
 "آشپزخانه"و  "خطبَمَ" تطبیقی بررسیهای معنایی فضا؛ مولفه

 

 چکیده

هر کنند. بندی میمقولهبرای ذهن ما مفاهیم را در خود حمل کرده و جهان را بخشی از زبان، واژگان به عنوان 

ارجاء  بیرونی واقعیت واحدیک ذهن را به همگی آنها  که و مترادفی دارد معنیهم واژگان در داخل خود، زبان

مورد  موضوعد که شومی ترمسئله وقتی جدیاین است؟ یکی بودن به معنی الزاما  "مترادف بودن"آیا  دهند.می

برای یک مابازاء فضایی چرا ما  .باشدلمس عینی قابل واقعیتیک ، انتزاعیپیچیده  یک مفهوم به جای اشاره،

 "مطبخ"معنایی دو واژه تمایزات  بررسی ،نوشتار حاضردغدغه اصلی شناسیم؟ را می متنوعیهای ، واژهیکسان

آیا مطبخ، همان  .روندبه کار می از فضای خانگیبخش یک اغلب برای نامیدن که  است "آشپزخانه"و 

-کالبدیو نیز ساختار  واژگان تحلیلاستناد به  این مقاله باوجود دارد؟ آنها بین چه تمایزاتی  ،آشپزخانه است

تمایزات میان این دو مفهوم را درنهایت، های معنایی هرکدام را استخراج کرده و مولفه، هافضااین کارکردی 

ها لغتنامهچه در )گرچه امروز، مطبخ دهد که به عبارت دیگر نشان می. کشدتصویر میبه  دوگانه تعدادیقالب 

آشپزخانه  مطبخ هماندرواقع، شود ولی می آشپزخانه آوردهمعادل زبان(، محاورات روزمره فارسیو چه در 

 کنند. یاد می "معنایی مطلق کلماتاممکن بودن همن "از آن تحت عنوانشناسان اصلی است که معنیاین،  .نیست

و نیز مصاحبه با تعدادی از  های استفاده شده در این مقاله اغلب از طریق مشاهده خود نگارنده از فضاوصیفت

  حاصل شده است.سال افراد میان

 کلیدواژگان

 فضاواژگان، مطبخ، آشپزخانه، هایی معنایی، مولفهمعنایی، هم

  



 مقدمه و طرح مسئله

معنایی چنین معموال در تعریف هم شود.ها دیده می، نوعی از رابطه میان واژگان است که در همه زبانمعناییهم

معنی به جای یکدیگر به کار روند در معنی زنجیره گفتار، تغییری حاصل اگر دو واژه هم"شود که گفته می

جدید یا گنگ در میان ای ها زمانی که قصد توضیح واژهاستفاده از مترادف (301: 3131)صفوی،  "آید.نمی

رفیق/  :کنندها بسیار استفاده میاز مترادفدر تجربیات روزمره خود، ها انسان. و کارآمد استروالی عادی باشد 

دهد. در این ساختاریست که خود را در واژگان فضایی نیز نشان میروان و...  روح/اتومبیل،  دوست، ماشین/

استفاده  "فضاها"یا  "جاها"، "هامکان"نامیدن ها برای هایی است که انساناینجا منظور از واژگان فضایی، واژه

، "بهداشتی"سرویس های دیگری چون ، مترادف"دستشویی"زبانان برای کنند. به عنوان مثال، فارسیمی

فضای واژگان خطاب یک چرا چنین تنوعی در نیز دارند.  "توالت"و  "خال"، "آببهدست"، "مستراح"

همه این واژگان، دقیقا به مفهومی واحد اشاره داشته و فضایی وجود دارد و مسئله مهمتر اینکه آیا مشخص 

معنایی مطلق وجود ندارد؛ در هیچ زبانی، هم"شناسان معتقدند معنیکنند؟ تصویر می شنوندهیکسان را در ذهن 

جمالت زبان بتوانند به جای یکدیگر به کار روند و تغییری  توان یافت که در تمامیای را نمییعنی هیچ دو واژه

و  "ماشین"معنایی رابطه هم وجود داردهایی که در این مورد یکی از مثال "در معنی آن زنجیره پدید نیاورند.

ولی همین او  "ماشین/ اتومبیلم را در خیابان پارک کردم"تواند بگوید است. یک گویشور فارسی می "اتومبیل"

در جمله دوم، ماشین و  "بشویم.ها را در ماشین / اتومبیل ریختم تا لباس"رای ساختن این جمله مجاز نیست: ب

برهمین اساس  .به کار روندمعنایی خود را همچنان حفظ کرده و به جای یکدیگر توانند رابطه هماتومبیل نمی

به یک منطبق بر هم نبوده و  دقیقاهای متعددی که برای یک فضای واحد وجود دارند توان گفت که واژهمی

دو واژه فهم تمایزات فرض نظری به دنبال مقاله حاضر با همین پیش دهند.واقعیت بیرونی یکسانی ارجاء نمی

واژه ها ضروری است: به این پرسش برای فهم این تمایزات، ابتدا پاسخاست.  "آشپزخانه"و  "مطبخ"فضایی 

اینجا و برای پاسخ به در  ؟ه، چه فضایی را مدنظر داردو واژه آشپزخان دهدمیازاء بیرونی ارجاء مطبخ به چه مابه

شناسانه است و از مبحث اصالتا زبان، مدلی که شدهلگوبرداری اشناسانه از یک مدل معنیاین سواالت، 

های مولفه" بایستبرای مشخص کردن معنی دقیق هر واژه می ،طبق این مدل است.شناسی اشاعه یافته واج



مفاهیم  دهنداجازه میکه به گویشوران  هستندای افیشرایط الزم و ک ،هااین مولفه آنرا استخراج کنیم. "معنایی

 شود:چنین گفته می "مرد"و  "زن"های معنایی دو واژه به عنوان مثال، در مورد مولفهتفکیک کنند. را از هم 

  [+بالغ] [+مذکر] [+انسان]مرد   

  [+بالغ] [مذکر -] [+انسان]زن  

 ( 3131:833)صفوی، 

 "ای معنایی فضاهمولفه"های معنایی واژگان، بحث آن است که با الهام گرفتن از ایده مولفه حاضر قصد نوشتار

 هایشان از هم بپردازد. ا استفاده از آن، به توضیح دو فضای مطبخ و آشپزخانه و تفاوترا مطرح کرده و ب

بخش دوم،  و کندبخش اصلی است: بخش اول، این دو واژه را از نظر لغوی بررسی می دواین مقاله دارای 

 دهد. این دو فضا را شرح می هر کدام از کارکردی-ساختار کالبدی

 

  واژگانیمعنای بررسی بخش اول: 

 مطبخ

 "پزخانه، خورشخانهخانه، دیگغذا، آشپزخانه، جای دیگ پختن، باورچی جای پختن"را  فرهنگ دهخدا، مطبخ

دیگر  و نویسندهاشعار خاقانی، نظامی، مولوی و چند شاعر تاریخ بیهقی، هایی ازتعریف کرده و شاهد مثال

 "مطبخ سفید داشتن"او همچنین از ترکیب کنایی  ت.به کار رفته اس همین معنیبه لفظ مطبخ،  آورده که در آنها

 به معنی بخیل بودن یاد کرده است.

و به شاهد مثالی از  قرار داده "آشپزخانه و جایی که در آن خوراک پزند"مطبخ را معادل فرهنگ معین نیز  

آنچه مربوط به مطبخ باشد و یا "را به معنی  "مطبخی"او همچنین واژه  سلجوقنامه ظهیری استناد کرده است.

آورد. واژه می  امثال و حکم دهخداتعریف کرده و شاهد مثالی از  ".کندکسی که در آشپزخانه کار میآشپز و یا 



کند و معنی می "ئیس آشپزخانه پادشاه یا بزرگیر"معین آنرا به معنی  ترکیب دیگری است که نیز "ساالر مطبخ"

 آورد. برایش شاهدی از اشعار ناصرخسرو می

 آشپزخانه

را نیز معادل  "آشپزی". او "خانهباورچی ،آش خانه ،تنورخانه خ،مطب"آورد: دهخدا ذیل واژه آشپزخانه می

 "آشپز"دهد و در توضیح قرار می "پزیخورده، طباخت ،پزیخوراک ،پزندگی ،پزیدیگ ،خوالیگری ،طباخی"

اشاره  "نمکشه یا بیآشپز که دو تا شد آش یا شور می"المثل توضیحاتی مشابه معین آورده و تنها به ضرب هم

  کند.می

آشخانه، مطبخ و آنجا که طعام پزند و نیز آنچه که در "نویسد: می واژه آشپزخانهدر توضیح نیز فرهنگ معین 

در فرهنگ معین نیز  "باشیآشپز"و  "آشپزی"، "آشپز"های واژههمچنین  "رود از ظروف و...کار میمطبخ به

است، مثال آشپز: طباخ، آشپزباشی: رئیس  ای به مطبخ شدهاند که در تعریف هرکدام از آنها نیز اشارهآمده

 طباخان، آشپزی: طباخی.

 "محل تهیه غذا"سنتی به  مطبخ و آشپزخانه هر دو واژگانی هستند که در معنایآید که از مطالب باال چنین برمی

تر است و نسبت در مورد اینکه کدام واژه قدیمیروند. میبه صورت مترادف یکدیگر نیز به کار شاره دارند و ا

دهند که واژه نشان میای مذکور، ههای حاصل از لغتنامهتوان کرد. یافتهادعای دقیقی نمی به دیگری تقدم دارد

هجری به بعد  4ساالر از قرن قالب کلمات مرکب دیگری چون مطبخ مطبخ چه به صورت مجزا و چه در

آورند از بیهقی و ناصرخسرو می است. ابیاتی که دهخدا و معین ه در ادبیات فارسی وجود داشتههموار

 )آشخانه، آشپز و...( شده از آنهای ترکیبشاهدمثالی بر این مدعاست اما در مورد واژه آشپزخانه و سایر واژه

به ذکر  ،کالسیک باشد آورده نشده و تنها دهخدا نکه مربوط به شاعراشاهدمثالی ها کدام از این لغتنامههیچدر 

خوالیگر، که آنرا مترادف آشپز آورده  المثل پرداخته است. این درصورتی است که همین او ذیل واژهیک ضرب

دمت واژه مطبخ و تقدم آن نسبت به مسئله ق پرداخته است.کالسیک به ذکر چندین شاهدمثال از شعرای 

که واژه رایج و  اندگفتهو  کردهحاضر نیز به آن اشاره پژوهش  شوندگانمصاحبهآشپزخانه، امری است که 

رواج استفاده  آنها صراحتا،یکی از  اند.کردهاز آشپزخانه استفاده می بعضا هامردمی، مطبخ بوده ولی تحصیلکرده



نیم در  به تهران شانبه پس از مهاجرت ،اشرا در عادات زبانی خود و خانوادهاز واژه آشپزخانه به جای مطبخ 

   دهد. نسبت میقرن پیش 

 

  ییبررسی ساختار فضابخش دوم: 

 مطبخ

است، به عبارت  های سنتی اغلب در فضایی مجزا از ساختمان اصلی خانه قرار داشتهفضا در الگوی خانهاین 

 شده است.دیگری از حیاط ساخته می ها نبوده و در گوشهخانه و در مجاورت اطاق دیگر، محل طبخ غذا داخل

شده که در معرض دید قرار ستشویی، جزء فضاهای بیرونی ساختمان محسوب میمانند درو مطبخ، از این

  ندارند.

شدند. یکی از می سازیمناسبو برای خروج دود حاصل از اجاق،  ها غالبا دارای سقف بلندی بودهمطبخ

ها مجراهایی بودند قسمت باالی اجاق بوده، این دودکشهایی در سازی، ساخت دودکشهای این مناسبشیوه

را به هوای آزاد هدایت دود هنگام ساخت خانه و به عنوان بخشی از دیوار طراحی شده و از باالی اجاق، که 

توانست هزینه ساخت آن و ها چنین سیستمی برای تهویه هوا نداشتند. علت این امر میاما همه مطبخ ند.کردمی

داد که فضا تغییر کاربری داده و یا طراحی نشدن آن در ابتدای ساخت خانه بوده باشد. این اتفاق وقتی رخ می

هویه مطبخ به این شیوه بود که یا دو در شد. در این موارد، سیستم تپس از ساخت، از اطاق به مطبخ تبدیل می

پنجره در دیوار  به شکلهایی که تهویهه هوا را به جریان بیندازد و یا کردند کورودی بزرگ برای آن تعبیه می

این فضاها عالوه بر نقش در گردش هوا، روشنایی فضای مطبخ را نیز  اند.فاقد شیشه بودهعموما ساخته شده و 

هممواره دودآلود و سیاه بوده  ، فضای مطبخهای تهویهرغم وجود این سیستملیعبا این حال، کردند. تامین می

همین  کنند.های کسانی است که از آن صحبت میاین مسئله، مهمترین ویژگی مطبخ در توصیفبه طوری که 

ه و صرفا به عنوان فضای زیبایی تلقی نشدسوس ساکنان، شده که از ه گرفتن و نیز نور کم باعث میمسئله دود

توجهی به زیبایی فضای این بییک فضای کارکردی و عملکردی، در جایی به دور از چشم دیگران قرار بگیرد. 



های شناسانه معماران در طراحی سایر بخشهای زیباییگیرد که ما با حساسیتمطبخ در شرایطی صورت می

 . مواجهیماصلی خانه 

تر بوده و هنگام شب نیز برای تامین روشنایی آن از ها عموم تاریکمطبخ نسبت به فضاهای اصلی خانه و اطاق

زیرانداز آجری و سنگی بوده و کف مطبخ، اند. کردهآنرا از دیوار مطبخ آویزان میشده که هایی استفاده میچراغ

نشستن یا دور هم جمع شدن زنان حین کار وجود اند. بنابراین فضایی برای کردهیا فرشی روی آن پهن نمی

جمعی اند کاری را به صورت دستهخواستهزنان در مواردی که میکاری بوده است. صرفا نداشته و یک فضای 

ها و مراسم( ناچار به فضای حیاط آمده نذری پختن انجام داده و در این حین با هم صحبت کنند )مثال در مورد

  شستند.نو آنجا دور هم نمی

تنور  اند: تنور و اجاق.شدههر مطبخ دارای دو عامل کلیدی و اصلی بوده که هر دو به امر پخت و پز مربوط می

است البته در برخی مواقع،  های فضای مطبخ ساخته شده و مخصوص پخت نان بودهمعموال در یکی از گوشه

هایی در داخل آن قرار پایهسهشده است، به این شیوه که از آن برای پخت غذا و یا گرم کردن آن نیز استفاده می

ت و گل ساخته شده و گوشه دیگری از مطبخ، به ها هم با خشاجاقگذاشتند. داده و ظرف غذا را روی آن می

 گرفتند. صورت ردیفی در کنار یکدیگر قرار می

  
 

شدند. هر اجاق از دو دیوار گلی و کار گذاشته میهنگام ساخت خانه در داخل دیوار متحرک نبودند و ها اجاق

در وسط این فضا چسبیدند. شان میشد که به موازات هم روی زمین قرار گرفته و به دیوار پشتگچی تشکیل می



های متفاوت به دلیل اندازهگذاشتند. کردند و ظرف را روی این دو لبه میهیزم قرار گرفته و آتش روشن می

های کوچک( و بزرگ )برای ها عموما دو سایز کوچک )برای کتری، دیزی و قابلمهوپز، اجاقهای پختظرف

آمدهایشان بستگی وای هر مطبخ به تعداد اعضای آن خانوار و نیز میزان رفتهاند. تعداد اجاقدیگ( داشته

، گون چوبشده است. ای از آن انبار میگوشه عموما درمطبخ همچنین نیازمند سوختی بوده که  داشته است.

ابزارها و ظروف مرتبط با پخت و پز . اندکردهنقش سوخت مطبخ را ایفا می انیا فضوالت حیوصحرایی و ی

این وسایل یا از دیوار آویزان شده و یا  در همان فضای مطبخ قرار داشته است.)مانند دیگ، آبکش، کفگیر و...( 

ها از جمله این فضاها سکوها و طاقچهگرفتند. ای که به این منظور طراحی شده بودند قرار میدر فضاهای ویژه

های کوچکتری که در باالی مناطق از جمله شاهرود، واقع در استان سمنان، به طاقچهمردم برخی اند. بوده

سایر اند. گفتهمی "َرف"های بزرگتر ساخته شده و مخصوص نگهداری ابزارها و اشیاء کوچکتر بوده طاقچه

مطبخ ابزار و ظروفی که ویژه سرو غذا و خوردن آن است در داخل ساختمان و در مکان دیگری دور از 

 و در مواردی هم که برای پخت غذا به آب نیاز بودهمطبخ دارای سیستم آبرسانی نبوده  شده است.نگهداری می

ها نیز در حیاط خانه و با محوریت حوض آب، شسته شده و در ظرف داشتند.است آنرا از حیاط خانه برمی

مانندی  ها نیز حوضچهدر برخی مطبخ د.گرفته تا خشک شونای از حیاط در مقابل نور آفتاب قرار میگوشه

شسته شده، از آن جدا شده و به  و مواد غذاییِ دادند تا آب برنجها را روی آن قرار میآبکششده که طراحی می

مردم  خارج از فضای مطبخ هدایت شود. حوضچه به حیاط کشیده شده بود از مجرایی که از زیر این وسیله 

  اند.گفتهمی "سَرچاله"برخی نواحی ایران از جمله تویسرکان، واقع در استان همدان به آن 

  
 



به غیر از موارد مذکور تقریبا عنصر دیگری در مطبخ حضور نداشته چرا که مطبخ صرفا محل پخت غذا بوده و 

محل نگهداری مواد غذایی، نگهداری ظروف سرو غذا و حتی محل غذاخوری و پس از آن، شستن ظروف 

حل پخت غذا بوده و این، یف لغوی این واژه نیز آمد، مطبخ، مطور که در تعربنابراین همانمجزا بوده است. 

 آمده است. تنها کارکرد آن به شمار می

 آشپزخانه

رکزیت آن است، جایی که اغلب در پوشیده خانه بلکه در مای دنج و ، نه در گوشهقرار گرفتن آشپزخانهمحل 

دیوار اُپن بودن شوند. ی است که به عنوان میهمان وارد آن میاعضای خانواده و حتی دیگران معرض دید

 آشپزخانه نیز این به کمک این ویژگیِ 

در معرض دید بودن آمده است. 

های طراحی حتی از این برخی مدل

هم فراتر رفته و مرز بین آشپزخانه و 

فضای اطاق نشیمن را به تدریج از 

حاکی از که  طوریاند، به بین برده

ها به سمت اطاق ،آشپزخانهپیشروی 

کشد. سی که به عنوان نمونه در اینجا آورده شده، این اتفاق را به تصویر میعک. استو سایر فضاهای عمومی 

در این عکس، مرز بین آشپزخانه و اطاق مجاورش که اطاق نشمین یا کار است )به دلیل وجود میز مطالعه در 

نکته دیگری که در  گوشه سمت راست عکس( تنها دیوار باریکی است که در جلوی یخچال واقع شده است.

اطاق غذاخوری و دسترسی راحت آن به یابی آشپزخانه، امروزه در مکاناینجا باید به آن اشاره کرد این است که 

  اصلی اساسی است.ورودی خانه 

نوع  های خانه هستند و در مواردی هم که به دلیلترین بخشدسترسی به نور، جزء روشنها از نظر آشپزخانه

از نور طبیعی فراهم نیست با انواع نورهای مصنوعی )المپ و هالوژن( آنها را ساخت و ساز خانه امکان استفاده 

تعبیه پنجره در آشپزخانه به عنوان یک سیستم تهویه عالوه بر  کنند.به فضاهایی روشن و پرنور تبدیل می

 کنند.ها نیز در ساختار آن تعبیه شده و به تهویه مطبوع آن کمک میطبیعی، انواع هودها و هواکش



سازی مواد غذایی ذخیره هایی برای نگهداری وسیستمتوان به های ایرانی امروزی میمهمترین اجزاء آشپزخانه

غذا )میز و صندلی ناهارخوری و...(، شستن  سرو)یخچال، کابینت و...(، پخت غذا )اجاق گاز، مایکروفر و...(، 

های چرک )ماشین لباسشویی و...( و سسینک ظرفشویی، ماشین ظرفشویی و...(، شستن لبا)کثیف ظروف 

 نگهداری ظروف )کابینت، کمد و...( اشاره کرد.

ست. فضاشناسی های امروز، تاکیدشان بر زیباییهای آشپزخانهعالوه بر این موارد، یکی از مهمترین ویژگی

معیارهای متناسب با و  "شیک"، "زیبا" ایطراحی فضای آشپزخانهاستفاده از کارشناسان طراحی داخلی برای 

 هاست. ترجیح بسیاری از خانواده ،روز

  
 

ها در با این رنگ هماهنگهایی آمیزی دیوارها و سقف و نیز کابینتبرای رنگ های متنوعاستفاده از رنگ

تزئینی گیاهان طبیعی و مصنوعی، انواع وسایل ها، تابلوها، کاشیها، پردهها امری مشهود است. طراحی آشپزخانه

توان از شوند. در اینجا میانه عموما به کار گرفته مینیز برای زیباتر شدن این بخش از فضای خی و تجسم

در فضاسازی آشپزخانه، محل ویژه و مناسبی را نیز برای تلویزیون درنظر های جدیدی هم یاد کرد که گرایش

ورود تدریجی این عناصر و عناصری از شت. به اطاق نشمین تعلق دا اغلبگیرند، عنصری که پیش از این می

خارج شده و به فرصتی برای مکث و  ،صرف کارکردیِاین دست باعث شده که آشپزخانه از یک فضای تک

  مبدل گردد.استراحت در حین کار خانگی و نیز دور هم جمع شدن اعضای خانواده 



   
 

 یهایکدام دارای ویژگی هرچنین نتیجه گرفت که مطبخ و آشپزخانه، توان از آنچه در این بخش گفته شد می

هرکدام را در قالب هایی که توانند از یکدیگر متمایز شوند. ویژگیبا توجه به آنها میمختص به خود هستند که 

و در استخراج  ،های این بخشها از خالل توصیفتعدادی از این ویژگیتوان بیان کرد. یک کلمه یا گزاره می

 جدول زیر مرتب شده است:

 آشپزخانه مطبخ

 فضا فضا

 خانگی خانگی

 پخت غذاویژه  پخت غذاویژه 

 داخل و در مرکز ساختمان اصلی بیرون و در حاشیه ساختمان اصلی

 در معرض دید و دسترسی عموم دور از معرض دید و دسترسی عموم

 روشن تاریک

 تهویه مناسبسیستم دارای  تهویه مناسبسیستم فاقد 

 و رنگارنگ تمیز دودآلودو  کثیف

 شناسانهدارای تزئینات و عناصر زیبایی شناسانهفاقد تزئینات و عناصر زیبایی

 چند منظوره )انبار غذا و ظرف، پختن، شستن و...( تک منظوره )فقط پخت غذا(

 خانوادگیخوردن غذا عمومی برای  عرصهدارای  خانوادگیخوردن غذا  عمومی برای عرصهفاقد 

 



های جدول باال را نیز به نوعی، توان گزارهمیشد  مطرحهای معنایی با توجه به مثالی که درخصوص مولفه

 اساس تعریف مطبخ چنین خواهد بود: برهمینهای معنایی این  دو فضا نامید. مولفه

که بیرون از ساختمان اصلی و در فضایی به دور از دید دیگران  ستیک فضای خانگی ویژه پخت غذامطبخ، 

و نیز فاقد سیستم تهویه هوای مناسب است. در این فضا تنها کار فاقد تزئینات ودآلود، قرار گرفته، تاریک، د

های کثیف و نیز پخت غذا صورت گرفته و انبار کردن مواد غذایی، نگهداری ظروف سرو غذا، شستن ظرف

 گیرند.ای خارج از آن صورت میا، همگی در فضاهای جداگانهخوردن غذ

 در مقابل، آشپزخانه:

یک فضای خانگی ویژه پخت غذاست که درون ساختمان اصلی و در معرض دید دیگران قرار گرفته، روشن، 

غذا،  عالوه بر پختاین فضا داخل تزئینات و نیز سیستم تهویه هوای مناسب است. در  دارای، تمیز و رنگارنگ

غذا خانوادگی خوردن عمل و نیز  های کثیفانبار کردن مواد غذایی، نگهداری ظروف سرو غذا، شستن ظرف

 گیرند.صورت مینیز 

 

 گیری نتیجه

مستندات  برخیبراساس معنایی دو واژه مطبخ و آشپزخانه آغاز شد و رابطه همبیان این مقاله با طرح مسئله 

صحبت براساس آنچه از مطرح گشت. واژگانی و میدانی، بحث قدمت مطبخ نسبت به آشپزخانه 

گردد، زمانی که با آمدن کمتر از یک قرن پیش بازمیشود رواج واژه آشپزخانه به شوندگان استنباط میمصاحبه

به  )نگهداری، پخت، شستن( امرتبط با غذناگهان حجم باالیی از وسایل برقی ، ایران برق به فضای خانگی

وارد ها و ابزارهای غیرمرتبط با غذا نیز برخی ماشیندر همین راستا سبک زندگی شهرنشینان ایرانی اضافه شد. 

توان به ماشین لباسشویی اشاره های ایرانی شده و به فضای آشپزخانه اضافه شدند که به عنوان نمونه میخانه

های جدید به همراه رشد شهرنشینی، مهاجرت، سوادآموزی، عالقمندی به تجدد، ورود این تکنولوژیکرد. 

تغییر مطالبات و جایگاه زنان و بسیاری اتفاقات اجتماعی و فرهنگی دیگر باعث شد که به تدریج، فضاهای 

شوندگان ه گفته مصاحبهبشدند. های شهری ایران شوند، فضاهایی که آشپزخانه نامیده میجدیدی وارد خانه



ها بالفاصله از بین نرفته و تا مدتی در های ایرانی، مطبخها به خانهپژوهش حاضر، پس از اضافه شدن آشپزخانه

باقی ماندند، اما به تدریج، پخت نان خانگی، از سبک کنار آشپزخانه، به عنوان مکان پخت نان )و نه غذا( 

همین مسئله، نمودهایی ، فضای مطبخ نیز کارکرد خود را از دست داد. زندگی شهرنشینان حذف شد و به تبع آن

را واژه آشپزخانه های جدیدتر، به جای آنکه عادتا از واژه مطبخ استفاده کنند، را در زبان بر جا گذاشت و نسل

یک فضای جدید و مدرن را با یک  جایگزین شدنتوانسته ای که طبیعتا استفاده از آن میبه کار بردند، واژه

توان به بارهای ارزشی گیر شدن آنرا میعلت استقبال از این تغییر واژگانی و همهفضای سنتی به تصویر بکشد. 

پذیر ارزش در یک نظام امکانوجود دو واحد هم"گویند باره میمعناشناسان در اینها ربط داد. متفاوت این واژه

به نقشی وابسته است که این واحد را در تقابل با واحدهای دیگر قرار  ،هر واحد نیست زیرا ماهیت وجودی

شود یا تغییری را در تر میارزش قدیمیحضور واحدی تازه در چنین نظامی یا باعث حذف واحد همدهد. می

رود روژگونه، ... با وتوان در بار عاطفی دانستگردد. حداقلِ این تغییر را میتر موجب میواحد قدیمیارزش 

طبق  (303: 3131)صفوی، " رود.کند و یا بلدیه با ورود شهرداری کنار میسرخاب، بار عاطفی منفی پیدا می

مقبولیت عام خود را از دست واژه مندرسی به نظر رسیده و آشپزخانه،  در مقابلهمین قاعده است که مطبخ 

های دوگانه مشخص از این دو فضا را در قالب گزاره های معنایی هر کدامدرنهایت این مقاله، مولفهدهد. می

وجوه شباهت و تمایز ، تعریفی که کرده و با استفاده از آنها به تعریفی درباره مطبخ و آشپزخانه دست یافته است

 گذارد.این دو را به نمایش می

 

 منابع و مآخذ

 مهر.شناسی، تهران، انتشارات سوره ، درآمدی بر معنی3131صفوی، کوروش، 

 ، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.3133معین، محمد، 

 /http://www.loghatnaameh.comلغتنامه آنالین دهخدا: 

 

http://www.loghatnaameh.com/

