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ویژهنامه
به مناسبت درگذشت سیدرضا موید
شاعر پیشکسوت آیینی سرای کشور

گفتوگو
استاد غالمرضا سازگار

شعر موید تنها شعر مذهبی نیست بلکه به تناسب وضعیت جامعه موضوعات اجتماعی هم دارد
محمد کاظم کاظمی

▪از شخصیت زندهیاد استاد
مؤید بفرمایید.

معرف ایشان است .شخصیت
اشعارش ّ
مؤید از شعرش معلوم است .ایشان یک
شخصیت والیی بود و نسبت به اهلبیت
(ع) بهویژه امیرالمؤمنین (ع) و حضرت
زهرا (س) ارادت خاصی داشت.

▪ایشان در شعر آیینی بعد از
انقالب چه جایگاهی داشتند؟

او استاد بــود؛ اخــاص داشــت و انقالبی
بــود .هر جا در مشهد جلسه شعر بــود ،در
صدر مجلس و مورداحترام بود .اشعارش
را خواص و عوام میپسندیدند؛ مثل شعر
سعدی که وقتی میگوید «بنیآدم اعضای
یکدیگرند»،همهمیپسندندوشعرشزبانزد
است .شعرهای مؤید هم زبانزد مردم بود.

▪خاطره خاصی از ایشان دارید
که بخواهید تعریف کنید؟

وقتی میخواستم به مکه بروم ،برایم یک
رباعی فرستاد« :ای یــار سفرکرده چه
خوش از بر من /رفتی به مدینه قبله دیگر
من /آن جا که رسیدی ز ره مهر و وفا /از
من برسان سالم بر مادر من» .من هم این
رباعی را گفتم و برایش فرستادم« :ای
دوست که میروم کنون از بر تو /در شهر
مدینه قبله دیگر تو /گفتی که سالم تو به
مادر ببرم /برگو که کجاست تربت مادر
تو» .مؤید از عمق جان ،شعر میگفت .با
هم در جلسهای بودیم ،آنقدر گریه کرد
که نتوانست حرف بزند .وقتی در انجمن
شاعران شعر میخواند ،همه بادل و جان
گوش میکردند .خودش از شعرش بهتر
بود و شعرش از خودش بهتر بود .هر دو
بر هم امتیاز داشتند.

▪از جلسههای دیدار با
رهبر انقالب بگویید.

روز میالد حضرت زهرا (س) بود؛ خدمت
رهبرانقالب بودیم .مؤید به رهبر انقالب
خیلی ارادت داشــت و ایشانهم به او
محبت داشتند .آن روز آقــا از شعرش
خیلی تعریف کرد .در جلسات خصوصی
رهبر انقالب با استاد شفق و زندهیاد
اکبر زاده هم همیشه حاضر بود.

▪دوران جوانی استاد موید

زنده یاد سید رضا موید ،شاعری بسیاردوست داشتنی ،متعادل و بی
حاشیه با شعرهای قابل توجه درحوزه شعر آیینی بودند .در شعر موید،
ما در واقع با یک جریان انقالبی ،مذهبی رو به رو هستیم .شعر او تنها یک
شعر مذهبی صرف نیست بلکه همواره موضوعات اجتماعی را به تناسب
وضعیت جامعه در دل خود دارد .زنده یاد موید و جمعی دیگر از شاعران
در دهه  50نشست های ادبی برگزار میکردند که در آن عالوه بر سرودن
شعرمذهبی ،بر آرمانهای انقالب در این
گونه شعرها تاکید داشتند ،این شاعران
از همان زمان تا روزگــار ما این ویژگی را
در شعر خود حفظ کردهاند .در این بین
افرادی مانند مرحوم اکبر زاده ،نگارنده،
محمد جــواد غفور زاده شفق ،سرویها
و زنده یاد موید در شعر متعهد پیشرو آن
زمان فعال بودند که این فعالیتها مثال
زدنی است .استاد موید حتی در شعرهایی
که برای حضرت پیامبر (ص) میسرود،
موضوع انقالب و رویکرد انقالبی حضرت
پیامبر (ص) را مطرح میکرد .اگرچه این
خصوصیت در شعرهای دیگر شاعران
انقالبی مشهد نیز دیــده میشود و در

اصل ،یک جریان شعری به شمار میآید ولی با مروری که در آثار مرحوم
موید داشتهام این ویژگی در شعر این شاعر آیینی بسیاربرجستهتر است.
چند سال پیش که برای نوشتن مطلبی در یک نشریه ،شعرهای زنده
یاد موید را مطالعه میکردم این میزان روحیه اجتماعی ،انقالبی در
شعر مذهبی ،آن هم در نیم قرن پیش برای بنده شگفت انگیز بود.

▪شعرهای آیینی عالمانه

با مرور آثار سید رضا موید ما با شعرهایی عالمانه روبه رو میشویم.
شعرهای او آثاری دارای تفکر ،نگرش و بینش عمیق دینی و اجتماعی
است و در یک کالم ما با شاعری آگاه روبه رو هستیم .هرچند ظاهر و
طرز پوشش استاد موید و همچنین حضورش درجلسات ،کام ً
ال سنتی
به نظر میرسید ولی در بینش و نگرش بسیار مترقی بود حتی مترقیتر
از شاعران دیگری که تیپ و ظاهری مترقی و روشنفکرانه داشتند.

▪دغدغه استاد موید برای پرورش شاعران خالق و متعهد

یکی از نکات مورد توجه شخصیتی زنده یاد موید دغدغه مندی او
دربــاره پــرورش شاعرانی خالق و متعهد بــود .این شاعر پــرآوازه در
این مسیر شاگردان زیادی را پرورش داد و موضوعی که امروز باعث
خشنودی است تداوم نسل شاعری در خانواده اوست .امروز از این
شاعر آیینی تأثیر گذار دو فرزند شاعر برای جامعه ادبی به یادگار مانده
است که هریک در حوزه فعالیت خود و در مسیر شعریشان که عمدت ًا
شعر آیینی است حرفهای زیادی برای گفتن دارند.

رضا اسماعیلی

محمود اکرامی

▪لطفا از ویژگیهای زبان شعری ایشان بگویید
که موردپسند عام و خاص بود.

▪درباره نقش استاد مؤید در پرورش شعر آیینی
خراسان توضیح دهید؟

ذهن و زبان استاد مؤید به زبان مردم نزدیک بود و سعی میکرد
شعرش قابلفهم باشد .او زبانی سهل ممتنع در شعر داشــت و
اشعارش از سوی ذاکــران اهلبیت مورد استقبال قرار میگرفت
و در محافل دینی استفاده میشد .این هم یک امتیاز بود .استاد
مؤید زبان شعری بسیار سالمی داشت .گاهی در اشعار جوانها
کژتابیهای اعتقادی و مضمونی مانند غالیگری وجود دارد ،ولی
استاد مؤید سعی میکرد متناسب با آموزههای اصیل دینی ،توحید
و رعایت اصل بندگی به معصومین (علیهمالسالم) بپردازد و آنها
را بهعنوان اسوههای حسنه در شعرش معرفی کند که قابل پیروی
و الگوبرداری باشند و این ارزشمند بود .ایشان سعی میکرد که
گفتههای شعرش مستند باشد و شعری نسراید که بدون استناد به
متن آیات و احادیث باشد و این از دانش باالی ایشان بود .در حوزه
دین مطالعه میکرد و فرهنگ دینی را میشناخت .ایشان با بزرگان
ادبیات معاصر هم محشور بود و با آنها تعامل میکرد .آثار این
همنشینی در آثار ایشان منعکس بود.

▪شاید اشعار انقالبی و دفاع مقدس استاد مؤید
کمتر بین مخاطبان شناختهشده باشد .درباره اینگونه
اشعارشان بفرمایید.

یکی از نقاط ضعف بعضی از شاعران آیینی این است که خودشان
را محدود به اینگونه شعر کردهاند و به مسائل جامعه کاری ندارند.
درحالیکه شاعری که در جامعه زندگی میکند ،باید درباره مردم،
انقالب و دفــاع مقدس دغدغه داشته باشد و به حماسههایی که
فرزندان ایران آفریدند ،بیتوجه نباشد .استاد مؤید جامعاالطراف
بودند و در اشعارشان اشارههای خوبی به انقالب و دفاع مقدس
داشتند .این نشانه تعلقخاطر ایشان به این موضوعات بود .به نظر
من شاعران بهعنوان افرادی که در جامعه زندگی میکنند ،باید به
مسائل جامعه توجه کنند و استاد مؤید از این نظر شاعر کاملی بودند.

خراسـان ،یکـی از مراکـز شـعر آیینی در کشـور اسـت و افـرادی مانند
آقـای خسـرو ،آقـای سـرویها ،آقـای شـفق ،آقـای اکبـر زاده و آقـای
مؤیـد در ایـن مجموعه بودند .اسـتاد مؤیـد یکی ازپروپـا قرصترینها
بـود و محوریـت درونـی این کار را به عهده داشـت .آقای مؤید شـعری
غیـر از شـعر مذهبـی نگفتـه مگـر در حـد ضـرورت .او تمـام عمـر خـود
را صـرف سـرودن اشـعار مذهبـی و آیینـی کـرد .بعضـی از اشـعار
ایشـانهم در مجالـس اهلبیـت همیشـه خواندهشـده اسـت و یکـی
از شـاعران اثرگـذار حـوزه شـعر مذهبـی بودهاند .ایشـان بـا این تفکر
کـه نشـانه خلـوص نیـت و ارادت واالیشـان بـه اهلبیـت (ع) بـود تـا
امـروز شـاعران زیـادی را چـه در خراسـان و چـه در کشـور ،پـرورش
دادهاند.

▪مقبولیت شعر استاد مؤید به چه عواملی برمیگردد؟

آقـای مؤیـد بـا خـودش و مـردم صـادق بـود .آدم باورمنـدی کـه بیـش
از اینکـه بـرای ایـنوآن شـعر گفتـه باشـد ،بـرای دل خـودش شـعر
سـروده اسـت .بیـش از اینکـه بخواهـد خـودش را در مجالـس مطـرح
کنـد ،دنبـال ایـن بـوده کـه وظیفـه دینـیاش را انجـام دهـد .ایشـان
فرمـان از دل خـود میگرفـت و بهشـدت کـمآزار ،موردتوجـه جامعـه
مذهبـی و مداحـان و شـعر دوسـتان بـود .کم حاشـیه ،سـالم و مردمی
بـود .خیلیهـا میگوینـد شـعر خـوب شـعری اسـت کـه عـوام بفهمنـد
ِ
سـاختگی قشـنگی هسـتند کـه
جملات
و خـواص بپسـندند .اینهـا
ِ
دربـاره آدمهـای متعـددی گفتـه میشـود .مـن اینطـور نمیگویـم.
بـاورم ایـن اسـت کـه اگـر شـعر اسـتاد مؤیـد مقبولیـت عمومـی داشـته
و اگـر خـواص حـوزه مذهـب آن را میپسـندند ،بـه ایـن دلیـل بـوده
کـه حـرف دلـش را مـیزده .چیـزی را گفتـه کـه بـاور داشـته اسـت.
ایـن باورمنـدی بـه حرفهـای خـودش بـوده کـه بـر دل مینشـیند .او
بهفرمـان دلـش ،گـوش کـرده و جـز در مسـیر اعتقـادات خـودش ،در
مسـیر دیگـری گام برنداشـته اسـت.

