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   :چكيده

 كه بعنوان يك سيستم سرمايشي ايستا، تهويه مطبوع         بادگير است  از اجزاي بناهاي بومي ايران در اقليم گرم          يكي
بادگير از شاهكارهاي معماري ايران محـسوب مـي شـود كـه             . را با استفاده از انرژي تجديد پذير باد فراهم مي آورده است           

 اولـين قـسمتي كـه در        يا به عبارتي  گيري آن در مرتفع ترين بخش بنا         قرار ه علت ز آن در ايران ب    قدمت و پيشينه استفاده ا    
اين پژوهش با مدد گرفتن از دو حوزه باستان شناسي و ادبيات  سـعي نمـوده              . ، نامعلوم مانده است   داردمعرض تخريب قرار    

 معمـاري ايـران    تـاريخي    -در راستاي هويـت فرهنگـي      پيشينه ساخت بادگير در ايران قبل از اسالم گامي           پژوهش در تا با   
ـ        بردارد و با ارائه مداركي مستدل از متون ادبي سابقه استفاده از آن در ايران               .  نمايـد  دقيققبل از اعراب حوزه خليج فارس ت

 بدسـت   به مدد استنتاج از اسناد و متون تـاريخي        آن   تحليلي استوار است و نتايج       -محور اصلي پژوهش بر بررسي توصيفي     
  .آمده است

  
  
  
  

  بادگير، هويت ايراني، پيشينه يابي، معماري ايران: كليد واژه ها
 
 
شـناخت تـاثير   "تحـت عنـوان   شـميراني  مفيـدي  سـيد مجيـد    اين مقاله برگرفته از بخشي از رساله دكتري مهناز محمودي به راهنمايي دكتـر              *

واحد علوم و تحقيقـات از      اسالمي   در دانشكده هنر و معماري داشگاه آزاد         1385ماه   كه در دي     است "مشخصات كالبدي بادگيرها بر رفتار حرارتي     
  .آن دفاع شده است

   E-mail: Mahnaz_Mahmoody@yahoo.com                                      دانشگاه آزاد اسالميقزوين  واحد گروه معماري مربي **
 E-mail: S_M_Mofidi@iust.ac.ir                                       گاه علم و صنعت ايران دانش ،استاديار گروه معماري و شهرسازي  ***
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  مقدمه
  

منـاطق  گـرم و خـشك و گـرم و مرطـوب             از عناصر معمارانه اي است كه با رويكرد اقليمي در معماري بومي             بادگير يكي   
معماري بادگيرها و عملكـرد آنهـا كـه در      . كندشهرها خودنمايي مي   بصورت كانالي عمودي در سيماي برخي        ايران احداث گرديده و   
بـادگير  . ساخت آنها نقش داشته انـد طراحي و  نشان از نبوغ معماراني دارد كه در در اين مناطق موثر بوده اند،سرمايش طبيعي بناها    

رات كـه قـدمتي پنجـاه سـاله دارنـد و             همچون اما  ويژه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس     ه  مجاور ايران ب  همسايه و   در كشورهاي   
  . همچنين در شمال آفريقا نظير مصر استفاده شده است

كر داليلي مبني بر بكارگيري از ذ تا با شدهدو حوزه باستان شناسي و ادبيات سعي پژوهشهاي در اين مقاله با بهره گيري از        
  . د گرددقيقاين عنصر معمارانه در معماري ايراني، تعلق آن به ايران ت

تغيير نام خليج فارس بـه خلـيج عـرب و يـا ادعـاي      جعل و اعراب در ساليان اخير سعي در پيشينه سازي براي خود دارند و           
جـايزه بـزرگ معمـار در دبـي كـه تحـت       . ابداع بادگير توسط آنها، از جمله اين تالشهاي بيهوده در راستاي هويت سازي بوده است      

 خالقيت آنها در بكارگيري بادگير به معماراني اعطا مـي شـود كـه خالقيـت خاصـي را در        هشان نام دارد به ن    "بادگير طاليي "عنوان  
بـادگير در   از   پيـشينه اسـتفاده      -1: طرح هايشان به منصه بروز مي رسانند تحقيق حاضر با ارائه دو فرضيه زير به انجام رسيده است                 

  .زه خليج فارس بادگير را بكار برده اند ايرانيان پيش از اعراب حو-2. ايران به قبل از اسالم مي رسد
  

  تاريخچه بادگير در جهان
          بادگير همواره بعنوان يك سازه سنتي جهت تهويه تعريف شده است كه در سراسر خاورميانه از كـشور پاكـستان گرفتـه تـا                        

ير از زمانهاي گذشته در نقاط مختلف ساخته  بادگ.)(Yarshater, 1989, 368 هاي مختلف ديده شده استها و فرمشمال آفريقا با نام
آنچـه مهـم اسـت      . شده و ساختار و طراحي آن از جايي به جاي ديگر فرق داشته است و از تنوع بيشماري برخوردار بـوده اسـت                      مي

اهاي رغم ساختارهاي متفاوت همگي عملكرد واحدي دارند يعني همه آنها بادهاي غالب و مطلوب را به داخـل فـض                   اينست كه علي  
  .دهندسكونتي انتقال مي

 اندكي بادگير    تعداد ".      بجز در ايران در كشورهاي مصر، پاكستان، افغانستان، عراق و امارات متحده عربي بادگير ديده شده است                
اميـا ديـده شـده    اي مانند سوريه، لبنان، فلسطين يا اسرائيل و يـا در تركيـه و جزيـره مزوپوت   نيز بر فراز ساختمانهاي مناطق مديترانه 

  .اين عنصر معمارانه در مصر با نام ملكف شناخته شده است و در پاكستان با نام بادخور. )Roaf, 1988,3( "است

           هـاي پـاييني و     هاي آنها از هـر بنـا جـز ديـواره          كنون راه به جايي نبرده است چرا كه در يافته         كاوشهاي باستان شناسان نيز تا           
تنها شواهدي كـه  . شودآيد و يا اينكه اطالعات ناچيزي حاصل ميبنا، اطالعاتي راجع به قسمتهاي بااليي بناها بدست نمي     هاي  پايه
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هاي برجاي مانده است كه تعدادي از آنها تاريخچه استفاده از بادگير در ساير كـشورها را بـه   توان از آنها بهره جست شايد نقاشي  مي
  .رسانديقرنها قبل از ميالد مسيح م

آنها با استفاده از بادگيرها خانه هاي . شودترين مثال درباره بادگيرها در ميان سرخپوستان موچيكاي پرو يافت ميساده"         
شاهد اين مدعا يك كوزه گلي است كه تصويري از آن خانه سه اشكوبه مجهز به بادگيرهاي متعدد را . نمودندخود را تهويه مي

اين نمونه به نوبه خود دليل مستندي بر وجود بادگيرهاست ولي عدم تداوم آن در صنعت ساختمان سازي كشور پرو . دهدمي نشان 

   .)Mahyari, 1996, 44("در طول تاريخ موجبات ترديد كردن بر اين ادله را فراهم كرده است

يـك نمونـه بـادگير ترسـيم شـده          . اندسيم شده  سال قبل از ميالد كه روي پاپيروس تر        1500هاي مصري متعلق به        در نقشه      
روف نيز اشـاره  . اندشود كه بر باالي خانه مجللي متعلق به پادشاهي جديد قرار گرفته         ها دو بادگير مثلثي ديده مي     در اين نقشه  . است

  .)Roaf, 1988,4(  وجود داشته است) م. ق600( كرده است كه بادگير با دو دريافت كننده باد در پشت سالن سلطنتي بابل

          دانست كه سازه اين چادرها "بدويين در سريالنكا"كانسپت اوليه شبيه به بادگير را ميتوان منافذ ساده اي روي چادرهاي "
شود و در حاليكه چادر برافراشته شده ترتيب است كه وزن چادر توسط يك قطعه چوب كه از چادر بيرون زده است تحمل ميبدين

رو به باد آن بسته است؛ منفذي كوچك در باالي آن وجود دارد كه قادر است تا جريان هوا را به مركز چادر هدايت است و سمت 

  .)Roaf, 1988,4 (" )1تصوير ( كند

 آمون از سالطين ميانه مصر ديده شده كه به گفته روف شايد اين عناصـر                -هاي مقبره نب     يك نمونه بادگير در نقاشي ديواره          
هايي كه اوج سقف زاويه دار با ديـوار خـارجي تالقـي             بام ها هستند؛ ولي گفته است كه قطعاً نمونه        هاي منتهي به پشت   پلهن راه هما
  ).2تصوير (كند به احتمال زياد همان بادگيرها هستند مي

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 
 

بر روي پاپيروس در مقبره پادشاهي جديد مصر تصوير يافت شده ‐۲تصوير
 )Roaf, 1988,3(م . ق۳۲۲۲‐۱۵۸۰مربوط به 

   ايده اوليه بکارگيري از چادر و چوب براي‐۱تصوير
  ) Roaf, 1988,5( بدام انداختن باد و تهويه چادرها
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  يابي بادگير در ايرانپيشينه
هـاي تخريـب در      اولين نشانه  بناهر  چرا كه در     دشوار است    جا مانده معماري كاري بس    در آثار به    يافتن پيشينه دقيق بادگيرها           

و نمونـه هـاي     ) 3تصوير(به بعد موجود است     1ق.  هـ   8از قرن   آن    باقي مانده  نمونه هاي كهن  . بروز مي يابد  سقف و بويژه بادگيرها     
، يكي از دشواريهاي باستان شناسان       در ايران قبل از اسالم     قدمت بادگيرها  مبني بر     معماري پيداكردن شواهد . قبلي تخريب شده اند   

 تنها پايه هاي ديوارهـا قـدمت چنـد هـزار سـاله              بناهايش بايد عنوان كرد كه     قدمت قبل از اسالم      و ارگ بم     در رابطه با   .بوده است 
قدمت بادگيرهاي ارگ بم را كـه       توان   بخشهاي بناها همگي طي دورانهاي مختلف مرمت و ساخته شده بود و لذا نمي              ساير و   هداشت

  . متأسفانه همگي تخريب شده اند به قبل از اسالم نسبت داد

  

  

  

  

  

  
  

  بادگير در متون ادبي
مراجعه به متون ادبي به ويژه متون ادبي كهن بعنوان شاهدي بر پيشينه وجود بادگير در شـهرهاي ايـران و چگـونگي سـاختار                              

  . ه استمعماري آنها راهگشاي مناسبي بود

  ها ها و دائره المعارفواژه نامه  -3 اشعار - 2ها  سفرنامه-1.  كلي تفكيك كردگروهتوان به سه منابع موجود ادبي را مي
  

  بادگير در سفرنامه ها
دبي تنها شواهد  اثري از بادگير در آنها نيست و اين متون اه    در سفرنامه ها به وجود بادگير در شهرهايي اشاره شده است كه امروز    

چنانچه .  بندرعباس و آبادي نزديك بوشهر اشاره كرد، الر،توان به شيرازميشوند كه از جمله وجود بادگير در آن مناطق محسوب مي
بسياري .  وجود نداشتمناطقها نبود شاهدي بر وجود بادگير در اين  در مورد بادگيرهاي اين شهرها در سفرنامه مكتوب در متونتوضيحات

          ق و. هـ5 هايي مانند سفرنامه ناصرخسرو و ماركوپولو متعلق به قرنسفرنامه. كردنداز محققان شيراز و بوشهر را فاقد بادگير معرفي مي

  ق.  هـ 8 آب انبار متعلق به قرن -3تصوير
 )عكس از ميراث فرهنگي يزد(
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ب ناصر خسرو در سفرنامه خود به آ .داللت دارددر ايران ق كه از كهن ترين سفرنامه هاي سياحان است بر وجود بادگير در آن قرنها . هـ7
 اين ابنيه براي ذخيره آب باران ايجاد شده اند و گنبدهاي آن و بادگيرهايش از دور ": كند و چنين مي نويسد كهانبارهاي نايين اشاره مي

  .)119، 2536ناصرخسرو، ("پيدا و مشخص است

 خبر از استفاده از بادگيرهاي ساده و اوليه  هـ ق برابر با سيزدهم ميالدي به ايران سفر كرده است7ماركوپولو سياح ونيزي كه در قرن      
 در هرمز گرما چنان زياد است كه غيرقابل تحمل مي باشد از اينرو ساكنان آنجا وسايلي شبيه بادبزن دارند كه " :دهددر شهر هرمز مي

 م كه در آنها توصيفي از 17 قرن حانسياهاي  از سفرنامه. )1363،228ماركوپولو،( "جريان باد را از بيرون به درون خانه هايشان مي آورد

  .اشاره كرد 5جان فراير ،4ه، تاورني3، شاردن2توان به توناتبادگيرهاي ايران ارائه شده است؛ مي

  بادگير در اشعار 
از شعراي بنام مصري است كه      ) م1379-1326/ ق. ه   781 -726( ابراهيم بن شرف الدين بن عبداهللا بن محمد قيراطي مصري           

  :در اشعاري به بادگير تحت عنوان بادآهنج اشاره كرده استوي . ديوان شعر او مطلع النيرين نام دارد. رگذشتدر مكه د

  بادآهنجي هستم لبريز
  از حال و شور و شعف

  6."....بر فراز من كبوتران نغمه خوان
شرق جهان اسالم سفرهايي كـرده و از او      كاتب و شاعر به     ، اديب،   )م1062/ق.هـ  454دت قبل از    وال( ابوالحسن علي بن حسن بن طوبي       

 :شعر زير از ايشان است كه در آن لغت بادهنج آورده شده است. ديواني بجا مانده است

  در روز گرم تابستان به ديدارش آمدم
  به سردي پذيراي من شد

  در خانه بادآهنج ندارم: گفتم
  ۷.رخسار دوست بادآهنج من شد

ق بخشي را به بادگيـر اختصاص داده و اشعاري را     . هـ   1299 "من مطالع البدور في منازل السرور     " كتاب   عالءالدين ابن عبداهللا الغرولي در    

                      ؛ بكـار بـرده شـده اسـت        يكـي از واژه هـاي زبـان فارسـي مـي باشـد              كـه    " بـاذهنج  "در همه اشعار واژه     . از شعراي مختلف آورده است    

 .)45، 1299غرولي، ( 

  و باذهنج عال عالء          لكنه قدهوي هواء                                :لملكابن سناء ا 
  دام عليك النسيم فيه               كانه يطلب الشفاء        

  و نفحه  بادهنج اسكرتنا                وجدت بروحها بردالنعيم           :ابوالحسن عبدالكريم االنصاري 
  ن انيق الشكل سمح            تراه مثل راووق النديمآتينا م         
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  اين واژه ها فارسي همه از واژه بادهنج، بادآهنج، باذهنج استفاده شده است كهذكر شد؛در اشعار كهن عربي كه مالحظه مي شود حتي      
ر، بادغد، بادغرد، بادخوان، بادخن، بادغن، بـادغس،        بادرس، بادغ :  بادگير آورده است   را معادل كلمه  كلمات  اين  دهخدا در لغت نامه خود      . ند ا

توان گفت كه با توجه به كاربرد واژه فارسي براي اين سازه، نحوه ساخت آن نيز از ايران به مي .)249، 1336دهخدا، (بادهنج، بادهلخ، بادآهنگ 
گويند كه در واقع همان بـادگير اسـت كـه        مي  "اجير ب " يا   " بادجير "امروزه نيز اعراب به بادگير    . آن سوي آبهاي خليج فارس رسيده است      

  . درالفباي عربي به بادجير تبديل شده است"گ"بعلت عدم وجود حرف 

       

  

  

  

  

  

بستك در واقـع    . هاي از بادگير ديده شده است     اي به نام بستك كه اكنون در حومه شهر مدرن دبي واقع گرديده است، نمونه                در ناحيه     
   بوجـود آمـده بـود،      ) م 1889( ش  .  ه 1262 سـال    به ميان شيعه و سني      فاتي كه لنگه است و در پي اخـتال     اي در نزديكي بندر   اسم منطقه 

                  و در محله اي كه سـكني گزيدنـد شـروع بـه     )Roaf, 1988,8( هاي  بستكي به آنسوي خليج فارس در دبي امروزي مهاجرت كردندسني
 توسـط   قريـب بـه يقـين   بادگيرهاي دبي بـه احتمـال    .موده و آن منطقه بستك نام گرفت      شابه آنچه در ايران داشتند ن     هاي م ساخت و ساز  

 ي مي باشندبادگيرهاي موجود در كشورهاي جنوب ايران كه اقليم گرم و مرطوب دارند بسيار شبيه به بادگيرهاي. ايرانيان بستكي ساخته شد
  .  ندانند بندر لنگه، كنگ، قشم و غيره ساخته شده اهمايران كه در اقليم گرم و مرطوب 

  

  پيشينه يابي بادگير در ايران با كنكاش در حوزه باستان شناسي

م مسودا باستان شناس معروف در مسير خود از شاهرود به گرگان دو تپه يافت كه آنها را به نـام تپـه سـنگ چخمـاق                           1969 سال   به     
 كيلومتري شمال شـاهرود و در انتهـاي يـك دشـت     8هاي شرقي و غربي معروفند نزديك بسطام در     تپهاين دو تپه كه به      . نامگذاري كرد 

يـك نمونـه آزمـايش      . م  دو تپـه را حفاري كـرد       1973 م و    1971 سال     به مسودا". هاي جنوبي البرز قرار دارند    آبرفتي و در نزديكي دامنه    

  .)40، 1384خيز،چايچي امير( " دده سال پيش از عصر كنوني را نشان مي7800 از طريقه دوم و يا سوم تپه غربي تاريخ نسبي 14كربن

  .  نتايج تحقيقات خود را از تپه چخماق بصورت دوگزارش به چاپ رسانيده استمسودا

 

: ماخذ                             بادگيري در بندرلنگه‐۵تصوير نگارنده:ماخذ     يزد بادگيري در شهر‐۴تصوير
ند نگا
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مقالـه   در ايـن     گرديده،ش در تهران ارائه     . هـ 1352 از تپه چخماق در دومين كنفرانس باستان شناسي سال           مسوداگزارش اول          
اند مكانهايي از پالنهـاي مـسكوني را        در پالنهايي كه ايشان از كاوش هايشان ارائه داده        . هيچ صحبتي از بادگير به ميان نيامده است       

 هنگام ارائه اين مقاله از بادگيرها در جنوب ساسله جبال البرز بي اطالع بوده      مسودارسد كه   به نظر مي  . اندبعنوان شومينه معرفي كرده   
 در مقاله خود وجود خاكستر در بعضي از ايـن مكانهـا را              مسودا. باشندبه زعم نگارنده اين شومينه ها همان كانالهاي بادگير مي         . است

   .                (Masouda, 1974,23) مربع بوده است متر5/1ابعاد اين كانالها نيز . علت شومينه بودن اين كانالها معرفي كرده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

، اين مكان را محل مقدسي براي آتش فاري آنها نيز بر عهده ايشان بودههاي جنوب تركستان كه ح ايشان با مقايسه اين كانالها با شومينه
. نيست، لذا اثري از خاكستردر بسياري از آنها ندگرفته ابه زعم ايشان از آنجا كه اين شومينه ها دائماً مورد استفاده قرار نمي. دانسته است

 و اطاق را خنك شدهشده كه هوا پس از گذر از روي اين بسترها وارد اتاق در بادگيرها گاهگاهي از بسترهاي زغالي خيس استفاده مي"

  ).4تصوير(تواند احتمال بادگير بودن اين مجاري را به اطمينان نزديك كند  اين مطلب مي.  )Giabaklou, 1996, 53 ("كندمي

مهياري در تز دكتر وم به زبان فرانسه در استراليا به چاپ رسيده است كه متاسفانه دستيابي به آن در ايران مقدور نبوده، اما گزارش د         
كند كه سابقه استفاده گرفته از رساله دكتري مهياري مي باشد اين منبع ثابت ميدكتري خود به اين منبع ارجاع داده و پاراگراف زير بر

  . گردد اولين سند تاريخي درباره بادگيرهاي ايران به هزاره چهارم قبل از ميالد بر مي"ن به قبل از اسالم مي رسدبادگير در ايرا

شناسي ژاپن در خانه اي در تپه چخماق در هشت كيلومتري شمال هاي باستاناي ازآن در ايران توسط يكي از هيأتساده نمونه     
   Mahyari, 1996, 44(.8(  " جبال البرز در شمال شرقي ايران پيدا شده استشاهرود و در شيب هاي جنوبي سلسله 

 
 

  )Masouda, 1974, 33( ارائه شده از بقاياي تپه چخماق  پالنهاي‐۶تصوير
۳۳(
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 كه متن آن مسوداگردد و اما مقاله مذكور از ش برمي.  هـ1363 م يا 1984 آورده است به سال مسودامقاله اي كه مهياري از       
 مسوداش به رشته تحرير درآمده است و ممكن است .  هـ 1352انگليسي است و در كتابخانه موزه ايران باستان موجود مي باشد به سال 

  .نظر كرده باشد  سال بعد در نظرات خود تجديد9بعد از ارائه آن در 

  

  پيشينه يابي بادگير با كنكاش در حوزه متون ادبي
حال توجيه اين  است كه بهر م وجود داشته250     گفته شده است كه بادگير با سيستم دوران هوا در آتشكده ساسانيان در فيروزآباد 

 مصادف با  م14هاي قرن روف اولين شواهد موثق از وجود بادگيرها در فالت ايران را نمونه. دعاوي بدون داشتن مدرك غيرممكن است
  . )Roaf, 1988,58 (داند كه يكي از آنها در خراسان و پنج نمونه آن در يزد موجود استق مي. هـ 8قرن 

      :اند عبارتند ازدو كتاب كه ويژگيهاي شهر يزد را در آنزمان توصيف كرده. يد دوران رونق ساخت بادگيرها ناميدرا با 9 و 8  قرن 
كاتب از ساخت و ساز وسيع "  .10 تاريخ يزد جعفر بن محمدبن حسن جعفري-2 9 تاريخ جديد يزد كه توسط احمد بن حسين بن علي كاتب-1

او در توصيف اين بادگيرها چنان پيش مي رود . كندده يزد كه به تازگي تحت حكومت آل مظفر قرارگرفته است صحبت ميهاي وسيعي در محدوعمارت و باغ
  .)45، 1383ارجنان ميرجاني، (  ".كندكه از صفاتي چون رفيع و چهاردهانه در توصيف آنها استفاده مي

ــديمي  ــين ق ــت ر         اُك ــده اس ــده ش ــادگير در آن دي ــه ب ــايي ك ــرين بن ــر  ت ــه خ ــه غياثي ــي   دا مدرس ــان معرف ــرد در خراس                              گ
 اين بنا در قرن نهم ساخته شده است در حاليكه در يزد چندين بنا، شامل مسجد، آب انبـار، تكيـه از قـرن    .)O'kane, 1976,85(  كرده است
  .شودي كشور مشخص كرده است به قرن هشتم مربوط مي مانده كه تاريخچه ساخت آنها آنگونه كه سازمان ميراث فرهنگيهشتم بجا

   ميراث فرهنگي 2332؛ قدمت قرن هشتم؛ شماره ثبتي )مسجد، حسينيه، آب انبار، حمام(  مجموعه مهرپادين ‐
  ميراث فرهنگي1848مسجد ريگ؛ قدمت قرن هشتم؛ شماره ثبتي  ‐

   ميراث فرهنگي1610آب انبار وزير؛ قدمت قرن هشتم؛ شماره ثبتي  ‐
ترين اركان معماري سنتي ايران محـسوب       باشد اينست كه اين اجزاء كه در زمره بديع           آنچه كه در مورد بادگيرها حائز اهميت مي         

شـود و  استحكام بادگيرها هم به نگهداري از آنها مربوط مـي  . دوام آنها بخاطر تكنيك ساخت آنهاست     . پيوندندكم به تاريخ مي   شوند كم مي
. شود كه ساختمان ديگر مفيد نباشد و كارايي نداشته باشد         شك نگهداري و مرمت زماني متوقف مي      اما بي .  مناسب آنها  هم به شيوه ساخت   

  . رو به نابودي اندبه واسطه بروز و گسترش معماري مدرن، كارايي خود را از دست داده اند وبادگيرها نيز 

  

  گيرينتيجه  

يخي بادگير در جهان آن را بطور قطع به قبل از ميالد مسيح مي رساند اما اينكه چه كساني تحقيقات انجام گرفته در  مورد سابقه تار
 سال قبل از ميالد 1500با توجه به اينكه تصاوير پاپيروس هاي مصري متعلق به . براي اولين بار آن را ابداع كرده اند كمي دشوار مي نمايد
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شمال  در مسودابا توجه به داليل گفته شده پيرامون كنكاشهاي چخماق رجوع شود، مسيح است لذا چنانچه به كنكاشهاي مسودا در تپه 
تواند دليلي براي مدعي بودن ايرانيان براي اين مهم مي.  سال قبل از ميالد مسيح مي رسد4000، پيشينه ساخت بادگير در ايران به شاهرود

 اما در مورد استفاده .ستفاده از بادگير درهيچ كجاي خاورميانه وجود نداردابداع بادگير در جهان نيز باشد چرا كه چنين سابقه اي براي ا
در اشعار كهن اول اينكه . ايرانيان از بادگير قبل از اعراب به طور حتم مي توان بر اين نكته تاكيد كرد و دو دليل نيز بر اين ادعا كافيست

اگر چه متون ادبي مورد  باذهنج استفاده شده كه اين واژه ها فارسي است و  آورده شدند از واژه بادهنج، بادآهنج، اشعارعربي كه در بخش
توان گفت كه با توجه به كاربرد واژه فارسي براي اين سازه، نحوه ساخت آن نيز از  ميق به بعد مي باشند، اما. بررسي از قرن پنجم هـ 

دوم اينكه .  آنها باجير گفته مي شـود كه مخفف بادگير است كمانكه امروزه نيز بهايران به آن سوي آبهاي خليج فارس رسيده است
نكات مورد بحث . ي امارات در منطقه بستك قرار دارند كه منطقه ايراني نشين امارات بوده كه اولين ساكنان آن ايراني ها بوده اندبادگيرها

فارس دارد كه نشانه خالقيت و نبوغ معماران ايراني است، در اين نوشتار حاكي از استفاده ايرانيان از بادگير قبل از اعراب حوزه خليج 
بنابراين مي توان خاطرنشان كرد كه ايرانيان در زمينه طراحي بادگير نيز همچون ابداعاتي ديگر در حوزه معماري، منبع الهام ساير كشورها 
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