
10

ود
ن ش

جها
ن 

گرا
دش

 گر
گاه

ارت
ن زی

ایرا
رم 

و دا
آرز

آرش نورآقایی
ما که اکنون بخت زنده بودن داریم و چه بسا روزهای آغازین سال دیگر را می توانیم 
ببینیم، گویی دو ســده را تجربه خواهیم کرد: روزهای پایانی اسفند سال 1400 و 
روزهای نخســت سال 1401 را. به ســخن دیگر، پایان یک سده و آغاز سده ی 
دیگر را خواهیم دید. چنین تجربه ای، همانند دیدن نوروز است. در روز 29 اسفند، 
از واپســین روز ساِل سپری شــده، گذر می کنیم و در یکم فروردین سرآغاز سال 
نو را می بینیم. با اینکه این دو، روزهایی ســاده و همانندی هستند، اما جدایی ها و 
تفاوت های بسیاری دارند؛ چه از دید دگرگونی های فصلی و آب و هوایی، چه از نگاه 

باورها و برداشت های ما از این دو روز.
از آنچه گفته شــد می خواهم به اینجا برسم که هر کسی برای خودش مراحلی 
از زندگی را تصور می کند و برنامه ها، آرمان ها و آرزوهایی را در ســر می پروراند. 
هنگامــی که نوزادی به جهان می آید، پدر و مادرش برای او آرزوهایی دارند و با 
خود می اندیشند که آینده ی کودک شان چگونه خواهد بود؟ ما هم برای آینده ی 
سرزمین مان آرزوهایی داریم. بســیاری از این خواسته ها و آرزوها به ماندگاری 
):بقای( ما وابسته است. اینکه بدانیم برای خود و خانواده مان چه کار می خواهیم 

بکنیم و چه توانایی هایی داریم؟ 
این سخن ها من را به این جا می  رساند که بگویم در آرزو پروراندن برای صدسال 
آینده ی کشــورم، به خودم چندان نمی نگرم؛ چون تا صدسال دیگر زنده نخواهم 
ماند. چیزی که برای من در پروراندن آرزوهایم ارزشــمند اســت و به آن فکر 
می کنم، نخســت سربلندی میهن ام اســت؛ دیگر آنکه رویدادهایی که می دانیم 
خوشایند نیست )مانند آنچه بر زیست بوم ما می گذرد(، رنگ بهینه و بهتری پیدا 
کند، بیابان ها کمتر و درختان افزون تر و کوهستان ها زیباتر شوند. دلم می خواهد 
و چنین آرزو می کنم که آنچه مــا چکیده ی فرهنگ ایرانی می نامیم، در هنگام 
پیوند با فرهنگ های دیگر، دست کم به همان اندازه که تاثیرپذیر است، تاثیرگذار 
هم باشد. باور دارم که فرهنگ ایرانی در گذشته چنین تاثیری بر جهان گذاشته 

است؛ پس دلیلی ندارد که اکنون نتواند از پِس چنین کاری برآید.
آرزو می کنم بتوانیم برای جمعیت کنونی کشــور، رفاه، آرامش، آموزش و بهداشت 
فراهم کنیم، بی گمان باشــندگان یک جامعه باید بتوانند در بســتر جغرافیایی خود 
آزادی رفتار داشته باشند، به آسانی نََفس بِکشند و زندگی کنند. چنین ویژگی ای تنها 
برای انسان ها نیست، برای دیگر جانداران هم شرِط بایسته است. گمان می کنم که 
جغرافیای ایران، با شرایط کنونی اش، افزایش جمعیت بیش از این را تاب نمی آوَرد. 
پس امید می ورزم که دولت مردان ما به این اندیشه برسند که پیش از بیش تر شدن 
جمعیت باید زیرساخت آن را فراهم کنند، افزایش جمعیت با شرایط کنونی کمکی به 
نیرومندی ):اقتدار( ما نمی کند. توانمندی در چیزهای دیگری معنا پیدا می کند. آنچه 

درباره ی جمعیت ایران گفتم، یکی از آرزوهای بزرگ من است.
ســخن و آرزوی دیگر من آن اســت که آنچه ما »هویت ایرانی« می نامیم مانند: 
زبان، آیین ها و باورها و همه ی آنچه شیوه و سبک زندگی ما را می سازد، درباره ی 
آن بیش تــر و بیش تر بدانیم و بخوانیم و حــس کنیم. به همان گونه آرزو می کنم 
به تکنولوژی و فن آوری های نو و دانش روز، به آســانی دسترســی داشته باشیم. 
درست اســت که ما به دانش های بومی ):سنتی( و تباری خود ارزش می گذاریم، 
اما باید به این هم بیندیشــیم که جهان ما، جهان تکامل اســت و برپایه ی همین 
تکامل، ماندگاری می یابد. پیش تر به ماندگاری اشــاره کردم، درباره ی تکامل باید 
گفت که بســیار مهم اســت که به دانش نو و فن آوری هــای نوین جهان کنونی 

بیندیشــیم و درباره ی آن ها آگاهی پیدا کنیم. چنین آگاهی ای، گستره ی بسیاری 
را دربرمی گیرد: از ژرفای اقیانوس ها گرفته تا فراز ابرها و پهنای آسمان . ناگزیریم 
بــرای ماندگاری و تکامل خود، به دانش های نو دســت پیدا کنیم. فن آوری های 

نوین، منابعی جدای از خاک و نفتی است که داریم و سرمایه ی خود می دانیم.
جهان ما روزبه روز تخصصی تر می شود؛ پس ناچاریم که پی درپی آموزش ببینیم. 
اینکه بگوییم: فالن کتاب را خوانده ام، بســنده نیست. باید آموزش ببینیم که چه 
کتابی را بخوانیم. در بخش تخصصی ای که من کار می کنم )گردشــگری( باید 
بگویم که سفرکردن بسنده نیســت، باید بدانیم که چگونه سفر کنیم. در جهان 
بسیار تخصصی  کنونی، آموزش، بایســتگی افزون تر، ژرف تری پیدا کرده است. 
گمان می کنم ما در کار آموزش تا اندازه ای مغرور هســتیم و می پنداریم بســیار 

می دانیم! در حالی که در این زمینه باید فروتن بود. 
بــه هرروی، در آنچه گفتم این آرزو نهفته اســت که در زمینه های پیشــرفت 
علمی، فراگرفتن فن آوری های نوین، محیط  زیســت و هر آنچه ما به آن »ابعاد 
فرهنگــی« می گوییم، در جایگاهی درخور ایران بایســتیم و برخوردار از نامی 

سرافراز در میان نام های جهانیان باشیم.
ایــن را هم در زمینه ی تخصصی خودم )بخش گردشــگری( به آرزوهایم افزوده 
کنم. ما منابع بسیاری )نه جاذبه های بسیاری( در بخش گردشگری داریم. امیدوارم 
آن هایی که سفر می کنند بدانند که سفر کردن برابر و یکسان با دانش گردشگری 
نیست. ســفر، تنها و تنها، گردش کردن است، در حالی که »گردشگری« دانشی 
تخصصی اســت. همچنان که برای هر دانشــی، آموزش و آموختن نیاز داریم، 
برای شــناخت منابع طبیعی )چه منابع طبیعی ملموس، چه ناملموس؛ چه میراث 

فرهنگی، چه میراث طبیعی( نیز نیاز به آموزش داریم. 
در جهــان کنونی، نیاز اســت که کاالی فرهنگی و طبیعــی خود را به بهترین 
شــکل بشناســانیم و به آن پیکره و نمایی زیبا، که شایسته و درخور آن است، 
ببخشیم؛ آن اندازه که دیگران برانگیخته شوند تا به دیدن ارزش ها و جاذبه های 
گردشــگری ما بیایند. اینکه تنها بگوییم:»دارم، دارم!« بسنده نیست و ما را به 
جایی نمی رســاند. باید جلوه ای گیرا و دل پذیر به ســنگ و طبیعت مان بدهیم. 
اگر یک ارزش در دو جایگاه گوناگون )یکی خوب و دیگری نامناســب( نمایش 
داده شــود، دو برداشت گوناگون از آن خواهد شد. بگذارید برای درک این نکته 

نمونه ای بیاورم.
چندی پیش در آمریکا پژوهشی انجام شد تا بدانند برداشت مردم از یک نمایش، 
اما در دو جای گوناگون، چگونه اســت؟ برای ایــن کار، از یکی از ُپرآوازه ترین 
خوانندگان موسیقی آمریکایی که هواخواهان فراوانی دارد خواستند که در یکی 
از ایســتگاه های مترو، برنامه اجرا کند. در 45 دقیقــه ای که آن خواننده ی در 
ایستگاه مترو برنامه داشــت، تنها چندین تَن رغبت کردند بایستند و به آواز او 
گوش بدهند! این نکته، پژوهش گران را به این نتیجه رساند که جایگاه نمایش و 
اجرای هر برنامه ای بسیار مهم است. پس ما باید کاالی مان را به بهترین شکل 

ارایه بدهیم و گردشگران را آماده ی دیدن دیدنی های سرزمین مان بسازیم.
در پایان راســتش را بخواهید، من دوســت دارم به جای »دیــدن« از واژه ی 
»زیارت« اســتفاده کنم و بگویم: گردشــگران از جای جای جهان برای زیارت 
ایران بیایند! آرمانم از این سخن تقدس بخشیدن نیست؛ بلکه می خواهم ارج و 
جایگاه ایران را یادآوری کنم. نخســتین کسانی هم که باید به این جایگاه ارج 

بگذارند و بزرگ  بدارند، خود ما ایرانی ها هستیم!   
 

آرزو دارم ایران زیارتگاه گردشگران جهان شود


