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مقدمۀ مترجم

بیشتر از صد سال از پایهگذاری سیستم استانیسالوسکی میگذرد .در این
صد سال ،تار یخی از تفاسیر آثار ،گفتهها و اصطالحات تئاتری او شکل گرفته
است .سیستم مدام در معرض تفسیر  ،تحول و همچنان تابهحال مستعد تغییر
بوده است.
متأسفانه این سنت تفسیری در تئاتر ایرانی قر یب به  ۵۰سال است که
حرکتی در جهت تغییر ِ تفسیر و به تبع آن ،پارادایمهای باز یگری نکرده است.
اکثر تفاسیر آثار استاد در اینجا یا بهشدت قدیمیاند و یا متکی به منابع
مغشوش و آشفته که بیشتر  به آشوب اصطالحات دامن میزنند .درعینحال
در این زمینه حتی تالشی هم برای تبیین و ز یر سؤا لبردن یکسا نانگاری
نادرست سیستم و متد آمر یکایی از جنبۀ نظری/عملی نمیشود .ترجمههای
مهین اسکو یی از آثار استانیسالوسکی ،بهرغم عظمت این کار در زمان خودش،
نهفقط مورد بررســی و انتقاد جدی قرار نگرفت ،بلکه اکنون و بعد از گذر
ٔ
ترجمه تئاتری ،نیاز به ترجمۀ مجدد را بهقصد بازنگری جدی
سالها سنت
خود اصطالحات ناگز یر میسازد .به نظر من حتی همین حاال هم برای
در ݬݫ ِ
این ترجمۀ مجدد بیش از اندازه دیر شده است.
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کتاب استانیسالوسکی :یک مقدمه  ،بهرغم حجم کوچکش ،یکی از
بهتر ین منابع انگلیسیز بان برای معرفی و تحلیل سیستم در بطن تحوالت
نظر یۀ تئاتری است .به گفتۀ منتقدی  ،کار بندتی جواهری کوچک است که
هر دانشجو ،باز یگر و استاد تئاتر برای فهم سیستم به آن احتیاج دارد .بندتی
از رهگذر تکههایی از زندگی استاد روس ،با زبانی روشن و شفاف ،مهمتر ین
تحوالت سیستم را در کنار شرح پیدایش اصطالحات بدیهی فرضشدۀ او
توصیف میکند .کتاب در انگلیسی به منبعی بسیار مهم ،کالسیک و همیشگی
برای فهم استانیسالوسکی بدل شده است.
نکتۀ مهم کتاب اما در وجه انتقادی و تا حدی غیرملموس آن نهفته
است :بندتی بدون درگیر شدن در باز یهای ز بانی ،سنت ترجمۀ انگلیسی
الیزابت هاپگـوود (معروفتر ین مترجم آثار اسـتانیسـالوسکی در غرب) را
به پرسش میکشد و بهدلیل تسلطش بر ز بان روسی و آرشیوهای جدید آثار
استانیسالوسکی ،در اصطال حشناسی و حتی تفسیر مجدد واژ ههای فنی
بهطور جدی تجدیدنظر میکند.
بنابراین ،کتاب میتواند نمونهای راهگشا از نگرش انتقادی به ترجمه و
سنت اصطالحات ترجمهشده در ایران هم باشد که بعد از قر یب به حدود ۵۰
سال هنوز در راههای کهنه قدم برمیدارد و با محافظهکاری و تنبلی تمامعیار ،
ً
فرصتی برای تجدیدنظر در اشتباهات و نگر یستن به جلو فراهم نمیکند .قطعا
بخشی از عقبماندگی و سادهبینی هنر  باز یگری در سالهای اخیر ارتباط
مستقیمی با همین محافظهکاری و تنبلی دارد.
طبق معمول امیدوارم کتاب بهجای تبدیلشدن به منبع سؤاالت
کنکورهای تئاتری و یا کپیبرداری برای پایاننامهها ،راهی برای فهم محققین
جوانتر و تجدیدنظر در سنت ترجمۀ اصطالحات اساسی باز یگری باز کند.

ٔ
مقدمه مترجم
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در پایان از دوست عز یرم رضا سرور تشکر میکنم که مانند همیشه متن
را خواند و با نظراتش آن را بهتر کرد.
علی ا کبر علیزاد
دی ۹۹

فهرست کوتهنوشتها

ً
.آثاری که دائما به آنها اشاره میشود با کوتهنوشتهای ز یر مشخص میشوند
.همۀ آثار دیگر با عنوان کامل نشان داده شدهاند
:از استانیسالوسکی
SS
		

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

KSA

Stanislavski Archives, MXAT Museum, Moscow.

: از اشخاص دیگر
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.

گاهشمار مختصر

رو یدادهای ز یر مربوط به زندگینامۀ استانیسالوسکی است که در متن به آنها
اشاره شده .تار یخهای اجرا به شب اول اشاره دارد نه شروع تمر ین.
	1863

کنستانتین سرگیهو یچ الکسییف (استانیسالوسکی) متولد میشود.

1877

حلقۀ الکسییف شکل میگیرد.
ٔ
استانیسالوسکی دورۀ کوتاهی را در یک مدرسه درام سپری میکند.

	1883

برای اولین بار با گلیکر یا فدوتوا مالقات میکند.
1888

قماربازان گوگول به کارگردانی فدوتوف بازی میکند.
مدافعانراسین و
در
ِ
ِ

تأسیس انجمن هنر و ادبیات .بازی در ژ رژ داندین مولیر به کارگردانی

فدوتوف.
	1890

دومین تور روسی گروه ماینینگن.

	1896

اتللو را بازی میکند.

1897

مالقات با نمیروو یچ ـــ دانچنکو .تأسیس تئاتر هنری مسکو (.)MXAT

	1898

افتتاح  ۱۴( MXATا کتبر ) با اجرای استانیسالوسکی از تزار فیودور
یچ الکسی تولستوی.
ایوانوو ِ

کارگردانی مرغ در یایی* و بازی در نقش تر یگور ین (دسامبر ).
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1899

کارگردانی هدا گابلر و بازی در نقش لو برگ (فور یه).
کارگردانی اجرای اول دایی وانیا * و بازی در نقش آستروف (اکتبر ).

1900

کارگردانی دشمن مردم و بازی در نقش دکتر استوکمان (اکتبر ).

1901

کارگردانی اجرای اول سه خواهر* و بازی در نقش ورشنین (ژانو یه).

	1902

کارگردانی مرغابی وحشی (سپتامبر ).
ُ
کارگردانی اجرای اول آدمهای خرد (اکتبر ) و در اعماق اثر گورکی* ؛ بازی
در نقش ساتین (دسامبر ).

1903

نقش بروتوس را در ژولیوس سزار بازی میکند.

	1904

کارگردانی اجرای اول باغ آلبالو* و بازی در نقش گایف (ژانو یه).

1905

کارگردانی اشباح* (مارس) و اجرای اول کودکان خورشید نوشتۀ گورکی*
(اکتبر ).

1906

تور
آلمان تئاتر هنری مسکو.
ِ
بحران اعتماد.
تعطیالت تابستانی در فنالند .شروع سیستم.

	1907

کارگردانی درام زندگی اثر کنوت هامسون (فور یه) و زندگی انسان نوشتۀ
آندر یف (دسامبر ).

	1909

کارگردانی یک ماه در دهکده و بازی در نقش راکیتین (دسامبر ).

	1910

بازی در نمایش هر آدم خردمند بهقدر کافی حماقت دارد نوشتۀ آستروفسکی
(مارس).

1911

هملت با کارگردانی کر یگ در ( MXATدسامبر ).

	1915

کارگردانی و بازی در موتزارت و سالییری و شوالیۀ بدبخت اثر  پوشکین

1920

(مارس).
ٔ
کارگردانی قابیل نوشته بایرون (آور یل).
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	1922-3
	1924
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تور آمر یکا.
و یراست آمر
یکایی زندگی من در هنر.
ِ

	1926
1930

روسی (تجدیدنظرشده) زندگی من در هنر.
و یراست
ِ
برای اتللو طرح اجرا مینو یسد.

	1936

ویراست
روسی (تجدیدنظرشده)
آمریکایی بازیگر  آماده میشود ،ویراست دوم
ِ
ِ

1938

تمر ین تارتوف .استانیسالوسکی قبل از افتتاحیه از دنیا میرود .نسخۀ

زندگی من در هنر.

روسی باز یگر  آماده میشود.
		 * همکاری با نمیروو یچ ـــ دانچنکو را نشان میدهد.

مقدمه

سیستم استانیسالوسکی انتزاعی نیست؛ عمل و نوعی کارورزی است .روشی
است کارآمد برای باز یگران عملگرا .سیستم محسوب میشود ،چون منسجم،
ݧً
منطقی و نظاممند است .اگر کسی فکر کند این سیستم با توسل به فهمی کامال
روشنفکرانه و مجزا از ایدههای اصلیاش نتیجهبخش خواهد بود ،مأیوس
میشود .این سیستم برساختهای نظری نیست ،بلکه یک فرایند است .متونی
که از استانیسالوسکی در اختیار دار یم ،راهنمایی برای خود فرایند و دعوت
به تجربۀ مستقیم ،شخصی و خالقانۀ آن است.
لیکن این متو ن از آنچه در ابتدا بهنظر میرسـند پیچید هترند .خود
استانیسالوسکی [در طول زندگیاش] فقط شاهد نشر دو کتاب بود ،زندگی
من در هنر (که اولین بار سال  ۱۹۲۴در آمریکا منتشر شد) و بازیگر آماده میشود
(که اولین بار سال  ۱۹۳۶در آمر یکا منتشر شـد) .متون دیگری که در اختیار
بازسازی و یرایششدۀ
دار یم ،یعنی ساختن شخصیت و آفر ینش نقش ،
ِ
بها،
پیشنویسها و یادداشتهای موجود است .عالوهبر این تمامی این کتا 
ً
احتماال به استثنای زندگی من در هنر که دو بار در سالهای  ۱۹۲۶و ۱۹۳۶
مورد تجدیدنظر قرار گرفت ،از طرف استانیسالوسکی موقت در نظر گرفته
میشدند .نسخ آرشیوی هم شامل تجدیدنظرها و دستمایههای جدیدی
است که برای و یراستهای بعدی در نظر گرفته شده بودند.
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هدف کتاب حاضر تدارک چهارچوبی است که بتوان از طر یق آن متون
موجود را خواند؛ همینطور اطالعاتی تکمیلی فراهم میکند تا معنای
این کتابها واضحتر شود و آنها را در امتداد کتابهایی قرار میدهد که
استانیسالوسکی طرحشان را ر یخته بود ولی زنده نماند تا تکمیلشان کند.
این کتاب بههیچوجه زندگینامه نیست .چو ن «سـیستم» از تحلیل
استانیسالوسکی دربارۀ حرفۀ شخصیاش منتج میشود ،از عناصر زندگینامه
برای نشان دادن سرمنشأ و تکامل ایدههای او استفاده میشود .بااینحال،
تالشی نشده تصویری شخصی و کامل [از او ] ساخته شود .هرجا که الزم بوده،
خطوط تحقیق نوعی توالی زمانی را دنبال میکند .هرجا هم برخی از مواضع
اساسیای که استانیسالوسکی در تمام زندگی پیگیرش بود به بحث گذاشته
میشود ،خواننده با نقلقولهایی از دورههای مختلف مواجه میشود.
نقلقو لهای احتمالی ،همهجا ،از نسـخههای انگلیسـیز بان برگرفته
شده است .با اینحال تفاو تهایی اساسی بین متو ن انگلیسی و و یراست
هشتجلدی اتحاد جماهیر شوروی از مجموعهآثار وجود دارد .هرجا که
انتخاب ضرورت داشت ،نسخۀ شوروی ترجیح داده شده است .در ضمیمه،
خالصهای از تفاو تهای عمده را خواهید دید  .من تاحد ز یادی مدیو ن
مقدمههای علمی بر مجموعهآثار هستم که جی .کریستی و وی .اچ .پروکوویف
نوشتهاند .همچنین دو سمینار در مورد سیستم استانیسالوسکی ،که توسط
نالمللی تئاتر در اکتبر  ۱۹۷۹و آور یل  ۱۹۸۱برگزار شد،
شوروی مؤسسۀ بی 
مرکز
ِ
کمک شایانی به من کرد؛ در آنجا این امکان فراهم بود که با کارگردانها،
ٔ
برجسته شوروی ،در مورد تحوالت متأخر و کارایی روش
بازیگران و معلمان
استانیسالوسکی صحبت کرد .عالوهبر این ،میخواهم از الکسی بارتوشوو یچ،
استاد تار یخ تئاتر در ( GITISمؤسسۀ دولتی هنرهای تئاتر ) ،بهخاطر توصیهها

مقدمه
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و راهنماییهای سخاوتمندانهاش تشکر کنم .البته مسئولیت هرگونه سوءبرداشت
ً
[از مفاهیم] کامال بر عهدۀ من است.

مقدمه بر ویراست دوم

ژ  .ب.

ی که از زمان نگارش این کتاب گذشت ،مطالب بسیار جدیدی
در هفت سال 
در بارۀ زندگی و کار استانیسالوسکی در اتحاد جماهیر شوروی منتشر شد،
پیش رو ،خبر از معرفی دستمایههای جدیدی میدهد.
و مجموعهآثار ُنهجلدی ِ
برخی از این اطالعات در بحث گنجانده شد هاند .تحقیقات اخیرم برای
آماد هکردن زندگینامۀ جدیدی از استانیسالوسکی باعث شد تفسیرم از
جنبههای خاصی از کار و شخصیت او را اصالح کنم .بنابراین درحالیکه
جدید مهم و اصالح
مستندات
استدالل اصلی کتاب ثابت باقی مانده ،ارائۀ
ِ
ِ
نقاط تأ کید بجاست.
برخی از ِ

مقدمه بر ویراست سوم

ژ .ب .ا کتبر ۱۹۸۸ ،

حاال هجده سال از انتشار اولین و یازده سال از انتشار دومین و یراست
اصالحشدۀ این کتاب میگذرد .از آن زمان ،با بهرهگیری از دستمایههای
جدیدی که از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و گشایش آرشیوها
در دسترس قرار گرفتهاند ،مطالعاتم را پی گرفتم و به انتشار آثار بیشتری دربارۀ
استانیسالوسکی ادامه دادم .ولی با اینکه هدف کتاب همان باقی مانده،
برای تشریح بهتر ر یش هها و رشد سیستم استانیسالوسکی ،برخی تجدیدنظرها
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ضروری شد .وقتی کتاب را مینوشتم ،ترجمههای الیزابت هاپگوود تنها منبعی
بود که دانشجو یان و معلمان میتوانستند به آن مراجعه کنند .ولی حاال اکثر
متخصصان پذیرفتهاند که این ترجمهها رضایتبخش نیستند ،و بهخاطر  
جرحوتعدیلها ،صدای واقعی استانیسالوسکی یا گاهی اوقات معنای کارش را
ً
نشان نمیدهند .بنابراین ،تقر یبا همۀ منابع و نقلقولهای مرتبط با ترجمههای
هاپگوود را حذف کردهام .به هماناندازه تمام نقلقولهای کتاب زندگی من در
هنر ،ترجمۀ جی .جی .رابینز  را ،که چندان رضایتبخش نیستند ،کنار گذاشتم.
من تمام قسمتهای مربوطه را بار دیگر از اصل روسی ترجمه کردم .منبع جدید
اصلی ،مجموعهآثار ُنهجلدی است که در حال تکمیل شدن است.
بهعالوه مشکل اصطالحشناسی هم در میان است .در اینجا ،بار دیگر
ابداعی الیزابت هاپگوود برای انتقال
متخصصان توافق دارند كه اصطالحات
ِ
ایدههای استانیسالوسكی با اینکه آشنا به نظر میآیند ،ولی رضایتبخش
نیستند و در برخی مواقع هم ،وقتی کاربرد یکدستی وجود ندارد ،گمراهكنندهاند.
بنابراین ،این اصطالحات جای خود را به آنهایی داده که من در کتاب
ً
استانیسالوسکی و باز یگر و همینطور در زندگینامۀ اخیرا اصال حشدۀ
استانیسالوسکی :زندگی و هنر او به کار بردهام .ضمیمۀ جدید دوم ،استفادۀ
متغیر خود استانیسالوسکی از این اصطالحات را به بحث میگذارد.
ژ  .ب .ژانویه۲۰۰۰ ،

۱

بنیادها

اگر استانیسالوسکی آدمی «غر یزی» بود ،اگر استعدادش ـــــ  برخی میگو یند
نبوغ ـــــ  در مقام باز یگر ݨّ
مفری آنی و خودجوش پیدا میکرد ،آنوقت سیستمی
هم وجود نداشت .بههمیندلیل سالها تالش مستمر و بیامان الزم بود تا  
دیوارها و موانعی که سد راه بیان آزاد موهبتهای بزرگش میشد ،از میان
برداشته شود .جستوجوی او برای «قوانین» باز یگری نتیجۀ این مبارزه بود.
حرفۀ استانیسالوسکی را میتوان تحول دردناک کودکی مسحورِ صحنه به
هنرمند و معلمی بزرگسال و مسئول در نظر گرفت .او تا انتها مسحور صحنه و
ستایشگر بوی چسب و رنگ گریم باقی ماند .شیفتگی او به تئاتر و بازی کردن
ذهنـش را تا آخر ین لحظه نسبت به ایدههای نو باز و زنده نگه داشـت.
درعینحال تئاتر برای او تا سرحد ممکن جدی بود ،هم از حیث هنری و هم
اخالقی .تئاتر فعالیتی منضبط بود که وقفشدن و آموزش را ایجاب میکرد.
آنچه ما بهعنوان سیستم در نظر میگیر یم ،ر یشه در تالش او برای تحلیل و
ارزیابی پیشرفت شخصیاش در مقام هنرمند ،تالش برای دستیابی به اید ههایش
ِ
در مقام باز یگر و نیز برآورد هکردن معیارهای در حال توسـعهاش دارد؛ و
از این حیث که زادۀ فعالیتی انضمامی است ،ارزش بیشتری هم پیدا میکند،
چون راهحلهایی که او پیدا کرد از دل زندگی بیرون آمده بود و نتیجۀ گمان هزنی یا
نظریۀ انتزاعی نبود .سیستم همان عمل اوست که مطالعه ،آزمایش و تأیید شد.

