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چکیده

عهدنامه و سوگندنامه گونهاي از منشات رسمي باقيمانده از قرر پرن و و

ششو ه ري قمري است .برا بررسري منشرآت و مترو تراری ي ایرن عهرد

ميتوا عهدنامهها را به دو دسته اصلي تقسيو كرد :اول عهدنامههایي كره

خلفا ،سالطين و افراد بلندمرتبه براي تضمين امنيت به حاكما و تابعرا و
افراد زیردست اعطا ميكردند .این دسته از عهدنامهها بيشتر به «امرا نامره»
شباهت داشته و به منظور تضمين امنيت فرد تابع صادر ميشده است.

دسته دوم از عهدنامهها ،اسنادي بوده كه حكرام و امررا و افرراد زیردسرت
براي تضمين وفاداري و عمر بره تعهردات ،بره فررد باسدسرت مريدادنرد.

تعدادي از این دسته عهدنامههرا در م موعره منشرآت قرر پرن و و ششرو
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ه ري قمري باقيمانده و به دست ما رسيده است .از آن ا كه در برخي از

موارد عهدنامههاي یادشده را دیوانيا در دستگاه قدرت باسدست نوشرته،

براي تأیيد به نزد حاكو دستنشانده ميفرستادند ،اینگونه عهدنامههرا در

تبيين و شناخت روابط سالطين و حكام تابعه اهميت خاصي ميیافت .چرا

كه توقعات و انتظرارات حكومرت مركرزي را از حكرام و امرراي ترابع ،از

دیدگاهي متفاوت بره رشرتة تحریرر مريكشرد .ایرن عهدنامرههرا همرراه برا

مشابهتهاي ساختاري كه دارند در پژوهشهاي تاری ي مريتوانرد مرورد
استفاده قرار گيرد.

واژگان کلیدي :عهدنامه ،سوگندنامه ،منشآت ،اما نامه.

مقدمه

اسناد ،نامهها و فرامين حكومتي از جمله مهروتررین منرابع در بررسري و شرناخت تراریخ هرر
دوره است .گرچه متأسفانه اص هيچ یك از اسناد و فرامين صادره از دیروا هراي حاكمرا
مستقر در ایرا طي قرو پن و و ششو ه ري قمري به دست ما نرسريده ،امرا سروادهایي از
این اسناد در قالب منشآت ،رونویسي و بره مرا رسريده اسرت .از آن را كره هرد

كاتبرا از

رونویسي اسناد ،حفظ مضرمو و محترواي آنهرا نبروده و بيشرتر جنبرة ادبري و آموزشري آ
مدنظر بوده ،نویسنده گاهي براي اظهار توانایي در پرداختن س ع و آرایرشهراي كالمري و
همچنين به منظور آموزش فنو انشرا و ترسر  ،دخر و تررر هراي فراوانري در مرتن ایرن
منشآت صورت داده است .گاه برخي از اسناد خالصه و كوتاه و در بسياري از موارد اسامي
صادركنندگا و م اطبا اسناد و فرامين حذ

شرده اسرت .گرچره دخر و تررر هراي

یادشده بهرهبرداري تاری ي از اسناد مذكور را با مشك مواجره مريكنرد ،امرا برا تمرام ایرن
كاستيها ميتوا به كمك م موعه منشآت باقيمانده و برخري مترو تراری ي ایرن عررر،
ب شهایي از اسرناد و نامرههراي رسرمي ایرن دوره را بازسرازي و در بررسريهراي تراری ي
استفاده كرد.
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نگارندگا مقاله حاضر برآنند تا به دو پرسش زیر پاسخ دهند:
 .1عهدنامه یا سوگندنامه با چه مفهروم و كراربردي در سراختار اداري ایرن عررر
استفاده ميشده است؟
 .2مطالعهي عهدنامههاي این دوره چه كمكي به شرناخت روابرط حكرام و افرراد
فرادست با تابعا و افراد زیردست ميكند؟
در ایرا پس از اسالم ،نگارش نامههاي دیواني و فرما هاي حكرومتي بره صرورت فنري
متمایز از سایر فنو نثر از قبي نثر علمي ،ادبي و تاری ي مت لي گردیرد .نگاشرتن نامرههرا و
فرما هاي دیواني در این عهد به ميدا رقابت دبيرا براي نشا داد فض و برتري در فنو
ادبي تبدی شده بود .به همين دلي نيز در بسياري از موارد بيش از آ كه به محترواي نامره و
فرما صادره توجه شود به شك نگارش آ توجه ميشد و بره نروعي مريتروا گفرت كره
شك بر محتوا غلبه یافته و ارزشهاي ادبي نامه و فرما بر اطالعات و اخباري كه قررار برود
از طریقنامه و یا فرما منتق گردد ارجحيت داشت .نمونة جالب توجه در این براره نامرهاي

است كه در كتاب الم تارات من الرسائ درج گردیده است .براساس این نامه ،كراتبي كره
در خدمت یكي از سالطين یا حكام این عررر ،كره نرام وي مشر م نمريگرردد ،بروده از

سوي سلطا یا حاكو ،نامهاي خطاب به «دارال الفه» نوشته است .این نامه پيرامو وضرعيت
شهر مراغه ،كه ظاهراً حاكو یادشده قرد فتح آ را داشته ،نوشرته شرده اسرت .كاترب نامره
ضمن آ كه از كيفيت نگارش آ خطاب به خليفه ابراز رضایت نموده ،معتقد اسرت كره از
حيث معنایي و ادبي نامة بينظيرري نگاشرته اسرت« .لفظرا و معنري در ایرن عررر بهترر از آ
مترور نشود» آ گونه كه از مندرجات نامه برميآید ،كاتب نامه خود را به گونرهاي نوشرته
كه چه مراغه فتح شود و چه نشود بتوا آ را براي خليفه ارسال كرد« .اگر فتح مراغه ميسر
شده باشد از اینجا كه و اس تلك البلده محدقه  ...حد

فرمایند تا از اینجرا كره و بردا ه

اللسا باقي بنویسد» (افشار ،طاهر  387 :1378و  .)388در واقرع نامرة مرذكور قبر از آ كره
تكليف فتح شهر مراغه روشن شود نگاشته شده و اطالعرساني درباره فتح یا عدم فرتح شرهر
در سایه ارزشهاي ادبي نامه قرار گرفته است.
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عهدنامهها و سوگندنامههاي تاری ي ،نمونهاي از منشآت براقيمانرده از ایرن دوره اسرت
كه احتماسً ریشه در مكاتيب دوره ساساني داشته و بره اعتقراد برخري پرژوهشگررا  ،بردو
تغيير در ساختار به دورا بعد از اسالم نيز منتق شده است (خطيبي293 :1375 ،و .)4تبرادل
عهدنامه و سوگندنامه در بين پادشاها و افراد زیردست آنها براي تضمين تعهردات معمرول
بوده است .در این مقاله سعي نویسندگا بر آ است ترا ضرمن معرفري ایرنگونره منشرآت،
نشا داده شود كه گرچه سوگندنامهها و عهدنامههاي قر پن و و ششو ،تحت یك عنروا
مشترک در منشآت این عرر مش م گردیرده ،امرا برا دو مفهروم كرامالً متفراوت اسرتفاده
ميشده است.
الف) انواع عهدنامهها

عهدنامه گونهاي تعهد و سوگندنامه بود كه براي تضمين عم به قول و قرار و تعهدات فررد
نسبت به دیگري نوشته ميشد .در بررسي كتب تاری ي و م موعه منشرآت دوره غزنروي و
سل وقي ،ميتوا دو دستة متمایز از عهدنامهها را تش يم داد:
1ـ دستة اول عهدنامههایي است كه از طرر

خلفرا ،سرالطين و حكرام فرادسرت برراي

افراد تابع اعو از حكام ،امراي زیردست و دیوا ساسرا  ...صادر ميشد .درواقرع ایرن گونره
از عهدنامهها نوعي اما نامه بود كه در طي آ خليفه ،سلطا یا فرد فرادست ميپرذیرفت ترا
در صورت عم به تعهدات فردِ تابع ،امنيت او را تضمين و به وي تعرض ننماید.
در تاریخ برمكيا آمده است زماني یحيي برمكي از هارو الرشيد نسبت به جا خویش
بيمناک شد .هارو سوگند یراد كررد كره یحيري از خشرو او در امرا خواهرد برود و وي را
نيازارد .یحيي كه بيو آ داشت ،هارو در هنگرام نراراحتي و یرا خشرو سروگند خرویش را
فراموش كند ،از هارو خواست قول زباني خود را برا نوشرتن برر روي كاغرذ م كرد كنرد.
هارو هو براي آسودهكرد خاطر یحيي ،سوگندهایي را كه به زبرا آورده برود بره اضرافه
سوگندهاي بيشتري بر روي كاغذ آورده و این وثيقهنامه را به تأیيد بزرگا رساند .به نوشرته
تاریخ برمكيا «یحيي چو این عهدنامره بسرتد بره خانره آورد» (سر ادي .)282 :1385 ،در
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اینجا ميبينيو كه عهدنامه یا سوگندنامه هارو نوعي اما نامه جهت تضرمين امنيرت یحيري
برمكي بوده است.
در منابع تاریخ ميانه ایرا بارها با این مفهوم عهدنامه یعني تعهدنامرهاي كره توسرط فررد

فرادست جهت تضمين امنيت به فرد زیر دست داده ميشد برمريخروریو .بره نوشرته تراریخ

سالجقه روم ،ليفو از حكام تابع سلطا سرل وقي روم عرال الردین كيقبراد(616-634ه ق)
كه عليه سلطا شورش كرده بود ،پشيما گشته از عال الدین طلب ب شرش نمروده و تعهرد

ميكند خراج ارسالي به سلطا را دو برابر نماید .عال الدین نيز گناها او را ب شيده و براي
وي «عهدنامه» ميفرستد (ابن بيبي ،1350،ص.)141

در تاری نامه هرات نيز آمده كه در زمرا حملره مغرول ،اهرالي قلعرهاي بره نرام كراليوین

ترميو ميگيرند تسليو فرستادگا تولوي ،خا مغول ،شوند اما براي تضمين آسيبندیرد

در صورت تسليوشد و قبول ایليكرد  ،از نمایندگا مغرول مريخواهنرد كره خرا مغرول
براي آنها «خط اما » صادر كند .نمایندگا خا مغول نيز به اه قلعه قول ميدهند كه «هرو
درین چند روز عهدنامة تولي خا به شما رسانيو»(سيفي هروي .)18 :1381،بيتردید در هر
دو مورد اشارهشده« ،عهدنامه» در واقع اما نامهاي بوده كه سلطا سل وقي و تولروي ،خرا
مغول براي تضمين امنيت حاكو دستنشانده یا اهرالي قلعرهاي كره قررد تسرليو داشرتهانرد،
صادر كردهاند .هما گونه كه گفته شرد عهدنامرههراي مرذكور از طرر

خليفره ،پادشراه یرا

حاكو فرادست به كساني داده ميشد كه در برابر او تمررد و عرريا كررده و یرا بريو تمررد
ایشا ميرفته و مورد ب شش پادشاه قرار گرفته ،تا آ را در برابر شراهدا ب واننرد و امضرا
كنند (هما  .)391،در واقع ميتوا سوگندنامههاي فوق را اما نامه خواند .بنابر آنچه گفتره
شد به دلي شباهت اسلوب اما نامهها گاه تعبير عهدنامه و سوگندنامه در معني واحد به كرار
ميرفته است و ميتوا افزود اسلوب اما نامهها نيز چو سوگندنامهها بوده است با پرارهاي
تغييرات به تناسب موضوع .نمونههایي از عهدنامهها و سوگندنامههرا در منشرآت قرر ششرو
به بعد آمده است.
از عهدنامههایي كه به عنوا اما نامه صادر ميگردید در م موعه منشآت قرر پرن و و

ششو ه ري قمري نمونهاي باقي نمانده اسرت ،امرا در تراریخ بيهقري نمونرهاي از ایرنگونره
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عهدنامهها حفظ شده است .به نوشته بيهقي در زما حضرور مسرعود غزنروي (421-432هرر.
ق) در گرگررا  ،حرراكو زیرراري منطقرره ،منرروچهر بررن قررابوس از وي طلررب عهررد و سرروگند
]اما نامه[ ميكند .چرا كه «مريدانرد روز پردرم بره پایرا آمرده اسرت ،جانرب خویشرتن را
ميخواهد كه با ما استوار كند» (بيهقي  .)187 :1374،مسعود نيز عهدنامرهاي جهرت تضرمين
امنيت وي به خرط خرود نگاشرته و قررد دارد برراي منروچهر ارسرال كنرد .امرا پريش از آ
عبدالغفار ر كه از چهارده سرالگي مسرعود در خردمت او بروده و در زمرا وليعهردي او نيرز
سمت دبيري او را داشته است ر مسعود را از تبعات مطلرعشرد محمرود از ایرن عهردنامره و
مكاتبه برحذر ميدارد .متن این عهدنامه در تاریخ بيهقي نيامرده و بره صرورت كلري برا ایرن
عبارات نوشته شده است:
«همي گوید مسعود بن محمود كه به خداي عزوج و آ سوگند كه در عهدنامره
نویسند "كه تا امير جلي فلكالمعالي منوچهربن قابوس با ما باشد" .و شرایط را تا

به پایا به تمامي آورده( »...هما .)186،

هما گونه كه در متن عهدنامه دیده ميشرود ،مسرعود تضرمين مريكنرد درصرورتيكره
منوچهر بن قابوس «با ما باشد» در اما خواهد بود و ایرن بره معنراي نادیردهانگاشرتن سرلطا
محمود بوده است .به همين دلي دبير او از اینكه عهدنامه به دسرت محمرود بيفترد بيمنراک
شده و مسعود را از اما داد به حاكو زیاري بدو اطالع محمرود برحرذر داشرته و پيشرنهاد
ميكند كه اگر ميخواهي چنين عهردي ببنردي و خواسرتة منروچهر را اجابرت كنري نسر ه
عهدنامه را به گونهاي بنویس كه اگر به دست محمود افتاد بداند كه در خدمت و متابعت او
چنين عهدي با منوچهر بسته شده نه سرخود و از سر قدرت .متن این عهدنامه (سوگندنامره ر
اما نامه) اخير در تاریخ بيهقي مضبوط است:
«همي گوید مسعود بن محمود كه به ایزد و به زینهار ایزد و بدا خداي كه نها و
آشكاراي خلق داند كه ترا اميرر جلير منررور ،منروچهر برن قرابوس طاعرتدار و
فرمانبردار و خراجگزار خداوند سلطا معظو ابوالقاسو محمود بن ناصر دیرناهلل ...
باشد و شرایط آ عهد كه او را بسته است و بهسوگندا گرا استوار كرده و بدا
گواه گرفته ،نگاه دارد و چيزي از آ تغيير نكند ،من دوسرت او باشرو بره دل و برا
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نيّ ت و اعتقاد و با دوسرتا او دوسرتي كرنو و برا دشرمنا او م الفرت و دشرمني و
معونت و مظاهرت خویش پيش وي دارم و شرایط یگرانگي برهجرا آورم و نيابرت
نيكو نگاه دارم وي را در م لس عالي خداوند پردر .....و ترا او مطاوعرت نمایرد و
برین جمله باشد و شرایط عهدي را كه بست نگاه دارد ،من با وي برین جمله باشو
و اگر این سوگند را دروغ كنو و عهد بشكنو از خداي عزوج بيزارم و از حول و
قوه وي اعتماد برر حرول و قروه خرویش كرردم و از پيغرامبرا صرلوات اهلل علريهو
اجمعين و كتب بتاریخ كرذا» .ایرن عهردنامره بررین جملره بدرداخرت و برهنزدیرك
منوچهر فرستاد و او خدمت و بندگي نمود و دل او بياراميد» (هما 187،و .)188

عهدنامه مذكور تنها نمونة باقيمانده از اما نامههاي صادره از دربار حكومرتهراي ایرن
عهد است و بيانگر آ است كه این دسته از عهدنامهها ،دقيقاً در معنا و كاركرد اما نامره بره
كار ميرفته است .گرچه متن هريچیرك از عهدنامرههراي صادرشرده بره معنري امرا نامره در
م موعه منشات این عهد باقي نمانده اما اشارة بيهقي به دو عهدنامة صادره از دیوا مسرعود
غزنوي بيانگر شك كلي اینگونه از عهدنامه ميباشد.
بنا بر دو متن مذكور ،عهدنامههایي كه به صورت اما نامه یا سوگندنامره صرادر مريشرد
معموسً به تقاضاي فررد پرایيندسرت جهرت تضرمين امنيرت از سروي فررد باسدسرت صرادر
ميگردید .چنا كه كر شد این یحيي برمكي بود كه پس از بيمناکشد از جرا خرویش
از هارو تقاضاي اما نامه كرد .در عهدنامة یادشده در عهد مغول نيز اهالي قلعه كراليوین از
خا مغول اما نامه (عهدنامه) طلب ميكنند .در یگانه عهدنامة باقيمانرده از ایرن عررر نيرز
این منوچهر بن قابوس است كه از مسعود غزنوي تقاضاي اما نامه ميكند .به نوشرته تراریخ
بيهقي پس از آ كه منوچهر بن قابوس از سلطا مسعود غزنوي طلب عهردنامره كررده و آ
را دریافت كرد« :این عهدنامه برین جمله بدرداخت و بهنزدیك منوچهر فرستاد و او خردمت
و بندگي نمود و دل او بياراميد» (هما 187،و .)188
بنابر آنچه گذشت این دسته از عهدنامهها به درخواست فرد پایيندست و برراي تضرمين
امنيت و رفع نگراني ،از سوي فرد باسدست صادر ميشد.
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2ـ دستة دیگر عهدنامهها ،با هد

و شكلي كامالً متفاوت از اما نامهها نوشرته مريشرد.

این عهدنامهها ،م موعه تعهداتي بود كه غالباً توسط امراي تابع به سلطا یا حاكو فرادسرت
داده ميشد .نمونههایي چند از این دسته عهدنامهها در م موعه منشات این عرر باقيمانرده
است .این گروه از عهدنامهها همانند سایر منشآت این دوره ،قالب مش رري داشرت كره برا
كمك عهدنامههاي باقيمانده از قرر پرن و و ششرو ه رري قمرري مريتروا ترا حردودي
ساختار كلي آنها را شناخت و ب شهاي زیر را در آ بازشناسي كرد:
1ـ2ـ مقدمه مزین به آیهاي از قرآن کریم مناسبِ موضوع عهد:

این گروه از عهدنامهها ،غالباً با آیهاي از قرآ كه متضمن وفاي به عهد برود آغراز مريشرد.
براي مثال عهدنامه صادره از سوي آتسز خوازمشاه (521-551هر .ق) جهرت سرلطا سرن ر
سل وقي (511-552ه ق) با آیه «اوفوا بالعهد ا العهد كا مسرووس» (منشرات لنينگرراد ،ص

 )124bآغاز ميشود .در عهدنامه صادره از سوي محمد بن ایلردگز منردرج در الم ترارات
من الرسائ نيز همين آیه در صدر نشسته است (،1378ص .)206

2ـ 2ـ ذکر سوگند از سوي سوگندخورنده:

فردِ صادركنندة عهدنامه ،سوگندهاي متعردد مريخرورد .از آن را كره رسرو برود در برخري

مواقع ،البته نه در همه موارد ،دیوانيا فردِ باسدست متن سوگندنامه را نگاشته ،براي تأیيد بره
نزد فرد تابع ميفرستادند ،سعي ميگردید تا سوگندا محكمي برراي تضرمين هرچره بيشرتر
عهدنامه در متن بياید .نمونهاي از اینگونه سوگندا یادشده را در عهدنامره نگاشرتهشرده در
دیوا تكش خوارزمشاه ( 596-567هر .ق) براي تأیيد یكي از حكام تابع ميتوا دید:
«به ایزد به ایزد به ایزد ،به زینهار ایزد ،به خدایي كه قادر بر كمال است ،به خردایي كره
لو یزل و سیزال است .به خدایي كه نها و آشكار در علو قدیو او یكسا است ،به خردایي
كه جا داد و جا ستد پيش قدرت شام او آسا است ،بره خردایي كره عرصره ملكرش
عرضه آز نياز است ،به خدایي كه ات پاكش را وصمت نظير و انباز نيست ،به خدایي كره
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بازگشت همه آدميا به او و روزي عالميا ازوست .به خدایي كه قرآ م يد كالم اوسرت
و دیباچه صحيفه م د نام اوست( .....بها الدین محمد بن موید بغدادي.)139-140 :1315 ،
3ـ2ـ شرح ریزبهریز مجموعه وظایفی که سوگندخورنده متعهد به انجـام آن

میشد:

«كه از این عهد و ساعت كه این عهد ميبندم و سوگند مريخرورم ،در خردمت و
طاعت خداوند عالو تكش خوارزمشاه المعظو ،ای ارسرال ضراعف اهلل سرلطانه و
اعز اعوانه ،صافي دل و پاكيزه اعتقاد و بيغایله باشو و( »...بغدادي.)1315:140،

4ـ2ـ پذیرفتن عقوبت گناهان غیرقابـ بششـای
تعهدات از سوي سوگندخورنده:

در صـورت عـدم ارـراي

صادركنندة عهدنامه (سوگندخورنده) متقب مريشرد چنرا كره تعهردات خرود را اجررا

نكند ،گناها غيرقاب ب شایشي كه عقوبت آنها بر گرد اوست مرتكب شده اسرت« :اگرر
خال

این عهد كنو قرآ م يد را اساطيراسولين دانسرته (الم ترارات .)210 :1378 ،قررآ

را زند و پازند دانسته»(هما « .)211،اگر خال

این عهد كنو هر خرو كره از عهرد آدم ترا

منقرض عالو ری تهاند و خواهند ری ت خروصاً خو شهيدا كرربال الحسرن و الحسرين ر
رضياهلل عنهمار در گرد من است» (همرا « .)210،اگرر ایرن جملره یرا یكري از ایرن جلمره
خال

كنو وبال هر خو ناحق كه در عهد آدم تا منقرض عالو ری تهاند و خواهند ری رت

به خویشتن پذیرفته باشو» (بغدادي.)144 :1315 ،
5ـ2ـ تعیین مجازاتها در صورت نقض عهد و سوگند:

همچنين صادركننده عهدنامه متقبر مريشرد تنبيره و م رازاتهرایي نيرز در صرورت نقر
عهدنامرره بررراي وي در نظررر گرفترره شررود :رفررتن ده حر پيرراده (الم تررارات )210 :1378 ،و
(بغدادي )143 :1315 ،و (منشات لنينگراد )124b ،سرهطالقره شرد همسررا (الم ترارات،
 )210 :1378و ( بغدادي )144 :1315 ،منشات لنينگراد ،ص  )124bده سرال روزه (منشرات
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لنينگراد ،ص  )124bو ( بغدادي )143 :و آزادي تمامي بندگا (الم ترارات 210 :1378 ،و
(بغدادي )144 :1315 ،از جمله این م ازاتها بود.
«و اگر این جمله سوگند یا یكي را خال

كنو ،ده یال روزه پيوسرته ،خرداي را برر مرن

واجب باشد و ده ح خداي را بر من سزم گردد( »...خطيبي.)398: 1375 ،
6ـ2ـ شهادت گواهان و معتبران

به نظر ميرسد عهدنامه در حضور بزرگا و معتبرا محلي خوانرده شرده و آنرا بره همرراه

خداوند ،پيامبرا و فرشتگا به عنوا شهود و گواها عهدنامه معرفي ميگردیدند« .خداي
عزوجّ را و رسول او را محمد عليهالسالم و جمله انبيا و فرشتگا علريهوالسرالم و ثقرات و
معروفا و معتبرا را كه حاضر بودند بر این عهود و]؟[ و سوگندا گرواه گررفتو»(منشرات
لنينگراد ،ص .)124b
هما گونه كه دیده شد ،گرچه در هر دو گونه عهدنامه ،سروگندهایي جهرت تحكريو و
عم به قول و قرارها كر ميشد ،اما عهدنامهها به دو منظور كامالً متفاوت نگاشته مريشرد:
دستة اول (اما نامهها) به درخواست فرد پایيندست جهت حفرظ و تضرمين امنيرت ،توسرط
فرد فرادست و دسته دوم برالعكس امرا نامرههرا ،توسرط افرراد پرایيندسرت جهرت تضرمين
وفرراداري و عم ر برره تعهرردات برره فرررد باسدسررت داده مرريشررد .غالب راً مررتن عهرردنامرره و یررا
سوگندنامههاي دسته دوم از قب در دیوا رسالت دسرتگاه قردرت بره دسرت كاتبرا آمراده
بوده و فقط اسو سوگندخورنده یا متعهد(بدو هيچگونه عنوا و لقب) به آ اضافه ميشد.
ب) میزان پایبندي به عهدنامهها

با وجود ثبت سوگندا متعدد و تعهدات محكو و تعيين م ازاتها و مكافراتهراي سرنگين
و طاقتفرسا و گاه تا حدي ناممكن ،براي تضمين عهدنامهها ظاهراً عم به مفاد عهدنامههرا
بيش از آ كه به تعدد و شدت سوگندا و تعهدات بستگي داشته باشد ،به شرایط و اوضراع
سياسي حاكو در هر عهد وابسته بود.
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براي تأیيد این گفتار ميتوا عهدنامه آتسز به سلطا سن ر سل وقي را مثرال زد .آتسرز
كه در سال  521هر .ق به مقام خوارزمشاهي رسيد ،گرچه در سالهاي اوليه حكومت كرامالً
تابع سن ر بود ،اما در ادامره بارهرا عليره سرلطا سرل وقي دسرت بره شرورش زد و سرن ر را
م بور كرد چندین بار به ماورالنهر لشكركشي كند (جویني،1370 ،ج ،2صم  .)3-13پس
از یكي از این لشكركشيها آتسز سوگندنامهاي را به سال 535هر .ق نگاشته و تابعيت كام
خود را از سن ر اعالم كرد و با سوگندها و تضمينهاي متعردد متعهرد گردیرد كره همرواره
تابع سن ر باشد:
«من كه آتسز بن محمد خوارزمشاهو و نذر كردم با خداي عزوج و رسرول او محمرد
عليه السالم كه تا من باشو مطيع و فرما بر و بنده خداوند عالو سن ر بن ملكشاه برن محمرد
باشو و سر از طاعت و بندگي او نتابو ...و از بعد طاعت و پرستش ایزد تعالي ،كه آفریدگار
عالو و عالميا است ،طاعت و بندگي و فرمانروایي این پادشاه مبارک بر خرود فررض عرين
دانو» (منشآت لنينگراد ،ص .)125a
اما تنها یك سال بعد از تعهد یادشده ،یعني در سال  536ه رري ،زمراني كره سرن ر در
نبرد قطوا از قراختائيا شكسرت خرورد و شررایط بحرانري برر حكومرت سرل وقي حراكو
گردید ،آتسز عليه سن ر دست به شورش زده مدعي سلطنت گردیرد و كرار ترا آن را پريش
رفررت كره رشرريدالدین وطررواط ،دیرروا سرراسر برجسررته دربررار آتسررز ،كرره احتمرراسً نگارنرردة
سوگند نامة آتسز نيز خود وي بروده اسرت ،بيتري سررود كره بيرانگر ادعراي اسرتقالل كامر
خوارزمشاهيا از سل وقيا بود:
ملك آتسز به ت ت ملك برآمد

دولت سل وق و آل او به سر آمد
(جویني)7 :1370 ،

بررسی موردي عهدنامه صادره از سوي حاکم تابع خوارزمشاهیان
هما گونه كه پيش از این اشاره شد ،رسرمي در ایرن عهرد وجرود داشرت كره براسراس آ
عهدنامه توسط دیوا سلطا یا حاكو برتر نگاشته و جهرت تأیيرد برراي حراكو ترابع ارسرال
ميگردید .عهدنامهي مورد بررسري در ایرن قسرمت را م یدالردین بغردادي ،رئريس دیروا
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رسائ تكش خوارزمشاه نگاشته و براي تأیيد حاكمي تابع ،كه نام وي در عهدنامه مشر م
نميگردد ،فرستاده شده اسرت .همرين نویسرنده اسرت كره التوسر الري الترسر او یكري از
مشهورترین نثرهاي منشيانه و متكلف فارسي است .اهميت عهدنامة مذكور در آ است كره

م موعه وظایف و تعهداتي را كه خوارزمشاه از حاكو تابع خویش توقع داشته ثبرت نمروده
و بر این اساس ميتوا ارتباط سالطين با حكومتهاي تابعه و خواستها و انتظاراتي را كره
از آنا در مقاب حكومت مركزي ميرفت ،مش م نمود.
عهدنامه با سوگندها و قسوهاي رای در عهدنامههاي این دوره شروع و سدس تعهردات
حاكو تابع مش م ميشد .بر این اساس حاكو تعهرد مريكررد فررامين و احكرام صرادره از
دربار سلطا خوارزمشاهي را پذیرفته و تا حد تروا در اجرراي دسرتورات وي بكوشرد ،در
منابر و سكهها نام سلطا را كرر نمایرد« ،منبرهرا و سركه را دریرن وسیرت از زینرت القراب
مبارک او ....خالي نگذارم» .همچنين متعهد ميشرد كره امروال و امالكري را كره بره دیروا
خاصة سلطا خوارزمشراهي و كاربرهدسرتا حكومرت خوارزمشراهي تعلرق داشرت محتررم
شمرده به آنها تعرض ننماید و هرگونه قررارداد ،پيرام و «مواضرعه» را كره بررخال

مررالح

دولت خوارزمشاهي امضا نموده فسخ نماید .وي اعالم مينماید كه به هيچكدام از متعلقا
سررلطا خوارزمشرراهي «حشررو و خردم آزاد و بنررده و پيوسررتگا و خویشرراوندا و فرزنرردا
بزرگوار و  ...قرد بد نكنو» و متعهد ميشد كه در صورت پناهندگي منهيا  ،خدم و حشرو
و یا امراي دربار خوارزمشاهي به قلمرو وي ،آنا را به دربار خوارزمشاهيا عودت نمایرد و
نيروهاي نظامي خود را هر زما كه سلطا خوارزمشاهي ب واهد ،اعزام كنرد .حراكو تعهرد
ميداد كه با تحریك دشمنا عليه دولت خوارزمشاهي بره م الفرت پرداختره و برا هرگونره
تعرض به سلطا خوارزمشاهي ،فرزندا  ،سرزمين جنگ ویا و ترابعين وي مقابلره نمروده و
اگر اطالعي از مفسدهاي در م الفت عليه دولت خوارزمشراهي دارد سرلطا را از آ آگراه
نماید .همچنين اگر سلطا نيروي نظامي براي كمرك بره حراكو دسرتنشرانده اعرزام كنرد،
حاكو همانند سداه خود مرالح آنا را مردنظر قررار داده و درصرورت تمایر بره بازگشرت
سداهيا به آنها اجازه بازگشت داده و از ایرن امرر ممانعرت بره عمر نيراورد .بره عرالوه ،در
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صورت فتح منطقهاي از سوي حاكو ،وي تعهد ميكند كه بره سرهمي كره از سروي سرلطا
برایش تعيين ميشود قانع باشد (بغدادي.)140-143 :1315 ،
هما گونه كه پيش از این اشاره شرد كليرة تعهردات یادشرده در ایرن عهدنامره از سروي
دیوا تكش ،سلطا خوارزمشاهي ،نگاشته و جهت تأیيد براي حاكو ترابع ارسرال گردیرده
است .تعهدات مذكور در حقيقت درخواستهایي بوده كه سلطا از حراكو تحرت تابعيرت
خویش داشته و لذا از آن ا كه كمتر منبع و مآخذ تاری ي را ميتوا یافت كه با ایرن دقرت
و كر جزئيات به تبيين روابط سالطين و حكام تابعه پرداختره باشرد ایرن عهدنامره ،مأخرذي
مهو در این زمينه به شمار ميرود.
نتیجهگیري

عهدنامههاي تاری ي باقيمانده از قر پن و و ششو ه رري قمرري بره علرت مشرابهتهراي
ساختاري ،ميتواند در پژوهشهاي تاری ي ،ادبي و آموزشي مورد استفاده قرار گيررد .ایرن
عهدنامهها كه گاه با سوگندنامه تفاوتي نداشته و مريتروا آنهرا را بره نرام سروگندنامره و در
برخرري مرروارد حترري امررا نامرره هررو ناميررد ،برره دو دسررته اصررلي عهدنامررههررا (سرروگندنامرره و
اما نامه)هاي صادره از سوي خلفا و سالطين براي افراد زیردست و عهدنامههراي صرادره از
سوي افراد تابع براي افرراد باسدسرت تقسريو مريشرود .در ایرن بررسري نشرا داده شرد كره
عهدنامههاي دستة اول مفهوم اما نامه داشته و با هد

تضرمين امنيرت تابعرا از سروي فررد

باسدست صادر ميشده است .دستة دوم از عهدنامهها از طر

افراد تابع بره منظرور تضرمين

وفاداري و عم به تعهدات به سالطين داده ميشد .این گروه از عهدنامهها بره دلير آ كره
در برخي مواقع به دست دیوانيا سالطين نگاشته و جهت تأیيرد برراي حراكو ترابع فرسرتاده
ميشد ،داراي اهميت خاصي است؛ چرا كه از دیدگاهي متفاوت در تبيين روابط حكومرت
مركزي یا حكام تابعه كاربرد دارد .گرچه به دلي حذ

نام طررفين عهردنامره و كرر اسرو

مبهو فال و فال به جاي متعاهدین ،ميزا تعهد صادركنندة عهدنامه و متعهرد را نمريتروا
جست و و پيگيري كرد.
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