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خردادی  روزهای  سکند:این  لست 
دیگر  و  شده  گرم  حسابی  هوا  که 
سمتمان  به  خنکی  هوای  پنجره 
که  کنید  فکر  این  به  نمی فرستد، 
در گذشته ها که از کولر و خنکای 
چه  ایرانی ها  نبود،  خبری  مطلوبش 
کار می کردند و چه فکری به حال 
این گرمای خاورمیانه ای می کردند؟ 
معجزه  حصیری  بادبزن های  آیا 
حسابی  زدنی  باد  هر  با  و  می کرد 
چندان  که  البته  می شدند؟  خنک 
فایده ای نداشته و فقط جهت باد گرم 

را عوض می کرده!
از  یکی  می خواهیم  متن،  این  در 
ایرانیان  هوشمندانه  راهکارهای 
روزگار  در  هوا  شدن  خنک  برای 
بی کولری را بررسی کنیم. راهکاری 
و  شد  معروف  دنیا  در  حسابی  که 

سروصدا کرد.
از گرما  برای دور شدن  در گذشته 

چه کارهایی انجام می دادند؟
ایرانیان ناچار بودند به فکر چاره ای 
مدار  در  گرفتنشان  قرار  زیرا  باشند 
بیابانی جهان، شرایط گرم و خشکی 
خبری  و  بود  زده  رقم  برایشان  را 
دیدن  نبود.  که  هم  تکنولوژی  از 
پیشینیان در کل جالب  راهکارهای 
است اینکه بدون تکنولوژی چه ساز 
رفاهشان  به  رسیدن  برای  کاری  و 
دور  برای  مثاًل  می گرفتند.  پیش 
تابستان،  سوزان  گرمای  از  شدن 
مواد غذایی و خوراکی های ویژه ای 
می دادند،  قرار  وعده هایشان  در  را 
لباس هایی با جنس خنک و مناسب 
از  مهم تر  انتخاب می کردند و  فصل 
همه، معماری خانه ها بود که تابستانه 
و زمستانه داشت. اگر از عمارت های 
خانه های  بگذریم،  اعیانی  و  باشکوه 
با  زیرزمین  عمومًا  هم  عادی  مردم 
حوضی داشت که در فصل های گرم 
سال، پناهگاه اهل خانه می شد. هنوز 
قدیمی  خانه های  به  سری  اگر  هم 
بیشتر  خنکای  است  ممکن  بزنید، 

زیرزمین را حس کنید.
اّما خانه های اربابی و اعیانی تر ممکن 
داشته  بادگیر  خودشان  برای  بود 
باشند. این بادگیرها را در جای جای 
همه  از  بیش  دیده اید.  احتمااًل  ایران 
آب  که  ایران  مرکز  و  جنوب  در 
و هوا گرم تر است استفاده می شده. 
وجود  و  بادگیر  از  استفاده  تعدد 
باعث  یزد  در  شاخص  بادگیرهای 
شده این شهر با نام »شهر بادگیرها« 

معروف شود.
این  پیشینه  اندکی  ادامه،  در  حاال 
بادگیرهای معجزه آسا و سپس نحوه 
تا  می کنیم  بررسی  را  کارکردشان 
متوجه علّت استفاده از این معماری 

جالب در خانه های ایرانی شویم.
زندگی  وارد  زمانی  چه  از  بادگیر 

مردم شدند؟
دقیق  تاریخ  می گویند  ما  به  منابع 
معماری های  به  بادگیر  ورود 
حدس  اّما  نیست  معلوم  ایرانی 
هجری  اول  قرن  همان  از  می زنند 
درواقع  اّما  گرفتند.  شکل  بادگیرها 
منابع  طبق  که  بنایی  قدیمی ترین 

تاکنون وجود بادگیرش تأیید شده، 
نهم  قرن  در  خرگرد  غیاثیه  مدرسه 
کنیم  اضافه  است  الزم  البته  است. 
ایران  مخصوص  بادگیر  ساخت  که 
نبوده و از همان قرون اولیه هجری، 
هم  ایران  همسایگان  و  آفریقا  در 
بادگیر  نام  ساخته می شده.گفته شده 
بادغر،  بادخون،  بادخان،  اسم های  با 
بادهلج  بادهنج،  بادآهنج،  بادآهنگ، 
مختلف  منابع  در  نام هایی  چنین  و 
ایرانی  معروف  شاعران  اشعار  حّتی 

آمده است.
درباره  جهانگردان  طرفی  از 
بادگیرهای ایرانی در سفرنامه هایشان 
می نویسند و از کارکدش می گویند 
مثاًل شادرن درباره خانه بادگیرداری 
سیلوای  یا  می نویسد  اصفهان  در 
هرمز  بادگیرهای  درباره  فیگروا 
می گوید. این ها نشان دهنده استفاده 
بادگیر در آن دوران است که مورد 
گرفته  قرار  هم  جهانگردان  توجه 

است.
اجزای مهم بادگیر

سنتی  سازه ای  بادگیر  که  می دانیم 
برای  که  است  ایران  معماری  در 
به  خود  کردن  خنک  و  جابه جایی 
با  ساختمان  داخل  هوای  خودی 
بهره گیری از وزش باد و تغییر دمای 
هوا ساخته شده است. این سازه مهم 

دو بخش دارد:
است.  برجی  شامل  بیرونی  1.بخش 
)بیشتر  پهلو   ۸ یا   ۴ زمینه  برج  این 
دارد  بسته  آسمانه  با  راست گوشه( 
که از آجر یا آجر و خشت بر باالی 
برج،  این  بدنه  درون  شده.  بنا  بام 
یک دهانه یکسره است و در دیگر 
دهانه های  شمار  نسبت  به  گونه ها 
بادگیر با تیغه های مورِب جداکننده 

به ۲ یا ۸ بخش تقسیم می شود.
شامل  هم  درونی  ۲.بخش 
هواکش هاست.  و  باد  گذرگاه های 
هواکش ها  و  باد  گذرگاه های  این 
درون ساختمان قرار دارند و بادگیر 
یا  زیرزمین  و  تابستانی  تاالر  به  را 

حوض خانه مرتبط می کنند.
بادگیرها گرچه عملکردشان یکسان 
متفاوت  ساختارهایشان  اّما  است 
است. بخشی از این تفاوت به شرایط 
برمی گردد.  ایران  متنوع  اقلیمی 
در  مختلف  بادگیرهای  بررسی 
آنها  انواع  با  را  ما  متفاوت  مناطق 
آشنا می کند.اگر شکل ساده بادگیر 
را بخواهیم در نظر بگیریم، خوپشته 
مانند برپایه ای کوتاه است که فقط 
خنک  باد  طرف  به  باز  دهانه  یک 
بدون  بادگیرها  اینگونه  دارد.  محلی 
بام  کرانه  بر  و  هستند  برج  یا  میله 
خروجیشان  دهانه  می شوند.  ساخته 

هم به سقف اتاق باز می شود.
بادگیرها چطور کار می کنند؟

و  موسمی  باد  جریان های  بادگیرها 
مناطق  در  که  منظمی  شبانه روزی 
دارد  وجود  ایران  خشک  و  گرم 
دلپذیر  و  خنک  هوای  به  تبدیل  را 
بادگیرها  می کردند. خنک سازی در 
باد و تغییر چگالی هوا در  با وزش 
داخل و اطراف، انجام می شده است.

امروز شما
خواندنی

فروردین
کامل  آگاهی  و  شناخت  عدم  دلیل  به 
درستی  به  نمی توانی  شخصی،  مورد  در 
با او ارتباط برقرار کنی و این موضوع 
باید  می کند.  افسرده  و  ناراحت  را  تو 
کمی  و  بشناسی  بهتر  را  او  کنی  سعی 
کنی. عمیق تر  را  احساساتت  و  ارتباط 

    اردیبهشت
کن.

کوتاه آمدن در برخی مسائل به معنای 
است  ممکن  نیست.  شکست  پذیرش 
و  تدبیر  یک  اثر  در  آمدن  کوتاه  این 
باشد.  اتخاذ شده  دوراندیشی خردمندانه 

پس نگران نباش.

خرداد
باید دوباره به سوی دوست و یا همسر 
با  نفری  دو  تا  کنی  سعی  و  رفته  خود 
یک گفتگوی جدی و صریح مشکالت 
را حل و فصل کنید. با گفتگو می توان 

به نقطه نظرهای مشترکی رسید.
تیر   
سرگردان  و  حیران  که  است  مدتی 
قلب  و  عقل  بین  که  کسی  مانده ای. 
خود گرفتار شده باشد به همین وضعیت 
این  بین  از  دچار خواهد شد. سعی کن 
چه  هر  و  کرده  انتخاب  را  یکی  دو 

زودتر تکلیف خود را روشن کنی.

مرداد
باید  پیشنهاد  یک  کردن  قبول  از  قبل 
در  و  شناخت  را  مقابل  طرف  خوب 
مورد آن تحقیق کرد و همه احتماالت 
را در نظر گرفت بعد جواب داد. عجله 
بار  به  پشیمانی  کاری  هر  در  کردن 

می آورد.

شهریور

با  گشاده  روی  و  باز  آغوش  با  باید 
کنی.  برخورد  همسرت  یا  و  دوست 
ایرادی  یا  و  عیب  که  نیست  هیچ کس 
نداشته باشد. این مسئله در مورد خود تو 
هم صادق است. باید با گذشت از بعضی 

عیب ها چشم پوشی کرد.

 
مهر

به  نکرده ای.  انتخاب  را  درستی  راه 
آگاهانه  انتخاب  این  می رسد  نظر 
نخواهد  هم  خوبی  پایان  و  نبوده 
فکر  بیشتر  این باره  در  از  بهتر   داشت. 

کنی.

آبان

موقعیتی پیش می آید که تو باید دست 
به انتخاب بزنی. باید شرایط را از جوانب 
مختلف بررسی کنی و سپس درباره آن 

تصمیم بگیری.

آذر
و  برخورد  خوش  دیگران  با  رابطه  در 
دوست،  با  رابطه  در  اما  هستی  مهربان 
باید علت  سخت گیر و خشن می شوی. 
را  رفتارت  و  بفهمی  را  برخورد  این 
تکیه گاه  تو  دوست  چون  کنی  عوض 

توست.

دی

درون  در  ما  ضعف  نقطه  بزرگترین 
این  برابر  در  بیرونی  موانع  ماست. 
هر  از  قبل  پس  نیست.  هیچ  ضعف ها 
روشن  خودت  با  را  تکلیفت  اول  کار 

کن. تو دقیقًا چه می خواهی؟!

بهمن
گفتگو  با  را  اختالفات  و  ناراحتی  باید 
موردش  در  وقت  هیچ  اگر  کرد.  حل 
صحبت نشود بعدًا دچار ضرر می شوی. 
صمیمی  و  دوستانه  گفتگوی  یک  با 
را  سوءتفاهم ها  و  مشکالت  می توانید 

حل کنید.

اسفند

دیگران  عواطف  و  احساسات  به  کمی 
تو صحبت  با  که  زمانی  بگذار.  احترام 
پرت  حواست  واقعًا  اگر  حتی  می کند، 
نشان  او  به  جمالتی  با  کن  سعی  است 
داری.  را  کافی  توجه  مثاًل  که  دهی 
حداقل اینطوری او بین تو با دیوار فرق 

می گذارد.

ساز و کار بادگیر؛ کولرهای مجّهز ایرانیان

 در گذشته

بادگیرها؛ بهتر از کولرهای امروز

کارگاه
سفالگری 

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع

ارسال   toloudaily@gmail.com

کنید تا در روزنامه درج گردد

یک تهیه کننده سینما:

ریسک ساخت فیلم باال رفته است

تهیه کننده فیلم »آن شب« با بیان اینکه این فیلم به زودی در شبکه 
نمایش خانگی توزیع می شود، از باال رفتن ریسک ساخت فیلم در 
این روزها و اینکه توقع دارد حمایت های اعالم شده برای اکران 

در دوران کرونا در زمان مقرر انجام شود، صحبت کرد.
آیا  اینکه  به  پاسخ  در  ایسنا  با  گفت وگویی  در  درمنش  محمد 
چیزی  فیلم ها  اکران  برای  شده  اعالم  حمایت های  از  تاکنون 
از  و  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  االن  به  تا  گفت:  است؟  کرده  دریافت 
حمایت و جدول تعرفه ای که برای حمایت در نظر گرفته بودند 
خبری نیست یعنی نه از سینمادارها و نه از وزارت ارشاد تاکنون 
براساس  ما  که  است  حالی  در  این  نکرده ایم،  دریافت  ریالی 
کرونا  دوران  در  سینمایی  اکران  به  مجاب  حمایت ها   همین 

شدیم. 
در  که  سمفا  در  فیلم  فروش  صفحه  طبق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میلیون   300 حدود  تاکنون  شب«  »آن  است،  تهیه کننده  اختیار 
تومان فروش داشته است، ادامه داد:  ما وقتی اکران فیلم در ایران 
را شروع کردیم، پخش آن در امریکا هم شروع شده بود و برای 

جلوگیری از کپی غیرمجاز باید همزمان در ایران هم نمایش داده 
می شد؛ اما مخّیر بودیم که اکران آنالین یا پرده سینما را انتخاب 
کنیم و چون در اکران سینمایی حمایت می شدیم تصمیم به اکران 
در سینماها گرفتیم. ضمن اینکه ویژگی های فیلم هم بر این اساس 

است که باید روی پرده دیده شود.
هم  را  این  می کنیم،  صحبت  حمایت  از  وقتی  البته  افزود:  او 
یادآوری می کنم که اکران فیلم چند هفته دیگر ادامه دارد و ما 
از پایان اکران توقع داریم که حمایت ها به طور کامل انجام شود.

اکران  از  خاصی  شرایط  در  که  آنجا  از  گفت:  همچنین  درمنش 
سینما به سر می بریم و فیلم جدیدی اکران نشده، قرار بود که »آن 
نمایش  شبکه  در  بعد  و  باشد  پرده  روی  تابستان  اوایل  تا  شب« 
خانگی توزیع شود، این کار به زودی انجام خواهد شد و شاید در 
صورت داشتن مخاطب و سالن های متقاضی اکران فیلم در سینماها 

هم ادامه داشته باشد.
او در پایان در پاسخ به اینکه آیا در تدارک ساخت فیلم جدیدی 
است یا خیر و شرایط سینما را در دولت جدید چطور پیش بینی 
می کند؟ گفت: چند طرح سفارش شده ای که در حال نگارش باشد 
فیلم جدیدی را شروع  تا پایان شرایط کرونا ساخت  اما  را دارم، 
نمی کنم، یعنی هر چند سالی که کرونا طول بکشد برای ساخت 
ثبات  به  تا وقتی که شرایط  افتاد  نخواهد  اتفاقی  ما  فیلم در دفتر 
تهیه کننده  وقتی  و  باالست  خیلی  االن  کار  ریسک  چون  برسد، 
وارد کار می شود با یک شرایط غیرمنطقی مواجه می شود. ضمن 
اینکه فکر نمی کنم اندیشه حاکم در اداره کشور رو به رشد باشد 
و در این سال ها تجربه کرده ایم که شرایط در هر دولت از دولت 
باشد را  بهبود  به  بعدی بدتر شده است و موردی که وضعان رو 

کم دیده ایم.

معمای علیرضا خمسه 

از  اتاق گریم، خبر  از خود در  انتشار ویدیویی  با  علیرضا خمسه 
ایفای شخصیتی متفاوت را داد و در عین حال از ارائه توضیحات 

بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
فضای  در  ویدیویی  انتشار  با  خمسه  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 

مجازی از بازی در یک پروژه جدید خبر داده است.
این بازیگر در این ویدیو با اشاره به اهمیت گریم برای بازیگران 
عنوان کرد: یکی از عالقه مندی ها و در واقع مهمترین عالقه مندی 
کسی  چه  تو  بپرسند  ما  از  لحظه  هر  که  است  این  بازیگرها  ما 
هستی؟ برای ما هیچ چیز جذاب تر از این نیست که روزمان با گریم 
آغاز شود؛ مخصوصًا گریمی که می خواهد تو را به شخصیتی کاماًل 
حال  در  ویدیو  این  در  که  کند.خمسه  تبدیل  خودت  از  متفاوت 
گریم شدن است، در کنار امید گلزاده گریمور سینما و تلویزیون 

قرار گرفته و عنوان می کند که طراحی گریم از امید گلزاده است 
و اینکه قرار است چه نقشی را بازی کند در آینده خواهیم فهمید.او 
در پایان می گوید که گریمورها کمک می کنند تا علیرضا خمسه 
می کند:  اضافه  و  شود  میدان  وارد  جدیدی  شخصیت  و  فراموش 

امیدوارم این کار را ببینید و بپسندید.

با هدف معرفی بایزید بسطامی تهیه شد؛

خنیای هستی در بسطام
شهرستان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
تاریخی  شهر  در  هستی  خنیای  مستند  تصویربرداری  از  شاهرود 

بسطام خبر داد.
با اعالم این  به گزارش ایرنا، حمیدرضا حسنی۲9 خردادماه 1۴00 
ایران زمین  با هدف معرفی مشاهیر بزرگ  افزود: این مستند  خبر 
تصویربرداری می شود که بخشی از آن به معرفی بایزید بسطامی و 

آرامگاه این عارف شهیر اختصاص داشت.
شهرستان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
فراهانی،  علیرضا  کارگردانی  به  مستند  این  گفت:  شاهرود 
و  تهیه  قهرمانلو  سروش  بازی  و  پور  سعادت  مهدی  تهیه کنندگی 

تولید می شود.
معرفی  در  مستند  برنامه  این  پخش  و  تولید  اینکه  به  اشاره  با  او 
جاذبه های گردشگری استان سمنان و شهرستان شاهرود بسیار موثر 
است، افزود: یکی از بهترین راه های معرفی استان سمنان استفاده از 

پخش فیلم در شبکه های مهم داخلی و بین المللی است.
تاریخی بسطام واقع در مرکز بسطام شامل  حسنی گفت: مجموعه 
بخش هایی چون امامزاده محمد )ع(، آرامگاه بایزید بسطامی، خانقاه 

یا صومعه بایزید، مسجد دوم بایزید، مسجد جامع بسطام، منار بسطام، 
مدرسه  و  کاشانه  برج  الجایتو،  ایوان  و  داالن  خان،  غازان  گنبد 

شاهرخیه است.
به  که  است  هجری  سوم  و  دوم  قرن  نامی  عارف  بسطامی  بایزید 
سلطان العارفین اشتهار دارد. مزار بایزید نیز در گوشه جنوب غربی 
صحن مجموعه تاریخی بسطام قرار دارد. سنگ مرمری متشکل از 
۴ قطعه روی آرامگاه بایزید قرار دارد که متعلق به شخصی به نام 
قاضی ملک بوده است و در آن مناجاتی از حضرت علی)ع( نوشته 

شده و مشخص نیست به چه دلیل روی آرامگاه بایزید قرار دارد.


