
 التعبيريـة
 التعريف :

 

= التعبيرية مذىب)*( أدبي فمدفي تجريبي ال انطباعي، إذ يعطي األديب فيو لمتجربة بعدًا ذاتيًّا 
 ونفدّيًا وذلغ عمى عكس االنطباعية التي تركز عمى التعبير عؼ االنطباع الخارجي عؼ الذات.

 

 األخرى.= وقد اىتست التعبيرية بالسدرح كسا اىتست بزروب األدب 

 

 التأسيس وأبرز الذخريات:

 

 = لقد تفرعت السدرسة التعبيرية إلى اتجاىات متعددة وىي:

االتجاه التطبيقي: ويقؽل أصحاب ىذا االتجاه: إن ميسة األدب ىي تشذيط عقل اإلندان  -
تو ووجدانو، ومشعيسا مؼ الركؽد والبالدة، وليس مجرد تقديػ صؽرة لسا يراه اإلندان بالفعل في حيا

 اليؽمية . 

 ومؼ شخريات ىذا االتجاه تؽلمر وىاسيؼ كميفر وبيتذر وكابر واألمريكي جؽن ىاورد لؽسؽن.

االتجاه الالعقالني: ويقؽل أصحاب ىذا االتجاه إن السعقؽل ىؽ ما اتفق عميو الشاس، وعمى  -
 السدرح أن يعالج ما لػ يتفق عميو الشاس بعد.

 = ومؼ شخريات ىذا االتجاه:

م وىؽ روائي ومدرحي أيرلشدي األصل. كان يكتب 6091ل بيكيت السؽلؽد سشة صسؽي -
 مدرحياتو بالفرندية.

 م وىؽ مدرحي روماني األصل، ويعد مؼ أركان مدرح الالمعقؽل.6061أوندكؽ السؽلؽد سشة  -

ومؼ رمؽز التعبيرية أيزًا كافكا وأونيل الذي بمغت التعبيرية قيستيا في إحدى مدرحياتو  -
 أخرة أيام بال نياية.الست



 

 األفكار والسعتقدات:

 

= يتركز ىدف الفؼ التعبيري في التجديد السؽضعي الخارجي لمتجربة الشفدية السجردة، عؼ 
طريق تؽسيع أبعادىا، وإلقاء أضؽاء جديدة عمييا، لكي تكذف عؼ األشياء التي يخفييا اإلندان 

 أو التي ال يدتطيعؽن رؤيتيا لقرر نعرىػ.

التعبيرية جؽىر األشياء، دون إظيار خارجيا، ولذلغ فيي ال تعترف بأن ىشاك تذابيا  = وتجدد
 بيؼ العاىر والباطؼ.

= تيتػ التعبيرية باإلندان كمو، ولذا فإن الذخريات في السدرح التعبيري تتحؽل إلي مجرد 
 مة. أنساط أكثر مشيا أناس مؼ لحػ ودم. وأحيانًا تتحؽل إلي مجرد أرقام أو مدسيات عا

 

تقؽم السدرحية التعبيرية عمى شخرية محؽرية تسر بأزمة نفدية أو عاطفية، لذلغ يدتعيؼ  -
 السؤلف بعمػ الشفس في أحيان كثيرة حتى يبمؽر مأساة الذخرية الداخمية.

= ركز أصحاب السذىب)*( التعبيري عمي ميسة األدب التقميدي الذي غالبًا ما يتسيز 
 األفق.بالسحدودية والغباء وضيق 

= االتجاه الالعقالني في التعبيرية يعد االبؼ الذرعي لمسذىب الدريالي األم. ولذلغ يعد ثؽرة 
عمى مشطق الحياة وعمى العقل، لذلغ ال يخزع لقؽاعد الفؼ. ويعتقد بأن الحياة في جؽىرىا وفي 

 حقيقتيا التجريدية شيء ال معقؽل أي غير مفيؽم وغير قابل لمفيػ أو لمتفدير.

يعد ىذا االتجاه أيزا مؼ أمراض العرر الحاضر السسمؽء بالقمق واليأس مؼ الحياة، و  -
 والسرير السعمػ الذي يشتيي بالسؽت.

 نقد لالتجاه الالعقالني في التعبيرية:

ىاجػ الشاقد الفرندي: مؽرياك.. في كتابو األدب السعاصر أدب بيكيت الالمعقؽل. فقال:" إنشا  -
 محققًا أو واضحًا وال نفيػ شيئًا مسا يقؽل عمى حقيقتو". ال نعرف مؼ بيكيت شيئاً 

وكذلغ ىاجػ أدب الالمعقؽل، الشاقد أندريو مارسيل فقال:" يبدو أن اليدف الرئيدي لبيكيت ىؽ  -
كتابة العسل األدبي الذي ال يكتب والذي ال يسكؼ تأليفو، إنيا محاولة نحؽ السدتحيل، وىي مأساة 



أكؽام مؼ الحطب السحترق التي تسأل الجؽ دخانًا في أرض مبيسة فذل ال مفر مشو، ومجرد 
 مجيؽلة".

 

 الجذور الفكرية والعقائدية:

 

= تعد الحرب العالسية الثانية، وما تركتو مؼ دمار في األرض، ودمار في الشفؽس واألفكار 
الغالب  السحزؼ الحقيقي لالتجاه الالعقالني في األدب، لذلغ كان اليأس والتذاؤم والقمق ىؽ

عمى مدرحيات ىذا االتجاه، إذ إن كثيرًا مؼ السفكريؼ واألدباء األوروبيؼ فقدوا األمل في الفكر 
 العقالني الؽاعي، ألن ما جرى خالل الحرب يشافي العقل والسشطق)*( في رأييػ. 

 

 االنتذار وأماكؼ الشفؽذ:

 

 العالػ الغربي كمو.نذأت التعبيرية في فرندا وألسانيا وانتذرت بعد ذلغ في أوربا و 

 يتزح مسا سبق:

أن التعبيرية مذىب أدبي فمدفي، ييتػ بالتجربة اإلندانية، ويعطييا بعدًا ذاتيًا ونفديًّا، فالعبرة فيو 
بجؽىر الذيء ال بسعيره، ألنو ال يؽجد أي تذابو بيؼ العاىر والباطؼ. وفي مجال السدرح يركز 

التي تجتاز أزمة نفدية أو عاطفية ويتػ تحميل أبعادىا ىذا السذىب عمى فكرة الذخرية السحؽرية 
الخارجية مؼ خالل معطيات عمػ الشفس وأدواتو. ويعد ىذا السذىب معيرًا مؼ معاىر أمراض 
العرر الذي يغّص بالقمق واليأس مؼ الحياة والسرير السعمػ الذي يدؽد كثيرًا مؼ دول الغرب 

بقيسة الحياة والقيػ الروحية التي تثرييا وتجعل  ويشتيي بكثير مؼ الشاس إلى فقدان اإلحداس
 لإلندان فييا ىدفًا ولؽجؽده معشى.

 
 


