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  : 8اسكيس شماره 

 
د. دست ها و كه دردهاي سخت مي كشيد: با دو بازوي خود سنگ بسيار بزرگي را مي ران را ديدم 1نيز سيزيف "

آن پاهاي خود را به كار مي گرفت و آن سنگ را به سوي فراز تپه اي مي راند؛ اما چون مي رفت از فراز آن بگذرد، 
 توده وي را باز پس مي كشيد؛ دوباره آن سنگ سركش به سوي دشت مي غلتيد. نيروهاي خود را گرد مي آورد،

 2"دوباره آن را مي راند.
  

يند خلق اثر هنري، همچنان در جريان؛ تني چند آن را عملي سيزيفي و در گرو ماهيت كشاكش ميان تفسير فرآ
وي د، مادامي كه خيل صاحبان نظر در سدروني و فارغ از چگونگي حصول ثمره خارجي و توجه به آن تلقي نمودن

اول را روندگان  دگر، هستي اش را با سنجش ثمره و حصول فوايد بيروني گره زده و سنجه كردند، چونانكه گروه
  3"اكنون فهميده شد كه سيزيف قهرمان پوچ است"سيزيف را قهرمان پوچ نام نهادند:  پوچ خواندند و

  
تمامي كوشش بدن كشيده شده اي را مجسم كرد كه سنگ عظيم را بر كنده، آن را مي غلتاند و بدان ... مي توان "

ه منقبضي را مجسم كرد كه گونه بر سنگ چسبانده، به چهركمك مي كند تا صدبار با زحمت از شيبي باال رود؛ 
در صخره پوشيده از خاك را گرفته، پاها را در پي آن ستون كرده، به دستي آن را نگه مي دارد، ...، ياري شانه، 

اين كوشش طوالني و موزون، در فضاي بي آسمان و زمان بي عمق به هدف مي رسد. آنگاه سيزيف مي بيند پايان، 
لحظه اي چند به جانب اين جهان زيرين نزول مي كند، كه از آنجا او بايد آن را از نو به سوي باال برد. كه سنگ 

سيزيف دوباره به سوي دشت پايين مي رود. لحظه اين برگشت و اين توقف است كه مرا به سيزيف عالقمند مي 
  4"رود.به جانب شكنجه اي كه پاياني براي آن نمي شناسد، پايين ميسازد، ...، 

، اگر اين افسانه، غم آور است، بدان جهت است كه قهرمان آن آگاه است، ...، اين ساعت، لحظه ي آگاهي است، ..."
هنگام فرود آمدن، او ميد موفقيت با او باشد، شكنجه چه مفهومي براي او خواهد داشت؟، ...، ا...، اگر در هر قدم 

  5"او، در يك زمان پيروزي او را نيز در بر دارد.بدين وضعيت خود مي انديشد كه وضوح شكنجه 
  6"خاموش سيزيف آنجاست. سرنوشت او، متعلق به خود اوست. تخته سنگ مال اوست. خوشيهمه ي "
  7"تالش در جهت قله ها، از براي انباشتن يك قلب انساني كافي است. بايد سيزيف را خوشبخت انگاشت."
  

پيش يا  پيش بيني معناو به ساخت  مي نامد 9فرافكني 8طريق نخست مي پويند را بتوان در آنچه مارتين هيدگرو شرح آنچه را كه روندگان شايد بسط 
  ، جستجو كرد.كند هدايت مي 11فرافكني در افكندهمبتني بر  10ساخت

 
 Piano sonata no. 2-3rd movement in B-flat minor (The Funeral March), Frederic Chopin 
 The Requiem Mass in D minor, Wolfgang Amadeus Mozart 
 Symphony no. 3 (Eroica)-2nd movement (Marcia Funebre), Ludwig Van Beethoven 
 Piano sonata no. 12-3rd movement in A-flat major (The Funeral March), Ludwig Van Beethoven 
 Götterdämmerung-Siegfried's Funeral March, Richard Wagner 

 
نظر است پاركي در ناحيه غربي شهر شيراز با مضمون تجسم مفاهيم  در موضوع اسكيس:

ب انتخا مرگگوناگون احداث كردد. در گوشه اي از پارك، قطعه اي به منظور نمايش مفهوم 
مطلوب است طراحي فضاي مذكور؛ بديهي است تعريف اجزاء فضا و كاربري ها مطابق آنچه گرديده، 

(ارائه   cm 50×35به سايز ارائه طرح اسكيس  طراح با آزادي كامل الزم مي داند صورت مي پذيرد.
  بايست رسا و گوياي جنبه هاي مختلف طرح، بدون هر گونه ابهام باشد.)

                                                           
1 Sisypheن سيزيفوس، ، يا هماSisyphusكه به سبب خطايش از سوي زئوس مجازات شد.، در اساطير يونان پسر ائول و پادشاه افير ، 
 173، صمترجم: سعيد نفيسي، انتشارات زوار، تهران ، اوديسه،)1387( هومر 2
 195، ص نر دنياي نو، تهرا)، افسانه سيزيف، مترجمان: علي صدوقي، محمد علي سپانلو و اكبر افسري، نش1382آلبر كامو ( 3
 195، ص همان 4
 196، ص همان 5
 198، ص همان 6
 199، ص همان 7
8 Martin Heidegger 
9 Entwerfen / projet / project 

10 anticipation 
11 Projet jete 


