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با تشکر از پدر و مادر عزیزم که در تمامی مراحل زندگی
حامی و پشتیبان من بودهاند،
همچنین تشکر ویژه از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جواد
علیمحمدی اردکانی که در تمامی
مراحل انجام این پژوهش با صبر و شکیبایی به من کمک
و یاری رساندند.
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پژوهش حاضر در پی بررسی و تحلیل بازتولید گفتمان قدرت در نقاشی نیمه نخست قاجار از
سال  ۱۲۱۰تا  ۱۲۶۴هجری قمری بوده است .به همین منظور در اين پژوهش سعی بر آن بووده
تا ضمن بررسی بازتولید گفتمان قدرت در نقاشی نیمه نخست قاجار به تأثیر آن در نقاشی هوای
نقاشان اين دوره اشاره شود .بدين جهت در اين پژوهش به بازشناسی و خوانش مجدد اين موتن
پرداخته شده و بازتولید گفتمان قدرت در نقاشی های نیمه نخست قاجار مورد بررسی و تحلیول
قرارگرفته شده است.
اثبات اين فرضیه که نقاشان نیمه نخست قاجار مناسبات گفتموان قودرت را در نقاشوی هوای
خود بازتولید کرده اند اساس اين پژوهش بوده است.
روش تحقیق توصیفی ،تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای ،بنیادی بوده و در طی آن ايون نتیجوه
حاصل شد که نقاشان نیمه نخست قاجار گفتمان قدرت را که يک عنصر کلیودی در نقاشوی هوا
بوده و توسط شخص پادشاه و هیئت حاکمه به بدنه جامعه بسط و گسترش يافته است ،آنها نیوز
آن را در نقاشی های خود بازتولید کرده اند.هنرمند قاعده را مویدانود و از آن پیوروی مویکنود،
يعنی قدرت در کنار محدود کردن رفتار ،شکلهای ممکن رفتار را تولید میکنود کوه بوا عناصور
مشخص ،تناسبات مشخص ،ترکیب بندیهای مشخص ،رنگهای مشخص ،حرکات و ژستهوای
مشخص باعث به وجود آمدن نقاشیهای نیمه نخست قاجار شوده اسوت و ايون قواعود گفتموان
قدرت درتمامی آثار بازتولید شده است.
در نهايت بازتولید گفتمان قدرت در نقاشیهای نیمه نخسوت قاجوار اثبوات گرديود .بنوابراين
عناصر و قواعد مشخص می باشد و همگوی نشوان از محوريوت ،قودرت ،عظموت ،شوکوه و جوالل
پادشاه و هیئت حاکمه دارد.

