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 چکیده

کعرضا ارف رزایم یاسیس اتیاز ح ینییو تب فیتوص ۀحاضر در صدد ارائ ۀمقال در  یسفارت و ۀبر کارنام دیالدوله با تأ
 ریو ساا یویرشااد آهاا، اسانخااررات، روزناماه لیاز قب یاز منابع مختلف یریگپژوهش با بهره نیاست. در ا یعثمان

رضاا  رزایاپژوهش آن است که م یقرار گرفته است. مدعا یابیرزسفارت ارفع در استانبول مورد ا ۀها، کارنامپژوهش
کاه باا سال ان  یاو روابا  حسانه کیاپلماتید یهاییاز توانا یریگبا بهره یدر عثمان رانیا ریالدوله در قامت سفارفع

 هااافتاهیاسات.  کاردهیدو کشور را فراهم م انیمسائل و مشکالت م زیآم تفصل مسالمحل و  ۀنیداشت، زم یعثمان
تاال  در  ران،یبه ا یدولت عثمان انیو تهاجم نظام التیوآمد ا از رفت یناش یکه حل مشکالت مرز دهندینشان م

در  ینایآفرنقاش ران،یا یگمرک ۀتعرف شیداشتند، افزا یکه مادر عثمان یرانیاتباع ا یجهت حل مشکل خدمت سرباز
 یاجارا ۀکسا  اجااز ان،یرانیو قبرستان ا مارستانیمدرسه، ب ۀمعوق اتیاستانبول از پرداخت مال میمق انیرانیا تیمعاف
 گیابگزار  وهاب یبا انجمن سعادت و حل ماجرا یهمکار نه،یدر مکه و مد انیعیو ش انیرانیا ینیمناسک د ۀآزادان

را  یانعثما ۀخارج ریوز پاشاقیبه مقدسات اهل سنت که خشم توف انیرانیا یماحترایر بب یمبن رانیدر ا یعثمان ریسف
 بوده است. یالدوله در عثمانرضا ارفع رزایها و اقدامات مبه دنبال داشت، از جمله چالش

 .الدوله، سفارترضا ارفع رزایقاجار، م ،یعثمان: هاکلیدواژه

                                                 
 .11/20/1299: یینها  یتصو خی؛ تار22/22/1299وصول:  خیتار*. 

 .نویسندۀ مسئول.  0
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Abstract 

The present article seeks to describe the political life of Mirza Reza Arfa al-Dawla 

with emphasis on the record of his performance as a diplomat in the Ottoman 

Empire. In this paper, drawing on diverse sources such as memoirs, newspapers, 

archival documents and other studies, the diplomatic records of Arfa in Istanbul are 

evaluated. The research posits that Mirza Reza Arfa al-Dawla, as Iran's ambassador to 

the Ottoman Empire, took advantage of his diplomatic skills and good relationships 

with the Ottoman sultan to pave the way for the peaceful resolution of issues between 

the two countries. The findings suggest that addressing the border problems triggered 

by the displacement of tribes and the Ottoman government's military invasion to 

Iran, striving to settle the problem of military service of Iranian citizens born to an 

Ottoman mother, raising Iran's customs tariff, contributing to the exemption of 

Iranians living in Istanbul from paying deferred tax on Iranian schools, hospitals and 

cemeteries, obtaining the permission to perform Iranian and Shiite religious rites 

freely in Mecca and Medina, and cooperating with the Saadat Association to resolve 

the case regarding the report of Wahhabeing, the Ottoman ambassador to Iran, on 

Iranians' disrespect to Sunni sacred rituals, which provoked the wrath of Tawfiq 

Pasha, Ottoman Foreign Minister Ottoman Empire, are among the challenges facing 

and measures taken by Mirza Reza Arfa al-Dawlah in the Ottoman Empire. 
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 پیشینۀ پژوهش

توان به موارد زیار الدوله به انجام رسیده است که از آن جمله میفعرۀ میرزا رضا ارهایی درباپژوهشتاکنون 
ناماه و ای از زندگیخالصاه 0«الدولاهمیارزا رضااخان ارفاع»ای با عنوان اشاره کرد: فارمه معزی در مقاله

وی در اساتانبول ز باه دورۀ حواور ای نیاالدوله ارائه کرده و به رور مختصر اشارههای سیاسی ارفعفعالیت
پا  از ارائاۀ  3«ق(0331اا0301گازار  م بوعاات از حامیاان مادارف مظفاری  »دارد. حمید نجار در 

تنها وجه خاصی « الدولهکارنامۀ فرهنگی ارفع»الدوله در ذیل عنوان نامۀ مختصری از میرزا رضا ارفعزندگی
مادارف ناوین، دیگار وع حمایات وی از ود تمرکاز بار موضااز کارنامۀ وی را مورد توجه قرار داده و با وجا

ناماۀ قیاایی در پایاانهای فرهنگی وی را نادیده گرفته است. افازون بار ایان، سامیرا یوسافی قرجاهفعالیت
پا  از ارائاۀ  3الدوله دانش در قفقاز )کارنامه سیاسی  و فرنگیی  میرزا رضا ارفعارشد با عنوان کارشناسی

هاای قاجاار و پهلاوی باه دسات داده ا  در دورهیت فرهنگی و سیاسشی هم از اقدامانامۀ او، گزارزندگی
الدولاه در قفقااز باوده و باه دورۀ است. با توجه به عنوان این پژوهش تمرکز اصلی آن بر دورۀ حواور ارفاع

نامی  رایاو و مهیانیر زندگ حوور وی در عثمانی توجه شایانی نشده است. همچنین حسن مرسلوند در 
الدوله به دست داده که م ال  آن شباهت زیادی به دیگر آثار در زمینۀ از ارفع مۀ مختصرینازندگی 4یران،ا

شود، برده میدارد. آنچه موج  تمایز پژوهش حاضر با موارد نام 5شرح حاو رااو ایرانشرح حال از جمله 
کید نگارندگان بر دورۀ حوور ارفع هاا و همچاون روزناماه بیشتر از منابعیگیری الدوله در عثمانی و بهرهتأ

 اسناد آرشیو ایران و عثمانی است.
 
 های آغازین زندگیسال

ها( م در تبریز و در محلۀ اندرون شتربان  معروف به محلۀ ایروانی0881 / 0333ق/ 0321رضا ارفع در 
 6ر تبریزی بودند.خانم دختر آقاصف دیده به جهان گشود. پدر  حاجی شیخ حسن ایروانی و مادر  کلثوم

                                                 
 .222ا239 : (1231  22، شمارۀ تاریخ معاصر، «الدولهمیرزارضاخان ارفع»فارمه معزی،  .0
 .111ا 32 :(1292 پاییز و زمستان  12، شمارۀ دنامهخر، «ق(0331ا 0301گزار  م بوعات از حامیان مدارف مظفری » حمید نجار، .3
رتی، ناما  کارشناسای ارشاد، اساتاد راهنماا: حسان حوا(، پایاانکارنام  سیاس  و فرنگی  الدوله دانش در قفقاز میرزا رضا ارفع قیایی،سمیرا یوسفی قرجه .3

  .1292دانشگاه تهران،
  (.1219 تهران: الهام،  (ش0311ی0231 :الد اوو  نام  رااو و مهانیر ایرانزندگ  حسن مرسلوند، .1
 تا(.فروشی زوار، بی تهران: کتاب شرح حاو رااو ایرانمهدی بامداد،  .8
کوشاش علای  ، باهخاطرات پرنس ارفع دانش؛ همو، 033ق(، 0333نا، : بیکوشش و با مقدمۀ محمدصادق الحسینی  استانبول، بهگونر خاوریرضا ارفع،  .6

 .8 (، 0328ران: شهاب ثاق  و سخن، دهباشی  ته
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و پ  از آن کاه مقادمات علاوم را در تبریاز فارا  0وی تا یازده سالگی در مکت ، آموز  فارسی و عربی دید
-اشرف، توس  پدر  برای تحصایل فقاه و اصاول و تفسایر و علامبرای تدارک مسافرت به نجف 3گرفت،

 3الرجال نزد حاج مال احمد تهباز  فرستاده شد.
 

 و آناتولیمسافرت به قفقاز 

بابا به عنوان قاضی تفلی  منصوب شد، رضای جوان نیز او را همراهی کرد و پ  از دو اجی مالکه ح زمانی
ق به همراهی حاجی آقای قفقازی راهی استانبول شد. وی در اساتانبول باه 0391هفته اقامت در تفلی  در 

مدرساۀ اساتانبول وارد  یااری کارد. او درسنبللی رفته و در امور تجااری او را حجرۀ حاجی رضا آقا در خان
سالگی به سب  بیماری که ربیبان آن را سل 11در  1فرانسه و انگلیسی را فرا گرفت.های یونانیان شده و زبان

تشخیص داده بودند، از درف و مدرسه جدا شد. وی برای درماان بیمااری خاویش مجباور باه حواور در 
در  تاا بیسات و پانا ساالگیتهاران بازگشات و بر امار پادر  باه  آباد شد و پ  از دو سال بنادهکدۀ رکن

زمانی که برای انجام مأموریتی راهی تفلای  شاده باود، زباان  8دارالفنون به تحصیل مهندسی مشغول شد.
شااه باا مدتی بعد به عنوان مترجم ناصرالدین 6روسی را نیز فرا گرفت و با میرزا فتحعلی آخوندزاده آشنا شد.

های مختلف به مترجمی برای دولت ایران مشغول بود. پ  قعیتن هم در موو پ  از آ 2ا شدوی راهی جلف
جریان جنگ میان روسیه و عثمانی ا معروف به جنگ قارص که با شکسات عثماانی خاتماه  از مدتی و در

-صااح »ا نزدیک ده هزار اسیر عثمانی در بیرون شهر اسکان داده شده بودند و به علت عدم آشنایی یافت

بان ترکی عثمانی، ارامنۀ قفقاز به سرپرستی این اسیران تعیین شده و حقاوق با ز« ن حرب روسیهمنصبان ارکا
کردند. در نتیجۀ درخواست رئی  ستاد از عالءالملک، وی میرزا رضا را به علت آشنایی ایشان را پایمال می

یان ماانی فرساتاد. وی احقیق حال اسارای عثهای ترکی و روسی، برای انجام مأموریتی در راستای تبا زبان
وظیفۀ را با جدیت انجام داد. در نتیجه حکومت عثمانی از وی تشکر کرد و درجۀ چهارم مجیدیه را باه وی 

خان در راول دوران خادمتش از رضاای بود که میرزا های عدیدهاع ا کرد. این اولین نشان خارجی از نشان

                                                 
 .39، گونر خاوریارفع،  .0
 .8، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .3
 .8 (، 0301نا، ن: بی(  تهراتاریخچ  زندگان  اگاب اشرف پرنس ارفع متخلص به دانش نامه ارفعمحسن ساعی حریرچیان،  .3
 .13ا11، خاطرات پرنس ارفع دانش ؛ همو،031، گونر خاوریارفع،  .1
 .11ا 39، گونر خاوری. همو، 8
 .12ا11، خاطرات پرنس ارفع دانش . همو،6

 .86، 81همان،  .2
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الاوزاره از ساوی ناصارالدین نا دریافت لق  معایق و ب1221وی در  0کرد.های خارجی دریافت میدولت
الوزاره را که ماأمور سافارت لنادن شاده خان معینشاه، به عنوان ژنرال قنسول قفقاز، جای میرزا محمدعلی

در تفلی  و با منص  سرکنسول بود که با لودمیال جروی  آشانا شاد و باا  3بود، گرفت و راهی تفلی  شد.
 3کرد. وی ازدواج

 
 وسیهحضور در ر

ق به جای عالءالملک که از پ رزبورگ احوار و به سفارت کبرای استانبول نائال شاده 0303میرزا رضا در 
ق ناصرالدین 0303در محرم سال  1بود، با سمت وزیرمختار و ایلچی مخصوص به پ رزبورگ فرستاده شد.

ار ایاران در ، سمت وزیر مختا«لهالدوارفع»ای لق  الوزاره را برای میرزارضا کم دید و با اع شاه لق  معین
السل ان به منص  الدوله در رموان همان سال و با تصوی  امیندربار روسیه را نیز به وی اع اء کرد. ارفع

تاوان باه الدوله در هنگام اقامت در درباار روسایه مایاز جمله اقدامات مهم ارفع 8امیرتومانی نیز نائل شد.
رخ داده بود، اشاره کرد  6ایتالیایی به نام کنسونو مرک ایران و تاجریع مشکلی که میان گتال  وی جهت رف

 2شاه به وی لق  پرن  ارفع را اع ا کرد.که در پی آن مظفرالدین
 

 سفارت عثمانی

پنجماین  و العادۀ ایاران در جشان بیساتپرن  ارفع یک ماه پ  از کنفران  الهه، به عنوان سفیر کبیر فوق
وی در  9ق سفیر کبیر ایاران در آنجاا شاد.0309و در  8ستانبولالحمید دوم راهی اسل نت سل ان عبد سال

-میرزا یماینسال نخست سفارت استانبول، شاهزاده سل ان صامدمیرزا عودالسال نه و شااهزاده حساین

هنگاامی  01کرد. شدند، راهی وینالدوله، نخستین افراد از خاندان قاجار را که برای تحصیل راهی اروپا می

                                                 
 .20ا21همان،  .0
 .3/018 (، 0381 تهران: زوار،  شرح زندگان  من؛ عبدالله مستوفی، 318همان،  .3
 .33ا33، 08 (، 0382 تهران: ماهی،  در زمان  پگج شاهحسن ارفع،  .3
 .018/ 3، شرح زندگان  من؛ مستوفی، 336، طرات پرنس ارفع دانشخا ارفع، .1
، محماود کتیرائای  تهاران: رهاوری تصاحی به، نامیهخلسیه مهیرور بیه خواب؛ محمدحسن اعتمادالسل نه، 312ا316، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .8

 . 026ا021 (، 0318
6 Consono 

 .381ا312، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .2
 .326همان،  .8
 .380همان،  .9

 GH1319-K19-P23-45واخا: شمارۀ بازیابی:  .01
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های عثمانی دربارۀ رت کبرای استانبول بود، مظفرالدین شاه از وی خواسته بود تا با سیاستوی راهی سفاکه 
با وجود این، برنامۀ اتحااد  0اتحاد اسالم همراهی کرده و به عبدالحمیددوم نیز مساعدت ایران را اعالم کند.

خانقااهی در عیاۀ حلا  کاه دارای ز رؤساای رریقاۀ رفااسالم در نتیجۀ عدم نظر مساعد شیخ ابوالهدی، ا
استانبول بوده و بر سل ان عبدالحمید دوم تاثیر فراوانی داشت، نسبت به وجود مقام پادشاهی شاهان قاجار 
و اعتقاد به اینکه عالم اسالم نیازی به بیش از یاک پادشااه  سال ان عبدالحمیاد دوم( نادارد، باه موفقیات 

 3نرسید.
گمرکی ایران و عثمانی را تغییر داده و موج  افازایش ک روسیه، قرارداد استانبول با تحری پرن  ارفع در

را با ترجمۀ ترکی و فرانسوی در اساتانبول چاا   مثگوی طوو عمرق 0331وی در  3تعرفۀ گمرکی ایران شد.
کادمیکرد و نسخه از سوی دارالفنون های اروپا فرستاد. در همین زمان های متعدد آن را به مجامع علمی و آ

الدوله در راستای حل مشکل اوالدی ارفع 1ی تقدیر از پرن  ارفع و این مثنوی برگزار شد.لوون کنفرانسی برا
که از پدران ایرانی و مادران عرب  عثمانی( به دنیا آمده بودند و دولت عثماانی ایشاان را مکلاف باه انجاام 

انی به قلمارو و عشایر ساکن عثم اندازی ایالتدست ، همچنین مسائل مربوط بهخدمت سربازی کرده بود
نیاز  6همچنین دبستان ایرانیان و بیمارستان ایرانیان در استانبول را توسعه داد. 8هایی صورت داد.تال  ایران،

خانه و با درخواست از سل ان عبدالحمید دوم، ایرانیان استانبول را از پرداخت مالیات معوقۀ مکت ، مریض
ف کرد. با وجود این، درخواستش مبنی بر معافیت دائمای ایان ا کرده بودند، معاکه در استانبول بنقبرستانی 

-وی در سال دوم سفارتش در استانبول، از سوی مظفرالدین شاه به عنوان سفیرکبیر فوق 2موارد پذیرفته نشد.

   8العاده برای تبریک جلوف پادشاه اسپانیا، آلفون  سیزدهم، راهی مادرید شد.
الدوله، صدراعظم وقت به تهران احوار شد. عبدالمجید میرزا عینق از سوی 0333ال الدوله به سارفع

هاا ماانع ایان امار الدوله بود که روفخان سپهر، این احوار به منظور برکناری ارفعبر نظر عبدالحسین بنا
الدوله باه تهاران، له با احوار ارفعالدوالسل نه معتقدند که عیناالسالم کرمانی و احتشاماما ناظم 9شدند.

                                                 
 .326 (، 0318 تهران: بابک،  یادبودنای سفارت استانبوواحمدخان ملک ساسانی،  .0
 .328ا 322همان،  .3
 .399ا396 (، 0382 تهران: اقبال،  خبریر ب عصابراهیم تیموری،  .3
 .222 (، 1210 تهران: م بعۀ رلوع،  ارفع دانشتاریخ پرنس محمدجواد هوشمند،  .1
 .002-21-5-1319و 003-2-5-1319 واخا، شمارۀ بازیابی: .8
 . 233، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .6
 .326، یادبودنای سفارت استانبووخان ملک ساسانی،  .2
 .239ا233، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .8
 .3/208 (، 0386عبدالحسین نوایی  تهران: میراث مکتوب،  تصحیح به، قایع مظفریمرآت الوخان سپهر، عبدالحسین .9
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الدوله برای پست وزارت خارجه به تهران احوار شده است مشیرالدوله  وزیر خارجه( را تهدید کرد که ارفع
و چنانچه وی برای حفظ مقام خود اصرار دارد، بهتر است هشتاد هزار تومان به شاه و بیست هزار تومان باه 

ز مقام سفارت کرد و هماین مبلار را از هدید به برکناری االدوله را تارفع صدر اعظم هدیه دهد. نیز از سویی
االخاری الدولاه از مقاام خاود برکناار نشاد و در چهااردهم جماادیارفع ،یهرروبه 0وی نیز دریافت کرد.

 ق از سوی مظفرالدین شاه فرمان امیرنویانی و نشان و حمایل آن را دریافت کرد. شاه در حاشیۀ فرمان0333
کید کرد. ن که او نوکری الیقوی بار دیگر بر ای الدوله در عثمانی ترقی زیاادی کارده و ارفع 3و قابل است، تأ

ثروت فراوانی به دست آورد. از این رو، توجه بسیار سل ان عبدالحمید دوم را به خود جلا  و از وی نشاان 
در کار خویش داشات، ا وجود پیشرفتی که الدوله در عثمانی بارفع 3عالی دولت عثمانی را نیز دریافت کرد.

-بر خالف دوران حوور  در روسیه ا که با خارری آسوده مشغول انجام وظایف بود ا با مشکالت عدیده

اندازی عثماانی باه مرزهاای ها عبارت بود از مشکالت زائران ایرانی، دستترین آنبه رو شد که مهمای رو
 1ی مقیم استانبول.خواهان ایرانایران و چالش با مشروره

السال نه را باه اکبار خاان مفخامپ  از انتصااب باه سافارت اساتانبول، بارادر خاود علیالدوله ارفع
کردند، سهیم شاده الس نه نیز با راهزنانی که به زوار ایرانی حمله میمفخم 8کنسولگری جده منصوب کرد.

کااروان حااج شایخ هاا از ایان راهزنای داشت. در جریان یکیو یک سوم اموال مسروقه را برای خود برمی
الملک همدانی، عبدالله خان ساردار اکارم همادانی، حااج شایخ شایپور و الله مجتهد نوری، حسامفول

چندین نفر دیگر در راه جده به مکه مورد حمله قرار گرفته و خسارت زیادی بر آناان وارد شاد. حجااج نیاز 
الدولاه بناا باه امار یات ارفاعر نهاکاه د 6لدولاه( بردناداشکایت به مظفرالدین شاه و صدراعظم وی  عاین

های مکرر موجبات اعتارا  زوار را فاراهم از این دست ناامنی 2مشیرالدوله، به جبران این خسارت برآمد.
اسااف خوانادن ایان الدوله با بیالدوله به سفیر ایران دستور رسیدگی داد؛ اما ارفعآورده بود. در نتیجه، عین

                                                 
 زا محمودخاان احتشاام السال نه،؛ میار880اا881، 112/ 3 (، 0381 تهاران: امیرکبیار،  تاریخ بیداری ایرانییاناالسالم کرمانی، نکا : میرزا محمد ناظم .0

 . 813 (، 0366موسوی  تهران: زوار، کوشش سید محمدمهدی  ، بهالسلطگهخاطرات احتهام
 3، 03/  82، فایران سلطان  .3
 ؛33ا30 (، 0388تصحی  حبی  یغمایی و ایرج افشار  تهران: اساریر،  ، بهرااو عصر مهروطیتسید ابوالحسن علوی،  .3

 BOA, BEO, 1881/141068. 
 . 301، «الدولهمیرزا رضا خان ارفع»معزی،  .1
-قادرت تصحی  به ،الدوله بجگوردینای سرامسفرنامه الدوله بجنوردی،؛ نیز نکا : یارمحمدخان سهام06، یادبودنای سفارت استانبووخان ملک ساسانی،  .8

 .063 (، 0321الله روشنی  تهران: علمی و فرهنگی، 
 .06 ،یادبودنای سفارت استانبووی، خان ملک ساسان .6
 . 38 (، 0363 تهران: رسا،  الله نوری در مهروطیتد گزارش پیرامون نقش شیخ فضلنا و چگمکتوبات، اعالمیهمحمد ترکمان،  .2
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دستبرد راهزنان باه زوار همه، بااین 0ه و به تهران فرستاد.آوری کردزوار جمع هایی ازنامهرضایتها، اعترا 
 ایرانی ادامه یافت و موضوع الینحل باقی ماند.

لۀ تصرف من قاۀ پساوه و وزناه و الهیجاان باود. در ایان زماان ئق درگیر مس0333الدوله از سال ارفع
ده و حاضر نبودند نیروهاای ک آنان است، تصرف کرعتبار این که جزء خانظامیان عثمانی این منارق را به ا

الدوله که برای مذاکره با مقامات عثمانی مأمور شده باود، پا  از گفتگاو باا خود را از آن خارج کنند. ارفع
مقامات عثمانی و تشکیل کمیسیونی مشترک، مذاکرات را پی گرفت. نمایندگان عثمانی باا حمایات دولات 

-ای متعلق به عثمانی است. در ایان میاان، ارفاعو شبههمنارق بدون هیچ شک  اصرار داشتند که اینآلمان 

 3کوشید که بنا به خواستۀ روسیه و انگلساتان و بادون برخاورد فیزیکای ایان  ائلاه را حال کناد.الدوله می
د و پا  از السل نه به ریاسات کمیسایون سارحدی انتخااب شاهای بسیار، احتشامسرانجام پ  از تال 

 3ختالف ایران و عثمانی به ایران بازگردانده شد.راوان، اراضی مورد امذاکرات ف
الدوله پ  از به سل نت رسیدن احمدشاه قاجار نیز جایگاه خاود را در دساتگاه دیپلماسای ایاران ارفع

ن ق حامل ناماۀ نایا  السال نه احمدشااه  عوادالملک( باه سال ا0332که در سال روریحفظ کرد. به
توان باه ام سفارت استانبول، اقدامات مهم دیگری نیز انجام داد که از آن جمله میر هنگوی د 1عثمانی بود.

مواردی از قبیل حل ماجرای گزار  وهاب بیگ، کاردار سفارت عثمانی در تهران، مبنی بر تاوهین ایرانیاان 
ن عبدالحمیاد ن بابت و تصامیم سال ابه خلفای راشدین و ناراحتی توفیق پاشا  وزیر خارجۀ عثمانی( از ای

ها و بازگشت کارگزاران به کشورهای خود، حل ماجرای محمدآقا رئی  ایال خانهی بر بستن سفارتدوم مبن
-شکاک که از سل ان عبدالحمید دوم درخواست حمله به تبریز و ستاندن انتقاام فرزناد محمادآقا از نظاام

ق 0332ال نیروهای عثمانی در سرف ساوجبالغ به دست السل نه حاکم تبریز را داشت و حل ماجرای تص
پاشاا و سال ان الدوله توانست باا کیاسات و لفااظی، نظار توفیاقاشاره کرد. در ماجرای وهاب بیگ، ارفع

عبدالحمید دوم را جل  کرده و موج  بازگشت وهاب بیگ ا که روحیات ضاد ایرانای داشات ا و گسایل 
دن باه جناگ باا دولات دولت عثمانی وارد ش ارۀ ماجرای محمدآقا،درب 8الدین بیگ به جای او شود.شم 

دید؛ ولی با اع ای منص  پاشائی به محمدآقا و میرآالئی به پسر  و صدور دساتور ایران را به صالح نمی
حمایت کردهای موصل و وان برای همراهی محمدآقا در حمله به تبریز، کوشید او را یاری کند. پرن  ارفع 

                                                 
 .1، 3مارۀ ، ش 0333، ایران سلطان ؛ 08، یادبودنای سفارت استانبووخان ملک ساسانی،  .0
 .60/ 1 (، 0321ی، المللکوشش واحد نشر اسناد  تهران: دفتر م العات سیاسی و بین ، بهو عثمان  اسگاد سیاس  ایران ۀگزید .3
 .300، «الدولهمیرزا رضا خان ارفع»معزی،  .3

4. BOA, BEO, 3666 / 274927. 
 .133ا131، خاطرات پرنس ارفع دانش : ارفع،ا نک .8
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حکام و لباف و منص  نظاامی باه ساایر کردهاا و انۀ محمدآقا  فرو  اجرا و اقدامات خودسرکه از این ما
گاه شده بود، این قوایه را باا فریدپاشاا صادراعظم عثماانی در میاان خرید و جمع آوری اسلحه در منزل( آ

میرآالئی گذاشته و پ  از تأیید صحت ماجرا، سل ان عبدالحمید دوم دستور به پ  گرفتن القاب پاشائی و 
 0کردها داد.ردن محمدآقا و سایر و زندانی ک

الدوله از سفارت استانبول و جاایگزینی تصرف ساوجبالغ به دست نیروهای عثمانی تقریبا با عزل ارفع
ق عشاایر ایاران و عثماانی در دو رارف 0309اا 0308های عالءالس لنه به جای وی همزمان بود. در سال

تای کاه داشاتند، ساب  شادند تاا ان عشایر به لحاا  اهمیابل پناه بردند. فراریساز شده و به ررف مقلهئمس
الدین بیگ، سفیر کبیر عثمانی، صورت گیرد. در این الدوله به همراه مشیرالدوله و شم مذاکراتی میان ارفع

رارف ها توافقی صورت نگرفت؛ ولی اعالن شد تا مأموری بایمذاکرات به ر م اهمیت عشایر برای دولت
انادازی همه، در بحبوحۀ این اتفاقات بود که دستد. بااینموضوع را برعهده بگیر مسئولیت رسیدگی به این

ای به خاک ایران آ از شد. در این زمان در عثمانی م بوعات و به خصوص روزنامۀ عثمانی به شکل گسترده
ک ایران را دند و هجوم تازه به خاداها را به ایران نسبت میاندازیدست 6208و  6202های صباح در شماره

الدولاه از خواندند. پ  از تصرف ساوجبالغ به وسایلۀ عثماانی، ارفاعاساف میمانی امری بیاز جان  عث
الدوله به تهران بود، درخواست کرد تا با سفارت عالءالسال نه سل ان عبدالحمید که مخالف بازگشت ارفع
م باا هار دو د. سل ان عبدالحمیاد دواز ساوجبالغ خارج شون موافقت کرده و دستور دهد نیروهای عثمانی

ق در سفارت استانبول باقی ماناد؛ چراکاه 0338الدوله تا سال با وجود این، ارفع 3درخواست موافقت کرد.
  3میلی خویش نسبت به احراز این مقام سخن گفته بود.عالءالسل نه ری تلگرافی از بی

باه تاال  بارای ساوء تاوان دوله رخ داد، میالاستانبول برای ارفعاز دیگر حوادثی که در مدت سفارت 
قصد به وی اشاره کرد. به نوشتۀ ارفع، میرزا آقای اصفهانی از وی خواسته بود کنسولگری ررابوزان را به وی 

ی واگذارد و پ  از مخالفت ارفع، میرزا آقا وی را تهدید کرده بود. او سپ  به ادسا، باکو و تبریاز رفتاه و را
ید دوم و مخالف مشروره معرفی و ماردم را باه قتال ارفاع ا همدست سل ان عبدالحمهایی ارفع رسخنرانی

گاه شاده و توانسات از  برانگیخته بود. ارفع به وسیلۀ نزدیکانش در تبریز و سفارت پاری  از این سوء قصد آ
زنامۀ اختر، اختر تبریزی، مدیر رو برخی از پژوهشگران با استناد به نامۀ مهدی 1مهلکه جان سالم به در برد.

                                                 
 . 138ا133همان،  .0
 .132، نشخاطرات پرنس ارفع دا ارفع، .3
 .8ا3، 3، شمارۀ  0336شم ،  .3
 .222ا 222، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .1
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دین شاه که درخواست عدم تعر  سفارت ایران به وی را م ارح کارده باود و همچناین م الا  به مظفرال
اناد کاه زیادی در نشریات برضد ارفع که پ  از تشکیل مجل  شورای ملی منتشر شد، چنین نتیجه گرفتاه

رخواست اصفهانی با ارفع را د دلیل مخالفت میرزا آقامعزی به درستی  0وی از مخالفان مشروره بوده است.
ق در خان والده تشاکیل 0338بر نظر وی، مجلسی که بازرگانان در سال  داند. بناکنسولگری ررابوزان نمی

دادند و قرار را بر نظارت بر مدرسه و بیمارستان ایرانیان استانبول و رسیدگی به مسائل و مشکالت بازرگاناان 
نبود. از سوی دیگر، دستور عثمانی به سفارت  الدوله، خوشایند ارفعر به جای سفارت نهادنددر انجمن تجا

ایران نیز این بود که مانع از تجمع ایرانیان و تشکیل مجال  آنان گردد. از همین رو، به میرزاآقا پیغام داد کاه 
یی باه پیاام د کرد. میرزاآقا اعتنادر صورت ادامه یافتن جلسات، دولت عثمانی او را از استانبول اخراج خواه

و چند روز بعد خان والده به بهانۀ دستگیری میرزاآقا از سوی نیروهای عثماانی محاصاره شاد و سفیر نکرد 
اخراج میرزاآقا اصفهانی اعترا  تجار را در اساتانبول  3اخراج شد. تانبولاسمیرزاآقا بنا به دستور سفارت از 

ق 0338االول ربیاع 30ها منتشر شد. در جلسۀ نامهالدوله در روزاوانی برضد ارفعبرانگیخت و مکتوبات فر
گیاری بار تجاار قرائات مجل  شورای ملی، وکالی آذربایجان نیز مکتوبی برضد وی در خصوص ساخت

 3الدوله رسیدگی شود.زاده از مجل  خواست تا به مظالم ارفعکردند. در این جلسه، تقی
کاظم خراسانی با تلگرافی از نجف با اموای مالر مدت اقامت خویش در استانبول الدوله در اواخارفع

عبدالله مازندرانی مبنی بر عدم صالحیتش در رسیدگی به امور تبعاۀ ایاران و وظیفاۀ انجمان ساعادت و مال
ی مبنی بر رسیدگی به این امور، مواجه و در پاسخ مدعی شد که چون مقّلد مالکاظم خراسانی است، امر و

خانۀ ایاران در اساتانبول ع ایاران در سافارتپ  از این ماجرا، جمعی از اتبارا اراعت خواهد کرد. سه روز 
الدوله به امور ایشان شدند. علت این امر فرار اعوای انجمن ساعادت تجمع کرده و خواهان رسیدگی ارفع

وی دو نفار از تبعاۀ ایاران باه بود؛ چراکه پ  از توصیۀ انجمن سعادت مبنی بر عدم پرداخت مالیات از سا
دو ایرانی را دستگیر و محبوف کرده بودند. انجمان ساعادت نیاز ناماۀ  لت عثمانی، مأموران عثمانی ایندو

شدیداللحنی به وزارت خارجۀ عثمانی نوشت که موج  خشم وزیر خارجه عثمانی و صدور دستور تعقی  
پا  از تلگاراف یری اماور ماردم سار بااز زد؛ ولای الدوله در ابتدا از پیگاعوای انجمن سعادت شد. ارفع

را به پیگیری امور تبعۀ ایران توصیه کردند، محبوسان را از حب  درآورد و باا پرداخات علمای نجف که وی 

                                                 
 .381ا383/ 8، اسگاد سیاس  ایران و عثمان  ۀگزید: ا ؛ نیز نک303، «الدولهمیرزا رضا خان ارفع»معزی،  .0
  .303ا 300، «الدولهمیرزا رضا خان ارفع»معزی،  .3
  .3، 88، شمارۀ 0338، مجلس .3
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 0مالیات موافقت کرد و قرار بر این شد تا کسی متعر  انجمن سعادت نیز نشود.
از سفارت ایران  اهان ایرانی بود و دولت عثمانیخواستانبول در آن دوران یکی از مراکز حوور مشروره

ها در خصوص مشروره شود؛ زیرا این امر را کرد تا مانع از تجمع ایرانیان و بحث آناست میپی درخودرپی
الدوله نیز در این میان سعی داشت تا در عین تأمین دانست. ارفعباعث ایجاد کدورت میان دو حکومت می

-تا در روزناماهنکند. همۀ این مسائل باعث شد  تورهای دولت عثمانی نیز مخالفتاستقالل سفارت، با دس

خواهاان رای ضاد وی نگاشاته شاود و در داخال ایاران نیاز مشاروره های مختلف، مکتوبات فراوانی بار
الدولاه شاوند. وزارت خارجاه در ایان های متعددی خواستار مجازات و رسیدگی به مظالم ارفعدرخواست

اندیشای وی از صاالح الدولاه را ناشایۀ اقدامات ارفاعخامو  کردن این آتش داشت و هم زمان سعی در
الدوله نوشات و در آن عناوان کارد کاه تماایلی باه ای برای ارفعدر این میان عالءالسل نه نیز نامه 3دانست.

های آنان، فرساتادن تهالدوله در این دوران برای مقابله با مخالفانش و گفجانشینی وی ندارد. تنها اقدام ارفع
ای باا عناوان ت در دفاع از خاود باود. از ساوی دیگار کتابچاهمکتوبات و مقاالتی برای م بوعاوجوهات، 

دادخواهی نوشت و سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد رباربایی را به عنوان وکیال خاود معرفای کارد تاا در 
الدولاه اقادامات خاود در اساتانبول را ارفاع 3مقابل اتهاماتی چون خیانت و ... حکم الزم را اعاالم کنناد.

گوناه اقادامات ساودی نبخشاید و وی همچناان ماورد تنفار ولای این 1دانسات.ران مایخدمتی بزرگ به ای
الدوله که در نهایت تصمیم به همکاری با انجمن سعادت گرفته بود، برای ارفع 8خواهان باقی ماند.مشروره

عالوه بر آن، با ارسال کمک مالی  چهارصد لیره( از  6ارسال کرد. (های مالی  سه هزار مناتانجمن کمک
 2خواهانی همچون ستارخان حمایت کرد.مشروره

وی در ایان ماموریات بسایار پیشارفت کارد و  8الدوله در استانبول ده ساال راول کشاید.سفارت ارفع
های سیاسی، دست فعالیت راو در مدت اقامت در استانبول عالوه ب 9آوری کند.توانست ثروت زیادی جمع

                                                 
الدوله به ا اراق درباارۀ خاود شاید از آن دست م البی باشد که ارفع، شددر جای دیگری دیده نکه . این م ل  116ا111، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .0

  .کرده استنقل 
 .3، 88، شمارۀ  0338، مجلس .3
 .1، 31، شمارۀ  0338، کوکب دری .3
 .8، 30، شمارۀ  0338، همان .1
 .3، 036، شمارۀ 0338، ینالمتحبل .8
؛ 3/32 (، 0320 تهاران: ع اار، حییات یحیی  آباادی، ؛ یحیی دولات236ا231 (، 0383کبیر،  تهران: امیر تاریخ مهروطه ایرانسیداحمد کسروی،  .6

  .818 (، 0382 تهران: بهزاد، سلطگت قااار  ۀایران در دور اصغر شمیم،علی
  .211/ 3 (، 0381 تهران: بنیاد موقوفات افشار،  گاد و مگابع تاریخ اس  دفتر تاریخ مجموعایرج افشار،  .2
 .20، تاریخ پرنس ارفع دانشد، هوشمن .8
 .33ا 30، رااو عصر مهروطیتعلوی،  .9
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زد. در همین ایام اقدام به چا  دیوان اشعار خود نیز کارد. اگرچاه اشاعار وی از به اقدامات فرهنگی نیز می
تاوان مای« آوازۀ بزم صال  الهای هالهاه »ها مانند لحا  ادبی ارز  چندانی ندارد، از خالل برخی از آن

ق 0333در سال  خاوریگونربیش از هزار بیت است، با نام  های تاریخی به دست آورد. دیوان او کهآگاهی
نامی که نای  سفارت کبرای ایران در استانبول بود، تحریار یافتاه و محمدصاادق حساینی به خ  ابوالقاسم

ق 0333سندی از آرشیو عثمانی مرباوط باه ساال  0ای بر آن نوشت.الممالک فراهانی( شاعر، مقدمه ادی 
پ  از انجام اصالحات و تعدیالت و ارسال « آوازۀ بزم صل  الهی»مجوز چا   نشانگر درخواست صدور

از دیگر اقادامات  3الدوله است.دو نسخه از آن همراه با ترجمۀ ترکی با نظارت معارف عثمانی از سوی ارفع
یان و عتوان به درخواست وی از سل ان عبدالحمید دوم مبنی بر آزادی شیالدوله در عثمانی میفرهنگی ارفع

  3ایرانیان در اجرای مراسم مذهبی در مکه و مدینه اشاره کرد که موافقت سل ان را نیز در پی داشت.
الدوله اوضااع السل نه، سفارت ایران در استانبول در اواخر دوران ماموریت ارفعبر خاررات احتشام بنا

شاد و ع، هتاکی و فحاشی کشیده میمکه کار اتباع ایرانی در محل سفارت به تجرورینابسامانی داشت. به
الدوله پ  از ده سال سفارت در اساتانبول، بارای ارفع 1کردند.در امور جزئی و کلی سفارت نیز دخالت می

وی  8معالجه راهی پاری  شد و منتصرالسل نه مأمور سیاسی سابق مصر را نای  سفارت استانبول قرار داد.
الدوله در ایان سافر باا پیشانهاد سل نه به استانبول بازگشت. ارفعلاپ  از مدتی و در زمان سفارت احتشام

انورپاشا وزیر جنگ عثمانی مبنی بر اتحاد با آلمان و عثمانی و اعالن جنگ به روسیه مواجه شد و آن را رد و 
  6دوباره استانبول را به مقصد فرانسه ترک کرد.

 
 پس از سفارت عثمانی

سافارت اساتانبول، باا پیشانهاد پادشااه مساتقل مونااکو مبنای بار سااختن  الدوله پ  از اتمام کار درارفع
ای از آثاار ایرانای جا و عوویت در انجمن صل  موافقت کرد. وی خانۀ خود را به موزهاستراحتگاهی در آن

السال نه باه عناوان عاالء ق از ررف کابینۀ0331پ  از شش سال حوور در موناکو، در سال  2تبدیل کرد.

                                                 
 .030، 038، 03، گونر خاوریارفع،  .0

2. BOA, MF.MKT, 864/ 44-6. 
 .121، تاریخ پرنس ارفع دانشهوشمند،  .3
 .203، السلطگهخاطرات احتهامالسل نه، احتشام .1
 .116، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .8
 .189ا182 ،همان .6
 .99ا98، تاریخ پرنس ارفع دانشهوشمند،  .2
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هاایش در ق وارد تهران شد و پ  از عملی ندیادن برناماه0330ف انتخاب و در شانزدهم شعبان روزیر معا
وزارت  3السل نه به وزارت عدلیاه گماشاته شاد.چندی بعد به جای ممتاز 0سمت وزیر معارف، استعفا داد.

یاا  3390الدولاه از ارفاع 1ق رهسپار اروپاا شاد.0333و در سال 3عدلیۀ وی بیش از یک سال رول نکشید
-وی در یکی از سخنرانی 8ق به مدت هفت سال به عنوان نمایندۀ ایران در جامعۀ ملل حوور یافت.0311

هایی که در جامعۀ ملل داشت، دربارۀ مظلومیت ایران و خسارات وارد به آن در جریاان جناگ جهاانی اول 
و پنا هزار و ده تومان  صحبت کرد. وی خسارات مالی را چهارصد و سی و شش ملیون و چهارصد و پنجاه

 6معادل چهار میلیارد فرانک سویی  و خسارات جانی را سیصد هزار نفر برآورد کرده بود.
-قولی از ارفع دربارۀ گفتگویش با مص فی کمال  بعدها آتاتورک( وجود دارد که باور  سخت مینقل

زمیر را تصرف کرده بودند، تعاداد اهای استقالل که یونانیان نماید. وی روایت کرده است که در اوایل جنگ
ها در هنگام اسارت وضع مناسبی نداشتند. به گفتاۀ او، مصا فی کماال پاشاا رای زیادی از ترکان اسیر آن

-اند. نه چاادر مایها عدۀ زیادی از ترکان را اسیر کرده بردهیونانی»الدوله اعالم کرده است: تلگرافی به ارفع

میرناد. در عاالم افتناد و مایدوایی و  ذایی مایها مثل برگ خزان از بیختبدهند، نه دوا و نه  ذا، این بد
بنا بر «. مباالتی بیاندیشیدای به این ظلم و تعدی و بیکنم در جامعۀ ملل چارهانسانیت از شما خواهش می

ده و باا شالدوله به جامعۀ ملل، مسیو ناسین نمایندۀ نروژ از ررف جامعۀ ملل رئی  کمیسیون پیشنهاد ارفع
 2آورند.جمعی از پزشکان به یونان رفته و اسرا را تحت حمایت جامعۀ ملل درمی

ای بود که پ  از جنگ اول جهانی اعالم الدوله در جامعۀ ملل موافقت با مادههای ارفعاز دیگر فعالیت
یگار دداشت: اگر یکی از اعوای جامعۀ ملل از ررف دولتی ماورد هجاوم واقاع شاود، تماام اعواای می

مجبورند هریک به قدر وسع خود به کمک شتافته و مانع از بین رفتن تمامیت ارضای آن کشاور شاوند. اماا 
خواسات از کانادا می دید، با کمک نمایندۀچون انگلستان خود را در این زمان از کمک دیگران مستغنی می

ف شود و کماک ممالاک باا اجاازۀ ذاین موضوع شانه خالی کند و پیشنهاد داد که در این ماده قید اجبار ح

                                                 
 .031، نامهارفعساعی حریرچیان،  .0
مسعود ساالور و ایارج افشاار  تهاران:  تصحی  هب، السلطگهروزنام  خاطرات عینالسل نه، میرزا سالور عین؛ قهرمان813، 30، مرآت الوقایع مظفریسپهر،  .3

 .1181/ 8 (، 0321اساریر، 
 .33، رااو عصر مهروطیتی، علو .3
 .011 ،ش 0311ی 0231 :نام  رااو و مهانیر ایران)الد اووزندگ  مرسلوند، .1
 .38، تاریخ پرنس ارفع دانش؛ هوشمند، 306/ 3،  0388های سیاسی، ، تهران: موسسۀ م العات و پژوهشروزشمار تاریخ معاصر ایرانحسن فراهانی،  .8
 .8969ا8968/ 8، السلطگهات عینروزنام  خاطرالسل نه، عین .6
نقش خود باشد. نظر به این  ۀالدوله دربارنمایی ارفعشاید از بزرگ ،در جای دیگری گزار  نشدهکه ؛ این م ل  881ا883، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .2

 اد.صحت آن با احتیاط نظر د بارۀای به این موضوع نشده است، باید دردیگران اشارهکه در گزار  
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ها باشد. تنها مخالف انگلستان که به صراحت مخالفت خود را با آن کشور و موافقتش را باا آن هایپارلمان
 0الدوله بود.مادۀ موجود اعالم کرد، میرزا رضا ارفع

دۀ اول ناق همزمان باا فعالیات در جامعاۀ ملال، نمای0313ا 0313های الدوله در سالمیرزا رضا ارفع
های گندم و مهاجرت در رم بود. در سال بعد با حفاظ عناوان سافیر کبیاری، وزیار دولت ایران در کنفران 

مختار افتخاری فنالند، سوئد، نروژ و دانمارک را کس  کرد. زمانی که مأموریت وی در جامعۀ ملل به پایان 
 3نشان همایون دریافت کرد. رسید، در ازای خدماتی که انجام داده بود، از ررف رضاشاه پهلوی

  باه ایاران احواار 0312الدوله به مدت هشت سال نمایندۀ ایران در جامعۀ ملل بود و به ساال ارفع
را به ریاست  شد. در آن زمان رضاشاه تصمیم داشت به جای مجل  سنا، شورای دولت تشکیل داده و ارفع

خاارراتش دلیال رد ایان درخواسات را دشامنی  رآن انتخاب کند که او این درخواست را نپذیرفت. ارفاع د
شاهزاده فیروزمیرزا با وی که در کابینۀ حاضر نیز نفوذ کاملی داشات، عناوان کارده اسات. ارفاع در عاو  

  در تهران بدون هیچ 0301وی تا  3خواستار دریافت مأموریت خارجی شد که مورد پذیر  قرار نگرفت.
پ  از دریافت نشان همایون درجۀ اول از شااه، اجاازه رفاتن باه  تپست و مقامی باقی ماند تا اینکه توانس

   در موناکو درگذشت.0306موناکو را بگیرد. وی در نهایت در 
 

 نتیجه

الدوله، از رجال سیاسی اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلاوی، در ابتادای جاوانی خاویش میرزا رضا ارفع
جی و نمایاندن استعداد  به دساتگاه وزارت خارجاۀ ایاران رهای خاراهی قفقاز شد و پ  از آموختن زبان

ورود یافت. او به سرعت مدارج ترقی را ری کرد و در روسیه و عثمانی به مناص  مهمی از جملاه سافارت 
 دولت ایران رسید. وی مدتی نیز در جامعۀ ملل به عنوان نمایندۀ دولت ایران حوور داشت. 

رین قاجار  مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمدشاه( سفیر ایاران الدوله در زمان سه تن از سالارفع
در عثمانی و بسیار مورد توجه سل ان عبدالحمید دوم باود. سافارت وی کاه پا  از حواور  باه عناوان 

ق( محقق شاد، ده ساال باه 0309سفیرکبیر ایران در جشن بیست و پنجمین سال سل نت عبدالحمید دوم  
ه پ  از انتصاب به سفارت کبرای ایران از سوی مظفرالدین شاه مسئول همراهای و لالدورول انجامید. ارفع

ها بود؛ اما در نتیجۀ عادم نظار مسااعد شایخ ابوالهادی از اعالم مساعدت با سیاست اتحاد اسالم عثمانی

                                                 
 .182، تاریخ پرنس ارفع دانشهوشمند،  .0
 .391همان،  .3
 .882، خاطرات پرنس ارفع دانش ارفع، .3
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لاه والدرؤسای رریقۀ رفاعیۀ حل  که بر سل ان عبدالحمید دوم تأثیر فراوانی داشت، توفیقی نیافات. ارفاع
دبستان ایرانیان و بیمارستان ایرانیان در استانبول را توسعه داد. نیز با درخواست از سال ان عبدالحمیاد دوم، 

خانه و قبرستانی که در استانبول بنا کرده بودند، ایرانیان استانبول را از پرداخت مالیات معوقۀ مکت ، مریض
دائمی این موارد پذیرفتاه نشاد، توانسات اجاازۀ  تمعاف کرد. با وجود اینکه درخواست وی مبنی بر معافی

 اجرای آزادانۀ مناسک دینی ایرانیان و شیعیان در مکه و مدینه را از سل ان عثمانی کس  کند. 
وی در رول دوران سفارتش در استانبول عالوه بر حفظ رواب  حسنه با دولت عثمانی در رفع مساائل و 

هایی دیگری نیز صاورت داد، تال ایرانی ساکن در عثمانی رخ می عمشکالتی که برای دولت ایران و یا اتبا
توان به حل مشکالت مرزی ناشی از رفات و آماد ایاالت و تهااجم نظامیاان دولات داد که از آن جمله می

بیگ، کاردار سفارت عثمانی در تهران، مبنی بر تاوهین ایرانیاان عثمانی به ایران، حل ماجرای گزار  وهاب
دین و ناراحتی توفیق پاشا  وزیر خارجه عثمانی( از این بابت و تصامیم سال ان عبدالحمیاد شبه خلفای را

ها و بازگشت کارگزاران به کشورهای خود، حل ماجرای محمدآقا رئی  ایال خانهدوم مبنی بر بستن سفارت
-از نظاام اشکاک که از سل ان عبدالحمید دوم درخواست حمله به تبریز و ستاندن انتقاام فرزناد محمادآق

ق 0332السل نه حاکم تبریز را داشت و حل ماجرای تصرف ساوجبالغ به دست نیروهای عثمانی در سال 
های مالی به انجمان ساعادت و ساتارخان از خواهان ایرانی و ارسال کمکاشاره کرد. همکاری با مشروره

داری نقاش سیاسای، ر عهادهبدیگر اقدامات وی در مدت سفارتش در استانبول بود. وی در این شهر عالوه 
 توان به چا  دیوان اشعار  اشاره کرد. زد که از آن جمله میدست به اقدامات فرهنگی نیز می

الدوله در راستای حل مشکل فرزندانی که از پدران ایرانی و مادران عرب  عثماانی( باه دنیاا آماده ارفع
و همچناین مساائل مرباوط باه  کارده باود یبودند و دولت عثمانی ایشان را مکلف به انجام خدمت سرباز

ق 0333هایی صورت داد. وی از ساال تال  اندازی ایالت و عشایر ساکن عثمانی به قلمرو ایران نیزدست
لۀ تصرف من قۀ پسوه و وزنه و الهیجان بود. در این زمان نظامیان عثمانی این منارق را به اعتباار ئدرگیر مس

الدولاه کاه بارای خود نبودناد. ارفاع کرده و حاضر به خروج نیروهایرف که جزء خاک آنان است، تصاین
وگو با مقامات عثمانی و تشکیل کمیسیونی مشاترک مذاکره با مقامات عثمانی مأمور شده بود، پ  از گفت

هاا و مذاکرات را پی گرفت. در نهایت و پ  از مذاکرات فراوان، با وجود حمایت دولت آلماان از عثماانی
شک و شبهه این منارق به دولت عثمانی، اراضی مورد اختالف به ایران بازگرداناده ان بر تعلق بیایشاصرار 

 شد.
قواوت نهایی دربارۀ نقش مثبت و یا منفی میرزا رضا ارفع در سافارت اساتانبول باه جهاات مختلاف 

ی اسات کاه در بیعبسیار دشوار است. او از آن دسته رجل سیاسی است که دربارۀ خود زیاد نوشته است. ر
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ها وجه تأیید و تعریف از خود  لیظ باشد. از سوی دیگر اظهار نظار دیگاران مانناد اعواای این خودنوشته
انجمن سعادت ایرانیان استانبول دربارۀ ارفع چندان مثبت نبوده است. آنها ارفع را به ضدیت باا مشاروره و 

دادناد، ای کاه در اساتانبول انجاام مایخواهانهدیهای آزاها در مسیر فعالیتمزاحمت ایجاد کردن برای آن
های او با ها و همراهیکنند، به مواردی از کمکر م این تصویر منفی که آنان از او ارائه میکنند. بهمتهم می

-دهد که ارفع از شخصیت پیچیدهخواهان ایرانی مقیم استانبول نیز اشاراتی دارند. همه اینها نشان میآزادی

 نماید.ای که قواوت بسی  دربارۀ او را سخت میبود. به گونه دارای برخور
گارا باود گرا و نفعبا وجود این، در یک ارزیابی کلی شاید بتوان گفت که میرزا رضا ارفع دیپلماتی عمل

های فردی که از ها و شرای  و با در نظر گرفتن منافع شخصی و ملی و براساف تحلیلکه به تناس  موقعیت
هاای او در رورکلی آرا و مواضاع و کانشکرد. در عین حاال، باهاشت، تصمیم گرفته و عمل میت دتحوال

خواهان بود. به همان اندازه که میرزا خواهی و مشرورهاستانبول به عنوان سفیر ایران، در مخالفت با مشروره
در موافقات و  بولتاناساالملک در دورۀ مشاروره اول عثماانی باه عناوان سافیر ایاران در خان معینمحسن

خواهان عثماانی گاام برداشات، خلاف او میرزارضاا ارفاع در دوران مشارورۀ ایاران و همراهی با مشروره
 خواهی عمل کرد. مشروره دوم عثمانی، نیز در مخالفت با این جریان و تفکر آزادی
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