مراسم تکریم و الگوسازی استاد مصطفی رحیم پور شاعر ،ترانه سرا و خواننده آوازهای بومی و
آئینی گیالنی
تِ ّوت تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى ٍ ّوشهاى تا ّفتِ ٍحذت ،هزاسن تکزین ٍ الگَساسی استاد هػطفی رحین پَر
ضاػز ،تزاًِ سزا ٍ خَاًٌذُ آٍاسّای تَهی ٍ آئیٌی گیالًی تا ّوکاری پژٍّطکذُ گیالى ضٌاسی داًطگاُ گیالى ٍ تا
حضَر رئیس ،هؼاًٍیي ٍ اػضای ّیات ػلوی پژٍّطکذُ گیالى ضٌاسی داًطگاُ گیالى ،داًطجَیاى ،هستؼذاى تزتز ٍ
ًخثگاى استاى گیالى ،رئیس داًطکذُ ػلَم اًساًی داًطگاُ گیالى ،اػضای گزٍُ هَسیمی داًطکذُ هؼواری داًطگاُ
گیالى ،اػضای ضَرای اسالهی ضْزستاى آستاًِ ٍ سیاّکل ،رئیس ادارُ فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهی ضْزستاى آستاًِ ٍ
سیاّکل ،جوؼی اس فزّیختگاى ٍ ضؼزای ضْزستاىّای استاى گیالى ٍ جوؼی اس داًص آهَساى ٌّزستاى هَسیمی در
سالي اجتواػات پژٍّطکذُ گیالى ضٌاسی داًطگاُ گیالى در رٍس  32آتاى سال جاری تزگشار ضذ.

در اتتذای ایي هزاسن ،پس اس لزائت آیاتی اس کالم اهلل هجیذ ٍ پخص سزٍد هلی ،آلای دکتز هَسَی رئیس
پژٍّطکذُ گیالى ضٌاسی ضوي ػزؼ خیز همذم ٍ گزاهیذاضت هیالد تا سؼادت پیاهثز اسالم (ظ) ،تکزین اس اساتیذ
ٍ لذرداًی اس تالشّای آًاى را هَجة الگَ ساسی تزای ًسل جَاى داًست ٍ تا تمذیز اس تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى
در تزگشاری ایي هزاسن ،تا تطکز اس خالك ّستی کِ کوک ًوَد تا ایي هزاسن کِ در ٍالغ احتزام تِ تشرگاى جاهؼِ
است ،در ایي پژٍّطکذُ تزگشار ضَد .ایطاى ضؼزّای استاد رحین پَر را کِ اس دل ٍ جاى ٍ سًذگی هزدم تزخاستِ
است را تزای ّوِ ضیزیي داًست ٍ آى را هفیذ تزای ًسل جَاى اهزٍس تیاى داضت .آلای دکتز هَسَی تزاًِّای آلای
رحین پَر را ضٌیذًی ٍ غذای ایطاى را غذای هزدم داًست ٍ اس استاد رحین پَر تِ ػٌَاى ضاػز هزدم گیالى ًام تزد
کِ هزدم گیالى سًذگی خَد را در آثار ایطاى هیتیٌٌذ.
پس اس آى آلای دکتز اغفْاًی رئیس تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى طی سخٌاًی تا تثزیک ٍالدت پیاهثز هْز ٍ رحوت
(ظ) ٍ حضزت اهام جؼفز غادق (ع) ٍ ػزؼ تثزیک خذهت استاد رحین پَر تِ هٌاسثت سادرٍس ایطاى ،تا تیاى
ایٌکِ چَى تزًاهِ تکزین اس ایي استاد هیتاضذ اغل اٍلیِ تکزین را لذر ضٌاسی داًستٌذ .ایطاى ضوي تطکز اس
ّوکاراى تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى ،اس رئیس هحتزم فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهی آستاًِ ٍ سیاّکل کِ کوک سیادی را

در خػَظ تزگشاری ایي هزاسن ًوَدًذ ،اس خاًَادُ استاد رحین پَر ،اس پژٍّطکذُ گیالى ضٌاسی تَیژُ آلای دکتز
هَسَی کِ اهکاى تزگشاری ایي تزًاهِ را فزاّن کزدًذ ،اس حضَرّوِ هیْواًاى ضزکت کٌٌذُ تطکز کزدًذ.
آلای دکتز اغفْاًی تا اضارُ تِ ایٌکِ لزار است در ایي تزًاهِ اس یک خادم ػزغِ فزٌّگ ٍ ادب استاى گیالى تٌام
آلای هػطفی رحین پَر تمذیز ٍ تطکز تکٌین افشٍدًذ :ایي تشرگذاضت ٍ تمذیز هتَجِ ضخع ایطاى است تزای اتزاس
لذرداًی اس سحوات اثزگذار ایطاى .لذرداًی اس استاد رحین پَر لذرداًی اس یک اًساى ػاضك ٍ ػالِن ٍ ػاهِل ٍ
فؼالیت ّای اثزگذار ایطاى در پاسذاضت فزٌّگ تَهی استاى است ،ضوي آًکِ آلای رحین پَر ایطاى اًساى تسیار
هتَاضؼی ّستٌذ ٍ هستغٌی اس ایي تطکز ٍ تجلیلّا ٍ تشرگذاضتّا هیتاضٌذ .رئیس تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى
تزگشاری ایٌگًَِ تزًاهِّا را تزرسی ٍ ضٌاخت سٍایای ًاضٌاختِ سًذگی استاد رحین پَر داًستٌذ ٍ اظْار داضتٌذ :ها
ایي هزاسن را اجزا هیکٌین تا سٍایای پٌْاى ٍ ًاضٌاختِ اتؼاد ضخػیتی استاد را اس ستاى خَدهاى تِ ّوذیگز هٌتمل
تکٌین ،اس ستاى دٍستاًص ٍ ضاگزداًص هٌتمل تکٌین کِ تگَیین ّن لذرداى ضوا ّستین ٍ ّن تِ لطز جَاى تگَیین کِ
فزدی هثل استاد رحین پَر در استاى ها حضَر دارًذ کِ هیتَاًٌذ الگَیی تاضٌذ تزای آًاى ٍ تخص الگَ ساسی تزای
ها تسیار هْنتز اس تکزین است.
ایطاى در ایي سهیٌِ اظْار داضتٌذّ :ذف تٌیاد ًخثگاى اس تزگشاری ایي ّوایصّا ،تکزین ٍ الگَساسی اس ًخثگاى ٍ
سزآهذاى ػزغِّای هختلف ػلوی ،فزٌّگیٌّ ،زی ٍ لزآًی است .تکزین ،تِ فزد تکزین ضًَذُ ٍ تجلیل اس سحوات
اٍ در ّز سهیٌِای کِ فؼالیت هیکٌذ تزهیگزدد ،اها الگَساسی کِ ٍجِ غالة فؼالیتّای تٌیاد است ،تز ایي هَضَع
تاکیذ دارد کِ اس فزاهَش ضذى هفاخز ػلوی ٍ فزٌّگی ٍ ٌّزی در گذر سهاى ٍ در اثز حَادث سهاًِ اجتٌاب ضذُ ٍ
اس گسست فزٌّگی جلَگیزی ضَد.
آلای دکتز اغفْاًی در تخص دیگزی اس سخٌاى خَد اس ًخثگاى استاى گیالى تِ ػٌَاى فزّیختگاى ٍ ریطِّای جاهؼِ
ًام تزدًذ ٍ تیاى داضتٌذ :در سًذگی آلای رحین پَر ػطك ٍ ػول تا ّن تَدًذ کِ سثة هَفمیت ٍ سزآهذی ایطاى ضذ.
افزاد اثزگذاری هاًٌذ استاد رحین پَر در پاسذاضت فزٌّگ تَهیّ ،واًٌذ ریطِّای جاهؼِ تَدُ ٍ تِ ّویي جْت
ضایستِ تکزین ٍ الگَساسی ّستٌذ.
پس اس آى ٍ پخص کلیپ سًگ درًگ کِ در خػَظ تزًاهِّای تکزین تزگشار ضذُ ًخثگاى کطَری هیتاضذ،
آلای دکتز ضاّزضایی هذیز کل دفتز الگَساسی ٍ تکزین ًخثگاى تٌیاد هلی ًخثگاى طی سخٌاًی تا تمذیز اس ّوکاراى
تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى ،اًساىّای تشرگ جاهؼِ را کساًی داًستٌذ کِ تشرگی اًساى ّا را هیتیٌٌذ ٍ اًساىّای
هتَسط تزای آًکِ تشرگ ضًَذ تایذ دیگزاى را ًثیٌٌذ ٍ آدمّای حمیز تشرگی خَدضاى را در کَچک کزدى دیگزاى
هیتیٌٌذ .ایطاى تا تیاى ایٌکِ آلای دکتز اغفْاًی ٍ ّوکاراًطاى در گیالى اًساىّای تشرگی ّستٌذ چَى تشرگی استاد
رحین پَر را دیذًذ ٍ لزار است آى را تِ دیگزاى هٌتمل تکٌٌذ کِ ایي جای تمذیز دارد.

آلای دکتز ضاّزضایی لذرداًی ٍ لذرضٌاسی اس تشرگاى جاهؼِ را هطالؼِ آثار آى ػشیشاى داًستِ ٍ افشٍدًذ :اٍلیي گام
در لذرضٌاسی تشرگاى خَاًذى آثار آًاى هیتاضذ .ایطاى گام دٍم در لذرضٌاسی را الگَساسی آًاى تیاى داضتٌذ ٍ
افشٍدًذ :تخص ّایی اس سًذگی ایي تشرگاى را تا کوک ارضاد ٍ غذا ٍ سیوا ٍ ضؼزای ها تزای ًسل جَاى الگَساسی
ٍ تزًذ تکٌین ٍ تِ ًسل جَاى ٌّزهٌذاًِ هٌتمل کٌین .آلای دکتز ضاّزضایی هَضَع سَم در لذرضٌاسی اس فزّیختگاى
را پزداختي تِ هَضَع ٍ اّویت کار آًاى داًست ٍ اظْار داضت :غاحة ًظزاى ٍ ادیثاى رٍی آثار اساتیذ کار تکٌٌذ
تا رهَس هَفمیت آًاى را تزای دیگزاى تاسگَ ًوایٌذ .هذیزکل دفتز الگَساسی ٍ تکزین ًخثگاى تٌیاد هلی لذم چْارم
تزًاهِ تکزین را فزاّن ًوَدى سهیٌِ حضَر تیطتز فزّیختگاى در استاى تیاى داضت.
در ایي هزاسن ّوچٌیي آلای دکتز غفایی رئیس داًطکذُ ػلَم اًساًی داًطگاُ گیالى ٍ سزکار خاًن دکتز ًظزی
هطاٍر هحتزم ٍسیز کطَر در اهَر تاًَاى ٍ آلای دکتز افزٍس اس دٍستاى آلای رحین پَر در همام ٍ هٌشلت استاد ٍ
ًمص استاد رحین پَر در سًذُ ًگْذاضتي ضؼز گیلکی ٍ آییٌی سٌتی تیاًاتی ایزاد داضتٌذ.
پس اس آى هزاسن تا پخص کلیپی اس استاد رحین پَر ٍ سخٌزاًی ایطاى ٍ اجزای آٌّگی گیلکی تَسط استاد اداهِ پیذا
کزد کِ تا تطَیك ضذیذ ٍ اتزاس احساسات حضار ّوزاُ تَدّ .وچٌیي گزٍُ هَسیمی ٌّزستاى طٌیي تِ اجزای هَسیمی
هحلی پزداخت.
در پایاى هزاسن توثز یادتَد استاد رحین پَر تا حضَر هیْواًاى ٍیژُ ٍ ّوسز ٍ اػضای خاًَادُ ایطاى رًٍوایی ضذ ٍ
اس سَی تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى تاتلَ فزش هشیي تِ تػَیز استاد تِ رسن یاد تَد تمذین ایطاى گزدیذّ .وچٌیي پیام
(ارجًاهِ) غادرُ اس سَی لائن همام هحتزم تٌیاد هلی ًخثگاى تِ ایطاى اّذا ضذ .در ایي هزاسن خاًن دکتز ًظزی هطاٍر
ٍسیز کطَر در اهَر تاًَاى ،هذیز کل اهَر تاًَاى استاًذاری گیالى ،اػضای ضَرای اسالهی ضْزستاى سیاّکل ،دّیار
ٍ اػضای ضَرای اسالهی رٍستای تیذرٍى ٍ جوؼی اس ضاػزاى ٍ سایز اّالی ضْزستاى سیاّکل ٍ رٍستای تیذرٍى
(سادگاُ استاد) ،ضؼزا ٍ هَسیمذاًاى استاى گیالى حضَر داضتٌذ.

