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  عالمۀ روانشاد، استاد احـمد عـلی کـهـزاد

 "بنياد فـرهـنگی کـهــــــــــزاد: "فـرستنده 
  

 
 

  گارد سلطنتی غزنويان
  

سای شاهی و جمهوری همه ؤرب بدون تفريق نوعيت زمامداری رم کشورهای شرق و غامروز همه جا در تما
در شرق علی العموم  که رژيم های .  آنها مختلف استۀرف و سليقه نام، طرز لباس و اسلحدارند که بنا بر ع) گارد(

ديم و در دورۀ سلطنتی هم دارای سوابقی است بسيار ق) گارد(سلطنتی سوابق چندين هزار ساله دارد، موضوع 
و افغانستان قديم به گارد هخامنشی، موريا، هان ها، سامی ها، کوشانی ها همه جا در ايران و هند و چين و خراسان 

  . محافظ شاهی بر ميخوريمۀيا دست
دو تن از سلطان های بزرگ . روی همين سوابق ديرينه سالطين غزنوی هم از خود دسته های محافظ سلطنتی داشتند

خذ آی بودند که در ماسرش دارای گارد مجلل و با طنطنه ين الدوله محمود و شهاب الدوله مسعود اول پغزنه يم
بعد از .  تاريخی و ادبی از آن به تکرار ذکر شده و تعداد  و نوعيت لباس و کاله و سالح آنها بر ما پوشيده نيست

ت آمده که يکی از غنايم بسيار قيمت دار  بزرگ آنها هم بدسۀ تصاوير رنگ،کاوش های باستان شناسی لشکرگاه
  .تاريخی بشمار ميرود
 اساسی گارد سلطنتی محافظت شخص سلطان و پادشاه بوده و همين وظيفه ايجاب ميکرد تا از ۀواضح است که وظيف

نظر تشريفات دسته های گارد مذکور در سفر و حضر در مجاورت و ماحول قريب و در حضور شخص پادشاه يا 
 منحيث لباس و اسلحه از تمام افراد سپاه زيباتر ،ضر باشند و چون به شخص سلطان يا پادشاه مربوط بودندسلطان حا

  . ايشان هويدا بودۀدربار از چهره و لباس و اسلحو مجلل تر بودند و تمام عظمت و شکوه 
 گاهی هم محض دسته  شاهی وۀفاتی گاهی دسته های رساله و پيادی نيست که نظر به تحوالت اوضاع تشرياشبهه 

ی که امروز اين اشده ولی وظيفه ) گارد سلطنتی(م  های تشريفاتی در کشور ما و در بسا کشور های ديگر قايم مقا
 همان گارد سلطنتی بود که به نام ۀ و منجمله در عصر غزنويان به عهددسته های تشريفاتی انجام ميدهند در سابق

  .غالمان سرائی خوبتر شهرت داشتند
 ،ت متون تاريخی را در دست داريمد در دورۀ سلطنت محمود و مسعود اول که شهاًا دورۀ غزنويان و مخصوصدر
ی ابه معن) غالم (ياد ميشد و افراد آن طبعًا) لطانیغالمان سرای س(به صفت ) گارد سلطانی(يا ) گارد سلطنتی(

  .شمار ميرفتند بلکه افراد سپاهی بسيار مجلل و مقرب به دربار ب،مجرد کلمه نبود
 بيهقی و از طبقات ناصری، لف بزرگ آن استادؤمن باب مثال از تاريخ مسعودی و مخذ تاريخی که اينجا آاز روی م

هاج السراج جوزجانی ذکری خواهيم کرد، واضح معلوم ميشود که محمود و مسعود اول غزنوی گارد  آن منۀنويسند
 دو هزار نفری تقسيم شده ۀاين چهار هزار تن به دست. ميرسيدبزرگی داشتند که تعداد عمومی آن به چهار هزار تن 

 زرين و از دستۀ ۀد که از يک دست نوعيت فلز عمو شکل کاله و وزن کمربند و مخصوصًا که از نظر لباس وندبود
يلی خای قشنگ شوشتری که در آن وقت ها ديگر سيمين بود، با هم فرق داشتند ولی همۀ چهار هزار تن به ديب

  .معروفيت داشت، ملبس بودند
 مان غالب زرين عمودان بودند، که به گهاآيد که از ين چهار هزار نفر سه صد تن آن  برمیًااز منابع تاريخی واضح

زديک تر  در روزهای دربار به شخص سلطان نيدادند که در سفر و حضر و مخصوصًا خاص تری را تشکيل مۀدست
ی بود که آنرا ميتوان اخص الخاص خواند و آنها به ا تن ديگر دسته ٦٠ يا ٥٠ خاص ۀبودند و در ميان اين دست
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 های سلطنتی و حتی در داخل شکمراتب نزديکتر به شخص سلطان می ايستادند و بگمان غالب در مدخل کو
  . پهره داری به ايشان موکل ميشدۀتاالرهای دربار وظيف

 عباسی القائم باهللا در ۀ موقعی که از باريابی ايلچی خليف هجری قمری در٤٢٣استاد بيهقی در يکی از موارد در سال 
د، در باب غالمان سرای کوشک، در عبد االعلی، در سرای ديليميان در بلخ بحضور سلطان محمود بحث ميکن

  :سلطانی مينويسد
چهار هزار غالم سرائی در دو طرف سرای امارت، چند دسته بايستادند، دو هزار با کاله دو شاخ و کمرهای ... « 

گران ده معاليق، با هر غالمی عمودی سيمين و دو هزار با کاله های چهارپر بودند و کيش و کمر و شمشير و شقا 
ن بسته و هر غالمی کمانی و سه چوبۀ تير بر دست و همگان با قباهای ديبای شوشتری بودند و و نيم لنگ بر ميا

های دوشاخ و ه های فاخر تر و کاله غالمی سيصد از خاصگان با رسته های صفه نزديک امير بايستادند با جام
اشتند در  ددر برو شصت مرصع بجواهر و سپری پنجاه کمرهای زر و عمود زرين و چند تن آن بودند با کمرهای 

  »...ميان سرای ديليميان 
قاضی منهاج السراج جوزجانی راجع به گارد سلطنتی سلطان محمود مطالبی دارد به اين مضمون که عين گفتار 

  :بيهقی را تأيد ميکند
بعد از و هيچ لت و عدت و تجمل آنچه او را بود آت و عالمات بسيار داده بود و از حق تعالی اين پادشاه را کراما« 

پادشاه را جمع نشد و دو هزار و پانصد پيل بود بر درگاه او و چهار هزار غالم ترک و شاق که در روز بار بر 
 او بود و دو هزار ایچهارپر و با گرزهای زرين بر راست دو هزار غالم با کاله ،ميمنه و ميسرۀ تخت بايستادندی

  / ١٣٣٧ی جوزا٢ / ». ايستادندیغالم با کاله دوپر با گرزهای سيمين بر چپها

 
  

 


