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به مناسبت درگذشت سیدرضا موید
شاعر پیشکسوت آیینی سرای کشور
سید رضا موید شاعر بلند آوازه
شعر آیینی کشور
از چــهــر ه هــای
مورد توجه رهبر
انــقــاب بــودنــد.
موید به مناسبتهای
مــخــتــلــف در حــضــور مــعــظــم لـــه به
شعرخوانی پرداخته بود .حضرت آیتا...
خامنهای پس از درگذشت این شاعر آیینی در
پیام تسلیتی شعر او را «شعری روان و دلنشین»
دانستند و تصریح کردند :درگذشت شاعر
آیینی با اخالص جناب آقای سید رضا موید رحمة
ا...علیه را به فرزندان و خاندان گرامی ایشان و
به جامع ه ادبی خراسان تسلیت عرض میکنم.
شعر روان و دلنشین ایــن هنرمند مومن که
غالب ًا در خدمت معارف و ارزش های دینی است
یادگار ارزند ه او در این جا و ذخیر ه گرانبهای او
برای نشأ ه اخروی است انشاءا ...خداوند او را با
شهیدان محشور فرماید که همواره محافل یاد
آنــان را با سرودههای
خـــــــود رونــــــق
میبخشید.

زندهیاد سید رضا مؤید خراسانی متولد سال
 1321در مشهد و عضو شورای شعر انجمن
ادبــی رضــوی موسسه آفرینشهای هنری

آستان قدس رضوی بود .همه صاحبان ذوق
در عرصه شعر ،او را دارای قریحهای سیال
و روان در سرودن شعر بهویژه اشعارمذهبی
میدانستند بهنحویکه آیــات و روایـــات به
همراه سیرۀزندگی اهلبیت (علیهمالسالم)
و داستانهای تاریخی در شعرهایش بسیار
به چشم میخورد .سرودههای استاد تنها
به مدح و منقبت اهلبیت (علیهمالسالم)

خالصه نمیشوند ،بلکه مضامین انقالبی
و حماسه ســرودههــای دفــاع مقدس را نیز
شامل م ـیشــود .اســتــاد مــؤیــد ،تحصیالت
مــقــدمــاتـیاش را در مکتبخانه گــذرانــد و
پسازآن به شغل آزاد روی آورد .تقریب ًا هیچ
مناسبتی در تقویم تشیع نیست که سید رضا
مؤید برای آن شعری نسروده باشد« .گلهای
اشــک»« ،جلوههای رســالــت»« ،نغمههای

والیت»« ،سفینههای نور» و «چکامه عشق»
تعدادی از آثــار این شاعر به شمار میآید.
بنا به اذعــان بسیاری از کارشناسان شعر
آیینی،بهجرئت میتوان این شاعر سرشناس
را یکی از شاعران جریان ساز این سبک از
شعر در کشور به شمار آورد.سید رضا مؤید
سرانجام در روز جمعه  15مهر امسال به
دیدار حقتعالی شتافت.

