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 در شهریورماه جاری، فرصتی دست داد تا با گروهی از دوستان برای مشاهده برنامه ی نور و صدا 
به تخت جمشید برویم. این برنامه را من در پیش از انقالب اسالمی و حتی پس از انقالب هم دیده 

بودم؛ چنان جاذبه ای داشت که گروهی از تماشاگران را به ویژه در پایان آن، به گریه می انداخت.
   ولی در بازدید اخیر، انگار خیلی از نورتاب ها )پروژکتورها( سوخته بودند و  کسی آن ها را عوض 
نکرده بود و در نتیجه، برنامه فقط صدا بود و نور کمی داشت و صدا هم نسبت به گذشته تغییر کرده 

بود و آن ابهت را نداشت.
   جالب است که برای یک شب، بیش از 300 نفر بازدیدکننده دارد که هریک اگر ایرانی باشند، 
3/000 تومان و اگر خارجی باشند، 20/000 تومان ورودی دارد  که می شود شبی بالغ بر یک میلیون 

تومان. 1
بازسازی  پانزده سال پیش توسط بخش خصوصی  آپادانا( ده     هتل مجاور تخت جمشید )هتل 
شده بود که این امکان هم فراهم بود که گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از تخت 
جمشید که شاید در جهان کم نظیر باشد، دو سه روز در آن جا اقامت گزینند. این هتل در 
دولت نهم از بخش خصوصی گرفته شد و پس از سال ها تعطیلی به میراث فرهنگی واگذار شد که 
در حال حاضر خدمت رسانی می کند، ولی مانند همه میراث های فرهنگی و طبیعی دیگر کشورمان، 
»میراث« تلقی می گردد؛ انگار که ُملک طلقشان است و مانند سایر میراث ها که به وراث می رسد، 
هرطور که دلشان می خواهد بهره برداری می نمایند؛ در حالی که، این ها امانات هستند و همان گونه 
که از گذشتگان به ما به ودیعت سپرده شده، باید حتی بهتر از آن به آیندگان تحویل داده شود. این 
موضوع، تنها منحصر به تخت جمشید و نور و صدای آن نیست؛ در دیگر امانات فرهنگی و طبیعی و 
تاریخی ما هم مصداق دارد و شوربختانه، مرمت خرابی ها هم در آن ها، اگر صورت پذیرد، به شیوه ی 

روستایی و ابتدایی است که امروزه در هیچ کشور دیگری بدین گونه انجام نمی گیرد.
   در حال حاضر، هر کشوری که اندک امکان گردشگری دارد، از راه های گوناگون تالش می کند 
که آن ها را به روزرسانی کرده و امکان پذیرایی از گردشگران را بهبود بخشد. شیوه های جدیدی به 
جای نور و صدای تکیده ی تخت جمشید برای عظمت بخشیدن به این امانت فرهنگی و تاریخی به 
وجود آمده که می تواند به درآمد دولت بیفزاید. عالقه ی مردم چه ایرانی و چه خارجی به دیدن این 

مکان ها و آگاهی یافتن از تاریخچه ی آن ها رو به فزونی گذاشته است.
   شوربختانه، در این مورد هم مانند سایر موارد مدیریت بسیار ضعیف عمل می کند و باید نمایندگان 
دولت در این خصوص به مسئوالن مربوطه یادآوری نمایند که درآمد ناشی از ورودی های این اماکن 

که کم هم نیستند، صرف بهبود، توسعه و به روزرسانی فن شناسی های جدید شود.

نقش دولت مردان در مقوله ی گردشگری 

محمدرضا راهنما  
کارشناس ارشد عمران، عضو شورای نویسندگان

1. و این اختالف بهای ورودی، دو اشکال عمده دارد، یکم این که با توجه به نبود زیرساخت های گردشگری برای خارجیان، تعداد آن ها آنقدر کم است که درآمدی را برای دولت ایجاد 
نمی نماید و دوم آن که یکی از خلق و خوهای ایرانیان را که مهمان نوازی است، به شدت مخدوش می سازد.
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