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 تحریک و ابلاغ، شهود و تصور 

 آلیسم آلمانی و مدرنیتهدرام اکسپرسیونیستی میان ایده
 ارنست شورر 

 رضا اسکندری 
 

اندیشیم، پیش از هر چیز اشعار تغزلی و آثار دراماتیک آن به ( می9191-9191زمانی که به ادبیات اکسپرسیونیستی )
گرا و شخصی سو طبیعت ذهنهستند از دو قطب این جنبش ادبی: در یکگرهایی شوند. این دو ژانر نشانذهن متبادر می

ها به در درام اکسپرسیونیستی هم هر دوی این قطب ی عمومی.آن، و از سوی دیگرمیل شدیدش به تعاملات انسانی و جذبه
هایش با دغدغه اند: امر خصوصی و امر عمومی، جهان ذهنی و جهان عینی. این رویکرد دوگانه، همتصویر کشیده شده

مشغولی درگیر شدن در مسایل اجتماعی و سیاسی، مخاطب معاصر را پیرامون زندگی مشکلات شخصی افراد و هم با دل
اند: امر خصوصی و امر عمومی، جهان در درام اکسپرسیونیستی نیز این هر دو قطب به نمایش درآمدهسازد. جذب خود می

اش به مسایل هایش درباب مشکلات شخصی افراد و هم با دلمشغولیبا دغدغه ذهنی و عینی. این رویکرد دوگانه، هم
او که به نویس مشکلاتی را به همراه دارد؛ همآید. اما برای نمایشنامهاجتماعی و سیاسی، به مذاق مخاطب معاصر خوش می

ی این تلاش این آمیزه اثر بگذارد. نتیجه آویخت تا بتواند برهای جدید و سطوح بالایی از تاثر درمیبایست به فرمناگزیر می
نیز بروز شکلی از بلاواسطگی و چالاکی در درام اکسپرسیونیستی بود. به هر روی، تاثیرات عمومی جنبشی نو با ساختارها و 

ی هاآن بیشتر قابل رهگیری است. برای بحث از ریشه های دیالکتیکیداریهای بیان نو، در نمودهای تاریخی و وامروش
باید گامی به عقب برویم و بسط تاریخی درام آلمانی را مورد ارزیابی ی آلمانی، میدرام اکسپرسیونیستی در ادبیات و اندیشه

 قرار دهیم.
 Sturm und)توفان و تنش ی های دورهنامهبستگی درام اکسپرسیونیستی با نمایشبخش نخست این مقاله به دل

Drang) ها آشکارا به پردازد. این واقعیت که اکسپرسیونیستی آن میمار و میراث روشنفکرانهی کلاسیک وایو نیز دوره
کند. بخش دوم، به زایش درام داری واژگانی و موضوعی آنان را به این جریان نفی نمینفی میراث کلاسیک پرداختند، وام

اش، بخش از زیباشناسی بار ادبی کلاسیکرغم تپردازد؛ درام اکسپرسیونیستی، علیمی« روح مدرن»اکسپرسیونیستی از 
های اکسپرسیونیستی مورد بررسی و های خاصی از نمایشمدرنیته است. فراخوان آن برای تجدید نسل فردانیت، در گونه

دهد، چرا های درام اکسپرسیونیستی و منابع آن را مورد بررسی قرار میتحلیل قرار خواهد گرفت. بخش سوم، تصویرسازی
استنتاجی مقاله در بخش کنند. اشارات اره، تمثیل و نمادگرایی، عموما نقشی حیاتی را در انتقال معنای متن ایفا میکه استع

ی ها و محتوای آن است؛ بازتابی از جامعهی نو در درام اکسپرسیونیستی، نه زبان، که فرمسازد که مولفهپایانی آشکار می
اند، اما آنان نه انقلابیونی سیاسی، که ی مدرن را مورد نقد قرار دادهن توسعهنویسان، نشانگامدرن. هرچند نمایشنامه

 برادریو آزادی، برابری فرانسه، یعنی  9871های روشنگری و انقلاب آلخواستند ایدهبودند که میشهروندانی و  شهرنشیان
 ای بهتر را پی ریزند.را، برای خود و کل بشریت یادآوری کنند تا بتوانند جامعه

نظر کم نقشی بسیار مهم را، خصوصا از نقطهترین نقش، دستدر تاریخ ادبیات مدرن آلمان، ژانر ادبیات دراماتیک اگر نه مهم
-9811لمان،لااقل از روزگار کریستف گوتشد )عمومی ایفا کرده است و کارکرد و اهمیت آن در حیات فرهنگی و اجتماعی آ

ی این ژانر را، نه فقط بر اساس کیفیت ادبی آثار ( محل بحث و جدل بوده. مخاطبان و منتقدان، جایگاه و رتبه9811
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ن گرفته از آای برسند و استقبال صورتی اجرای صحنههایی که به مرحلهنامهچنین بر مبنای تولید نمایشدراماتیک، که هم
بر خلاف کند. ی یک کار دراماتیک را تعیین میکنند، چرا که در نهایت همین عامل است که قدر و مرتبهاجراها ارزیابی می

ای برای اجرا است و با گیرد، درام نیازمند صحنهای منفرد قرار میشعر و رمان، که در آن کتاب در مواجهه با خواننده
نویسان آلمانی، بر اساس سنت نامهنمایشبا عموم مردم سر و کار دارد.  -وریککم از منظر تئدست–مخاطب تئاتر و 

شان از مشکلات ، نه تنها در جهت سرگرم کردن مخاطبان خود، که برای آگاه ساختن مخاطبانلذت و انتفاعهوراسی 
با فراخوانی تغییر و جستجویش اش، اند. دارم اکسپرسیونیستی با نقد خود از زمانه و جامعهاجتماعی و سیاسی نیز کوشیده

 ی لایتغیر از ژانر درام است.راستای همین سویهاندازه همبرای جهانی بهتر، بی
ی متوسط ؛ مثلا در قرن هجدهم که این ژانر به خدمت طبقهی عسرت و بحران شکوفا شده استدرام آلمانی در زمانه

امیلیا ( و بیش از آن در 9811) دوشیزه سارا سیمپسوننگ در طردشده و منتزع از حقوق خود درآمد. گوتهلد افرایم لسی
 توفان و تنش(، حملاتی را به استبداد دستگاه حکومتی سامان داد. مولفان و مصنفان جوان و انقلابی 9889)گالوتی 

ی او برای (، هرچند عقلانیت روشنگری لسینگ را رد کردند، اما فریاد او را برای عدالت اجتماعی و توصیه9811-9871)
نویسندگان تاثیرگذاری چون یوهان ولفگانگ گوته، با آثاری بازپس نگریستن به شکسپیر برای الهامات دراماتیک پذیرفتند. 

ها و عشق دسیسه( و 9879)ها راهزن(، و فریدریش شیلر با 9881/9881) فاوست( و 9881) گوتز فن برلیشینگنچون 
شدیدا انقلابی ساختند. این دو، همراه با دیگر طاغیان جوان، کسانی چون یاکوب  (، ادبیات دراماتیک زمان خود را9871)

ساختن قواعد های خود به عیاننامهشاییل راینهولد لنتز، فریدریش ماکسیمیلیان کلینگر و هاینریش لئوپلد واگنر، در نمایشمی
 ی کلیسای دولتی پرداختند.دگرایی سرسختانهزده و مستبد طبقات فرادست، خصوصا استبداد اشراف و بنیای اخلاقجامعه

پرداختند. مردمان دانستند و به رد و نفی آن جامعه میشده میبندیای شدیدا لایهآنان والدین خود را نمایندگان جامعه
لب گرایی، بازگشت به طبیعت را طای از بدوینشاندند و با پیش کشیدن نوع تازهشده را در جایگاه قهرمان میسرکوب

، مردانی با نبوغ (Kraftkerle)هستند  مردان قدرتهایشان، مانند گوتز و کارل، نامههای پرشور نمایشکردند. قهرمانمی
ی خود با تازند. شیلر در مقالهی فاسدشان میکنند و در تمام سطوح و نهادها به جامعهشان مبارزه میکه برای آزادی فردی

های ناتوان از منظر نامد که به سوژه(، تئاتر را یک نهاد اخلاقی می9871« )اد اخلاقیی یک نهصحنه به مثابه»عنوان 
دهد حکمرانان خودسرشان را به نقد بکشند و شهروندان دیگری مانند خود را از لحاظ اخلاقی و زیباشناختی سیاسی اجازه می

ی شیلر تری از تئاتر بود، به مقالهل مناسب، زمانی که فردیناند هاردکوپف در جستجوی شک9111آموزش دهند. در سال 
ی تبلیغاتی، یک نهاد های بابرنامه بسازد؛ یک صحنهای برای اجرای نمایشکسی باید بیاید و در برلین تماشاخانه»بازگشت: 

( 9191) پسردر کتاب «. کس خسته و ملول نیستگر جهانی که در آن هیچدلالت ای خواهد شداخلاقی که نهایتا صحنه
توفان چرخد، دوست قهرمان کتاب به شیلر و نویسندگان نسلی میهای بینکلور، که حول محور درگیریی والتر هازننوشته

 کوشد پسری را وادارد تا علیه پدرش بشورد:کند و میاشاره می و تنش
 

در صد سال پیش از این است. امروز  هابه این نکته توجه داشته باش که امروز جنگیدن با پدر مثل انتقام کشیدن از شاهزاده
دزدیدند و شان را میکشیدند، پولکردند و به بردگی میشان را سرکوب میدار اتباعهای تاجها کلهوقتحق با ماست! آن

اش گرسنگی بدهد و به تواند به بچهخوانیم! هر پدری هنوز مییز میکردند. حالا امروز ما مارسیشان را حبس میروح
ی قدیمی خودمان توان نگذارد فرزندش کار بزرگی از پیش ببرد. این همان ترانهکه مجازات بشود. میگی بکشد بدون آنبرد
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ها و امتیازاتی است که حکومت و طبیعت به آنان داده. ای لعنت به هر است علیه نابرابری و سنگدلی. مبنایشان هم برتری
 دی رفته؛ بیا کمک کنیم که طبیعت جدیدی هم به راه بیندازیم!دویشان! حالا صدسالی هست که حکومت استبدا

 
خصایص تماتیک و صوری مشترک بسیاری دارند. مارک او.  توفان و تنشطور که معلوم است، اکسپرسیونیسم و همان

های هتای از این شبابندی پاره، بدون توجه به این واقعیت به جمعی توفان و تنشدرام در دورهکیستلر، در کتابش 
 نویسد:پردازد و میمی
 

. ی ناعقلانی او پرداختانسان، به تحسین سویه های هیجانی، تخیلی، رازآلود و ماوراییی توانشبر توسعه، با تاکید یکی
یا به –اش های زیستیی آدمی بر احساسات، تمنیات و سایقتقنین، به نفع تکیهی های استادانهی فلسفی و نظاماندیشه
در  ، که در آن اشراف«مندی اخلاقجامعه»به جایگاهی دور و تیرگون رانده شد. دیگر  -تر، به نفع نبوغ اوخلاصهبیانی 

تقدیر خود را در میان « طوفان و تنش»گر رنگ و سیاق فرهنگ نبود؛ برعکس، جایگاهی فرادست قرار داشتند، تعیین
 زیستند.آوایی و هماهنگی با طبیعت میگناهی که در هماده و بیهای تمدن و میان مردمان سجست، در خاستگاهبدویان می

 
ی ادبی، فلسفی و کمابیش سیاسی خود را، های دوستانهبردند که حلقهها را هنرمندان جوانی به پیش میهردوی این جنبش

داده بودند. کردند، تشکیل شهر مدرن درک و تجربه میی یک کلانخصوصا در برلین، شهری که آن را به مثابه
« گروهی از جوانان در مبارزه با جهان»ی هازنکلور، خود را نامههای نمایشها، درست همانند شخصیتاکسپرسیونیست

ی ( بر بررسی تاثیر سازنده9171)درام طوفان و تنش: گزارشی از یک دوران دانستند. آندریاس هویزن در کتاب خود می
 گذارد:یاین جنبش بر ادبیات آلمانی انگشت م

 
طوفان و تنش بیش و پیش از هر چیز جنبشی ادبی و فلسفی بود که تنها زمانی به درستی قابل درک است که آن را به 

ی تاثیرگذاری مانند نبوغ ی احساسی فراگیر و جامع درباب کلی زندگی در نظر بگیریم. هرچند مفاهیم زیباشناسانهمثابه
بندی شد، اما طوفان و تنش ارتباط تنگاتنگ خود را با بار در همین دوره صورتنخستینخلاقانه و استقلال هنرمندانه نیز 
رژوا و زندگی بورژوا راه خود را به شکلی از روابط ]میان هنر ی آن دوران حفظ کرد. هنر بوواقعیات تاریخی و زندگی روزمره

 چنان به پیش رود.ن بیستم همو جامعه[ گشود که از کیفیتی به تمامی متفاوت داشت و بنا بود در قر
 
ی هویزن درباب جنبش طوفان و تنش قابل کاربست به درام اکسپرسیونیستی تردید بسیاری از اظهارنظرهای مستندگونهبی

ها هم علیه ناتورالیسم علمی طور که نویسندگان طوفان و تنش علیه روشنگری برخاستند، اکسپرسیونیستنیز هست. همان
چه گرهارت کردند؛ نظیر آننویسان ناتورالیست جهان پیرامون خود را به طریقی عکاسانه بازنمایی میامهشوریدند. نمایشن

ماند و از رسیدن به های آنان در سطح می( انجام داد. با این همه، نمایشنامه9719) بافندگانی خود هاوپتمان در نمایشنامه
 ها و عیوب ناتوان بود.زخم

های بورژوای در حال پیشرفت متولد ی متوسط داشتند و در خانوادهان اکسپرسیونیست ریشه در طبقهنویسان جونمایشنامه
های آغازین گوته و خواندند که نمایشنامهشان آثار ادبی اصلی و مرکزی ادبیات آلمان را میشده بودند. در دوران تحصیل
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 ژنیایفیهای متاخرتر و متعلق به عصر کلاسیک آنان مانند مهشیلر، و نیز )پس از عبور از جوانی پر شر و شورشان( نمایشنا
شد. این آثار نمایندگانی از ایدئالیسم آلمانی و کلاسیسیسم ( را شامل می9791)ماریا استوارت ( و 9878)ها در میان توری
ی خود را آغاز کردند، ی متوسطهنویسان اکسپرسیونیستی، در مقام محصل، دورهزمانی که نسل نخست دراموایمار بودند. 

هایی متعلق به عصر های نمایش، که عموما نمایششان به سالنی مرتبی مراجعهدانش آنان از این آثار نیز به واسطه
ها[ را ها و واژگان ]این نمایشنامهتعجب نیست اگر اینان ایدهآوردند، بیشتر و بیشتر شد. جای کلاسیک را به روی صحنه می

اما به هر حال این های ادبی خودشان گذاشت. درونی ساختند و این هر دو، خصوصا در آغاز راه، تاثیری قدرتمند بر کوشش
گذاشته بود. برعکس، آنان های جدید هیچ تاثیری بر آنان نهای جدید و نمایشنامههای جدید، ایدهبدان معنا نیست که کتاب

ی فیلسوف بودند. نیچه پیامبر سکولار آنان بود ی نویسندگان معاصرشان و بیش از همه آثار فریدریش نیچهمجذوب و شیفته
گذاری ارزش»ی اصلی نیچه های متافیزیکی را اعلام کرده بود. مطالبهکه مرگ خدا، و همراه با آن، فروریختن قطعیت

هنرهای ، یا عشقBildungsbürgerی آلمان، خصوصا کردن جامعهبود و محکوم« هاتمامی ارزش ه یا نوسنجیدوبار
ها مشخصا از تصویرگری کارهای او متوسط و تاکید بر فردگرایی خوشایند آنان. زبان اکسپرسیونیستی طبقهکردهتحصیل

 گرفت. ریشه می
خوبی از تمایل این نویسندگان به احیاء زبان کلاسیک است؛ خصوصا ی نمونه (9199اثر راینهارد زورگه ) گدای نمایشنامه

کند طرحی از یک درام جدید ترسیم کند و دیدگاه خود را به زبان آورد. در آغاز زمانی که قهرمان نمایش تلاش می
بانوان قرون وسطا ها و شهپردازد که هنوز در جهان شوالیهرومانتیک می-نویسان نونمایشنامه، او به تمسخر نمایشنامه

اند، تعلق های مدرن و سوگوار رفقایشان که در پرواز جان باختهکه خود، از خلال شمایل خلبانکنند، در حالی ی میزندگ
های بیماری مدرنیته را در هیئت خوانندگان او دیگر نشانهسازد. ای نمایان مییافتهخاطر خود را به وجود روحانی والایش

شد ی خود را، که فرض میکشد. اما به هر روی، در پایان نمایش، زمانی که او نمایشنامهپیان به تصویر میها و روسروزنامه
نشیند و بیهوده ی احساساتی باز پس میکشاند، به یک داستان عاشقانهی تصویر میای انقلابی است، به عرصهنمایشنامه

های او های متناوب او میان شعر و ثر، خصوصا استفادهو برگشت رفت«. با زبان نمادهای جاودانگی سخن بگوید»کوشد می
از شعر آزاد در تلاش برای متجلی ساختن درون خویش، روح خویش، پیوند دیگری میان گدا و درام کلاسیک آلمان را به 

، مشغول خواندن کرداش کار می، زمانی که روی نمایشنامهبر این اساس عجیب نیست اگر بدانیم زورگهگذارد. نمایش می
جهانی افراد، رفتن به فراسوی های اینی گوته بود. تلاش برای فراتر رفتن از دغدغهنوشته فراخوان تئاتری ویلهیم مایستر

های ی زورگه خود را از خلال گنگی، در نمایشنامهای مذهبیگفتمان حس و عقل و ایجاد وضعیتی کمابیش همانند نشئه
تواند زبان خاستگاه سازند که قرار است این وضعیت شهودی وجود را متجلی سازد. او مینمایان میهای زبانی و فقدان واژه

کرده را که ریشه در گوته یا شیلر دارد، نادیده بگیرد یا حتی از آن عدول کند. و تحصیلات خود، زبان بورژوازی تحصیل
ها را فراهم ساخته بودند، اما این نفی اکسپرسیونیست افزارهای ادبی دستطوفان و تنش و کلاسیسیسم، ابزارها و ایده

 ی مدرن از سوی آنان بود که آنان را به آغاز نگارش واداشت.جامعه

ی ظهور رسید و ی مدرن به منصهای از مخالفت با ناتورالیسم و جامعهو در زمینه 9191اکسپرسیونیسم در حدود سال 
هبی کوشید تا وضع موجود در زندگی و هنر را تغییر دهد. اکسپرسیونیسم تلاشی آخرین جنبشی در آلمان بود که با شوری مذ

بار در هنرهای زیبا، خصوصا نقاشی، بلندپروازانه بود برای تلفیق ادبیات، فلسفه و تا حدی سیاست. هرچند این واژه نخستین
اما به سرعت نمودهایی دیگری از جمله در  و برای نامیدن جنبشی در تضاد با ناتورالیسم و امپرسیونیسم به کار گرفته شد،
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گونه که در شهودهایشان ی موضوع کار خود را به دست آورند، راست بدانهنرمندان کوشیدند تا جوهرهافلیم ادبیات یافت. 
امر واقع ها معنادارتر از تجربه و کرد؛ اموری که برای اکسپرسیونیستدیدند. شهود، تخیل و رویاها این نگره را تغذیه میمی

ها زیباشناسی و رسالت اخلاقی و اجتماعی هنر را، آن هم در جهانی که شاهد زوال اخلاقی و اکسپرسیونیست بودند.
ی آورانهی یک پیشرفت فنی مدرن تحت سلطهنگری افراطی آن بودند، به بحث گذاشتند. از دیدگاه آنان، جامعهسطحی

گرایی داری حریص و فاسد و یک ملینگر، یک سرمایهرایی زمخت و سطحیگزده و خطرناک بود؛ یک مادیروح، عقلبی
ی خدمتکاران ایدئولوژی ها به نهادهای آموزشی و کلیساهای دولتی به مثابهنمایانه و شوینیستی. اکسپرسیونیستقدرت

چه سازی و آنصنعتیها و فرودستان، این قربانیان تراژیک شدهکردند که بیش از دستگیری از منکوبمسلط نگاه می
درام اکسپرسیونیستی، به دلیل رویکرد نقادانه و موضع  مشغول حفظ وضع موجود بودند.شد، دلاصطلاحا پیشرفت نامیده می

به این سو،  -ی آغاز عصر مدرنبه عنوان نقطه–دو سویه یا مخالف خود دربرابر تحولات اجتماعی مدرن از زمان روشنگری 
نامد؛ او تجلیات نوعی این تحول را می« ی زیباشناختیمدرنیته»توماس آنتز آن را سازد که یبخشی از آن چیزی را م

 شمرد:گونه برمیاین
 

ی ارتباطات جمعی و سازی، افزایش تحرک اجتماعی، توسعهسازی و شهریسازی، صنعتیسازی، فنیفرآیندهای عقلانی
زدایی از اساطیر به ارث رسیده و وارسی ی اجتماعی، افسانههای پیچیدهامسالاری، تمایزیابی بیشتر و بیشتر در نظرشد دیوان

اجتماعی، -ی روانیی عقلانیت بر طبیعت مادی و در حوزهی سلطهی خیرخواهانههای متافیزیکی، توسعهانتقادی قطیت
ای که نوربرت الیاس به هاش، به گوناش، بدن و احساساتی متمدن به تنبیه و تنزیه طبیعت فردانیوادارساختن سوژه

 روشنی توضیح داده است.
 

،  (9191-9198) ی گازگانهسه(، 9191)شب از صبح تا نیمههای خود نظیر گئورگ کایزر در برخی از نمایشنامه

های خود به این ( و ارنست تولر نیز در نمایشنامه9191) گاتز( و 9191)در کنار هم (، 9199)صدراعظم کرهلر 
آوری و ارتباطات جمعی را با ها رشد شهرها و فناکسپرسیونیست»نوشت اند. زمانی که آنتز میمدرنیته پرداختهفرآیندهای 

ی زورگه بوده است. این موضوعات گدا، ظاهرا متاثر از «کردندی منحصر به فردی مرکب از نفرت و عشق نظاره میرابطه
گونه که در اکسپرسیونیسم نمود ی زیباشناختی، آنمدرنیتهاند. هی خود زورگه هم نقش پررنگی ایفا کردنامهدر زندگی

درآمدی است بر بسیاری از خصائل پسامدرنیسم؛ بسیاری از مشکلات اساسی و مفاهیم کلیدی )از جمله یابد، پیشمی
سیونیستی ظاهر بار در ادبیات اکسپرها حضوری همیشگی دارند، نخستینمدرنعقلانیت و خودگردانی( که در مباحثات پست

شکلی از افتراق از اند. تجلیاتی از این تحولات شخصی و فلسفی در درام اکسپرسیونیستی نیز قابل مشاهده است. ویِتا شده
ی هازنکلور نشان نوشته مردمی ی تولر و نمایشنامهنوشته ترادیسیی های کایزر، نمایشنامهخویشتن را در نمایشنامه

ی پسامدرن از آن استقبال پردازد، اندیشهی زیباشناختی به نفی مدرنیزاسیون میدهد. با این همه، در حالی که مدرنیتهمی
 کند.می

های ادراکی استعلایی بر اثر خیزش علم مدرن، هنرمندان اکسپرسیونیست به جستجوی معنایی نو و فقدان ارزشدر پی 
دانستند. نو در زندگی برآمدند. آنان سرشار از حس رسالت بودند و خود را پیامبران روحانیتی نو و اخلاقی تازه می هاییارزش

ای که به جستجوی جهت و معنایی در زندگی نویس بالندهقهرمان جوان گدای زورگه نیز چنین پیامبری است. نمایشنامه
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دهد و در رویای منقاد ساختن طبیعت است، ی خود را آزار میکه خانوادهاست، در تقابل با پدر خود، یک دانشمند دیوانه 
کند. در بینی میآورانه است و سفرهای فضایی را پیشهای فنی پیشرفتایستد. رویای پدر نجات بشریت به واسطهمی

این رسالت تماما  ی زندگی و عشق است. به هر روی،مقابل، پسر او درگیر یک ماجراجویی روحانی در جستجوی جوهره
گدا، به پرورد. های استثمارشده، کارگران و شهرنشینان ملول را نیز در سر میذهنی نیست چرا که او رویای رهاسازی توده

بیند؛ یک عبادتگاه هنر عنوان یکی از حواریان نیچه، با ایمانی تمام و کمال به خود و رسالت خود، تئاتر جدیدی را به رویا می
رود و مردمان تسکین و رستگاری را، که اجدادشان در کلیسا به های خودش به روی صحنه میط نمایشنامهکه در آن فق

ی مناسک تطهیری باید تطهیر شوند؛ این امر به واسطهیابند. اما این مردمان میجستجوی آن برآمده بودند، در آن باز می
ها بر این نکته توافق دارند که اکسپرسیونیستکشیده شده است.  ی کایزر به تصویر، نوشتهشهروندان کالهچه در مشابه آن

ی خود را تحقق شان فایق آیند تا توان بالقوهها و تاثیرات منفی جامعهآدمیان ذاتا نیک هستند؛ فقط باید بر محدودیت
 اده بودند.ها برای آن هم آمبخشند. اگر انقلاب و جنگ برای رسیدن به این هدف ضروری باشد، اکسپرسیونیست

دانستند. ها رسالت اصلی خود را خلق یک فرد انسانی نو میشان به طبیعت بشری، اکسپرسیونیستدر تلازم با نگاه مثبت
دهد، فراخوان چنین انسان تراز نوینی، واکنشی بود به ازخودبیگانگی و افتراق از خویشتنی که طور که ویتا نشان میهمان

گذاشت، جامعه را نیز متحول ی وجود میه محض آن که این انسان نوین پا به عرصهکرد. بانسان مدرن تجربه می
ی خود ای که به نوبهکرد، جامعهای نو را طلب میساخت. در حالی که مارکسیسم، انقلابی برای برقرار ساختن جامعهمی
ی کلیدی ها از اصلاح فرد آغازیدند. ایدهتهایشان قادر سازد، اکسپرسیونیستوانست افراد را به رسیدن به نهایت قابلیتمی

ها، در های سنت کلاسیک آلمان الگو گرفته است، اما اکسپرسیونیست، مرد یا زن، از یک سو از ایدهانسان تراز نوینآنان، 
ای را از این تقابل با فردگرایی و سازشکاری الگوهای ایدئالیستی، خواهان نوزایی یکایک افراد انسانی بودند تا بتوان جامعه

ی آنتز درباب اکسپرسیونیسم به صورت عام، تا حد زیادی در خصوص مورد خاص درام های نوین ایجاد کرد. گزارهانسان
 اکسپرسیونیستی نیز صادق است:

 
ایدئالیسم ]مندرج در -، خود را به سنن کلاسیسیسم«زندگی نو»یا « انسان نو»ی مرکزی ]اکسپرسیونیسم[ با ایده

های مذهبی قرن هجدهم پیِتیستی بودند. ، میانجی جریانی خودهایی که به نوبهیسم آلمانی[ پیوند داد. سنترومانتیس

های ضدانقلابی و ی انقلاب فرانسه، دلالتزمینه، در پس9711طور که گفتمان عمومی حول و حوش سال درست همان
از این دو قطب مخالف شکل گرفته بودند، تمایلات نهادی ی همای را هدف گرفته بود که به مثابهطلبانهاصلاح

 های خود خصلتی انقلابی یافت.ها به نوزایی نیز، متقابلا، در داعیهاکسپرسیونیست
 

های دار ایدهسو وامرسد این مفهوم از یکگاه به روشنی تبیین نشده است، اما به نظر میماهیت دقیق این انسان تراز نو هیچ
-، بیان شده است «امر الاهی»ی شعر گوته، شدهکه در ابیات بسیار نقلگونه روشنگری و ایدئالیسم آلمانی است بدان

تر، واسطهتر و بیبه صورتی مستقیم« انسان نو»و از سوی دیگر، این  -«رسان و نیک!انسان شریف است / یاری»
 اوست. ابرانسانی تاثیر نیچه و مفهوم دهندهبازتاب

ای به وجود آمده است که این مفهوم را به صورتی انسان توسط نویسندگان اکسپرسیونیستی یجوهرهابهام در تعریف 
ی اند. این مساله را کایزر در مقالهنظرهای خودشان متوسل شدهاند، بلکه به شهودها و نقطهمنطقی و عقلانی تعریف نکرده
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است؟ فقط یکی وجود دارد: منظری از نوزایی نوع اما این چگونه شهودی »کند: بیان می« شهود و شمایل»خود با عنوان 
نیز « درباب اکسپرسیونیسم در ادبیات»ی کاسیمیر ادشمید با عنوان شدهمفهوم کلیدی مانیفست شناخته شهوداین «. بشر

 هست:
 

کند. او ه مینویسد، تجربکند. او نمیبیند، شهود میترتیب، تمام گیهان هنرمند اکسپرسیونیست، شهود اوست. او نمیبدین
ها، اخلاقیات، جامعه یا جوید ]...[ دیگر کسان، افرادی مقید به محدودیتگیرد، میدهد. او برنمیکند، شکل میبازنمایی نمی

بارترینِ چیزها: او تحقق انسانیت ترین و ]در عین حال[ رقتیابندهخانواده نیستند. در این هنر، هنرمند هیچ نیست مگر تعالی
 خویش است.

 
 شهروندان کالهی ، بیان دراماتیک خود را در نمایشنامه«نوزایی نوع بشر»انداز کایزر از تجدید حیات فردانی، یا چشم

این نمایشنامه در زمان انتشار خود توجه چندانی به خود جلب نکرد، اما پس از سه سال جنگ مدرن یابد. ( بازمی9191)
این نمایشنامه را ی فراخوانی برای صلح و نوزایی انسان ستوده شد. ، به مثابهوحشیانه که پیشتر نظیر آن تجربه نشده بود

یر، انسانی نوین است اند. قهرمان آن، اوستاش دو سن پیدار خواندهیا یک درام داعیه Verkündigungsdramaیک 
گرانی برای ردند و در مقام تسهیلگدهد. آنان نیز به اجتماع خود باز میی خود، رای شش داوطلب را تغییر میکه با نمونه

زمان گفت که مولف و مخاطب را همای سخن میی مدرسهپردازند. کایزر از درام به مثابهتغییر و تحول بیشتر به عمل می
تواند با توانی مشابه برای هرکس دیگری جز من هم هر آن چه که در این زمان برای من روی دهد، می»سازد: متحول می
آیند و در نهایت، مجمعی بیشمار از ذوات روحانی. باور آنگاه از یک نفر، ده نفر و از ده نفر ده هزار نفر به وجود می روی دهد.

ی کایزر نمودی بود از میلی نمایشنامه«. توانند انجام دهنددارم که هرچه یک تن قادر به انجام آن باشد را همگان می
 های توتالیتر، و مشخصا فاشیسم، مورد سوء استفاده قرار گرفت.توسط رژیم جمعی به نوزایی روحاتی؛ چیزی که بعدتر

کسب تجربیاتی چند از ترین بخش درام خود در نظر گرفتند. شان، این پیام را مهمنویسان ملهم از رسالت اجتماعینمایشنامه
قدر و غایات زیباشناسانه و اجتماعی آن هاصور هنری مدرن، دیگرانی را مجدوب خود ساخته بود، اما در بیشتر مواقع، پرسش

ها موافق این عقیده بودند که هنر و زندگی بیشتر اکسپرسیونیستدر هم تنیده بودند که تفکیک کردنشان ممکن نبود. 
شان پس باید یک کلیت واحد را تشکیل دهند؛ آنان نه به هنر برای هنر اعتقادی داشتند و نه به درون کاخ عاجمی
را بر  گرایی و اکسپرسیونیسمعمل، که عنوان 9111ی تیپولوژیک خود در سال ولفگانگ پولسن، در مطالعه نشستند.می

ی تحولات باید به مثابهی دو قطب مخالف، که میخود داشت، بر این نکته پای فشرد که این واژگان و عبارات را نه به مثابه

، و 9191تا  9191ی اکسپرسیونیسم، از ای سیاسی دورههای هنری در نظر گرفت. رویدادهمکملی در بطن جنبش
نویسان های فلسفی و سیاسی نمایشنامهها بر شرایط اجتماعی و اقتصادی شهروندان آلمانی، شدیدا بر سوگیریتاثیرات آن

ست. پیش از جنگ تاریخ هم نقش پررنگی در اهمیت یافتن این ژانر ادبی ایفا کرده اداد. گذاشت و غالبا تغییرشان میاثر می
شان، برای آشکار ساختن شهودشان، مجاری ریختن احساسات و عواطفها برای برونجهانی نخست، بیشتر اکسپرسیونیست

متنوعی را در هنرهای زیبا و شعر یافته بودند. در طول جنگ و پس از آن، درام در مقام ژانر مسلط به میدان آمد. در آغاز، 
ای نیرو پرستی بیمارگونههایی مانند کایزر، تولر و فریتز فون اونرو، از شور میهنجمله دراماتیست ها، ازبیشتر اکسپرسیونیست

افزارهای با این همه، توحش و خشونت جنگرفت. گرفتند که در سراسر اروپا به جریان افتاده بود و به استقبال جنگ میمی
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ای طلبانی مبدل کرد که به ستیز پردامنهها را به صلحاکسپرسیونیستها، ماشینی مدرن و کشتارهای انبوه در تمامی جبهه
 های ظاهرا متمدن به عصر بربریت دست زدند.علیه پس رفتن دولت

ای به نویسان اکسپرسیونیست، قواعد و مبانی درام ناتورالیستی را نفی کردند. آنان علاقهاز منظر زیباشناختی، نمایشنامه
دانستند که صرفا بر اساس ای میدراماتیک خود نداشتند، بلکه آنان را موجودات انسانی پایههای شناسی شخصیتروان

، «پسر»، «دختر»، «مادر»، «پدر»ها فقط در نقش ترتیب، شخصیتوند. بدینششان تعریف میروابط خانوادگی و شغل
ها یا کاراکترهایی به تمامی نه شخصیتآنان شدند. روی صحنه ظاهر می« سرمهندس»یا « کارگر بیلیونر»، «دارباجه»

(، زمانی که کایزر دو اردوگاه متخاصم را صرفا در مقام 9191) 9گاز یافته، بلکه بیشتر تیپ یا شمایل هستند. در بسط
 برد. این کاراکترهای تخت،بندی را تا نهایت آن پیش میکند، این ردههایی آبی توصیف میهایی زرد در برابر شمایلشمایل
های پیام عمل ی حاملبه مثابه»هایی که به باور والتر اچ. سوکل، ها هستند؛ شمایلها و ایدههایی برای اندیشهرسانه

کاراکترهای »کند: الصاق می هاقدرتبیاش ی کاراکترهای نمایشنامهنویس زیر را به سیاههلودیگ روبینر، پی«. کنندمی
اش در کند تا یک دوره با قرار دادن هدف غاییها کمک میعملکرد ایدههستند.  های ایدهکنندهیک نمایش بازنمایی

ی درام به طور کلی چنین اظهار نظر کایزر درباره «.به اهداف خود دست یابد ی تاریخی و واقعیات آن،فراسوی زمانه
یابد. آخرین تمایل می« مندیبیان»ای به سمت و سوی تلخکامی ایده در صورت خود مندرج است. هر اندیشه»کند: می

های یک از آنجا که شمایل«. شودصورت بازنمایی اندیشه، انتقال آن به درون یک کاراکتر است. اینجاست که درام خلق می
طور که سوکل به طرز همان–ی نخست اند، دیالوگ در درام اکسپرسیونیستی در وهلههای انتقال پیامنمایش، تنها رسانه

به همین دلیل، شوند. ی ابزاری برای بیان عواطف قهرمان به کار گرفته میبه منزله -ای نشان داده استکنندهقانع
شوند که به شوند، عنصری اساسی در درام اکسپرسیونیستی محسوب میهایی که با نهایت احساس و تاثر ادا میمونولوگ

ی جدی با سبک و سیاق درام ناتورالیستی دارد که در آن ی مسیر نویسندگان کلاسیک آلمانی است، اما تقابلنوعی ادامه
شود. با این وجود، درام اکسپرسیونیستی در پردازی و توصیف فضا کنار گذاشته میمونولوگ به نفع تقریرات، شخصیت

م هایی نیز با دراتهای پراکنده و متمرکز بر خط اصلی داستان که قرار است نمایش را به پیش برند، شباهدیالوگ
 کند. ناتورالیستی پیدا می

ای و مشحون ها از گفتگوهای محاورهشود: حرفای انتزاعی میسخن کاراکترها هم در درام اکسپرسیونیستی به طرز فزاینده

های کند و با کنار رفتن اشکال و تکنیکآرام رشد می، آرام(Sekundenstil)های درام ناتورالیستی ها و گویشاز لهجه
یابد که در آن استفاده از تغییر شکل می (Telegrammstil)های خالص کلامی، یا سبک تلگرافی ضرورت بیانی، به

های شوند. کارل اشترنهایم در کمدیدهد و افعال و حروف تعریف نیز به مرات نادیده گرفته میصفت به ندرت روی می
های که نمایشنامه ی سلاحی قدرتمند به کار گرفتمثابه، این زبان را به «ی متوسطی طبقهدرباب زندگی قهرمانانه»خود 
سازی زبان و تحت اند. او در تلاشش برای پاک( از آن جمله9191) اسنوب( و 9191)همشهری شیپل (، 9199) شلوار

های نام، با نادیده گرفتن حروف تعریف، صفات و افعال، زبان را به ضروریات آن فروکاست. «نبرد علیه استعاره!»لوای شعار 
د که هدفش ایجاد تاثیر هیجانی شدید های خودبنیاد، واقعیتی نو را برای هنر خلق کرو استعاره برانگیزاننده، افعال تازه ساز

تعمیم، و به طور اخص، رتوریک ادبی، به منظور شناختی و ادبی بود. های فرهنگی، اسطورهدر مخاطب و برانگیختن تداعی
شد. به باور سوکل، این ترکیب ها به کار گرفته میبه تصویر کشیدن احساسات و متقاعد ساختن مخاطب از طریق دیالوگ

های استعاری و تصویرگری پویای مفاهیم انتزاعی، پردازیهای انضمامی، شخصیتتصویرسازی»وج خود را در ی انقطه
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از آنجا که در بسیاری از موارد رتوریک یافت. می« های ناگهانی میان نثر متعارف و زبانی آهنگین، چگال و متعالیجابجایی
باید برای مواجهه با نویس به ناچار مینمایشنامه یرقابل درک است،شهودی ]اکسپرسیونیستی[ برای ناآزمودگان این حوزه غ

دهد: نمودی ناب از احساسی روی می جیغتقلیل غایی زبان در های انتزاعی به تصویرسازی متوسل شود. مشکل انتقال ایده
ترتیب، بدین شود.یغی آغاز می(، با چنین ج9191) نبرد دریاییی راینهارد گورینگ، گرایانهی حیاتدامنه. نمایشنامهپهن

های اکسپرسیونیستی برای فهم دشوار، و برای ترجمه از آن هم دشوارتر است، چرا که اصالتا نه گفتمانی زبان نمایشنامه
 کند.عقلانی، که شکلی از تحریک و ابلاغ را ارائه می

را درامی نه مبتنی بر اکت، که بر هیجان  لورهازنک پسری ، نمایشنامهنویسی بر درام آیندهپیشکورت پینتهوس در جستار 
پینتهوس بر این باور است که هیجانات «. چرا که محتوای نمایشنامه اکت نیست، احساسات پسر است»کند: قلمداد می

زیرا این احساسات قدرتمند اوست که او را به شوریدن علیه کند، ها(ی پسر را تعیین میها )اکتتماما ذهنی است که کنش
بخشد. مشابه این مساله در عدالتی حقیقی؛ همین احساسات هم به زبان او طنینی هیجانی میدارد و نه بیقتدار والدانه وامیا

ی نوشته گداهایی چون ؛ نمایشنامهپردازند نیز صادق استهای نسلی میهایی که به درگیریخصوص تمامی نمایشنامه

گونه که پینتهوس در پردازند. همان( که به طغیان پسران علیه پدران می9191ی آرنولت برونن )نوشته پدرکشیزورگه یا 
ها و نه از حرکات هایی نه از خط داستانی آنکنم[: هنر چنین درامبار دیگر ]تاکید می»نویسد: نگاری خود میخلاصه

گیرد؛ نه از نیرومندی یک شکل میشکسته به طرزی تراژبندی ارواحی درهمکه از نافذترین اشکال صورت کاراکترهایشان،
بنابراین، حامل محبوب و پرکاربرد اکسپرسیونیسم برای «. ها(ها(، که از قدرتمندی تجلیات )اکپرسیوناحساسات )امپرسیون

 هایی با بار رتوریک بالاست.انتقال بار دراماتیک، مونولوگ
تنکیک ای را که ناتورالیست ادبی، گوستاو فرایتاگ در کتاب  پردههای پنجها ساختار سنتی نمایشنامهبیشتر اکسپرسیونیست

هایشان معلوم گونه که از عناوین فرعی نمایشنامهدر مقابل آنان، همان نفی کردند. ( تدوین کرده بود،9711خود ) دراماتیک
ی قدیمی آلفرد ترین این تجربیات تئاتری عبارت بودند از نمایشنامهربه گذاردند. رادیکالصور مختلفی را به محک تج است،

ی نوشته قاتل، امیدواریِ زنی نمایشنامه(، 9111)لیدیا و ماکس کوچولو: یک تعظیم ژرف در یک پرده دوبلین با عنوان 

بعدتر، (. 9199) اییک کمپوزیسیون صحنه ناقوس زرد:( و کار واسیلی کاندینسکی با عنوان 9191اوسکار کوکوشکا )
هایشان عملا به فراموشی سپرده شد. با این حال، آلبرت کوکوشکا و کاندینسکی در مقام نقاش شهرت یافتند و نمایشنامه
تا آغازگر راه کوکوشکا بود. انگار که نقاش آمده بود »کند: ارنشتاین درباب زایش درام اکسپرسیونیستی چنین اظهار نظر می

درباب کمپوزیسیون ی ناقوس زرد، جستاری با عنوان کاندینسکی، همراه با نمایشنامه«. ها نوشتن یاد بدهدبه نویسنده
ی هنر، موسیقی و تئاتر، توسط فرانتز مارک نقاش و تحت ، در مجموعه مقالاتی درباره9199نیز نوشت که در سال  صحنه

های زیباشناختی خود را پیرامون تئاتر تام ارائه کرد؛ به باور او تئاتر تام، ایده کاندینسکیمنتشر شد.  سوارکار آبینام گروه 
های تئاتری کوکوشکا ی نمایشی جدیدی. چارلز سوپ، در تحلیل نوآوریای از چنین گونهسنتزی از تمام هنرها بود و نمونه

ود تا کلامی: فرافکنی وضعیت درونی ذهن به مسلما تکنیک بنیادین اکسپرسیونیسم بیشتر بصری ب»نویسد و کاندینسکی می
اکسپرسیونیسم در نخستین نمودهای آن، شکل کاملی از بازاندیشی در ی تصاویر و اپیزودهای نمادین. به وسیله صحنه،

 ها(پردازی و طراحی منظر مدرن؛ تلاشی )و یکی از نخستین تلاشرویداد نمایشی بود و نه صرفا کاربستی نو از منابع صحنه
به هر روی، این «. نامدمی فعالیت هنری تامی خود آن را گونه که ریچارد واگنر در مقالهبه سمت یک تئاتر تام بدان

ها هرچند بعدها و تا حدی توسط دادائیست–تجربیات تئاتری رادیکال کوکوشکا و کاندینسکی بعدها به فراموشی سپرده شد 
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ای ]...[ اصالتا بیشتر آثار صحنه»، 9191تا  9198ی تئاتر، از سم در عرصهی اوج اکسپرسیونیو در طول دوره -احیا شد
 «. های مبتنی بر دیالوگ باقی ماندندی کلام و تا حد زیادی در سنت درامهایی بوطیقایی، عموما تحت سلطهدرام

محور از درام بر این شکل دیالوگتر از او آگوست استریندبرگ، بیشترین تاثیر را دو تن از نویسندگان، فرانک ودنیک، و مهم
آمیز بود. آنان ی زیست افرادی ناکام و به انزوا رانده شده در مواجهه با جهانی خصمهای آنان بازگوکنندهگذاشتند. درام

ای از خود نویسنده نمایندهگر قهرمان، عموما شود و نمایشنامیده می« ایستگاهیدرام »ای از نمایش را بسط دادند که گونه
دهد که تنها از یا اگوی اوست که نقاب نازکی بر چهره دارد و در اپیزودهای مختلفی، مسیر خود را در جهانی ادامه می

نگاری کاملا ذهنی است. هورست دنکلر این شکل اساسی از درام در نتیجه، نمایشنامه یک شمایلشود. انداز او دیده میچشم
دنکلر درام اکسپرسیونیستی نامد. می قطبی مسخ و تبدیلدرام تکتی را، به دلیل تمرکزش بر شخصیت اصلی، اکسپرسیونیس

 ای ادبی.داند تا گونهرا بیشتر شکلی از اجرای نمایشی می
ی ، نمایشنامهایستگاهیدر شکل نمایشی معروف به درام « قطبی مسخ و تبدیلدرام تک»ی شدهی شناختهبهترین نمونه

 -کندکه مخاطب جهان را از دیدگاه او درک می–( است. قهرمان این نمایش 9191) شباز صبح تا نیمهکایزر با عنوان 
ی حسانی یک بانوی زیبای ایتالیایی، ی وسوسهنشیند. به واسطهی یک باجه میدار بانک است که پشت شیشهیک صندوق

اش و ترک شغل کنندهاو، جداشدنش از ازدواج قانونی و خستهآید و به بیداری چیزی در وجود او به تحرک در می
شود. او با مقادیر قابل توجهی پول از نواختش که یک ماشین هم قادر است به خوبی از پس انجامش بر بیاید، منجر مییک

جستجوی تجربیاتی زمان به کند و همگوید. او حیات پیشین خود را نفی میاش را نیز ترک میگریزد و خانوادهبانک می
گوید و سوار بر قطاری آید. او شهر کوچک و ایالتی خود و ]اشاره به وایمار[ را ترک میانگیزتر بر میدارتر و هیجانمعنی

اش و شهوت شود؛ جایی که امیدوار است با زندگی در اوج سرزندگیراهی شهر بزرگ ب ]اشاره به برلین[ می
مانند یک رویداد ورزشی، یک کاباره و –شهر مدرنهای متفاوتی از یک کلاناو سویه آورش روبرو شود. در برلینسرخوشی

آورد، اما این همه بدون آن که به کند و سرانجام سر از جلسات ارتش رستگاری درمیرا تجربه می -یک سالن رقص
های ی نمایشنامهه در زمرههدفش، یعنی نوزایی درونی و تجدید حیاتی روحانی دست یابد. هرچند این نمایشنامه همار

چنان او هم دهد.دار روی نمیای در وجود صندوقشود، اما هیچ تبدیل و تحول حقیقیبندی میرده« مسخ و تبدیل»
زند. در واقع درام بیشتر به تصویرگری شهر مدرن ماند و سرانجام دست به انتحار میاش باقی میمحبوس در گذشته

ی به خوبی در خصوص نمایشنامه« ایستگاهینمایش »ی ی پیتر ژوندی دربارهملاحظهدار. صندوق پردازد تا دنیای درونیمی
نگاری انسان منزوی، که در باری نه در شمایلدرام نفس در اکسپرسیونیسم، به صورت تناقض»کند: کایزر صدق می

شهر جایگاهی کلان«. رسدوشی آن به اوج میهای مالامال از لذت و خگاهاقامتشهر و در ی کلاندهندهآشکارسازی تکان
محوری در گفتمان نویسندگان اکسپرسیونیست دارد و این مساله، در تمام نمودها و تجلیات درام اکسپرسیونیستی، خصوصا 

 آوری و صنعت در نقد اکسپرسیونیسم از جهان مدرن قابل مشاهده است.در مرکزیت فن
درام »شمرد. این سه شکل عبارتند از شکل دیگر از درام اکسپرسیونیستی را نیز بر می ، سهایستگاهیدنکلر، علاوه بر نمایش 

ای را با شکلی از پردهی کایزر، که یک ساختار معمول پنجنوشته گاز، مانند نمایش «شدهبا خط داستانی به خوبی پرداخت
ی لودویگ روبینر، که شدیدا نوشتهها قدرتبی، مانند «درام سینمایی مسخ و تبدیل»کند؛ بسط و گسترش تاریخی ارائه می

به کمترین حد ممکن تقلیل داده  های صامت، دیالوگچون فیلمها، همی سینما تاثیر پذیرفته اند. در این نمایشنامهاز رسانه
پردازد که از اپرا، و به طور خاص از آثار واگنر تاثیر می« درام اپرایی مسخ و تبدیل»شده است. نهایتا دنکلر به بررسی 
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ی کایزر. نوشتهشهروندان کاله ( یا 9191ی پاول کورنفلد )نوشتهبهشت و دوزخ های این شکل عبارتند از اند. نمونهپذیرفته
های پرشکوه خبر اش نمایان است که در آن، ترومپتی پایانیی اخیر، بیش از همه در صحنهکیفیات اپرایی این نمایشنامه

که توباها در کلیسای جامع به صدا دهد، در حالیداران رنگارنگش میی نیزهاز رسیدن پادشاه انگلستان، در محاصره
کند که درام اکسپرسیونیستی از بندی دنکلر توجه را به تاثیراتی جلب میطبقه. هااند و فضا پر است از صدای ناقوسدرآمده

شان برای بار نگاشته شدند، درک و تحسینها برای نخستیندیگر هنرها پذیرفته است. به هر روی، زمانی که این نمایشنامه
رودیگر اشتاینلاین در ی سنتی متمایز بود. مخاطبان و منتقدان دشوار بود چرا که ساختارشان به صورت قابل توجهی از الگو

هایی منفی به نویسد که بیشتر منتقدان در آغاز واکنشبررسی خود پیرامون پذیرش و توفیق درام اکسپرسیونیستی می
شان با در نظر گرفتن خط سنتی داستانی در نمایش برآورده نشده های اکسپرسیونیستی نشان دادند، چرا که انتظاراتنمایش

د. آنان دریافتند که مواجه شدن با ساختارهای جدیدی که بر اساس مفروضات زیباشناختی جدید بسط یافته بودند، بو
 برایشان ناممکن است.

های جدید در هایشان از تجهیزات نورپردازی، پیشرفتهای آدولفی آپیا و گوردون کریگ در طراحی صحنه، استفادهنوآوری
ی جدید سینما، همگی بر تولیدات عموما ی او از اثر هنری تام(، و نیز رسانهتولید اپرا )خصوصا آثار ریچارد واگنر و ایده

های تئاترهای اکسپرسیونیستی بر ترین موفقیتبزرگبرلین و ایالات تاثر گذاشتند.  های اکسپرسیونیستی درانقلابی نمایش
ای است که با میزبانی و تحت مدیریت آرتور هلمر روی داد. این همان تماشاخانه« ی نوین فرانکفورتتماشاخانه»ی صحنه

نوینی در تاریخ تئاتر آلمان بود. دیگر  دار عصر، طلیعه9198ی در بیست و هفتم ژانویهشهروندان کاله نخستین اجرای 
های مجلسی مونیخ به مدیریت اتو فلاکنبرگ، ها[ عبارت بودند از سالن نمایشهای مهم ]برای اکسپرسیونیستصحنه

آلمان ی های تجربی تئاتر راینهارد در برلین که با نام برازندهی نمایشتر از همه، صحنهی نمایش دوسلدورف و مهمخانه
ترین شده، این تماشاخانه میزبان دوازده اجرا از شناخته9191تا  9198های در حد فاصل سالشد. شناخته می جوان

گونه که اشتفان شرایر نشان قابل مقایسه است؛ آن ی آزادصحنهی های اکسپرسیونیستی بود که با عملکرد تماشاخانهنمایش
در این  برای تئاتر اکسپرسیونیستی انجام داد. آلمان جوانرالیست کرد، برای تئاتر ناتوی آزاد صحنهداده است، کاری که 

کرد. در عین حال، تصویرسازی ها میاجراها، تصویرسازی بصری در قالب طراحی صحنه کمک شایانی به نمادگرایی نمایش
 نویس برعهده داشت.تر در انتقال پیام نمایشنامهادبی نیز نقشی بس مهم

درباب روحانیت در گونه که کاندینسکی در جستار مترقی خود، د تا یک جوهره، یک احساس، یا آنکوشاکسپرسونیسم می
ی را متجلی سازد؛ استفاده از تصویرگری در ادبیات اکسپرسیونیستی، یادآور نظریه« طنین درونی یک روح»نویسد،  می هنر

بندی شده بود. به باور هردر، گار طوفان و تنش صورتای است که توسط گوتفرید هردر جوان و در روزامر نمادین به گونه
ی سورنسن نظریه«. شان هستندتمام صور بیرونی طبیعت بازنمودهایی از سازوکار درونی»طبیعت خصلتی نمادین دارد زیرا 

درک و ی هنر دیگر به مانند ]نظریات[ مندلسون و لسینگ، در قالب محاکات جوهره»کند: گونه تفسیر میهردر را این
گوید، نمادین است زیرا به گونه که هردر مییابد. از این منظر، هنر، آنشود، بلکه ماهیتی بیانی )اکسپرسیو( میدریافت نمی

این تعریف همانند یا به نوعی پیشگویی تعریفی است که کاندینسکی «. پردازد که از آن ریشه گرفتهبازنمایی احساساتی می
ی کنند، به مثابههای درونی درک میی بیانی نمادین از احساسات و ایدههنرمند، هنر را به مثابهدهد زیرا هر دو ارائه می

 های اکسپرسیونیسم در رومانتیسیسم است.گر ریشهتردید این شباهت نشان، و نه شکلی از محاکات؛ بیشهودیک 
 پوید:نیز همین راه را می« ادبیاتدرباب اکسپرسیونیسم در »ی کاربردی کاسیمیر ادشمید با عنوان مقاله
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تواند امری اصیل باشد. واقعیت شود نمیکس تردیدی در این ندارد که آنچه به عنوان واقعیت بیرونی به ما نمایانده میهیچ

 شده توسط عموم راشده یا مشاهدهواقعیتی مورد قبول، تجسممعنای یک ابژه را باید درک کرد. باید توسط ما ساخته شود. 
باید تاییدشده در نظر گرفت؛ تصویر جهان را باید به صورتی ناب و بدون اعوجاج بازتاب داد. اما این همه، به هر روی، در 

شود. واقعیات بیرونی تنها ترتیب تمام سپهر یک هنرمند اکسپرسیونیست به شهود او مبدل میگیرد. بدیندرون ما صورت می
 ها قرار دارند.تواند چیزهایی را فراچنگ آورد که در پس آنها مید از خلال آنجا اهمیت دارند که دست هنرمنتا آن

 
را به شکلی تماما « معنی یک چیز»توجه باشد و اگر بخواهد را نفی کند و به محاکات بی« واقعیت بیرونی»اگر هنرمند 

خواهد گرفت. والتر راینر تمایلی را در درام  تر به خودذهنی و از خلال شهود خود ارائه دهد، آنگاه ادبیات نیز شکلی نمادین
اکسپرسیونیسم و »هاست تا کنش؛ او در جستار گوییمشغول اعترافات و پیشگیرد که بیشتر دلاکسپرسیونیستی پی می

 نویسد:می« تئاتر
 

گاه دهد، هیچرائه میپس بگذارید این را پیشاپیش بگویم: درام در معنای سفت و سختی که ]گوتهولد افرایم[ لسینگ از آن ا
پذیر نیست، بلکه نمایش ای امکانتواند اکسپرسیونیستی باشد؛ این بدان معنی است که هیچ درام اکسپرسیونیستینمی

هایی که پیش شود که در آن، ابژهشود. یعنی داستانی به روی صحنه آورده میاکسپرسیونیستی شهودهاست که ممکن می
 ای استعلایی را واقعیت بخشند.کنند ایدههای دیگر( تلاش میآیند )کاراکترها و ابژهمی
 

ها، خصائل و حتی خود صحنه گونه که توسط راینر تعریف شده، هیاکل، دیالوگ، آن(Ideendrama)ها در درام ایده
 کنند.میرسانند و بر آن تاکید ها همگی به انتقال پیام نمایش یاری میشوند. آندارای معنایی نمادین محسوب می

هاست که در های اکسپرسیونیستی، نمادگرایی کلاسیک و مذهبی آنهای نمایشترین ویژگیدهندهبنابراین، یکی از تکان
« شناختیتصاویر بوطیقایی اسطوره»به هر حال، خواننده نباید این  کند.شان تمثیل و کنایه نیز نقشی اساسی ایفا میمیان

گونه که کارل اس. گوتکه اصیل و باورمند مذهبی یکسان قلمداد کند. این تصاویر، همان شناسیشاعران نو را با اسطوره
 نویسد:می
 

نشدنی، رازهایی از یک سوگیری نومیدکننده در جهانی که دیگر رازهایی بوطیقایی هستند از یک تفسیر درباب امر درک
زمان موقعیتی آشکار و مرموز دارند که با هم ترتیب،دینگوی انتظارات متلازم با خود نیست ]...[ تصاویر اساطیری، بپاسخ

 ی شعر در تناسب است.جوهره
 

ی فرهنگی، و نیز به واسطه-اش با مدرنیسم اجتماعی، گوتفرید بن اکسپرسیونیسم را به دلیل مقابله9111در سال 
تر ای بدویم برای بازگشت به زمانههای اکسپرسیونیسجستجوهایش برای ایجاد انسانی نو تحسین کرد. او به توصیف تلاش

گرایی اش با فاشیسم انجامیده بود. بدویمدت و گمراهانهتر پرداخت که در مورد خاص خود او، به تغزلات کوتاهایو اسطوره
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 الگویی منتهی شد که بن شخصا در اشعار و یکی از اولینها، به استفاده از نوعی نمادگرایی کهندر آثار اکسپرسیونیست
 کند:گونه تشریح می( به کار گرفته بود. او این نمادگرایی را این9191)ایتاکا هایش با عنوان نمایشنامه

 
ی اصیلی از شکل نوین بودن، رادیکال و عمیق. همین مساله بود که ی تجربهبود؛ مساله ی آمادگی اصیلاما مساله، مساله

طلبان بار فرصتی حقارتای رسانید که ]در آن زمان[ چیزی فراتر از حلقهآورد روشنفکرانهاکسپرسیونیسم را به تنها دست
گذاشت، از جو تحلیلی شرکتی زمان خود یآورد، ابزاری بودن خالص علوم را پشت سر ممسلک را به چنگ میلیبرال

رفت و های خلاقیت و به سمت تصاویر بدوی و اساطیر پیش میرهید و در مسیر تاریکی معطوف به درون، از میان لایهمی
به ی توان خود، قوانین و ابزارهایی کاملا جدی، ها، به واسطهانگیز از فروپاشی و تحول ارزشی هراسی این هاویهدر میانه

 رسید.تصویر جدیدی از بشریت می
 

کارل داد. شان را بازتاب میها، شهود، جایگاه روحانی و پیامهای موجود در آثار ادبی اکسپرسیونیستترتیب تصویرگریبدین
ای از تفسیر شاعر از جهان نهفته است. ها در حقیقت بخشی پارهدر یکایک استعاره»لودویگ اشنایدر آشکارا اعلام کرد 

گذارد؛ آن هم به شکلی به مراتب قابل برجای میی او از استعاره پردازی او از جهان ردپای خود را در شکل استفادهمفهوم
قاتل، هایی ابتدایی مانند فقط کافی است به نمایشنامه«. دهدومی یا عملیاتی روی میای عمچه در بیانیهاتکاتر از آن
بیندیشیم  گازی گانهی متاخرتر او، سهی کایزر، یا نمایشنامهشهروندان کالهکاندینسکی،  ناقوس زردکوکوشکا،  امیدواریِ زن

ای از گرایانهپردازی واقعها تمرکز خود را بر چهرهویسندهها را دریابیم. در اکسپرسیونیسم، نتا اهمیت محوری این تصویرگری
مذهبی و عرفانی خود را بیان کنند. درام -کوشیدند تا تجربیات ذهنی، شبهدادند، بلکه میواقعیت بیرونی قرار نمی

صلی درام های اداد؛ انتزاعی و استیلیزه کردن، ویژگیاکسپرسیونیستی این نگاه سوبژکتیو نویسنده را بازتاب می
ی هستی ی چیزها به طریقی که در یک شهود، در یک تعمق ژرف به جوهرهاکسپرسیونیستی، از تلاش برای توصیف جوهره

 شوند، نشئت گرفته بود.دیده می
ترتیب، برای مثال، زرتشت را به فهرست درآورده و بدین« ی تصویرگریاقالیم نوعی و متداوما تکرارشونده»گونتر مارتنس 

زمینه محتوای روشنفکرانه به پس»نویسد ی این اثر میرا به درام اکسپرسیونیستی پیوند داده است. مارتنس درباره نیچه
شود که در شعر غنایی و پرشور زرتشت به هایی گم میی نمادها و استعارهدستانهی تکثیر گشادهنشیند و در سایهعقب می

اش پیرامون زندان و تصاویر پرشماری که از زمستان، سرما های فراوانستعارههای نیچه در اتصویرگری«. رسداوج خود می
توان های منفی، میخورند؛ در مقابل این تصویرسازیبه چشم می -حرکتی و نازاییهایی از ناتوانی، بیاستعاره–و یخ 
د و دریا را نیز ]در این اثر[ یافت. صور های اتش، از رقص، از خورشیهای جاری و شعلههایی از زندگی زایا، از سیالاستعاره

ی محبوب کایزر بود که به کرات کند. نیچه نویسندهاندازد یا پتکی گران خردشان میصلب را یا نسیمی بهاری از شکل می
ی های خود به عاریت گرفت. نیچه علاوه بر این نمادپردازو دیگر نمایشنامه شباز صبح تا نیمههای او را در تصویرسازی

ترین فراهم آورد که مهم ها درباب ویرانی و نابودی جهان کهنهایی نیز برای تخیلات اکسپرسیونیستطبیعی، تصویرپردازی
 ی جنگ جست.توان در استعارهها را میآن

ابزار ای که از شان به تصویرسازی گرافیکی، به سمت تمثیل کشیده شدند و در استفادهی تمایلها به واسطهاکسپرسیونیست
ی باروک نیز مواد و مصالح بسیاری را به عاریت گرفتند. کردند، از بخش دیگری از تاریخ ادبیات آلمان، یعنی دورهادبیات می
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ای زمینههای قرون وسطی کارکردی اصالتا استنتاجی و پسطور که والتر بنیامین نشان داده است، تمثیل در خلال سالهمان
تر خود در عصر کلاسیک باستان بازگشت و ی باروک، دیگربار به شکل کهنآن که در دوره به تمامی مسیحی داشت، حال

های باروک و هایی را میان نوشتهبنیامین توازی شناختی و تاریخ طبیعی را بازیافت.ی اسطورههای خود در اندیشهریشه
های برخی از نمایشنامه»کند: ها را فهرست میانیسنمایاند. آنتز برخی از این تشابهات و هممتون اکسپرسیونیستی باز می

شان از شهیدان و موتیف مرگ ایثارگرانه، به نگاریشان، با شمایلاکسپرسیونیستی، در تلازم با احساس گناه تراژیک
خ های تراژیکی که در تاریی دیگری از نمایشنامهتر از هر نمونهشوند؛ نزدیکهای عصر باروک نزدیک مینمایشسوگ

ی تمثیل انجامید. ویلهلمینا استویفر ها به نوزایی و توان دوبارهمذهبی اکسپرسیونیست-رسالت شبه«. اندآلمان نوشته شده
 نویسد:می
 

گرایی افراطی در درست به مانند عصر پرتنش باروک، در اکسپرسیونیسم هم نبردی پرشور میان روشنفکری و احساس
ی بنای تمثیل، خود را در نگرهبخشی، این سنگیابد. علاوه بر این، جانتمثیل نمود میجریان است که عموما در قالب 

دانند. تصویرمندی تمثیلی ها میهای طبیعی را فضای درونی انسانسازد که اقلیم ثروتها نیز آشکار میاکسپرسیونیست
ی ی چیزها، به واسطهی جوهرهاشناسانهپذیر کردن زیبترین ابزارهای سبکی اکسپرسیونیسم برای دسترسیکی از مهم

های باروک، به هیچ روی در آن دیده بصری موجود در تمثیل-های کلامی است، حال آن که تزیینات حسانیهنرمندی
 شود.نمی

 
دهد و هر شکل با این همه، منتقد مارکسیست، گئورگ لوکاچ، تمثیل را مستقیما در قلمرو الهیات و حیات مذهبی قرار می

کند. بودگی قلمداد میبر همین اساس، تمثیل را بیانی )اکسپرسیونی( از هیچکند. ستفاده از آن را در ادبیات مدرن رد میا
سازی راه راند و آن را به آمادهکاری میبنابراین جای تعجب نیست اگر لوکاچ ادبیات اکسپرسیونیستی را به چوب محافظه

کند که ضرورتا در قلمرو مذهب تمثیل، به هر شکل، مفاهیمی انتزاعی را بازنمایی میکند. اگر برای ظهور فاشیسم متهم می
تواند نقش مهمی را در ادبیات رغم تمام تغییراتی که در فرهنگ و باورهای مذهبی روی داده، هنوز میقرار ندارند، پس علی

توان با در اکسپرسیونیستی را می های دراماتیکشخصیتاند که آیا به این پرسش پرداخته مدرن ایفا کند. برخی از منتقدان
ی تمثیل در نظر گرفت یا نه. ابرهارد اند، به مثابهیافتگی یک ایدهشان تجسمنظر گرفتن این واقعیت که از دید نویسندگان

ح بدهد از در این بحث، ممکن است کسی ترجی»نویسد: کایزر می شباز صبح تا نیمهی لمرت در تفسیر خود از نمایشنامه
«. اش پیوند دهدی اصلیی تمثیل را به وظیفهشدهبخشی به جای انتزاع استفاده کند یا بار دیگر، مفهوم دیری تقبیحجان

هایی که در مقام اش، با نمایش مبتنی بر ایده با شمایلهای مبتنی بر اکت و کاراکترهای فردانیجایگزین کردن نمایش
 سازد.زایایی را برای استفاده از تمثیل در بستری مدرن فراهم می کنند، زمینگویان عمل میسخن

گیری، باید جایگاه درام اکسپرسیونیستی، و نیز بنیان ایدئولوژیک آن را جایی میان ایدئالیسم آلمانی و مدرنیته در مقام نتیجه
های رویدادهای تاریخی و سوگیریی گذشته، مباحث روشنفکرانه به همان اندازه که از در طول سه دهه در نظر بگیریم.

اند. برند هوپاوف در جستار خود با عنوان ورتر شدهی شواهد ادبی نیز شعلهاند، به واسطهایدئولوژیک منتقدان نیرو گرفته
ها و بندیکند که جنبش ]اکسپرسیونیسم[ طبقهچنین بحث می« ملاحظاتی درباب جایگاه اکسپرسیونیسم در تاریخ ادبیات»

که آیا خواندش ارائه کرده است؛ پرسش از اینمی« پرسش بنیادین»های تماما متفاوتی را در پاسخ به آنچه گذاریارزش
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ی سنن پیش از خود بوده است، و در هر دو حالت، تا چه اندازه اکسپرسیونیسم چیز بدیع و اصیل خلق کرده یا استمراردهنده
ونیسم صرفا بخشی از ادبیات کلاسیک آلمان و آخرین غریو آن است، آیا آغازی توفیق یافته است. به بیان دیگر، آیا اکسپرسی

 است بر چیزی نو؟
ی دار سنن کلاسیک و فلسفهکم تا حدی میراثآنچه پیش از این گفته شد نشان داد که درام اکسپرسیونیستی دست

ترتیب، نمودی از ی مدرن شوریده و بدینجامعه ها درآلایدئالیستی آلمان است، اما در عین حال علیه انحراف از همان ایده
این  های اکسپرسیونیستی،ی زیباشناختی است. حتی پاول پورتنر بر مبنای نمودهای پروگرماتیک نمایشنامهیک مدرنیته

نامیده و همین نام را نیز برای مجموعه مقالات خود ]درباب اکسپرسیونیسم[  9191تا  9191انقلاب ادبی جنبش را 
ی های انقلابی آن از انسان و جامعهیده است. عنصر انقلابی اکسپرسیونیسم چندان خصلت ادبی ندارد، بلکه در بازنماییبرگز

 ورزد:یابد. یان کنوپف بر این نکته تاکید میمدرن نمود می
 

دهد و به همین یای واکنش نشان مای مدرن و فرهنگ تودهی تودهاکسپرسیونیسم نخستین ادبیاتی است که به یک جامعه
بی آن که بدانیم تا چه اندازه از سر –ی احتمالات ادبی؛ چرا که اکسپرسیونیسم دایرهدلیل تحول و گشایشی است در 

ی ادبیات محقق ساخته، و نیز شرایط ادراک نوینی متناظر با آن )با قید شرایط نوینی را برای تولید فنی در حوزه -هشیاری
کند(، و در عین حال، همین شرایط را هم مورد تغییر قرار سینما ادبیات را به طریق دیگری خوانش میاین نکته که تماشاگر 

 داده است.
 

درآویختن »کند: شناسی جمعی تصریح میکند و از منظر روانی ادبیات نمایشی رجوع میهورست میکسنر مشخصا به گونه
نویسان اکسپرسیونیست نشانگان اساسی مپتوماتیک( است. نمایشنامهآیند کشف و تصویرگری امر نشانگانی )سبه واقعیت پی

بخشی تام، ها را متحقق ساختند ]...[ آنان حقیقت عینیتهای نمایشی آنبیماری را به روی صحنه آوردند و در صحنه
مان را آورانهثیرات عصر فنگیرد تا تاکایزر را به کار می گازی گانهمیکسنر سه«. ها را کشف کردندسازی و خلق تودهبیگانه

ای مدرن هستند؛ نتایج انقلاب صنعتی و یافتگی فرد نمودهایی از فرهنگ تودهبر افراد تحلیل کند. از خود بیگانگی و عینیت
آوری، شهرنشینی و رشد جمعیت. تمامی این عوامل به از هم گسیختگی روابط اجتماعی در نظام های فنپیشرفت
ای در ماشین صنعت دندهاند. فرد به چرخهای بزرگ صنعتی و نظامی انجامیدهی مبتنی بر قدرت دولتداری و سیاستسرمایه

نویسان ای، فردانیت انحصاری خود را از دست داده است. نمایشنامهو حکومت مبدل شده و در بافتار فرهنگ توده
لحاظ ایدئولوژیک، نه سوسیالیست بودند و نه انقلابی؛  خاطر بودند، اما ازی مدرن رنجیدهاکسپرسیونیست عمیقا از این توسعه

هوپاوف جایگاه سیاسی  گیری جایگاهی بودند که فرد در ایدئالیسم آلمانی داشت. برنددر مقابل خواهان بازپس
بستری نامد. در تقابل با بسیاری از منتقدان اکسپرسیونیسم، که این جنبش را در اکسپرسیونیستی را رادیکالیسم فرهنگی می

دهند و بر همین اساس، ای قرار میشدهاز پیشرفت اجتماعی و سیاسی آلمان، با رویکرد ایدئولوژیک متعین و از پیش تعیین
چنین آن بیند، که همعیار میکنند، او نه تنها اکسپرسیونیسم را یک جنبش انقلابی یا سیاسی تماممندی آن را نفی میهویت

های استقلال های انقلابات بورژوایی که در جنگبیند برای احیاء ارزشان روشنفکری آلمانی میرا تلاشی از سوی نخبگان جو

 دهد:به اوج خود رسیده بود. هوپاوف توضیح می 9871و انقلاب کبیر فرانسه در  9881آمریکا در 
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سوسیالیستی، که از رادیکالیسم ی بدیل ی بورژوایی، توان خود را نه از رهگیری یک جامعهحملات اکسپرسیونیسم به جامعه
های بورژوایی خود را در نظر گرفته بود و انقلابی بورژوایی را های فرهنگگرفت. اکسپرسیونیسم ارزشبورژوایی خود می

کرد و به محکوم کردن این شرایط بر اساس ها را ارزیابی میداد، شرایط واقعی زندگی بر خلاف آن ارزشوعده می
داری در زمان خود، از بازگشت به های اکسپرسیونیستی به مسایل تولیدشده توسط سرمایهاخت. پاسخپردهایش میارزش

آورد فرهنگی شد. دستای بورژوایی را نیز شامل میگرفت که تشکیل انقلابی جامعهتصویری از انسانیت و برادری ریشه می
بخشی به جهان بورژوایی و نوع انسانی ی[ به منظور مشروعیتهای انقلابآلاکسپرسیونیسم، توسل رادیکال آن ]به چنین ایده

 است. جدیدی
 

شهرها، در در این آرمان»ها را باید بر اساس چنین بستری تفسیر کرد. به بیان هوپاوف: داد ادبی اکسپرسیونیستبرون
 «. یابد، اجتماع و برادری است که عصر اکسپرسیونیستی معنای خود را می«انسان تراز نوین»مفاهیمی چون 

ی ایدئالیست آلمانی در جهانی مدرن و شدیدا های فلسفهارزشای بر درام اکسپرسیونیستی، با تلاش برای تاکید دوباره
دهی به ادراکات فرهنگی مخاطبان خود به منظور ایجاد نغییر در اقالیم شده، و با تلاش برای اثرگذرای و شکلسیاسی

پرسیونیستی ی اکسهرچند موقفیت این جنبش در دهه اجتماعی و فرهنگی، نقش پررنگی را در این فرآیند بر عهده داشت.
چشمگیر گزار کسب و کار و سیاست، های انبوه مدرن و خدمتی رسانهمحدود بود، اما تاثیر آن تا به امروز، خصوصا در حوزه

 نویسد:سوکل میبوده است. 
 

آورند، یک افزار رتوریک درجه یک شعار، معنا را فراچنگ می دهایی که هماننواژهی نحوی کلام و تقلیل آن به تکتجزیه
ها بعد از عصر اکسپرسیونیسم، تبلیغات ها، دههکند که به مدد آنگویی مییک است. درام اکسپرسیونیستی ابزارهایی را پیش

 ها.و کلیشه هااند: بمباران حواس با داعیهبر زندگی اقتصادی و پروپاگاندا بر حیات سیاسی ما سلطه یافته
 

های اکسپرسیونیستی به منظوری مغایر با آنچه خواست شناختی و دراماتیک نمایشهای زبانشوربختانه نوآوری
ها بود به کار گرفته شده است. در حالی که غایت آنان خیر فردافرد شهروندان و جامعه در مقیاس کلان بود، اکسپرسیونیست

گونه ی بورژوایی، آنی سیاسی به کار گرفته شده اند. اصلاح جامعهصادی و اقناع باورمندانهها به منظور انتفاع اقتاین نوآوری
دیدند، هنوز امری مطلوب و خواستنی است؛ حتی شاید امروز که رویدادهای تاریخی، ها به خیال خود میکه اکسپرسیونیست

 ز هر زمان ضرورت یافته باشد.اند، چنین رویایی بیش اشهرهای سوسیالیستی کاستهاز اعتبار آرمان


