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تاتر مستند همانگونه آه از نامش پيداست با تكيه بر اسناد ، مدارك، گزارشها و خالصه تمامي اطالعات موجود در مورد يك واقعه به     
 .  بازسازي صحنه اي آن مي پردازد 

يك واقعيت بكار مي رود در عين حال مي توان آن را براي نشان دادن غيرواقعي بودن يك ادعا نيز بكار       براي اثبات "  سند"مي دانيم آه 
از آنجا آه آنچه در تاتر مستند بازسازي مي  . سند و استدالل به قصد اثبات يك واقعيت در يك ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند . برد

پس   . ته است ، هدف اين تاتر همانا آمك به تقويت قدرت استدالل و تكيه بر منطق فكري است  شود بر اساس اسناد واقعا موجود شكل گرف 
بعبارت ديگر تاتر مستند  . پيش شرط پرداختن به اين نوع از تاتر، توانايي استفاده از تعقل ، قدرت تحليل و تسلط بر منطق سقراطي است   

اين تاتر  آن را تعريف مي آند، تاتري است آه پيش از هر چيز به سنديت يك ، يكي از پيشگامان ) ١٩١٦-١٩٨٢"(پتر وايس"آنگونه آه 
در اين نوع از تاتر اسناد موجود بدون آوچكترين تغييري در محتوا و تنها با پرداخت در  . موضوع مي پردازد ، تاتر گزارش دهنده است 

اقعيت دارد، در هر اثر هنري جزييات واقعيت و جزييات تخيل       اما از آنجا آه هنر اصوال ريشه در اين و  . فرم بر صحنه بازسازي مي شود  
بهمين دليل نقش نويسنده ي تاتر مستند چندان تفاوتي با   .  با يكديگر در مي آميزند ، يعني با يكديگر در يك رابطه ي ديالكتيكي قرار دارند     

قعيت اجتماعي موجود بنمايش مي گذارند، منتها هر يك  نقش نويسنده ي يك درام داستاني ندارد ، چرا آه هر دو درك شخصي خود را از وا  
 . با ابزار هنري خاص خود 

با اينهمه تاتر مستند بهيچوجه نمي خواهد براي تماشاگرش اين سوءتفاهم را ايجاد آند آه واقعيت موجود قرار است در صحنه ي تاتر تقليد        
فاصله گذاري ، پيش شرط اصلي و زيبايي شناسانه اي  . مايش داده مي شوددر فرم ن" فاصله گذاري"شود و بهمين دليل با استفاده از نوعي 

 .است براي باز آردن و پرداختن به يك واقعه  
اينكه يك نويسنده ي تاتر مستند تا چه حد موفق به    . بعبارت ديگر در تاتر مستند اين فرم است آه ماتريال موجود را به محتوي تبديل مي آند       

جود شود و بتواند قوانين و نظم اجتماعي موجود را برجسته سازد، عالوه بر اينكه به توانايي هاي هنري اش بستگي   فرم دادن به ماتريال مو
بدون حضور نگاه سوبژآتيو نويسنده هيچ سندي نمي تواند به اثبات    . دارد،  به حدود و عمق شناخت و قدرت تحليل نويسنده نيز وابسته است   

اين تاتر در جهت مخالف تفكر حاآم و رايج در ". تاتر سياسي "يك ژانر نيست ، بلكه شاخه اي است از ژانر در عين حال تاتر مستند  . برسد
به نظر پتر وايس  . تاتر مستند ، تاتري است جهت دار آه خود را در موضع انسانهاي تحت ستم قرار مي دهد  . يك اجتماع حرآت مي آند

وايس بر اين نكته تاآيد مي ورزد آه تاتر مي بايست به جزء     .  بين بردن پيشداوري آمك آند  مي تواند به باال بردن سطح آگاهي و از   " سند"
" بازي"بهمين دليل به گمان وي تاتر مي بايست از شكل بي هدف . جدايي ناپذيري از زندگي اجتماعي تبديل شود و بر آن تاثير بگذارد 

از عهده ي آن بر نمي آيند، يعني نقد بي پروا و گزارش بالواسطه و عريان       ... وليتي را آه روزنامه و  تلويزيون  ئفاصله بگيرد و مس
اصوال تاتر مستند در دهه ي شصت و بخصوص در آشورهاي  . واقعيت ،بدون رعايت مصلحت سياسي صاحبان قدرت بر عهده بگيرد

از به وجود اطالعات دقيق ، پرده برداري از     چرا آه در اين دوره با شكل گيري جنبشهاي اعتراضي در اروپا ، ني      .آاپيتاليستي شكل گرفت
در اين   . دروغهاي تاريخي و مصلحتي و همچنين نياز به وجود يك آلترناتيو در شيوه ي زندگي و تفكر سياسي بيش از پيش ملموس بود 

بعبارت ديگر تاتر   . پنهاندوره آنچه بيش از هر چيز اهميت داشت، جستجوي واقعيتهاي تاريخي بود از طريق يافتن اسناد تاريخي پيدا و    
اين نياز زماني دوچندان شد آه     . مستند در دوراني شكل گرفت آه نياز به شكستن حاآميت تابوهاي اجتماعي بيش از پيش حس مي شد          

 .نهاوسايل ارتباط جمعي آه به مونوپولهاي خادم سرمايه داري تبديل شده بودند ، در جهت تحكيم اين تابوها مي آوشيدند و نه تضعيف آ  
در تاتر مستند، آنچه بر وي صحنه مي رود عينا همان واقعيت تجربه شده نيست ، بلكه بازسازي اين واقعيت است در صحنه ي تاتر و با         

رعايت زيبايي شناسي و ابزار نمايش، توسط نويسنده اي آه بر اساس تعريف و درك خود را از اين واقعيت نقشي تعيين آننده در چگونگي  
تاتر مستند مي بايست خود را بعنوان .در اينجا نزديكي تاتر مستند به تاتر اپيك برشت ملموس تر مي شود.  واقعيت بازي مي آندپرداخت به

بهمين علت تاتر مستند مواردي از واقعيت را بعنوان مثال بر مي       . يك توليد هنري ببيند و انتظار داشته باشد آه بعنوان اثر هنري نگاه شود     
براي رسيدن به اين     . پس آن مكانيسمهاي عمل آننده را بازشناسي آند و بدين طريق قابل تعميم بودن اين مثالها را برجسته سازد           گزيند تا از  

 :هدف از تكنيكهاي زير استفاده مي شود  
لحظاتي از   به  از طريق خاطره نگاري و بازگشت   تبديل ريتميك آلمه به اآسيون ، صراحت در زبان و حرآت، شكستن روال صحنه اي  

گذشته، بايگاني آردن رفتارهاي بيروني از طريق صحنه هايي آه در آن عكس العملهاي دروني انجام مي شود، ترسيم زواياي گوناگون و                   
 ...متضاد يك موقعيت خاص و برجسته ساختن ابعاد خشونت آميز تاريخ  

يف مشخص ازآاربرد تاتر در برجسته سازي گره هاي اجتماعي،             تاتر وايس و تاتر برشت وجوه اشتراك فراواني دارد ، از جمله داشتن تعر       
" بازي حسي  "آه در عين حال استفاده از ابزارهاي روانشناسانه را در جاهايي مي پذيرد، رد آامل تإوري          " ضد روانشناسي"اعتقاد به تاتر 

ر آه البته ابزار و فرمهايي آه استفاده مي آنند با    براي بنمايش گذاشتن تضادهاي اجتماعي و مهمتر از همه تاآيد بر علمي بودن مبناي تات 
مهمترين تاثيري آه برشت بر وايس   ....). براي مثال تكيه ي وايس بر سند تاريخي و يا فاصله گرفتن او با تاتر داستاني( يكديگر فرق دارد   

گذاري برشت متفاوت است، چرا آه آاربرد فاصله       با اينهمه فاصله گذاري وايس با فاصله    . گذاشت، استفاده از افكتهاي فاصله گذاري است    
 .ليسم قرار دارد ئاگذاري در تاتر وايس ، ايجاد لحظات شوآه آننده است آه از اين لحاظ بيشتر تحت تاثير سورر   

 اروين   وريهايئدر واقع مهمترين جرقه هاي تإوريك و عملي تاتر سياسي و شاخه ي آن تاتر مستند ، پيش از برشت و وايس در آثار و ت                
شايد بتوان گفت آه . زده شد و مي توان گفت آه برشت و وايس هر دو شديدا تحت تاثير پيسكاتور قرار داشتند) ١٨٩٣- ١٩٦٦(پيسكاتور 

تاتر سياسي پاسخ پيسكاتور بود به ناتوانيهاي تاتر ناتوراليستي و تضادهاي دروني اش ، ايزوله شدنش،  غير ملموس بودنش و مهمتر از      
وابسته بودنش به ديالوگ ميان  آدمهاي صحنه براي نشان دادن معضالتي آه به آن درگيرند ، بدون در نظر گرفتن اين مهم آه         همه به 

 . رابطه ي ميان انسانها زمانيكه به اين طريق نشان داده شود ، درست در خالف جهت هدف اصلي نويسنده عمل خواهد آرد    

 1 



 اين بود آه از طريق نشان دادن مشروط بودن زندگي و روابط اجتماعي انسان ، واقعيات     هدف پيسكاتور از پايه گذاري تاتر سياسي 
 .اجتماعي حذف شده را آشكار سازد   

او مي خواست از طريق ايجاد ارتباط ميان واقعه ي صحنه اي و قدرتهاي بزرگ تاريخي و تاثير گذار بر ذهنيت خصلتهاي منفرد غلبه    
پيسكاتور  ... . گسترش صحنه هاي شخصي به عرصه هاي تاريخي، سياسي، اقتصادي    : ن هدف اينها بودابزار او براي رسيدن به اي .آند

او در حين انجام واقعه ي صحنه اي از فيلمهاي   . اولين آسي بود آه در تاتر از فيلم بعنوان ابزاري براي پيوند صحنه و زندگي بهره جست    
اين شكل از وارد آردن فاآتهاي تاريخي به حريم زندگي فرد بر وابستگي  . اشتمستند از وقايع اجتماعي و سياسي را بنمايش مي گذ

نام برد و وايس  " تاتر مستند" از ٢٠تحت تاثير آثار پيسكاتور بود آه برشت در دهه ي . سرنوشت فرد به شرايط اجتماعي صحه مي گذارد 
رگر ، آيپهارد و هوخ هوت نيز به تاتر مستند روي آوردند و         عالوه بر پتر وايس آساني چون انتزنب  . در دهه ي شصت آن را تحقق بخشيد   

اما از آنجا آه آثار وايس مهمترين نمونه هاي  . با تكيه بر اسناد تاريخي  اوضاع سياسي زمان خود را بر صحنه ي تاتر بازسازي آردند   
 تاتر مستند و چگونگي تحقق آن به زندگي و تحربه ي تاتر مستند هستند ، در قسمتهاي بعدي اين نوشته براي ملموس تر شدن شكل عملي  

 تنگاتنگ با يكديگر قرار داشت و همچنين به تحليل چند اثر از او خواهيم پرداخت  
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