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نتیجهشور 
ش
باحمایتبیگانه!
پــس از فــرار «محمدعلــی شــاه» بــه روســیه در ۱۳۳۰ق۱۹۱۲/م و در
روزهــای پایانــی اســتبداد صغیــر ،شــهر مشــهد درگیــر آشــوب بــود.
قــوای ســواره و پیــادۀ روس بــا توپخانــه ،بــرای حفــظ منافع خــود وارد
مشــهد شــدند و «علینقیمیــرزا رکنالدولــه» والــی خراســان ،آنــان را بــه دســتور
حکومت تهران در ارگ حکومتی جای داد.
شورشــیانی کــه در شــهر علیــه مشــروطه و دفــاع از محمدعلــی شــاه ،مــردم را تحریــک
میکردنــد و در مشــهد بلــوا و آشــوب ایجــاد کــرده بودنــد ،در واقــع ســازماندهی شــده
بودنــد تــا بهان ـهای بــرای حضــور روسهــا بــرای حفــظ شــهر ایجــاد کننــد .روسهــا
بــه دســتور فرمانــده خــود ژنــرال «روکــو» ،توپهــای خــود را بــر روی بــام خانههــا،
مغازههــای اطــراف حــرم مطهــر مســتقر کردنــد .قزاقهــا و افســران روســی ،ســواره
و پیــاده در خیابانهــای شــهر پخــش شــدند .بــه بهانــه ســرکوب شورشــیان و در روز
دهــم ربیــع الثانــی ۱۳۳۰قمــری ،توپچیهــای قــزاق از روی پشــت بامهــای چندیــن
نقطــه شــهر بــه دســتور فرمانــده خــود بــه حــرم حملــه کــرده و گنبــد مبــارک را بــه توپ
بســتند .در آن حملــه  ۱۸موضــع گنبــد طــا صدمــه دیــد.
ســر کنســول ســفارت انگلیــس «ســر پرســی ســایکس» کــه بــه همــراه عــکاس
کنســولگری و همراهانــی دیگــر بــرای دیــدن ماوقــع بــه صحــن عتیــق رفتــه بــود،
بــه عــکاس دســتور داد کــه از محــل اصابــت گلولههــای تــوپ کــه در زاویــه جنوبــی
گنبــد بــود ،عکــس بگیــرد .تعــداد عکسهــای ثبتشــده بیــش از یکــی بــوده اســت
ولــی امــروزه تنهــا یــک عکــس باقــی مانــده اســت .ســایکس در کتــاب خــود آورده
«کنســول روس در گــزارش خــود اصابــت گلولــه بــه گنبــد و آســیب مقبــره را انــکار
کــرده بــود ولــی مــن بــا فرســتادن عکسهایــی بــه ســفارت بریتانیــا در تهــران و ســن
پترزبــورگ ،ایــن ادعــا را تکذیــب کــردم» .در کتــاب «تاریــخ مشــهدالرضا» نوشــته
«احمــد ماهــوان» آمــده اســت« :ادیــب هــروی خراســانی همچنین اشــارهای به تهیه
عکــس و خبــر از گلولــه بــاران گنبد مطهر توســط عکاس ارتــش روس دارد ».تاکنون
از بمبــاران حــرم ،بجــز ایــن عکــس ،گــواه بصــری دیگــری یافــت نشــده اســت امــا
دکتــر «آجودانــی» در کتــاب «مشــروطه ایرانــی» اذعــان داشــته کــه در همانزمــان،
«ملــک الشــعرای بهــار» عکســی از بمبــاران حــرم کــه بــا خــط «کاظـمزاده ایرانشــهر»
استنســاخ شــده بــود ،نــزد دکتــر «احمــد خــان» نویســنده فرســتاده و دکتــر نیــز در ســوم
فوریــه آن را بــرای «ادوارد بــراون» ارســال داشــته اســت .احتمــال م ـیرود عکــس
ارســالی بهــار ،نمونــه دیگــری از عکــس بــه تــوپ بســتن گنبــد طــا باشــد .عکــس
مزبــور کــه جــای گلولــه تــوپ روسهــا را مینمایانــد ،ســند تصویــری مهــم و قابــل
تأملــی از وقایــع تاریخــی ،سیاســی و مذهبــی یــک شــهر و یــک کشــور اســت.

سیدحســین حافظیــان ســال  1284در خانــوادهای مذهبــی و
اهــل فضــل ســاکن مشــهدالرضا«ع» دیــده بــه جهــان گشــود.
بــرادر بــزرگ او سیدابوالحســن ،بانــی ضریــح چهــارم حــرم
مطهــر رضــوی بــود .مرحــوم حافظیــان صدرالقـ ّـراء حــرم مطهــر
و یکــی از شــاگردان مرحــوم ســیدمحمد عربزعفرانیــه بــود
کــه عــاوه بــر تدریــس قــرآن و تعلیمــات دینــی در مــدارس
آمــوزش و پــرورش ،جلســه قــرآن دارالحفــاظ را نیــز مدیریــت
میکرد .مردم مشــهد با جلســه او آشــنا بودند و در آن شــرکت
میکردنــد .بــرای حضــور زائــران در ایــن جلســه مانعــی وجــود
نداشــت و آنهــا نیــز میتوانســتند از کالم وحــی در جــوار عتــرت
فیــض ببرنــد.
جلســه قــرآن دارالحفــاظ هــر شــب بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا
برگــزار میشــد ،نظــم و تأکیــد بــر صحیحخوانی قــرآن ویژگی
جلســۀ وی بهشــمار میرفت .مرحوم حافظیان خیلی قاطع،
مصمــم و محترمانــه از کســانی کــه در جلســه حضــور داشــتند
میخواســت تــا آخــر جلســه حضــور داشــتند یــا هر شــخصی که
قــرآن را بــا صــوت میخوانــد و تالوتــش از لحــاظ روخوانــی،
یکــرد ابتــدا
روانخوانــی و تجویــد ایــراد داشــت بــه او تأکیــد م 
غلطهایــش را درســت کنــد ،بعــد بــا آهنــگ بخوانــد.
جلســات در مــاه رمضــان رونــق بیشــتری داشــت و از اســاتید
و قاریــان بنــام آن زمــان مثــل مرحــوم محمدعلــی اوحــدی و
مرحــوم عباســعلی نــازدار در آن شــرکت میکردنــد .مرحــوم
اوحــدی کــه تــازه از عــراق بــه مشــهد مهاجــرت کــرده بــود،
یکــرد و مرحــوم
در جلســات بــا لحــن عــرب قــرآن را تــاوت م 
حافظیــان نیــز بــه تمامــی افــراد در جلســه میگفــت« :گــوش
کنیــد تــا خــوب یــاد بگیریــد» .جلســه دارالحفــاظ مســجد
گوهرشــاد تــا قبــل از جانمایــی پنجــره فــوالد در ورودی ایــن
مــکان ،ســالیان ســال محــل رفــت و آمــد زائــران و مجــاوران،
اســاتید ،قاریــان و حافظــان بــود .صدرالقــراء آســتان قــدس
رضــوی ســرانجام اواخــر دهــه  60بــه دلیــل کهولــت ســن
خانهنشــین شــد و بــرای مدیریــت جلســه قــرآن دارالحفــاظ
از ســوی مرحــوم آی ـتاهلل واعــظ طبســی متولــی فقیــد آســتان
قــدس رضــوی ،ســیدمرتضی ســاداتفاطمی انتخــاب شــد
هفتهنامۀفرهنگی،
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