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  چكيده
مفهـوم نـوين    1330ورود آشپزخانة مدرن به ايران و عمومي شـدن آن در دهـة   

در ايـن  . كـرد را وارد زندگي روزمـرة زن ايرانـي   » منزلة قلب خانه  بهآشپزخانه «
گوناگون مفاهيم هاي  جنبه، ها پاسخمقاله، از طريق پيمايش كيفي و تحليل تطبيقي 

ه شدسبك پيشين زندگي مطالعه فرهنگي آشپزخانه در زندگي معاصر در قياس با 
طـي ايـن   . ي مذهبي در شهر قم بوده استها هتمركز اين مطالعه بر خانواد. است

كــه ســه گســترة معنــايي بايــد بــراي توضــيح مفــاهيم   شــدبررســي مشــخص 
: اجتماعي آشپزخانه در زندگي زنان مسلمان ايراني در نظر گرفته شـود   ـ  فرهنگي

تـا يـك فضـاي زنـدگيِ     ) بـراي زنـان  (فضاي شخصي با محرميت ويـژه  يك از 
و از يك  ،خانوادگي، از يك فضاي خدماتي تا يك فضاي سرشار از روح زندگي

خاص خود در زندگي زنان هاي  تداعيتا يك مكان عادي كه داراي  مقدسمكان 
 مـتن  در آشـپزخانه  از آل ايـده  تصـوير  اكنـون  كـه  اين نتيجه. مسلمان ايراني است

 موقتي مكان يك حال، همان در و زنانه شخصيِ ضايف يك بحثْ مورد فرهنگي
 زنـدگي  فضاي كيفيت بودن جانبه همه فاقد البته كه است خانوادگي خصوصيِو 
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  مقدمه. 1
رايـج در ميـان ملـل     يكه الگوي آشپزخانة جدا از زندگي خانوادگي الگـوي  اگر توجه كنيم

 Snodgrass, 2004 ←(شرقي است و سوابق تاريخي آن تا هزارة سـيزدهم پـيش از مـيالد    
نيـز  ) 1374شـهميرزادي،   ملـك (سال پـيش   7000و در ايران به حدود ) »Design«ذيل 
اين الگو تا هزاران سال از سوي مردم تغييـر  آيد كه چرا  ميش يپاين سؤال  گاه آنرسد،  مي

 ،)بازآشپزخانة (به سوي آشپزخانة پيوسته با فضاي زندگي  تحول ،داده نشده و تغيير اخير
  از كجا آمده است؟

ي معاصر ايران الگـويي  ها هدر خان» آشپزخانة باز«اخيراً اين تحليل مطرح شده است كه 
ترين بخـش خانـه و مركـز     فعالر آن آشپزخانه است مطابق با نيازهاي زندگي معاصر كه د

اي بودن و دور از دسترس بودن  حضور اعضاي خانواده است و نيز واكنشي است به دخمه
در ايـران دانسـته   ) زا درونو بـه تعبيـري   (اجتمـاعي   يحلـ  راهگذشتة ايراني و ايـن  » مطبخ«

اگرچه توجيه فـوق ممكـن اسـت    ). 1391، نيا گل ؛1388حائري،  ؛1382، فر عيني(شود  مي
حـال كمبـود     زنـدگي و در عـين   نـوگرايي جواب سريعي به اين سؤال باشد و موضوع به 

اگـر   امـا  .)1388 ،حـائري (فضاي مسكن معاصر و لزوم گشودگي فضايي نسبت داده شود 
اري از داري و انتقال بسـي  زندگي تسهيل امور خانه ماديدر بعد  نوگراييكنيم كه  دقتفقط 

كـه  (كنيم كه كارِ خانگي  ادعاسادگي  هتوانيم ب افعال آن به خانه را به دنبال داشته است، نمي
بوده و امروز اهميت يافته اسـت   اهميت كم در گذشته) ظهور كالبدي آن در آشپزخانه است

هـر فضـايي در رونـد    . كنـيم  تلقـي پيوند امور زنـدگي   منزلة  بهو آمدن آن به قلب خانه را 
پايـان   منزلـة   بـه  صرفاًتواند  كرده است و تغيير آن نمي ريخي نيازهايي از بشر را تأمين ميتا

باشد كه در  ماديتر است كه آن نياز غير يافتن نياز بشر به آن موضوع باشد و اين وقتي مهم
توان تغييرات الگويي خانه را از منظـر   مي. ي از ميان رفتن آن دشوارتر استادعاآن صورت 

ي وجـو  جسـت ذاتي انسان نيز نگريست كه در نتيجه بررسي هر تغيير مرادف است با ثبات 
نحوة جديد تأمين نيازهاي انساني كه در الگوي قبلي وجود داشته اسـت و الگـوي جديـد    

  . رسد نظر ميه فاقد آن ب
فرهنگي شكل جديـد آشـپزخانه مسـتلزم آن      ـ  اجتماعي گاه جايبر اين اساس، بررسي 

ده اسـت و  بـو  گـو  پاسخشود، در وضعيت پيشين، اين فضا به چه نيازي  مشخصاست كه 
آن در خانـه ديـده    گـاه  جـاي امـروز در سـاختار آشـپزخانه و     چه آنو  ؛امروز به چه نيازي

  .شود ميشود، كجا رفته و چگونه تأمين  نمي
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  هدف و روش تحقيق. 2
 جام داده است، نشانت مدرن آشپزخانه انتحوال دربارةاي كه نگارنده  بررسي جداگانه

ها از روند نوسازي  دهد كه در نواحي مختلف عالم حتي تا روزگار كنوني كه سال مي
جوامع پس از دوران صنعتي گذشته است، آشپزخانه بـه لحـاظ مفهـومي بـا در نظـر      

 و در عـين  )زنانه(خلوتي فردي : گيري ذيل قابل درك است چهار جهت برايندگرفتن 
مكـاني بـا روح   و در عـين حـال    فضايي خدماتي، خانوادگي  ـ  فضايي اجتماعيحال  

از هم منفصل شده و براي هريك فضـايي   كامالًها اين امور  در برخي فرهنگ. زندگي
ي ويكتوريـايي انگلـيس آشـپزخانه    ها هدر خان مثالً: شود در خانه ديده مي مجزا كامالً
كيفيـت   چـه  آنان اسـت و روح زنـدگي و   كـار  خـدمت خـدماتي و در اختيـار    صرفاً
بخش خانه است در بخش اربـابي خانـه جريـان دارد؛ هريـك از اعضـاي خانـه        روح

و  ،ها، اتاق مطالعه براي مرد خانه بچهاتاق خواب براي : خود را دارد خاص گاه خلوت
خانواده در مواقعي كه بخواهند در نشـيمن   .براي زن خانه) boudoir(زنانه  گاه خلوت

پـذيرايي   خاص محلشوند و تعامل خانواده با اجتماع بيرون نيز در  هم جمع مي دور
هاي  مطالعات مربوط به خانه ←(شود  انجام مي ،parlorي خاص اين دوران به نام تجمل

 ،در نمونـة ديگـر   ،در مقابـل ). 1387 ،پور مدني :و نيز ؛MillerLane, 2007آن دوران در 
كه آن هـم متعلـق بـه غـرب      ،پس از جنگ جهاني دوميي امريكاهاي طبقة كارگر  خانه

كـه آشـپزخانه نـام     ،در يك فضا) از كارِ خانه تا پذيرايي مهمان(ها  اين جنبه همةاست، 
  ).Nickles, 2002(گيرد  دارد، صورت مي

 گاه جايكند آشپزخانه در زندگي امروز مردم چه  مشخصتحقيق حاضر بر آن است كه 
 ،خـاص از موضـوع   اي هه اقتضاي يك مقاله، اين نوشتار، بر جنبـ و چه مفهومي دارد و بنا ب

متمركـز   ،هـاي مـذهبي   عملكردي و مفهومي آشپزخانة مدرن براي زنان در خانواده گاه جاي
هـاي بـاز و عينـي     پرسشي با تلفيقي از خاصشيوة پيمايشي  ي به آنْياب دستاست و براي 

مذهبي در شهر قم  مسائلبه  بند پاي نسبتاًدار از قشر  زن خانه هفدهو در اختيار  شده انتخاب
ه بازگردانده شده و نام پاسخ پانزدهقرار داده شده است كه ) مذهبي نسبتاًبا محيط اجتماعي (

  . ه استگرفتمبناي اين بررسي قرار 
 ممكـن بـر   دبلكه افراد تا ح ،آماري نيست) تصادفي( گيري نمونة انتخابي يك نمونه

) نفـر  دوازده(اند و گرچـه عمـدة ايـن افـراد      شناخت از موقعيتشان انتخاب شده اساس
، ايـن امـر نيـز در    نددارساليان زيادي تجربة كار خانگي به صورت مستقل از مادر خود 

نظر بوده است كه در ميان اين عده افراد با تجـارب مختلـف از آشـپزخانه نيـز وجـود      
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 96تـا   27از (از مادر و دخترهاي چهار نسل متوالي  عمداًچهار نمونه  مثالً ؛داشته باشد
امـا از   ،كننـده باشـد   در مقايسه با هم كمـك  ها آني كلتا برداشت  اند انتخاب شده) سال

كنـد تـا    و ايـن كمـك مـي    انـد  باب سطح اقتصادي، افراد همه از قشر متوسط به پـايين 
بط است، وارد حوزة بحث با نيازهاي زندگي مرت تر كمكه  ،هاي اقشار باالدست مدگرايي

گري در فضاي آشپزخانه ديـده شـود،    ها تمايل به جلوه در واقع اگر در اين نمونه. نشود
  .است مند ثروتدارتر از قشر  اولويت نيازهاي ضروري ديگر بسيار معني به دليل

يافته را ندارد و اين نوشتار نيز  تعميمگيري  واضح است كه اين نمونه اقتضاي يك نتيجه
 امـا  ،هـا   ذهنيـت نيسـت، بلكـه هـدف محـك زدن برخـي      ي امـر ي چنـين  وجو جست در

آشپزخانه در زندگي كنوني است و  موقعيت دربارة متخصصاننشده در ميان عوام و  آزمايش
  ايـن  البتـه  شود يا خير و مي تصور ها آن دربارةكه  اند واجد آن تعميمي ها ايدهآيا اين  كه اين
  .مناسبت داردبا اين شيوة بررسي كار 

  
  مرور ادبيات زمينه. 3

ت آن دو دهـه  تحوالر ددر حالي كه بررسي مفهومي فضاهاي عادي زندگي و آثار مدرنيته 
آثـار  (ة معمـاري جريـان دارد   در حـوز  يسـت عمدتاً فميننِ امحققاز سوي  ويژه بهاست كه 

، )H. Heynen(، هيلده هـاينن  )K. A. Franck(، كارن فرانك )D. Heyden(س هايدن وردول
 ها آنو در ...) و ) B. M. Lane(لين  ، ميلر)B. McBride(، مك برايد )J. Darke(جين داركي 

عميـق ايـن   بـه طـور    تـر  كم، در ايران شود ديده ميي بر موضوع آشپزخانه خاصتمركز 
پيوند آن با موضوع توليد از  به دليلآشپزخانه ). 1385فاضلي، (شده است تحليل ه مسئل
آن  يقـرن حاضـر بـوده و بـرا     يدادر ابتـ ها  مدرنيستاجتماعي  طرح هاي توجه كانون
ـ  بنـابراين، ). 1392 ي،قمـ  ينار(شده است  يزير برنامه  يـران، در ا طـرح  يـن ا گيـري  يپ

آشـپزخانه در  خـاص  مفهـوم   ةدربـار . فضا، نـاقص خواهـد مانـد    ينا يلمنفصل از تحل
فاقـد   ارائه شـده كـه   يمقاالت اندك يرچندسالة اخ يها يشدر هما فقط يرانيفرهنگ ا

 ؛1391، نيـا  گـل  ؛1388نـوبري،  نثـار  ( اجتماعي و روانـي عميـق اسـت    ـ جنبة تحليلي
مسكن گاه تعريضي جزئي هاي  بررسيو در مقاالت پژوهشي در ضمن ) 1391هاشمي، 

بررسـي تحليلـي    .)1389(و منصوري  )1389( زاده قاسم ،مانند ؛به اين بحث شده است
 دربـارة  هـاي كلـي   بررسـي در  امـا  ،در دسترس نيسـت مشابه اين نوشتار در اين حوزه 

و گـاه شخصـي    هـاي كلـي   تحليلمفاهيم فرهنگي خانة ايراني به اين موضوع در ضمن 
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) 1387(كـه مرحـوم پيرنيـا     حديچندان از  اما ،اشاره شده است) بدون بررسي ميداني(
نحوة مدرنيزاسـيون ايـن    دربارةتحليل عميقي  ،عالوه بهست؛ توصيف كرده فراتر نرفته ا

 تحـول  نمونة قابـل ذكـر سـير    يگانه؛ انجام نشده استدر ميان اقشار عادي  ويژه بهفضا 
  .كرده است ارائه) 1388(تصويري و توصيفي است كه حائري 

  
  مفهوم آشپزخانه در خانة ايراني پيش از دوران مدرن. 4

. ي داردتـر  كـم هـاي آن جاذبـة    يك منزل ايراني نسبت بـه سـاير قسـمت    ةآشپزخان
خـورد تـاريكي و كثيـف بـودن آن اسـت و بـا        نخستين چيـزي كـه بـه چشـم مـي     

ندرت داراي پنجره است، كف  به. هاي منازل انگلستان تفاوت بسياري دارد آشپزخانه
 اگـر . شـد با آن خاكي يا داراي آجرفرش اسـت و ديوارهـاي آن سـياه و دودزده مـي    

سازند  اجاقي داشته باشد، اجاقي آجري است يا با كنار هم نهادن دو سنگ اجاقي مي
شـماري بـراي    روي اين اجاق ظروف بـي . كه بر باالي آن دودكشي بزرگ قرار دارد

گذارنـد و اگـر اروپاييـان در ايـن      ب داغ ميآ هاي بعدي از جوشاندن آب و استفاده
كنند  ي خود نيز استفاده ميوشو شستآب داغ براي  منازل سكنا داشته باشند، از اين

  .)133- 132: 1366كوليوررايس، (

ميالدي نقـل شـده    1920 ةدهساكن ايران در  كه از يك زن انگليسي ،اين گزارش
 مانده  باقياز دورة قاجاريه  چه ي و آنسنتهاي  از آشپزخانه است است، وصف رايجي

هاي آن در ميان سـكوهاي   است و اجاق» دان اجاق«اين فضا به تمام معني يك . است
يـا  ) 135- 134: 1387پيرنيـا،  (» كَتـه «بـه نـام   ) تر بيشيا  متر سانتي 50- 40(ارتفاع  كم

ايـن  ). سـاله  80حـدود   ــ  D1سـاله و   75ـ   A3ة دهنـد  پاسـخ (گرفت  قرار مي» كَت«
بندي تـا يـك    اين نحوة اجاق اما، )ساله 96ـ   A4(بوده است  كف همها در  آشپزخانه

زماني كه  حتيو ) دورة رضاشاه(ها انتقال يافت  ها به زيرزمين نسل بعد كه آشپزخانه
تداوم داشته است و در واقع ورود ) A2اوايل پهلوي دوم ـ (ها هم آمد  به داخل خانه

 ،اين موقعيت آشـپزخانه . كند محو مي تدريج بهصنايع فلزي و كابينت است كه آن را 
 ي، در درجـة نخسـت موضـع   )1374عاملي،  جبل(هاي پالن  اي در گوشه جاي دخمه

اقتصادي متناسب با سبك زندگي آن روز است؛ به اين معنا كـه   يعملكردي و پاسخ
در زنـدگي شـهري آن روزگـار     ويـژه  بـه  ،ي سـوخت مند ارزشبا توجه به كمبود و 

شـود كـه اطـراف آن     ه مي، آشپزخانه در جايي قرار داد)301- 300/ 4: 1371 شهري،(
بسته باشد و به فضاي باز متصل نباشد و گرماي حاصل از پخـت و پـز آن در فصـل    
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رود؛ به ايـن   به كارسرد بتواند به صورت بازيافتي براي گرم كردن فضاهاي ديگر نيز 
رواج مصـرف غـذاهاي حاضـري،     به دليل ،آشپزخانه در تابستان تر كمترتيب، كاربرد 
آن نيز  ةتهويداده و  انتقال مي) غربي شمال و شمال(نشين  وجه زمستانآشپزخانه را به 

كـه از نظـر    ،)135- 134: 1387پيرنيـا،  ( شـده  انجام مي) هورنو(از روزن سقفي  فقط
  .خروج دودهاي مزاحم بهترين حالت است

انـد   چنان كه برخي تحليـل كـرده   آن ،وجه هيچ بهتوان ديد كه اين شكل آشپزخانه  مي
عملكردي  به لحاظ حتيـ فرهنگي بلكه  مفهوم اجتماعي به لحاظ، نه تنها )بحث مقدمه(

بينانه نيست؛ شيوة كار نشسته در آشپزخانه و تنظيم فـرم و مكـان آن بـراي     كوته يروش
ت يائحسن فتحي با جز .تواند كامالً مبناي علمي داشته باشد در سوخت ميجويي  صرفه
بررسي كرده و با توجه به هماهنگي آن با » گورناي قديم«كاملي اين سيستم را در  نسبتاً

مزيت كار در حال چمباتمه نسـبت   ويژه به ،روش زندگي روستاييان و سهولت كار آنان
 بـرده اسـت   به كارايراني را در گورناي جديد » مطبخ«روزشدة مشابه  هبه ايستاده، سيستم ب

  ).162-160: 1382فتحي، (
پايين بودن شـأن زنـان در جامعـة آن روز نيـز      منزلة  تعبير اجتماعي از اين مطبخ به

ان نوعـ  هـم  كارِ خانه بـراي زنـان آن دوره، نسـبت بـه     اوالًزيرا  ،تواند صحيح باشد نمي
: 1371 شـهري،  ؛153-152: 1366كوليوررايس، (اروپايي خود، چندان زياد نبوده است 

محدودة همان كارها نيز هرگز در فضاي تاريـك آشـپزخانه    ،؛ ثانياً)به بعد 310 ،299 /4
ه شد  مي انجام ،شده است و بسياري از كارها در حياط، كنار حوض و ايوان محدود نمي

دار بـا نـورگير سـقفي، بـه عنـوان       فضـايي سـقف   تـر  بـزرگ هـاي   در خانـه  حتياست؛ 
، محـل  )133: 1366كوليـوررايس،  (» خانـه  شربت«يا ) 1374 ،عاملي جبل(» هخان حوض«

يي يا درست كردن قليان و آماده كردن سـماور بـوده   شو ظرفكارهايي مانند  دادن انجام
در بررسـي حاضـر ايـن توزيـع عملكردهـاي      . كه كيفيت فضايي مناسبي داشـته اسـت  

آشـپزي،   دربـارة  شـده  تـر مصـاحبه   هـاي سـه زن مسـن    تـوان از پاسـخ   خدماتي را مـي 
هاي بعدي  دورهدر  حتياين امر . شان نيز برداشت كردانيي مادرشو رختو  ،ييشو ظرف
و گـازي سـبك و   ) اي سـه فتيلـه  (هـاي نفتـي    كـه چـراغ  ، زمـاني  تر هم شده است بيش
در سـه  : بودثابت فراهم كرده  هاي هيزميِ حمل امكان پخت و پز را خارج از اجاق قابل

اشاره شده است كـه محـل پخـت    ) ساله 46و  ،58، 55متعلق به زنان (ها  مورد از پاسخ
و  ،اتـاق  ةگوشـ انتهاي ايوان، (ها و در فضاهاي زندگي  روي اين چراغ ها آنغذاي مادر 

  :بوده است...) 
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پزي بود كـه در   در آن دوران كه ما بچه بوديم آشپزخانه به اين صورت نبود؛ چراغ خوراك
ه غـذا روي آن گذاشـت   ةد و قابلمـ شد و در زمستان وسط اتـاق بـو   گوشة اتاق گذاشته مي

  ).ساله 58ـ  C1( پخت و مي شد مي

ـ در ابتداي مدرنيزاسيون جامعه،  در  داري خانـه هـاي   تفعاليـ بـار تمركـز واقعـيِ     يناول
بـراي   شـده و نامطلوب ذكراي  دخمهكه تعابير دهد  ميدر زيرزمين رخ  عواقهاي  آشپزخانه

گفت كه سه عامل منجر بـه بـروز   توان  مي. تناسب داردها  نمونهبا اين  تر بيشمطبخ قديم، 
تقريباً در ميانة دوران پهلـوي  ها   خانهبه كشي  لولهورود آب . 1: شدها  آشپزخانهگونه از  اين

 بـه دليـل  هـا   برخـورداري از آن در زيـرزمين   ظـاهراً دوم در شهرهاي متوسط و بزرگ كه 
حـذف  (سـاختمان در يـك طـرف زمـين     متراكم شدن . 2؛ است تر بوده سهل كمبود فشار

از  مجـزا فضـايي   منزلـة   تصور ذهني مـردم از آشـپزخانه، بـه   . 3و  ؛)قانوني حياط مركزي
گيري مانند رخت شسـتن   ة آب، كارهاي وقتمسئلهمان  به دليل ،عالوه به. فضاي زندگي

 تلقـي ي است براي نـامطلوب  علتشود كه خود  نيز منحصر به اين فضا مي شستن ظرفو 
  :شدن اين فضا در نظر مردم

كـنم يـك فضـاي     فكـر مـي  . آشپزخانة ما در زيرزمين بود، اما به طرف حياط پنجره داشت
اي  اي بود كه گاز سه شعله بدون كابينت؛ در طول آن طاقچه ،تر متري بود، شايد بيشدوازده 

جـات روي   هاي بود كه تمام حبوبات و ادوي طاقچة چهارطبقه... روي آن بود و در كنار آن 
ساله؛ وصف مشابهي را نيز  40 ـ C2( ديوارها كاشي نبود، همه سيماني بود و گچي. آن بود

B1  ساله آورده است 51ـ .(  

بسـته در كنـار   هـاي   آشپزخانه) بازهاي  آشپزخانهپيش از رواج (الگوي بعدي آشپزخانه 
 ←(د رايـج اسـت   به بع 1340هاي  ساز دهه هاي تجربي خانهزندگي است كه در هاي  اتاق

بـه همـراه    ،تـراكم عملكردهـا   محـل  منزلة  به ،آشپزخانه كه مفهوم نوظهور )1388حائري، 
در پيـدايش آن  ) غرب الگوگرفته از(شدة مهندسان  يطراحشده در كارهاي  يمعرفالگوهاي 

  .مؤثر بوده است
مختلف مرتبط با آشپزخانه را در سـطح خانـه نشـان    هاي  فعاليتتصوير يك، كه توزيع 

هـا بـراي زنـان ايرانـي در      يتفعالنان بخش زيادي از اين چ هم، گوياي آن است كه دهد مي
بـارزتر   تر داري طوالني خانهسابقة  باو اين امر براي زنان شود  ميحوزة گستردة خانه انجام 

ت پيشـين و واقعيـت   ذهنيـ تمركز شكلي ايـن امـور در آشـپزخانه،     رغم  به بنابراين،. است
  .كارهاي خانگي با اين تمركز تطابق كامل ندارد
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  شده مصاحبههاي  نمونههاي مرتبط با آشپزخانه در سطح خانه در سه مورد از  تفعاليتوزيع . 1صوير ت

ها در باال  تفعاليديگر مربوط به مفهوم زمانيِ فضاي آشپزخانه است كه با توزيع  يتحول
از زمان حضور زنان در آشپزخانه ) 1371(شهري  تحليل گزارش جعفر. ارتباط مستقيم دارد

تـا  خواسـت   مـي حاضـر  شـوندگان   پرسشو مقايسة آن با نتايج سؤالي كه از  )مطبخ قديم(
كـه حضـور   دهـد   مـي ، نشان )2 تصوير(زمان حضور خود در اين فضا را بيان كنند  اهميت
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است، در حالي كه اين امر افتاده  مي اتفاقبار در روز  يك فقطپيوسته در فضاي مطبخ قديم 
روز  شبانهبادوام در  نسبتاًكم دو نقطة اوج  براي آشپزخانة معاصر داراي تناوب است و دست

ديگـر چنـدان   » خـدماتي «از لحاظ تناوب حضور، ماهيت مطبخ با فضـاهاي   بنابراين،. دارد
حضور  تر بيشتداوم  اما ،و اين امر با كيفيت فضايي آن هم سازگار بوده است تفاوتي ندارد

  .و نه خدماتيِ صرفكند  ميبدل » زندگي«در آشپزخانة معاصر آن را به يكي از فضاهاي 
قـدر   ي به آشپزخانة مدرن و باز، همـان سنتبا اين اوصاف، سير تحول از آشپزخانة هيزمي 

 كـم  دسـت زنـان در فرهنـگ معاصـر يـا      گاه جايشدن  ندم ارزشكه ممكن است تعبيري از 
تواند مفهـومي محدودكننـده    قدر هم مي تلقي شود، همان ها آنبه » جنس دومي«كاهش نگاه 
محسوب شود؛ بـه ايـن   » افزايش كار خانگي آنان«هاي قلمروي زنان در خانه و  براي عرصه

عملكردي زن در خانه منحصر بود به بار گذاشتن غـذا   صرفاًمعنا كه در شكل پيشين حضور 
در فضـاهاي  ) شـد  كه چندان هم زيـاد دانسـته نمـي   (و باقي كارهاي وي ) فقط شام معموالً(

 ،پذيرفت صورت مي) با حضور همسايگان(تر از آن در جرياني از زندگي  متنوع و آزاد و مهم
صوير و ت 1صوير ت(نظوره است در شكل مدرن، آشپزخانه يك محيط كار تخصصي چندم اما
عالوه بر اين، او كـه   .كند كوچك مي نسبتاًفضاي » يك«كه كارهاي متعددي را محدود به ) 2

نه تـاالري جهـت تميـز و    .. . نه ظروف برنجي داشت كه هر صبح پاكيزه شود،«اين  پيش از
عبير كوليـوررايس،  برگرفته از ت(» اي براي تميز و درخشان كردن و نه آشپزخانه...  براق كردن

كه  ،حاال بايد براي حفظ صورتي مقبول از اين فضا ،)، در مقايسه با زنان انگليسي153: 1366
  .هر روز تالش زيادي را مبذول دارد ،ي از زندگي روزانه استئاينك جز

  
  ها پاسخبا استفاده از و وضع كنوني ) مطبخ(ي سنتميزان حضور زنان در آشپزخانة  ةمقايس. 2صوير ت
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  فضاي زنانه. 5
 Freeman, 2004: ch. 6(نان فضـايي زنانـه اسـت    چ همآشپزخانه كمابيش در سراسر جهان 

Bell and Kaye, 2002; .(ه اين است كه نگاه زنان به ايـن فضـا چگونـه اسـت و چـه      مسئل
: ي محيط، اين بحث در سه حوزه قابل طرح اسـت شناس روان به لحاظ. انتظاري از آن دارند

تري دارد  ؛ دو مورد اول كه جنبة فرديت، و قلمروپاييمحرميسازي فضا، خلوت و  شخصي
و قلمروپايي را در ضمن بحث نقش خانوادگيِ آشـپزخانه طـرح    شود ميبررسي  جا ايندر 

  .خواهيم كرد
  

  سازي شخصي 1.5
 ةانشناسـ  روانممكن است نياز به بررسي ) خلوت شخصي(موضوع اول  دركدر حالي كه 

محـيط   دربـارة از اظهـارات افـراد    حـدي تـوان تـا    مي قي داشته باشد، دو مورد ديگر رادقي
سازي فضا نخستين گواه موضوع نوع جمالتي است كـه گـاه    شخصي دربارة. برداشت كرد

  :»آشپزخانة من« و »دوست دارم«تعبيراتي چون  .شود مي هاي باز ديده پرسشضمن پاسخ به 
  ).ساله 58 ـ C1( را دوست دارم] آن[و او  من از آشپزخانة خود راضي هستم

خواسـته شـده بـود فضـاي     افـراد   از كه ،به سؤال اول پاسخدر عين حال، شواهدي در 
  :شود آشپزخانة خود را توصيف كنند، ديده مي

سـنگ گرانيـت سـبز و     با... اوپن ... شكل ظاهري آشپزخانه به صورت مستطيل است كه 
هـاي   سراسر آشپزخانه از كاشـي سـفيد تشـكيل شـده و كابينـت     ... ين شده ئخاكستري تز
يي و گـازي اسـتيل در   شـو  ظرفطور سينك  اي خاص داده و همين ن جلوهآسفيدرنگ به 

  ).ساله 56 ـ C6( كند مقابل درب ورودي خودنمايي مي
اتي از وسايل آشپزخانه اشـاره كـرده   جزئيساله است، به  58زني  كه C1گوي  مثالً پاسخ

  :ه استكردذكر  دقيقاًرا هم  ها آنيني و نمايشي دارد و محل ئتز ةجنب تر بيشكه 
متري افتاده و  ن يخچال و ميز ناهارخوري قرار دارد و كف آن فرش دوازدهآو يك طرف ... 

 ي قرار داردئينتزي ها از عروسك و ميوه ييناتئتزروي كابينت ماكروفر است؛ روي كابينت، 
)C1  ساله 58ـ(.  
  :B1يا مورد 

و دو ويتـرين زيبـا   ... هاي وسيع و جالبي دارد  و كابينت... ي است پذير دلفضاي بزرگ و 
  .)ساله 51ـ  B1( ها تعبيه شده درون كابينت
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بسـيار از تنگـي جـا و نيـز فشـار       و اسـت  سـاكن آپارتمـان  كه اي  ساله 55ة دهند پاسخ
  :نويسد يك آشپزخانة خوب مي دربارةاقتصادي زندگي ناراضي است، 

ده باشد؛ كاشي ديوارها با تنوع، كاشي عكس ميـوه و گـل داشـته باشـد     شكاري  كاشي
)C9  ساله 55ـ.(  

هرگـاه هيـاهوي    ،ات فضا حتي در دوران معاصر غرب نيـز تزئيناين تمايل زنان در نوع 
آن بـه   ةشـد  شناخته ةنمونشود كه  گرايان مدرنيست اجازه داده باشد، ديده مي تي نخبهتبليغا
افول اروپا كه مهد  به دليلاي كه در آن،  گردد؛ دوره ي بعد از جنگ جهاني دوم بازميامريكا

به طبيعت  حديسال، تا  15 كم دست ،يي فرصت داشتندامريكاتفكرات نوگرايانه بود، زنان 
ها بود  در آشپزخانه بيان شددر باال  چه آني مشابه يها هآن بروز جلو ةنتيجخود بازگردند كه 

)Nickles, 2002( هاي زنـان در آن دوران را   جنبش؛ همين موضوع است كه يكي از فعاالن
  :نظري كرد وادار به چنين اظهار

ي نقاشديواري موزاييكي و تابلوهاي ي نقاشها را با  طراحان تزئينات داخلي منزل، آشپزخانه
 زيرا آشپزخانه دوباره به مركز زنـدگي زنـان تبـديل شـده بـود      ،كردند غيربدلي طراحي مي

)Friedan, 2000: 34.(  
سـينك  «تواند نشان از شخصي تلقي شدن اين حوزه باشـد   يكي از اجزاي مهمي كه مي

خـانگي   ن افراطـيِ كـار  اقداست؛ جالب است كه اين جزء آشپزخانه براي منت» ييشو ظرف
نمـاد   رايي شـو  ظـرف پشـت سـينك   ايسـتاده  وجهي نمادين يافته است و آنان تصوير زني 

ـ نين عنوان يك چ هم؛ )Woolley, 1994(شمرند  استثمار زنان و ازخودبيگانگي آنان مي  ةمقال
 ).Reiger, 1987(است  شدهاز اين موضوع الهام گرفته  تئوري و جامعهتي در نشرية يسفمين

در . متفـاوت اسـت   كـامالً ) شده در نمونة بررسي كم دست(با اين حال، موضوع براي زنان 
نفر انتخاب مـدل آن را   پانزدهنفر از  دوازدهپذيري سينك آشپزخانه، نا با وجود رؤيت جا اين

  .اند كرده تلقيمهم يا بسيار مهم 
هـاي هـويتيِ    توان در تأكيد آنان بـر ويژگـي   شخصي بودن فضا براي زنان را مي اهميت

كه در سؤال قبل تنها يـك  (ي چون شيك بودن دكوراسيون مسائل ؛قابل برداشت از فضا ديد
 منزلـة   بـه كـه دو مـورد   (هـا   يـا طـرح و رنـگ كاشـي    ) نفر اهميت آن را كم دانسته اسـت 

  ):اند كرده هاي آشپزخانة خوب به آن اشاره ويژگي
... جـا اسـتفاده كـرد      گذرد، بايـد از بهتـرين   ها در آشپزخانه مي ترين وقت خانم چون بيش

هاي نسبتاً روشن و مات كه  كارگيري كاشي به... بيرون هم استفاده شود  ةطوري كه از منظر
  .)ساله 40ـ  C2( از انعكاس جلوگيري شود
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كاشـي در ارتفـاع    دار طـرح شود، نـوار   مي كه در اين زمينه مهم قلمداد ييكي از موضوعات
هـا   خـانم  توسـط  حتمـاً است كه بايـد  ) موسوم به كمربند(ي از كف متر سانتي 120حدود 

  ).ساله 51 ـ B1(انتخاب شود 

اشارة هفت نفر به لزوم  ،»خوب ةآشپزخانهاي يك  ويژگي« ،آخر باز در پاسخ به پرسش
اند  هاي باز بوده هر هفت مورد داراي آشپزخانهكه  ويژه بهپنجره به بيرون جالب توجه است؛ 

به لزوم گشايش فضـايي منحصـر كـرد؛ ايـن موضـوع       صرفاًه را مسئلتوان  نمي بنابراين،و 
كـه يـك    نيسـت؛ چنـان  ، يگير آفتاببراي تهويه يا  مثالً ،عملكردي صرفاً يوجه امر هيچ به

پاسخ بـه سـؤالي كـه عيـوب     ، در استكوچه  به چند پنجره بااي  مورد كه داراي آشپزخانه
  :پرسيد، گفته است آشپزخانه را مي

بـه كوچـه پخـش     وجود هود باالي اجاق گاز بهتر از پنجره اسـت؛ چـون بـو را مسـتقيماً    
بـه   مسـتقيماً هاي زيادي دارد، آفتاب  كه كولر وجود دارد، اما چون پنجره با اين... كند؛  نمي
  .)ساله 75 ـ A3( تابد كه در آشپزخانه مشغول كار هستند مي يافراد

برخـي   چنـان كـه  توان نياز به منظـرة طبيعـي را علـت ايـن امـر دانسـت؛        مي ،بنابراين
كه به بيـرون   ،در توصيف آشپزخانة خود اي هدهند پاسخ: اند گان به آن اشاره كردهدهند پاسخ

  :گفته است ،راهي ندارد
هايش و پرنـدگان درون پاسـيو، محـيط قشـنگي دارد      و گل و به سبب مجاورت پاسيو

)B1  ساله 51ـ(.  

اي بدون پنجـره بـه بيـرون     كه در يك واحد آپارتماني با آشپزخانه ،دهندة ديگري پاسخ
خـواه خـود    كند، در توصيف آشپزخانة دل زندگي مي) يك پنجره به نورگير مشتركداراي (

  :گفته است
اگر جلوي آشپزخانه يك منظره به حيـاط داشـته   ... شته باشد به نظر من پنجره به بيرون دا

  .)ساله 37 ـ C3( باشد و باغچه جلوي آن باشد، خيلي خوب است

نشـان  ) C7(» انـداز آن كامـل باشـد    چشـم «: عباراتي مانند) حديتا (نين چ همها و  اين
عملكردي يا يك مركز نظارت بـر   يدار فقط فضاي دهد كه اين فضا براي اين زنان خانه مي

يـك مكـان    جـا  ايـن بلكـه   ،نيسـت ) رود انتظاري كه از باز بودن آشپزخانه مـي (امور خانه 
فراهم شـود و بـه ايـن اعتبـار      آن مستقالً» سرزندگي«زندگيِ خاص است كه بايد كيفيت 

  .شخصي است
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  محرميت و خلوت 2.5
نان كه چ هم. آورد كه خدا، خدا بماند مي يدبا پنهان نگاه داشتن خدا، اسالم اين امكان را پد

از سنگيني ادعاهاي معتبر مالكيت ديگري كه (حجاب هم بيننده را ] غيركنيز[زن آزاد  دربارة
نماياندن خود، آن گونه كـه   مشقتاز (شونده را  مشاهدهكند و هم  آزاد مي) ناشناخته است

  .)Winter, 2004:157) (يي كه آمادگي آن را ندارندها آنهست، به 

بررسـي  . چـادر اسـت   مخصوصـاً حجـاب و   بارةغربي در تحقيق يك محقق ةاين نتيج
و چـه  گرايان  غربچه (ارزيابي زنان عضو جامعة اسالمي  دربارة شدهچندين تحقيق منتشر

زنان بـر حسـب   » سازي مكان«ي مدرن و نحوة ها همحيط خانگي خان در) ها آنگرايان  سنت
كـه در آن زنـان سـاكن در    دهـد   مـي ي مشـابه زيـادي را نشـان    هـا  هنيازهاي فرهنگي پديد

. با هم ندارنداسالمي و زنان مهاجر مسلمان در كشورهاي غربي اختالف زيادي  هايكشور
هاي  آپارتماني باز، تبديل يك اتاق خواب در ها هيي چون پرده زدن جلوي آشپزخانها هپديد

كردن مكان مخصوص پذيرايي از مـردان   دو يا چندخوابه به پذيرايي يا نشيمن براي فراهم
از  نكردن ي داراي اشراف از بيرون، استفادهها هغريبه در خانه، پرده زدن يا مات كردن شيش

ـ ... بـه انبـاري و    هـا  آنتبـديل   و هاي داراي اشراف بالكن يي اسـت از تمهيـدات   هـا  هنمون
 ←(ريم درون خانـه  شـده و داراي حـ   تفكيكهاي  عرصهزنان براي فراهم كردن ة رفتكار به

Hadjiyanni, 2007 Amor, 2006; Ghafur, 2002; Vahaji and Hadjiyanni, 2009;(.  در
هـاي   حـريم از رعايـت نشـدن    يرضايتنا دربارةواقع ممكن است گفته شود كه توافقي نسبي 

شده در جوامع اسالمي  تربيتهاي مبتني بر الگوهاي غربي در ميان زنان  سازي خانهاسالمي در 
در » الرافعـي «رسـالة دكتـري   . برقرار است) گرا تلقي شوند يا خير اكنون مذهب كه ايناعم از (

ي مسـكوني  هـا  هفضاي متعلق به زنان در مجموع دربارةدانشگاه ميشيگان، كه تحقيقي است 
ه كـرد بررسي  را ها آنهاي كيفيت مسكن از ديد زنان مصري ساكن در  شاخصجديد مصر، 

ها و  هاي عميق با هشت زن ساكن در اين آپارتمان در مصاحبه وي ).El-Rafey, 1992(است 
عمـد زنـان    بـه  ها آنكه نيمي از (اين زنان  ةهمكند كه  بر حسب مشاهدات خود گزارش مي

تمهيداتي را بـراي كـاهش ديـد    ) اند انتخاب شده، حجاب دربارة مشخصاً ،يسنتنوگرا و غير
  :كند كه اند و تصريح مي گرفته به كار) مانند پرده زدن(خانه بخش پخت و پز آشپز

ي داشـته  سـنت  ةآشپزخاندهند يك  شوندگان خاطرنشان كردند كه ترجيح مي مصاحبهاغلب 
بـه  ... باشند با يك درب بسته كه هيچ ديدي از محدودة مهمانان به آن وجود نداشته باشـد  

داشـته  ] از آشـپزخانه [شـان را   خانوادهعالوه يك خواست عمومي آن بود كه امكان رؤيت 
  ).ibid: 170(بنابراين، اغلب، يك لنگه درب بازشو اضافه كرده بودند . باشند
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به طور مشخص و به صورت پرسش باز طرح شده بود كه  سؤالدر بررسي حاضر، اين 
حتـي   ،، ده مورد»كنيد كه درون آشپزخانه را نبيند؟ مي كار  چهاگر مهمان مرد داشته باشيد، «
و بسـتن  ) مورد هشت(» لوردراپه«يا » پرده«بسته داشتند، به استفاده از  ةآشپزخانيي كه ها آن

اشـاره كـرده   ) مورد دو(شود  مي اي كه از آشپزخانه به فضاي داخلي خانه باز پنجرهدرب يا 
توانـد سـبب آن باشـد كـه در سـؤالي ديگـر، اغلـب         مـي  همين تمهيدات قابل تغيير. بودند
. بدانند» تفاوت بي«از پذيرايي ديد داشته است موضوع را  ها آن ةآشپزخاندهندگاني كه  پاسخ

اش بـه   يك مورد بدون جواب و يك مورد كه گفتـه بـود آشـپزخانه    به جز ،در موارد ديگر
) باز بودن و محل استقرار آن(ة طرح آشپزخانه به واسطسه مورد بعدي،  ،پذيرايي ديد ندارد
نشين بودن يا مدت كوتاه سكونت در وضع كنوني كه امكان تغييرات  رهاجا(و موقعيت خود 

، استيصال خود را از نبود امكان تأمين محرميـت الزم بيـان   )داده است حسب نياز را نمي بر
  :گويد ساله مي 28، يك خانم زمينهدر اين  .كرده بودند

شـيمن كـه تقريبـاً ديـد     ها را در محل كنار آشـپزخانه در سـالن ن   كنيم مهمان سعي مي اكثراً
توان كرد  ديگر كاري نمي ،ها زياد باشد اگر تعداد آن. تري به آشپزخانه دارد هدايت كنيم كم

)A1  ساله 28ـ.(  

  :كند سال دارد، اظهار مي 29و ديگري كه 
ن ديده نشود وجود ندارد و فقط بايد كارها آكه داخل  به دليل مدل آشپزخانه راهي براي اين

  ).هسال 29ـ  C5(ورود مهمان انجام داد را قبل از 

  :كند تنها به اين عبارت بسنده مي و ساله است 55نشين و  آپارتمانمورد سوم نيز 
  ).ساله 55ـ  C9(كنيم و خيلي هم معذب هستيم  چادر سر مي

» ديـد نداشـتن  «يا » محفوظ بودن«هاي يك آشپزخانة خوب،  در پاسخ به سؤال ويژگي
دهنده ابراز شده بود و يك مورد نيز به موضوع ديد نداشتن از بيـرون   پاسخاز سوي شش 
  .اشاره كرده بود

شهري در وصف تهران قـديم  . محرميت نسبت به فضاي بيروني موضوع ديگري است
خوب در عهد قاجار را نداشتنِ در و پنجره و نظرگاه به خارج،  ةخانيكي از معيارهاي مهم 

ايـن   .)209 /3: 1371شـهري،  (شـمرد   نه بـه كوچـه، مـي   راه و روزن از آشپزخا مخصوصاً
زنـان   ةحـوز يكي مربوط به  :شود مي موضوع در اين فرهنگ دو جنبه از محرميت را شامل

از اين مـورد   تر كممحرميت خانوادگي اشاره دارد و البته اهميت آن به خانه است و ديگري 
امـور بـه صـورت نسـبي و     كـه در آن برخـي    ،شـده  هاي داده پرسشنتايج يكي از . نيست
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ها به موضوع حفـظ حـريم    خانواده ةهمدهد كه اگرچه  اي سؤال شده بود، نشان مي مقايسه
بـا  ) به طـور ميـانگين  (دهندگان  پاسخآشپزخانه توجه دارند، اما اهميت اين موضوع در نظر 

تواند نمادي از شخصي تلقـي كـردن    كه مي(يي طبق نظر آنان شو ظرفانتخاب مدل سينك 
توان  ها نمي بر اساس اين يافته ،سان ارزيابي شده است و به اين ترتيب يك تقريباً) فضا باشد

 .يكي را بر ديگري برتري داد
اي مطـرح شـد و آن    مقايسـه  يتر بود در جدول جنبه ظريف ايناما سؤال ديگري كه از 

بود؛ در تعليمات ديني اين امر بسيار » رون نرفتن بوي غذا از خانه به كوچهميزان اهميت بي«
  :مهم و از حقوق همسايگان است

دانيد حق همسايه چيست؟ شما از حق همسـايه جـز    فرموده است، آيا مي)] ص(  پيامبر[و 
اش از آزارش در امـان نباشـد بـه خـدا و روز      دانيد، همانا كسي كه همسـايه  اندكي را نمي

نوبر بخرد، بايد براي همسايه بفرستد و اگر به  ةو چون ميو. ... اخيز ايمان نياورده استرست
خود برد و نبايد اجازه دهد كودكـانش آن   ةخانكند بايد آن ميوه را پوشيده به  او هديه نمي

 و ناراحـت شـوند   شـود  ميوه را آشكارا مصرف كنند كه اشتهاي كودكان همسايه تحريـك 
  .)ويكم شصتمجلس  :1366فتال نيشابوري، (

متوسـط   كـم  دسـت اگرچه عمدة افراد اهميت اين موضـوع را زيـاد يـا     در اين بررسي،
گردد به افـرادي كـه    نخست برمي :شود ديده ميها  اند، اما دو نكتة قابل تأمل در پاسخ دانسته

شـود   اند كه سه نفر را شامل مي اهميت دانسته موضوع را بي اصوالًاهميت موضوع را كم يا 
به طور متوسـط ايـن موضـوع     كه آنو دوم ) اند شونده پرسشترين افراد  دو مورد آن جوان(

 دهنـدگان  پاسـخ اهميـت آن   دربـارة ، كه »پخش نشدن بوي غذا در خانه«نسبت به موضوع 
كنار اين واقعيت  شمرده شده است؛ اگر اين امر را در  تر اهميت كم د،نكاملي دار نسبتاًتوافق 

 ةآشـپزخان همسـايگان بـه   نكـردن  به رجـوع  ) در سؤالي ديگر(قرار دهيم كه اكثريت افراد 
هاي  تدريج ارزش بهتوان حدس زد كه كاهش روابط همسايگي  مي اند، خودشان اشاره كرده

حتـي در  (متوجه ديگري است  صرفاًهايي كه نفع و ضرر آن  از جنبه ويژه به ،مرتبط با آن را
هـاي بعـدي را بـه     آن نسـل  ةمشـاهد يـا   ندادن كند و تعليم مي رنگ كم ،)ان افراد مذهبيمي

  .كند تفاوت مي موضوع بي
  

  فضاي خانوادگي. 6
يكي از تعاليم اسالمي . هاي خاص خود را دارد عادات خانوادگي در هر فرهنگ ويژگي

هم نشستن اعضاي خانواده اسـت كـه در    هايي براي گرد خانواده قرار دادن زمان دربارة
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ها با مستثني كـردن اوقـات    ؛ اين زمان)58: نور( نيز بر آن تصريح شده است كريم قرآن
خلوت پدر و مادر و تحديد آن به سه بار در روز، به تمام سـاعات تعمـيم داده شـده و    

ع بايـد  مكـاني وسـي   ةحوززماني وسيع و به تبع آن در  ةحوزامري است كه در  بنابراين
در زندگي مسـلمانان و  . توان آن را محدود به جزء كوچكي از خانه كرد رخ دهد و نمي

يافته در تمام سطح خانه اين اتفـاق   يز ايرانيان در دوران پيش از مدرن به صورت تعميمن
اما اين الگو در دوران پس از نفوذ مدرنيسـم   ،)1382فر،  عيني ←مثالً ( دهد روي مي

 تر كمتدريج  بهدر حال تغيير بوده است و با تخصصي شدن فضاها اين امكان  تدريج به
حذف (كاهش فضاهايي كه امكان حضور جمع خانوادگي در آن وجود دارد . شود مي

لـزوم  ) دار دربهـاي خصوصـي    خـواب  حياط، تبديل بخشي از فضاي عمومي به اتـاق 
صـرف   كـم  دسـت يـا  (را براي تعامـل   )نشيمن( مانده باقيي حداقلتوسيع همان فضاي 

قلب خانـه   منزلة  كشد؛ مطرح شدن آشپزخانه به پيش مي) اعضاي خانواده» هم بودن با«
كارگر غربي در زمان انقالب صنعتي بـه تمـام سـطوح     ةطبقالگويي است كه از زندگي 

و  Teige, 2002 ←اروپـا   دربـارة ( مسكوني تعميم يافته و در جهان منتشر شده اسـت 
نـان  چ هـم ؛ ايـن موضـوع بـراي زنـان در غـرب      )Nickles, 2002 ← امريكـا  بـارة در
ايـن اتفـاق در    ،بـا ايـن همـه   . )Bell and Kaye, 2002(مورد توجه اسـت   اي واستهخ

هـاي انبـوه    كه اولين نمونـه  ،شده در دوران پهلوي دوم ايران ساختههاي مردمي  نمونه
افتـد و آنـان    نمـي  ،)فن ساخت و برخي الگوهاي فضـايي  به لحاظ(است مدرن شده 

گيرنـد   از ديگر فضاها در گوشة پـالن در نظـر مـي    مجزانان آشپزخانه را فضايي چ هم
 و نـه لزومـاً   ،وسـيع  نسـبتاً اين امـر منحصـر بـه فضـاهاي مسـكوني      ). 1388حائري، (

مركـز   ةدر تحقيـق منتشرشـد   چنـان كـه  در آن دوران نيست، بلكـه   ،شهري قيمت گران
دهد كه اولـين   تجارب موجود نشان مي« :نيز آمده است 1367تحقيقات مسكن در سال 
كند  از فضاي سكونت خود جدا مي ،درآمد، در صورت امكان فضايي كه يك خانوار كم

وســعت يــافتن و تعمــيم الگــوي ، )163: 1367اهــري و ديگــران، ( »آشــپزخانه اســت
 live-in kitchenز همـان قلـب زنـدگي غربـي و     اي ا كه ترجمـه (آشپزخانة باز در ايران 

كه بـا مسـاحت بسـيار كـم      ،هاي بعد از دوران جنگ سازي به آپارتمان) اوايل مدرن است
گردد نه يك حركت خودجوش مردمـي   هاي هنجاري طراحان بازمي و ديدگاه ،ساخته شد

نظـام   تـدريج  بهاين دوراني است كه  چراكه ؛تحليل كرده است) 1388(طور كه حائري  آن
هاي مردمي بـا كمـك معمـاران     شود و ساخت مي مهندسي بر حوزة ساخت و ساز مسلط

  .شود مي رو روبهتجربي با موانع قانوني 
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  قلمروپايي 1.6
 A2در پاسـخ   مثالً. گردد اين موضوع به همان عنوان پيشين فضاي زنانه بازمي بارةدر يبحث

و بـدون  ) مترمربـع  18(وسيع  نسبتاًباز  ةشپزخانآساله است كه داراي  49كه مربوط به زني 
بودن به عنوان يك گشودگي فضايي بـراي وي مهـم    بازممكن است  بنابراين،(پنجره است 

  :هاي مطلوب آشپزخانه آمده است در وصف ويژگي ،)باشد
 وسـط خانـه نباشـد، در يـك گوشـه قـرار داشـته باشـد        ... اپن نباشد، پوشيده باشـد،  

)A2 ساله 49 ـ(.  

كنـد، در نخسـتين    سالة ديگري كه ده سال است در آپارتمان زندگي مي 55دهندة  پاسخ
  :جملة پاسخ، گفته است
  .)ساله 55ـ  C9( ها و كمي بزرگ دور از اتاق

هـاي غربـي، كـه آشـپزخانه در مركـز زنـدگي        در خانـه  يمشـكل  منزلة  اين موضوع به
  :خانوادگي است، از سوي زنان ابراز شده است

هـاي حكمرانـي،    ، مكـان »آور خانـه  نـان / مرد خانه«، ]غذاخوري[خواب تا سر ميز  از اتاق
كارگـاه شخصـي خـود يـا صـندلي راحتـي       (و تفريحـي  ) محل مطالعة شخصـي (خلوت 

 مزاحمي براي خود نـدارد  دار هيچ مكان بي يك زن خانه] اما[ .را داراست) مخصوص خود
)Weisman, 2000: 2.(  

كار دارند، به اين دو   چهها در آشپزخانه  كه بچه سؤالاين  رةدرباگان دهند پاسخيكي از 
  :است  مورد اشاره كرده

  .)ساله 58ـ  C1] (اين مورد را خودش اضافه كرده است[ برداشتن خوردني، فضولي

صراحت از عالقه به آشپزخانة خـود گفتـه اسـت،     به كه رغم آن  به ،جالب است كه وي
كـردن   سبزي پاك كردن، خـرد (دهد  مي آشپزخانه انجاماغلب كارهاي معمول را در خارج 

اش باز نيست  اي صادق است كه آشپزخانه ساله 55زن  دربارة؛ همين موضوع ...)و  ،گوشت
پنجره دارد و در عـين حـال وي از نداشـتن درب ورودي    ) پاسيو(به حياط خلوت  فقطو 

اي از  نشـانه را خواست زنان بـراي بـزرگ بـودن آشـپزخانه     ). C8(آشپزخانه شكايت دارد 
هاي  در تحليل مصاحبه )El-Rafey, 1992(اند  دانسته ها آنتلقي شدن اين فضا براي » قلمرو«

هـاي حـداقلي و    در آشـپزخانه  چراكهتواند درست باشد،  اين امر تا حدودي مي ،گانه هشت
) fitted-kitchen(هـاي كامـل    در آشـپزخانه  كه تـداوم آن  ،ها عملكردگراي مدرنيست كامالً
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هاي بسيار كوچـك   ، آشپزخانه در مساحت)Freeman, 2004(شود  امروز در غرب ديده مي
 هشـت ( »بزرگ«ها  در اكثر پاسخ اما ،قابل خالصه شدن است) متر سانتي 300در  120 مثالً(

آشپزخانة «يك ويژگي ) دو مورد(» داشتن فضاي كافي«، يا )دو مورد(» بزرگ نسبتاً« ،)مورد
 محسـوب شـده  دانسته شده است كه در هفت مورد اين موضوع نخستين ويژگـي  » خوب

، در عالوه به؛ )C3( »متر باشد 20 حداقل. بزرگ باشد«: است؛ حتي در يك مورد آمده است
اين موضـوع عيـب   ) كند مترمربعي استفاده مي 20 ةآشپزخانحتي كسي كه از (هيچ موردي 

  .نشده است حسوبم
هـا   آشپزخانه در وسـط پـالن   كه اينبه صرف ): عقب و جلو(پشت صحنه و صحنه 

قـرار  ي امـور خـانوادگ   همةتوان نتيجه گرفت كه اين فضا بايد در مركز  قرار گرفته نمي
مفـاهيم   ةنطباق فكرنشدا. اين است كه هر مورد بايد جداگانه بررسي شود حداقل ؛گيرد

در تحقيقـات   ،مـثالً . چنـان مشـكل بزرگـي اسـت     هـم  خـودي فرهنگ  بافرهنگ غربي 
ه اسـت كـه بايـد    آشـپزخانه در امريكـا ايـن فـرض مطـرح شـد      وسايل  ةبازرگاني دربار

برود و مبتني بر حضور خـانوادگي در   تر بيشها به سمت روابط جمعي و خانگيِ  طراحي
تنهايي در حـال صـرف    هبآشپزخانه باشد و حتي اين موضوع مطرح است كه اگر يك نفر 

توان با ابزاري نظير ويدئو كنفرانس حالتي شبيه غذا خوردن با هـم را   مي غذاست، چگونه
 مطـرح  ايـن موضـوعات در جـايي   ). Bell and Kaye, 2002( از طريق اينترنت فراهم كـرد 

ي مـوقت  يشود كه روابط جمعي و خانوادگي در بسياري سطوح محو شده و ايـن درمـان   مي
نان موضوعيت خود چ هم ،اي در حد خانوادة هسته كم دست ،اگر روابط خانوادگي اما ،است

سـت،  جا ايـن زمينـة فرهنگـي در    پيشكه فاقد  ،ها حل راهرا حفظ كرده باشد، رجوع به اين 
» يحل راه«نگاه » اي همسئل«جاي نگاه ه است كه ب يمشكل گيري شكلدرمان نيست، بلكه آغاز 

تـرين فعاليـت    مهـم  ،شـود  كه قلب زندگي شمرده مي ،غربي ةآشپزخاندر . به آن شده است
و اين كار  )ibid(شود  جمعي صرف مي به صورتگانة غذاست كه  هاي سه خانوادگي وعده

هاست كه بـه دكوراسـيون    مدت وسيلهدر ايران، اگرچه اين . وري استمتكي به ميز ناهارخ
رود سـرعت   كه از اين تغيير مبلمـان انتظـار مـي    قدر آنتغيير عادت  اماها افزوده شده،  خانه

يك مورد كه به صرف سه وعده در آشپزخانه اشاره  به جزدر بررسي حاضر، . نداشته است
. خانه دانسته شده استمحل فعل آشپز) يك مورد(انه صبح دربارة فقطرد ديگر ادارد، در مو

با معيار قرار ) هاي اخير در ايران ي سالحداقل ةشيوهم با   آن(حال اگر بنا باشد طراحي خانه 
نشيمن و آشپزخانه برود، با توجـه   تر بيشدادن رويكرد معاصر غربي به سمت تلفيق هرچه 

فرهنگ ايراني و نيز عموم كشورهاي شرقي و رفتار در ) kinesthetic(هاي حركتي  به ويژگي
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اسالمي كه متكي به نشستن روي زمين است، اين موضوع يك تغيير عادت فرهنگـي را بـه   
اطـراف آن،   يهـا  كابينت ةواسطبه به اين معنا كه آشپزخانه،  ؛كند صورت اجباري مطرح مي

مقياسي تناسبي با انسان نشسته ندارد و به او حالتي از بسته بودن و خفقـان را القـا    به لحاظ
باالجبار خانواده بايد به عادت پشت ميز نشستن روي بياورد و در ضـمن،   بنابراين، ؛كند مي

هـا   و در اتـاق  يكند، چيزي كه در فرهنگ خـود » تحمل«وسايل و ابزار آشپزخانه را  ةمنظر
 الرافعـي در مصـر ديـده    ةشـد  تـر اشـاره   پـيش هاي  اين مورد در نمونه( وجود نداشته است

  . )El-Rafey, 1992در  هاي خاص وي مصاحبه ←( )شود مي
 هـا  جواب ،»؟كنيد آيا در كف آشپزخانه از فرش يا موكت استفاده مي«در پاسخ به سؤال 

: توجه است كار از لحاظ بحث حاضر جالب  همه مثبت بوده است؛ داليل ذكرشده براي اين
 و ،»حفـظ گرمـا و سـرما در فصـول خـاص     « ،»سر نخوردن«، »خيس نشدن كف«اشاره به 

اشاره بـه يـك ويژگـي     فقط» افتد ممانعت از شكسته شدن اشيايي كه از دست به زمين مي«
پاك كردن مرغ و سبزي، خرد كـردن  «ويژه موردي كه علت موضوع را  به ،عملكردي نيست

بلكه اين داليل تابعي است از همان عادت روي زمـين نشسـتن و    ،شمرد مي» ...و  ،گوشت
در فرهنگ غربي اين امور با به پا كـردن چيـزي و انجـام     چراكهپابرهنه راه رفتن در خانه، 

ايـن حـس روانـي     دربارةها  است؛ برخي پاسخ شدني دادن كارها روي ميزها و سطوح حل
يا ايـن  ) C3(» پوش باشد بدون كفچون دوست ندارم كف آشپزخانه «: بسيار صريح است

و يا ايـن  ) A2(» رسد تر به نظر مي وقتي فرش يا موكت در آشپزخانه باشد، مرتب... «: مورد
اگـر  ). C9(» كه آشـپزخانه بـه ورودي اتـاق راه دارد    براي اين«: گويد مي سادگي همورد كه ب

ــ   عـات روانـي  تب(مطلـوب باشـد، مـورد دوم     اي نشستن روي صندلي براي بسياري گزينه
يكي از نتايج اين سـبك زنـدگي   . رها كرد سادگي بهتوان  نميرا ) رفتاري اين سبك زندگي

مشغلة زياد زنان انگليسي بـراي   دربارة) 1366(» كوليوررايس«همان چيزي است كه  تقريباً
 دربـارة » فريدن«و پاك كردن ظروف و كف آشپزخانه در ابتداي قرن بيستم و   برق انداختن

 اي » صـحنه «نقل كرده است؛ يعني آشپزخانه به  )Friedan, 2000(يي در ميانة آن امريكازنان 
)Goffman, 1959( ي از مطلوبيت براي حضـور خـانوادگي   حداقلشود تا به  پركار تبديل مي

استفاده از موكت، در چهـار مـورد از    علتالذكر و توضيح  در پاسخ سؤال فوق. دست يابد
 را تفاوت حائز اهميتي ماين موضوع مه .تر آن اشاره شده است كردن آسانها به پاك  جواب
 را پوش ثابت و نيز تفاوت فرهنگي مهمـي  پوش قابل حمل و اتاقي با كف كف با يميان اتاق

 مشخصـاً (ميان اين زنان از نظر نوع حفظ ظاهر آراسـتة فضـاي آشـپزخانه بـا زنـان غربـي       
ي ظـروف  دار نگـه  محلتوان از  وجه ديگر اين تفاوت را مي. كند بيان مي) ها نگلوساكسونآ
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 يدر آشپزخانه هنجار ها آنبخشي از  كم دستي دار نگهي زنان حس كرد كه در غرب تزئين
هم  آن ،)B1(اما در اين نمونه تنها يك مورد  ،)Nickles, 2002 ← مثالً(فرهنگي بوده است 

ي دار نگـه به ) C2(در آشپزخانه دانسته است و يك مورد نيز  ،جاي بخشي از اين ظروف را
ضرورت سد كـردن   دربارةدر پرسشي كه . آشپزخانه اشاره كرده است» اپن«روي ميز  ها آن

به آشپزخانه شده است، شـش پاسـخ كـه آن را تاحـدي     ) به طور خاص(» زن«ديد مهمان 
معطوف به نامحرم بودن  فقطوع برانگيز است؛ به اين صورت، موض تأملاند  ضروري دانسته

 ،سـو   از يك. چندان ساده نيست جا ايندر » پشت صحنه«و » صحنه« ةمسئلدر واقع . نيست
در آن در معـرض  ) زن(شده است كه نمادهايي از هويت شخص  شخصيآشپزخانه فضايي 

از سوي ديگر، تمايلي براي تبديل اين ابراز هويـت بـه يـك     اماديد افراد ديگر خانه است، 
يـك   تـر  بـيش كـه ايـن هويـت فضـا      توان تصور كرد مي. شود عيار ديده نمي تمام »ةصحن«

بيروني كه وابستگي زيادي به تأييد افراد ديگر يـا   يدروني است تا امر ةخواست ارضاشوند
  .داشته باشد ها آنبازخورد مثبت از سوي 

تـري را در   ها به پنج پرسشـي كـه حـاالت دقيـق     بررسي پاسخ :س مكاندحرمت و تق
  ).3صوير ت(گشاست  داد در فهم اين پيچيدگي راه معرض قضاوت قرار مي

  
  تميز و كثيفهاي  فعاليتدرصد پاسخ مثبت به پنج سؤال مرتبط با . 3صوير ت

در  حتـي در سؤال، در زمان حضور مهمان و  شده گانة اشاره افعال پنج همة كه آننخست 
حضـور جمعـي   » ةپشت صـحن «اند، اموري مربوط به  نشستهزماني كه افراد خانواده دور هم 

جـزو اهـداف حضـور     حداقلآن در حضور جمع شايسته نيست يا  دادن يعني انجام(است 
به سه فعل است ها مربوط  ترين ارزيابي نامطلوب كه آندوم ). مانند چيدن ميوه ،جمعي نيست

 دربـارة كـه  در پرسش ديگـري  . آيند به شمار مي» كارهاي كثيف و آلوده«سه به نوعي  كه هر
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كردن   پاك«محل  ها آن اتفاقشده بود، قريب به  سؤال ي از افراديمحل افعال و قرارگيري اشيا
 دادن برخي اوقات سال انجـام  كم دستاند و اين در حالي است كه  را آشپزخانه دانسته» مرغ

دار زنـدگي   حيـاط هـاي   هـا در خانـه   شونده پرسشاغلب (تر است  اين كار در حياط مناسب
درصدي افراد مبني بر نامطلوب بـودن ديـده    80با توجه به اظهار بيش از  ،بنابراين). كنند مي

 امـا  ،كاري مربوط به پشت صحنه دانسـت  توان آن را قطعاً مي شدن اين فعل از سوي مهمان
مسواك «تر از آن  و مهم» شستن دست«عملي مانند  دادن از انجام يرضايتنا دربارة همين افراد

نـامطلوب   تر كمآن  ةكننده است و هم منظر آلوده تر كمالظاهر هم  كه علي ،در آشپزخانه» زدن
» صـحنه بـودن   يجلـو «نظر اخير بـا كيفيـت    .است، حتي بيش از مورد قبل اتفاق نظر دارند

  توان توضيح داد؟ حال، اين ماهيت دوگانه را چگونه مي. ي داردتر بيشآشپزخانه تناسب 
اين موضـوع  . خاص مواد غذايي نسبت داد» حرمت«توان به  بخشي از اين واقعيت را مي

در بدن انسـان آمـاده   » جذب«چه براي  منديِ ضمني و ذهنيِ آن توان با استناد به ارزش را مي
حتـي اگـر در اثـر    (شـود   مي» دفع«نوان آلودگي از آن چه به ع شود و ناپسندي غريزي آن مي

يكي از موضوعاتي كه خالف اين گمان را ممكن است مطـرح  . بيان كرد) مسواك زدن باشد
در نگاهي قياسي بـه وضـعيت آشـپزخانه در    . داري زباله در آشپزخانه است كند موضوع نگه

كف و ارتباط مسـتقيم يـا    در هم دوران پيش از صنعتي، در حالي كه نمونة اروپايي با استقرار
اعم از زائدات آشپزخانه يا  ،كرد غيرمستقيم با حياط پشتي از آن براي دفع زائدات استفاده مي

، در )Fossier, 2010: 114-115(خـواب  ساير زباله و حتي خالي كردن ظرف ادرار كنار تخت
كـه دفـع زائـدات مكـان      ايـن هاي ايران مركزي، جدا از  اي مانند خانه عالم اسالم و در نمونه

محل طـبخ   فقط، آشپزخانه ...)ريزگاه جداگانه و آب(خاص و سيستم خاص خود را داشت 
چهـار مرحلـة   (و پـاك كـردن    ،سازي، پختن، خوردن اي از چهارگانة آماده يعني مرحله ؛بود

آن (كننده كه تقريباً ضايعاتي ندارد و امور داراي ضايعات يا آلوده) هاي غذايي مربوط به وعده
ها هنوز هم به منـوال گذشـته    اند و برخي از آن مادرانشان توصيف كرده ةطور كه افراد دربار

شـويي در حيـاط و    شويي و رخـت  ظرف: در نقاط مختلفي از خانه پراكنده بوده است) است
در بررسي حاضـر، اگرچـه اغلـب افـراد بـه      . غيرهو  ،كنار حوض، پاك كردن سبزي در اتاق

هاي ديگـر فراينـد    توان آن را به انتقال بخش اند و مي زباله در آشپزخانه اشاره كردهداري  نگه
غذا به آشپزخانه نسبت داد، اما با دقت در مواردي كه  يدروند تول يعاتسازي و دفع ضاآماده

مثالً : كرد  توان مشاهده اين اكراه از وجود آن را مي كند ميداري آن را ذكر  جزئيات محل نگه
ويـژه زيـر    بـه (ياط خلوت متصل به آشپزخانه يا حداقل درون كابينت كه ديـده نشـود   در ح

 ةهمين موضوع دربـار ). كند تري را القا مي شويي كه به لحاظ رواني حالت آلوده سينك ظرف
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: هاي آلوده تا هنگام شستن قابل طرح استداري لباس ويژه نحوة نگه شويي و به ماشين لباس
سـال   50تـا   35مربوط به حـدو   ها عمدتاً ها كه توصيفات آن دهنده اسخنسل مادران پ ةدربار

شـويي   ساله است و مادرش ماشين لبـاس  29كه  C5حتي مورد (قبل است، در هيچ موردي 
هـاي بعـد از    بلكه در حياط بوده و در نسل نشده، ذكرشويي در آشپزخانه  محل لباس) داشته

 ،ها آمده است چنان كه در تعدادي از پاسخ بوده، مرسومكشي  آن و وقتي زيرزمين با آب لوله
نسل حاضـر   ةاما دربار ،شده است سوي حياط انجام مي در فضايي مجزا يا حتي زيرزمين آن 

شـويي خـارج    محـل لبـاس  ) مـورد  پـانزده مـورد از   نه(كه در اغلب موارد  گذشته از آننيز، 
ها در  شويي آن ها كه ماشين لباس ونه، در شش مورد از نمدارد قرار) مثالً در حمام(آشپزخانه 

داري  هاي نجس را در محـيط آشـپزخانه نگـه    كدام لباس توان ديد كه هيچ آشپزخانه است مي
  .اند ذكر كرده.. و  ،كنند و محل آن را حمام، بالكن، حياط خلوت نمي

اي از تقدس فطري نيز در آن نهفته  مكان كه درجه» حرمت«پنهان  نسبتاًبه جز اين جنبة 
 حديكه تا  شود ديده ميدر فرهنگ اسالمي  ساست، براي آشپزخانه وجوه بارزتري از تقد

العـادة آن يـا مخلـوط     ي مانند تقدس نان و احترام فـوق مسائل: شده است رنگ كمدر اذهان 
آن گـذار   پايـه كه اگرچه ممكن است اسالم  ،غذايي با فاضالب انساني دشدن ضايعات موان

اساس اين تفكيك بنا  در اسالم به رسميت شناخته شده و برخي احكام بر امامفاهيم نباشد، 
اخير و در سؤالي كـه مقايسـة    مسئلة در). 416حديث  /1 :1367شيخ صدوق، (شده است 

وي دو نفر امري بسيار از س فقطها  اهميت برخي امور از افراد خواسته شده بود، جدايي چاه
نـان اهميـت   چ هـم  شده توان گفت كه در نمونة بررسي مي بنابراين،نشده است و  تلقيمهم 

پشت نكردن به قبله در «زياد  نسبتاًاهميت  ،شده هاي داده در پاسخ. خود را حفظ كرده است
» پخش نشدن بوي غذا در محـيط مسـكوني  «موردي مانند  داگرچه در ح» هنگام غذا پختن

طـور كـه جعفـر     آن ،يسنتاين امر برخالف دوران  كه آنمهم دانسته نشده، و نيز با توجه به 
در هيچ طرح مسكوني معاصر در  تقريباً، )200- 1 /3 :1371 ،شهري(شهري نقل كرده است 

از دسـت رفـتن    رغم  به(اين فضا  مقدسآن است كه وجه دهندة  نشان، شود نمينظر گرفته 
زمينة ذهني برخي اقشار جامعه مطرح است و در صورت توجه  نان در پسچ هم) عينيت آن

  .خواهد بودهمراه اقبال مردم نيز  بابه آن 
  

  گيري نتيجه. 7
دهنـد سـخن    دو دو سر يك محور را تشكيل مي هدر ابتداي نوشتار از چهار ويژگي كه دوب

و در  ،ـ خـانوادگي، فضـايي خـدماتي    فضايي اجتماعي ،)زنانه(خلوتي فردي  :به ميان آمد
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را نيز بـه آن افـزود    يتوان محور ديگر در اين قسمت مي. مكاني با روح زندگي عين حال
 بـه كـه  هاي محترم و مقـدس،   جنبه دارايمكاني عادي و در عين حال  كه عبارت است از

تصـور   .زمينة ذهني افراد باقي است پسآن در نان وجوه مهمي از چ همشدن  رنگ كم رغم 
 دربارةمحيط آشپزخانه برخي خصوصيات را  دربارةدهندگان به سؤاالت اين بررسي  پاسخ

بـر اسـاس ايـن نتـايج،     . نان ابهام داردچ همبرخي  دردهد و  وضوح نشان مي بهاين عوامل 
شـده نسـبت بـه     شخصـي زنانه به معناي فضايي  يآشپزخانه در حالت مطلوب خود فضاي

زمـان بـراي    دار براي اعضاي خانواده و بـي  افراد ديگر، يك حريم خلوت نسبيِ زمان همة
مفـاهيم آشـپزخانه بـراي افـراد     . موقت نسبت به افراد غريبه است ييو قلمرو ،افراد غريبه

هاي مكاني و زماني خلوت زنانـه، بـه طـور     زنِ خانه، بايد با ويژگي به جز ،ديگر خانواده
ايـن بـار معنـايي مـانع از آن اسـت كـه       . و قلمرو زنانه، به طور نسبي، تطـابق يابـد   ،كامل

ناهارخوري خانوادگي قابل طرح باشد، مگـر   حتييك نشيمن و  منزلة  بهآشپزخانه بتواند 
يـك   دبـه حـ  » آيـين خـانوادگي  «موضوعي مانند ناهار خـوردن از وجـه يـك     مثالً كه آن
  .بدتقليل يا» عملكرد اجباري روزمره«

زندگي خانوادگي است و نه پشت  ةصحنتوان ديد كه آشپزخانه نه يك  مي ،به اين ترتيب
بايد حريم خلوت زنانه در  كه اينبه اعتبار  ،نيست» جلو«. »عقب«است و نه » جلو«نه  ،صحنه

 يمكان جا ايننيست، چون » عقب«سازي شود و  آن حفظ شود و خدمات خانگي در آن آماده
اي از احترام به موجوديت انسـان يـا    شده است كه آداب حضور خود را دارد و هاله شخصي

آن  حـداقل نتيجة عملي اين بحث نظـري  . وجه روحاني زندگي انسان آن را فرا گرفته است
گرايانـة   مادينگاه : آشپزخانه دوباره فكر كند دربارةهاي رايج  است كه طراح در برخي گزينه

داري در يك فضا، متمركز كردن هر  خدمات خانه تر بيشكز هرچه صرف به آشپزخانه و تمر
لباس شستن، مسـواك زدن و  (آلوده يا آالينده است و نياز به نظافت دارد در اين فضا  چه آن
بـاز   دادن آشپزخانه در انتهاي پالن و جايي كه نور و ديد مستقيم بـه بيـرون نـدارد،     ، قرار...)

حذف حياط خلوت يا بالكن از كنار آشـپزخانه  و يي در آشپزخانه، شو لباسبودن آشپزخانه، 
  .ان است كه نياز به بازبيني داردهاي معاصر اير از اتفاقات رايج در آشپزخانه
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