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مقدمه ی مترجمین

با آدم های مختلفی سروكار داشته  او  بارز نثر نورمن است.  لحن صمیمی از مشخصات 
استیو  تا  از گیسون روانشناس،  باشد:  او  بازتاب تجربیات گوناگون  است و شاید لحنش 
جابز كارآفرین و دیوید كلی طراح، از معرفی مفهوم برآورد تا شركت در مذاكرات برای 

استانداردهای صفحات نمایشگر.
به ذهن و روان طراح  روانشناس كاربر است، و در مقابل  از هر چیز،  بیش  نورمن 
كاری ندارد. او در كهنسالی هنوز یك مهندس است، و آنقدر از فرهنگ فاصله می گیرد 
تا در قاب نگاهش همواره فقط یك نفر حضور داشته باشد: كاربر. عجیب نیست كه در 
بخش های انتهایی كتاب كه به این ویرایش افزوده شده اند فقط بخش های كوتاهی را 
به »وظایف اخالقی طراحی« اختصاص داده است. موضوع كار او ملموسات كاربر منفرد 
است، نه انتزاعات. جمعی انسان. به قول نورمن: »مردم یکسان هستند، در نتیجه اصول 
طراحی نیز یکسان هستند.« اگر به دنبال طراحی كردن ورای فرهنگ هستید، این كتاب 

حتماً به كار شما خواهد آمد. 
بابت  ایشان  از  آغاز شد.  اژدری  علیرضا  دكتر  راهنمایی  با  كتاب  این  ترجمه ی  كار 
راهنمایی های ایشان در ترجمه ی این كتاب سپاسگزاریم. همچنین از نشر كتاب وارش و 
آقای احمد ورپشتی بابت پشتکارشان در چاپ این كتاب كمال تشکر را داریم. امیدواریم 

راهی را كه آغاز كرده اند با موفقیت روزافزون ادامه دهند. 
در  گرانقدرمان  اساتید  از  یکی  به  را  كتاب  این  ترجمه ی  كه  داریم  قصد  پایان  در 
ما  آقای دكتر كیومرث شقاقی كه مشوق  تقدیم كنیم:  تهران  دانشگاه  دانشکده ی فنی 
به  اثرگذارشان  پاس وجود  به  را  این كتاب  ترجمه ی  بودند.  دنیا  برای دیدن و شناختن 

حضورشان تقدیم می كنیم. 
مهدی مقیمی، تهران

احسان میرزایی، كلمسون، كارولینای جنوبی
تیرماه 1397 
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 مقدمه ی نویسنده
 بر ترجمه ی فارسی

I am delighted that a Persian edition of Everyday Things is now 
available. Design plays an importan role in our lives, and ensuring that 
our designs are appropriate, usable, useful, and enjoyable can make a 
powerful, importand addition to everyone's lives.

I wish to thank Mehdi Moghimi and Ehsan Mirzaei for their 
dedication in making this translation possible. 

Don Norman
California, USA

خوشحالم كه كتاب طراحی اشیاء روزمره به فارسی ترجمه شده است. طراحی نقش مهمی 
در زندگی ما دارد و اطمینان از مناسب، استفاده پذیر، مفید و لذتبخش بودن طراحی های 

ما می تواند نقش مهمی در زندگی همه داشته باشد.
همچنین مایلم از تالش های مهدی مقیمی و احسان میرزایی برای انجام این ترجمه 

تشکر كنم.
دان نورمن

كالیفرنیا، ایاالت متحده ی آمریکا



15

مقدمه ی ویرایش بازنگری شده

در اولین ویرایش این كتاب كه نام آن »روانشناسی اشیاء روزمره« بود، كتاب را با این 
نمی دانستم  فقط  بنویسم،  است كه همیشه می خواستم  كتابی  »این  آغاز كردم:  خطوط 
همیشه  كه  است  كتابی  »این  می گویم،  فقط  پس  می دانم،  امروز  اما  می خواهم.«  كه 

می خواستم بنویسم.«
این  آن  نوشتن  در  قصدم  است.  طراحی خوب  برای  مقدماتی  ابزار  یك  كتاب  این 
و  طراحان  فنی،  آدم های  عادی،  مردم  باشد:  آموزنده  و  لذت بخش  همه  برای  كه  بود 
غیر طراحان. یکی از اهدافم این بود كه خواننده را به مشاهده گری تبدیل كنم كه مضحك 
بودن طراحی بد را ببیند؛ چیزی كه موجب ایجاد بسیاری از مشکالت زندگی امروزی، 
به  قادر  را  خواننده  كتاب  این  همچنین  است.  شده  امروز،  فناوری  مشکالت  مخصوصاً 
را  ما  زندگی  تا  رفته اند  ریزبین  طراحان  كه  راه هایی  می كند؛  خوب  طراحی  مشاهده ی 
راحت تر و روان تر نمایند. طراحی خوب را خیلی سخت تر از طراحی بد می توان دید، شاید 
نامرئی  كه خود طراحی  آغوش می گیرد  در  را  ما  نیازهای  آن چنان  چون طراحی خوب 
می گردد، به ما خدمت می كند بی آنکه جلب توجه نماید. برعکس، طراحی بد كمبودهای 

خود را فریاد می زند و خودش را به رخ می كشد.
تبدیل  برای  بردن مشکالت،  بین  از  برای  نیاز  اساسی مورد  در طول مسیر، اصول 
اشیاء روزمره به محصوالت دوست داشتنی كه لذت و رضایت مندی به ارمغان می آورند 
را تبیین خواهم كرد. تركیب مهارت های مشاهده ای و اصول خوب طراحی ابزاری قوی 
است، ابزاری كه هر كس می تواند استفاده كند، حتی كسانی كه طراح حرفه ای نیستند. 
چرا؟ چون همه ی ما از این لحاظ كه زندگی، اتاق و شیوه ی انجام كارهای مان را طراحی 
می كنیم، طراح هستیم. ما همچنین می توانیم راه حل طراحی كنیم، راه هایی برای غلبه 
بر كمبودهای وسایل موجود. پس یك هدف این كتاب برگرداندن كنترل وسایل اطراف 
به شما است؛ برای اینکه بدانید چگونه محصوالت كاربردی و فهم پذیری داشته باشید و 

بتوانید آن هایی كه خیلی كاربردی و فهم پذیر نیستند را اصالح كنید.
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اولین ویرایش این كتاب زندگی بلند و خوبی داشت. نام آن به سرعت به »طراحی 
اشیاء روزمره« تغییر كرد، برای اینکه نام آن را كمی بی نمك تر و كمی توصیفی تر كرده 
به عنوان  و  رفته  به كار  آموزش  در  خوانده اند،  عموم  و  طراحان  را  حاضر  كتاب  باشم. 
مطالعه ی الزامی در شركت ها معرفی شده است. اكنون، پس از بیست  سال از انتشار اولیه، 
این كتاب همچنان پرطرفدار است. از بازخورد و توجه خوانندگان ابراز تعجب می كنم كه 
برای من مثال های جدیدی از طراحی های فکر نشده و هر ازگاه طراحی های فوق العاده، 
می فرستند. خیلی از خوانندگان گفته اند كه خواندن این كتاب زندگی آن ها را تغییر داده 
است، آن ها را نسبت به مشکالت زندگی امروز و نیازهای مردم دقیق تر كرده است. بعضی 
حرفه ی خود را تغییر داده اند و با خواندن این كتاب طراح شده اند. واكنش به این كتاب 

باورنکردنی بوده است.

چرا یک ویرایش بازنگری شده؟
در مدت 25   سالی كه از اولین ویرایش كتاب می گذرد، فناوری دستخوش تغییرات زیادی 
شده است. زمانی كه این كتاب را نوشتم نه تلفن همراه و نه اینترنت مانند امروز در این 
سطح وسیع به كار نمی رفتند. شبکه های خانگی وجود خارجی نداشتند. طبق قانون مور 
تقریباً هر دو سال توان پردازش كننده های رایانه ای دو  برابر می شود. این به آن معنی است 
كه رایانه های امروزی پنج هزار برابر قوی تر از رایانه های زمان نگارش اولیه كتاب هستند.

اگرچه اصول اساسی طراحی در »طراحی اشیاء روزمره« همچنان مانند زمان نگارش 
اول، درست و مهم هستند، مثال ها بسیار منسوخ شده بودند. دانشجویان می پرسند، »پروژكتور 

اسالید چیست؟« حتی اگر هیچ چیز عوض نمی شد، مثال ها باید به روز می شدند.
زمان  از   (HCD( انسان محور  به روز می شدند. طراحی  باید  نیز  مؤثر  اصول طراحی 
اولین ویرایش و تا حدی تحت تأثیر آن، بسیار متداول شده است. این كتاب فصلی كامل 
كاربردی  و  فهم پذیر  بر  كتاب  ویرایش  اولین  تمركز  دارد.  انسان محور  طراحی  مورد  در 
كاربردی  فقط  از  بزرگ تر  بسیار  محصول  یك  كامل  تجربه ی  بود.  محصوالت  كردن 
بودن آن است: زیبایی، لذت و خوشی، نقش های مهمی را بر عهده دارند. در آن ویرایش 
بحثی در مورد لذت، شادی و احساسات نبود. احساسات آن قدر مهم است كه من كتاب 
جداگانه ای با نام »طراحی حسی«، درباره ی نقش آن در طراحی نگاشته ام. این موضوعات 

اكنون در این ویرایش به بحث گذاشته شده اند.
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كه  است  آموخته  واقعی  دنیای  پیچیدگی های  درباره ی  من  به  صنعت  در  تجربه ام 
قیمت و برنامه، نیاز به توجه به رقابت و اهمیت گروه های چندرشته ای، چقدر مهم هستند. 
آموختم كه محصول موفق باید مورد عالقه ی مشتری باشد و معیارهای مشتریان برای 
خرید ممکن است به طرز شگفت آوری متفاوت با جنبه هایی باشد كه در زمان استفاده از 
محصول مهم خواهند بود. بهترین محصوالت همیشه موفق نمی شوند. فناوری های عالی 
ممکن است دهه ها برای پذیرفته  شدن منتظر بمانند. برای فهم محصوالت، فهم فناوری 

و طراحی كافی نیست: فهمیدن كسب وكار هم بسیار مهم است.

چه چیزهایی تغییر کرده است؟
برای خوانندگانی كه با ویرایش های قبلی كتاب آشنا می باشند، در ادامه شرح مختصری 

از تغییرات آمده است.
چه چیزهایی تغییر كرده است؟ زیاد نیست. همه چیز.

زمانی كه شروع كردم، فرضم این بود كه اصول اولیه همچنان درست هستند و فقط باید 
مثال ها را به روز كنم؛ اما در نهایت همه چیز را از اول نوشتم. چرا؟ زیرا اگرچه همه ی اصول 
همچنان برقرارند، در 25 سالی كه از اولین ویرایش گذشته خیلی چیزها آموخته ام. همچنین 
اآلن می دانم فهم كدام قسمت ها دشوار بود و نیاز به توضیح بیشتری داشت. در این مدت، 
تعداد زیادی مقاله و شش كتاب در موضوعات مشابه نوشتم كه بعضی از آنها را برای الحاق 
به این كتاب مهم یافتم. برای مثال كتاب اصلی در مورد چیزی كه بعدها تجربه ی كاربر 
نام گرفت چیزی نگفته است )اصطالحی كه از اولین كسانی بودم كه از آن استفاده كردم 
زمانی كه در اوایل دهه ی نود، گروهی كه رئیس آن در شركت اپل )Apple) بودم نام خود را 

»دفتر معمار تجربه ی كاربر« نهاد.) این موضوع  باید در این كتاب می بود.
در پایان، تجربه ام با صنعت درباره ی كاربرد واقعی محصوالت، چیزهای زیادی به 
من آموخت. در نتیجه مطالب زیادی درباره ی تأثیر بودجه، برنامه ریزی و فشار رقابت به 
این ویرایش افزوده ام. وقتی كتاب اصلی را می نوشتم یك پژوهشگر دانشگاهی بودم؛ اما 
)HP) و چند كسب وكار نوپا)، مشاوره به  )اپل، اچ پی  اكنون تجربه ی مدیریت صنعتی 
چندین شركت و عضویت در هیئت مدیره ی شركت ها را با خود دارم. باید یافته های خود 

را از این تجربیات به كتاب می افزودم.
و  با سرعت  می شد  را  كتاب  بود.  آن  اختصار  قبلی،  ویرایش  اصلی  اجزای  از  یکی 



18     هه زوت ءایشت یحاهط

به عنوان یك معرفی كلی و سریع مطالعه كرد. آن خصوصیت را دست نخورده گذاشتم. 
ثابت  كتاب  طول  تا مجموعاً  كنم  متن كم  از  كرده ام،  اضافه  كه  كردم همان قدر  سعی 
بماند اما موفق نشدم. كتاب قرار است یك معرفی باشد: بحث های پیشرفته تر در مورد 
موضوعات، به عالوه تعداد زیادی از موضوعات مهم ولی پیشرفته تر، كنار گذاشته شده اند 
تا كتاب مختصر بماند. ویرایش قبلی از 1988 تا 2013 بود. اگر می خواستم ویرایش جدید 
به همان اندازه، از 2013 تا 2038 عمر كند باید در انتخاب مثال ها دقت می كردم كه تا 
25 سال آینده از رده خارج نباشد. در نتیجه تالش كرده ام مثال ها از شركت های خاص 
نباشند. چه  كسی شركت های 25 سال پیش را به یاد می آورد؟ چه كسی پیش بینی می كند 
چه شركت های جدیدی قد علم خواهند كرد، چه شركت هایی از بین خواهند رفت و چه 
فناوری هایی در 25 سال آینده به وجود خواهند آمد؟ تنها چیزی كه می توانم پیش بینی 
كنم آن است كه اصول روانشناختی انسان یکسان باقی خواهند ماند كه این به آن معنی 
است كه اصول طراحی كه مبتنی بر روانشناسی، طبیعت شناخت انسان، احساسات، عمل 

و تعامل با دنیاست، بی تغییر باقی خواهند ماند.
در ادامه خالصه ی تغییرات، به صورت فصل به فصل آمده است.

فصل 1: آسیب شناسی روانی اشیاء روزمره
نشانگرها مهم ترین مبحثی است كه به این فصل افزوده شده است، مفهومی كه اولین بار 
در كتاب »زندگی با پیچیدگی« مطرح شد. اولین ویرایش این كتاب تمركزی بر برآوردها 
داشت؛ اگرچه برآوردها برای مطالعه با جهان فیزیکی معنادار هستند، برای بررسی اشیاء 
سردرگمی های  ایجاد  موجب  برآوردها  نتیجه،  در  می شوند.  سردرگمی  موجب  مجازی 
هستند.  ممکن  كه  اعمالی اند  تعریف كننده ی  برآوردها  شده اند.  طراحی  عالم  در  زیادی 
نشانگرها تعیین می كنند كه مردم چگونه آن امکان ها را كشف  كنند؛ نشانگرها عالمت 
نشانگرها  برای طراحان  انجام شود.  می تواند  كه  از چیزی  درك  فابل  هستند، عالئمی 

نسبت به برآوردها از اهمیت بسیار باالتری برخوردارند. 
كرده ام،  اضافه  فصل  این  به  انسان محور  طراحی  درباره ی  كوچکی  بسیار  قسمت 
اصطالحی كه در زمان نگارش ویرایش اول وجود نداشت، هر چند اكنون با نگاه به عقب 

می بینیم كه كل كتاب درباره ی طراحی انسان محور بوده است.
جدید  نقاشی ها  و  عکس ها  همه ی  اگرچه  و  است  همان  مطالب  مابقی  آن،  به جز 
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هستند، مثال ها تقریباً تغییری نکرده اند.

فصل 2: روانشناسی اعمال روزمره
احساسات. مدل  اضافه شدن  دارد:  اول  ویرایش  به  بزرگ  الحاقی  این فصل یك بخش 
هفت مرحله ای عمل، مانند مدل سه الیه ای پردازش )كه در كتاب طراحی حسی معرفی شده 
است) اثرگذار بوده است. در این فصل تعامل این دو را نشان داده ام كه كدام مراحل اساساً در 
كدام یك از الیه های سه گانه ی پردازش قرار می گیرند )غریزی، برای الیه ی اولیه ی اعمال 
حركتی و ادراك؛ رفتاری، برای الیه ی تخصیص عمل و تفسیر اولیه ی نتایج؛ و متفکرانه، 

برای به وجود آوردن اهداف، نقشه ها و مرحله ی نهایی بررسی نتایج).

فصل 3: دانش در سر، دانش در دنیا
جدا از مثال های بهبودیافته و به روزشده، مهم ترین چیزی كه به این فصل اضافه شده 
قسمتی با موضوع فرهنگ است كه برای بحث »نگاشت های طبیعی« اهمیت زیادی دارد. 
چیزی كه در یك فرهنگ طبیعی به نظر می آید در فرهنگ دیگر این گونه به نظر نمی آید. 
این فصل به بررسی نگاه فرهنگ های مختلف به زمان می پردازد... این مبحث ممکن 

است باعث شگفتی شما شود.

 فصل 4: بدانیم چه کنیم:
محدودیت ها، کشف پذیری و بازخورد

چند تغییر نسبتاً بزرگ. مثال های بهتر. دسته بندی كاركردهای مجبور كننده به دو نوع: 
قفل گذار و قفل گشا؛ و یك بخش درباره ی آسانسورهای كنترل كننده ی مقصد كه توضیح 
می دهد كه تغییر می تواند چقدر نگران كننده باشد، حتی برای حرفه ای ها، حتی اگر تغییر 

به سمت جلو باشد.

فصل 5: خطای انسانی؟ نه، طراحی بد
اصول تغییری نکرده اند، ولی خود فصل به صورت اساسی بازنگری شده است. دسته بندی 
خطاها را تغییر داده ام تا با پیشرفت ها از زمان ویرایش اول هماهنگ باشند. به صورت خاص، 
اكنون لغزش ها را به دو دسته تقسیم می كنم... عمل محور و زوال حافظه؛ و اشتباه ها را به 
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سه دسته... قاعده محور، دانش محور و زوال حافظه )این تمایزها اكنون رایج هستند، ولی 
من روش جدیدی برای برخورد با زوال حافظه معرفی می كنم).

اگرچه طبقه بندی های چندگانه ی لغزش ها كه در ویرایش اول معرفی شدند همچنان 
ویرایش  این  در  نتیجه  در  و  ندارند  طراحی  در  كاربردی  آن ها  از  خیلی  هستند،  درست 
میان  رابطه ی  شده اند.  بیشتر  طراحی  با  مرتبط  مثال های  ویرایش  این  در  نیامده اند. 
طبقه بندی خطاها، لغزش ها و اشتباه ها با مدل هفت مرحله ای عمل را برای اولین بار در 

این ویرایش نشان داده ام.
اتوماسیون  سبب  به  ایجادشده  مشکالت  درباره ی  كوتاهی  بحث  با  فصل  این 
)اقتباس شده از كتاب »طراحی برای آینده«) و آنچه بهترین روش برای طراحی می دانم با 

این هدف كه خطای انسانی محو یا كمینه شود پایان می یابد: مهندسی مقاومت.

فصل 6: تفکر طراحی
این فصل كامالً جدید است. دو دیدگاه درباره ی طراحی انسان محور را مورد بحث قرار 
داده ام: مدل دو الماس شورای طراحی بریتانیا و مدل مرسوم طراحی انسان محور كه شامل 
مشاهده، ایده پردازی، نمونه سازی و آزمایش می شود. الماس اول عبارت است از واگرایی 
یك  دوم  الماس  مناسب.  مسأله ی  تعریف  امکان  درباره ی  همگرایی  آن  ادامه ی  در  و 
واگرایی و همگرایی است برای تشخیص راه حل مناسب. در این فصل به معرفی طراحی 
فعالیت محور به عنوان حالت بهتری از طراحی انسان محور در بسیاری شرایط پرداخته ام. 

این بخش ها مباحث نظری آن را مطرح می كنند.
سپس در یك تغییر موضع اساسی، با بخشی با عنوان »چیزی كه اآلن به شما گفتم؟ 
اینجا جایی است كه قانون نورمن را معرفی  آن طور كار نمی كند.« ادامه می یابد.  دقیقاً 
می كنم: از روزی كه تیم طراحی تشکیل شد، از برنامه عقب است و از سقف بودجه گذشته 
درباره ی چالش های طراحی در یك شركت بحث خواهم كرد و جایی كه  است؛ سپس 
برنامه ها، بودجه و الزامات رقابتی میان بخش های مختلف همگی محدودیت هایی جدی 
بر راه دستاورد های بهتر به وجود می آورند. خوانندگان از اهل صنعت گفته اند این بخش های 

كتاب را كه بیانگر فشارهای وارد بر آن ها در فضای كار است دوست دارند.
این فصل با مباحثی درباره ی نقش استانداردها كه با كمی تغییر از ویرایش قبلی آمده 

است و تعدادی خطوط كلی طراحی پایان می یابد.



 تاشمارتمتییه یاتییحیهمتءمط     21     

فصل 7: طراحی در جهان کسب وکار
اینجا  در  واقعی.  دنیای  در  طراحی  فصل،  ادامه ی  در  است،  جدید  كامالً  نیز  فصل  این 
درباره ی »امکان زدگی«، یا تغییراتی كه با فناوری های نو بر ما تحمیل می شوند و تمایز 
اما  می خواهند،  بنیادی  نوآوری  همه  كرده ام.  صحبت  بنیادی  و  تدریجی  نوآوری  میان 
واقعیت آن است كه اكثر نوآوری های بنیادی شکست می خورند و حتی زمانی كه موفق 
بنابراین نوآوری بنیادی  می شوند، ممکن است ده ها سال طول بکشد تا پذیرفته شوند؛ 

نسبتاً كمیاب و نوآوری تدریجی رایج است.
فنون طراحی انسان محور برای نوآوری تدریجی مناسب هستند و نمی توانند منجر  به 

نوآوری بنیادی شوند.
اخالقی  وظایف  و  كتاب  آینده ی  رو،  پیش   روندهای  درباره ی  بحثی  با  فصل  این 
طراحی و برخاستن موج سازندگان كوچك و do ـ it ـ yourself كه در حال آغاز انقالبی 
)آن را »برخاستن كوچك ها« می نامم.)  بازار هستند،  به  ایده ها  معرفی  و  در روش خلق 

پایان خواهد یافت.

خالصه
می كنند.  تغییر  ابزارها  و  اشیاء  ولی  نمی كند،  مردم  تغییر  روانشناسی  زمان،  گذشت  با 
فرهنگ ها تغییر می كنند. فناوری تغییر می كند. اصول طراحی همچنان برقرارند ولی روش 
نوین  نو و روش های  فناوری های  فعالیت های جدید،  تا  تغییر كند  باید  از آن ها  استفاده 
ارتباط و تعامل را پوشش دهند. »روانشناسی اشیاء روزمره« برای قرن بیستم مناسب بود: 

»طراحی اشیاء روزمره« برای قرن بیست و یکم.
دان نورمن
سیلیکون ولی، كالیفرنیا
www.jnd.org
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فصل اول

 آسیب شناسی روانی 
اشیاء روزمره

می دادند،  قرار  امروزی  هواپیمای  یك  خلبان  كابین  در  را  من  اگر 
ناتوانی من در انجام هر  كاری نه شگفت زده ام می كرد و نه ناراحت. 
ولی چرا باید با درها، كلید چراغ ها، شیرهای آب و اجاق ها هم مشکل 
باز كردن درها مشکل  با  داشته باشم؟ شنیدم گفتید »درها؟«. »تو 
داری؟« بله. من درهایی را هل می دهم كه قرار بوده كشیده شوند و آن هایی را می كشم 
كه قرار بوده هل داده شوند و به درهایی برخورده ام كه نه قرار بوده كشیده شوند و نه فشار 
داده شوند بلکه كشویی بوده اند. همچنین دیگران را دیده ام كه مشکالت الکی مشابهی 
داشته اند. مشکالتم با درها آنقدر معروف شده اند كه درهای گیج كننده را »درهای نورمن« 
تقریبًا  شوید.  مشهور  نمی كنند  كار  درست  كه  درهایی  دلیل  به  كنید  تصور  می خوانند. 
 »Norman doors«( مطمئنم این آینده ای نیست كه پدر و مادرم برایم در نظر داشتند
را در موتور جستجوی مورد عالقه ی خود قرار دهید... حتمًا گیومه ها را فراموش نکنید: 

مطالب بسیار جذابی برای مطالعه خواهید یافت).
چطور چیز ساده ای مثل یك در می تواند اینقدر گیج كننده باشد؟ یك در ساده ترین 
وسیله ممکن است. كار زیادی با یك در نمی توان انجام داد: می توانی آن را ببندی یا باز 
كنی. تصور كن در یك ساختمان اداری هستی و در حال راه رفتن در یك راهرو. به یك 
در می رسی. چطور باز می شود؟ باید بکشی یا فشار دهی، سمت چپ یا راست؟ شاید در 
كشویی باشد. اگر این طور باشد به كدام طرف باز می شود؟ درهایی را دیده ام كه به چپ، 
به راست و حتی به باال باز می شوند. طراحی در باید بدون استفاده از عالئم و قطعاً بدون 

سعی و خطا، بیانگر نحوه ی استفاده از آن باشد.
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یك دوست كه در راهروی ورودی یك دفتر پستی در یك شهر اروپایی گیر افتاده 
بود، برایم گفت: ورودی شامل شش در دوطرفه ی شیشه ای بزرگ بوده كه در پس آن 
ردیف یکسان دیگری قرار داشته است. این یك طراحی استاندارد است؛ جریان هوا را 
كاهش می دهد و از تغییر دمای داخل ساختمان جلوگیری می كند. هیچ سخت افزاری روی 
درها نبود و مشخصاً درها ممکن بود در هر دو جهت باز شوند؛ بنابراین فقط الزم بود 
یك طرف در را فشار دهید و وارد شوید؛ دوستم یکی از درهای بیرونی را هل داد و در 
به داخل باز و وارد ساختمان شد. سپس پیش از آنکه به ردیف بعدی درها برسد حواسش 
برای لحظه ای پرت شد و به عقب چرخید. او آن   موقع متوجه این نشد كه كمی نیز به 
سمت راست حركت كرده بود. وقتی به در بعدی رسید و آن را فشار داد هیچ اتفاقی رخ نداد. 
»مممم« فکر كرد »باید قفل باشد.« پس در كناری را امتحان كرد. هیچی. سردرگم، 
دوستم تصمیم گرفت به بیرون برگردد. برگشت و یکی از درها را هل داد. هیچی. در 
كناری را فشار داد. هیچی. دری كه اآلن از آن وارد شده بود دیگر كار نمی كرد. دوباره 
برگشت و درهای داخلی را امتحان كرد. هیچی. نگرانی و سپس ترسی خفیف. گیر افتاده 
بود! در همان لحظه گروهی از سمت دیگر ورودی )سمت راست دوستم) به راحتی از هر 

دو ردیف درها گذشتند. دوستم دوید تا پشت سر آن ها برود.
یك طرف  در  دارد؛  دو طرف  دوطرفه  درِ  دهد؟  رخ  می توانست  چیزی  چنین  چطور 
ستون و لوالها قرار دارند و طرف دیگر آزاد است. برای باز كردن در فقط الزم است كه 

هنهانمت خودآزارها.ت برای  قهوه جوش   .1.1 تصویر 
»کیتیلوگت ءایشت کتیبتهییات فهمت د ت کی لمنت ژ کت سه یسومت
آی دطت هاجینت یازمت حت ءایشت یحاهطت اثیلتهیمت پام یشمیو«ت
یکوت حت یمسهمتهستنم.ت ییت یمجنست یوت فتفیدط،ت عممً ت کرت  ف ت
خودآح  هی«ت ف .ت یه مت »قروطتجوشت انت عالقرتمت او دت  ءایشت
 ینتعکسوت ف ت حتیکتکپوت ینت ثهتکرتهمکی  یمتد تد یشیطت
کیلافهیای،تد تفنتدیرتگوتیرتانتد دطت یم.ت ینتیکوت حتیی  حشتتهینت
آثی تهنهمتد تاجموعرتمتانت ف .ت)عکستتوفطتآیمانتءیایت

یه متیی یمط.(


	001.pdf
	Page 1

	384.pdf
	Page 1




