
 الدادائٌة

 تعرٌف الدادائٌة : 

فً اثناء الحرب العالمٌة االولى ،  9991هً حركة ادبٌة فنٌة عالمٌة نشأت عام 

قوامها السخط واالحتجاج على العصر والرفض والتهدٌم لكل ما هو شائع ومتعارف 

علٌه من النظم والقواعد والقوانٌن والمذاهب والفلسفات والعلوم والمؤسسات ، انها 

حقلً االدب والفنون التشكٌلٌة لكنها لم  تجلت بخاصة فً Nihilisteحركة عدمٌة 

 . 9991تعمر طوٌال ، اذ ما فتئت ان تالشت فً عام 

 اسباب نشوء الدادائٌة : 

ظهرت بسبب مناخ الحرب العالمٌة التً دمرت اوربا وكثٌر من انحاء العالم  -9

وذهب ضحٌتها المالٌٌن من البشر واحدثت البؤس واالالم ، فقد استعملت 

 التً سحقت االنسان تحت عجالتها االسلحة الفتاكة فٌها صنوف من 

 افالس جمٌع النظم والمبادئ والعقائد -9

اخفاق حضارة القرن العشرٌن فً جلب السعادة والسالم لبنً البشر ولما ٌمر  -1

اكثر من قرن على وٌالت الثورة الفرنسٌة والحروب النابلٌونٌة وما تبعها من 

 اضطراب 

من اسس لحركة ما سمٌت )دادا( ومن ثم )الدادائٌة ( س/ فً اي نقطة التقت افكار 

 المشتقة منها ؟

ج/ التقت االفكار حول الرفض والتمرد والقرف والٌأس والشعور بالعبثٌة والفرار 

السلبً من هذا العالم ، الى عالم مبهم متخٌل ، عالم ابٌض لٌس نقٌا من كل دنس 

 فحسب بل من كل شًء مكرس سابق .

 تابه ؟س/ من هم اشهر ك

من شتى ج/ الكاتب الرومانً ترٌستان تزارا ، الذي التفت حوله عدد من االدباء 

 الجنسٌات وانضم الٌهم بعض الفنانٌن مثل بٌكابٌا ودوشامب 

 س/ ما اسم المجلة التً كانت لسان حال الدادائٌة 

 ج/ مجلة )دادا(كانت لسان حال الدادائٌة ومجال اقالمها 

ومن خالل  ٌة ، وضح ذلك من خالل بٌانات تزارا السبع س/ ما هو منهج الدادائ

 ؟ادبهم 



 ج/ 

 تحاول الدادائٌة ان تنتصب سكاكٌن حرب تافهة ورؤرس اطفال المانٌة  -9

 هً ضد الوحدة وضد المستقبل  -9

 تصرح بالحرٌة وتنبذ الروتٌن ، لكنهم ال ٌجدون انفسهم احرارا  -1

 رفضوا البشر وااللوان والصور الواضحة  -4

 االخالق والدٌن وزعزعت العقائد والقٌم ولم تحل مكانها شٌئا اخررفضوا  -1

 رفضوا االعتراف بالواقع  -6

 شنو حرب على العلم والمادٌة والمعقول  -7

 زرعوا الشك ونشر الرعب فً نفوس قرائهم  -8

 اخترعو شخصٌات غرٌبة ومشوهة ومفزعة تأتً من وراء الزمان  -9

 الجدوى كان تعبٌرهم ٌدور حول التشاؤم والالهدف وال -91

 اعتمدو فً ادبهم على االصوات خالٌة من الكلمات والمعانً  -99

 


