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گفتوگو
محدثی خراسانی
آثار آیینی زنده یاد سید رضا مؤید  ،چه در
سالهای پیش و چه بعد از پیروزی انقالب
اسالمی نه تنها در خراسان بلکه در سطح
ملی مطرح بــوده و ســروده هــای ایــن شاعر
برجسته به صورت گسترده ،مورد استفاده
تعداد زیادی از مداحان و مرثیهخوان های
اهــل بــیــت(ع) ب ــوده اســت.شــعــر آیینی به
دلیل این که بیشترین مخاطبانش از میان
توده مردم هستند همواره دارای جایگاه و
اهمیت ویــژه ای بــوده اســت .در این سبک،
به زبــان مــردم سخن گفتن و درعین حال
رع ــای ــت اصــــول وقـــواعـــد شــعــری
اهمیت ویــژهای دارد که استاد
مــویــد ازآن آگــاهــی داشـــت و
همین شناخت باعث شده بود
شعرش مــورد استقبال تعداد
زیــادی از مداحان قــرار گیرد و
در نتیجه بین مردم بیشتر شنیده
شــود.بــه عــبــارت روشــن
تــر او شــاعــری از
مـــــردم بــــود که
بــــــرای مــــردم
مــــیســــرود و

با سرودههایش به خوبی توانست خالئی با
عنوان شعر قابل فهم توده مردم را برطرف
کند.

▪حلقه اتصالی قوی میان شاعران
و مداحان

مؤید با شعرهایی که میسرود در بزنگاههای
مختلف مذهبی ،سیاسی ،دف ــاع مقدس
و انقالب حضور پررنگی داشــت و یکی از
صداهای رسای شعر ارزشی روزگار ما بود.
شاعران خراسان زبــان شعری روان ،سهل
و ممتنع دارند و شعر سیدرضا مؤید نیز این
ویژگی مهم را دارد .این شاعر اهلبیت ،ضمن
شاعرانه ســرودن شعر آیینی استعداد
برجستهتری داشــت و با سرودههای
روان ،شعر خــود را در حافظه مردم
کشور ماندگار کــرد .سیدرضا مؤید
انسانی اهل ذکر ،عبادات ،زیــارات و
دارای رفتار ارتباطی شایسته با مردم
بود ،به همین دلیل این شاعر برجسته در
چشم مردم بسیار دوستداشتنی
و قابل احترام بود.
مؤید را میتوان یکی از
نقاط قوت شعر آیینی
خــــراســــان در قــرن

اخیر دانست .او حشر و نشر گسترده ای
با شاعران مطرح خراسان داشت و شعر او
مورد تأیید تعداد زیادی از شاعران هم عصر
ماست.
مؤید را میتوان حلقه اتصالی قوی برای
بــرقــراری ارتباط بین شاعران و مداحان
کشور دانــســت کــه بــا درگــذشــت ایشان،
مسئوالن کشور باید از ذخیره چند حلقه
مستحکم و پیش کسوت دیگر که همچنان
در قید حیات هستند ،نهایت استفاده را
داشته باشند و برنامهریزیهایی را برای
پــرورش شــاعــران جــوان در ایــن سطح در
دســتــور کــار قــرار دهند تــا ایــن مــیــدان از
میداندار خالی نماند.
وی گفت:موید از خادمان فرهنگ رضوی
و ارادتــمــنــد خــاص امــام هشتم (ع) بــود.
او در میان شاعران آستان قدس مقامی
مــمــتــاز داشـــت و مــلـکالــشــعــرا محسوب
مـیشــد .خــراســان و بــه ویــژه شهر مشهد
در قرن اخیر بستر ظهور و بــروز و رشد و
شکوفایی استعدادهای درخشانی در حوزه
ادبیات و به ویژه شعر در شقوق مختلف آن
بــوده اســت ،از جمله شعر آیینی و یکی از
شاخههای تأثیرگذار آن یعنی شعر هیئت.

بیشتر اشعاری که در مراسم آیینی امروز ما خوانده
میشود ،حاصل ذوق این شاعر شهیر است
محمدعلی مجاهدی دبیر دایمی شعر و ادبیات آیینی کشور

حسین اسرافیلی

محمدعلی مجاهدی دبیر دایمی شعر و ادبیات آیینی کشور ،درباره
ویژگیهای شعر زندهیاد سیدرضا مؤید خراسانی گفت :استاد مؤید
از شاعران پیش کسوت و پرآوازه شعر آیینی بود.
ایــن شاعر در شعر آیینی امــروز ،جایگاه بسیار شاخصی دارد و
ســرودههــای ایشان که از ژرفــای دل برخاسته اســت بهآسانی با
مخاطبانش ارتباط برقرار میکند .بیشتر اشعاری که در مراسم
آیینی امــروز ما در مرثیه و منقبت اهلبیت(ع) خوانده میشود،
حاصل ذوق این شاعر شهیر است.
وی افزود :شعر زندهیاد سیدرضا مؤید به دلیل سادگی و بیپیرایگی
بهراحتی با عموم مخاطبان ارتباط برقرار میکند .مؤید همواره به
دور از اصطالحهای عرفانی ،حکمی و فلسفی ،با زبانی شیوا و روان
شعر میگفت وسروده هایش از باورهای والیی او میجوشید .سبک
شعری سیدرضا مؤید ،خاص خود اوست .در مشهد شاعران آیینی
برجستهای از جمله محمدجواد غفورزاده شفق داریم که در شعر
آیینی جایگاه بسیار خاصی دارند و امیدوارم این شاعران را تا زمانی
که در قید حیات هستند ،قدر بدانیم .این عزیزان سرمایههای شعر
آیینی کشورند و تا زمانی که فردی دیگر بیاید  -البته اگر بتواند در
حد و اندازه این شاعران ،ظاهر شود  -و جای این شاعران را پر کند،
حداقل  50سال زمان میبرد .جامعه ادبی ما باید بدانند که عمق
این مصیبت تا چه حد عظیم است.
پدر شعر آیینی کشور تصریح کرد :بیتردید نام و یاد این شاعر پیش
کسوت در ذهن شعر معاصرما ماندگار است .ایشان جزو شاعران
آیینی بی حاشیه ،متعهد و متدین بودند .امیدوارم جامعه ادبی
ایران ،مراسم بزرگداشت شایستهای را برای این شاعر آیینی برگزار
کنند .بنده نیز بهعنوان دبیر دایمی شعر و ادبیات آیینی کشور این
ضایعه را به جامعه شعر آیینی در سراسر نقاط میهن عزیزمان تسلیت
میگویم و امیدوارم راه و روش این شاعر پرتالش و تأثیرگذار ،چراغ
راهی برای شاعران آیینی جوان ما باشد.

▪استاد مؤید خراسانی چه جایگاهی
در شعر آیینی داشتند؟

استاد مؤید از پیش کسوتهای شعر آیینی در خراسان بودند و
آثارشان همیشه موردتوجه اهالی شعر بوده است .ایشان حتی در
زندگی خصوصی هم پا بهپای هیئتها و اهالی شعر بودند .شعر
را هیچوقت از باال ندیدند و خودشان را یک شاعر آیینی و دینی
میدانستند؛ به ویژه در نوحهها کارشان دلنشین و زیباست و از
بسیاری از افراد این حوزه پیشتر و شعرشان ارجمندتر است.

▪ایشان در
تربیت شاعران
جوان شعر آیینی
چه نقشی ایفا
کردند؟

شعر استاد مؤید از
نگاه موسیقایی و رعایت اصول شعری و ظرافتهای شعر آیینی،
همیشه پیشقراول بوده و قطع ًا تأثیرش بر شاعران جوان آیینی
چشمگیر است .این بزرگوار که خداوند با اجداد مطهرش محشور
بدارد ،قدم در مسیری گذاشتند که شاعران جوان ،افتخارشان
این بود که در شعرخوانیهای ایشان حضور دارند و از راهنمایی
ایشان بهره میگیرند؛ البته شاید به دلیل سکونت ایشان در
مشهد و حضور کمتر در مجالس عمومی شعر ،بعضیها کمتر با
ایشان آشنا باشند ،ولی قطع ًا از بزرگان شعر آیینی ما هستند.

▪ازنظر شما مهمترین ویژگی شعر استاد مؤید چیست؟

پرهیز از شاعرانگیهایی که شاید در آثار غیر آیینی وجود دارد،
پرداختن به نکات ظریف شعر آیینی و پنجرههای نامکشوف
عاشورا و کربال.

محمدجواد شرافت

▪با شنیدن نام استاد مؤید
چه خاطرهای به ذهن شما خطور
میکند؟

وقتی نوجوان بودم و از حاجآقای طاهری،
مــــداح شــنــاخــت ـهشــده کــشــور ،ایـــن بیت
را شــنــیــدم« :ســرمــایــه محبت زهــراســت
دیــن مــن /من دیــن خویش را به دو دنیا
نمیدهم» ،آن را حفظ کردم و بعدها که
وارد فضای شعر شدم ،دریافتم این شعراز
استاد مؤید است .با ایشان مأنوس بودم.
گاهی توفیق میشد ،در مشهد ایشان را
در محافل ،زیارت میکردم .چند سفر که
به عتبات عالیات مشرف شدم ،آنهم در
موقعیتهای مختلف زمانی مانند محرم،
غدیر ،شعبان و ،...بدون استثنا استاد را در
کربال و نجف میدیدم .برایم خیلی جالب
بود .بعدها یکی از آقازادههایشان به من
گفتند حاجآقا اگر مشهد نباشند ،کربال
هستند.

▪مهمترین درسی که از استاد
مؤید آموختید ،چه بود؟

افتادگی ،تواضع ،صــدق و صفای باطن
و عاشقانگی ایشان بــرای ما درس بود.
بعضیها فقط شاعرند ،اما مهم این است
که شاعری عاشق و صادق باشیم .استاد
مؤید عاشقانه ،شاعرانه و صادقانه به محضر
معصومین (علیهمالسالم) عرض ارادت
کــردهانــد .نتیجهاش هم شده رباعیها و
تکبیتهایی کــه در ایــن ســالهــا بــه دل
مخاطبان نشسته و بر زبان مردم جاریشده
است .خیلیها در حرم امام رضا (ع) این
بیت ایــشــان را زمــزمــه میکنند« :دیــدم
همهجا بر درودیوار حریمت /جایی ننوشته
است گنهکار نیاید» یا «آن دل که شکستهتر
بود پیشتر است» در وصف امام رضا (ع)
و ابیات فراوان درباره امیرالمؤمنین (ع)،
عاشورا و . ...اینها چون ازدلبرآمده ،بر
دل هم نشسته و این برای ما شاعران جوان
درس است.

▪درباره کتاب «از دیار روشنی»
بفرمایید که در آن مجموعهای از
اشعار استاد مؤید را گردآوری
کردهاید.

«از دیـار روشـنی» گزیده شـعری از شـاعران
آیینی کشـور اسـت که به پیشـنهاد دوسـتان
در نشـر امیرکبیر در قالب مجموعه «آسـتان
پـاکان» بـه چـاپ رسـید .در ایـن مجموعـه،
اشـعار والیـی اسـتاد رضـا مؤیـد ،اسـتاد
غالمرضـا شـکوهی و اسـتاد غفـور زاده
(شـفق) گلچیـن شـده اسـت .کتـاب دیگـر
ایـن مجموعـه «حسـینیه دل» نـام دارد کـه
بـه آثـار اسـتاد حبیـبا ...چایچیـان ،اسـتاد
غالمرضـا سـازگار و اسـتاد علـی انسـانی
پرداختـه اسـت.

