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تأثیـر  نیـز  بـر صنعـت گردشـگری  تمـام جهـان،  زندگـی در  اساسـی سـبک  تحـوالت  چکیـده| 
گذاشـته اسـت. مقاصـد گردشـگری از موزه هـا و اماکـن تاریخـی دور شـده و بـه ورطـه ای جدیـد 
پـا گذاشـته کـه انسـان را دمـی از زندگـی روزمـره )و شـاید کسـالت بارش( رهـا کنـد. تنوع طلبـی 
و کمال گرایـی بشـر را شـاید بتـوان مهم تریـن ابـزار وی دانسـت کـه منجـر بـه پیشـرفت های او 
شـده اسـت. انسـان همـواره بـه وضـع خـود نقـد دارد و به دنبـال تجربـۀ متفاوتی اسـت کـه وضع 
موجـود او را ارتقـا بخشـد. ایـن اصـل در گردشـگری نیـز دیـده می شـود. گردشـگران نسـل جدید 
تـا تجربـۀ زندگـی  بـا تنـوع فرهنگی-زیسـتی سـفر می کننـد  بـه کشـورها و شـهرهای گوناگـون 
متفـاوت در بسـتر فرهنگـی متفـاوت را تجربـه کننـد. در هتل هـای بوم گردی اسـکان یابنـد، همراه 
محلی هـا در طبـخ غـذا مشـارکت کننـد، در آییـن و جشـن های ایشـان شـرکت کـرده و به طورکلی 
از نزدیـک تجربـۀ فرهنگی-زیسـتی متفاوتـی را تجربـه کننـد. در حـال حاضـر شـهرهای جدیـد و 
سـبک زندگـی مـا هماننـد دیگـر مردمـان جهان شـده و گردشـگر را کمتر بـه خود جـذب می کند. 
زندگـی جـاری در محـات سـنتی و روسـتاهای ایـران، برگرفتـه از فرهنـگ و شـرایط محیطـی، 
جـذاب و متنـوع اسـت کـه می توانـد گردشـگر را بـه تجربـۀ خـود وسوسـه کند. سـؤالی کـه مطرح 
می شـود ایـن اسـت: عاملـی کـه حیـات را بـه محـات بخشـیده و گردشـگران را از دور دنیـا برای 

لمـس آن هـا بـه محات کشـانده چیسـت؟
واژگان کلیدی| همبسـتگی اجتماعی، محله، گردشگری.

مقدمـه و بیـان مسـئله | چـرا شـهر و محلـه به عنوان بسـتر 
زمینه سـاز اتفاقـات و مناسـبات اجتماعـی، در زمـان حـال، بـه 
قـدرت شـهرهای سـنتی ایران، جوابگـو و ارتقادهندۀ مناسـبات 
و »همبسـتگی اجتماعـی« نیسـتند؟ همبسـتگی اجتماعـی چه 
تأثیـری بـر جـذب گردشـگران خواهد داشـت؟ صحبـت کردن 
دربـارۀ زندگـی گروهـی انسـان ها امـروزه مسـئله ای بدیهـی به 
نظـر می آیـد. در زمـان حـال، زیسـت انسـان بـدون ارتبـاط با 
نیازهـای مـادی و حیاتـی و چـه  از نظـر رفـع  دیگـری )چـه 
ارتباطـات روانـی و روحـی( تقریبـاً امکان ناپذیر اسـت. بسـتری 
کنـد،  برقـرار  ارتبـاط  دیگـران  بـا  بتوانـد  انسـان  آن  در  کـه 

همانـا »شـهر« به عنـوان محصـول برتـر تمـدن بشـری اسـت. 
ایـن همبسـتگی اجتماعـی میـان  در شـهرهای سـنتی شـاهد 
افـراد محـات هسـتیم در صورتـی کـه در شـهرهای معاصـر 
بـا وجـود آسـایش و امکانـات بیشـتر، شـاهد جدایـی نوع بشـر 
از یکدیگریـم. ایـن در حالـی اسـت کـه همبسـتگی افـراد در 
تشـکیل محلـه یـا شـهر، خـود از جاذبه هـای گردشـگری برای 
گردشـگران خواهـد بـود و ایـن امکانی اسـت که بـه راحتی در 

صنعـت گردشـگری نادیـده گرفتـه شـده اسـت.

بدنۀ نقد
قرن هـا پیـش، بشـر بـا روی آوردن به زندگـی گروهـی، پایه های 

محمدرضا سرتیپی اصفهانی*
کارشناس ارشد معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

محله به مثابۀ امکانی برای جذب گردشگر
)همبستگی اجتماعی در محالت سنتی، عامل قوام حیات محله( 



55 شمارۀ 11 زمستان 1401

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 3)11(، 54-57 / زمستان 1401

زندگـی اجتماعـی نـژاد خویـش را محکم تـر کـرد. گردهمایـی 
انسـان ها در قالـب گروه هایـی کوچک منجر شـد تـوان آن ها در 
تکمیـل تـوان و انـرژی یکدیگـر در مقابلـه بـا تهدیـدات خارجی 
و تـاش بـرای بقـای خویـش، سـینرژی به همراه داشـته باشـد. 
بـرای گردهمایـی ایـن تعـداد انسـان در کنـار یکدیگـر، نیـاز به 
عاملـی اسـت کـه آن هـا را در رسـیدن بـه هـدف خـود هدایـت 
نمـوده، تعارضـات آن هـا را فیصلـه دهـد و اتحـاد میـان ایشـان 
را تقویـت نمایـد و ایـن مهـم دسـت یافتنی نخواهـد بـود مگـر 
بـا پذیـرش متقابـل اصـول مشـترک بیـن ایشـان و رعایـت آن 
توسـط همـۀ اعضـا گـروه کـه ایـن امـر را »توافـق اجتماعـی« 
نـام نهاده انـد. توافـق باعث شـد نوع بشـر خـود را عضـو گروهی 
بدانـد کـه در آن بـه اهـداف خود در سـایۀ دسـتیابی بـه اهداف 
ایجـاد حـس  بـه  جمـع خواهـد رسـید. همیـن مسـئله منجـر 
عاطفـی قـوی میـان اعضـا نسـبت به اعضـای دیگر و خـود گروه 
شـد کـه از ثمـرات آن حـس مسـئولیت پذیری، تکلیـف، تعهد و 
تعلـق اعضـا نسـبت به دیگـران و گروه اسـت. این همـان نیروی 
پنهـان درون وفـاق اجتماعـی اسـت کـه منجـر به »همبسـتگی 
اجتماعـی  همبسـتگی  وجـود  بـا  می گـردد.  اعضـا  اجتماعـی« 
جامعه پذیـری  بـه  مذکـور  بشـری  گـروه  اسپنسـر،  عقیـدۀ  بـه 
بـود  شـاهد  را  انسـانی  »جامعـه«  می تـوان  و  شـده  نزدیک تـر 

)موسـوی، 1381، 120-121-125(، )تصویـر 1(.
تالکـوت پارسـنز )جامعه شـناس آمریکایـی( معتقد اسـت: »عامل 
تقویـت همبسـتگی اجتماعـی ]...[ در تعـادل و هماهنگـی میـان 
و  ]...اسـت  محیـط  بـا  مشـترک  ارزش هـای  و  باورهـا  ایده هـا، 
همبسـتگی  نمی تواننـد  به خودی خـود[  مشـترک  باورهـای 
)باقی نصرآبـادی،   ».]...[ کننـد  تأمیـن  را  جامعـه  افـراد  میـان 
1384(. محیطـی به مثابـۀ بسـتر شـکل گیری روابـط اجتماعی را 
به طورکلـی می توان شـهر در نظر گرفت)زیرا شـهرها در راسـتای 
زندگـی اجتماعـی بشـر به وجـود آمده انـد(. از میـان مؤلفه هـای 
سـازندۀ شـهر، »محلـه« به مثابۀ یک گونۀ بسـیار مهـم از کل های 
کوچـک شـهر را نیـز می تـوان بسـتری کوچک مقیاس تـر از شـهر 
بـرای ایجـاد روابـط اجتماعی پنداشـت کـه در این یادداشـت نیز 
بـه ایـن مفهـوم ارزشـمند در شـهرهای تاریخـی ایـران پرداختـه 
شـده اسـت. محـات شـهرهای ایرانـی )پـس از اسـام( کل های 
کوچـک منظری و تقسـیمات شـهری فضایی-اجتماعی محسـوب 
می شـوند کـه انسـان را بـا هم نوعـش و در حـد تـوان ادراکـی 
وی در ایجـاد ارتبـاط اجتماعـی بـا دیگـران قـرار می دهـد. مـرز 

ایـن محـات، دیـوار مشـترک خانه هایـی اسـت که بـرای زندگی 
روزمـره از مسـیرها، فضاهـا و عملکردهـای مختلف بهـره می برند. 
از دیـد مکنـزی محلـه مفهـوم گویـاِی »واحـد نزدیـک فیزیکـی 
محله هـای  کـه  در صورتـی  اسـت  اجتماعـی«  ارتبـاط  محـل  و 
افـراد  بیگانگـی  واگرایـی و حـس  دارای  مـا  امـروزی  شـهرهای 
محلـه نسـبت بـه همدیگـر هسـتند )موسـوی، 1391، 72-71(. 
واحـد  بـا  محلـه  سـنتی  »معرف هـای  معتقدنـد  جامعه شناسـان 
ارتبـاط اسـت« )معصومـی،  حیـات جمعـی و جامعه پذیـری در 
ارزش  واجـد  را  محلـه  کـه  اسـت  امـر  همیـن   .)42  ،1388
می کنـد. »ویژگـی مشـترک همـۀ محـات در شـهرهای ایرانـی 
برخـورداری از مرکزیتـی اجتماعـی، کارکـردی و معنایی بوده که 
در سـطح محلـه ]به صـورت واحدهـای مسـتقل[ خدمات رسـانی 

.)26  ،1399 همـکاران،  و  )ابرقویی فـرد  می کرده اسـت« 
حـال سـؤال ایـن اسـت کـه همبسـتگی اجتماعـی چـه تأثیری 
در ارتقـای کیفیـت محلـه دارد؟ و ایـن کیفیـت افـزوده، چـه 

جذابیتـی بـرای گردشـگران خواهـد داشـت؟ 
در مـورد سـؤال اول می تـوان این گونـه بیان نمود که همبسـتگی 
افـراد یـک گـروه )در اینجـا سـاکنین یک محلـه( در تـداوم بقای 
کـه  اسـت  همبسـتگی  ایـن  می زنـد.  را  اول  حـرف  گـروه  آن 
و  می کنـد  حمایـت  خوشـی ها  و  سـختی ها  در  را  خـود  افـراِد 
مشـکاتی از ایشـان برطـرف می نمایـد. مثال بارز آن همبسـتگی 
سـینمایی  در  مهمـان داری  مشـکل  رفـع  در  هم محله ای هـا 
»مهمـان مامـان« )1382( سـاختۀ داریـوش مهرجویـی اسـت. 
افـراِد محلـه )کـه در اینجـا می توانـد خانواده های تشـکیل دهندۀ 
محلـه نیـز باشـند( خـود را ُمُتَعلِـِق آن محلـه و محلـه را ُمُتَعلَـق 
خـود می داننـد )مـن عضـوی از محلۀ خویـش هسـتم و محله نیز 
مـال مـن اسـت( لـذا از آن دفـاع می کننـد. محـات همـواره زیر 
نظـر نگهبانـان مردمـی مخفـی خود اسـت کـه غریبه هـا را پایش 
و تـا خـروج او از مـرز محلـه، رصـد خواهنـد کـرد. پـس بقـای 
محلـه در گـروی بقـای این همبسـتگی اعضـای آن اسـت. با نبود 
همبسـتگی و تعلـق اعضـا، گـروه و محلـه ای نخواهد بـود تا از آن 

دفـاع شـود یـا در یادهـای مشـترک مـردم بماند.
ِگل«  »یـان  از  گفتـه ای  بـه  می تـوان  نیـز  دوم  سـؤال  درمـورد 
افـراد  را  حاضـر  قـرن  جاذبه هـای  وی  کـرد.  اشـاره   )1392(
می دانـد نـه ابنیه. انسـان باالـذات جـذب مکان هایی می شـود که 
بـرای هم نـوع آن هـا جذابیت داشـته و دیگـران را به خـود جذب 
کـرده اسـت. یکی از راه هـای نانوشـته و فطری انتخاب فروشـگاه 

تصویر 1. از زندگی گروهی تا تشکیل جامعه. مأخذ: نگارنده.
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خوب، »فروشـگاهی اسـت که شـلوغ تر اسـت«. همبسـتگی افراد 
محلـه، منجـر بـه افعالـی از جانـب ایشـان در محلـه می شـود که 
نمایش دهنـدۀ حیـات محلـه اسـت. پیرزنـی که با هم سـاالن خود 
از جلسـۀ دعـای مسـجد محلـه برمی گردد، کاسـبی  کـه هم زمان 
بـا آب و جـارو کـردن جلوی مغازۀ خـود با رهگـذران خوش وبش 
هم محلـه ای اش  بـا  نانوایـی  صـف  در  کـه  نوجوانـی  می کنـد، 
می کنـد،  مشـورت  هم کاسی شـان  مالـی  مشـکل  رفـع  دربـارۀ 
زن خانـه داری کـه زنبیـل بـه دسـت در بقالـی محلـه از احـوال 
همسـایه جویـا می شـود، همگـی از افعالـی هسـتند کـه شـرط 
اسـت.  هم محله ای«هـا  شـناختن  و  »آشـنابودن  آن هـا  ایجـاد 
شـناخت و مشـاهدۀ ایـن رفتارهـا، مبین فرهنگ جـاری در محله 
اسـت کـه شـرط بـروز آن ایـن همبسـتگی افـراد با هم می باشـد 
و ایـن جاذبـه ای اسـت کـه یـان گل از آن یـاد می کنـد و جـاذب 
گردشـگر خواهـد بـود. مسـئله ای کـه در محـات حـال حاضـر 
)اگـر بتـوان اسمشـان را محله گذاشـت( دیـده نمی شـود. در این 
مناطـق شـهری افـراد از یکدیگـر بیگانه اند، همبسـتگی نداشـته 
و حـس تعلـق ویـژه به محـل زندگی خویـش یا هم محلـه ای خود 
)بـه شـدت گذشـته( ندارنـد. بـه دلیل سـبک زندگی جدیـد افراد 
معمـوالً نیازهـای خـود را در محل هایـی بـه دور از محـل زیسـت 
خـود در کنـار غریبه هـا، برطـرف می نماینـد کـه خـود بـه نحـوۀ 
شهرسـازی و جانمایـی کانون هـای خدماتـی، اشـتغال و زندگـی 

انسـان های معاصـر بـر می گـردد.
در مقالـۀ »خوانـش محلـه به مثابـۀ منظـر« )مجیدی و همـکاران، 
1401( به بررسـی و خوانش محله از ابعاد مختلف آن در دو شـهر 
تاریخی سـمنان و دامغان به نمایندگی اغلب محات سـنتی ایران 
پرداختـه شـده اسـت. در ایـن مقاله بـه تمرکزگرایـی عملکردهای 
مختلـف در مرکـز محـات اشـاره شـده و دالیل احتمالـی مختلف 
کـه منجـر بـه ایـن همنشـینی فضایـی گشـته، به طـور اجمالـی 
در قالـب فرضیه هایـی بیـان شـد. یکـی از مهم تریـن ایـن دالیـل 
همبسـتگی اجتماعـی اسـت. هـر کاربـری مخاطبیـن خـاص خود 
بـا سـنین، سـایق، جنسـیت ها و نیازهـای مختلـف را بـه خـود 
جـذب می کنـد. همان گونـه کـه مولکول هـای درون یـک جعبـه، 
هرچـه فضـای جعبـه کوچکتـر شـود، احتمـال برخـورد مولکول ها 
با یکدیگر بیشـتر  خواهد شـد، همنشـینی و جانمایـی کاربری های 
مختلـف در یـک نقطـۀ متمرکز امـکان ایجـاد برخورد افـراد با هم 
را افزایـش می دهـد لذا امکان رخـداد مراودۀ اجتماعـی میان آن ها 
افزایـش می یابـد و بسـتری فراهـم می شـود تـا حیـات محلـه را 
تضمیـن کنـد و ایـن همان جاذبه ای اسـت که گردشـگر را به خود 
جـذب خواهـد کرد. همیـن امر یکـی از مهم ترین زنـگ خطرهایی 
اسـت کـه نه تنها شهرسـازی معاصـر، بلکه بافت هـای قدیمی را نیز 
تهدیـد می کنـد. بافت هایـی کـه مرمـت شـده اند امـا تنهـا کالبـد 
آن هـا مومیایـی گشـته و زندگی روزمره از آن رخت بربسـته اسـت 
و تنهـا جسـدی بی جـان از آن باقـی مانده . در نسـل جدید صنعت 

گردشـگری کـه بشـر از سـطوح ابتدایـی کشـور مقصد گـذر کرده 
اسـت، عاقـه به سـطوح زیربنایی تـر فرهنگی، رسـوم و نوع زندگی 
متفـاوت ایشـان، در اولویـت باالتـری قـرار گرفته اسـت که نشـانۀ 
بـارز آن رونـق مراکـز بوم گردی اسـت که گردشـگر را با تـار و پود 
زندگـی و فرهنـگ کشـور مقصـد آشـنا می کنـد و تجربـۀ زیسـت 
باواسـطۀ آن فرهنـگ را بـرای او بـه ارمغـان مـی آورد. مناطـق 
شـهرهای مـا، فاقـد حیـات مـورد توجه چنین گردشـگرانی اسـت 
و می تـوان یکـی از مهم تریـن دالیـل آن را عـدم همبسـتگی افراد 
دانسـت. چراکـه همبسـتگی افـراد محلـه، هویـت یکپارچـه آن را 
تضمیـن می کنـد کـه در مناطـق جدید دیده نمی شـود. گردشـگر 
بـا زندگـی افرادی مواجه اسـت که در برابر کل شـهر و نـه در برابر 
یـک محله قـرار دارد، لـذا تفاوت چندانـی بین نقاط مختلف شـهر 
و حتـی کشـور دیـده نمی شـود کـه آن را شـاخص و الیـق بازدید 
هم محله ای هـا  و  محلـه  همبسـتگی  ازبین رفتـن  کنـد.  گردشـگر 

همانـا و نابـودی هویـت محلـه همانـا )تصویر 2(.

جمع بندی
بـا پیشـرفت تکنولوژی هـای گوناگـون از جملـه دسترسـی سـهل 
بـه اطاعـات کامـل بناهـا و فضاهای جاذب گردشـگر با اسـتفاده 
واقعیت هـای  و  افـزوده  واقعیت هـای  و همچنیـن  دنیـای وب  از 
مجـازی )VR و AR( صنعـت گردشـگری پـا بـه دنیایـی جدیـد 
بـا تحـوالت شـگرف نهـاده اسـت. گردشـگران دیگـر بـه شـدت 
گذشـته مشـتاق دیـدار ابنیـه و موزه هـا نیسـتند چراکـه بـدون 
هیـچ هزینـه ای، تنها بـا یک اشـاره از راه دور به دنیـای بی پایانی 
دربـارۀ آن هـا دسـت خواهنـد یافـت. آن چه یـک انسـان قرن 21 
را بـه کشـوری دیگر می کشـاند، شـاید تجربۀ متفاوت زیسـت آن 
کشـور مقصد باشـد. لمس بی واسـطۀ فرهنگ و زندگی روزمره ای 
متفـاوت از زندگـی خویـش. فزونـی هتل های بوم گـردی، تأییدی 
بـر این ادعاسـت. لذا گردشـگر بـرای تجربۀ زندگـی روزمره ای به 

تصویر 2. مجموعه بناهای عمومی در مرکزمحله، امکان برخورد افراد را بیشتر 
می کند. )1( مسجد-مدرسۀ سلطانی، )2( مسجدجامع سمنان، )3( تکیه پهنه، 
محلۀ  حسینیۀ   )7( و  سمنان  بازار   )6( یحیی،  امام زاده   )5( پهنه،  حمام   )4(

اسفنجان، سمنان. مأخذ: مجیدی و همکاران، 1401.



57 شمارۀ 11 زمستان 1401

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 3)11(، 54-57 / زمستان 1401

فهرست منابع
ابرقویی فرد، حمیده؛ برومند، هدیه؛ طایفه حسینلو، اردالن؛ لطیفی، محمدمهدی؛  •

نبئی، سیده یگانه و نیکزاد، غزل. )1399(. فضاهای جمعی، مفهومی روبه زوال 
ارزیابی کیفیت اجتماعی فضاهای شهری در بافت تاریخی شهر گرگان. هنر و تمدن 

شرق، 8)28(، 32-23.
ابرقویی فرد، حمیده و منصوری، سید امیر. )1400(. بازخوانی مؤلفه های سازندۀ  •

سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسام در سفرنامه های قرن نهم تا چهاردهم 
هجری قمری. منظر، 13)55(، 29-20.

باقی نصرآبادی، علی. )1384(. همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی. حصون،  •
.)6(

گل، یان. )1392(. شهر انسانی )ترجمۀ علی غفاری و لیا غفاری(. تهران: علم  •
معمار.

مجیدی، مریم؛ سرتیپی اصفهانی، محمدرضا؛ حسنی فر، فهیمه؛ حسینی، حدیث؛  •
به مثابۀ منظر  پانیذ و طهماسبی، زهرا. )1401(. خوانش محله  سلیمانی  ساالر، 
فرهنگ، 3)9(،  دامغان(. گردشگری  و  تاریخی سمنان  )مطالعۀ موردی: محات 

.16-5
معصومی، سلمان. )1388(. احیای محات شهری پاسخی به نیازهای اجتماعی  •

شهر تهران. منظر، 1)5(، 43-42.
موسوی، سید یعقوب. )1381(. پدیدۀ کاهش همبستگی اجتماعی در کانشهرها.  •

مدرس علوم انسانی، 6)4(، 112-95.
موسوی، سیدیعقوب. )1391(. محلۀ نوین، الگوی جامعه شناسی شهری از توسعه  •

محله ای. منظر، 4)18(، 73-67.

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Tourism 
of Culture journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوۀ ارجاع به این مقاله

سرتیپی اصفهانی، محمدرضا .  )1401(.  محله به مثابۀ امکانی برای جذب گردشگر )همبستگی اجتماعی در محات سنتی، عامل قوام 
حیات محله( . گردشگری فرهنگ، 3)11(،  57-54.

DOI: 10.22034/toc.2023.379383.1106
URL: http://www.toc-sj.com/article_165225.html

ایـران می آیـد، کـه به واسـطۀ سـبک زندگـی جدیـد و همچنیـن 
نبـود آن چـه افـراد را یـک هم شـهری یـا هم محلـه ای می کنـد 
و پیش تـر آن را همبسـتگی اجتماعـی نامیدیـم، کمیـاب اسـت. 
افعالـی کـه افراد به واسـطۀ آشـنایی بـا یکدیگر و هویت مشـترک 
داشـتن در محلـه از خـود بـروز می دهنـد، در بافت هـای قدیمـی 
نه تنهـا  اجتماعـی  همبسـتگی  بنابرایـن  می شـود.  دیـده  بیشـتر 
متضمـن حیـات و بقـای محلـه و هویـت آن در دیـد مخاطـب 
اسـت، بلکـه متضمـن و بسترسـاز رویدادهـا و افعالـی از جانـب 
سـاکنین اسـت، کـه در صـورت دارابـودن هویـت واحد از ایشـان 
بـروز خواهـد کـرد. رویدادهایی که برای گردشـگر جاذبـه خواهد 

)بـرای سـاکنین آن( و  بقـای خـود  بـرای  داشـت. محـات مـا 
همچنیـن بـرای اسـتفاده از امـکان و پتانسـیل جـذب گردشـگر، 
نیازمنـد همبسـتگی اجتماعـی اسـت کـه یکـی از راه حل های آن 
شهرسـازی محله گـرا خواهـد بـود. افـراد همدیگـر را بشناسـند و 
از مرکـز متمرکـزی مایحتـاج خـود را تأمیـن کنند که بسترسـاز 
کـه  رویکـرد  ایـن  باشـد.  ایشـان  اجتماعـی  مـراودات  افزایـش 
موردعاقـۀ بسـیاری از کشـورهای جهـان بـرای احیـاء زندگـی 
اجتماعـی و ارتقـای کیفیـت زیسـت آن هـا قـرار گرفتـه، شـاید 
اکسـیری باشـد کـه محـات را بـرای سـاکنینش زنـده کـرده و 

گردشـگران را بـه خـود جـذب نماید.


