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 کیلومتری شمال غربی شهرستان نطنز 40در  و  )Karkas(در نزدیکی  دامنه کوه کرکسروستای ابیانه 

نماهای کاه گلی با  روستا  این.را دارد و ترکیبی از اب و هوای مدیترانه ای گرفته قرار  استان اصفهان 

آثار و بناهای تاریخی  .یکی از بلندترین نقاط مسکونی در ایران است با چشم انداز جذاب خانه ها  قرمز 

ساسانی، سلجوقی، صفوی و قاجار چهار دوره ی  سال مربوط به 1500در روستای ابیانه با قدمتی حدود 

 است. 

 ،یارتباط یهاو راه تیها از مراکز پرجمعبودن منطقه و دور بودن محل آن یسبب کوهستانبه انهیمردم اب

خود  میقد و از جمله زبان و لهجه یو سنت یاز آداب و رسوم قوم یاریبس جهیو در نت ستهیها در انزوا زقرن

 .اندرا حفظ کرده

 

 ساختار پلکانی خانه ها 

بافت ساختاری این روستا حلزونی شکل است که بیشتر خانه ها به شکل مکعب وبصورت پلکانی روی هم 

یکی از جاذبه های این روستا رنگ سرخ خانه ها و ساختار کوچه هاست. این خاک سرخ قرار گرفته اند. 

 خاصیتی دارد که هر چه باران بخورد محکم تر میشود.

پنجره های   و  خانه در نمای خارجی در ساختمان حکم نرده را دارد(  کوچک که  ی)ستونایوان و طارمی 

 .به جذابیت این خانه ها  افزوده است پنجره هایی که از باال باز می شوند() اُرُسی
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 لباس سنتی

و در حفظ آن تعصب خاصی از خود  رایج است پوشیدن لباس سنتی، هنوز هم میان اهالی این روستا  
به تن می کنند  پیراهن بلندی رازی از پارچه سیاه و زنها نیزمردان، شلوار گشاد و داغلب  دهند.  نشان می

 دوخته شده است.دار و رنگارنگ های گل از پارچه که 

 آثار تاریخی روستای ابیانه 

می به شمار  رانیا یروستاها نیتر ییپرتنوعش، از  استثنا یخیتار یروستا  به سبب اعتبار آثار و بناها نیا

مرقد شاهزاده ، مسجد حاجتگاه،(Barzaleh) مسجد برزله مسجد جامع ، آید. از جمله این آثار می توان به

 اشاره کرد.  نزایه ارتگاهیزو  آتشکده هارپارک ، عیسی و شاهزاده یحیی

 آتشکده هارپارک

قدمت آن به زمان هخامنشیان می رسد . این بنا  است که آتشکده هارپارک  ترین اثر تاریخی ابیانهقدیمی

 می روشن را ها کاروان مسیر بوده روشن آن وسط در که آتشی و است  دارای سه طبقه و چهار طاقی
اند که در جوامع ای از معابد زرتشتی دانستهآتشکده ابیانه را نمونه . است بوده احترام مورد همیشه و کرده

 سراشیبی قرار گرفته است.شده و در  کوهستانی ساخته

 نزایه ارتگاهیز

و در دل صخره های دره ی باریکی که به شکل غار است ساخته شده  انهیاب یدر جنوب شرق ارتگاهیز نیا

بن جعفر  یموس دختر، )zobeideh Khatoon(خاتون دهیزب یب یمربوط به ب ارتگاهیز نیظاهراً ااست.

 (Hanjan) هنجن یسپس به روستا،اتاقک پناه داده نیرادر ا یو انهیبوده و مردم اب بیتحت تعقکه  است

 اند. برده

 

مربوط به  ارتگاهیز نیعنوان کردند که ا زین یبرخی برای ایشان ساخته شده است ارتگاهیز زیدر هنجن ن

 .شودیبرگزار م یو در آن مراسم خاص بودهمکان معجزه نما  نیطبق باور مردم ا و  است تایزمان آناه
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 سوغاتی 

مهمترین سوغات ابیانه انواع زیورآالت دست ساز مثل گردنبند و دستبند است وآویزهای تزیینی دیواری، 

 .قالی و گیوه از دیگر صنایع دستی روستا هستند

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 
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