
 

 
 

 
   

  معماريگروه آموزشی 
  

 معماري پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

مجموعه فرهنگی گردشگري طاق بستان بر اساس نقش موسیقی و نمـایش هـاي آیینـی ـ محلـی کرمانشـاه در       
  تعریف فضا.

 عنوان:

 :استاد راهنما دکتر علی عمرانی پور
  :مشاور / دومي راهنما استاد رستمیدکتر حمیدرضا جیحانی ـ مهندس مجید 

  انشجو:د آتنا جوشقانی
     

  فرهنگ عامیانه کرد، موسیقی آیینی ـ محلی کردي، نمایش آیینی ـ محلی کردي، فضاي معماري، طاق بستان.
 

  کلیدي:واژه هاي 

اصالت و فرهنگ یکی از شاخصه هاي هویت است و در این میان فرهنگ قومی کردهاي کرمانشاه با توجه به 
دیرینگی شان سهم به سزایی در شکل گیري هویت آن ها داشته است. در این بـاره دو هنـر موسـیقی و نمـایش     
هاي آیینی و محلی کرمانشاه حاوي مضامین ارزشمندي از فرهنگ، تاریخ و باورهاي قوم کـرد هسـتند و شایسـته    

مـل دو هنـر موسـیقی و نمـایش هـاي      توجه و بررسی عمیق تري می باشند. هدف اصلی این پژوهش شناخت کا
آیینی و محلی کرد و ابعاد مختلف اجراي آن ها است به گونه اي که بتوان مؤلفه هاي فضایی و کالبدي مورد نیـاز  

معماري هر رویدادي به منظور تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطـب بـه فضـایی    این اجرا را استخراج نمود. زیرا از دیدگاه 
مناسب براي وقوع نیازمند است. در این پایان نامه دو هنر مـذکور از جنبـه هـاي مختلـف محتـوایی، موضـوعات       
محوري، مضامین و بسیاري جنبه هاي دیگر مطالعه می شوند تا ویژگی هاي محیطـی ـ کالبـدي و حتـی حسـی       

ي فضاي اجراي آن ها مشخص گردد. نتایج نهایی مطالعات نشان می دهـد کـه ایـن دو رویـداد بـومی      مناسب برا
فرهنگی به واسطه درونمایه و مفاهیم نهفته به نوعی فضاسازي    می پردازنـد کـه اگرچـه انتزاعـی اسـت، داراي      

لبدي عینیت بخشـید. بنـابراین   تعابیر همسانی در معماري نیز می باشد و می توان به این فضاي ذهنی با عناصر کا
مهم تـرین   کشف ویژگی هاي محیطی و فضایی مناسب اجراي موسیقی و نمایش هاي آیینی ـ محلی کرمانشاه از 

دستاوردهاي این پژوهش تلقی می شود. از طرفی محدوده طرح که محلی براي اجراي نتایج پژوهش می باشد، در 
گرفته است و تالش شده تا طرح مورد نظر عـالوه بـر نتـایج تحقیـق، از     مجاورت سایت تاریخی طاق بستان قرار 

  خصوصیات بستر و زمینه نیز تأثیر بپذیرد و با آن هماهنگی داشته باشد.
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