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مفهوووسم سووولیوه معموووس   بوووه شووو   
در کوه تنهوا شسد می پنداشته ایاستعاره

قابلّیووت ای هووای هنووریمووسرد انتباب
بینوایی و  میوانییبوه  که داردکاربست 

آثار  حدتو تصسر ادراک  شسد که می تعبیرای به گسنه در واقع چشایی گیرند.مان صسرت میشنسایی
تسانود یوا اثور هنوری ز این قورار شوراب نمی. اکندی آن به ذهن کسی خطسر نمیبه واسطه هنری

 کنم.اش جدل میباشد. این همان چیزی است که علیه

" ی "هنر تهیوه شوراب" و یوا "هنور نسشویدن شورابدرباره قصد ندارمکنم. آغاز می تأییدو  با چند ردّ 
های دمای مالیم در غار ی خمبانه شراب و یا ویژگیبحث کنم؛ همچنین قرار نیست ن اتی درباره

ر موایسوه بوا دات و برتری شراب کالیفرنیایی ی کیفیسنگ آها ن اتی بگسیم؛ و قرار نیست درباره
 شراب فرانسسی یا آلمانی بنسیسم.

3یهنر اثرای از کتاب "چند سال پیش نسبه 4رپ  " استفن پ   ای آن را خریدم. به عنسان فردی غیرحرفوه 
مند بوه هنور و مسسویوی بوسدم و را بسیار دشسار و البته همچنان ارزشمند یافتم. سالیان  بسیار عالقه

ی اصولی دغدغوه [...] نافرجامی برای فهم عظمت در هنر و مسسیوی انیام داده بوسدم هایکسشش
د تا پرداختن به این ه چورا یوا چیوز شواه اری هنوری شناسی ارتباطات بسکتاب پپر بیشتر زیبایی



 

کند منیر بوه خلوب بینشوی شناختی را تسصیف میزیبایی ارتباط جا کهآن است و دیگری نه. کتاب
قضواوت زیبوایی  هنوری چیسوت؟ اثورببشود. یرا غنوا م بعودی متوسالی هایخسانشگردد که می
شناختی و مفهوسم ییارتباط زیبا ابزارل شی، شاه ار، کنتراثر هنری تساند درست باشد؟ پسیایی می

 .اندبحث شده متسالیوحدت در فصسلی 

 
A woman having wine in solitude. A wall painting from Chehel Sotoun pavilion in Isfahan, Iran, 17th century 

 

را از منظری دیگر شور   پپرمفاهیم  آن احتما   شناختی های زیباییآرای من درباره شراب و ویژگی
 ها محدود به نواشی، میسمه، مسسیوی و ادبیات نیسوت.دهد قابلیت استفاده از آنو نشان میداده 



 

طسر کوه نواشوی و میسومه را ارزشومند دانسوته همان است که شراب را گرامی داشته هابشر هزاره
 ین هنرها اییاد کرده است.تعام  ا اززیبایی  تصاویر ،کردن شراب در سراسر تاریخ ترسیماست و 

 ، بشونسیم، بوهاثر را ببینیم تا بتسانیممهم است  غیرکالمیشناختی ییزیبا ارتباطاین امر مشبصا  در 
لمات کافی نیسوتند بوه ک گسش دهیم. ای )گرامافسن(صفحهتی یا آوای فلستصاویر نگاه کنیم و یا به 
راب یوا اثور هنوری ولی این است: آیا ش یاساس پرسششناختی شراب. ویژه برای ارزیابی زیبایی

ر بایود شوراب مشبصوی را درنظوبه این پرسش پاسخ دهوم  است؟ پیش از این ه بنا بر مفاهیم پپر
ها، هنر نیسوتند، تموام گسنه که تمام نواشیبگیریم. در حویوت یا بطری شراب مشبص را. همان

نوری باشوند. مسسویوی عموسلی و غیرهتساننود مها میتند. نواشیهای شراب نیز اثر هنری نیسبطری
فاسد یا بیش  تساندمیافتضا  باشد و شراب نیز مم ن است معمسلی باشد. شراب تساند تبلیغی می

ای ها، شویتسانند رنگ و رو رفته و خراب باشند. لذا تمام شورابها میاز حد کهنه باشد، و نواشی
ها هنر نیستند. همچنین اگرچوه بعضوی نسشتهها و ها، مسسیویکه همه نواشیهنری نیستند کما این

 ها نیستند.به خسبی سایر شراب ولی شسندبندی میها به عنسان هنر طبوهشراب

در  نوود. ابوژهآنوی، و  ادراک ابوژهکنود: ابوزار، بحث می بر حسب سه محسراستفن پپر از اثر هنری 
ابزاری برای  وی آن پبش شده است.ارتباط با نواشی، ابزار احتما   بسم و روغن و رنگی است که ر

عبارت است از ترکیبوی ابزار در ارتباط با شراب  تسلید، محافظت و کنترل شیء دارای ارزش هنری.
ال و  بورای نگهوداری از  که در یا بطری قرار دارند. مایهل  ، مساد شیمیایی آلی و رنگاز آب، ا

 دهود توا خصسصویاتر ایون ام وان را میگرود و در ترکیب با آب به مشاهدهباقی شراب به کار می
دارد و بیننوده را نواش نگه مینواشی را در وضعیت مسرد نظر  گسنه که بسم،همان ؛شراب را درک کند

شناختی نیست، اگرچه شواید نتوسان نفسه واجد هیچ ارزش زیباییکند. ابزار فیقادر به دیدن آن می
 از ارزش پسلی آن چشم پسشید.



 

 کند: گسنه تسصیف میاینمسضسع ادراک آنی را پپر 

آن  .گذاردپشوت سورمیا ابوزار بو تهیوی  شودنای که هر فرد در نبستین بار تیربهآن 
ی تواریخ دربردارندهی معنا است. کنیم و دربردارندهاحساسش می بینیم،میچیزی که 

مان شا بدن. بیکنیمکالبدی میمان آن مسقعیت را در بدن مان. بسیاریو م ان است
سی ما، در موسرد نواشوی بورای های ّح واسطه و آنی است. اندامبی ادراکبیشتر درگیر 

و احتموا   مغوز موا معنوی را  کنوددریافت میمان ما، رنگ، خط و ش   را مثال چشم
ریزمان خوتم بوه د دروندغی واسطهسپس بهو  سازدمی ها و حافظهی آمسختهواسطهبه

 یآن دریافتزمانی  گردد. بازهبدن ما درگیر واکنش ادراکی می گردد.مان میاتاحساس
را شوام  واسوطه بی []کوردن   تسجه کنشمیزان مشبصی از زمان است، زمانی که یا 

 شسد.می

ای کوه بایود از برد یا میسمهبروگ  بهره می ای همچسن زمستاننمسنه پپر از ادراک نواشی به عنسان
ها را در ارتباط با شراب به کار تسان اینجهات مبتلف در یا بازه زمانی مشاهده شسد. چگسنه می

 برد؟

نگریم بورای شسد. به شراب داخ  بطری میادراک آنی نبست به میانیی بینایی مشاهده می یابژه
طر  مایع شو   گرفتوه روی شوراب در بطوری،  ت آن،تشبیص رنگ آن، شفافیت آن، میزان غلظ
دهیم. شراب زمانی که بطری را ت ان میو رنگ و ش    ،تغییر تدرییی رنگ شراب در سطح مایع

تراز قاب تصسیر روی آن باشد و همساز با رنگ و نسع شراب داخو  آن؛ شوراب بایود بطری باید هم
 آب.ن هایی زیبا پذیرایی شسد نه در یا لیسادر بطری

انود: بوسی میوسه، ال و ، های گسناگسنی شراب است. عطر و بسیی که ترکیبی از رایحهسپس رایحه
انود. ترکیبات آلی متعددی که در تاک انگسر و همچنین در فراینود تبمیور و انبوارکردن شو   گرفته



 

ر شیشوه ای که شراب دی زمانیادراک آنی همچنین به شیشه بطری، دما و همچنین طسل بازه یابژه
شناسوی، حوس بسیوایی برای درک شراب به عنسان مسضسع زیبایی ماا قرار گرفته است بستگی دارد.

 ضروری است.

ی شوراب، طعوم آن اجوزای حس مرتبط بوا ادراک آنوی، چشوایی اسوت. همچوسن رایحوهسسمین 
  ی زموان و تعاموگیری طعم شراب بوه وسویلهش  های ظریفی در ی بسیاری دارد. تفاوتسازنده

در نهایوت  موزه باشود وتسانود پیچیوده، سواده و یوا بیطعم می شسد.بسیایی ناشی می حس باقسی 
 م موبسلیت آن است.ی موبسلیت یا عدکنندهشراب است که تعیین گیراییاین  معمس   

ا بونفرد اثری هنوری، سیوی شاهد بسدیم، در ادراک مسگسنه که در مسرد نواشی و مهمان
 شسدرد خساند میچه معمس  اداراک منفگریدم. آنای مساجه میامنتظرههای نپیچیدگی

نسز واکنشی ه –بینیم ا میریم یا تصسیری سشنرا می اییمسسیوی تصنیفیاولین باری که  –
ز چیزی از ادراک تام ا ترکیبیما هنسز  است. هاکنشاز  ایسلسلهمی نیست بل ه مفهس

 آوریم.واسطه را دست میهای بیای از دریافتاثر و میمسعه

 فراینودو  نامنودمی"اندوختوه"  سوانشنازیبایی چیزی اسوت کوهی آنی نیازمند آنابژهفهم در پایان، 
، تصواویر گذشوتهتیارب  زاروندی  اکنسن است. ی[]لحظه یگذشته به تیربه بتیار فراخساندن

. های چشیده شدهشده و شرابهای خسانده شده، کتابهای شنیدهها و کسارتتفسنیشده، سمدیده
چوه فورد ی کواری بتهوسون افوزون خساهود شود چناناواخر دوره مربسط به یی شنیدن  کسارتتتیربه
ی چشویدن . و تیربوهرا شنیده باشدآن یا هر چیز دیگری که بتهسون تصنیف کرده  های پیشیننمسنه

نبرتین سال دیگوری را، یوا انیز آن را چشیده باشد، یا ش ترگردد که فرد پیشبرتین زمانی افزون میشان
وسرین های گذشوته را. تیربوه دیگوری شوابرتین ناحیوه-شانبرتینی تاکستان دیگوری را و یوا حتوی گ 



 

ها، روایوح و ی طعمخاطره همساره ویژه کهمطلسب هستند به ی تیارباند و تیدید پیسستهضروری
 .های ظریف همساره قاب  ات ا نیسترنگ

 دنو ابژه»ادراک آنی:  یبژهاپپر پس از ابزار و  مبحثنود بپردازیم. سسمین  یابژهتسانیم به اکنسن می
شناختی اسوت زیباییی ابزاری شده به وسیلهاکی برانگیبتهمبتنی بر ادر هایدادهناسب از تکلیتی م

شوسد. یافوت می... این مسضسعی است که تسسط فردی که بدل به تماشاگری مواهر شوده اسوت در
ای که پاسبی نرموال واسطه، خصسصیت حسیبیشسد: نبست محرک ارتباط دو جز را شام  می

 داراکوه طعوم لیموس دهود را  ایی آب لیمس بدهد، حتی نباید جزءمزه شسد. شراب نبایدخسانده می
ی آن درونوی سوازنده اجوزای ثالثا  اکسید بدهد. نین نباید طعم سرکه یا بسی سسلفسر دیباشد. همچ

ط بوا باید با هم متناسب باشند. شراب سفید نباید خیلی طعم جسهر مازو بدهد که همساز و مربوس
ن چیزی است کوه آر. توی بوری  در آ" شبیه تناسب"های شراب قرمز است. این مفهسم ترکیب طعم

 شی علمی.آزمای های حاص  ازفیزیا ابداع کرد: پایستگی درونی و پایستگی بیرونی داده

ی تمیز، هسش و ماهر د لت بر قسهی نود را فهم کند. نیاز است تا ابژه ماهرهمچنین به تماشاگری 
قادر  ماهرتماشاگر  گی مشبصی دارد که برای فهم سبا هنر یا نسع شراب  زم است.ی فرهنزمینه

سبا  انسیاممشبصا   است. سبا، ُفرم، خط و بازنمایییا  دری انسیام در نواشی، به مشاهده
شاید عالی درنظر گرفته مشبصی در نواشی، مسسیوی و شراب دارای اهمیت است. شرابی شیرین 

از منظور تماشواگر ریوزبین  و است فاقد سازگاریرینی در موایسه با سایر انساع شراب یی شلو ،شسد
 شوراب مواهرتماشاگر  پرورشحساسیت چشایی در  از این منظر ارتوای شسد.نامطبسع پنداشته می

شوناختی بودانیم یوا نوه دقوت انسیام درونی و تناسب زیباییاو چه شراب را واجد  ضروری است.
شان با و همگی دست باشندها ناسازگار نباشند، رنگ و رایحه و طعم همساز و یاکند که طعممی

 تیارب و اثرات پیشین تعیین یابند.



 

شسد که پپر پاسوبی چه حاص  میآنشناختی از ایت زیباییتساند زیبا باشد؟ رضولی آیا شراب می
 نامود.ی امور زیبوا میکننودهتعیین شوناختیی زیباییبرانگیزنوده ابوزارماهرانه و تسأم با احتورام بوه 

 لوّذت و گیردشناختی صسرت میهایی که با استادکاری هنرمندان و به میانیی ابزاری زیباییتیربه
شوراب »کوه کنود. بیوان ایندهد و ما را به سسی شویء زیبوا هودایت میا میشناختی را به مزیبایی

تسلیدکننوده یوا ایم. شوناختی را یافتوهای از لوذت زیباییبودین معنوی اسوت کوه گنیینوه« زیباست
کوه در فوّن  اگرچوهگر است. مم ن است هنرمند نیز باشد ولی یا صنعت ی شرابدهندهپرورش

سوازی ر در شرابقودار همانکند. مودیریت ابوزید نمیری تسل، اثری هنصاحب مهارت استخسد 
 اهمیت دارد که در نواشی.

 
Hans Hofmann; Le bouquet du vine 

آیا شراب هنری انتزاعی است؟ تردید دارم که شمار زیادی از مردم بپذیرنود کوه هنور انتزاعوی زیبوا 
تسانند زیبا باشند. به عنوسان مینیز اند و هنرهای غیربازنمسدی به یا معنا تمام هنرها انتزاعی است.



 

5نمسنه نواشی مشبصی از هانس هسفمان بوه شراب آلمانی اندیشه و احساساتی را به ذهنم آورد که  
6نبیلن آوسلیزخصسصی به نام تروکن کنود: می ایتها را در پاییز روای که مزارع و تاکستاننواشی .

م نواشوی و هوم های قرمز و نارنیی، غنای زندگی. ههای زرد رسیده، انگسرهای شیرین، برگگندم
موسارد مشبصوی را منتوزع  ،احساسات و ، ادراکاتخاطرات ای عظیم  شراب آلمانی به نظر از تسده

رضوایت  مسجوبد. هور دو نودهدرونی و مرتبط با ی دیگر قرار می انسیامیها را در کنند و آنمی
یوا شسند و از نظر من هر دو زیبا و هنری انتزاعی هستند. شناختی چشمگیری برای من میزیبایی

دهد. در هر دو مسرد سی مینسر بتهسون می زهی شامپاین خسب احساسی همچسن شرزو در کسارتت
و  انگیزنودیای را برم. هر دو به طریوی انتزاعی احساسات پایدار درونیشسدبا تماشاگر شسخی می

 هستند. یناسبتشناختی کامال  مابزار زیباییشان برخسردار از اجزای

های انگسر را بوه درسوتی گیرد. او باید تاکساز انیام میی شراباست که به وسیله مدیریتسپس 
پرورش دهد، انگسرها را در زمان مناسوب بچینود، تبمیور را بوه درسوتی انیوام دهود و شوراب در 

 نیزآفریند هنر انتزاعی را می ی کهسازشرابهمچسن نواش انتزاعی، اسب انبار کند. های منمحفظه
کنند یا ها دیر رشد میتاک گاه .ای استتصادفی مساجه است. هر سال هسا به گسنه هاییخصلتبا 

هوای برخوی از ایون عسامو  محتمو  طعمگاه . )کندمی خراب باران انگسرها را پیش از چیده شدن
سواز باشود یوا مالوا، یوا شسند(. جایی هنرمندی وجوسد دارد. شواید شرابا مسجب میمرغسبی ر

گزینود: تنوسع ورزد. هنرمند عناصر اصولی را برمیی شرابی که روی نسع خاصی اصرار میفروشنده
داری در ی مسرد استفاده، مودت زموان نگوهانگسر و خاک، نسردهی در معرض آفتاب، جنس بش ه

روی پسسوت  انگوسرزئیات فرایند تبمیر )برای مثال مودت زموانی کوه آب بطری، و حتی برخی ج
ای را کوه توا اثور هنوری نظوارت داردایون عسامو   برهر زمان  در . هنرمند(شسدتبمیر می انگسرها

خیالش را در سر دارد تسلید کند. زیبایی شراب همچسن زیبایی برگی پاییزی بور روی درخوت تواک 



 

های انگسر بلند تاکستان یا دختری که همیشه در پسسترهای تبلیغاتی خسشههای پست و انگسر یا تپه
 شده است که بیانگر نّیات هنرمند است.چیند نیست. زیبایی شراب یا زیبایی انتزاعی کنترلرا می

به ندرت کسی نامش  است. اساسیالتی مش  روبرو شدن باساز را هنرمند نامیدن به معنای شراب
فووط داند که پشت هر گیالس شراب عالی یا هنرمند وجسد دارد. هر کس می را شنیده است ولی

ا با هسّیوت ت دید سازی را از نزدیاباید یا شراب شسد. معمس   اسمش روی بطری درج می گاهی
 مواهر دراو آشنا شود و حتوی بواز شواید او را نشناسویم چورا کوه هنرمنود واقعوی و یوا اسوتادکار 

 نباشند. ردسازی مم ن است یا فشراب

7جیمز زلرباخ قدر در پی آن است کند همانتسلید می که او هنرمند شراب کالیفرنیایی است. شرابی 
ی 8که انگیز بسرگسندی سفید مسنراش  دهد، قصد متمایز بسدن را نیز داراست. او اجزای  زم بورای را ب 
دهنودگان در را استبدام کرد، انگسرهایی از پرورش ایخبرهساز چنین شرابی را بررسی کرد، شراب

9نای در لیموسزاشده از بلوسط قهوسهتههایی ساخبهترین مناطب کالیفرنیا خرید و بش ه فرانسوه وارد  
یکرد. او اثر هنری خسد را با این مساد ساخت. شراب سفید مطبسع تسلیدشده از انگسرهای  1شارُدن  0  .

ای از طعم بلسط را به خسد بگیرد. رنگ آن ماند تا رگهها باقی میبش هی کافی در شرابی که به اندازه
روشن و شفاف است. رنگ ثابت آن ببشی از زیبایی شراب است ولی خسد آن بالذات زیبا نیست. 

ماننود ای گ رود گیورا و قوسی اسوت ولوی رایحوهطسر که از یا بسرگسندی سفید انتظوار مویهمان
های سوفید های بسرگسنودیکند. رایحوههای فرانسسی متمایز میبسرگسندیداراست که آن را از سایر 

 نسع در عین این ه خصسصیت. مهم این است که شراب است متفاوت با ی دیگرنسسی فرامبتلف 
شورابی ، اخزلربواز این منظور دسوتاورد مشبص و متمایز باشد.به ش   منفرد نیز  داراستخسد را 

رواج اش سوازیشورابش و شراباخ خسد درگذشته است ولوی زلرب بزرگ. جیمز تسفیویزیباست و 
 به نمایش گذاشت.را  است . شرابی که در آن او نبسغ و هنرمندی یافته



 

، 1959 شانبرتینخساهم بدان اشاره کنم بسرُگندی قرمز است؛ تسلید شده در دومین شرابی که می
1سال  طالیی بسرگندی. در این مسرد هنرمند رو ند آورین 1 1است. تاجر شراب در بریستسل  2  

ی ظهسر به عرصه باشد در حد کمال در این شراب چگسنهباید  شانبرتینکه او از این فهمانگلستان. 
1رنسا پینس رسیده است. ساخته شده از انگسرهای 3 ؛ بنا بر اصرار اندقسیهای که مبتص شراب 

افه شسند تسلید و سپس ش ر به آن اضآورین این شراب از انگسرهایی که در اواخر سال چیده می
هایی رسد و رگهای به نظر میاست. از پشت شیشه قهسه شفافشسد. شراب بنفش تیره و کامال  می

و در  سی و گیرا استقآن  ی انگسر درادن آن قاب  مشاهده است. رایحهاز گلیسیرین پس از ت ان د
شسد خیلی طعم اسید ندهد و متعادل جسهر مازوی آن مسجب می است و دهان روغنی، غلیظ

ز ه هنسکهمان سال  شانبرتینشرابی که زود جا افتاده و به عم  آمده برخالف شراب دیگر باشد. 
 .هابرتینشان یهاز بسرگسندی آوری در میان ایویژهی نسشیدن نیست. نمسنه یهخیلی آماد

شناختی را ها به من حداکثر لذت زیباییکنم که شراب را زیبا بنامم. آنای تردید نمیلحظه
اند. به عنسان یا هنر کنند پیچیده و غنیای که اییاد میاز حیث انساع تأثیرات حسی دهند.می

رک کام  دانگیزند که تیارب و تمایالت قبلی خسد را فراببساند و برای انتزاعی، تماشاگر را برمی
 .یزدی حال بیامای نیاز است که بتساند معانی تیارب گذشته را در تیربهگر خبرهها به مشاهدهآن
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