف شوروی سابق ،خیلی
ىا معمول بود ،بیشرت از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد .بعد آن بو تعلیم و آموزش
ژرفرت امور اسالمی ،عمکرد بر طریقو و عقیده ،شریعت ،حقیقت ،طریقت و معرفت،
پرداخت و مهو آثار و آفریده ىای ادبا ،شخصیت ىای عرفانی و فرىنگی کالسیک مانند :
حافظ ،سعدی ،عطار ،ناصر خسرو ،کاشانی ،سلمان فارسی ،اقبال ،حضرت بیدل ،قاآنی،
کسایی مروزی ،مشس ،محید الدین کرمانی ،حسن صباح ،مؤید فی الدین شریازی ،جامی،
نسفی ،و مهو آثار ناصر خسرو ،بو ویژه وجو دین ( ىویت عقیدتی ،عرفانی و باوری ىای
امساعیلی) ،خوان االخوان ،سفر نامو و دیگران را خیلی ىا نغز و ژرف بو خوانش گرفتو
است.
سید منری بدخشانی روز ىای نو جوانی و جوانی اش را در کشور ایران سپری منوده است ،
کو در آن وقت بو نام ایران کشوری وجود نداشتو است ،بلکو بو نام پارس یاد می شد و
نام ایران در سال 0735م ،در نتیجو پیشنهاد سفری کبری پارس ( فارس بو زبان عربی )
توظیف در کشور آدلان  ،بو ایران مسمی گردید .موصوف در ایران با یک تن از داعیان
امساعیلی موسوم بو فدایی خراسانی (،وفات سال 0295م) معرفت حاصل می کند ،و تا
حدی کو شرایط و امکانات دست داشتو آصلا ،ورا را یاری رسان بود ،از اندوختو ىای
خراسانی و سایر شخصیت زلیط پریامون امساعیلیان ،هبره مند گردید ه است .
سید منریالدین بدخشانی ،در سال 0822م ،کو  01سال عمر داشت ،با پدر بزرگش سید
سهراب ولی ،رىسپار دببی -ىندوستان شد و برای اولنی بار توانست در منطقو " وادی"،
بو دست بوسی امام وقت ،حضرت امام سلطان زلمد شاه برسد .بر اساس استناد برخی از

دانشمندان ای کو در انستیتوت مطالعات امساعیلی مشغول ربقیقات و پژوىش ىستند،
اظهار می منایند کو کتابی از سید سهراب ولی بو نام " الناظرین" ،بو نگارش گرفتو شده
است کو بو  71صحیفو تقسیم می شود .از این سبب برخی ىا بر این عقیده ىستند کو
گویا نگارش کتاب یاد شده بر بنیاد بینش ناصر خسرو کو در اثر " شش فصل" ،شان
بازتاب گردیده است ،بو نگارش گرفتو شده است .امام بعد از پذیرش سید منری بدخشانی
این چننی ىدایت می دىد  " :مشا باید من حیث مشنری ام در راستای دعوت ،انتشار و
استحکام کیش و آئنی امساعیلی ،بو من خدمت گزاری منائید" .این بود کو سید منری
بدخشانی بعد از سپری شدن زمان وخدمات معنی بو امام و بو مجاعت ،در قطار مشنری
ىا ،و داعیان معروف ،صادق ،و با عاطفو قرار گرفت.
موصوف بر اساس ىدایت امام ،خنستنی شخصیت روحانی و عقدتی بود کو از مناطق،
ىونزا ،چرتال ،گلگت و کشمری ،دیدن بعمل آورد و فعالیت ىای خیلی مؤثر و ماندگار را
در مناطق یاد شده بو سر رساند .بر اساس کار کرد ىای هنایت مؤثر ش ،امام سلطان زلمد
شاه ،موصوف را بو مصر ،عراق ،و مین ،فرستاد تا بتواند دست نویس ىا و نسخ خطی آثار
و آفریده ىایی را بو جستجو و پژوىش ژرف تر نشیند کو در مورد کار کرد ىای فاطمیان ،
کیش و آئنی امساعیلیسم ،بو رشتو ربریر در آمده بودند .بدخشانی توانست کو پژوىش
گسرتده ای را در زمینو ىای پالیسی ىای اداری و نظام حکومت داری امساعیلیان و سایر
اسناد و مدارک مورد نیاز را با خود بو ىندوستان انتقال داد ،کو خیلی ىا مورد پسند و
مسرت امام سلطان زلمد شاه  ،قرار گرفت.
سید منری بدخشانی ،در سال 0209م ،من حیث عضو اصلی دفرت مرکزی موسوم بو " دفرت
رسالت کاری برای دببی"  ،کو بعد بو " کلوب احیای رلدد و آفرینش" ،مسما گردید ،من
حیث آموزگار زبان و ادبیات فارسی -دری برای واعظنی و مشنری ىای کشور ىندوستان و
مناطق مهجوار ایفای وظیفو می کرد.سید منری بدخشانی با وصف آنکو یک دانشمند بود،
من حیث یک سخنور هنایت عالی نیز باعث جلب و جذب فکر ،ذکر ،ذىن ،دل و

احساس شنوندگان می شد .بو تاریخ دىم اپریل سال 0291م ،امام سلطان زلمد شاه
برای یک سفر  93روزه  ،وارد کراچی شدند.
اما قبل از آنکو دو باره بو دببی بر گردند ،سید منری بدخشانی را جهت تبلیغ و ترویج امور
دینی و عقیدتی ،بو مناطق ،سند ،بلوچستان و ناحیو " ماکران " ،خباطر کار جدی در میان
دستو نژاد تباری موسوم بو " ذکری  -ذکریو" ،فرستاد و نامو ای را ىم با زلتوی و سیاق
زیرین،ضمیمو ساختند تا برای مر دمان آصلا برسد و ایشان با سید منری بدخشانی مهکاری
دقیق منایند " :من امام سلطان زلمد شاه ،از طریق نامو ىذا ،سید منری فرزند سید زلمد
قاسم بدخشانی را کو سی وىفت ( ،)73سال عمر دارد ،با تصویرش کو بازتاب دىنده
ىویت موصوف بوده و نیز گوشو ای از این نامو را مزین ساختو است ،بو حیث مناینده با
صالحیت خود ،بو مناطق سند،بلوجستان ،و منطقو ماکران ،من حیث ُمبَلِّغ و مشنری در
امر دعوت امساعیلی ،می فرستم و مهکاری ىرچو بیشرت از پیش مجاعت و باورمندان را در
زمینو مطالبو دارم ( ".کراچی 5 ،ماه می  ،سال 0291م)
امام سلطان زلمد شاه جهت شناسایی هبرت و بیشرت سید منری بدخشانی توسط مردم زلل و
منطقو تصویر شان را نیز روی برگو نامو ارسالی شان برای مجاعت و سایرین ،نصب فرموده
بودند کو فعالً با وصف تالش ىای خیلی ىا شلتد ،موفق بو دستیابی آن نشدمی .بو امید
اینکو اگر دوستان خویشاوندان ،اقارب و یا سایر پژوىشگران و عالقو مندان بدخشانی،
دسرتسی داشتو باشند ،بدون تردید با مهو ما سهیم خواىند ساخت .امام سلطان زلمد شاه
بدخشانی را بو مسؤلیتی مؤظف ساختند کو در آن زمانو ىا خیلی ىا دشوار ،مشحون از
خطرات و از نقطو مادی و مالی کامالً طاقت فرسا بود .سید منری در زمینو کاری اش با
بسا دشواری ىا سر دچار گردید ،اما چون عقیده و امیان راسخ داشت ىر گونو دشواری و
شرایط نا مساعد زلیطی و سلالفنی خود را با پیشانی باز  ،خرد و منطق رسا ،مرفوع می
ساخت.

بدخشانی بو رسالت کاری و عقیدتی اش در مناطق " ،توربات" ،لسبیلو" " ،مکران"" ،
گوادر" " ،مسکات" " ،پاسانی" ،و" اورمادا " ،ادامو داد .در نتیجو این گونو کار ىای
از خود گذرانو ،فلسفی و منطقی ،توانست یکی از باشند گان سر شناس منطقو " اور مادا،
موسوم بو کرمی داد را کو دارای پریوان خیلی ىا زیاد در میان خانواده ىای " ذکری" ،بو ویژه
خانواده ىای عالیجاه دل مراد خان سنجر ،علی بلوچ ،صاحل زلمد جواد ،و عالیجاه
نورالدین ،کو بو منطقو کراچی جهت بود وباش مقیم شده بودند ،بو آئنی امساعیلی در آورد.
سید منری بدخشانی یکی از چهره ىای سر شناس در راستای تبلیغ ،ترویج ،اشاعو و
گسرتش عقیده و امیان باطنی بوده و بو نسبت کار ىای هنایت مؤثرش توسط امام سلطان
زلمد شاه  ،در سال 0295م ،بو شرق افریقا فرستاده شد تا کار با مجاعت را بی پیش
بربد .مهچنان در سال 0271م ،بار رلدد یک جا با عالیجا علی بایی ناصلی ،من حیث
ىیأت کنرتول و بر رسی امور عقیدتی و دینی ،بو شرق افریقا فرستاده شد .سید منری
بدخشان پری سبز علی را در کار ىای تلبیغات دینی و عقیدتی در دببی و کراچی ،در میان
پریوان و سایر انسان ىای زلیط پریامون شان ،یاری و مهکاری می منود .بر اساس اقوال
برخی ىا ،چننی گفتو میشود کو سید منری بدخشانی مشنری سبز علی را در سفر آسیای
میانو ،بو ویژه مناطق پا مری و بدخشانات ،مهراىی منوده است .سید منری بدخشانی ،یک
ُمبَلغ آگاه ،دانشمند ،و یک امساعیلی متعهد ،وفادار بو نظام باطنیو بود.
موصوف آنقدر بو کار زار تبلیغاتی ،مصروف شده بود کو حتی زمینو ازدواج برایش مساعد
نو شده بود ،و الی آخرین مراحل زندگی اش من حیث یک روحانی متعهد رلرد ،باقی ماند.
امام سلطان زلمد شاه خباطر کار ىای بی نظریش ،موصوف را در سال 0253م ،با لقب
" مشنری ومبلغ رضا کار متعهد و صادق" مفتخر ساختو و مورد نوازش پدرانو و مادرانو
قرار داد .سید منری بدخشانی ،روز پنجشنبو ،ىشتم ماه اکتوبر سال 0253م ،در شهر
کراچی ،دیده از جهان فروبست .موصوف بو نسبت مصروفیت ىای کاری و تبلیغی ،موفق
بو نگارش کتب نو شده است ،اما با وصف آهنم دو اثر خیلی ىا خوب از ایشان بو ودیعو

گذاشتو شده اند کو یکی زیر عنوان  " ،گلدستو فلسفو"  ،کو در سال 0258م ،در شهر
کراچی پاکستان اقبال چاپ یافتو است ،و بر مبنای قول یکی از پژوىشگران اداره طریقو
بورد کراچی ،در کتاخبانو آن هناد جنساً موجود ىست.
در منابع نو چندان معترب و تا حدی خصوصی ،اظهار می شود کو دو تن از شخصیت
ىای دیگری  :بو نام ىای سید منری حسنی " گیالنی" ،و سید حسنی " ولی" ،کو نو تنها
امسا و زبلص شان تا حدی با ىویت خانوادگی سید سهراب ولی ،و بو ویژه سید منری
بدخشانی ،در قرابت و شباىت خیلی ىا زیاد ىستند ،بلکو کار کرد ىای فرىنگی ،سیاسی
و اجتماعی آهنا نیز تا حدی با ویژگی ىای این خانواده دارای مهخوانی است ،کو اینک
جهت وضاحت بیشرت و ىم کمی بو منظور ربلیل و ذبزیو زندگی شخصیت ىای یاد شده و
ىم آىنگی خانوادگی میان شان ،بو شرح سلتصر زندگی شان می پردازم:
سید منری حسنی گیالنی _ سید منری حسنی " گیالنی" ،یکی از شخصیت ىای معروف
سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است کو زندگی اش را در راستای مبارزه برای
دموکراسی  ،عدالت اجتماعی و حقوق انسانی ،بو ویژه تساوی حقوق زنان ،سپری منوده
است .موصوف در مقامات بلند پایو دولتی و حکومتی نیز کار کرد ىایی داشتو است.
موصوف خباطر اشاعو ،پخش و استقرار نظام دموکراتیک و انسان ساالر ،چندین بار از
طریق نظام ىای آشوبگر پاکستان  ،بو ویژه سیستم استخبارات ،بو زندان افکنده شده
است .بعد آن کو جنرال ضیأ احلق بر سر حاکمیت آمد ،برای ملت و مردم پاکستان وعده
انتخابات آزاد و دموکراتیک ،مطبوعات آزاد ،تساوی حقوق شهروندی ،تشکیل احزاب
سیاسی و دموکراتیک ،و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را سپرد ،اما مهو مسایل
تنها در برگو ىای کاغذ و طرح ىا باقی ماند ،و ىیچ کاری در زمینو صورت نگرفت ،و بو
عوض آن نظام دیکتاتوری خشن و مردم ستیز بو وجود آمد .خباظر عدم اعتنای رژمی
دیکتاتوری نظامیان پاکستان ،احزاب سیاسی ،ائتالفی را بر خالف حکومت سازمان دىی
منودند ،کو نقش سید منری حسنی گیالنی در آن خیلی ىا برازنده و نقش آفرین از دید گاه

سیاسی بود .از مهنی سبب بود کو سید منری حسنی گیالنی ،بازداشت و بو زندان افگنده
شد .ىنگامی کو نظام ائتالف مردمان دموکراتیک در اواسط سال ىای  0221م ،تأسیس
یافت،کو از " حزب مردم پاکستان" ،حزب " ربریک استقالل" ،و حزب " ربریک نفاذ
فقو جعفری" " ،دستو مسلم لیک" ،بو ویژه دستو آقای قاسم ،و " حزب قومی پشتون
خواه" ،تشکیل گردیده بود ،سید منری حسنی گیالنی ،در امر استحکام گونو ىای ىر چو
هبرت و دموکراتیک آن ،سهم خارق را بدوش داشت .بعد ىا سید منری حسنی گیالنی  ،در
سال 0221م ،بو تأسیس حزب خودی بو نام" جبو دموکراتیک اسالمی"  ،عمالً اقدام
منود ،و مهواره بر خالف نظام ىای دیکتاتوری بو منظور اجیاد و استقرار حاکمیت انسانی و
عدالت پسند ،بو مبارزه خود ادامو می داد .سید منری حسنی گیالنی ،با زوالفقار علی بوتو،
میانو ای خوبی داشت ،از مهنی سبب بود کو با برگشت رلدد بی نظری بوتو ،خباطر ادای
احرتام بو پدرش ،میل داشت تا با وی نیز در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک مهکاری
مناید ،اما بعد از مدت زمان معنی مشاىدات و بررسی ىا ،خویشنت را از حلقو بی نظری دور
ساخت ،و ىنوز ىم بو مبارزه خویش در میان مردمان مناطق سند ،بلوچستان ،و حیدر
آباد ادامو داده و مهواره بر خالف سیاست پاکستان در برابر افغانستان بود ،و مهیشو سعی
می ورزید  ،مناسبات ایران و پاکستان را ىر چو معقول تر و هبرت از پیش سازد.
سید حسن ولی  -در یکی از دىکده ىای کشور ایران بو نام " نیاک" ،مزاری است کو
آستان متربکو و منوره ،فیض آثار بارگاه یزدانی و نورانی ،از سید حسنی " ولی" ،یا هبرت گفتو
شود ،درویش صادق ،متفکر و اندیشمند عامل حقیقت و حقانیت ،تاج الدین سید حسن
ولی ،و آرامگاىی است از برادرش  ،درویش سید علی،و قربی دیگری از یکی از دراویش و
اساتید ،حضرت سید حسن ولی ،سید سهراب ولی کو آرامگاه این بزرگواران ،در زمانو ىای
نا مهگون بو بازسازی گرفتو شده اند و در میان مردم از تکرمی و تقدیس خیلی ىا عالی ،
برخوردار ىستند.

صندوق چوبنی مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است کو بر برنده شرقی آن این
عباره ىا نوشتو شده ىستند " .نذر کرد امری اعظم امری حسنی امری داؤد و در ویش تاج
االدین سید حسن ولی ،مسجدی بزرگ تازه ساز بود کو رختخواب ىاو مساوار ىای متعددی
جهت رفع دشواری ىای زوار و پارسایان ،وقف این مسجد کرده اند .درویش تاج الدین
سید حسن ولی خود ،از پارسایان و عارفان زلیط و منطقو بو مشار می رفتو است ،و از دود
مان مهنی گروه و دستو ىای ولی اهلل یی ىا بوده است ،کو موصوف را ولی یا ولی اهلل
خوانده اند ،و بو چننی صفت او را متصف منوده اند:
" سرکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقنی خداوند و سلدوم ساللة الزىاد و العباد
حضرت مفخر العرفا و الفقرا و الصاحلنی قدوة الفقرا  ،قطب العارفنی السالکنی و احملققنی
زبدة ادلشایخ و الصلحاء و ادلتشرعینی وادلتورعنی تاج ادللت واحلق والدین افتخار وادلتورعنی
قدوة العارفنی و السالکنی اخلصوص بنظر رب العادلنی درویش حسن ابواحلسنی ".سید حسن
ولی ،مالک روستای نیاک بوده و بو گواىی اسناد و مدارک دست داشتو ،زمنی و باغ ىای
و چراگاه ىای زیادی را خریداری منوده و مهواره از آن طریق در خدمت انسان ىا ،مسافران
و نیازمندان قرار داشتو است .یكي از وجوه مصارف موقوفات درویش حسن ويل "اطاق
سرا" كو ىر كسي بو قریو نیاك مي آمده  ،سو شبانو روز در آصلا سكين مي گزید و مهمان
آستانو مباركو بوده است مرحوم تاج الدین سید حسن ويل  ،پسر حسن  ،پسر پریزاد  ،پسر
حسن  ،پسر عبداهلل  ،پسر تاج الدین لطف اهلل  ،پسر فضل اهلل  ،پسر زلمد  ،پسر محزه ،
پسر ابن اذلول زلمد  ،پسر محزه سراىنك  ،پسر علي  ،پسر زید  ،پسر عبدالرمحن شجري ،
پسر قاسم  ،پسر حسن  ،پسر زید  ،پسر امام حسن رلتيب علیو السالم  ،پسر امام علي
علیو السالم مي باشد  .سید حسن ويل در  39سالگي در گذشتو است ،و آثاری ىم از
موصوف کو منایندگی از افکار ،بینش و تصورات عقیدتی اش  ،مناید ،در دسرتس ندارمی .بو
امید پریوزی ،هبروزی و مهکاری دوستان در زمینو ىای یاد شده .

بنازم جان روح افزای سید
بنازم صورت زیبای سید
مهو اسرار او دارد کماىی
بنازم آن دل دانای سید
توان دید آفتاب ىر دو عامل
بو نور دیده دانای سید
سر افرازی کنی در دین و دنیا
گرت در سر بُود سودای سید
بو نزد مهت ما ىفت دریا
بود یک قطره از دریای سید
دو چشم نعمت اهلل نور از او دید
کو باشد روز و شب مأوای سید
" مرد و زن دو بال پرنده ىستی اجتماعی ىستند ،در صورت نبود یکی از بال ىا ،پرنده ز
ندگی اجتماعی قادر بو ىیچگونو پروازی خنواىد بود".

