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پیدایش بادگیر در خانه های دشت یزد – اردکان
   رضا ابوئی*     فرهنگ مظفر  **    ليال ذاكرعاملی***

* استادیار، دانشكده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان.
** استادیار، دانشگاه هنر اصفهان.

leilaameli@yahoo.com               )دانشجوی دكتری رشته مرمت  بناهای تاریخی دانشگاه هنر اصفهان)نویسنده مسئول ***

چکيده
بادگیر در مناطق  گرم وخشك نه تنها یك عامل برای تنظیم شرایط محیطی كه نمادی از معماری  این اقلیم است. 
با توجه به كاربرد آن در تابستان، به طور كل  بادگیرها در جبهه تابستان نشین و برفراز یا در پشت یا كنار ایوان  
جنوبی خانه ها مستقر هستند. در شهرهایی چون میبد، عقدا و اردكان  كه بادگیرها یك سویه است، همگی رو به 

سوی شمال دارند تا باد مساعد شمالی  را دریافت كند. 
این  است. در  اردكان  یزد-  بادگیر در معماری خانه های دشت  تاریخی   ریشه های  ردیابی  مقاله  این  هدف 
بناهای  تاریخی و قدیمی ترین  تاكنون شناسایی شده اند، متون  برپای دشت كه  بررسی قدیمی ترین خانه های 

یادمانی منطقه مورد استناد قرار گرفته اند. 
در خانه های دوره ایلخانی و تیموری )قدیمی ترین خانه های پابرجا( این حوزه با عنصر بادگیر به شكلی كه 
برای ما شناخته شده است، مواجه نیستیم. تشكیالت  نسری شامل ایوان رفیع و كم عرضی است كه در پشت آن  
اتاق مجلل طنبی قرار دارد. در بناهای غیر مسكونی منطقه نیز، بادگیرها اصیل  نبوده و بعدها الحاق شده اند. این 
در حالی است كه در متون  آن عصر، به كرات اشاره شده كه افراد سرشناس و متمول، خانه ها و عمارات بادگیردار 
برپا نموده اند؛ حتی در متون كهن تر نیز به وجود بادگیر یا واژه های  هم معنای آن چون بادغر و بادغس و بادغند 
و ... تأكید شده  است؛ با این وجود، حتی در معدود خانه های عصر صفویه كه دارای بادگیر هستند، بادگیرها در 
اعصار بعد به بنا اضافه شده است. با وجود این كه این خانه ها نسبت به خانه های دوره های ایلخانی و تیموری ازلحاظ 
تناسبات و چیدمان  فضاها متفاوت می باشند، بادگیرهای آنها اصیل نیست. در خانه های دوره های زند و قاجار عنصر 
بادگیر به عنوان شاخص و معرف معماری كویر رخ نمایی می كند و به حدی فراگیر است كه حتی آسمانه شهرهای 
منطقه را شكلی  ویژه بخشیده است. به این ترتیب، از یك سو فقدان هرگونه عنصر مستقل معماری تحت عنوان 
بادگیر در خانه های قبل از زندیه و از سوی دیگر تأكید متون بر احداث و وجود بادگیر در خانه های مظفری منطقه 
پرسش مهم این پژوهش است. قدیمی ترین بادگیر تاریخ دار منطقه مورد مطالعه كه در بنایی غیر از آب انبار ساخته 
شده و هم عصر خود بناست، بادگیر عمارت دولت آباد یزد متعلق به دوره زندیه )سال 1160 ه.ق.( است. به جز آن، 
بادگیرهای اصیل تنها در آب انبارهای منسوب به قرون هشتم و نهم هجری دیده می شود )مانند آب انبار چهارسوق 
شاهی یزد و آب انبار تفت( در حالی كه در سایر انواع بناهای این دوره بادگیر اصیل دیده نشده است. به این ترتیب، 

شاید بتوان ریشه های پیدایش بادگیر را در آب انبارها یافت كه بعدها به سایر انواع بناها نیز تسری پیدا می كند. 

كليدواژه ها: بادگیر، طنبی، خانه، یزد.

تاریخ دریافت مقاله: 90/2/25
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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بادگیر یكی  از عناصر مهم و شاخص معماری مناطق 
گرم )گرم وخشك و گرم ومرطوب( ایران زمین  است كه از 
دیرباز برای تعدیل حرارت و تهویه فضای داخلی  بناها برپا 

می شده است. 
بناهای  سنتی  معماری  كلی  تركیب   در  عنصر  این 
با دقت  به عنوان عنصری  ضروری  مختلف منطقه كویری 
شهرهای   آسمانه  به طوری كه  شده،  گرفته  به كار  خاصی 
متعدد  بادگیرهای  وجود  با  لوت  و  كویر  دشت  حاشیه 
خانه ها، مساجد و آب انبارها قابل  تمایز از آسمانه شهرهای 
بادگیر  این كه   وجود  با  ترتیب،  به این  است.  اقالیم  دیگر 
به منظور عملكردی كاماًل مشخص و ویژه با توجیهی كاماًل 
مادی  متولد شده، به مرور به دلیل امكاناتی كه برای تنظیم 
مناطق  معماری  نماد  به  می آورد،  فراهم  محیطی   شرایط 

گرم وخشك مبدل گردیده  است. 
از دیدگاه سازه ای، دینامیكی و شكلی تنوع فراوانی در 
بادگیرها وجود دارد )بهادری نژاد و دهقانی، 1387( كه در 
مباحث مربوط به  گونه شناسی شكلی یا تحلیل سازه ای و 
دینامیكی توسط محققان این زمینه ها مورد بررسی قرار 
بدان  و  مطرح  نوشتار  این  در  كه  سؤالی  اما  است.  گرفته 
پرداخته می شود، درخصوص پیدایش این عنصر معماری – 

تأسیساتی است. این كه:
 - بادگیر از چه زمانی در معماری مسكونی دشت یزد–اردكان 

راه پیدا  كرده است؟ 
- بادگیر ابتدا در چه نوع  بناهایی ظهور پیدا كرده است؟

- اولین بادگیرها در كدام بخش از سرزمین ایران ایجاد شده اند؟

بادگیر در خانه های  این پرسش ها، تحوالت  به  پاسخ  برای 
دشت یزد–اردكان )با تأكید بر شهرهای  یزد و میبد(، از عصر 
ایلخانی تا قاجار مورد بررسی قرار گرفته  و به ساختار و ارتباط 

آن با كل بنا، در انواع بناهای دیگر نیز اشاره  شده است. 

روش تحقيق
خاص  عنصر  یك  مقاله،  این  در  این كه  به  توجه  با 
تاریخی  دیدگاهی  با  مشخص  منطقه  یك  در  معماری 
مورد بررسی قرار می گیرد، متون كهن و خود آثار معماری 
مهم ترین موارد مورد استناد هستند. برای یافتن پیشینه 
بادگیر در معماری خانه های منطقه یزد- پیدایش عنصر 

در  پابرجا  خانه های  قدیمی ترین  كار  آغاز  نقطه  اردكان، 
منطقه یعنی خانه های قرون هشتم و نهم هجری هستند. 
با توجه به این كه اصوالً خانه ها درطی حیات خود نسبت 

به دیگر بناها بیش تر دستخوش تحوالت می شوند، جهت 
و  ترانشه ها  ایجاد  به  نیاز  آنها  در  بادگیر  اصالت  تعیین 
با برداشتن  بررسی هایی در اطراف خانه ها بود كه معموالً 
الیه های رویی اندود و مشاهده مغز خشتی ساختار، اصیل 
نیز  مواردی  در  گردید.  بادگیرها مشخص  الحاقی بودن   یا 
از  تجاوز  یا  پالن  از  بادگیر  معمول   غیر  بیرون زدگی های 
بادگیر  كه  می آورد  حاصل   را  اطمینان  این  زمین،  خط 

مدت ها بعد از ساخت بنا به آن افزوده شده  است. 
برای ریشه یابی واژه  بادگیر در درجه اول، لغت نامه ها و 
پس از آن متون كهن مورد استفاده  قرار گرفت و تطبیق 
واژه بادگیر با عنصر بادگیر به لحاظ زمانی در متون و آثار 
خانه های  درمورد  به خصوص   نهایی،  تحلیل  در  معماری 

دوره ایلخانی تا صفوی، بسیار مثمر ثمر بود. 
به طور كل ، انطباق دائم آنچه از خانه های سنتی برجا 
مانده با بناهای یادمانی كتیبه دار و توصیفات متون كهن 
در یافتن سرنخ های هرچه قدیمی تر از بادگیر، بنای اصلی 

روش تحقیق بوده است.

پيشينه تحقيق
اقلیمی در معماری مناطق  به عنوان یك عامل  بادگیر 
تجزیه وتحلیل  و  بررسی  مورد  فراوان  ایران،  گرم وخشك 
قرار گرفته است. دینامیك و عملكرد آن درجهت تنظیم 
شرایط محیطی، فرمول های مربوط به ایستایی و تاحدودی 
است، شده  نمونه سازی  و  استخراج  آن،  اجرایی   جزئیات 

به وفور  را  سنتی  عملكرد  همان  با  بادگیر  احداث  حتی   
می توان در خانه های مدرن منطقه مشاهده نمود.2 اما در 
معماری  در  چگونه  و  زمانی   چه  در  بادگیر  این كه  مورد 
كوتاه  اشاره  چند  به  معموالً  منابع ،  در  است،  شده  ظاهر 
اكتفا شده مبنی بر این كه بادگیر عنصری بسیار كهن  در 
معماری ایران است. با وجود نقش پررنگ اقلیمی، المانی 
در چه  و  این كه چگونه  دانستن  عنصر،  این  عملكردی  و 
زمانی و تحت تأثیر چه  عواملی در معماری سنتی ظهور 
پیدا كرده و تكامل و رشد  یافته است، نقش مهمی  در فهم 

ما از دانش بومی خود و معماری منطقه  خواهد داشت. 

معنای  لغوی بادگير
در لغت نامه دهخدا بادگیر به معناهای زیر آمده است:

دریچه و روزنی  كه برای باد در خانه سازند. خانه ای كه 
باشد.  باد داشته  بادگیر جهت رسیدن  از هر چهار طرف  
عمارتی بسیار مرتفع كه بر باالی  خانه ها سازند و رخنه ها 
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در  داخل   آید  باد  كه  طرف  هر  از  تا  گذارند  طرف  به هر 
تنوره  چون  بلند  مخرجی  )ناظم االطباء(.  گردد  خانه  آن 
بر باالی بنا و عمارتی به سبك خاص كه باد از آن پیوسته 
جریان  خنك شدن  و  تهویه  برای  هوا  و  فروشود  زیر  به 
داشته باشد، جای گذار باد، محلی بادگیر. جایی كه بیش تر 
باد در آنجا اوفتد. محلی كه باد بر آن مستولی باشد. بادگی. 
حلقه ای فلزی كه بر باالی سر قلیان نهند، نگاه داشتن تنباكو 

و آتش را. حلقه مانندی دیواره دار كه بر سماور نهند.
هم معنای بادگیر واژه های دیگری نیز آمده است:

بادخور: دریچه ای باشد برای گذر باد خصوصاً در سقف 
خانه. دریچه ای كه در باالی عمارت جهت تجدید هوا قرار 

دهند. سوراخی برای درآمدن هوا. خانه  تابستانی. 
باشد.  داشته  بادگیر  كه  گویند  را  خانه ای  بادپروا: 
و  بادخوان  را  آن  و  آید  آن   در  باد  كه  گویند  را  خانه ای 

بادخن و بادخون گویند. گذرگاه  باد. 
بادرس : خانه ای  را گویند كه از هر چهار طرف آن باد 
آید. جایی كه از هر طرف باد به آنجا رسد. جای گذر باد. 

بادغر: به معنای بادغد است كه خانه تابستانی و بادگیر 
باشد. جایی بود كه  در او باد بجهد. خانه تابستانی بود كه 
گویند.  نیز  بادغر  و  باد درجهد  تا  دارد  بسیار  دریچه های  
پیوسته  كه  گویند  بادگیر  را  آن  كه  باشد  تابستانی    خانه 
در آنجا باد خنك  بجهد. جایی كه از هر طرف باد به آنجا 
بوزد. بادگیر كه در سقف  اتاق هاست. جای گذر باد. بادگیر 
خانه تابستانی است و گذرگاه باد و باغس و بادغن به همان 
بوزد.  خنك  باد  آن  در  كه   تابستانی  خانه  است.  معانی 

طنبی. خانه بادگیردار .
او  در  جایی كه  آید.  باد  همه طرف  از  جایی  كه  بادغد: 
باد گذرد و مقامی  كه از آن، باد از هر جانبی برسد و آن 
است.  بادغر  اصحح  و  مشهور  و  مخصوص  است   عمارتی 
خانه تابستانی، خانه  بادگیردار. خانه ای كه  در اطراف آن 

بادگیر ساخته باشند. 
بادغرد: بادگیر، خانه ای  كه از همه طرف به آن باد وزد. 
لغتی است در بادگرد یعنی بادگیر و آن  مركب است از باد 
معروف و غرد كه لغتی است میان فعل ماضی،  اسم مفعول 
و مصدر و معنی تركیبی بادغر، بادگرد جاعل  باد است و 
بادگرد است.  باد است به مجاز توان  گفت كه  چون مهب 
زیرزمین سازند.  و نشستنگاه  كه در  باشد  تابستانی  خانه 
بادغر. طنبی. زیرزمین. سرداب. جایی كه از همه طرف باد 

به آنجا آید. 
بادخوان: خانه ای كه  بادگیر دارد. 

بادخن: رهگذر باد. سوراخی  كه از آن باد به درون خانه 

آید؛ چه خن و خون به معنای سوراخ  بود. 
بادغن:  بادگیر 

بادغس:  بادگیر و گذرگاه باد 
بادغند:  خانه تابستانی 

كاربرد واژه  »بادگير« در متون كهن
تیموری  و  ایلخانی  دوره  بناهای  در  این كه  وجود  با 
بادگیرهای اصیل دیده نمی شود، در متون آن دوره و حتی 
متون كهن تر واژه بادگیر به كرات تكرار شده است. عالوه بر 
خود واژه بادگیر كلماتی هم ردیف آن كه در بخش معنای 
بادخوان،  بادخانه،  نظیر  شد،  داده  توضیح  بادگیر  لغوی 

بادغر و باغرد و ... نیز به چشم می خورد:
»از  رودكی سمرقندی )260- 321 ه.ق(:

خوش آن جای  كاشانه بادغر     
بدو اندرون شادی و نوش خورد 
از ابوشكور  بلخی در آفرین نامه )سروده شده بین سال های 

333 تا 336 ه.ق.(  :
به هر  مجلسی كونت ای زشت خر    

چو در باغ خانه شدی بادغر
از ابوطاهر  خسروانی )سده 4 ه.ق(:  

و هرگه  كه تیره گردد جهان      
بسوزد چو دوزخ شود بادغر

از كسائی   مروزی )قرن 5 ه.ق(:
عمر  چگونه جهد از دست خلق     

باد چگونه جهد از بادخان 
از فرخی   سیستانی )350-429 ه.ق(:

او  آتش تیز است بر تیغ كوه   
وآن دگران چون شمع بر بادخن

از ناصرخسرو  )394–481 ه.ق(:
همی خواهی   كه جاویدان بمانی   

در این پر بادخانه سست بنیاد
از این پر بادخانه هم به آخر  

برون باید شدن ناچار با باد 
از سنایی غزنوی  )465-525 ه.ق(:

دانی آخر  كاین رعونت بود خواب بیهشان
     دانی آخر  كاین ترفع بود باد بادخن

از اثیرالدین  اخسیكتی )وفات 579 ه.ق(:
بر گذار حمله  او بوقبیس         

توده خاكی شمر در بادخان 
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از خاقانی شیروانی  )520 تا 592 ه.ق.(:
عقل  اگر در  میانه كشته شود    

دست از بادخانه بستانیم" 
)بهادری نژاد  و دهقانی، 1387: 194(.

عالوه بر  اشعار شعرای كهن، در متون و تواریخ محلی 
و  بارها  قمری  هجری  نهم  هشتم  و  قرون  به  متعلق  یزد 
شهر  در  عظیم  و  پرطمطراق   بادگیرهای  احداث  به  بارها 

یزد اشاره شده است:
»... و  در اهرستان باغی خرم بساخت به بسط سی قفیز 
و بادگیر  برافراخت و آب تفت در او جاری گردانید« )كاتب 

قرن 9 ه.ق.،   1357: 73(.
بادگیری خوب  »... و دیوانخانه  منقش راست كردی و 
برافراخت و ساباط  و باالخانه مرغوب ساز داد« )همان: 106(.

»... ذكر خانه شهر امیر محمد خضرشاه: در اندرون شهر 
متقارب دروازه قطریان، خانه عالی و چهارصفه و زیرزمین 
وبادگیرهای عالی ساز كرد و بر باالی بادگیر مسندی عالی 
و در جنب خانه اصطبلی وسیع ساخته و ...«) همان:76 (.

عالوه بر این شواهد، پیرنیا  نیز بادگیر را عنصری بسیار 
كهن در معماری ایران   می داند: 

گرفته  به كار  ایران زمین  در  دور  از  روزگاران  »بادگیر 
واتغر،  مانند  آن  گوناگون  و  باستانی  نام های   از  و  شده 
بادهنج و بادخان خیشود  و خیشخان برمی آید كه پدیده 

تازه ای نیست« )پیرنیا، 1374: 331(.

جایگاه بادگير در  معماری خانه ها
و  زیستی  شرایط  تنظیم  عملكرد  بادگیر  كه  آنجا  از 
سال  گرم  فصول  در  خانه  داخلی  فضاهای  خنك نمودن 
اتاق  دارد.  قرار  تابستان نشین  در جبهه  علی القاعده   است، 
كوچك پشت ایوان  فضایی است كه بادگیر روی آن مستقر 
البته  ایوان مرتبط است.  می گردد و به واسطه بازشویی  به 
اتاق زیر  بادگیر در همه خانه ها و  ایوان، بادگیر و  تركیب 
همه دوره ها به یك شكل و با یك تناسب  تكرار نشده است 
و تنوع  بسیار زیادی در شكل پالن، ابعاد و اندازه دارد. گاه 
خانه فاقد اتاق بادگیر است و بادگیر  مستقیماً روی ایوان 
سوار می شود و گاه روی راهروهای جانبی  ایوان. در برخی 
نسری  جبهه  در  این كه  به جای  بادگیر  حتی  نادر  موارد 
است.  شده  واقع  پناه  یا  شمالی  جبهه  در  گردد،   مستقر 
بنا، موقعیت محلی،  این امر به دلیل شرایط  ویژه معماری 
صاحب خانه  خواست  نیز  به دلیل  گاه  و  زمین  توپوگرافی 

اتفاق می افتد  )تصاویر 1 و 2(.
در شهرهای میبد،  عقدا و اردكان كه بادگیر بناهای آنها 

یك سویه است، چه بادگیر  در جبهه شمالی واقع شود و چه 
در جبهه جنوبی، دهانه آن رو به سوی شمال دارد. 

باد مساعد دشت یزد–اردكان  باد شمال یا »باد اصفهانی« 
است كه رطوبت و خنكای مطبوعی با خود  به همراه می آورد. 
در  می وزد،   دشت  این  شمالی  درحدود  كه  بادهایی  سایر 
محدوده شهرهای مذكور گرم و پرگردوغبار است. به همین 
دلیل دهانه  تمام بادگیرها به سمت شمال است. بادگیرهای 
اما در شهر یزد  انگشت شمار  هستند  چندوجهی در میبد 
بادگیر یك سویه به ندرت دیده می شود  و اغلب بادگیرها به 
هر چهار سمت دهانه دارند  كه البته بادگیرهای چندوجهی 

نیز در همین دسته قرار  می گیرند. 

2. جایگاه بادگیر در پشت صفه در خانه رسولیان یزد)ماخذ: ذاكرعاملي(  

1. جایگاه بادگیر در پشت صفه  در پالن خانه سعیدی فیروزآباد میبد 
– مربع های سیاه رنگ موقعیت بادگیرها را نشان می دهد. 

)ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد. برداشت: حبیب دهقانی، شعیب 
اسدی. ترسیم: هاله جواهری( 
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بادگير  در خانه های ایلخانی و تيموری
اشاره  شد كه بادگیر، ایوان و اتاق پشت ایوان درمجموع 
داده اند.  شكل  را  نسری خانه  جبهه  تشكیالت   مهم ترین 
به همین دلیل، بررسی روند شكل گیری  بادگیر بدون اشاره 

به ایوان و اتاق پشتی آن مبهم خواهد  بود. 
و  ایلخانی  دوره  چهارصفه  خانه های  در  ایوان  بزرگ 
و  رفیع  تناسباتی  عصر  این  بناهای   سایر  مانند  تیموری 
دهانه  عرض  برابر   2/7 تا    2/3 ایوان ها  ارتفاع  دارند.  بلند 
با  اتاقی  دوره،  این  دو  خانه های  ایوان  پشت  در  آنهاست. 
ابعاد كوچك اما بسیار نفیس و پرنقش ونگار قرار  دارد كه 
به واسطه درگاهی كوچك در اسپر ایوان، مستقیماً به آن 

راه  دارد )تصاویر 3 تا 6(.
در آن عصر،  این فضا »طنبی« خوانده می شد و براساس 
اتاقی  طنبی  برمی آید،  دوره  آن  مكتوب  منابع  از  آنچه 
بسیار مهم بوده و جایگاهی ویژه در معماری داشته است. 
به طوری كه حتی مقصوره پشت ایوان در مقابر و خانقاه ها 

را نیز طنبی  می خوانده اند:
»ذكر مدرسه قطبیه سرپلوک: اول صاحب  اعظم سعید 
خواجه علی قاسمان  مسجدی در سر پلوک ساخته و طنبی 
جهت مقبره خود در جنب  آن برآورد« )كاتب، 1357: 144(.

»ذكر مدرسه خواجه ابولمعالی: خواجه بزرگ منش بود 
و فرزندان رشید داشت. قرب  مدرسه  نظامیه این مدرسه 
و طنبی و مقبره جهت مدفن خود  ساخت« )همان: 169(.

»ذكر مزار قطب االولیاء  جهان اسالم ابی سعیدمحمدبن 
دین  در  بسیار  فاضالن  او  نسل  از  و   ...  احمدابن مهریز  
محمدی پیدا  شدند ... موالناشهاب الدین محمد كه سرآمد 

زمان خود بود و ... مزار مقدس جد بزرگوارش  او ساخته، 
شیخ االسالم  مدفن  كه  بزرگ  طنبی  و  عالی  صفه  چهار 

 است« )همان: 69(.
»و ایوان و سرای تركان را دوطبقه  كرد و طنبی عالی 

بر دست صفه بزرگ ساز  داد« )همان: 206(.
اشعار و ضرب المثل های  آن عصر نیز از طنبی به عنوان 
مثال،  برای  كرده اند.  یاد  مهم  بسیار  و  عالی  فضایی 
خواجه شمس الدین حافظ شیرازی كه در عصر شاه شجاع 

)ماخذ:  میبد  در  سیدرضا  خانه  رفیع  ایوان   .4
ذاكرعاملی و اسفنجاری، 1385 الف : 182.(

3. ایوان رفیع خانه حیسنیان )طاق بلندها( در یزد 
)ماخذ: ذاكرعاملي(

6. بازشو رابط طنبی وایوان در خانه برونی)ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد.( 

5. طنبی مجلل پشت ایوان در خانه برونی میبد 
)ماخذ: كریمی، 1385: 133.(
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مظفری در شیراز می زیست، سروده است:
به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط  مرا

كه مصطبه ایوان و پای خم  طنبی است 

به مرور با حذف شدن فضای طنبی از  پشت  ایوان ها، این 
واژه به فضاهایی بی ربط مانند راهروهای  جانبی هم اطالق 
شده است اما در منطقه مورد مطالعه، اتاق پشت ایوان را 

هنوز طنبی  می خوانند.
بادگیر  منطقه،  مظفری  و  تیموری  دوره  خانه های  در 
وجود  عنوان  به هیچ  می شناسیم   امروزه  ما  كه  به شكلی 
ندارد. عالوه بر خانه ها، سایر بناهای عصر  مظفری نیز فاقد 

و  »سیدركن الدین«   مقابر  شاخص  بنای  دو  در  بادگیرند. 
فضای  و  جنوبی  بلند  ایوان  وجود  با  »سیدشمس الدین« 
مجلل طنبی در  خلف آن، عنصر بادگیر وجود ندارد. طبق 
نظر دونالد ویلبر شهر یزد  در پایان عصر ایلخانان )مقارن 
در  مكتبی  جداگانه  صاحب  مظفری(،  محلی  حكومت 

معماری است. 
وجود  كه  می سازند،  قادر  را  ما  كه  »ساختمان هایی 
مقبره  از  عبارت اند  بپذیریم،  را  یزد  ساختمانی  مكتب 
سیدركن الدین، مدرسه شمسیه، مسجد شاه كمالی كه هر 
دارند و مقبره حسن ابن كیخسرو، گنبد  قرار  یزد  سه در 
سیدون و گنبد سیدون گل سرخی كه در ابرقو واقع اند« 

)ویلبر، 1365: 101(.
بناهایی كه ویلبر آنها را به عنوان نماینده »مكتب یزد« 
در عصر ایلخانان معرفی می كند، فاقد بادگیر هستند. عدم 
وجود بادگیر در نمونه های شاخص موجود آن عصر نشان 
از عدم رواج بادگیر دارد )تصاویر 7 و 8(. این در حالی است 
كه در عصر زندیه و قاجاریه شاهد حضور بادگیر در تمام 
عمارات  شاخص،  بناهای  به خصوص  هستیم.  بناها  انواع 
شاخص تری  و  عظیم تر  بادگیرهای  متمولین  خانه های  و 
دارند، مانند باغ دولت آباد، باغ ناجی، عمارت پهلوان مهریز 

و اغلب مساجد  این دوره.
به شكل  بادگیر  شواهد  براساس  نیز  تیموری  دوره   در 
رایج عصر زند و قاجار شكل نگرفته است. در خانه های این 
متعددی  بناهای  میان  از  نمی شود.  مشاهده  بادگیر  عصر 
نیز كه در فاصله سال های 800 تا میانه 900 هجری قمری 
واجد  معدود  تعدادی  است،  شده  احداث  یزد  منطقه  در 
بادگیر هستند. مسجد میرچقما ق یزد )841 ه.ق(، مسجد 
ه.ق(،   866( میبد  فیروزآباد  مسجد  ه.ق(،   862( سرریگ 

 مسجد بفروئیه میبد )866 ه.ق(.
و  مساجد  درسایر  نیز  و  زده شده  مثال  موارد  درتمام 
در  و  محراب  بادگیر  روی  تیموری،  دوره  بادگیردار  مقابر 
ساخت  است.  شده  ایجاد  فشرده  بسیار  و  تنگ  فضایی 
   بادگیرها در چنین نقاطی، آن هم در عصری كه معماری 
منطقه در  اوج شكوفایی خود قرار دارد، كمی عجیب به نظر 

 می رسد  )ویلبر، 1374: 120(.
با بررسی كه  روی برخی از این بادگیرها در مساجد به  
انجام رسید، دیده  شد كه بادگیر اوالً از فضای پشت محراب، 
در گذر،  بیرون زدگی دارد، به طوری كه راستای دیوار پشت 
ثانیاً  نیست.  امتداد  در یك  دیوار پشت  بادگیر  و  محراب 
در برخی موارد از داخل محراب  شواهدی از تغییراتی در 
شده  بادگیر  مشاهده  تنوره  ایجاد  برای  محراب  تزئینات 

7. طنبی مدرسه كمالیه )ماخذ: ذاكرعاملي( 

8. گنبد وایوان بقعه سید ركن الدین )ماخذ: ذاكرعاملي(   
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تنوره  محراب  درانتهای  قرارگیری  این،  بر  عالوه  است. 
اجباری  صورت  به شكلی  و  فضا  بادگیر در شرایط كمبود 
گرفته و تحت شرایطی كه گویا از پیش برای آن تدبیری 
اندیشیده  نشده است. به این ترتیب، می توان به یقین اظهار 
در  تیموری  عصر  بناهای  قبیل  این  بادگیرهای  كه  نمود 
منطقه یزد-اردكان در اعصار بعدی به آنها الحاق شده اند 

)تصاویر  9 و 10(.
این كه چرا در متون كهن و حتی متون عصر تیموری 
این دوره در  بناهای  اما در  مواجه  هستیم  بادگیر  واژه  با 
منطقه یزد حضور آن را نمی بینیم،  در پایان مورد بررسی 

و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

بادگير در  خانه های دوره صفویه و زندیه
نسبت  یزد–اردكان  دشت  در  صفویه  دوره   خانه های 
اساسی  تفاوت های  این  دشت  ایلخانی  دوره  خانه های  به 
و چشمگیری دارند. در این دوره تنها در یك جبهه  زمین 
فضای  و  باغ  به  قسمت ها  بقیه  و  است  شده  ساخت وساز 
خانه های  سازشده  و  ساخت   تك جبهه  دارد.  تعلق  آزاد 
است.  شمال  به سوی  رو  و  جنوبی  جبهه  عموماً  صفوی 
ندرتاً در نمونه هایی خاص و به  دالیل متعدد جبهه منفرد 
تناسبات  است.  واقع  زمین  شمال  سوی  در  ساخته شده 
در  رایج  تناسبات  به تبع  صفوی  خانه های  ایوان های 
كشیدگی  از  قبل  دوره های  به  نسبت  عصر  آن  معماری 
كمتری برخوردارند و پهن تر و گسترده تر هستند. با وجود 
فضای باز جلوی ایوان، عظمت و افراشتگی ایوان خانه های 

مظفری در آنها دیده نمی شود. 
پالن  از  كل  به طور  فضای طنبی  خانه های صفوی  در 
اسپر ختم  به  انتها  ایوان در  و  است  معماری حذف شده 
می شود. دربرخی از خانه های این دوره، بادگیر برجسته ای 

با ابعاد و تناسبات متفاوت و تماماً یك سویه )رو به شمال( 
و بر فراز بام ایوان وجود دارد. اكثر خانه های صفوی منطقه 

فاقد بادگیر هستند )تصاویر 11 و 12(.
به انجام  بادگیردار  خانه های  بر  در محل  كه  بررسی  با 
رسید، مشاهده شد كه تمام بادگیرهای خانه های صفوی 

از الحاقات اعصار بعدی است. 
ایوان های عمیق این دوره و تكنیك اجرای پوشش آن 

9. بادگیر الحاقی مسجد تیموری فیروزآباد میبد. بادگیر كوچك بسیار فشرده 
به گنبد و بر روی محراب الحاق شده است. این بادگیر، از پشت مسجد در 

فضای گذر بیرون زدگی دارد. )ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد.(

شكل  دراین  محراب.  سقف  برروی  بادگیر  قفسه  نشستن  محل   .10
مشاهده می شود كه بخشی از پوشش محراب قدیمی برچیده و درجای 
آن هواكش بادگیر برپا شده است. )ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد( 

11.خانه باللی میبد متعلق به دوره صفویه . جبهه یك سویه درمقابل 
و  اسفنجاری  انتهای صفه.)ماخذ:  در  الحاقی  .بادگیر  خانه  بزرگ  باغ 

ذاكرعاملی، 1385 ب: 18.( 

12. خانه زبیدی های میبد متعلق به دوره صفویه. فاقد بادگیر 
)ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد( 
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را  بادگیر  الحاق  امكان  به راحتی  تویزه  و  طاق  به  صورت 
فراهم نموده است. در تمام نمونه های دارای بادگیر، یك یا 
دو چشمه از طاق پوشش انتهای ایوان  برداشته شده و تنوره 
بادگیر روی آن احداث شده است. درامتداد  تنوره بادگیر، از 
سقف تیغه ای تا نیمه های ایوان احداث شده است. این  تیغه 
بادگیر  زیر  و  ایوان  درانتهای  كوچكی  فضای  ایجاد  باعث 
می شود و حریم ایوان و بادگیر را جدا می سازد )اسفنجاری 

و ذاكرعاملی، 1385 : 102-104(، )تصاویر 13 و 14(.
متأسفانه از این  دوره تاریخی در منطقه مورد مطالعه 
آثار معماری چندانی مانند  دوره مظفری و تیموری برجای 
توان  بیش تر  صفوی  دوره  در  كل،  به طور  است.  نمانده 

هنری معماران و امكانات مالی بانیان  به احداث آب انبارها 
از  كه  به طوری  است.  شده  داده  اختصاص  كاروانسراها  و 
چهارده آب انبار كتیبه دار شهر یزد كه ایرج افشار آنها را 
برشمرده،  تعداد نُه عدد دارای تاریخ دوره صفویه هستند 
می توان  مجموعه  این  به  كه    )665-649  :1374 )افشار، 
آب انبارهای كالر، مالحسن و قطب آباد میبد را نیز افزود. 
در  نیز  تاریخ  بدون  آب انبارهای  از  زیادی  تعداد  مسلماً 

همین دوره تاریخی ساخته شده اند. 
براساس شواهد برجامانده از خانه های صفوی، می توان 
این گونه قضاوت نمود كه در خانه های دوره صفوی به شكل 
یزد–اردكان،  جغرافیایی  حوزه  در  بنا،  هم دوره  و  اصیل 
ما  برای  امروزه  كه  ساختاری  و  شكل  با  بادگیر   عنصر 

شناخته شده، وجود نداشته  است. 
در معدود بناهای مشهور دوره صفوی شهر یزد و  تفت 
كه اكثراً در دوره شاه طهماسب ساخته شده اند، مانند بنای 
خانقاه نعمت اللهی تفت، بادگیرهایی  با ساختار بادگیرهای 
دوره قاجار به چشم می خورد ولی این كه آیا این بادگیرها 
هم عصر بناست یا در اعصار بعدی به آنها الحاق شده است، 

نیاز به بررسی بیش تری دارد. 
 1160 به تاریخ  یزد  دولت آباد  عمارت  مشهور  بادگیر 
هم عصر  بافقی،  محمدتقی خان  توسط  قمری  هجری 
كریم خان زند، ساخته شده و قدیمی ترین بادگیر تاریخ داری 

14-داخل كانال بادگیر خانه سمیعی میبد. در طرفین بدنه بادگیر داغ طاق قدیمی كه 
برچیده شده است مشهود می باشد.)ماخذ: اسفنجاری و ذاكرعاملی، 1385 ب: 18.( 

13. خانه محمدحسن مندعلی میبد، از خانه های دوره صفوی فاقد 
بادگیر)ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد(

 15- بادگیر عمارت باغ دولت آباد )ماخذ: ذاكرعاملي(
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از آب انبار  بنایی غیر  است كه در دشت یزد-اردكان روی 
احداث گردیده است. این در حالی است كه دیگر بادگیرهای 
عظیم و مشهور ایران حداقل از سال 1200 هجری به بعد 
ساخته شده اند. قبل از تاریخ 1160 ه.ق. معماری شاهكاری 
برای بادگیر در ایران گزارش نشده است. بنابراین، به جرأت 
رواج  در  عطفی  نقطه  دولت آباد  بادگیر  كه  گفت  می توان 
پره هایی  و  بلند  تنوره های  ساختار  با  بادگیرهایی  ساخت 

كارساز بوده است )تصویر 15(.

بادگير در خانه های  قاجار
در دوره قاجار عنصر بادگیر، به عنوان شاخص معماری 
اقلیم كویر، جای خود را پیدا كرده است. از كوچك ترین 
كوچك  نمازخانه های  از  محالت،  فقیرترین  در  خانه ها 
صحرایی تا مساجد و مقابر و عمارات شاهانه ای چون خانه 
آقازاده در ابركوه، خانه وكیلی و نقیب  الذاكرین در میبد، 
خانه های زرگر یزدی و نواب وكیل و ملك التجار  و ... در 

یزد در خود حداقل یك بادگیر و اتاق بادگیر دارند.   
عصر  این  خانه های  نسری  جبهه  سرمایش  تشكیالت 
قاجاری  ایوان های  تناسبات  است.  بسیار كامل  و  پیچیده 
برخالف ایوان های مظفری درراستای افق كشیدگی دارد 
پشت  در  دیگر  بار  طنبی  است.  نزدیك تر  مربع  به ابعاد  و 
ایوان  اتاق پشت  ایوان جایگاه باستانی خود را بازمی یابد. 
كه بادگیر بر آن  سوار می شود، نه مانند طنبی های ایلخانی 
با پالنی بسیار  كوچك و مرتفع كه فضایی  فراخ و وسیع 
ایوان  پشت  در  یا  چلیپا  مربع  مستطیل،  به اشكال  زیبا 

دست ودلباز رو به بهشت حیاط  دارد. 
و  چندبادگیر  چندایوان،  چندحیاطه،  خانه های  در 
چندطنبی تمول و جایگاه اجتماعی خدای خانه را به رخ 
می كشند و به این شكل عنصری عملكردی اقلیمی تبدیل به 
المانی شاخص در معماری می گردد )تصاویر 16 و 17 و 18(. 

اشاره ای به پيشينه  آب انبارهای بادگيردار
بوده  طوالنی  بسیار  ایران  در  آب انبار  ساخت  »سابقه 
هجری  هفتم  و  ششم  قرون  از  آب انبارهایی   هنوز  و 

برجامانده اند« )پیرنیا، 1374: 213(.   
هر آب انبار به شكل معمول از سه قسمت خزینه، پاشیر 
و بادگیر تشكیل شده است. خزینه یا تنوره محل ذخیره 
زمین  دل  در  استاتیكی  مسائل  به جهت  كه  است  آب 
ایجاد می شود و روی آن پوشش گنبدی استوار می گردد. 
تنوره »پاشیر« خوانده  به آب درون  مسیرهای دسترسی 

16. یكی از بادگیرهای خانه رسولیان یزد )ماخذ: ذاكرعاملي( 

18. ایوان جنوبی و بادگیر پشت آن در خانه ساالری میبد )ماخذ: ذاكرعاملي(

17. ایوان جنوبی و بادگیر پشت آن در خانه گلشن میبد )ماخذ: ذاكرعاملي(
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می شود. بخش سوم ساختار آب انبار كه به این بحث مربوط 
تا  یك  بین  آب انبارها  است.  و خیشخان  بادگیر  می شود، 
شش بادگیر دارند كه جریان هوای تازه و خنك را روی 
از گندیدن آب جلوگیری  و  آورده  فراهم  آب ذخیره شده 

می كنند )پیرنیا، 1374: 214(. 
آب انبار  در  اغماض  قابل  غیر  و  الزم  عنصری  بادگیر 
است. به طوری كه اگر هوای  درون تنوره تهویه نشود، آب 

ذخیره شده فاسد و غیر قابل شرب خواهد  بود. 
مدارس،  خانه ها،  معماری  در  كه  تیموری  عصر  در 
ساختار  و  مفهوم  )با  بادگیر  منطقه،  این  مساجد  و  مقابر 
شناخته شده امروزی( ساخته نمی شده است، در آب انبارها 
با جانمایی مشخص و عملكردی معلوم قد  تنوره  دركنار 
راست كرده است. آب انبار »ِجُنك« به تاریخ 878 ه.ق. در 
یزد و آب انبار دوقلوی فیروزآباد با تاریخ حدود 886 ه.ق. 
ازجمله آب انبارهای دوره تیموری است. در مجموعه های 
شهری و روستایی و بین راهی كه در سال های 800 تا نیمه 
ساخته شده  یزد-اردكان  دشت  درمحدوده  هجری   900
دركنار بنای مسجد، خانقاه و بازار آب انبار یكی از اركان 
آب انبارهای  از  زیادی  تعداد  لذا حتی  است.  بوده  اساسی 
بدون كتیبه ای كه تاریخ احداث آنها بر ما معلوم نیست، 
اما دركنار مجموعه های تیموری ساخته شده اند، به احتمال  

قریب به یقین هم عصر همان مجموعه هاست. 
مسئله  مهم در اینجا، بادگیرهای این آب انبارهاست كه 
از تنوره ای بلند و مرتفع و پره هایی در رأس آن تشكیل 

شده است. 
عالوه بر این، در تواریخ محلی یزد ازجمله دو منبع بسیار 
مهم تاریخ یزد و تاریخ جدید یزد، بارها و بارها به احداث 

آب انبار اشاره شده است.   

21. بادگیرهای آب انبار دوقلوی كنار مسجدجامع فیروزآباد. بر اساس 
است.  شمالی  تنوره  از  تر  قدیمی  چپ(  جنوبی)سمت  تنوره  شواهد 
احتماال همزمان با مسجد جامع به تاریخ 886ه.ق. اصالت بادگیرهای 
آب انبار هنوز تایید نشده است . یك دوره مرمتی نیز بر روی  بادگیر 
دیده می شود . در ابتدا، بادگیر حدود 2 متر از وضعیت فعلی كوتاه تر 
بوده و بعدها )به علت ایجاد ساخت وسازهای زیاد در پیرامون آن( بر 

ارتقاع آن اضافه شده است )اسفنجاری و ذاكرعاملي،1385ب:103(.

20. آب انبار رستم گیو یزد با بادگیرهای چهارسویه )ماخذ: ذاكرعاملي(  19. آب انبار كالر میبد، صفوی )ماخذ: پایگاه پژوهشی میبد.(

نكته دیگر  این كه با توجه به متون كهن تر، آب انبارهای 
بادگیردار حتی در قرون  چهارم و پنجم هجری قمری در 
ایران وجود داشته اند.   ناصرخسرو قبادیانی  اقلیم كویری 
بلخی )394-481 ه.ق.( در سفرنامه خود به شهر نایین و 

آب انبارهای آن اشاره دارد :
و  شده اند  ایجاد  باران  آب  ذخیره  برای  ابنیه  »این 
گنبدهای آن و بادگیرهایش از دور پیدا و مشخص است« 

)بهادری نژاد و دهقانی،  1387: 195(.
ناصرخسرو  عصر  آب انبارهای  بادگیر  واقعاً  آیا  این كه 
به لحاظ شكلی و عملكردی تاچه حد شبیه به بادگیرهایی 
اما  دارد  بیش تر  بررسی  به  نیاز  می شناسیم،  ما  كه  است 
یا  برجانمانده  آن  از  نمونه هایی  این كه  است،  آنچه مسلم 

برجامانده اما شناخته شده نیست. 
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22. آسمانه یك بافت ایلخانی - تیموری، ایوان های بلند رو به سوی 
شمال، محله بدرآباد میبد. )ماخذ: ذاكرعاملي(

23. آسمانه یك بافت قاجاری ، بادگیرهای یك سویه ، محله مهرجرد 
میبد )ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد.(

 24. حیاط كوچك و حفره مانند خانه مظفری سید رضا )ماخذ: 
ذاكرعاملی و اسفنجاری، 1385 الف.(

و  بناهای شاخص  در  این كه  وجود  با  در عصر صفوی 
نمی كنیم،  برخورد  صفوی  اصیل  بادگیرهای  به  خانه ها 
می توان تعداد زیادی آب انبار در منطقه برشمرد كه تاریخ 

صفوی دارند: 
باغ:  خلف  ه.ق(،   1047( یزد:  بولمعالی  آب انبارهای 
)1025 ه.ق(، چهارسوق شاهی: )1033 ه.ق(، شاه ابوالقاسم: 
عتیق  مصلی  ه.ق(،   951( میبد:  قطب آباد  ه.ق(،   1082(
_1049 ه.ق(، مالحسن میبد: )940 ه.ق(، قطب آباد میبد 951 

ه.ق. )افشار، 1374: 649-665( )تصاویر 19 و 20 و 21(.

 نتيجه گيری
در بخش »بادگیر در خانه های  دوره ایلخانی و تیموری« گفته شد كه بناهای این عصر فاقد بادگیر  اصیل هستند 
اما در متون به واژه »بادگیر« اشاره شده است و اكثر متخصصان نیز  بادگیر را عنصری كهن می دانند. براساس این 
دوگانگی  سؤالی به  ذهن متبادر می شود مبنی بر این كه توصیفاتی كه از بادگیرهای عمارات در تواریخ  محلی ارائه 

شده و واژه بادگیر و معادل های آن  كه فراوان در ادبیات  ما به كاررفته، به چه عنصری اطالق می شده است؟ 
پاسخ به این  سؤال، به بررسی یكی دیگر از عناصر مهم و شاخص معماری این دوره  یعنی ایوان های رفیع و 
كم عرض آنها منوط می گردد و این كه واژه بادگیر نسبت به خود بادگیر، قدمتی بیش تر دارد. به طوری كه در بخش 
معنای لغوی بادگیر مطرح شد، هر عامل كوران هوا در بناها چه به صورت تنوره یا به صورت روزنه و حتی پنجره 
به نوعی با واژه باد و بادگیر در ارتباط است و در متون كهن تر واژه های معادل - مانند بادغر، بادغس ، بادخان و...  

از خود واژه بادگیر  استعمال دارد. 



26

ان
دك

– ار
زد 

ت ی
دش

ی 
ه ها

خان
در 

یر 
دگ

ش با
دای

پی

باشد،  محل گرفتن  داشته  را  هوا  قابلیت كوران  واژه ها، محلی كه  این  معادل  معانی  در  این كه  دیگر   نكته 
باد، محلی  كه در آن باد بورزد نیز با كلمه بادگیر مشخص می شود؛ مانند عمارت آفتاب گیر. بنابراین، در بررسی 
خانه های تیموری و مظفری لزوماً نباید به دنبال بادگیرهای تنوره و پره دار شناخته شده ای باشیم كه در عصر زند 

و  قاجار رایج است.
صفه های  عظیم و رفیع  خانه های ایلخانی و تیموری اغلب رو به سوی شمال و باد مساعد این دشت دارند. در 
چشم انداز آسمانه بافت های ایلخانی ایوان ها، كه بلندترین عناصر هر بنا هستند، قابل مشاهده است. در حالی كه 
در چشم انداز بافت های قاجاری بادگیرها رفیع ترین عناصر هستند. ارتفاع بلند ایوان ها و جهت آنها به سوی باد 
این قابلیت را ایجاد می كند كه خاصیتی بادگیرمانند داشته باشند. البته این خاصیت در ارتباط با حیاط كوچك، 
حفره مانند و همیشه سایه دار خانه كارآیی پیدا می كند. سایه سنگین ایوان در اكثر  ساعات روز بر پیكر حیاط 
گسترده است. حفره حیاط درطول شب هوای خنك كویر را در خود ته نشین و درطی روز ایوان باد خنك را دریافت 

می كند و به علت ساختار بلند و كم عرضش، مانند تنوره ای، هوا را به جریان می اندازد )تصاویر 22 و 23 و 24(.
طنبی پشت ایوان پنجره های كوچك و مشبكی، درحد روزن، به فضای باز خارج دارد. جریان هوای ایوان 
به مقدار زیادی به درون طنبی نفوذ می كند و هوای مطبوع و دلنشینی در آن ایجاد می شود. شاید یكی از دالیل 

اهمیت طنبی در آن دوره ، شرایط آسایشی بوده كه كوران هوای ایوان در آن فراهم می آورده است. 
عالوه بر این برای دو واژه بادغر و بادغد  معانی خانه تابستانی، فضای  نشیمن تابستان و طنبی نیز آورده شده 
است. این مطلب می رساند كه اصوالً فضای طنبی محلی خنك و مناسب فصل تابستان است. این خنكا توسط 

ایوان خانه  فراهم می شود. 
از طرفی، در بررسی بادگیر در متون كهن اشاره شد كه در خانه شهر امیر محمد خضرشاه،  مسندی عالی بر 
باالی بادگیر ساخته  شده است. از آنجا كه بادگیر  عنصری نیست كه بتوان بر باالی آن فضای نشستن ایجاد نمود، 
بادگیر اشاره شده در این متن با بادگیر شناخته شده برای ما متفاوت است. از طرفی، ازآنجاكه  رسم خوابیدن در 
شب های تابستان بر بام صفه در این دشت سنتی  دیرپاست، این مسئله به ذهن نزدیك می گردد كه واژه بادگیر 

به  عنصر معماری ایوان هم اطالق می شده است. 
بنابراین، مجموع دالیل ارائه شده  این فرضیه را كه قبل از پیدایش بادگیر در عصر تیموری و ایلخانی، در 

منطقه دشت یزد–اردكان فضای ایوان را با واژه بادگیر نیز می خوانده اند، به واقعیت نزدیك تر می كند. 
این كه اولین بادگیر تنوره دار در این دشت كی و چگونه و روی كدام بنا ساخته شده است ، پاسخ روشنی ندارد. 
اما با توجه به اشاره ای كه به بادگیر آب انبارها شد، به احتمال قریب به یقین اولین بادگیرها در آب انبارها ساخته 
شده اند. اما كدام آب انبار و چه زمانی؟ اطالعات فعلی  برای پاسخ به این پرسش ناكافی است. اما به حق می توان 
گفت از تاریخ 1160 هجری قمری و ایجاد بادگیر هشت سویه دولت آباد، پیشرفتی  عظیم درزمینه ساخت بادگیر 
به وقوع پیوست  و پس از آن بادگیرهای عظیم و بلندقامت باجسارت بر فراز بام تمام بناهای منطقه قد برافراشت. 

آن گونه كه آسمانه شهر قاجاری به راحتی به واسطه بادگیرهایش قابل تمایز از آسمانه شهر ایلخانی  است. 
نكته مهم، نقش ویژه آب انبارها در پیدایش و تحول بادگیر و توسعه های بعدی آن در سایر انواع معماری 
در مطالعات تاریخی و شهرسازی است. از این رو بسیار بجاست كه پیشنهادات این تحقیق در سایر مناطق و 

حوزه های فرهنگی نیز به مورد آزمون گذاشته شود تا نتایج آن  تحلیل گردد. 
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سخن  آخر
آنچه  در این نوشتار آمد، حاصل بررسی های میدانی و مطالعات اسناد تاریخی است كه درخصوص بادگیر در 
منطقه یزد به انجام رسیده است. اما درمورد سایر نقاط ایران ارائه نظریه ای درمورد قدمت بادگیر  نیاز به مطالعاتی 
جداگانه دارد. در اینجا دو شاهد ارائه می گردد كه بیانگر ساخت بادگیر در قرن نهم هجری قمری در منطقه شرق 

ایران آن زمان - یعنی خراسان  بزرگ - است:
 مدرسه غیاثیه خرگرد به تاریخ 848 ه.ق، بادگیر یك سویه این مدرسه درانتهای ضلع جنوبی رو به سوی شمال 
دارد و با توجه به جایگاه قرارگیری  در پالن و تزئینات كاشی معرق كه در بدنه داخلی و خارجی آن با تكنیكی 

مشابه كاشی كاری سایر بخش های مدرسه، هم زمان با ساخت بنا برپا شده است )تصاویر 25 - 29(. 

بادگیر  داخلی  بدنه  تزئینات   .28
مدرسه غیاثیه. كاشی های شش ضلعی 
الجوردی، در ازاره دیوار. سنت رایج در 
معماری دوره تیموری خراسان بزرگ.

)ماخذ: ذاكرعاملي(

26. بادگیر مدسه غیاثیه در پشت صفه )ماخذ: ذاكرعاملي( 

بادگیر  بیرونی  بدنه  تزئینات   .27
تزئینات  این  تكنیك  غیاثیه.  مدرسه 
مشابه تكنیك تزئینات سایر بخش های 
و  كاشی  تركیب  بناست.  بیرونی  بدنه 

آجر )معقلی( )ماخذ: ذاكرعاملي(

)ماخذ:  غیاثیه  مدرسه  بادگیر  های  چشمه  سازه  تشكیالت   .29
ذاكرعاملي(

25. پالن مدرسه غیاثیه و بادگیر آن در پشت صفه)ماخذ: ویلبر، 1374.(

 تصویری از یك نگاره اثر بهزاد متعلق به كتاب بوستان سعدی كه صحنه فرار یوسف از خوابگاه زلیخا را 
نمایش می دهد. در سمت راست این نگاره عنصر آبی رنگی شبیه به بادگیر مشاهده می شود. تاریخ نقاشی به سال 
888 ه.ق. منسوب است. حتی اگر بهزاد كه در مكتب هرات قلم می زده است،  این عنصر را از روی تعاریف و 
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از طریق مشاهده  توصیفات ترسیم نموده باشد و  نه 
مستقیم، باز هم نشان از این دارد كه  احتماالً در شرق 

ایران آن روزگار ساخت بادگیر رایج بوده است.  
شرق  و  خواف  منطقه  در  كه  شدیدی  بادهای 
خراسان  می وزد و مهارتی كه در ساخت آسیاب های 
مردم  شك  بدون  است،  داشته  وجود  آن  در  بادی 
خوب  بسیار  را  باد  طبیعی  عنصر  سرزمین  این 
می شناخته اند و درجهت مهار و حتی استفاده بهینه 

از نیروی آن استفاده می برده اند )تصویر30(.

ه.ق             888 هرات،  سعدی،  بوستان  بهزاد،  زلیخا،  از  یوسف  گریز   .30
)ماخذ: بلر، 1381: 67.(
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Abstract

In the regions with hot and arid climate, the wind catchers (Badgirs) not only lower 
the temperature but also can be considered as a kind of architectural symbol of the region. 
According to their basic function, which is to cool down buildings in summer, Badgirs 
usually are located in the nassar (summer seat), behind or beside the south Ivans (veran-
das). In some cities like Aghda, Ardakan and Meybod, houses have one-sided Badgirs 
north-faced  to catch the pleasant winds.

In order to understand the origin and evolution of Badgir in the Yazd-Ardakan houses, 
the oldest standing houses and monuments of the region have been probed. The houses 
of Ilkhanid and Timurid era do not have any Badgir in the form and shape that is known 
today, and the organization of the summer side consists of a narrow and lofty Ivan and a 
splendid room behind it so called Tanabi. It is necessary to mention that even the monu-
ments belong to these eras did not have originally Badgirs. However, the literary texts of 
the time emphasized that the elite houses and monuments were equipped with Badgirs. 
Even in older texts the word Badgir or other words like Badghand, Badkhan, Badghas, 
which have the same meaning, can be found. But in the Safavid houses of Meybod, Bad-
girs are later additions. Although the typology of Safavid houses differ from Timurid, 
original Badgirs cannot be found in these houses.

But in the houses of Zand and Ghajar dynasties, Badgirs represent as an outstanding 
symbol of desert architecture and the townscapes are characterized by the domination of 
Badgirs.

Although the oldest Badgir dates back to the Zand era (Dulatabd monument dated to 
1160 Hijri), there exist several cisterns (Abanbars) in this region dated back to 8th and 9th
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