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مالکان چهارباغ طهران
اکبر تهرانى شفق

موضوع این نوشتار، بخشى از تاریخچه یکى از بناهاى مشهور تهران قدیم، یعنى چهارباغ طهران و نیز 
درباره نخستین مالکان  زمین و عرصه آن است که بعدها کاخ گلستان1 در آن احداث گردید. 

از زمان صفویه که یک اَرگ به عنوان مرکز حکومت در شهر تهران (میدان 15 خرداد فعلى) ایجاد شد، 
مدرسه  دولت،  تکیه  شمس العماره،  چون  مشهورى  بناهاى  و  گرفت  شکل  مرکز  این  در  طهران  چهارباغ 
دارالفنون و برخى بناهاى دیگر در مقاطع مختلف تاریخى در آن ساخته شد. کاخ گلستان نیز از بناهایى بود 

که در محوطه ارگ قدیم و در عرصه چهارباغ ساخته شد.  

سند مالکیت زمین چهارباغ طهران 
نگارنده بر اساس نقل قول و شنیدنى ها، به این نتیجه رسیده بود که خاندان سیل سپور2 از لشکریان و 
امیران دربار شاه عباس صفوى و جزو مالکان اولیه چهارباغ طهران بودند، ولى جهت تأیید و اثبات این اّدعا، 
مى بایست به هزارتوى تاریخ کشورم در البه الى آثار، منابع، کتب و اسناد سرى  بزنم تا بتوانم این افسانه 

1. کاخ گلســتان، یکى از بافت هاى مهم تاریخى و از مکان هاى بسیار دیدنى و گردشگرى ایران است که 
در منطقه 12 شهردارى تهران قرار دارد.

2. مشوق اصلى نگارنده در جستجوى تاریخى و پژوهش براى شناخت پیشینه و جایگاه خاندان سیل سپور 
که منجر به یافتن «سند مالکیت اّولین صاحبان زمین چهارباغ» و نگارش این مقاله و نیز تألیف کتاب امیران 
دربار گردید، کســى  نبود جز مادر مرشــده ام، زهرا سلطان سیل سپور، که همواره این مطالب راـ  که سینه 
به  ســینه از پدرانش شنیده بود ـ در گوشم نجوا مى کرد: «خاندان سیل سپور از امیران دربار صفوى بودند 

و ما نیز از آن خاندانیم.»
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تاریخى را به مستند بدل سازم.
در کتاب عالم آراى عباسى1 در جلد دّوم صفحه 480، آمده: 
«در سال 1013 هـ. ق مصادف با هفدهمین سال جلوس شاه 
سیل سپورها  از  خانوار  هزار  دو  قریب  صفوى،  بزرگ  عباس 

به دستور شاه عباس در والیات رى اسکان داده شده اند».
در صفحه 582 به نام یکى از اُمراى این خاندان «خلیل 
سلطان سیل سپور» اشارت رفت. در صفحات 594، 767، 794 
برخورد  سیل سپور»  سلطان  خلیل  «امیرتومان  نام  با  مجدداً 
نمودم که مطالب صفحه 767 کتاب، ناظر به چهلمین سال 
جلوس شاه عباس صفوى، و مصادف با 1036 هـ.ق است که 
فرماندهى  و  همراهى  به  سیل سپور2  «دالوران  شده:  نوشته 
خلیل سلطان سیل سپور در جنگ فتح بغداد شرکت داشته اند.»

 در صفحه 794، اسکندربیک، خلیل سلطان را در زمره یکى 
از امیران دربار شاه عباس صفوى معرفى نموده است.

شرح زندگى این خاندان از زمان صفویه تا دوره قاجاریه در کتاب امیران دربار،3 تألیف نگارنده، پیگیرى 
براى  رو  این  از  است؛  آمده  مذکور  کتاب  در  خاندان  این  بزرگان  و  رجال  امراء،  از  زیادى  نام هاى  و  شده 

جلوگیرى از اطاله کالم، فقط به ذکر نام آخرین امیر از این خاندان در دوره قاجار اکتفا مى گردد.
آخرین امیر از خاندان سیل سپور، امیرتومان4 امیرخان سیل سپور ملقب به «معین الممالک» است که در 
زمان قاجاریه مى زیسته. پدر او امیرتومان «خانلرخان سیل سپور»، یکى از صاحبان اصلى ملک چهارباغ 
طهران، و زوجه مشاٌرالیه، مولود خانم (دختر میرزا نصراهللا خان امین5 حضور) است. معین الممالک تا بعد از 

1. اسکندربیک منشــى، تاریخ عالم آراى عباسى، ، تصحیح و مقابله اسماعیل برادران شاهرودى، نشر طلوع 
سیروس، 1364.

2. سیل ســپور واژه اى اســت ترکیبى از دو کلمه «سیل» و «ســپور» که در لغت به معناى «پاکروب» و در 
اصطالح، رســته اى نظامى اســت که در دوره صفوى وظیفه مهندسى نظامى و آماده سازى میدان نبرد را، 
پیش و پس از پایان جنگ، به عهده داشتند. این رسته را شاه طهماسب اّول صفوى در ارتش ایران  ایجاد 

گردید.
3. تهرانى، امیران دربار: شرح احوال خاندان سیل سپور (از صفوى تا قاجار).

4. امیرتومان به فرمانده قشونى قریب به ده هزار نفر از نیروهاى مسلح گفته مى شد؛ یعنى مقامى باالتر از 
میرپنج (که خود مقامى باالتر از سرتیپ و پائین تر از امیرتومان است. امیرتومان منصبى پائین تر از امیرنویان 
«ارتشــبدى» میباشد، که معادل ســپهبدى فعلى بوده است، امیر به معنى فرمانده ارشد، و فرمانده رده باال، 

تومان که یک کلمه مغولى ست، یعنى ده هزار نفر.
5. آقاعلى امین حضور، از دوســتان نزدیک و همراهان خاّص ناصرالدین شاه بود و از سال 1219 هـ. ق، 

امیرتومان امیرخان سیل سپور
(ملقب به معین الممالک)، 

اقتباس از کتاب «امیران دربار»
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سندپژوه  و  روستایى-پژوهشگر  محسن  آقاى  جناب  از  بیان  و  شرح  بدون  سیاقیه  سندى  بازخوانى 
سازمان اسناد و کتابخانه ى ملى ایران، اقتباس از کتاب «امیران دربار»
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انقراض قاجاریه و فوت احمدشاه قاجار در قید حیات بوده. بعد از فوت معین الممالک، جنازه اش پس از تشییع 
در جوار بارگاه ملکوتى مولى امیرالمؤمنین على (ع) به خاك سپرده شد. 

مالکان چهارباغ طهران
عنوان  با  دربار  امیران  کتاب  هشتم  فصل  در 
محل اسکان سیل سپورها، در مبحث سّوم آن با 
لقب «چهار باغ طهران محل سکونت خانوادهاى 

اعیان و وابسته به دربار»، چنین مى خوانیم:
«یکى دیگر از محل هاى اسکان خانواده هاى 
سیل سپور، منطقه چهار باغ طهران بوده که البته 
ولى  است،  نامشخص  آنها  مسکون  خانوار  تعداد 
اعیان نشین  محله  مکان  این  تاریخى  اسناد  وفق 
بوده و صاحبان اصلى عمارت این منطقه خانلرخان 
سیل سپور1 و عباس خان قاجار2 بوده اند. لذا چنین 
وقت  بزرگان  از  تن،  دو  این  که  مى رسد  نظر  به 
خانواده هاى وابسته به دربار و اعیان سیل سپور و 
قاجار بوده که «صاحبان اصلى و احداث کنندگان 

این باغ و عمارت آن مى باشند.»
و  بایع  عنوان  به  شخصیت  دو  این  نام هاى 

فروشنده چهار باغ در دفتر امالك صدراعظم وقت «حاجى میرزا آقاسى» به نحو مکتوب به عنوان یک 
سند تاریخى مضبوط شده که میرزا آقاسى به سال 1362 هـ. ق از فروشندگان، مورد معامله را خریدارى 

نموده است. 
البته امکان هم دارد که این دو شخصیت این مکان را از پدران خود به ارث برده یا حتى خود بانى و 

ریاست اداره بیوتات سلطنتى را به عهده داشت. در سال 1301 هـ.ق، به سمت وزیر ابقا یا منصوب گردید. 
ایشــان داراى چهار پســر (به نام هاى اسداهللا خان، میرزا نصراهللا خان، نوراهللا خان، میرزا عبداهللا خان) بود 

که میرزا نصراهللا خان امین حضور، در دوران سلطنت مظفرالدین شاه از خدمتگزاران خاصه دربار بود.
1. خانلرخان سیل سپور، با درجه امیرتومانى (سپهبد فعلى) یکى از افسران ارشد دربار محّمد شاه و ناصر 
الدین شاه بوده، وى پدر امیرتومان (امیرخان سیل سپور) ملّقب به معین الممالک مى باشد، و همان طور که 
در باال اشــاره شــد، مالک چهارباغ طهران بوده، که این مکان را براى استفاده دولت وقت به حاجى میرزا 

آقاسى فروخته است.
2. عباس خان قاجار داماد خانلرخان سیل سپور بود.
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احداث کننده باشند.
آنچه مسلّم است این است که این دو نفر از خانواده هاى وابسته به «سیل سپور» و قاجار بوده اند، که 

حاجى میرزا آقاسى این مکان را از آنان ابتیاع کرده است.1

قنات مهران تأمین کننده آب چهارباغ
چهارباغ تهران، داراى حقآبه نیز بود که از قنات مهران جارى و مشروب مى گردید. در این باره، محّمد 
حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب مرآت البلدان در صفحات 293 و 294 مى گوید: «قدیمى ترین قنات 
نامیده  مهران  سبب  این  به  است،  بوده  قبل  سال  هزار  به  مربوط  قنات  این  است...  مهران  قنات  طهران، 
مى شود که مادرچاه آن در ده مهران از  توابع تجریش در محدوده میان ضرابخانه سیدخندان و مجیدیه واقع 
بوده است. این قنات بعدها به قنات مهرگرد معروف شد و [پس از طى چند کیلومتر] در ارگ ظاهر مى شد.»

آقاى سید عبدالحّجت حسینى بالغى هم در کتاب خود به  نام تاریخ تهران، در قسمت مرکزى تهران 
و مضافات در صفحات ط 25 و ط 26 در باره این قنات، چنین مى نویسد: «مظهر قنات مهرگرد در اندرون 
عمارت سلطنتى کاخ گلستان است. قنات مهرگرد که در ارگ جارى و دهنه آن در عمارت معروف سرچشمه 
است، متعلق به قلعه مهران و خلیل آباد بوده است. «گرد» در لغت به معنى آباد و معرب مى شود به «جرد»، 
مثل داراب گرد و داراب جرد. مجراى قنات مهرگرد موقوفه است و تقسیم آب قنات مهرگرد در اّیام هفته 
چنین صورت داده شده: شب شنبه، شب و روز دوشنبه، شب سه شنبه و روز چهارشنبه و شب پنج شنبه 

محله عودالجان.
روز شنبه: خانه مستوفى الممالک.

شب یکشنبه: کوچه باغ ایلچى.
روز یکشنبه: خانه هاى معتمدالدوله و گذر هفت تن.

روز سه شنبه: عباس آباد، در کوچه هاى حّمام چال و خانه زنبورکچى باشى.
روز پنج شنبه: محلّه عباس آباد.
شب جمعه: محلّه کوچه غریبان.

روز جمعه: خانه حسام السلطنه و گذر نوروزخان.

مهرگرد داراى دو سنگ آب بود و مادرچاه آن تا شهر، نیم فرسنگ مسافت دارد و از سمت شمال وارد 
شهر مى شود.»

1. سند این مبایعه نامه، در دفترچه امالك حاج میرزا آقاسى در صفحه 73 مضبوط است که در این صفحه 
به نحو مکتوب و خطى یادداشت گردیده و اصل دفترچه امالك در موزه رضوى نگهدارى مى شود. جهت 
استفاده و استناد به آن و مزید اطالع خوانندگان عزیز، سوادى از آن  را که از روى میکروفیلم هاى کتابخانه 

مرکزى دانشگاه تهران شناسایى کرده ام، در این مقاله آورده ام.
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گفت:  باید  صدرالذکر  گفتار  به  نگرش  با  حال 
آنچه مسلّم است، مظهر این قنات در منطقه اعیان 
نشین «چهارباغ طهران» بوده که پس از مشروب 
نمودن چهار باغ، به محّالت دیگر تهران قدیم روانه 
محلّه هاى  و  باغات  هفتگى،   برنامۀ  طبق  و  شده 

مذکور از طریق این قنات آبیارى مى گردید.
و اّما در خصوص سابقه تاریخى و قدمت قنات و 
دیه مهران در کتاب طهران قدیم تا تهران جدید،1 

صفحات 34 و 35، این گونه آمده:
این دیه که در عهد باستان در ته ران = تهران، 
و  بوده  مهران2  خاندان  به  متعلّق  که  داشته  قرار 
دولتى  باروت سازى  مرکز  قاجاریه  زمان  در  چون 
ضرابخانه  نام  به  دیه  این  یافته،  تأسیس  آنجا  در 
معروف شده است که حالیه به علّت تغییرات بسیار 
در چهره این منطقه مى توان گفت که محدوده ده 
یکم  سروستان  نام  به  امروز  که  خیابانى  از  مهران 

این  در  مى شده،  شروع  ضرابخانه  سه راه  در  داشت»،  نام  هم «مهران  پیش  چندى  تا  که  مى شود  خوانده 
محدوده رودخانه اى قرار داشته که حالیه نیز موجود است و خیابان سروستان یکم تا این رودخانه امتداد 
دارد. بعد از این رودخانه، خیابانى است که فعًال مهران کتابى نام دارد؛ لذا باید گفت همۀ محدودة اطراف 
این رودخانه و قسمت هاى زیادى از خیابان پاسداران فعلى به طرف ضرابخانه و منطقه بنى هاشم همگى 

متعلّق به ده مهران بوده است. 
این منطقه کوچک هم چنان نام قدیمى خود را حفظ و در نقشه هاى جدید شهر تهران نیز، مهران نامیده 

1. تهرانى، اکبر، طهران قدیم تا تهران جدید، انتشارات بوستان، چاپ اول، 1389.
2. این خاندان در نواحى مختلف کشور صاحب امالکى بوده اند که آثار منسوب به خاندان مهران در پاره اى از نقاط 
ایران دیده شده است؛ از آن جمله در بیستون نقشى موجود است که نفر اول شاه، نفر دوم گودرز و نفر سوم فردى 
به نام مهران از خاندان مهران اســت. دیگر ده بوژمهران در ده کیلومترى نیشــابور اســت و دیگرى در ناحیه رى که 
همان نقش بهرام چوبین (پدر مهران) اســت بر صخره کوه موســوم به دز رشکان (دژ اشکان)، (چشمه على فعلى) 
که آخرین محل و خواســتگاه آنان، محله زامهران، مخّفف دروازه مهران اســت. دروازه مهران از آبادترین برزن هاى 
شمالى رى در عصر ساسانى و در قرن اسالمى محل اقامت خاندان مهران در رى بوده است. دروازه مهران چنان که 
حدس زده شده است، در مدخل راه فعلى تهران به حضرت عبدالعظیم، در حدود سه راه سیمان واقع بوده و خاندان 
مهران بر حسب قاعده، در نیمه شمالى رى، در دو سوى خیابان شهر رى فعلى در فاصله سه راه سیمان (پل سیمان) 

تا حدود امامزاده عبداهللا مقیم بوده اند.
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مى شود.
به هر حال قسمت هاى زیادى از خیابان پاسداران فعلى (سلطنت آباد قدیم) به طرف میدان ضرابخانه در 
عداد ده مهران بوده که بر همین اساس باغى به نام مهران اردشیر هنوز در حدفاصل میدان ضرابخانه و 

بنى هاشم وجود دارد که با دیوارهاى ِگلى در حال خودنمایى است.  

احداث عمارت کاخ گلستان به جاى چهارباغ طهران
انشاء  مطالبى  کتب،  برخى  نویسندگان  چهارباغ،  مکان  در  گلستان  کاخ  احداث  چگونگى  خصوص  در 
حسین  محّمد  و  طهران  تاریخ  کتاب  مصنف  کالم  جواهر  عبدالعزیز  آقایان  آنها،  جملۀ  از  که  کرده اند 
اعتمادالسلطنه مؤلف کتاب مرآت البلدان هستند. آنان در کتاب خود آورده اند: «در زمان سلطنت صفویه در 

طهران هیچ عمارتى اصًال ساخته نشده بود».
و آقاى مهندس محسن معتمدى مؤلف کتاب جغرافیاى تاریخى طهران هم در کتاب خود آورده است: 

 داخل محوطه ارگ و پیش از آنکه پیرامون آن حصار ایجاد گردد و ارگ نام گیرد، «چهارباغ در این محل 
وجود داشته است» که حداقل در اواخر عهد صفوى احداث شده بوده است.

و از سویى در مجله اطالعات ماهیانه با مدیرمسئولى عباس مسعودى به شماره 11، انتشار بهمن 1328 
هـ.ش در صفحه 27 چنین آمده است: 

«تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار یعنى سال 1290 هـ.ق، کوچک ترین اثر از عبارت مفّصل و 
زیبایى که امروز به نام کاخ گلستان معروف است، وجود نداشت و به جاى بناى مجلل کاخ کنونى، باغ بزرگ 
و زیبایى بود که شاه قاجار هر وقت حوصله اش سر مى رفت، از اندرون خود که حاال به عمارت خوابگاه 
معروف است، براى تفریح و تفّرج به آنجا مى رفت و ساعتى را در اطراف آن قدم مى زد، در یکى از آن روزها 
روز،  آن  از  بعد  هفته  یک  که  بسازد  موزه اى  خود  سلطنتى  جواهرات  براى  گرفت  تصمیم  شاه  ناصرالدین 
این تصمیم عملى، و ساختمان کاخ گلستان در حدود پنج سال طول کشید، در این پنج سال مرتّب به آن 
سرکشى مى نمود، و هر وقت که به آنجا مى رفت، مى گفت «کاش عمرم کفاف بدهد که این ساختمان را 

تمام کنم.» تا اینکه عمر شاه کفاف داد و ساختمان به پایان رسید، و آنرا شخصًا افتتاح نمود.»
لذا با استناد به مفاد تاریخى فوق ، مسلمًا باغ بزرگ و زیباى مذکور در متن پیش گفته، همان چهارباغ و 
یا قسمتى از آن باشد، که در سنه 1262 هجرى قمرى، یعنى دو سال قبل از به حکومت رسیدن ناصرالدین 
شاه، در زمان محمدشاه قاجار، به وسیله حاجى میرزا آقاسى رئیس الوزراء وقت، از «خانلرخان سیل سپور و 

عباس خان قاجار». خریدارى گردیده، تا این که به جاى آن کاخ گلستان ایجاد گردیده است.

حلیّت بخشیدن اراضى کاخ گلستان
در خصوص حلّیت بخشیدن عرصه کاخ گلستان، از سوى حکومت وقت ناصرى، در کتاب طهران قدیم 
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تا تهران جدید،1 چنین آمده است:
«حاج میرزا آقاسى دوست داشت همانند خانواده ابوالقاسم قائم مقام فراهانى، یکى از معتبرترین مالك 
ایران باشد. به همین علّت، امالك موروثى مردم را به زور یا با حیله و دسیسه تصّرف مى کرده و خانواده هاى 
محترم را بى سر و سامان و پریشان مى داشته و به خاك سیاه مى  نشانیده است؛ لذا اگر چشم صدراعظم، 
ملکى را مى گرفته، با سوءاستفاده از موقعیتى که داشته، به  هر وضعى که شده آن ملک را حتى اگر موروثى 
بوده باشد، از طرق مختلف مورد تصّرف قرار مى داده؛ اگر مى توانسته به زور متوّسل مى شده، در غیر این 

صورت آن را به نحو مقتضى ابتیاع مى کرده است.
به  همین علّت در زمان ناصرالدین شاه قاجار در سال 1272 هـ.ق، یعنى درست دو سال بعد از خرید 
چهارباغ طهران توّسط «حاجى میرزا آقاسى» صدراعظِم محّمد شاه قاجار و پس از تشکیل ارگ سلطنتى، 
چون اراضى ارگ مجهول الحال بود؛ یعنى یا با زور غصب یا بدون رضایت صاحبانش باالجبار از آنها به 
قیمت نازل خریدارى گردیده بود؛ از این رو چون ناصرالدین شاه به اعتقادات مذهبى پاى بند بود و از طرفى 
به حیث رفع هرگونه جو بدبینى مردم نسبت به این موضوع، درصدد برآمد تا قضیه را از راه شرعى حل و 
فصل کند تا مردم نگویند که در عمارت و بیوتات دیوانى، اقامه نماز اشکال دارد. بر همین اساس بنا به 
دستور صدراعظم وقت، میرزا آقاخان نورى (1268 – 1275ق)، ناصرالدین شاه اراضى ارگ را از مجتهد 

زمان «شیخ عبدالحسین»،2 اجاره نمودند تا براى نمازگزاران حلّیت داشته باشد.
لذا بنا به دستور صدراعظم قرار شد که این خبر به اطالع مردم رسانیده شود. بدین علّت این خبر در 
صفحه نخست روزنامه وقایع اتفاقّیه به تاریخ یوم پنج شنبه بیست و دویم شهر جمادى االول سال 1272 

هـ.ق منتشر گردید که ما هم عینًا این خبر را نقل مى نمائیم:3 
«در روزنامه هفته گذشته نوشته شده بود که جناب اشرف اَمجد صدراعظم افخم مقّرر داشتند اراضى 
مجهول الحال ارگ را از جناب مجتهد الزمان شیخ عبدالحسین براى حلّیت و اباحه نماز اجاره کنند، چون 

1. تهرانى، طهران قدیم تا تهران جدید، صص 97- 99.
2. مرحوم شــیخ عبدالحســین مجتهد طهرانى ملّقب به شیخ العراقین (عراق عجم و عراق عرب)، همان کسى است 
که از ثلث مال میرزا تقى خان امیرکبیر، در آخر بازار اُرسى دوزها (بازار کّفاش ها)، مسجد و مدرسه مجّللى ساخت 
که ســال ها به اســم او معروف بود، ولى امروزه به ناروا، آنجا را مسجد ترك ها مى نامند. پس از اتمام ساخت مسجد 
مزبور، مرحوم شیخ العراقین از طرف ناصرالدین شاه قاجار، مأمور طالکارى گنبد عسگریین ـ علیهماالسالم ـ گردید 
و از عهده این خدمت هم به خوبى برآمد و نامش در عتبات عالیات جاویدان ماند. ایشان بعد از انجام آن مأموریت، 
چندى در کاظمین بیمار شــد و در ماه رمضان 1286ق، وفات یافت. پیکر او را به کربال منتقل ســاختند و در حجره 

متصل به باب سلطانى در صحن مطهر امام حسین (ع) مدفون شد.
3. روزنامــه وقایع اتّقافیه به هّمت میرزا تقى خان امیرکبیر، با رضایت کامل ناصرالدین شــاه و به فرمان او چاپ و 
منتشــر گریده اســت. اولّین شماره این روزنامه در روز پنجشنبه 21 محّرم الحرام سال 1267 هـ.ق، به چاپ رسیده؛ 
ضمنًا مدیر مســئول این روزنامه، حاج میرزا جبّار تذکره چى بوده اســت  که قبل از آن تاریخ، کنسول گرى ایران در 

بغداد را برعهده  داشته است.
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مختصر و مبهم نوشته شده بود، به طور وضوح حال 
نوشته مى شود که جناب جاللت مآب معّظم اراضى 
و بیوتات و عمارات دیوانى ارگ را که مجهول الحال 
است، کًال براى حلّیت نماز و اباحه مکان از جانب 
شیخ معّزى الیه اجاره شرعى نمودند، که براى جمیع 
مسلمین و مؤمنین حلّیت داشته باشد، و هرکس در 
وقت  هر  ارگ  دیوانى  بیوتات  و  عمارت  از  جا  هر 
خواسته باشد نماز کند، براى او مباح و حالل باشد، 
این  اخبار  نوشتن  مسلمین  کاّفه  اطالع  جهت  به  و 

فقره الزم بود.»
فلذا خبر مندرج در روزنامه وقایع اتّفاقیه، مى تواند 
سندى باشد مبنى بر اینکه حاج میرزا آقاسى به هر 
وضعى که بود، امالك مورد نظر خود را (آن هم در 

مالکان  چنگ  از  ملک،  ابتیاع  یا  زور  با  ارگ)  محدوده 
آنها بیرون مى آورد، حتى اگر موروثى باشد که این خود 
شاهد دیگرى است در مورد خرید ملک چهارباغ طهران 

از خانلرخان سیل سپور و عباس خان قاجار.
بر اساس مطالب مذکور، پر واضح است که پس از خرید چهارباغ طهران توّسط حاجى میرزا آقاسى، این 
عمارت در اختیار دولت قرار گرفته، خالصه محسوب گردیده و از طرفى قطعًا به سبب وجود این عمارت بوده 
که کریمخان زند هم در تابستان سال 1173 هـ. ق، بناى عمارت سلطنتى و دیوانخانه و حرمخانه خود را 
کنار این عمارت بنا نهاده و مى خواسته طهران را پایتخت خود قرار دهد، ولى از این عمل منصرف شده تا 

این که مقّر فرماندهى و حکومت و پایتخت خود را در شیراز مستقر کرده است.
بدیهى است اگر کریمخان وکیل الرعایا هم طهران را پایتخت خود قرار مى داد، شاید ایشان هم در زمان 

خود چهار باغ طهران را از صاحبانش خریدارى مى نمود.
شایان ذکر است که این عمارت (عمارت چهارباغ)، از زمان ساخت عمارت کریمخانى که در سال 1173 
هـ. ق، ساخته شده، مّدت 89 سال دیگر بعد از کریمخان زند، در مالکیت «خاندان سیل سپور و عباس 
احتیاج  را خریدارى نمود و بعدها بنابر  آن   آقاسى  میرزا  سنه 1262 هـ.ق،  اینکه در  قاجار»، بوده تا  خان 
دولت قاجاریه، در جهت تشکیل ارگ سلطنتى، این عمارت چون ملک شخصى بوده و از طرفى کنار کاخ 
کریمخانى ـ که از امالك خالصه و مربوط به دربار بوده و احتیاجى به ابتیاع نداشته ـ قرار گرفته، خریدارى 

گردید و کاخ گلستان در آن بنا شد.
گفتار را با دوبیتى زیر ـ که کمینه به افتخار ایرانشهر عزیز سروده ام ـ به پایان مى برم. 

اقتباس  صفویه،  زمان  در  طهران  چهارباغ  عمارت 
از کتاب «امیران دربار»
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یقینهر آن کس شود کشته در راه ایران زمین از  بود  جایگاهش  برین  بهشت 
کـه ایـران بـود مهـد اسـالم و دیـنشـفق خـود ز اخـالص گفتـه چنیـن
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