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  منوچهر سلمان پور 
 ایرج ایمن
 

قدر و باوفای مجمع  پور از مشاوران و پشتیبانان گران دکتر منوچهر سلمان
 اپریل ۲۶ دیده به جهان گشود و در ۱۹۲۷ اپریل ۲۲در شیراز در .  عرفان بود

پور  ه سلمانالّل پدرش دکتر حبیب .  در لندن به عالم بقا شتافت۲۰۰۶
معروف به (ان شیخ سلمان گبی از نواد پزشک بود و مادرش آقا بی دندان

می مدرسه دان به شغل معلّ کرده و انگلیسی و بانوئی تحصیل) پیک رحمن
زبان  . تای پرورش یاف منوچهر در دامان چنین خانواده . اشتغال داشت

گلیسی را از کودکی فرا گرفت و دوران کودکی و نوجوانی و تحصیالت نا
ابندائی و متوسطه را در شیراز گذراند و برای تحصیالت دانشگاهی به طهران 

های درس  در دوران اقامت در شیراز عالوه بر شرکت در کالس . عزیمت کرد
از محضر  ود واخالق از شاگردان عالقمند و ساعی دروس معارف امری ب

چون جناب  .  فراوان بردۀه سمندری و جناب فاضل طهرانی بهرجناب طرازاللّ
فاضل طهرانی الواح و آثار و اشعار عربی را تدریس میکردند منوچهر 

های مختلف داشت بزودی  ی که در فراگرفتن زبانپور با استعداد خاصّ سلمان
دی صمیمانه تا پایان لغات و صرف و نحو عربی را فراگرفت و این عالقمن
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ط های عربی و انگلیسی تسّل بدین ترتیب به زبان  .زندگانیش ادامه داشت
در هنگامی   .یافت و پیوسته در تکمیل معلوماتش در آن دو زبان کوشا  بود

های جناب   حقوق در طهران تحصیل میکرد در کالسۀکه در دانشکد
پرداخت و در   اسالمی میچینی از معارف بهائی و خاوری نیز به خوشه اشراق

در اجرای برای شرکت .  ری داشتتشکیالت جوانان بهائی مشارکت مؤثّ
 چهل و پنج ماهه ابتدا به اراک مهاجرت کرد و سپس به صالی موالی ۀنقش

 لزوم هجرت به صفحات عربستان لبیک ۀه در بارحنون حضرت ولی امرالّل
سالگی  و در نوزده. کردنظر  دادن به تحصیل صرف از ادامه.  اجابت  گفت

انگیز این اقدام و یافتن کار  داستان شگفت . ه عازم کویت شدعلی الّل متوکالً
 شیوائی که به یاد و احترام ۀالنا خانم علیزاده در مقهای بعدی را مُ تو موفقّی

اند از زبان ایشان که   منتشر کرده»پیام بهائی« ۀله در مجالی الّل آن متصاعد
که بسیار جالب  اند آوردهان نقل کرده بودند و ضبط شده بود خود برای دوست

   ۱.توجه و خواندنی است
ت پور سبب شد که مدیریّ صداقت و کاردانی و ابراز لیاقت جناب سلمان

پس از چند سال با  . سۀ بازرگانی کویت را به وی سپردندبزرگترین مؤّس
ابتدا در  .  اروپا شدسۀ مزبور برای تکمیل تحصیالت عالیه عازمموافقت مؤسّ

دانشگاه ژنو در سوئیس به تحصیل پرداخت و سپس در دانشگاه سوربن در 
 اقتصاد شد و در ضمن بر زبان ۀ دکترا در رشتۀق به اخذ درجپاریس موفّ

ی  مهاجرتیش مراجعت نمود و به تصدّۀط یافت و آنگاه به نقطفرانسه نیز تسّل
 ۀت اقامت در اروپا که مقارن خاتمّددر م . ت بازرگانی ادامه دادشغل مدیریّ
هائی که   بهائی و کانونشنۀساله بود در مدارس تابستان  هفتۀدومین نقش

 فارسی، عربی، انگلیسی، و فرانسه بود ۀط بر السنتشکیل میشد چون مسّل
  . مشارکتی فعال داشت

                                                 
، نوامبر ٣٢۴ ۀائیان فرانسه، شمار محفل روحانی ملی  بهۀ ماهانۀ، نشریپیام بهائی ۀمجل ١

   ۴۴–۴١، صص ) بدیع١۶٣( ٢٠٠۶
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پور عضویّت در محافل روحانی محلی و  از جمله خدمات امری دکتر سلمان ا
ای و ملّی در صفحات جنوبی خلیج فارس بود و در آن محافل غالباً به  همنطق

در مدّت زمانی .  عضویّت هیئت رئیسه انتخاب میشد و انجام وظیفه میکرد
ای بود چون مقّر محفل مزبور در  که عضو و منشی محفل روحانی منطقه

انی بحرین بود با عزمی راسخ و از خود گذشتگی شغل مدیریّت مؤسّسۀ بازرگ
و پس از تأسیس مؤسّسۀ هیئت .  را ترک گفت و در بحرین سکونت نمود

معاونت ایادی به عضویت هیئت مزبور در مناطق عربستان منصوب شد و در 
ای بنیان یافت ابتدا به  های مشاورین قاره  که مؤسّسۀ هیئت۱۹۶۸سال 

 های ای در غرب آسیا و سپس با ادغام هیئت عضویّت هیئت مشاورین قاره
مشاورین در قارۀ آسیا به عضویّت هیئت مشاورین قارۀ آسیا منصوب گردید و 

ت در سمت ایفای وظیفه و مسئولیّ.   ادامه داد۱۹۸۵این خدمت را تا سال 
سات امری پی در پی به مزبور سبب شد که برای مالقات و راهنمائی مؤسّ

 و و چون مهربان کشورهای آسیا و نقاط مختلف عربستان مسافرت کند
های شیرینی از مشاهداتش  العات وسیع بود و داستانبیان و صاحب اطّ خوش

در  . اران فراوان یافتدای آن کشورها دوستان و دوسترا بازگو میکرد بین احبّ
های وسیع تبلیغی در هند صمیمانه همکاری نمود و در تشویق یاران به  کوشش

االذکار   مشرقویژه ساختمانه عات برای مشروعات امری بتقدیم تبرّ
  .آمیزی داشت ت مخصوص اقدامات موفقیّۀهندوستان  با عشق و عالق

تهائی که پور در سراسر عمر صرف نظر از مشاغل و مسئولیّ جناب دکتر سلمان
عالقه در کسب دانش و به ویژه تزیید معلومات  دار بود پیوسته با عشق و عهده

العات وسیعی در معارف صاحب اطّ مطالعات دقیق دینی کوشا بود و امری و
پرداخت و  پیوسته در آثار مبارکه به خوض و غور می  .امری و اسالمی بود

با  کلمات الهیه را استخراج مینمود و گوهرهای نهفته در اعماق بحر ذخار
حتی در اواخر ایام حیات که مالزم  .  در میان میگذاشتءاشوق فراوان با احبّ

 بود و های نازله در آثار قلم اعلٰى  و مناجاتبستر بود سرگرم تدقیق در ادعیه
هی را که یافته بود با تلفن به دوستانش هر چند روز نکات بدع و جالب توجّ

از خصوصیات اخالقی وی عالقه به تشویق جوانان به   .الع میداداطّ



         دكتر منوچهر سلمان پور                                                                11دفتر سفينة عرفان 
 

336 

 مقاالت و ۀدریغ در راهنمائی آنان در تهیّ مساعدت بی مطالعات امری و
 بذل همکاری در مطالعات و پژوهش در آثار مبارکه استقبال از  .ها بود رساله
های معارف امری استفاده  دادن کالس فرصتی برای ترتیب هر از . میکرد

 جالب ۀنکت . گرفت ها را بر عهده می تدریس در آن کالس میکرد و اداره و
 کالس در مواضیع مورد بحث مطالعه ۀه آن بود که خود او بیش از تالمذتوجّ
 ۀها پس از اختتام برنام ترد و مطالعه و تحقیق در هر موضوعی را مدّمیک

ها بعد از کالسی  افتاد که سال فاق میگاه اتّ  .های مزبور ادامه میداد کالس
ای که در   مطالب تازهۀکه اداره کرده و یا سخنرانی که ایراد کرده بود در بار

معلوم بود که   .دست آورده بود صحبت میکرده ها ب  همان موضوعۀبار
 شخصی پیوسته ادامه داده ۀعالق  آن مسائل را بنا بر ذوق وۀپژوهش در بار

  .است
ه و به آراستگی در لباس توجّ لباس بود قامت و خوش پور خوش منوچهر سلمان
کتب  آوری کتب مخصوصَا آثار امری و در خریداری و جمع. خاص داشت

ت آورد به دّق دست میه  که بهائی را مرجع با عالقمندی میکوشید و کتاب
آنها به لغزشی برخورد میکرد میکوشید تا نویسنده و ناشر  خواند و اگر در می

های  نامه ظ صحیح یا معنای لغتی به لغتگاه برای تعیین تلّف . لع نمایدرا مّط
 مطلوب نایل ۀتا به نتیج لع مراجعه میکرد وص و مّطمعتبر و افراد متخصّ

 . بسیار سخاوتمند بود و از بذل مال دریغ نداشت.  نشست پای نمی شد از نمی
دست آورده بود با کمال میل در ه کتابهائی را که با جستجو و زحمت فراوان ب

ویژه حضرت ه ه و ببرای حضرات ایادی امرالّل  .اختیار دیگران میگذاشت
 ارادت و احترام خاصی قائل بود و آن حضرات را در سفرهائی که ءامةالبها

ه جناب به ایادی امرالّل.   نقاط مختلف عربستان مینمودند همراهی میکردبه
را رهبری و ارشاد و تشویق نموده  فیضی که از ابتدای ورود به عربستان او

ی روحانی م و مربّبودند خاضعانه دلبستگی و ارادت داشت و ایشان را معلّ
   .خود میدانست
کادمی لند دکتر سلمان  به انحاء گوناگون در تقویت و گپور از بدو تأسیس آ

سه صمیمانه مساعدت و همکاری کرد و های آن مؤّس ها و طرح  برنامهۀتوسع
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 حاصل ۀهای انجمن ادب و هنر و ارائ ت فعالیّۀراه انداختن و ادامه در ب
تأسیس و  در . مطالعاتش در جلسات انجمن مزبور سهمی شایان داشت

ار همکاری صمیمانه و ارزشمندی تقویت مجمع عرفان با عالقمندی و پشتک
قانه ر مطلب و محقّهای بسیار ُپ داشت و در جلسات مجمع عرفان سخنرانی

   ۲.و از اعضای هیئت مشاوره و راهنمائی مجمع عرفان بود ایراد میکرد
عالقمند بود  . دی منتشر شده استو مقاالت متعدّ ها مهجپور تر از دکتر سلمان

تر ممکن است  ز مرکز جهانی بهائی هر چه سریعهای واصله ا  پیامۀکه ترجم
زبان قرار  ویژه مهاجرین فارسیه  و بءابه فارسی ترجمه شود و در اختیار احبّ

به محض وصول هر پیام آن را  . شد  رسمی نمیۀمنتظر انتشار ترجم . گیرد
ه جناب بالیوزی در شرح کتابی را که ایادی امرالّل . ترجمه و توزیع میکرد

، تألیف و منتشر کرده  اولٰىۀ حضرت نقطۀ مکرمۀجه بیگم، قرینحال خدی
ق به انتشار آن نشد و بعد از چند سال فاصله ترجمه کرد ولیکن موفّبالبودند 
 بهائی آشنائی ۀپور با آثار مبارک سلمان .  دیگری از آن کتاب منتشر شدۀترجم

ها و  شتهدر نو سپرده بود و بسیاری را به حافظه وسیع و عمیقی داشت و
 طی که در لغت عرب داشت دردر اثر تسّل.  نها استناد میکردآسخنانش به 

ورزید زیرا در  کار بردن لغات عربی دریغ نمیه نوشت از ب آنچه به فارسی می
ترین معنای مورد نظر را  کار ببرد که هرچه بیشتر دقیقه صدد بود لغاتی را ب

به فارسی مینوشت برای کسانی  خواندن و فهمیدن آنچه ۀدر نتیج . برسانند
 با ادبیات و اشعار فارسی مأنوس بود . آسان نبود که با عربی آشنائی نداشتند

هایش اشعار نغز و مناسب فارسی را نقل  ها و نوشته گاه در سخنرانیه و گاه ب
  .میکرد

                                                 
 » عرفانۀسفین«دات در مجّل پور در مجمع عرفان ارائه داده و مقاالت تحقیقی ذیل را دکتر سلمان ٢

 :درج شده است
.  در دفتر دوم»همفاهیم نار در آثار حضرت بهاءالّل« در دفتر اول و »من عرف نفسه فقد عرف ربه«
مروری بر مواضیع اساسی لوح مبارک «.  در دفتر سوم»وری بر لوح مبارک سلطان ایرانمر«

 در دفتر پنجم سفینه »ء حضرت سیدالشهداۀنام مروری بر مواضیع زیارت«.  در دفتر چهارم»حکمت
 .عرفان منتشر شده است
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های پایانی زندگانی در سفری که به انگلستان کرده  پور در سال دکتر سلمان
بیماری قلبی شدید شد و با آن که بسیار مشتاق مراجعت به کویت بود دچار 

ی  تصدّهد اعلٰىعبا این حال چون م . ق شودبود قادر نشد به چنان سفری موفّ
ل فرمودند ای خاور میانه در لندن را به او محوّتی دفتر امور مربوط به احّبموقّ

یگذراند با از خود اگرچه دوران نقاهت بعد از عمل قلب را در شهر برایتون  م
ل مرارت بسیار بین گذشتگی خدمت مزبور را بر عهده گرفت و هر روز با تحّم

ف ها اوقاتش صرف توقّ برایتون و لندن ایاب و ذهاب میکرد و ناچار ساعت
های گوناگون  هجوم بیماری . ن میشدَرهای راه آهن و تعویض ِت در ایستگاه

خبر .  رد صعود که ملکوت ابهٰىرفتوحش بوی را از پای درآورد و روح ُپ
صعود آن نفس نفیس مایۀ حزن و تأسّف شدید دوستانش در جوامع و 
مؤسّسات بهائی در بسیاری از کشورهای آسیا و اروپا که سالیان طوالنی از 
خدمات خالصانه و محبّت و مساعدتش برخوردار شده بودند گردید و مراتب 

از .  تی که مخابره نمودند ابراز داشتندهای تسلی تأثّر و تأسف خود را در پیام
محمّد ورقا  آن میان پیام تسلیتی است که ایادی عزیز امراللّه جناب دکتر علی

اند و ترجمۀ   به محفل روحانی ملّی انگلستان مخابره نموده۲۰۰۶ اپریل ۳۰در 
   :آن بدین قرار است

 دوست بسیار گداز صعود یاران عزیز الهی، با حزن و اندوه عمیق خبر جان"
این خبر  .  دریافت کردمپور را به ملکوت ابهٰى عزیزم دکتر منوچهر سلمان

س از آن محفل مقّد . انگیز قلبم را غریق دریای غم و الم نمود فبسیار تأّس
در  . اش ابالغ نمایید شود مراتب تسلیت و همدردی مرا به خانواده تقاضا می

ملتمسم که روح شریف آن متصاعد سه از آستان جمال قدم جوار اعتاب مقدّ
 پایان نماید و درجاتش را در ملکوت ابهٰى ه را مشمول الطاف بیالی الّل

 "د ورقامحّم ، علیات ابدع ابهٰىبا تحیّ . ارتقاء بخشد
 ۲۸پور پیامی در  العدل اعظم پس از وصول خبر درگذشت دکتر سلمان بیت

 انگلستان مخابره فرمودند   خطاب به محفل روحانی ملّی بهائیان۲۰۰۶اپریل 
 :الختام این یادبود مختصر میسازیم که ترجمۀ آن را مسک
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پور، خادم ثابت قدم آستان جمال قدم، محزون  از خبر صعود منوچهر سلمان"
هایش برای امر الهی  ناپذیر و فداکاری ها سال مساعی خستگی هَد . و مغمومیم

بستان همچنان به یاد خواهد  عرۀلع در منطقسی مّطبه عنوان مهاجر و مدرّ
ای و ملّی بود که به  خدماتش شامل عضویت در محافل روحانی منطقه . ماند

برای  . ن گردید آسیا مزّیۀت در هیأت مشاورین قاراکلیل هفده سال عضوّی
رفتوحش در عوالم ملکوت صمیمانه به آستان قدس الهی دعا ارتقاء روح پُ

 را به همسر و فرزندان عزیزش و جمیع کنیم و مراتب همدردی قلبی خود می
 خلیج توصیه ۀی در منطقئبه جوامع بها . اعضای خاندانش ابراز میداریم

بدین وسیله از محفل  . ری به اعزازش منعقد نمایندشود محافل تذکّ می
به یادبودش در  ای شود احتفال شایسته روحانی ملّی هندوستان تقاضا می

  "العدل اعظم بیت. دهنداالذکار دهلی نو ترتیب  مشرق
 
 
 
 


