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 مفهومطرح 

 "حقوق بشرایرانی باغ " 
 

 
 

 کلیات
سان دیگر به ،تجربه و ورود به عصرمختلف پیشرفت و تکامل اقتصادی  حلابشر با گذر از مر

مدیون و تنها را نیست و ارزش و شأن خود  و محصول دلخوشتنها به مالکیت بر ابزار  گذشته
جوید و بیش از هر زمان دیگری هویت خود را در تجارب میانسان کنونی . داندها نمیمرهون آن

درک این واقعیت، کسب و کارها را بر . شناسدمی یشتنهای خوفعالیتتجربه و خاطره را ثمره 
خدمات نیز دیگر جوابگوی دیری نپایید که دریافتند  ،البته. آن داشت که به خدمات توجه کنند

پذیری هر برای خلق و حفظ رقابت رو،؛ از ایننیستصادی تغییرات عمده فرهنگی و اجتماعی و اقت
بدین ترتیب، کاال و خدمت تبدیل به عناصری مهم در فرایند . روی آوردند نمایشچه بیشتر به 

آموزنده و در حالت کلی گاه بخش، آفرینش تجاربی لذت هدف این نمایش. حویل نمایش شدندت
 . کنندگان بودو مصرف انگیز برای مشتریانیادماندنی و خاطرهبه

و  مللخورد و همین خالقیت است که منبعی رقابتی برای ، با خالقیت افراد رقم میتجربه آفریدن
ترکیب آنند تا با هی از جوانان خالق ایران زمین بردر این راستا گرو .شودتلقی می وکارهاکسب

بدیل را برای جهانیان به بیای ا برخی مفاهیم نوین جهانی، تجربهب خود میراث گرانقدر کشور
  .ارمغان آورند

به . ای تحسین برانگیز را داراست، ظرفیت تبدیل شدن به پروژه"باغ ایرانی حقوق بشر"ایده 
فرهنگ و محیط زیست را  ای که در آن تمام عناصر توسعه پایدار، اعم از اقتصاد، اجتماع،گونه
مدنظر نگری و برابری را در تمام جوانب آیندهنگری، گانه کلخود لحاظ کرده و اصول سهون در

 . خواهد داشت
 

 طرحشرح 
با این حال،  ؛دارد انیباغی واقعی است، این باغ مانند هر باغ دیگری درخت باغ ایرانی حقوق بشر

  .کندی منحصر به فردی آن را متمایز میهاشاخصه
گذار امپراتوری هخامنشی در بنیان ،بار توسط کوروش ینباغ ایرانی نخستبه روایت هرودوت، 

. اندنام برده نیز به دنیا معرفی شد و برخی از کوروش حتی به عنوان اولین باغبانپاسارگاد 
ف سنن آن دوران از حق و حقوق ملل متصرفه بود که برخال باستان روزگارکوروش از نادر افراد 

 . داشتسخن گفت و پاسداشت این حق را نکو 
 
تأکیدی مجدد بر س ایرانی و با با اتکا بر میراث ملموس و ناملمو "حقوق بشرباغ ایرانی "

ابتکاری  سعی در آفرینش و توسعه پایدار اصول بنیادی بشر و همچنیناساسی نوع حقوق 
اولین باغ ایرانی در  نزدیکیدر ، "باغ ایرانی حقوق بشر"برای حفظ و تقویت اصالت  .داردجهانی 

خواهد احداث و قابل پیشرفت  قابل توجهوسعت  اای بدر منطقهو ( یا سعادت شهر)پاسارگاد 
در فهرست  1122باغ ایرانی در سال بدانیم که  ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست. شد

 . میراث جهانی یونسکو ثبت شده است
با د نانتومی ، ایرانی و غیرایرانی،نخواهد داشت بلکه همگان یمالک "ایرانی حقوق بشرباغ "

-باغ و، حتی مهمتر، ارزش خود  باروری  و بالندگیرشد، ای در های خود در هر شکل و اندازهکمک

 . ندنایفا ک نقش هاستمعرف آنباغ هایی که 



هر فرد با حضور در محل باغ . و هویت افراد را با خود خواهد داشت خواهد بود یتاین باغ، باغ بشر
. تواند درختی بکارد یا سفارش کاشت آن را بدهدمی "ایرانی حقوق بشر باغ"و یا از طریق وبگاه 
هم فرد و درخت  ،بدین ترتیب ؛لی صاحب درخت نخواهد بودو خواهد شد خواندهدرخت به نام وی 

 فردی کهدر  تعلق مسئولیت وحسی از در گذر زمان و  ،ناپذیرجدایاز یکدیگر جدا هستند و هم 
است انسان و طبیعت ناگسستنی این حس پیوند  .دواندمیریشه به نام او کاشته شده درخت 
عاصر انسانی در دوران م محیطی وهای زیستالشچ از بسیاریراهکاری برای  تواندمیکه 
 . باشد

خالی از نیز  نکتهاشاره به این شاید . استغ گام برداشتن در این مسیر از جمله اهداف این با
به نیت او و به نام او  رسم است که هنگام تولد نوزاد منطقهدر میان مردمان که  نباشدلطف 

را بیش از " باغ ایرانی حقوق بشر"اصالت ایده وجود این سنت دیرینه . شوددرختی کاشته می
 .کندپیش منعکس می

باغ و انجام  یکند که این مبلغ صرف نگهدارمبلغی پرداخت می کاشت درختدر قبال  هر فرد
و  زیست و کمک به کاهش فقر و نابرابریپاسداری از محیطویژه المنفعه بهسایر امور عام

با وکارهای کوچک های آموزشی و خلق کسبتر در قالب فعالیتتوانتوانمندسازی جوامع کم
و  ندرا ببیتواند هر زمان که خواست درخت خود می فرد ،البته. خواهد شداولویت جامعه محلی 

برای پیشبرد اهداف  ، رااعم از مادی و معنوی ،های خودقابلیت یا و هاداراییدر صورت تمایل 
 . کار گیردکند و یا به متعالی باغ اهدا 

. المللی استبین در سطحای گردشگری سعه این باغ تبدیل آن به جاذبهوآوردهای تاز جمله ره
-آرمانو ترویج اصالت تازگی، ، بخشیهویتآفرینی، تجربه مانندهایی ویژگیاین جاذبه با اتکا بر 

رد این حقوق و تالش ورسانی در ماطالعانسانی،  احترام به حقوق اساسی چون متعالی های
مشتاقان عالوه بر  ومنطقه تبدیل شود  نماد گردشگریتواند به میها برای تحقق عینی آن

از این رو، بر این باوریم . خود کند شیفتهجذب و نیز را گردشگران عادی  ،فرهنگ، طبیعت و انسان
و در سایه خلق حس دلواپسی و  بازدیدهامنافع اقتصادی این  مندی ازبهرهتوانیم با که می

را هر چه های آن باغ و ارزش ،افرادی که درختی در باغ دارند یا بازدیدکنندگان ودلبستگی در 
 .دهیمبیشتر ترویج 

ا و اهداف متعالی همراحل مختلف توسعه باغ عالوه بر صادر کردن ارزش در نظر داریم که در
میوه و  ،از جمالت محصوالت این باغ. کنیم انسانی، محصولی ملموس نیز تقدیم ایرانیان و جهانیان

این . عرضه شود ان جهانبه مردمخواهد بود که قرار است از این باغ برداشت شود و  بذرهایی
. دارند و مروجان حقوق بشر هستند و انسانیت که دغدغه اخالق استها حاصل باور افرادی میوه

ل تا مجرایی دیگر برای انتقاشوند عرضه می "باغ ایرانی حقوق بشر"با برند  هابذرها و میوه
های حقوق ای جهانی از باغباغ نیز برای ایجاد شبکه از بذرهای حاصل از. های باغ باشندارزش
به نمایش بومی اندیشیدن و جهانی عمل کردن را  یعمل نمونهتوان استفاده کرد و می بشر

 . گذاشت
 

 درباره شهرستان پاسارگاد
محوطه  .واقع شده استاستان فارس  در شمالشهر با مرکزیت سعادتشهرستان پاسارگاد 

بازدیدکنندگان و شیفتگان به قرار دارد که ساالنه خیل عظیم در این شهرستان تاریخی پاسارگاد 
هاي طبیعي و اقلیمي خاص و این شهرستان با ويژگي .کندتاریخ و میراث را به خود جذب می

مندان به مقصد بسیار مناسبی براي عالق ، فرهنگی و طبیعیتاریخی هایجاذبههمچنین 
آسمان ای از برخوردبا  پرورعالوه، این سرزمین کهن و تمدنبه. است فرهنگ، میراث، طبیعت

ها اين ويژگي. استمطرح کرده اکوتوریستی نجوم ایران به عنوان شهر  ی کم نظیر، خود راشب
جوانب ، از های ابتکاریطرحدهد تا با توسعه قرار می این شهررا در اختیار  نظیریکمفرصت 

واند گام مهمی در این تاحداث باغ حقوق بشر می .کندالملل معرفي در سطح بین گوناگون خود را
 .سازدبدیل آن را در جهان ممکن نام این شهر و میراث بی وراستا باشد 



  اندازچشم
باغ ایرانی حقوق " ایدهاساس  برصی نقاط جهان قهای حقوق بشر در اای از باغخلق شبکه

ن درخت اهزارباغی با ل شدن باغ ایرانی حقوق بشر به و تبدی رمان و رؤیایی مشترکو با آ" بشر
 ...جنس و سن و نژاد و ملتی  ، از هر قشری و از هر رنگ وبا نام هزاران نفر

 
 رسالت 

ها، میراث و بازتعریف پیوند انسان با خود، انسان با انسان و انسان با طبیعت با تکیه بر دارایی
 کارگیری مفاهیم جهانی حقوق بشر و توسعه پایدار و به خالقیت محلی و بومی

 
 

 باورها
 ها تأکید شده حقوق اساسی بشر که در اعالمیه حقوق بشر بر آنناپذیر به باور خدشه

، حرکت ،دری، رفاه، حق آموزشآزادی، برابری، عدالت، براحق زندگی، اعم از است 
 ...احترام و 

  باور راسخ به اصول توسعه پایدار 
 مداریباور به فطرت نیک انسانی و گرایش انسان معاصر به اخالق 
  ناپذیر انسان و طبیعتیپیوند جدایباور به   
  مدارارزش های انسانیخلق جنبشباور به توان مردمان ایران زمین برای 

 
 

 کلی اهداف 
  از طریق تجارب عملی که باغ این حقوق یادآوری حقوق اساسی انسان و تأکید مجدد بر

  دهددر اختیار مخاطبان خود قرار می
 اهداف هزاره سازمان ملل متحد تالش در مسیر تحقق 
  گذشتهمیراث  استفاده ازبا پیوند انسان با طبیعت بازتعریف 
 پرورش حس مسئولیت  خلق و طبیعت و عناصر آن و های ذاتیزشرا آشنا کردن مردم با

 .کنندکه در آن زیست می ینسبت به محیط در آنها
 و حقوق بشر آموزش مسائل جهانی مربوط به محیط زیست 
 ارائه تصویری خالقانه از ایرانبهای ایران و معرفی میراث گران 

 
 

 مخاطبان باغ
بندی وجود بندی و اولویتاز این رو، تالشی هدفمند برای بخش. انسان است مخاطبان این طرح

 .ها هستیملل و همه اقشار و اقلیتدر نتیجه، پذیرای همه م. ندارد
 

 دستاوردها
 برای مردم محلی -1
 زایی اشتغال 
 بخشی اقتصاد و افزایش درآمدتنوع 
 های متعالیآموزش و آشنایی هر چه بیشتر جامعه با مفاهیم و ارزش 
  افزایش سطح فرهیختگی جامعه 
 های خودحس غرور، مباهات نسبت میراث و داشته 
 افزایش اعتماد به نفس جمعی و فردی 
  خداپسندحس رضایت از مشارکت در اقدامی 



 برندسازی شهری 
 ... 

 
 کسانی که درختی در باغ دارندو یا بازدیدکنندگان برای  -2
 یادماندنیلحظاتی به 
 بخشای آموزنده و لذتتجربه 
 حس و حالی متفاوت 
 شرکت در فعالیتی خیرخواهانه و حس خشنودی 
 طبیعت بهنسبت انسان احترام  ود قلبی ابراز تعه ،تقبل مسئولیت یک درخت 
 همیشگی این دوخت با فرد و پیوند نام شدن درهم 
 جاودانگی العادهفوقحس خود برای آیندگان و از  برجای گذاشتن میراث 
 ...  

 
 برای دولت -3
  بخشی و تنوع محیط زیستبا تالشی برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه

 اقتصادی
 و نقش مهم ایران در ترویج دیپلماسی صلح  تأکید مجدد بر تعامل سازنده ایران با جهان 
  در ذهن جهانیان تصویر مخدوش ایرانبازآفرینی تالشی برای 
 زایی و درآمدزایی و کسب ارز خارجیمن جمله اشتغال اقتصادی آوردره 
 ... 

 
 مراحل توسعه طرح

باغ ایرانی حقوق بشر در مراحل مختلفی فرایند توسعه خود را طی خواهد کرد و در تمام مراحل 
 .تی بهره خواهد جساز فرایند مشارکت

 

 
 
 

اطالع رسانی و 
 ظرفیت سازی 

سرمایه ها  بررسی
و منابع موجود، 
 نیازها و اهداف 

تهیه 
سناریوهای 
 توسعه مفهوم

انتخاب بهترین 
سناریوی 

 ممکن

پیاده سازی 
 سناریو

 ارزیابی و اصالح 



 سازیاطالع رسانی و ظرفیت: مرحله اول
 حقوق بشر را با مشورت و نظرخواهیکنیم مفهوم باغ ایرانی طرح تالش می زادر این مرحله 

اطالع عموم، دولت، بخش هاست را به آن نیل به های واالیی که طرح در پیو ارزش هیمصیقل د
همراه و همگام با این . غیردولتی برسانیمهای سازماناعی، فهای غیرانتمانزخصوصی، سا

جا به طور که باغ قرار است در آنای جامعهنفعان تا ذی خواهیم کردتالش  ،رسانیاطالع جریان
را عمال در فرایند انتخاب و  مردم محلیو  نیمآشنا ک موضوعبا بیشتر فیزیکی احداث شود را 

 ق بشر، محیط زیست و میراثحقو تلف از جملههای مخدر زمینه ضمنا. طرح درگیر نماییم توسعه
. دهیمبها به آنهای الزم را آموزشمیزبانی شایسته از مسافران و حتی امور باغداری فرهنگی، 

 .طرح و منافع آن آشنا خواهند شدهای دولتی محلی نیز با ارگان
 

 ها و منابع موجود، نیازها و اهدافبررسی سرمایه: مرحله دوم
های ارزشمند دارایی بالقوه وو موجود ( مالی، فیزیکی، انسانی)های سرمایه در این مرحله

 . کنیممیراث فرهنگی و طبیعی منطقه را شناسایی می
 

 و انتخاب بهترین سناریو تهیه سناریوها: و چهارم مرحله سوم
 .و موانع اقدام به تهیه و تدوین چندین سناریو توسعه طرح خواهیم کرد هابا توجه به محدودیت

-مشارکت ذیاین سناریوها همه قابل اجرا خواهند بود ولی با مقایسه مزایا و معایب هر یک و با 

 .کنیمنفعان مفیدترین و قابل اجراترین سناریو را انتخاب می
 

 سازی طرحپیاده: پنجممرحله 
  :استمتعددی  هایگاماین مرحله خود شامل 

 
 کاشت: گام اول

 محیط )نفعان جامعه محلی و کارشناسان با حضور نمایندگان ذی تشکیل شورای اجرایی
 (...روابط عمومی زیست، کشاورزی، بازاریابی، میراث فرهنگی، گردشگری، حقوق، 

  ،های اجراییهناممرامنامه و شیوهتدوین اساسنامه 
  مجوزهای الزماخذ 
 تأمین بودجه، تخصیص بودجه و نیروی انسانیگذار، جذب سرمایه 
 تعیین محل دقیق احداث باغ 
 طراحی فیزیکی باغ 
 باغ ایرانی حقوق بشر"سایت طراحی وب" 
 منطقه متناسب با شرایط ثمرم مختلف درختان میوه و غیرهای گونه تهیه 
  آبتأمین  
 ... 

 

 (ارتباطات) داشت: دوم گام

  مختلف بازاریابی و ارتباطی برای معرفی باغ به ایران و جهان ( کمپین)طراحی پیکارهای 
 و باغ ( کمپین) هاهای مناسب و در دسترس برای انتقال پیام پیکاراستفاده از همه کانال

مطبوعات های اجتماعی، سایت، رسانههای مرجع، افراد و گروه)به ایرانیان و جهانیان 
 (...تلویزیون، وبالگ نویسان و چاپی، رادیو و 

 ... 
 

  (عملیات واگذاری و توسعه تدریجی) داشت: گام سوم



 گذاری هر ناحیه با ارزشی متعالی مانند آزادی، برابری، عدالتبندی باغ و نامناحیه 
  طراحی سیستم آبرسانی و آبیاری 
  درخواست کاشت درخت از سوی متقاضیانپذیرش 
  کاشت درخت 
 ها، مدت، کارگاههای آموزشی کوتاهمانند دوره)های آموزشی مربوطه برنامه تدوین

های کوتاه آموزشی با ها و کتابچه و تهیه فیلم، انتشار جزوات، کتابهاجشنواره
مدار، میراث فرهنگی موضوعاتی چون محیط زیست، حقوق بشر، زندگی و سفر اخالق

 هاو محل و شیوه اجرایی کردن برنامه (...ایران و 
  دهکده ها، بوم کلبهایجاد توسعه خدمات تسهیل کننده و پشتیبان پیرامون باغ مانند

، توسعه تسهیالت و امکانات توسعه های غذای سالم و ارگانیکرستورانگردشگری، 
 تندرستی با تأکید بر ذهن و روان

 .... 
 

  برداشت :گام چهارم

 ایرانی حقوق بشرها به بازار با برند باغ و عرضه آن برداشت میوه 
 باغی را در  هایی که قصد تأسیس چنینفروش یا انتقال بذر باغ ایرانی به افراد یا سازمان

 دنسایر نقاط جهان دار
 ... 

 
 و اصالح یابیارز: مرحله پنجم

حاصل را به دقت  یامدهایو پ جیصورت گرفته و نتا یهاتیمرحله به طور مستمر فعال نیا در
و  تیو با توجه به موارد موفق .مکنییآن را مرتب رصد م یهاتیباغ و فعال یو اثرگذار ینیبازب

 یروز قدر هر میگرفت تا بتوان میها خواهتیترک فعال ای تیتقو ل،یدر اصالح، تعد یشکست سع
 .میتر شوکیباغ نزد تیریآل توسعه و مددهیا یبه الگو

 
 

  :با همفکری
 مهسا صالح دوست، آرش نورآقاییامیر میری، خاطره توانا، جعفر باپیری، 


