
این مدرس��ه را در اوائل قرن دوازدهم شخصی به نام »سردار حسن  خان قزوینی« ساخته است 
که در ضلع شمال شرقی حرم امام حسین7 میان باب الشهدا و باب الکرامه قرار دارد. مؤسس 
مدرس��ه در تأس��یس آن مبالغ زیادی صرف کرد و موقوفات بسیاری برای آن تعیین نمود. این 
مدرسه بزرگ ترین مدرسه علوم دینی در کربا به شمار می آمد و دارای هفتاد حجره در دو طبقه 
بود و حوضی در وس��ط آن قرار داشت.1 چون درب ورودی آن از باب الکرامه بوده، به همین 
سبب باب الکرامه را باب مدرسه حسن  خان نیز می گفتند. ساختمانش به شکلی زیبا و بدیع ساخته 

عبدالرحیم اباذری

مدرسه حسن  خان 
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شده و دیوارهایش دارای کاشی کاری و نقاشی های زیبا بود 
که آیات ق��رآن هم آن را زینت می بخش��ید و حکایت از 
یک مهندسی کم نظیر داشت. این مدرسه موقوفات بسیاری 
داش��ت که از درآم��د حاصل از آن، هزینه های مدرس��ه و 

کمک مالی به طاب علوم دینی تأمین می شد.2
این مدرس��ه اگرچه بیش��تر به نام حس��ن  خان ش��هرت 
یافت��ه، اما به تصریح وقف  نامه آن، توس��ط وی و برادرش 
حسین  خان بنا ش��ده اس��ت.3 اگرچه در برخی منابع مانند 
سفرنامه سیف الدوله هم فقط به نام حسین خان بسنده شده 
است، س��ید محسن امین صاحب موس��وعه بزرگ »اعیان 
الش��یعه« که از این مدرس��ه دیدن کرده، در گزارش خود 

می نویسد:
اما مدرس��ه ای که امروز به نام مدرسه حسن  خان مشهور 
ش��ده، در شمال ش��رقی صحن حرم امام حسین7 قرار 
دارد. بان��ی آن مغازه  های��ی را که در بازار بقال ها پش��ت 
مدرسه است، به این مکان وقف نموده است. همین طور 
کاروان س��راها و غرفه های دیگ��ری در کربا وقف این 
مدرس��ه اس��ت. در این مدرس��ه امکانات خوبی از قبیل 

کتاب، فرش، ظروف و غیره برای طاب مهیا می باشد.4
 بنا ب��ه گفته ایش��ان، عالم و زاهد ب��زرگ میرزا محمد 
سلماسی )1219 ق( مشوق اصلی این دو برادر در تأسیس 
مدرس��ه حسن  خان بوده اس��ت. به عاوه، این دو برادر به 
توصیه و هدایت میرزا محمد سلماس��ی در اطراف ش��هر 

سامراء حصار و دیوار احداث کردند.5
مدرسه سردار حس��ن  خان، یکی از مدارس پررونق حوزه 
علمیه کربا به شمار می آمد و چنان که فقها، علما و دانشمندان 
بزرگی در آن به تدریس پرداختند و ش��اگردان بس��یاری را 

ای��ن مدرس��ه بزرگ تری��ن 
مدرس��ه علوم دینی در کربال 
ب��ه ش��مار می آم��د و دارای 
هفتاد حجره در دو طبقه بود 
و حوض��ی در وس��ط آن قرار 
داش��ت. چ��ون درب ورودی 
آن از ب��اب الکرامه بوده، به 
همین س��بب باب الکرامه را 
باب مدرس��ه حس��ن  خان نیز 

می گفتند.

عال��م و زاهد ب��زرگ میرزا 
محمد سلماس��ی )1219 ق( 
مش��وق اصلی این دو برادر 
در تأسیس مدرسه حسن  خان 
بوده است. به عالوه، این دو 
ب��رادر به توصی��ه و هدایت 
می��رزا محم��د سلماس��ی در 
اطراف شهر س��امراء حصار و 

دیوار احداث کردند.
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تحویل جامعه علمی دادند. در واقع موقعیت این مدرس��ه در کربا همانند مدرسه فیضه در حوزه 
علمیه قم بود.

ش��یخ محمد ش��ریف مازندرانی )متوفای 1245 ق( معروف به »شریف العلمای مازندرانی« 
یکی از علمای بزرگ حوزه کربا در این مدرس��ه تدریس فقه و اصول داش��ت. سید محسن 
امین و ش��یخ عباس قمی به نقل از یکی از ش��اگردان وی مرحوم شیخ محمدحسن آل یاسین 
می نویسد: وقتی ما در مدرسه حسن  خان در درس استاد مازندرانی شرکت می کردیم، بیش از 

هزار نفر در آن حاضر می شدند.6
ش��یخ مرتضی انصاری )1281ق(، س��ید ابراهیم قزوینی، صاحب »ضوابط االصول« )1264 
ق(، س��عید العلمای مازندرانی و ما فاضل دربندی در این مدرس��ه تحصیل کرده و در درس 

شریف العلمای مازندرانی حاضر می شدند.
وقتی این اس��تاد چش��م از جهان فرو بست، شاگردش سید ابراهیم قزوینی به جای ایشان در 

این مدرسه به تدریس علوم اهل بیت: ادامه داد و راه شریف العلما را پی گرفت.7
می��رزا محمد تنکابنی صاح��ب کتاب معروف »قصص العلماء« که این اثر را با ش��رح حال 
استادش سید ابراهیم قزوینی آغاز می کند، در آن اشاره دارد که سال ها در مدرسه حسن  خان 

در درس استاد حاضر می شده است.8
عالمان و فقیهان بزرگی همچون: ما علی کنی، ش��یخ عبدالحسین تهرانی )شیخ العراقین(، 
سید محمدباقر خوانساری صاحب »روضات الجنات« و میرزا ابوالقاسم کانتر در این مدرسه 

تحصیل کرده و در درس ایشان حاضر می شدند.
به نوش��ته برخی مؤرخان، سید جمال  الدین اسدآبادی )متوفای 1314ق ( نیز مدتی در یکی 

از حجرات این مدرسه ساکن بوده است.9 
مؤس��س حوزه علمیه قم آیت  اهلل ش��یخ عبدالکریم حائری یزدی، در دو مرحله مجموعاً به 

مدت نزدیک به ده سال در کربا ساکن بود، در مدرسه حسن  خان تدریس داشت.
شیخ کاظم، فرزند شیخ صادق معروف به »شیخ کاظم هر« )متوفای 1333 ق( که از عالمان 
و فقیهان حوزه کربا و از شاگردان سید محمدحسین شهرستانی، میرزا محمدحسین اردکانی 
و ش��یخ زین  العابدین مازندرانی و معاصر سید اسماعیل صدر بود، در مدرسه حسن  خان حوزه 

درسی پرنشاطی داشت.10
آیت  اهلل ش��یخ محمدعلی اراکی به نقل از اس��تادش آیت اهلل حاج ش��یخ عبدالکریم حائری 
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نق��ل می کند که وقتی من در مدرس��ه حس��ن  خان درس 
می گفت��م، حاج صمصام الملک، یکی از مالکین که فرد 
درس خوانده ای هم بود، به کربا آمد و یک هفته ای در 
درس من شرکت کرد و  آن وقت من از بحث استصحاب، 

روایت »التنقضی الیقین بالشک« را می گفتم.11
آیت اهلل مرحوم ش��یخ هادی حائری شیرازی فرزند طه 
امین شیرازی از شاگردان حاج آقا حسین قمی نیز در این 
مدرسه ساکن بود. آیت اهلل ش��یخ عبدالرحیم قمی نیز در 
این مدرسه حجره و تدریس داشت. او عاوه بر سکونت، 

تدریس هم داشت.
برابر اظهارت محقق تاریخ کربا س��ید س��لمان هادی  
آل  طعمه که از نزدیک شاهد بوده، عالم فاضل و معروف 
به تقوا و پرهیزکاری مرحوم س��ید محمد س��عید تنکابنی 
)متوفای 1386 ق( در مدرسه حسن  خان تدریس می کرد 
و اغلب متون درسی را حفظ بود. شیخ محمدجعفر فومنی 
)متوفای 1357 ق(، شیخ محمد بابکی )متوفای 1367 ق( 
که از ش��اگردان ش��یخ محمدتقی اصفهانی و شیخ یحیی 
زرندی به ش��مار می آمدند، در ردیف اساتید برجسته این 

مدرسه بودند.12
ب��ه گ��زارش آقاب��زرگ تهران��ی، ما حس��ن یزدی، 
صاح��ب کتاب  ه��ای: »رس��الة ف��ی العصم��ة« و »المرد 
عل��ی العام��ة«، »حق��وق آل محم��د«، »ان��وار الهدایة« و 
»موائ��د الفوائ��د« در مدرس��ه حس��ن  خان امام��ت نماز 
 جماع��ت را ب��ر عه��ده داش��ت و در ای��ن م��کان اقامه 

جماعت می کرد.13

مدرس��ه حس��ن  خان دارای 
کتابخان��ه ای غن��ی، با س��الن 
ک��ه همزمان  ب��وده  مطالع��ه 
ب��ا خ��ود مدرس��ه و به همت 
مؤس��س آن تأس��یس شده 
اس��ت. این کتابخانه سال ها 
بزرگ  عالمان  مورد مراجع��ه 
و محققان س��اکن حوزه کربال 
و سایر مراجعه کنندگان قرار 
ب��ه همین س��بب،  داش��ت. 
عالوه بر آموزش، به تحقیق و 

پژوهش نیز مشغول بودند.
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کتابخانه مدرسه
ب��ا  غن��ی،  کتابخان��ه ای  دارای  حس��ن  خان  مدرس��ه 
س��الن مطالع��ه ب��وده ک��ه همزمان ب��ا خود مدرس��ه و به 
همت مؤس��س آن تأس��یس ش��ده اس��ت. ای��ن کتابخانه 
س��ال ها مورد مراجع��ه عالمان بزرگ و محققان س��اکن 
ح��وزه کرب��ا و س��ایر مراجعه کنندگان قرار داش��ت. به 
 همین س��بب، ع��اوه بر آم��وزش، به تحقی��ق و پژوهش 

نیز مشغول بودند.
مرح��وم آقاب��زرگ تهرانی کتاب ش��ناس ب��زرگ که 
از ای��ن مرک��ز پژوهش��ی دیدن ک��رده، در کت��اب خود 
 »الذریع��ه«، از کتاب ه��ای موج��ود در ای��ن کتابخان��ه 

گزارش داده است.
به نوشته وی، ش��یخ هادی تویسرکانی از عالمان حوزه 
کرب��ا، کتاب اس��تصحابش را در س��ال 1241 قمری در 
مدرس��ه حس��ن  خان تحقیق ک��رد و آن را در هفت مقام، 

تنظیم و تدوین نمود.14
کتاب زندگانی »محمد بن س��نان«، نوش��ته محمدعلی 
محات��ی ش��یرازی )متوف��ای 1284 ق( ب��ه همراه س��ایر 
کتاب هایش که به خط شاگردش ما عبدالحمید فراهانی 
حائری نگاش��ته شده، در این کتابخانه موجود و وقف آن 

بوده است.15
همچنین حاشیه ای از سید محمد مجاهد )متوفای 1242 
ق(، کتاب��ی در رّد صوفیه و فاس��فه از س��ید محمدعلی 
طباطبای��ی بهبهان��ی، و رس��اله ای در قص��ر و اتم��ام، از 
محمدعلی محاتی شیرازی )متوفای 1284 ق(، رساله ای 
در نماز جمعه، از شیخ محمد روح افزائی )در شرح صالة 
جمعه میرزای قمی( و رساله ای در صوم، از ما محمدعلی 

سال 1964 میالدی )برابر با 
1368 ق و 1326 ش( بخش 
عمده مدرسه حسن  خان برای 
طرح توس��عه اطراف حرم، در 
مس��یر خیابان قرار گرفت و 
روز پنج شنبه 16 محرم همان 
سال توسط ش��هرداری کربال 
و ب��ا موافق��ت عبدالرس��ول 
خالصی، رئی��س اوقاف وقت 

عراق تخریب گردید.

254

13
91 

تان
بس

وتا
هار

1،  ب
1و1

ره  0
شما

ت، 
يار

گ ز
رهن

ف



محاتی ش��یرازی و کتاب »موائد الفوائد« از ما حس��ن یزدی و کت��اب »هدیة الرضویه« از 
م��ا محمدرحیم بروجردی )متوف��ای 1309 ق( از جمله کتاب هایی اس��ت که در این مکان 
 م��ورد بازبین��ی مرحوم آقابزرگ تهران��ی قرار گرفت��ه و از آنها در کت��اب الذریعه گزارش

 تهیه کرده است.16

تخریب مدرسه
س��ال 1368 قمری برابر با 1326 شمسی بخش عمده مدرس��ه حسن  خان برای طرح توسعه 
اطراف حرم، در مسیر خیابان قرار گرفت و روز پنج شنبه 16 محرم همان سال توسط شهرداری 

کربا و با موافقت عبدالرسول خالصی، رئیس اوقاف وقت عراق تخریب گردید.17
در ای��ن میان علمای کربا با صدور بیانیه ای، اعتراض خ��ود را اعام نمودند تا مانع از این 
تخریب شوند، ولی متأسفانه تخریب انجام گرفت. متن این بیانیه که در روزنامه »النداء« بغداد 

به چاپ رسید، به این شرح است:
ظه��ر دی��روز، ای��ن تلگ��راف را از کرب��ا دریاف��ت کردی��م که ش��هرداری 
کرب��ا تصمیم گرفته اس��ت اط��راف صحن ش��ریف امام حس��ین7 را بدون 
هی��چ ض��رورت و الزام��ی وی��ران کند و آنه��ا را به تص��رف خ��ود درآورد. 
ای��ن مصیبت��ی ب��زرگ و حادثه ایدردن��اک اس��ت ک��ه موجب تأس��ف و تأثر 
 دل و ج��ان هم��ه مس��لمان ها می ش��ود؛ چ��ه این که ای��ن اق��دام، موجب محو 
و نابودی آثار و اماکن دینی و اس��امی از یک سو و از سوی دیگر، آوارگی و 
س��رگردانی بینوایان و مس��تمندانی که خانه و کاشانه خود را از دست می دهند، 
خواهد گش��ت. اینان در این موقعیت سخت و دشوار، پناهگاهی ندارند تا به آن 
پناه ببرند؛ بنابراین ما ش��کایت خود را با صدای بلند به عرض مقام عالی سلطنت 
و به منظور دفع این مصیبت بزرگ و صدور دس��تور جلوگیری و چشم پوش��ی 
از این اندیش��ه فجیع می رس��انیم؛ در حالی که به تخت س��لطنت چنگ می زنیم 
 و از خاندان واال و ش��کوهمند هاش��می درخواس��ت کمک می کنیم. روزگار 

به کامتان باد.
هیئت علمای کربا � محمد طباطبایی و...18
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ع��اوه س��ید عب��اس طباطبای��ی، تولی��ت مدرس��ه حس��ن  خان نی��ز در نام��ه ای خط��اب 
 ب��ه مس��ئولین، از آن��ان خواس��ت از ای��ن اق��دام جلوگی��ری کنن��د. وی در بخش��ی از این

 نامه نوشت:
همان��ا ش��هرداری کربا ویرانی مدرس��ه بزرگ دین��ی � تاریخی حس��ن  خان را 
در دس��تور کار خود قرار داده و طلبه های آن را پریش��ان س��اخته اس��ت. با توجه 
ب��ه این ک��ه این  جانب متولی آن می باش��م، از اولیای امر اس��تدعا دارم تا دس��تور 
ع��دم تعرض به این مدرس��ه را صادر کنن��د؛ در حالی که تأییدی��ه آیت   اهلل قمی 
)دام ظله( و بیانات صریح و ش��فاف سرور ارجمند س��ید عبدالمهدی )دام عاه( 
 را در خص��وص تع��رض نک��ردن به ای��ن قبیل س��اختمان های دین��ی و تاریخی

 اعام می دارم.
متولی مدرسه سردار حسن  خان � سید عباس طباطبایی.19

در این اقدام، حدود دوس��وم مدرسه در مس��یر خیابان قرار گرفت و تخریب شد و از هفتاد 
حجره مدرس��ه حسن  خان، تنها شانزده حجره باقی ماند و موقوفات مدرسه در اطراف آن که 

شامل مغازه های متعددی می شد نیز از بین رفت.20
س��ید س��لمان هادی آل طعمه )متولد 1354 ق( در کربا که از پژوهش��گران تاریخ کربا 
می باش��د، در مصاحبه ای که در بهمن ماه س��ال 1388 ش در ش��هر کربا با ایشان انجام شد، 

می گوید:
ای��ن مدرس��ه در ده��ه هفت��اد قمری خ��راب ش��د؛ چ��ون در دهه پنج��اه این 
مدرس��ه را دیده بودم و یادم هس��ت که حاج آقا حس��ین قم��ی در صحن حرم 
ام��ام حس��ین7 نم��از جماعت می خوان��دو میرزا مهدی ش��یرازی، پدر س��ید 
محمد ش��یرازی هم ایش��ان را همراه��ی می کرد. آن دو از مس��یر طاق زعفرانیه 
ک��ه منزل ح��اج آقا حس��ین در آن جا ب��ود، به مدرس��ه حس��ن  خان می آمدند 
و مدت��ی در مدرس��ه می نشس��تند. و بع��د از طرف ب��اب الکرام��ه وارد صحن 
 حرم می ش��دند و اقامه جماعت می کردند و هنگام بازگش��ت نیز این مس��یر را 

طی می کردند.21
مرحله دوم از تخریب مدرسه حسن  خان در زمان حکومت رژیم بعثی عراق بعد از انتفاضه 
شعبانیه 1991 میادی )1370 ش �  1412 ق( به بهانه توسعه بین الحرمین به کلی تخریب شد 

و همه آثار آن از میان رفت.22
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مؤسس مدرسه
بانی این مدرسه س��ردار حسن  خان یا محمدحسن خان 
قزوینی ایروان��ی، فرزند بهرام قلی  بی��گ قاجار قزوینی، 
معروف به »ساری خان« که در اصل از شهر قزوین است. 
در برخی منابع تاریخی نام پدرش محمدخان قاجار ثبت 
شده است. او با برادرش حسین  خان در دربار فتحعلی شاه 
قاجار مسئولیت نظامی داشت و به همین دلیل به »باباخان« 
یا »حسن  خان سردار« معروف شد. چون سال ها از طرف 
دول��ت ای��ران در منطقه ایروان س��اکن بود، به »س��ردار 
ایروانی« هم شهرت یافت. او از مفاخر این دوره به شمار 

می آید.23
سردار حسن  خان در جنگ ایران و روسیه مجاهدت های 
بسیاری از خود نشان داد و در مقابل تجاوز دولت روسیه 
ایس��تادگی  کرد تا این  که به اسارت نیروهای متجاوزگر 
درآمد و به تفلیس فرس��تاده ش��د. او مدتی را در اسارت 
گذراند و در سال 1243 قمری که قرارداد ترکمنچای بین 
طرفین بسته شد، سردار به موجب ماده 13 این قرارداد از 
زندان آزاد ش��د؛24 اما به موجب ماده 12 همین قرارداد، 
ام��اک وی را به  وی��ژه در ایروان مص��ادره و تصاحب 
کردن��د و در متن قرارداد از وی نام بردند و بدین ترتیب 
سردار حسن  خان تمام اماک و دارایی خود را گذاشت 
و با دس��ت خالی ب��ه وطن بازگش��ت.25 در این هنگام از 
طرف حکومت ایران به س��رداری خراسان منصوب شد. 
بعدها حکومت یزد و در س��ال 1268 حکومت کرمان و 

بلوچستان نیز بر محدوده حکومت وی افزوده شد.26
در سال 1265 قمری سردار حسن  خان عاوه بر تأسیس 
مدرسه در کربا، باغی در ش��هر تهران احداث کرد که 

تخری��ب  از  دوم  مرحل��ه 
مدرسه حس��ن  خان در زمان 
بعث��ی عراق  حکوم��ت رژیم 
بع��د از انتفاض��ه ش��عبانیه 
1991 می��الدی )1370 ش 
�  1412 ق( به بهانه توسعه 
بین الحرمین به کلی تخریب 
ش��د و همه آث��ار آن از میان 

رفت.
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بعدها به باغ س��ردار شناخته  ش��د. او در این باغ قناتی هم 
حفر کرد که به »آب س��ردار« مع��روف گردید. این باغ 
در محدوده چهارراه خیابان ایران، سه  راه امین و چهارراه 

سرچشمه و خیابان سیروس و بهارستان قرار داشت.27 
مسجد و مدرسه سردار و آب  انبار سردار بزرگ در شهر 
قزوین، از جمله آثار تاریخی این شهر به شمار می رود که 
به همت سردار حس��ن  خان و برادرش حسین   خان ساخته 
ش��ده اس��ت.28 از این دو برادر موقوفات بس��یاری نیز در 
ای��روان باقی ماند که آنها هم براس��اس م��اده 12 قرارداد 

ننگین ترکمنچای مصادره شد.29
سرانجام وی در سال 1271 قمری که حکومت کرمان 
را در اختیار داشت، بر اثر سکته قلبی درگذشت. جنازه اش 
ب��ه نجف اش��رف منتقل و در رواق ح��رم امام علی7 به 

خاک سپرده شد.30
در برخی کتب و مقاالت، سال تأسیس مدرسه را 1180 
قمری گفته اند که به نظر درس��ت نمی باشد؛ مگر این که 

مؤسس بیش از 120 سال عمر کرده باشد. قم��ری   1265 س��ال  در 
س��ردار حس��ن  خان عالوه بر 
تأس��یس مدرس��ه در کربال، 
باغی در ش��هر تهران احداث 
کرد که بعدها به باغ س��ردار 
شناخته  ش��د. او در این باغ 
قنات��ی ه��م حفر ک��رد که به 
»آب سردار« معروف گردید. 
این ب��اغ در محدوده چهارراه 
خیابان ایران، سه  راه امین و 
چهارراه سرچش��مه و خیابان 
س��یروس و بهارس��تان قرار 

داشت.
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