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م اين سويي و آن سويي طشيء رقم ميزند، دستخوش تالآن  2بژه) در گرو ماهيت او، و ماهيتش در گرو آنچه آرته(اُ 1اثر هنري به مثابه يك شيء هستي
، ماهيت اين هستي نيز ماهيتي خويش اثر مجال حصول يافت، حال آنكه به سبب ناپايا بودن آرته 3اين هستي يافته، در ارجمندي ماهيت آغازيناست؛ 

سر اول را خالق اثر هنري ، با سه سر؛ 5گروئون ب در يد قدرتاو اين باثر هنري است.  4قلب ماهيت آغازينفتح باب پايا نيست، و اين مرتبه، مرتبه 
 راهبر است، سر دوم را مخاطب، و سر سوم را خود اثر عنان دارد.

 

 
 

 
آلمان، تصميم بر طراحي فضايي است تا بيانگر و نماد تفكر باشد، در اين راستا يكي از  6در دانشكده فلسفه دانشگاه فرايبورگ موضوع اسكيس:

، جهت 7آگوست رودن ساخته راهاي دانشكده جهت ايفاي اين نقش در نظر گرفته شده. الزام گرديده تا از يك نمونه كپيه دقيق مجسمه متفكرسرس
زم مي قرارگيري در فضا بهره برند. مطلوب است طراحي فضاي مذكور؛ بديهي است تعريف اجزاء فضا و كاربري ها مطابق آنچه طراح با آزادي كامل ال

 (ارائه بايست رسا و گوياي جنبه هاي مختلف طرح، بدون هر گونه ابهام باشد.)  cm 50×35به سايز ارائه طرح اسكيس  ند صورت مي پذيرد.دا

 

                                                           
1 object 
اكمل  و حد يحد اعل ز،يهر چ» آرته«افالطون  يفلسفه افالطون است. در زبان فلسف يدياز اصطالحات كل يكي(آرته)  Areté يونانياصطالح  2

كه  يتيبسته به وجود آن است؛ خاص زيچ كيكه ارزش و شرافت  يتيخاص م؛يانتظار آن را دار زيكه از هر چ يتياست؛ خاص زيآن چ ياصل تيخاص
باشد،  كترياش نزد دهيبه همان نسبت كه كاملتر و به ا زيكه هر چ نجاستي. استيآن، ن يواقع يبه معن »زيآن چ« گريآن باشد، د فاقداگر  يزيچ
 است. تر يو قو شتريدر آن ب» آرته«
3 initial essence 
4 transmutation of the initial essence 
5 Geryon، گروئون در	فرزند يونان هاياسطوره		وحشتناك داراي سه سر با بدن سه شاخه و شش دست  و پيكر غول جنگجويي كاليرهو، و كريسائور
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6 University of Freiburg 
7 Auguste Rodin, the Thinker, 1902, H. 180 cm ; W. 98 cm ; D. 145 cm 


