
 

 

 

 

 

 

 

 

Online ISSN: 8352-7354 

Print ISSN: 8322-8482 

www.irijournals.com 

 هطالؼات ٌّز ٍ فزٌّگ

 9911 اتستاىت، 2، ضوارُ 5دٍرُ 

 9 -99غفحات 

  مکانیکی بازتولید دوران در هنری اثر اصالت نابودی بر ها دادائیست تاثیر
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 چکیده

ی اضـکال  . تـاریخ ّـوِّایی است کِ هوکي است در آیٌذُ هحقق ضًَذ اّذاف ٌّز، ّوَارُ خلق خَاستِ  تزیي هْن  اس  یکی

دگزگًَی استاًذارد   تـا  تٌْا  ٍجَی تأثیزاتی است کِ تحزاًی است کِ در آى یک ضکل ٌّزی در جست  ّای دٍرُ  ٌّزی ًطاًگز 

ضَد، در  اس آى پذیذار هی ّای افـَل ٍ پس  در ّواى دٍرُ  ّای ٌّزی کِ تـِ ٍیضُ آیذ. ػذم تؼادل ٍ خاهی تکٌیکی تِ دست هی

تِ ٍقَع  9ّایی در دادائیسن اخیز، چٌیي خطًَت  ّای سال  در خیشد. ّای تاریخی آى تزهی اًزصی  تزیي ی غٌی اس ّستِ حقیقت

ی هحزک آى قاتل ضٌاسایی است؛ دادائیسن کَضیذ تا هؼٌاّای تػَیزی ٍ لفظی، ّواى تأثیزاتی را ایجاد  پیَست ٍ اکٌَى ًیزٍ

رٍد. دادائیسن ایي  ّزگًَِ اًتظارات پیطتاس اساسا ًَ در پی ّذف خَد هی  دارًـذ، خلقکٌذ کِ اهزٍسُ هخاطثاى اس فیلن اًتظار 

است،   ّای ًیزٍهٌذ ٍجَی تلٌذپزٍاسی ّای تارس در هَرد فیلن را، کِ تسیار ضزٍری ٍ در جست کار را تا جایی پیص تزد کِ ارسش

ّا تِ ارسش فزٍش آثارضاى  ي هقاغذی آگاّی ًذاضت. دادائیستگًَِ کـِ اضارُ خَاّذ ضذ، اس چٌی کزد. الثتِ دادائیـسن، آى  فذا

تَاًین  تِ طَر هطخع ًوی. (969، 9931دادًذ ٍ تیطتز تز ارسش استفادُ اس آى تأهل داضتٌذ. )تٌیاهیي،  اّویت تیسار کوی هی

ّای ٌّزی پیص اس  ذ. جٌثصیک ٍیضگی خاظ تزای دادا در ًظز تگیزین؛ سیزا آثـار فزدی سیادی در ایي جزیاى ٌّزی ظَْر یافتٌ

کِ دادائیسن  ای خلق کٌٌذ، درحالی تزخی اس جَاًة ٌّز پیص اس خَد، ّوگی تالش داضتٌذ تا اثزی هَسُ  ًفی  رغن آى ػلی

  دادا، جٌثطی (913، 9933)رحیوی،  .اش، حقیقتا قػذ ًـذاضت تـا اثزی هاًذگار خلق کٌذ تزخالف تواهی تٌاقضات درًٍی

ضـذ. ایي هکتة کِ سائیذُ ًَهیذی ٍ اضطزاب ٍ   آغاس  9196  ر سٍریخ تَسط چٌذ ضاػز ٍ ًقاش در سالاػتزاضی تَد کِ د

  ّای ادتی ٍ ٌّزی گذضتِ ّیچ اهزی اػتقاد ًذاضت ٍ ػلیِ تواهی هکاتة ٍ سثک  ٍ دٍام  ٍهزج ًاضی اس جٌگ تَد، تِ ثثات ّزج

ٍ پس اس آى ٍ خالغِ   جٌگ  ِ تـزای اػتزاؼ تِ ٍضغ سًذگی دٍرُتِ ایي تزتیة، جزیاى فلسفی استْشاآهیشی تَد کـ  ضَریذ.

 تَد.  تزای هقاتلِ تا گزداًٌذگاى پزهذػای ادتیات تِ ٍجَد آهذُ

 

 ّا، اغالت اثز ٌّزی، تاستَلیذ هکاًیکی دادائیستهای کلیدی:  واژه
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 .آٍرد دٍام 9122 تا 9195 سال اس کِ گزایاًِ ّیچ خػلت ٍ جْاًی ی داهٌِ تا تَد ٌّزی ٍ ادتی جٌثطی دادا
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