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این پایهگذاریسیستماستانیسالوسکیمیگذرد.در صدسالاز از  بیشتر
،گفتههاواصطالحاتتئاتریاوشکلگرفته آثار تفاسیر یخیاز  صدسال،تار
،تحولوهمچنانتابهحالمستعدتغییر معرضتفسیر  است.سیستممدامدر

بودهاست.
یببه۵۰سالاستکه ایرانیقر تئاتر  متأسفانهاینسنتتفسیریدر
یگرینکردهاست. وبهتبعآن،پارادایمهایباز تفسیر جهتتغییرِ  حرکتیدر
یامتکیبهمنابع اینجایابهشدتقدیمیاندو استاددر آثار تفاسیر کثر  ا
 مغشوشوآشفتهکهبیشتربهآشوباصطالحاتدامنمیزنند.درعینحال
سؤالبردنیکسانانگاری یر ز اینزمینهحتیتالشیهمبرایتبیینو  در
جنبۀنظری/عملینمیشود.ترجمههای یکاییاز متدآمر نادرستسیستمو
زمانخودش، در استانیسالوسکی،بهرغمعظمتاینکار آثار ییاز  مهیناسکو
گذر بعداز کنونو نگرفت،بلکها انتقادجدیقرار  نهفقطموردبررســیو
بهترجمۀمجددرابهقصدبازنگریجدی  سالهاسنتترجمٔهتئاتری،نیاز
منحتیهمینحاالهمبرای میسازد.بهنظر یر گز اصطالحاتنا ِ خودݬݫ  در

شدهاست. اندازهدیر اینترجمۀمجددبیشاز

مقدمۀ مترجم
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 کتاباستانیسالوسکی:یکمقدمه،بهرغمحجمکوچکش،یکیاز
بطنتحوالت بانبرایمعرفیوتحلیلسیستمدر ینمنابعانگلیسیز  بهتر
بندتیجواهریکوچکاستکه یۀتئاتریاست.بهگفتۀمنتقدی،کار  نظر
برایفهمسیستمبهآناحتیاجدارد.بندتی واستادتئاتر یگر دانشجو،باز  هر
ین بانیروشنوشفاف،مهمتر زندگیاستادروس،باز تکههاییاز رهگذر  از
شرحپیدایشاصطالحاتبدیهیفرضشدۀاو کنار  تحوالتسیستمرادر
مهم،کالسیکوهمیشگی انگلیسیبهمنبعیبسیار  توصیفمیکند.کتابدر

برایفهماستانیسالوسکیبدلشدهاست.
تاحدیغیرملموسآننهفته وجهانتقادیو  نکتۀمهمکتابامادر
بانی،سنتترجمۀانگلیسی بازیهایز شدندر  است:بندتیبدوندرگیر
غرب(را اسـتانیسـالوسکیدر ینمترجمآثار  الیزابتهاپگـوود)معروفتر
آرشیوهایجدیدآثار بانروسیو ز بهدلیلتسلطشبر  بهپرسشمیکشدو
مجددواژههایفنی حتیتفسیر اصطالحشناسیو  استانیسالوسکی،در

میکند. جدیتجدیدنظر بهطور
نگرشانتقادیبهترجمهو بنابراین،کتابمیتواندنمونهایراهگشااز
یببهحدود۵۰ قر ایرانهمباشدکهبعداز سنتاصطالحاتترجمهشدهدر
، راههایکهنهقدمبرمیداردوبامحافظهکاریوتنبلیتمامعیار در سالهنوز

ً
یستنبهجلوفراهمنمیکند.قطعا اشتباهاتونگر در  فرصتیبرایتجدیدنظر
ارتباط سالهایاخیر یگریدر عقبماندگیوسادهبینیهنرباز  بخشیاز

مستقیمیباهمینمحافظهکاریوتنبلیدارد.
 طبقمعمولامیدوارمکتاببهجایتبدیلشدنبهمنبعسؤاالت
پایاننامهها،راهیبرایفهممحققین کپیبرداریبرای یا تئاتریو کنکورهای
کند. یگریباز سنتترجمۀاصطالحاتاساسیباز در وتجدیدنظر جوانتر
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میکنمکهمانندهمیشهمتن تشکر یرمرضاسرور دوستعز پایاناز در
کرد. راخواندوبانظراتشآنرابهتر

کبر علیزاد علی ا
دی ۹۹



مشخصمیشوند .  یر بهآنهااشارهمی شودباکوته نوشت هایز
ً
آثاریکهدائما

باعنوانکاملنشاندادهشده اند. دیگر همۀآثار

استانیسالوسکی: از

SS Sobranie Sochinenii (Collected Works); 8 vols.
  Moscow 1988-9; 1964–1951, vols. Moscow–1988   

KSA Stanislavski Archives, MXAT Museum, Moscow.

: اشخاصدیگر از

SD Stanislavski Directs, Nikolai M. Gorchakov,
  Minerva Press, New York, 1954.

MLIRT My Life in the Russian Theatre,
  Vladimir Nemirovich-Danchenko,
  Theatre Art Books, New York, 1968.

فهرست کوته نوشت ها



متنبهآنها بوطبهزندگینامۀاستانیسالوسکیاستکهدر مر یر یدادهایز  رو
ین. یخ هایاجرا بهشباولاشارهداردنهشروعتمر اشارهشده . تار

یچالکسی یف)استانیسالوسکی(متولدمی شود.  کنستانتینسرگیه و ۱8۶۳
حلقۀالکسی یفشکلمی گیرد.  ۱877

یکمدرسٔهدرامسپریمی کند.  استانیسالوسکیدورۀکوتاهیرادر ۱88۳
یافدوتوامالقاتمی کند.  باگلی کر برایاولینبار  

بازاِن گوگولبهکارگردانیفدوتوفبازیمی کند. در مدافعاِن  راسینوقمار  ۱888
بهکارگردانی داندینمولیر ژ ر ژ ادبیات.  بازیدر و تأسیسانجمنهنر 

فدوتوف. 
روسیگروه ماینینگن. دومینتور ۱8۹۰

رابازیمیکند.  اتللو ۱8۹۶
.)MXAT(هنریمسکو یچـــدانچنکو. تأسیس تئاتر مالقاتبانمیروو  ۱8۹7

فیودور تزار (بااجرایاستانیسالوسکیاز کتبر افتتاحMXAT)۱۴ا ۱8۹8 
یِچالکسیتولستوی. ایوانوو

.) ین)دسامبر یگور نقشتر یایی* وبازیدر کارگردانیمرغدر  

گاه شمار مختصر
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یه(. برگ)فور نقشلو بازیدر گابلرو کارگردانیهدا  ۱8۹۹
.) نقشآستروف)اکتبر کارگردانیاجرایاول داییوانیا * وبازیدر  

.) استوکمان)اکتبر نقشدکتر کارگردانیدشمنمردموبازیدر  ۱۹۰۰
یه(. نقشورشنین)ژانو کارگردانیاجرایاولسهخواهر* وبازیدر  ۱۹۰۱

.) کارگردانیمرغابیوحشی )سپتامبر  
گورکی*؛بازی اعماقاثر (ودر کارگردانیاجرایاولآدم هایُخرد )اکتبر ۱۹۰۲

.) نقشساتین)دسامبر در
ژولیوسسزاربازیمی کند.  نقشبروتوسرادر  ۱۹۰۳

یه(. نقشگایف)ژانو کارگردانیاجرایاولباغآلبالو* وبازیدر ۱۹۰۴
کارگردانیاشباح*)مارس(واجرایاول کودکان خورشیدنوشتۀگورکی*   ۱۹۰۵

.) )اکتبر
هنریمسکو.  آلماِنتئاتر تور  ۱۹۰۶

بحراناعتماد.   
فنالند. شروعسیستم.  تعطیالتتابستانیدر  

یه(وزندگی انسان نوشتۀ کنوتهامسون)فور کارگردانی درامزندگی اثر ۱۹۰7
.) یف)دسامبر آندر

.) نقشراکیتین)دسامبر دهکدهوبازیدر کارگردانییکماهدر ۱۹۰۹
کافیحماقتدارد نوشتۀآستروفسکی آدمخردمندبه قدر نمایشهر بازیدر ۱۹۱۰

)مارس(.
.) یگدر MXAT)دسامبر هملت باکارگردانیکر  ۱۹۱۱

موتزارتوسالییری وشوالیۀ بدبخت اثرپوشکین کارگردانیوبازیدر ۱۹۱۵
)مارس(.

یل(. کارگردانیقابیل نوشتٔهبایرون)آور  ۱۹۲۰
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یکا.  آمر تور ۱۹۲۲-۳
هنر. یکایِی زندگیمندر یراستآمر و ۱۹۲۴

هنر. یراستروسِی)تجدید نظرشده(زندگیمندر و ۱۹۲۶
یسد. برای اتللو طرحاجرامی نو ۱۹۳۰

یراستدومروسِی)تجدیدنظرشده(  یگرآمادهمی شود،و یکایِی باز یراستآمر و ۱۹۳۶
هنر.  زندگیمندر

دنیامی رود. نسخۀ افتتاحیه از ینتارتوف. استانیسالوسکیقبلاز تمر  ۱۹۳8
یگرآمادهمی شود. روسیباز

رانشانمی دهد. یچـــدانچنکو * همکاریبانمیروو   



سیستماستانیسالوسکیانتزاعینیست؛عملونوعیکارورزیاست. روشی
یگرانعملگرا. سیستممحسوبمی شود،چونمنسجم، استکارآمدبرایباز
ݧً کنداینسیستمباتوسلبهفهمیکامالݧ  کسیفکر منطقیونظاممنداست.اگر
ایده هایاصلی اشنتیجه بخشخواهدبود،مأیوس از روشنفکرانهومجزا
می شود. اینسیستمبرساخته اینظرینیست،بلکهیکفراینداست. متونی
یم،راهنماییبرایخودفرایندودعوت دار اختیار استانیسالوسکیدر کهاز

بهتجربۀمستقیم،شخصیوخالقانۀآناست.
میرسـندپیچیده ترند.  خود ابتدابه نظر آنچهدر ناز لیکناینمتو
دوکتاببود، زندگی طولزندگی اش[فقطشاهدنشر استانیسالوسکی]در
آمادهمی شود  یگر شد(وباز یکامنتشر آمر هنر)کهاولین بارسال۱۹۲۴در  مندر
اختیار شـد(. متوندیگریکهدر یکامنتشر آمر سال۱۹۳۶در کهاولین بار (
یرایش شدۀ ینشنقش،بازسازِیو آفر یم،یعنی  ساختنشخصیتو دار
اینتمامیاینکتاب  ها، پیش نویس هاویادداشت هایموجوداست. عالوهبر
سالهای۱۹۲۶و۱۹۳۶ در هنرکهدوبار احتمااًلبهاستثنایزندگیمندر
گرفته  نظر طرفاستانیسالوسکیموقتدر گرفت،از  قرار موردتجدیدنظر
می شدند. نسخآرشیویهمشاملتجدیدنظرهاودستمایه هایجدیدی

گرفتهشدهبودند.  نظر یراست هایبعدیدر استکهبرایو

مقدمه
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یقآنمتون طر تدارکچهارچوبیاستکهبتواناز  هدفکتابحاضر
اطالعاتیتکمیلیفراهممیکندتامعنای موجودراخواند؛همین  طور
میدهدکه امتدادکتاب  هاییقرار آنهارادر شودو اینکتاب هاواضح تر
یختهبودولیزندهنماندتاتکمیلشانکند.  استانیسالوسکیطرحشانرار

تحلیل ن»سـیستم«از اینکتاببههیچ وجهزندگینامهنیست.  چو
زندگینامه عناصر بارۀحرفۀشخصی اشمنتجمی شود،از استانیسالوسکیدر
بااین حال، براینشان دادنسرمنشأوتکاملایده هایاواستفادهمی شود. 
[ساختهشود.  هرجاکهالزمبوده، او یریشخصیوکامل]از تالشینشدهتصو
مواضع خطوطتحقیقنوعیتوالیزمانیرادنبالمی کند.  هرجاهمبرخیاز
تمامزندگیپیگیرشبودبهبحثگذاشته اساسیایکهاستانیسالوسکیدر

دوره هایمختلفمواجهمیشود.  میشود،خوانندهبانقل قول هاییاز
بانبرگرفته نسـخه هایانگلیسـی  ز نقل قول هایاحتمالی،همه جا،از
یراست و شدهاست. بااین حالتفاوت هاییاساسیبینمتونانگلیسیو
مجموعهآثاروجوددارد. هرجاکه شورویاز هشت  جلدیاتحادجماهیر
ضمیمه، انتخابضرورتداشت،نسخۀشورویترجیحدادهشدهاست.  در
ن یادیمدیو تفاوت هایعمدهراخواهیددید .منتاحدز خالصه ایاز
یستیووی.اچ.پروکوویف مجموعهآثارهستمکهجی.کر مقدمههایعلمیبر
درموردسیستماستانیسالوسکی،کهتوسط نوشتهاند. همچنیندوسمینار
شد، یل۱۹8۱برگزار ۱۹7۹وآور اکتبر در شوروِیمؤسسۀبین  المللیتئاتر مرکز
آنجااینامکانفراهمبودکهباکارگردانها،  کمکشایانیبهمنکرد؛در
وکاراییروش یگرانومعلمانبرجستٔهشوروی،درموردتحوالتمتأخر باز
یچ، الکسیبارتوشوو این،می خواهماز استانیسالوسکیصحبتکرد. عالوهبر
توصیه ها (،به خاطر GITIS)مؤسسۀدولتیهنرهایتئاتر در یختئاتر استادتار
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کنم.  البتهمسئولیتهرگونهسوءبرداشت وراهنمایی هایسخاوتمندانه اشتشکر
عهدۀمناست.  مفاهیم[کاماًلبر ]از

. ب.  ژ

مقدمه بر  ویراست دوم

جدیدی زماننگارشاینکتابگذشت،مطالببسیار هفتسالی  کهاز در
شد، شورویمنتشر اتحادجماهیر استانیسالوسکیدر کار بارۀزندگیو  در
معرفیدستمایه هایجدیدیمی دهد.  از  ومجموعه آثارُنهجلدیپیِش  رو،خبر
بحثگنجاندهشدهاند. تحقیقاتاخیرمبرای ایناطالعاتدر برخیاز
استانیسالوسکیباعثشدتفسیرماز آماده  کردنزندگینامۀجدیدیاز
رااصالحکنم.  بنابرایندرحالیکه وشخصیتاو کار جنبه هایخاصیاز
 استداللاصلیکتابثابتباقیمانده،ارائۀمستنداِتجدیِدمهمواصالح

کیدبجاست. نقاِطتأ برخیاز

 ۱۹۸۸ ، کتبر .ب. ا ژ

مقدمه بر  ویراست سوم

یراست دومینو انتشار یازدهسالاز اولینو انتشار حاالهجده  سالاز
دستمایه های از بهره گیری با زمان، آن  از کتابمی گذرد.  این اصالح شدۀ
شورویسابقوگشایشآرشیوها زمانسقوطاتحادجماهیر جدیدیکهاز
بارۀ بیشتریدر آثار گرفتهاند،مطالعاتمراپیگرفتموبهانتشار دسترسقرار در
مانده، باقی همان کتاب هدف بااینکه ولی دادم.  ادامه استانیسالوسکی
یشه  هاورشدسیستماستانیسالوسکی،برخیتجدیدنظرها ر یحبهتر برایتشر
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ضروریشد. وقتیکتابرامی نوشتم،ترجمه هایالیزابتهاپگوودتنهامنبعی
یانومعلمانمی تو انستندبهآنمراجعهکنند. ولی  حاالاکثر بودکهدانشجو
به  خاطر متخصصانپذیرفته اندکهاینترجمه هارضایتبخشنیستند،و
جرحوتعدیل ها،صدایواقعیاستانیسالوسکییاگاهی اوقاتمعنایکارشرا
همۀمنابعونقل قول هایمرتبطباترجمه های

ً
یبا نشاننمی دهند. بنابراین،تقر

هاپگوودراحذفکرده ام. بههمان اندازه تمامنقل قول هایکتابزندگیمندر
گذاشتم.  هنر،ترجمۀجی. جی. رابینزرا،کهچندانرضایتبخشنیستند،کنار
اصلروسیترجمهکردم.منبعجدید از دیگر منتمامقسمت هایمربوطهرابار

حالتکمیلشدناست. اصلی،مجموعهآثارنُهجلدیاستکهدر
دیگر اینجا،بار میاناست.  در به عالوهمشکلاصطالح شناسیهمدر
متخصصانتوافقدارندکهاصطالحاتابداعِیالیزابتهاپگوودبرایانتقال
میآیند،ولیرضایتبخش ایده  هایاستانیسالوسکیبااینکهآشنابهنظر
برخیمواقعهم،وقتیکاربردیکدستیوجودندارد،گمراه کننده اند.  نیستندودر
کتاب  بنابراین،ایناصطالحاتجایخودرابهآنهاییدادهکهمندر
اصالحشدۀ

ً
زندگینامۀاخیرا در همین طور یگرو باز  استانیسالوسکیو

برده ام. ضمیمۀجدیددوم،استفادۀ اوبه کار استانیسالوسکی: زندگیوهنر
ایناصطالحاترابه  بحثمی گذارد. خوداستانیسالوسکیاز متغیر

. ب. ژانویه، ۲۰۰۰  ژ



یند استعدادشـــــبرخیمی گو گر یزی«بود،ا استانیسالوسکیآدمی»غر گر ا
یآنیوخودجوشپیدامی کرد،آن  وقتسیستمی مفرݨݨّ یگر مقامباز نبوغـــــدر
بیامانالزمبودتا و هموجودنداشت. بههمیندلیلسالهاتالشمستمر
میان موانعیکهسدراهبیانآزادموهبتهایبزرگشمیشد،از  دیوارهاو
یگرینتیجۀاینمبارزهبود.  برداشتهشود. جستوجویاوبرای»قوانین«باز
صحنهبه حرفۀاستانیسالوسکیرامی  توانتحولدردناککودکیمسحورِ
صحنهو گرفت.  اوتاانتهامسحور نظر هنرمندومعلمیبزرگسالومسئولدر
وبازی  کردن یمباقیماند. شیفتگیاوبهتئاتر بویچسبورنگگر ستایشگر
زندهنگهداشـت.  و باز ینلحظهنسبتبهایده هاینو ذهنـشراتاآخر
حیثهنریوهم برایاوتاسرحدممکنجدیبود،هماز درعینحا لتئاتر
فعالیتیمنضبطبودکهوقف شدنوآموزشراایجابمی کرد .  اخالقی. تئاتر
برایتحلیلو تالشاو یشهدر یم،ر می  گیر نظر آنچهمابه عنوانسیستمدر
مقامهنرمند،تالشبرایدستیابیبهایده  هایش یابِیپیشرفتشخصی اشدر ارز
حالتوسـعه  اشدارد؛و برآورده کردنمعیارهایدر نیز و یگر مقامباز در
این حیث کهزادۀفعالیتیانضمامیاست،ارزشبیشتریهمپیدامی  کند، از
دلزندگیبیرونآمدهبودونتیجۀگمانه  زنییا چونراه حل هاییکهاوپیداکرداز
یۀانتزاعینبود. سیستمهمانعملاوستکهمطالعه،آزمایشوتأییدشد.  نظر
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