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چکیده

بررار برره معنرری اجررازة ورود و اذن دخررول دادن اسررت و آن، آیررین بررر تخررت نشسررتن پادشرراه          
هررای کشرروری در ایررران و یکرری از  ترررین آیررین یرفتن اشررخاص اسررت. بررار، یکرری از مهررم  وپرره

هررای هررای پیوسررتگی و اسررتمرار فرهنررگ ایررن کشررور و نفرروذ آن درفرهنررگ  آشررکارترین مثررال
هررا و مراسررم رسررمی و برره حضررور پررهیرفتن سررفیران و نماینرردگان     . جشررندیگررر کشورهاسررت 

. فرهنرررگ سرررازمانی  هسرررتند یزمانهرررای مهرررمّ فرهنرررگ سرررا   دیگرررر کشرررورها از ویژگررری  
، مبادلرره هررای نمررادین از طریررق واسررطه  ای از باورهررای بررادوام کرره  از مجموعررهاسررتعبررارت
. آیرین برار، یرک فرهنرگ سرازمانی      کننرد هرا معنری پیردا مری    شوند و در زنردگی کراری انسران   می

ز برنامررۀ ، بخشرری ابرره همررین منظررور آمرروختن رسرروم بررار    .اسررتدر دربررار شرراهان ایررران برروده  
یررک برره فراخررور حررال و سررطح     هر -مررۀ درباریرران و عمرروم ایرانیرران   تربیررت شرراهزادگان، ه 
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ه رو  تحلیلرری و توصرریفی، چگررونگی بررار دادن و زمرران و مکرران، انررواع و   ترراریخی شرراهنامه برر 

نمرراییم و هرردف، بررازنمودن بخشرری از فرهنررگ سررازمانی غنرری و     ملزومررات آن را بررسرری مرری 
هرای  در دولرت « برار »ال اساسری در ایرن مقالره آن اسرت کره      ؤدقیق ایرانیان اسرت. درحقیقرت، سر   

دهررد کرره بررار برررای ایرانیرران، نتررایج نشرران مرری ؟اسررتت و چرره جایگرراهی داشررتهایرانرری چرره ماهیّرر
از زنجیرررة مسررتحکم و  یبسرریار مهمرر ر شرراه و مررردم نبرروده، بلکرره حلقررۀ تنهررا مجررالی برررای دیرردا
هرای ایرانری باسرتان بروده کره بعردها در ایرران عصرر اسرالمی نیرز           ت در دولرت قرین توفیق مردیریّ 
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 مممقدّ .9
بر اساس منابع تاریخی، جامعۀ ایرانی باستان و میانه در روابح اداری و اجتماعی     

کردند که برخی در دایرة اخالقیات و برخی در خود ضوابطی را رعایت می

چارچوب دین قرار داشت و برخی صرفای حکایتگر ادب اجتماعی بود که هرچند 

، یمستقل های اخالقی باشد، امّا به شکلمکن بود متاثّر از تعلیمات دینی و سفار م

های تعامل میان مانند قالب  استکردهقواعد رفتار اجتماعی را تبیین می

ان جامعه، آداب معاشرت، آداب حکومتی یا نحوة رفتار بزرگمنصبان صاحب

های دینی و است تا آموزهح بودهتر مبتنی بر ضوابها که بیشگفتن و امثال آنسخن

توجّهی به آداب معاشرت در جامعه تأثیری منفی . طبیعی است که بیاخالقی

جاد و گستر  توجّهی عالوه بر سردی روابح بین افراد، مانع ایداشت. این بیخواهد

شد. بدون شک شرط زندگی اجتماعی،  تر و بهتر بین جوامع و افراد خواهدارتباط بیش

های عیّارندی انسان در برقراری ارتباط مفید و مناسب با دیگران است و رعایت متوانم

طور  پهیری آن جامعه است. بهآداب معاشرت هر جامعه، بخشی از فرآیند جامعه

 .کردتوان در فرهنگ سازمانی هر جامعه مشاهدهپهیری را میمتقابل، میزان جامعه

از طریق  ای از باورهای بادوام کهمجموعه»فرهنگ سازمانی عبارت است از:  

 «کنندها معنی پیدا میشوند و در زندگی کاری انسانمبادله می های نمادینواسطه

ترین نمودهای فرهنگ سازمانی در تاریخ یکی از غنی (. 717:  1710)گریفین، 

 است.ایران، آیین بار بوده

 بیان مسئلم.  9-9

ترین و فرودهایش و به رغم فرجامش، یکی از درخشان دورة ساسانی با همه فراز   

است و آن تعریفی که از ایران، ایرانی، فرهنگ، ادب، هنر های تاریخ ایران بودهدوره

چیزی است که در عصر ساسانی تکوین و اندیشۀ ایرانی داریم، تا حد بسیار زیادی آن

از یک دورة پادشاهی از  است. عصر ساسانی را باید بسیار فراتریافته و تدوین شده

ها دید و تأثیرات خاندان ساسانی به طرزی واضح بر اوضاع جهان قبیل دیگر پادشاهی

 پهیر است. شدة قدیم تا اکنون، تشخیدشناخته
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های اداری گوناگون، وضع قوانین کارا و ریزی دیوانپادشاهان ساسانی با پی

از ایران و ایرانی  یمشخد و قاطع و تثبیت دین ملّی و ارائۀ تعریف کارگشا، تعریف

. آنان با پارچه را بنا نهادندهای حکومتی منسجم و یکدر برابر انیران و انیرانی، پایه

و ارائۀ تدوینی تازه و کارا از رسوم  های پیشینهای حکومتی دورهنگاهی به سنّت

هادند که ن حکومتی، نظامی قدرتمند متناسب با اصول حکمرانی روزگار خویش پایه

هایی، به حیات های اسالمی، با جرح و تعدیلدر ادوار بعدی تاریخ ایران و سرزمین

دهی دقیق و منسجم حکومت ساسانی در خویش ادامه داد. یکی از نمودهای سازمان

 شود.آیین بار مشاهده می

درآمدن پیشکی،  رخصت رفتن به  بار را رخصت واجازه و راه دخول مالقات و   

اند: زیارت معنی کرده لطان و رخصت مجلس خاص خصوصای، پهیرائی وس حضور

سفرا را بپهیرند در برابر بار خاص  باشدکه همۀ طبقات خدمتکاران و آن عام بار و»

بار و باردهی و «(. بار»: ذیل 1733دهخدا، «)پهیرندکه فقح خواص و نزدیکان را می

پیچیده و دقیق بود و از این حقیقت  باریابی در ایران عصر ساسانی، آیینی پیشرفته و

دب معاشرت پهیری و اکرد که ایرانیان به مراحلی بسیار باال از جامعهحکایت می

شد که به این کار یافتن، بایست از پیش درخواست میرسیده بودند. برای بار

پهیرفتند، باریاب نامیده شد و شخصی که درخواستش را میبارخواهی گفته می

ابتدا بارخواه به ساالرِ بار یا »گونه بود که : راسم بار در دربار ساسانی براینمشد. می

رفت نمود، سپس ساالر بار نزد شاه میدار رجوع کرده و درخواست باریافتن میپرده

و پس از گرفتن موافقت پادشاه، بارخواه را طبق تشریفاتی ویژه به حضور پادشاه 

دقّت در این ترتیبات چنان بود که حتّی  .(119: 1739خالقی مطلق،«)بردمی

توانستند جز در چارچوب قوانین و آیین، پادشاه را ببینند و ساالر شاهزادگان نیز نمی

توانست برای ممانعت از شاهزادة خاطی به شدّت عمل متوسّل شود. تدوین این بار می

جامعۀ ایرانی و ها نمودی از نظم پیشرفتۀ ترتیبات و تشریفات و دقّت در رعایت آن

پهیری ایرانیان و سلطۀ فراگیر آداب معاشرت در تمامی سطوح جامعۀ ایرانی و جامعه
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است. در این مقاله برآنیم در یک کالم، نمایانگر فرهنگ سازمانی واالی ایرانیان بوده

که با تکیه بر شاهنامۀ حکیم فردوسی در قالب بررسی آیین بار و ملزومات آن در 

به بررسی فرهنگ سازمانی در جامعۀ ایرانی در قالب این مسائل عهد ساسانی، 

 بپردازیم:

 است؟بار چیست و چه ماهیت، اجزا و ملزوماتی داشته -

 است؟های ایرانی چه بودهسازمانی دولت ت آیین بار در نظام اداری و دانشاهمیّ -

اعش باشد، آیا پدیدة بار جز آنکه مجالی برای دیدار شاه و کارگزاران و اتب -

 است؟کارکردهای و نتایج دیگر نیز داشته

داده، چه تبعاتی ندادن بوده و اگر این اتفا  رخ میآیا پادشاه مجاز به بار -

 است؟داشته

 . پیشینة تيقیق9-0

که از  استشدهبار و بار دادن در زمان ساسانیان مقاالت و کتبی نوشتهدربارة آیین  

 موارد اشاره کرد:توان به این ها میمیان آن

( از دکتر جالل خالقی مطلق، منتشرشده در مجلۀ 1711« )بار و آیین آن»مقالۀ  -

 نامه.ایران

ای از ( اثر دکتر جالل خالقی مطلق که مجموعه1739) های کهنگل رنج کتاب -

ها و اساطیر ایرانی است و حاوی مطالبی ارزشمند مقاالت و مطالب در پیوند با حماسه

 بار است.آیین دربارة

تا به حال اثری منتشر بار از دریچۀ مدیریّت و فرهنگ سازمانی، آیین در زمینۀ

تواند آغازی باشد بر در   بهتر انسجام و حاضر می است  از این لحا  پژوهشنشده

پیشرفتگی نظام حکومتی ایران درعصر ساسانی از دریچۀ شناخت بهتر فرهنگ 

 سازمانی ایرانیان.

 پژوهشیّت ت و اهم. ضرور9-3

و میزان  دیریّتی در عملکرد مدیران متبلورهای مپویایی و توانمندی نظام  

ای، شاخد معتبری برای ارزیابی عملکرد مدیران در یک یافتگی در هر جامعهتوسعه
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یّت مالقات عمومی و روابح   بنابراین با توجّه به اهمشوددورة معیّن محسوب می

تمدّن کهن ایران باستان،  پرداختن به این موضوع به جهت اجتماعی در فرهنگ و 

نظر شناخت آداب و سنن رایج در آن زمان مفید خواهدبود. دیگر اینکه چنین به

کردن مراسم بار در ایران باستان کاری مدیریّت گیرسد که  در زمینۀ چگونمی

ن، گردآوری، است. افزون بر این، ساختن بناهای عظیم  تاریخی ایراصورت نگرفته

ها و بسیاری از ه، ساختن شبکۀ وسیع راهتجهیز و نگهداری سپاهیان زبده،  نظامات مالیّ

روایان از عناصر اصلی مدیریّت دیگر وجوه تمدّن ایرانی، گویای استفادة فرمان

بار و ریزی، سازماندهی، کنترل و فرماندهی است. بررسی آیینامروزی نظیر برنامه

ای باشد از بررسی مدیریّت ایرانی تا در تواند نمونهای آن میوسعت و دقّت اجز

 ها آشکار شود.تر مدیریّت ایرانی در همۀ جنبهمقیاسی وسیع

 

 و بررسی بيث. 0

 . آيین بار، نمود  از نظام مديريت ايرانی0-9

، بیانگر این واقعیّت است که مدیریّت و نقش آن در زندگی آدمی تحوّلمطالعۀ سیر   

های گوناگون و بینیاست و بر اساس جهانیّت از دیرباز در جوامع وجود داشتهمدیر

اند از قوانین و نظام خاصّی پیروی کرده ،، مردم آنهای متفاوت در هر جامعهفرهنگ

. سیر حرکت است، شیوة مدیریّت آن جامعه را تشکیل دادهکه طبعای این قوانین

، با یا زوال و افول اقوام بزرگ تاریخی تکاملی و رشد و تعالی جوامع انسانی

. یکی از های مدیریّت آنان مرتبح استخصاید و نقش رهبران جامعه و شیوه

آیینی  که بار بودهتی دقیق و منسجم فرمانروایان ایرانی، آییننمودهای شیوة مدیریّ

ش از به پی که  بهرام پنجم.  زمانیاستشدهناپهیر و با جزئیات دقیق تدوینتخطّی

دار شاه برایش وقت رود، پردهای به دربار میچون پیک و فرستادهپادشاهی رسیدن، 

 :شودیاب میگیرد و سپس به حضور شرفمالقات می

 هم اندر زمان رفت ساالر برار 

 

 زپرررده دوان تررا در شررهریار    

 



 131 ...بررسی نمودهای فرهنگ سازمانی ایرانیان/ 

 بفرمررود ترررا پررررده برداشرررتند 
 

 به ارجش زدرگراه بگهاشرتند   
 

 (739 : 1713، 3/)فردوسی

شد، این بود که بارخواه دارای هر پست و یکی از تشریفاتی که به هنگام باریافتن اجرا می    

، رفتشد و پیاده به دهلیز کاخ میبایست در جلوی کاخ از اسب پیاده میمقامی که بود می

، مثال . به عنوانگرفتیابی مینشست تا ساالر بار برای او اجازه شرفدر آنجا به انتظار می

. شاه ترکان با رودآید،  هرمزد با اسب تا دهلیز کاخ میوقتی شاه ترکان به دربار هرمزد می

. هرمزد پس از زمانی کوتاه رودشود و به سوی هرمزد میدیدن شاه از اسب پیاده می

 شود تا هرمزد به ایوان خود. شاه ترکان منتظر میگرددهمچنان سوار بر اسب به ایوان برمی

گیرد. دار عنان اسب اورا مینشیند تا پیش هرمزد برود، ولی پردهرسد، آنگاه بر اسب میمی

 . ساالر بار، او رارودشاه ترکان ناچار از اسب پیاده شده و از دهلیز کاخ تا تاالر بار، پیاده می

برایش درنظر که ، به جاییکنددستش را به دست دارد و مشایعتش میکه درحالی

 (117: 1739مطلق،)خالقی .بردبود، میشدهفتهگر

 چو بشنید شاه جهران برنشسرت  
 

 گررزی بره دسرت   به سر بریکری تراج و    
 

 بیامد چنان ترا بره درگره رسرید    
 

 زدهلیرررز چرررون روی خاقررران بدیرررد    
 

 فرود آمد ازاسب خاقان همران 
 

 بیامررررررد برشرررررراه ایررررررران دمرررررران  
 

 چو خاقان برفرت ازدر شرهریار  
 

 دارمررران پرررردهعنرررانش گرفرررت آن ز 
 

 پیاده همان شاه دستش به دست
 

 بیررررراورد اورا بررررره جرررررای نشسرررررت 
 

 (131:  1713، 1/)فردوسی 

خسروانوشیروان در آغازین روز جلوس بر تخت پادشاهی درخصوص پهیرفتن 

که که در هرزمانی کندگونه آغاز میبارخواهان به بارگاهش سخنان خود را این

که با مشاوران مشغول ، چه زمانیکه باشدو در هر حالیبارخواهی به دربار بیاید، ا

رایزنی است، چه هنگام رزم و چه هنگام بزم،  بارخواه را به حضور خواهد پهیرفت و 

 بود:خواهدبارگاه او بر روی همگان گشوده

 گسررراریم برررا انجمرررن اگرررر مررری 
 

 گررر آهسررته باشرریم بررا رایررزن  
 

 ما را گشادسررت راهمررا شرر برررِ  دشرت نخجیرگراه   به چوگران و برر  
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 به خواب و به بیداری و رنرج و نراز  
 

 ازین بارگه کس مگردید براز  
 ج

 (731)همان : 

جواب هاست تا کسی بیکنندة رفت و آمدشخد وزیر بررسی سووسمتدر این 

داند که اگر خسروانوشیروان یکی از وظایف وزیر  را این می . از جملهبرنگردد

 او راه ندهند، به او گزار  کند: بارخواهی را به بارگاه

 دسررتور بایررد شررنید  ولرریکن ز
 

 بری او نیایرد پدیرد    ،نیرک  بد و 
 

 هرآنکس که آید بدین بارگاه
 

 ،کرراری نیابنررد راه برره بایسررت  
 

 دسرررتور همداسرررتان نباشرررم ز
 ججج

 که برمن بپوشرد چنرین داسرتان    
 

 ( 711)همان :  

که   افزون بر آنشودار را نیز یادآور می، اصل تقسیم ککردن این وظیفه به وزیرمحوّل

حقیقت، آنچه خسروانوشیروان دربارة تقیم شاه نیز قابل بررسی است. درنظارت مس

بار انجام داد، تحقّق این تبیین و  تقسیم وظایف با حفظ نظارت خویش در حوزة آیین

از توان  می ،شدهبرای تحقّق وظایف تفکیک»رهنمود سازمانی گریفین است که: 

 (.371: 1710گریفین ،»)کرداهرم نظارت استفاده

داری که در آیین بار کامالی پررنگ است، موضوع روابح بین غیر از نقش مردم

به عنوان مثال، خلعت و پاداشی که به   استبینی شدهها نیز در این آیین، پیشدولت

، از اجزای دشمی، دادهفرستادگان دیگر کشورها جهت جلب محبّت و مساعدت آنان

مدیران با »است. پرداخت پادا  از جمله ابزار مهم مدیریتی است که بار بودهآیین

توانند انگیزة افراد را به سمت هدف مورد نظر خویش هدایت استفاده از آن می

 شد:(. این عمل در پایان بار انجام می971همان: «)کنند

 بررررررار   سراالر برار بگشرراد در
 

 ر تخت خود شهریارب نشست از 
 

 برفرمرود ترا خلعررت آراسرتنررد  
 

 فرسررتاده را پیررررش او خواسررتند 
 

 سیمین و زرین و اسب و ستام ز
 

 دینار گیتی کرره برررردند نررام    ز 
 



 170 ...بررسی نمودهای فرهنگ سازمانی ایرانیان/ 

 ز مشک و عبیر ،زدینار و گوهر
 

 اندیرشۀ تیررزویر  فرزون گشت ز 
 

 (730: 1713 ،3/)فردوسی 

است. مجلس بار، ار نظم اجتماعی ایران بودهبار، یکی از تجلّیات هویدا و آشک

یافته و سازوار ایران با تمام اجزای منظّم و ای کامل امّا کوچک از جامعۀ سازماننمونه

وی »خوانیم که: صاحب جایگاهش بود. در تاریخ بلعمی در بارة خسرو انوشیروان می

نشست و تاج بر  موبد، حکما، علما و وزیران را خواند و خود بر تخت ملکموبدان

آن را که رسم  سر نهاد و همۀ خلق را بار داد و هر کسی را بر جای خویش بنشاند

(. در مجلس بار، 111:  1711بلعمی، «)نشستن بود و ایشان را که رسم ننشستن بود

. پردازندیک به نوبت به انجام وظیفه میحوریّت با شاه است و زیردستان هرم

. در این پهیرد، ایرانیان را به حضور میشودرم وارد میگور جون به شهر جهبهرام

که دیگر اند، درحالیهنگام در یک طرف او منهر و در طرف دیگر نعمان نشسته

. معموالی در مجلس بار ابتدا پادشاه اندسرای او به پای ایستادهبزرگان گرداگرد پرده

انوشه »رسید، سخنش را با یگشاید و پس از آنکه نوبت به بارخواه ملب به سخن می

 :کردآغاز می« بی مرگ باشید»به معنی «  باشید
 نشسررررتی برررره آیررررین شاهنشررررهان

 

 بیاراسرررت کررراو برررود شررراه جهررران 
 

 زیررک دسررت بهرررام، منررهر نشسررت
 

 نعمان و تیغی بره دسرت   ،دگر دست 
 جججججج

 سرررایگرررد پرررده بررر همرران گرررد
 

 سرررتاده بزرگررران ترررازی بررره پرررای  
 

 ه برداشررررتندبفرمررررود تررررا پرررررد  
 

 زدرشررررران بررررره آواز بگهاشرررررتند 
 

 برررره آواز گفتنررررد انوشرررره برررردی 
 

 همیشررره زترررو دور دسرررت بررردی    
 

 (719: 1713 ،3/)فردوسی

مراتب سلسله»است. (1)«مراتب فایولسلسله»بار، نشانگر نظریۀاین ترتیبات و نظم آیین

ترین سطح به معنی خح فرمان یا جریان قدرت و اختیار از باالترین سطح به پایین

 (.11: 1710صافی، «)سه است و تبعیّت از این سلسله مراتب ضروری استسّؤم
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 . لزوم باردادن و نتیجة ناخوشايند ترک اين آيین0-0

باردادن برای ایرانیان، مترادف داددادن بوده و بارخواهی و باریابی مترادف 

شاه در دوستی پادهای مهم دادعیّاررو یکی از ماز این  دادخواهی و دادیابی است

همه، باریافتن به حضور پادشاه زود به بار بنشیند. با اینچشم مردم این بود که زودا

ویژه هب  رو شودچندان آسان نبود و بارخواه ممکن بود که با کارشکنی درباریان روبه

رئیس بار همیشه یکی از نژادگان درباری »که جلب رضایت رئیس بار بسیار مهم بود.

(. آموختن رسوم بار 10: 1711ن. : خالقی مطلق، «)شان نزدیک شاه بودو از خوی

که خسروپرویز در جنگ بهرام های تربیتی شاهزادگان بود. هنگامیبخشی از برنامه

پرسد: شود، برای بهتر شناختن دشمن خود از همراهان میرو میچوبین با او روبه

یعنی بار با   «کردار شاهان نشیند به باربه»شنود: چگونه نشیند به هنگام بار و پاسخ می

است. های نزدیک به حقیقت پادشاهی بودهپادشاهی یکسان است یا یکی از نشانه

کردند که د میگهاری خود، یکی نیز تعهّسبب این اهمّیّت، پادشاهان در روز تاجبه

. بدین خواهدبوددارند و دربار آنان به روی همگان گشودهاجرای بار را همیشه نگه

عنوان داور داوران و آخرین مرجع ترتیب در زمان ساسانیان، پادشاه در نظر مردم به

کرد و اصوالی داد و گناهان را عفو میقانون بود که با رای خود به شکایات پایان می

در مورد گناهکاران، باریافتن به پیشگاه پادشاه به معنی عفو یافتن از گناه بود و شاه 

 شد. میداد، دادگرتر دانستهتر بار مییشهرچه ب

های سزاواری ترین سنجهبار از مهم شد، اهتمام پادشاه به آیینبر اساس آنچه گفته   

، موجب ای نداشتاگر سابقهاو به پادشاهی بوده و تر  این آیین اگر با دالیل موجّه 

دامه به برخی از دالیل شد. در اگهاری عمومی دربارة سزاواری پادشاه میتغییر ارز 

 شود.  بار و واکنش مردمان در برابر آن اشاره میتر  آیین

 . داليل ننشستن شاه بم بار0-0-9

تی در جامعۀ نشدنی از نظم اجتماعی و نظام مدیریّعنوان جزئی حهف اهمّیّت بار به

بار ایرانی چنان بود که اگر پادشاه بدون دلیل و عهرموجّه و در زمان مقرّر به 
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ریزی ،  زیرا شرط اصلی پایهگرفتنشست، مورد اعتراض بزرگان کشور قرار مینمی

گور فرستادة روم را که مدّتی طوالنی به عنوان مثال وقتی بهرام  حکومت، نظم است

، جنگ ترکان را بهانۀ پهیردحضور می هنوز بار نیافته به در پایتخت حضور داشته و

ی تالفی با مالطفت و نرمی خاصی با فرستاده رفتار نماید و برادیرشدن بار می

 کند:می

 سپهبد فرستاده را پیش خواند
 

 برآن نامور پیشگاهش نشاند 
 جج

 بپرسید بهرام و بنواختش
 

 تخت پیروزه بنشاختش بر 
 

 بدو گفت کایدر بماندی تو دیر
 

 دیدار این مرز ناگشته سیر ز 
 

 تو بازداشت مرا رزم خاقان ز
 

 ی مرا همچو انباز داشتبه گیت 
 

 کنون روزگار توام تازه شد
 

 اندازه شدترا بودن ایدر بی 
 

 (771: 1713 3/)فردوسی 

که در زبان فارسی، کاخ شاهنشاهی را  توان فهمیداهمّیّت بار را از این مطلب می

سبب نهمیپهیرفتند. بهحضور میبه معنی جایی که شاهان مردم را به  گویندبارگاه می

شد. در مدیریّت، گاه عهر پادشاه در ننشستن به بار تنها با دالیل خاص پهیرفته می

ها نقپ و جرح و نامهبه دلیل تغییر شرایح و اقتضای محیح، آیین» آید که: پیش می

و  نامهد، بلکه بخشی از آییننامه نیستنتعدیل شوند، امّا این موارد تخلّف از آیین

 «نظریۀ اقتضایی»ت مطابق اند و مصداقی برای مدیریّشدهتعریفپیشاز

(Contingency theoryبه )تنها . این موارد نه(11 :1731 رضاییان،)«روندمیشمار

شدند. برخی از این موارد در دقّت رعایت میدر عصر ساسانی بلکه در همۀ ادوار به

 حوزة آیین بار عبارت اند از:
 شاه بم سبم بیمار . بم بار ننشستن پاد0-0-9-9

. خسروانوشیروان در بازگشت از از دادن بار معهور است ،هنگام بیماری شاه به   

سبب فرسودگی جسمی و طول سفر ناتوان و بیمار گشت و جنگ رومیان به

 توانست بار دهد:نمی

 بدانگرره کرره بازآمررد از روم شرراه 
 

 بنالیرررد زان جنررربش و رنرررج راه 
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 تن بماندسستی که از  چنان شد ز
 

 دادن بمانرردبررار رنررج تررن از  ز 
 

 (733: 1713 ،1/)فردوسی 
 دار . بم بار ننشستن بم سبم تعزيت0-0-9-0

آرامش و خورد ه، ، اندوهنا  گشتشدگشسب آگاه که هرمزد از مرگ آیینزمانی  

 داد:خاطر این مصیبت به کسی اجازة  بارخواهی نمیشد و بهو خواب از او برداشته
 شررهریار هی آمررد بررر چررو آگررا

 

 آنکره برد نامردار    ،گشسرب ز آیین 
 

 بررراردادن ببسرررت  تنگررری درِ ز

 خورد و خواب برآمد زآرام وز

 شاه به دربر سخن رفت چندی ز
 

 ندید  کسی نیز با می بره دسرت   

 همرری بررود بررا دیرردگان پرررآب    

 هشرررت از بارگررراه  کررره پررررده فرو
 

 

 
 

 (177: 1713، 1/)فردوسی 
 ن کودک نامبارکهنگام زاد. بم0-0-9-3

، فقح وضعیّت فعلی سازمان و کارکنان را الزم است مدیران در محاسبات خود  

اندیش نیز باشند.  نبینند، بلکه ضمن بررسی و اطّالع کامل از وضعیّت گهشته، عاقبت

)ن. : «طور صریح یا ضمنی ارتباط دارندبینی بهبا پیش»، های حکومتیهمۀ برنامه

قبادِ شیرویه، از  ،(. خسروپرویز هنگام تولّد فرزند 137: 1717زی، نژاد پاریایران

دهند که او بینی کنند وآنان به شاه خبر میخواهد که آیندة او را پیشاخترشناسان می

بود وآیندة  خوبی نخواهدداشت. شاه نگران از آیندة  حکومت عامل آشوب خواهد

 :، یک هفته بار ندادو ناخلف بودن جانشین

 بدیدی که فرجام این کرار چیسرت  
 

 زیج اخترر ایرن جهانردار چیسرت     ز 
 

 شررمرچنررین گفررت پاسررخ سررتاره   
 

 کرره بررر چرررخ گررردان نیررابی گررهر  
 

 از این کود  آشوب گیررد زمرین  
 

 او آفررررین نخوانرررد سرررپاهت برررر   
 

 هررم ازراه یررزدان بگررردد برره نیررز    
 

 ترر چرون سرراییم چیرز    این بریش  از 
 

 ریارپررر اندیشرره بررد زان سررخن شرره 
 

 برردان هفترره کررس را ندادنررد بررار     
 

 ( 303: 1713 ،1/)فردوسی
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 شکرانة شاد  و پیروز . بار ندادن بم0-0-9-8

فرماید که شود، به ساالر نوبتی میکه کیخسرو بر کشندگان پدر، پیروز میزمانی

زبانی بازگرداندکه او به شکرانۀ این پیروزی و را به بارگاه آید با خو  هرکس

 آفریدگار، بار نخواهد داد: عبادت

 بررره سررراالر نوبرررت بفرمرررود شررراه
 

 
 

 که هر کس که آید بدین بارگراه 
 

 سرررخنورا بررراز گرررردان بررره نیکو
 

 همه مردمی جوی و تنردی مکرن   
 

 ببسررررت آن در بارگرررراه کیرررران  
 

 میرررانخروشررران بیامرررد گشررراده  
 

 بهررر پرسررتش سررر و تررن بشسررت ز
 ج

 به شرمع خررد راه یرزدان بجسرت     
 

 (777: 1713 ،7/)فردوسی 

 . لوازم و تشريفات مجلس بار0-3

لوازم و  دارای بار با جزئیات و ترتیبات دقیق و مفصّل چون آیین همراه آیینی

ملزوماتی دقیق و مفصّل که باید فراهم و رعایت شوند. برخی از این لوازم و ملزومات 

 عبارت بودند از: 
 . پردة تاالر بار0-3-9

می سازمانی است که مدیران در باالی هرم و کارکنان در هر سازمان، دارای هر»   

. باالی هرم، شدنی نیستند، این دو رأس مقایسه. از نظر کمّیّتقاعدة  آن قرار دارند

ترین اثر را بر روند حرکت گهاری، بیشتعدادی اند  هستند، ولی از نظر تأثیر

، شاه در ازمانی مدیریّت(. بر طبق اصل هرم س111 :1710، 7/رابینز«)سازمان دارند

نشیند و دیگر بزرگان با رأس هرم حکومت قرار دارد و برجایگاهی مخصوص می

اند و میان های منظّم نشسته و یا ایستادهتوجّه به موقعیّت و مقامی که دارند در ردیف

مرتبتی است که تجلّی مرئی و مادّی آن، پردة تاالر است.  ۀآنان با پادشاه، فاصل

تخت سلطنتی را در آخر تاالر »نویسد: سن در توصیف مجلس بار میکریستن

. صاحبان درجات عالیه و اعیان و کردندنهادند ودر پشت پرده آن را پنهان میمی

( و چون شاه بار 917: 1731، سنکریستن«)ایستادندبزرگان به فاصله مقرّر از پرده می

 داشتند:داد، پرده برمیمی
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 ن بارگرراهبزرگرران ایررران برررآ  

 زدرپرررده برداشررت سرراالر بررار 

 چررروبهرام آذرمهررران پیشررررو  

 سر به آیین خویشنشستند یک
 

 شدند انجمرن ترا بیامرد سرپاه     

 برفتنرررد یکسرررر برشرررهریار  

 چوسیمای برزین و گردان نو

 گروهی ببودند بر پرای پریش  
 

 

 (170: 1713 ،1/)فردوسی     
 

   

 . تاجِ بار0-3-0

ت و اختیارات قانونی خود و با توجّه به اینکه در رأس مدیران باتوجّه به موقعیّ  

اند آیند. آنان موظفحساب میاند، نمادی از سازمان بهسازمان قرار گرفته

 ای از امور تشریفاتی سازمان را انجام دهند. برهمین اساس:مجموعه

زمرد  قوت وشاهان ساسانی هنگام باردادن، تاجی که مرصّع به زر و سیم ومروارید و یا    

نهادند. این زنجیر چنان ناز  بود بر سر میطال از سقف آویزان شدهوسیلۀ  زنجیری بود و به

پنداشت که واقعای تاج کرد، می. چون از مسافتی شخد نگاه میشدنمیبود که از دور دیده

اشتن که این کاله چنان سنگین بود که هیچ سری تاب نگاه دبرسر شاه قرار دارد، درصورتی

  (911-917: 1731سن ، )کریستن.آن را نداشت

 کرد:میدر مراسم بار استفاده ،چنین تاجیشاه اینهرمزد

 جهاندار بنشست برتخرت عراج  
 

 بیاویختنرررد آن بهررراگیر تررراج   
 

 (170: 1713 ،1/)فردوسی 

 کرد:خسرو پرویز نیز در هنگام بار عام از این تاج استفاده می

 نگراه  همی کرد هررکس بره ایروان   
 

 برره نرروروز رفترری برردان جایگرراه    
 

 یکرری حلقرره زریررن برردی ریخترره   
 

 آویخترررهاندر ازان چررررخ کرررار  
 

 زنجیررررر زرفروهشررررته زو سرررررخ
 

 ای درنشررانده گهررربرره هررر مهررره  
 

 تخرت عراج   رفتری شهنشراه برر    چو
 

 زنجیررررر ترررراج  بیاویختنرررردی ز 
 ج

 (319 :1713 ،1/)فردوسی
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تاج شاهنشاهان ایران از طال » ن کهن بود.المثل روزگاراتجماّلت دربار ایران ضرب

شده و مکمّل به جواهرات بسیار از قبیل یاقوت و مروارید و زمرّد بود. این ساخته

انگیزی داشت و درخشندگی حیرت ؤدادند که تأللجواهرات را طوری با هم وفق می

بات در تاج (. نمونۀ عالی این ترکی733: 1719پیرنیا،«)کردو چشم بیننده را خیره می

طور معمول های سبک بوده که شاهان بهاز تاججزهشد. این تاج ببار متجلّی میآیین

وزن بود و نهادند. تاج بار متناسب با آیین بسیار حسّاس بار، بسیار سنگینبر سر می

که پیش از روزگار شود، چنانهمین سبب الجرم از طا  تاالر بار آویخته میبه

کیقباد چون  کهایگونهبهآویزی وجود داشته، کیانیان نیز رسم تاجساسانیان در عهد 

ا  برای پادشاهی ایران آشکار شد، در یک هفته با موبدان نشست و سزاواری

 هشتمین روز، تاج را بر سر او آویختند:

 زنینشستند یک هفته با را
 

 شدند اندر آن موبدان انجمن 
 ج

 به هشتم بیاراست پس تخت عاج
 

 عاج تاج یختند از برِبرآو 
 

 (33: 1713 ،9/)فردوسی

آویزی بر سر پادشاه از وظایف موبدان بوده و از گهاری یا به تعبیر دیگر تاجاین تاج

رسد که این رسم، پیش از عصر ساسانی نیز نظر میآنچه دربارة کیقباد گهشت، به

پادشاه جدید بود.  یکی از وظایف موبدان موبد گهاشتن تاج بر سر»است: برقرار بوده

هریک از پادشاهان ساسانی تاجی متمایز یا حتّی بیش از یک تاج داشتند. تاج و گرز 

 (.973: 1717یارشاطر،«)دو نماد پادشاهی بودند
 . تخت طاقديس0-3-3

هنگام بار است. خسرو بهخسرو پرویز بودهبار در روزگار تخت طاقدیس، ویژة آیین 

و هفتاد اَرَ  و پهنای  دار و درازایش صدبرزگ و طا  بر این تخت که تختی بسیار

گونه وصف تخت طاقدیس این . فردوسی درنشستو بیست ار  بود، می آن یکصد

 سراید:می
 چررو در پررای کردنررد تخررت بلنررد 

 

 درخشررنده شررد روی تخررت بلنررد  
 

 بررر  چررو هفترراد ر  برنهرری از    بررر  بررود برراالی صررد شرراه ر   
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   بررودصدوبیسررت ر  نیررز پهنررا
 

 کرره پهنررا  کمتررر زبرراال  بررود   
 

 بلنرردیش پنجرراه و صررد شرراه ر   
 

 چنان بد کره برابرر سرودی سرر      
 

 (  301: 1713 ،1/)فردوسی

تر با تصویر نیز صادر کرد  یکی پایین خسروپرویز دستور ساخت سه تخت دیگر

 ، یکی در میانه از پیروزه جای نشستن وزیر ومیش و آن جای نشستن دهقانان بود

 رنگ الژورد که جای نشستن نظامیان بود:یکی باالتر از دو تخت دیگر به

 بررر تخررت پرمایرره بررود  سرره تخررت از
 

 گوهر بسری مایره برمایره برود     ز 
 

 زیردسرت  کس که دهقان بد وهرآن
 

 سر برود جرای نشسرت   میش ورا 
 

 سررررررواران نابررررررا  روز نبرررررررد  
 

 شرردندی برررآن گنبرررد الژورد   
 

 بررودجررای دسررتور   ،برره پیررروزه بررر  
 

 که از کدخداییش رنجرور برود   
 

 

 (301)همان : 

دهندة شود، نشانمیپرویز دیدهکه در روزگار خسروگونهد تخت آننحوة تخصی

: دهد کهت است. این رو ، بنای سازمان را نشان میترتیبات هرمی در مدیریّ

ت به رسد و تعداد کارکنان هر طبقه نسبتدریج از باالی سازمان به پایین میبه»

 (.11: 1710صافی، «)یابدطبقۀپیش از خود افزایش می
 .  تخت زر0-3-8

نشستند، تخت هنگام بار برآن می صورت مشتر  همۀ شاهان ساسانی بهتختی که به  

که نشستن  برآن نشست  چرایست حتما بر تخت زر میباشاه هنگام بار می»زر است. 

 (.119: 1739مطلق،)خالقی«نشان مشروعیّت پادشاه بود

کند به جهت که تخت پدر را  بر ای منصب پادشاهی تصاحب میخسرو پرویز زمانی

 نشیند:،  بر تخت زر میکه مشروعیّت خویش را برای پادشاهی به اثبات برسانداین

 چو خسرو نشست از بر تخت زر
 

 برفتنررد هرررکس کرره بررود  هنررر    
 

 (171: 1713، 1/)فردوسی 



 171 ...بررسی نمودهای فرهنگ سازمانی ایرانیان/ 

 نشست:تخت زر می خسروانوشیروان نیز بر

 برررر تخرررت زر بیامرررد نشسرررت از
 

 کمررروزریررن ابررا یرراره و ترراج 
 

 (713: 1713 ،1/)فردوسی 

گرفت که در سر ، مورد اتهّام، قرار مینشستجز پادشاه بر کرسی زر میهاگر کسی ب 

رار کند و مورد اتهام نیز قکه بهرام چوبین چنین میچنان  هوای پادشاهی دارد

کند که در پی گردیه برادر  را از سرنوشت کسانی آگاه می»گیرد. می

« هایشان جاری باشدآنکه خون شاهی در رگآوردن تاج و تخت برآمدند بیدستبه

 ( 717 :1710 ،7/)یارشاطر

 به یک سوی کرسی زرّین نهاد
 

 چوشاهان پیروز بنشست شاد 
 

 (131 :1713 ،1/)فردوسی 

 ساالرانه که به وضع قوانین و مقرّرات برایمدیریّت ادارای یا دیوان»این قانون، یعنی 

 (911: 1737 ،1/استونر«)بیان نتایج و رفتار قابل قبولی که کارکنان باید داشته باشند

قوانین را  پردازد، از همۀ افراد بخصوص از بزرگان انتظار دارد که به نحوی شایستهمی

. در هنگام بار، شاه باید با تشریفات ه خویش را بشناسندویژه جایگارعایت نمایند و به

، وزیر بر یک دست ، شامل یاره و کمر زرّین در جلسه حضور یابدو تزئینات خاصّی

 ایستند:او و بردست دیگر دبیر و دیگر بزرگان و موبدان گرداگرد شاه می

 بیامررررد نشسررررت ازبررررر تخررررت زر  
 

 ابرررا یررراره و تررراج و زریرررن کمرررر  
 

 ست موبد کره برود  وزیرر   به یک د
 

 بررره دسرررت دگرررر یزدگررررد دبیرررر  
 

 همررررران گردبرگررررررد او موبررررردان 
 

 سرررخنگوچو بررروزرجمهر جررروان    
 

 

 (713: 1713 ،1/)فردوسی 
 گاه. تخت زير0-3-7

تخت زیرگاه از دیگر نمودهای اصل مدیریّتی رعایت سلسله مراتب سازمانی است.    

برد و برتختی که از تخت شاه رگاه میساالر بار، فرستادگان و بارخواهان را به با

 خواندند:گاه میهمین دلیل آن را زیرنشاند، بهتر است میپایین
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 برررررادر  را دیررررد برزیرگرررراه
 

 نهررراده بررره سرررربر زگررروهر کررراله   
 

 چرررو آواز بهررررام بشرررنید شررراه 
 

 بفرمررررود زرّیررررن یکرررری زیرگرررراه 
 

 

 (739: 1713 ،3/)فردوسی 

رفته و نشاگر رعایت پر پیشینۀ کار مییان نیز بهاین تخت در اعصار پیش از ساسان

که اسکندر قصد دارد فیلسوف هندی را است. زمانیمراتب در ایران بودهاصول سلسله

 نشاند:پهیرد و بر زیرگاه میبیازماید او را به حضور می

 سکندر نگه کررد و او را بخوانرد  
 

 زیرگرراهش نشرراند  بپرسررید و بررر  
 

 (331)همان :
 ماز بردن. ن0-3-6

 خا  افتادن به قصد تعظیم در برابر شاه یاشدن یا بهبردن، عمل تعظیم و خمنماز   

فرستادن نمادین با پشت دست که ایرانیان در مورد فرادستان بزرگان دیگر است. بوسه

نیز بخشی از مراسم بار در زمان هخامنشیان بود. از عمل  ،دادنداجتماعی انجام می

و  ادب و نماز است. بوسۀگان درادبیات فارسی به کرّات یاد شدهنماز بردن به بزر

 های احترام  بسیار به شاه و درباریان است.تعظیم از نشانه

دار، پرده را ای حدّ فاصل بود، سپس پردهدر تاالر بار میان بارخواهان و پادشاه پرده»

شکوه و پرهیبت روی تخت با جامه و آرایشی با  داشت و در پشت پرده شاه بربرمی

خالقی «)بوسیدگشت و بارخواه با دیدن شاه به رسم نماز زمین را مینمایان می

ا  نویسد و او را از تولّد نواده(. خسرو پرویز به قیصر روم نامه می117: 1739مطلق،

های فراوان همراه پیکی به بارگاه خسرو . قیصر هدیهکندکه از مریم است، آگاه می

شوند، به نشانه که با او هستند، وقتی وارد کاخ مییک و همۀ کسانی. پفرستدمی

بنابراین آیین   آورندجا میبوسی را بهگهارند و آیین زمیناحترام سر بر زمین می

مراتب نیازهای سلسله»را در  توان آنبوسی نشانۀ احترام به مافو  است که میزمین

 .قرار داد« آبراهام مازلو
گهارند و عالقه دارند که مورد احترام دیگران نیز واقع خود به دیگران احترام می افراد    

درونی و  :شود. این نیاز به دو دسته تقسیم میگانه است. احترام یکی از نیازهای پنجشوند
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، مقام، باشد و احترام بیرونی شامل پایگاه. احترام درونی شامل حرمت نفس میبیرونی

-های باالی هرم قرار می، احترام را در رده. مازلو نیازهای اجتماعیوجّهشهرت و جلب ت

 ( 791: 1710، 1/)رابینز .دهد

 شرراهچررو آگرراهی آمررد برره پرویز   
 

 راه کررره پیغمبرررر قیصرررر آمرررد ز   
 

 چودیدنرررررد زیبرررررا رخ شررررراه را  
 

 بررررآن گونررره آراسرررته گررراه را    
 

 نهادنرررد همرررواره سرررر برررر زمرررین  
 

 برررو بررر همرری خواندنررد آفرررین    
 

 

 (303: 1713 ،1/)فردوسی

یادآوردن قدرت   یعنی بهیک پیام ضمنی برای بارخواه دارد دادن این تشریفاتانجام

، از گور که هنگام باریافتن به درگاه بهرام. حکایت جوانوی و بهرامفائقۀ حکومت

برد، مبیّن همین هیبت متعجّب شده و پیامش را از یاد می دیدن آن شکوه و زیبایی و

 دانیم:طلب میم

 سخن گوی بی فرو بی هرو  گشرت  
 

 پیررامش سراسررر فرامررو  گشررت    
 

 بدانسرررت بهررررام کررراو خیرررره شرررد  
 

 زدیرردار چشررم و دلررش تیررره شررد   
 

 بپرسررررررید و بسرررررریار بنررررررواختش 
 

 بررره خررروبی برتخرررت بنشررراختش   
 

 

 (711: 1713 ،3/)فردوسی
 . زمان بار 0-3-5

تر  برای پهیر  بب بود که زمانی بیشو این بدان سساعت بار غالبای در آغاز روز بود   

 اشخاص، فرستادگان، دادخواهان و رسیدگی به امور کشور باشد:

 یرررد روزچرررو پیرررراهن شرررب بدرّ
 

 فررروزپدیررد آمررد آن شررمع گیترری 
 

 یررن نشسررتشهنشرراه بررر تخررت زرّ
 

 لررب را ببسررت  در بررار بگشرراد و  
 

 

 (731)همان : 

  شودود بار به ساعاتی دیگر انداختهامّا بنا به اصول مدیریت اقتضایی، گاه ممکن ب

. شدبرای نمونه اگر قصد داشتند مجلس بار با بزم همراه باشد، بار در شب برگزار می



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

111 

رود، مجلس بار جهت به حضور پهیرفتن که اسکندر به رسولی به نزد قیدافه میزمانی

 کنند:اسکندر را شبانگاه آماده می

 گنبررد بگشررت چررو خورشررید تابرران ز
 

 بررار بیگانرره انرردر گهشررت   گرره  
 

 بفرمرررررود ترررررا خررررران بیاراسرررررتند 
 

 رود و مررری خواسرررتند ةپرسرررتند 
 

 

 (379)همان : 
 . مکان بار0-3-8

، کارکنان  نیز برای او احترام قائل هستند کندمدیری که مراعات حال زیردستان می  

به حضور دهد و آنان را ، بار عام میو پادشاه هم براساس احترام متقابل به زیرستان

گوید که زیردستان و سران آید و می. روزی مزد  نزد قباد ساسانی میپهیردمی

چون تعداد بارخواهان زیاد . خواهندمملکتی فراوان به دربار آمده و شرف حضور می

که محل رسمی بار صورتیخواهی در فضای باز برگزار شد. درناچار بارببود،

شدّت استقبال مردم از دیدار پادشاهشان در  . دربارةتاالرهای طا  کسری بود

آوردند و درروزهای معیّن، جماعت کثیری به بارگاه روی» اند که: روزهای بار نوشته

(. حال باید قیاس 917: 1731سن،  کریستن«)شددر اند  مدّتی تاالر بزرگ پر می

فضای باز بار گرفت که استقبال مردمان از دیدار قباد چگونه بوده که ناچار شد در 

 دهد:

 چنان بد کره یرک روز مرزد  پگراه    
 

 خانرره بیامررد برره نزدیررک شرراه   ز 
 

 پرسررتان مررا دیررن چنررین گفررت کررز  
 

 همررران پاکررردل زیردسرررتان مرررا  
 

 درنرررد گیتررری سرررران برررر فرررراوان ز
 

 در بگهرنررد فرررودآوری گررر ز  
 

 هررا قبررادمررزد  شررنید ایررن سررخن  ز
 

 برررار داد بررره سررراالر فرمرررود ترررا 
 

 بیررررون برنرررد بفرمرررود ترررا تخرررت   
 

 زایرروان شرراهی برره هررامون برنررد   
 

 

 (711: 1713 ،1/)فردوسی
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 . انواع بار0-8

باشد. کارکنان مدیر باید به تمام افراد تحت سرپرستی خود در سازمان توجّه داشته   

ای در سازمان دارند و این اهمّیّت را در کنندهباید بدانند که مهم هستند و نقش تعیین

سبب اهمیّت توجّه پادشاه به عامۀ مردم و ، احساس کنند. بهمدیرتوجّه و عنایت 

یکی بار عام که » :زیردستان در قوانین و مقرّرات دربارها دو گونه بار وجود داشت

مخصوص رسیدگی به شکایات عموم مردم و پهیرفتن هدایا و تبریک آنان بود و 

دگان خارجی و دیگر بار خاص که مخصوص بزرگان کشور، نژادگان و فرستا

 (. 111: 1739خالقی مطلق،«)بررسی مسائل مملکت بود
 . بارِ عام0-8-9

با شاه و  را رسمی است که در آن شاه و درباریان به گروهی از مردم اجازة دیدار  

دهند. در ایران عصر ساسانی، زنان حق بارخواهی و باریابی داشتند و این دربار می

شاه که بارها و -مایۀ کلّی و تکرارشوندة پیرزند. دسترسم به روزگار اسالم نیز رسی

است، بازنمود حق باریابی های گوناگون در شعر فارسی اجرا شدهصورتبارها و به

شده در مورد پادشاهان زنان در دربار شاهان ایرانی است. در بسیاری از کتب نگاشته

است. بعضی از اشاره شده بار پادشاهان به دو نوع مجلس بار، بار عام و بار خاصو در

مانند روز   پهیرد مختد به بار عام هستندهایی که در دربار انجام میاعمال و آیین

زدن که در پهیرفت و یا نوبتیمظالم یا همان دادخواهی که فقح در بار عام انجام می

ن دو عبارتی دیگر ایاست. بهرفتهکار میشده، در بار عام نیز بهها انجام میمناسبت

 های بار عام دانست.توان از زیر مجموعهمورد را می

دهندة توجّه حاکمیّت به زیردستان است که این امر، یک اصل مدیریتّی نشان ،بار عام

مدیران در نوروز بار  ،گهراندطور که فرودستان به مافو  احترام مییعنی همان  است

. در  بار عام نوروز دهنده هدیه میگشایند و به عامّها را میدهند و در گنجعام می

 شدند:زندانیان نیز خواه گنهکار خواه بیگناه از زندان آزاد می
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 به نوروز چرون برنشسرتی بره تخرت    
 

 بخرررتبررره نزدیرررک او موبرررد نیرررک  
 

 گررر بیگنررراه  پررس گنهکررار و  وزان
 

 نمانررردی کسررری نیرررز در بنرررد شررراه   
 

 

 (319: 1713 ،1/)فردوسی
 . بار خاص0-8-0

پهیرفتن بزرگان کشور و نژادگان و فرستادگان حضوراص، مخصوص بهبار خ  

 خارجی بود.
نشست و اشخاصی داد دیدن شاه ممنوع بود  شاه در پشت پرده میکه شاه بار خاص میهنگامی   

-خرم»داری بود، ایستادند. شخصی را که موظف پردهیافتند، با فاصلۀ ده ذرع از پرده میکه بار می

داد که با  امر میخواست اشخاصی را به حضور بخواهد، خرّمکه شاه میمیدند. وقتینامی« با 

چه شما   که همه بشنوند، فریاد زند که زبانتان را حفظ کنیدطوریکسی باالی قصر برود و بلند به

بود. یافتند، دقیقای معلوم و معیّن شده امروز در حضور شاه هستید. مراتب و جاهای اشخاصی که بار می

یافتند، شد و ده ذراع هم فاصله مابین پرده و اشخاصی که بار میمیپرده، در ده ذراعی شاه کشیده

بود. ترتیب جاها از طرف راست از این قرار معین شده بود: در ده ذراعی پرده، شاهزادگان و نجبای 

نشانده ن و پادشاهان دستتر از آنان مرزباناایستادند، بعد ده ذراع پاییندرجۀ اول و محارم شاه می

ایستادند و قاعدة کلی این بود تر رامشگران و خنیاگران میها ده ذرع پایینگرفتند. پس از اینقرار می

که حسب و نسب آنان معلوم نبود، حق حضور در بار عام یا خاص الخلقه و کسانیکه اشخاص ناقد

 (737: 1719)پیرنیا، .نداشتند

 

 گیر نتیجم -3

بار و بارخواهی است. آداب درباری و کشورداری ایران باستان، آیینیکی از 

عنوان پهیرفتن سفیران و نمایندگان کشورها بهحضورها و بهبرگزاری مراسم و جشن

رود. شاهزادگان تعلیمات شمار مینمودی از فرهنگ سازمانی دربار پادشاهان ایران به

ین وجه برگزار کنند. از تطبیق نظریات بار را به بهترآموختند تا آیینای میویژه

 شود:بار این نتایج حاصل میمدیریت با آیین
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بارخواه هرکس و دارای هر مقامی که باشد، باید ابتدا درخواست بارخواهی  -

خویش را به ساالر بار تقدیم کند تا پس از موافقت و تأیید شاه، موفق به حضور 

 گردد.

ساخت و نشانگر توجّه او داری شاه را پر رنگ میمبار و بارخواهی، نقش مردآیین -

 به افراد تحت مدیریتش مطابق علم مدیریت است.

طبق سلسله مراتب اداری، هرکس با توجّه به مقامی که داشت، اجازة نشستن یا  -

نشست یا در یافت و بر مسندی که شایستۀ او بود میدر مجلس شاه می را ایستادن

 ایستاد.میکه سزاوار  بود، جایی

یعنی خح   گیردطبق نظریۀ سلسله مراتب فایول، شاه در رأس هرم قدرت قرار می -

ترین سطح رعایت مقدّم فرماندهی و جریان قدرت از او که باالترین است تا پایین

طور ت از این خح سیر ضروری و واجب بود. این رعایت را بهشود. پیروی و تبعیّمی

 کنیم.ات آیین بار مشاهده میدقیق در تشریفات و ترتیب

گیرد که شاه که نقش اول یا همان مدیر سازمان است، در باالی هرم قدرت قرار می -

بار نیز این هرم به دقّت  ترین تأثیر را بر روند حرکت سازمان دارد. در آیینبیش

 شود. رعایت می

ل فرودست با ت به زیردستان و نشان احترام متقابدادن نشان توجّه حاکمیّبار -

 است.فرادست بوده

ای مرئی آیین بار در ایران باستان را با جملۀ تشریفات و ترتیبات و نظمش، باید جلوه-

 از فرهنگ سازمانی غنی و دقیق ایرانیان دانست.

 

  هاياداشت
خود با عنوان  ۀتاب برجست(کhenrifayolمیالدی، صنعتگری فرانسوی به نام فایول)1111ل درسا.1

گانۀ فایول و از اصولی صحبت کرد که به اصول چهارده ت صنعتی و عمومی را منتشر کردمدیری

یا جریان قدرت و اختیار از باالترین مراتب به معنی خح فرمان نظر فایول، سلسلهمشهور شد. به

مراتب ضروری است. ت از این سلسلهسه است و تبعیّسّؤترین سطح مسطح به پایین
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از دیگری قرار دارند که هر طبقه نسبت به طبقۀ بالواسطۀ مافو  خود مسئول طبقات افقی یکی پس 

اصول  دهد.ها در یک سازمان نشان میها را به مافو مادون است و لها سلسله مراتب، مسئولیت

وحدت . 3  انضباط. 7  ولیتئاختیارو مس. 9  کارتقسیم. 1 فایول عبارت بودند از: ۀگانچهارده

. 1کارکنان  دستمزد . 3  ت منافع فردی از منافع جمعیتبعیّ. 1  توحدت مدیریّ. 7  فرماندهی

. 13  ابتکار. 17کارکنان   ثبات دوران تصدی. 19  برابری. 11  نظم. 10  مراتبسلسله. 1  تمرکز
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