
  

 

  اي و توران شهریاري است. فرزند ارشد نصرت همزه ايمحمدرضا (فریبرز) همزه

خان نقی يخان هرسینی، نوهاي فرزند خرامان قاضی هرسینی و تقینصرت همزهشادروان 

هرسینی بود که از  1ي ابراهیم (اورام) خاني مرادخان و نوهموزادههرسینی (وکیل الرعایا) ع

شتند. اي پهلوي، به ترتیب زمام حکومت هرسین را در دست دتا آغاز دورهي قاجار آغاز دوره

ون بودند که به پشتیبانی از ایل پدران ابراهیم (اورام) خان هرسینی از سران ایل هماوند یا همه

آغا به دست  وابستگان کریم خان  تعقیب، و ند به شیراز رفتند و پس از سرنگونی آن خاندانز

  سرزمین نیاکانی خود باز گشتند. قاجار به خانمحمد

ریشه در میان  ، که از یک سو استهاي  قدیمی شهر کرمانشاه توران شهریاري از خانواده

و از سوي دیگر در میان خاندان اعظمی کلهر. خواهر دارد کرمانشاه  چیسهرابی و آجیلخاندان 

کرمانشاه به آنجا انتقال یافته  او ایران شهریاري یکی از نخستین آموزگاران زن هرسین بود که  از

اي نصرت همزه ، یعنیاشبا یکی از همکاران فرهنگی تر خودي جوانسبب ازدواج همشیرهو 

  فرزند نخست خود فریبرز را به دنیا آورد.  ،گردید و در آن شهر

                                                           
1

   Örām  
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  تصویر کودکی گرفته شده از سوي عکاسی ایران کرمانشاه

به و در آنجا هرسین و در میان خاندان خود سپري کرد  خود را در فریبرز تا سن هفت سالگیِ

این خانواده به کرمانشاه آمدند و در محله فیض آباد سکونت  ،مدرسه رفت.  پس از انتقال پدرش

کردند. در کرمانشاه او نخست به دبستان سعادت رفت که در همان کوچه و روبروي ساختمان 

  سینما باربد قرار داشت.
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  اش، مرتضی نجفیدوران کودکی و نوجوانیبا یار و یاور 

در پشت  ،و دبستان محمدیه تاریکه بازار ي پشتدر کوچه ،تا کالس ششم را هم در دبستان بدر 

 و کزازي حکیم نظامی و کورش کبیر هاينیز دبیرستانرا ي نخست متوسطه عالفخانه بود و دوره

  انجام داد.
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  یان در تاق بستانبا دوستانش مرتضی نجفی  و غالمرضا ملک

ي دوم متوسطه دوره ،آنگاه به تهران رفت و درحالیکه روز به کار به عنوان حسابدار سرگرم بود 

دیپلم خود را از دبیرستان دکتر نضیري در  1350و در سال  داده رستان شبانه انجامیرا در دب

  خیابان باباییان آن زمان  در یافت کرد. 

آموزشی آن در کرمان انجام گرفت و  يسربازي رفت  که دورهپس از دریافت دیپلم به خدمت 

ي هوابرد انتقال یافته و دوران سربازي را در باغ شاه تهران نیروهاي ویژهتیپ پس از آن به 

ي امور دفتري را به تنهایی انجام سپري کرد. در این دوران که او به عنوان منشی گروهان همه
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-ي تیپ برگزیده شد. به همین دلیل به او اجازه داده شد تا غروببه عنوان سرباز نمونه داد، می

هاي زبان انجمن ایران و آمریکا شرکت کند. در ها از پادگان بیرون رفته و بتواند در کالس

دوران سربازي او دیپلم زبان انگلیسی را از انجمن ایران و آمریکا دریافت کرد. به دلیل آشنایی 

ت پس از پایان خدمت سربازي در شرکت جنرال موتورز ایران در به زبان انگلیسی او توانس

از شرکت جنرال موتورز ایران  کناره گرفته و براي  1354ي کرج به کار بپردازد. در سال جاده

  .تا شاید بتواند به تحصیل سینما بپردازد ؛تحصیل به هند رفت

تا زمانی که به کالس نهم فریبرز از دوران کودکی گرایش بسیاري به هنر و ادبیات داشت. 

اي نداشت مدرسه آموزساي براي درس خواندن و دبیرستان برسد، هیچ  عالقه و یا توانایی ویژه

و کمی هم   عالقهرفت. در تنها درسی که  داند که چرا به مدرسه میو خودش هم هنوز نمی

-که برایش کتاب میاو تنها مورد توجه دبیران ادبیات بود درس انشاء بود.  ،توانایی داشت

آوردند. یکی از دبیران او در دبیرستان کورش کبیر به نام آقاي ایزدي به همسر خود سفارس 

حتا ورزش را هم بیشتر از ي شخصی استاد در منزل استفاده کند. کرده بود تا او بتواند از کتابخانه

اش مرتضی به همراه یار و دوست دوران کودکی و نوجوانی درس خواندن دوست داشت.

به راه پس از گذر صاحب جمع  ،سرتپه يدر محلهاي نجفی، یک باشگاه را در زیرزمین خانه

گیر بود، خودش را آموزش داده و مدتی انداخت و با کتاب و به یاري دوست دیگري  که کشتی

 دو  ،داد. پس از آن نیز در دبیرستان کورش کبیرهاي دیگر را آموزش میبچه ،به عنوان مربی

  دبیرستان بود. بسکتبال سال کاپیتان تیم
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  تیم بسکتبال دبیرستان کورش کبیر کرمانشاه

درگیر زد و خوردهاي  در آن زمان هاي قدیمی کرمانشاهاو که مانند دیگر نوجوانان  محله

شان با ادبیات اي در خانهدرگوشه ،هاي محلهشد، ولی پنهان از دیگر بچهاي میاي و محلهکوچه

هاي فلسفی نویسندگان که با اندیشه هنوز در آغاز دوران نوجوانی بود  و جهان آشنا شد. ایران

ماند. ها را تا بامداد بیدار میرفت و شبکافکا کلنجار میفرانس و  ژان پل ساتربزرگی مانند 

 پناهگاهی بود که  به او در آن دنیاي خشن بیرون ،از همان دوران کودکیبراي او هنر و ادبیات 

کوتاه را در همان سرتپه داستان بسیار زود نوشتن شعر و  براي همین هم، داد.آرامش میاز خانه 

- داد که نقاشیي دیواري دبیرستان را بیرون میدر دبیرستان کزازي او تنها روزنامه آغاز نمود.

رنگ و خودآموز به نقاشی  يبه شیوه ،جدا از آن کشید. یشادروان مهدي تابعین م هاي آن را 

هاي در میان کوچه باغ ،به جاي رفتن به مدرسهپرداخت و از همه بیشتر، چه بسا که روغن می

-پرداخت. به سبب نبودن امکان، همههاي پشت آن به تمرین آواز میسراب کرمانشاه و روي تپه

-توانست به شیوه و تنها مدت کمی گرفتانجام میي خودآموز ه شیوههاي هنري بي این تالش

ي روشمند نزد آقاي ایزدي به آموزش سنتور بپردازد که پس از رفتن به تهران  و درسختی کار 
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تا اینکه یک روز در  هنري کنار گذاشته شدند.ادبی و ي این گونه کارهاي همه ،و تحصیل شبانه

 تهران براي او درزندگی سبب شد تا هاي تهران با پرویز قدوسی برخورد کرد که  یکی از خیابان

اش به خواند با خانواده. پرویز  که مانند او در دبیرستان کورش کبیر درس میگردددگرگون 

در  شناختند.ها در کرمانشاه میخیلیتهران مهاجرت کرده بود. پرویز را با موهاي سرخش 

نیز در  پرویزآمد، صداي آواز کسی می ،وشه از شهرهاي  کرمانشاه آن زمان که از هر گغروب

پرویز خواند. هاي شهر میها و یا سالنوانندگانی بود که  همراه  دوستانش در میان کوچهمیان خ

اي در نقاشی ي تار بود، بلکه از توان ویژهاو نه تنها نوازنده گویی  با هنر زاده شده بود؛

رسید. با  این به فروش می هاي بزرگ. در تهران تابلوهاي او در تابلوفروشیبرخوردار بود

دوباره هنر و ادبیات به زندگی فریبرز باز گشت. هردوي آنها که خود را در تهران تنها ،ورد برخ

  کردند. ي وقت آزاد خود را با هم و در هواي هنري و ادبی سپري میکردند، همهاحساس می
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  ي سنتی در تهراندر یک چایخانه   پرویز قدوسی به دست ،از فریبرز  با خودکار طرحی

هاي کسانی مانند ساخته تماشايها سینماي نوین ایران نیز در اوج شکوفایی بود و الدر این  س

پرویز دادند. را نیز هیچگاه از دست نمیداریوش مهرجویی و پرویز کیمیاوي و یا مسعود کیمیایی 

نیز سربازي خود را در بخش دیگري در همان باغشاه انجام داد و هر دو با هم در شرکت جنرال 

بزرگ ایران صادق  يهاي نویسندهولی فریبرز که از راه کتاب ایران به کار پرداختند. موتورز

به فرهنگ هند گرایش پیدا کرده بود، به آنجا رفت و پرویز نیز پس از چند سال با زنش   ،هدایت

  . مهاجرت کردبه آمریکا 
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ل که تا آن زمان هیچ پذیرش بگیرد؛ شاید به این دلی 1فیلم سازماندر هند او نتوانست براي 

چند ایرانی توانستند پذیرش  ،خارجی چنین درخواستی نکرده بود. ولی چند سال پس از آن

  . ي آن را به پایان رساندها دورهکه در میان آنها یک کرمانشاهی از خاندان الهوتی بگیرند

  

                                                           
1
  Poona Film Institute of India. 
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  نگام تحصیل در هند

  

تحصیل دانشگاهی میالدي  1975در سال ولی فریبرز به راهنمایی برخی از دانشجویان ایرانی، 

، در که آکسفورد شرق نام گرفته پوناخود را در یکی از سه دانشگاه درجه یک هند، یعنی دانشگاه 

میالدي به دریافت درجه لیسانس در این  1978ي اقتصاد آغاز کرد و در سال کالج وادیا در رشته

    1رشته نایل شد.

                                                           
1 Bachelor of Arts” (B.A.) in “Economics” from University of Poona Bachelor 
of Arts” (B.A.) in “Economics” from University of Poona. 
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  نگام تحصیل در هند

هاي همجوار به پونا رفته بود و از این رو تا دانشجویی بود که از کرمانشاه و استاناو نخستین 

- یک راست به نزد او می ،آمدنداز کشور می بخش که از این دانشجویانیزمانی که در آنجا بود، 

و  برایشان پذیرش زبانکه داشت، بلکه تا زمانی خود نگاه می پهلوي را  رفتند و او نیز نه تنها آنها

. ولی به ساخت، آنها را رها نمیکردمکانی برایشان کرایه نمییا گرفت و دانشگاه را نمیپذیرش 

ي آنها گاه پس از چند سال به ، همهدي بودسبب این که سیستم آموزشی  دانشگاه پونا ج

صیل رفتند و او همچنان تنها کرمانشاهی بود که در آن دانشگاه تا پایان تحهاي دیگر میدانشگاه

  به جاي دیگري نرفت.خود 
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  نگام تحصیل در هند

  

نخست در شهر استراسبورگ ماند  ،هایی راو ماه ي تحصیلی به فرانسه رفتپس انجام این مرحله

. فریبرز که آمده شهر پاریس در این زمان بسیار زیر تاثیر انقالب ایران بود .و سپس به پاریس رفت

ي خود را برنامه ،حصیل به کانادا برود،  زیر تاثیر خبرهاي انقالبي تبود تا از فرانسه براي ادامه

میالدي  1979تغییر داده و از راه زمینی به ایران باز گشت. آنگاه بار دیگر به هند رفت و در سال 

 1981شناسی در همان دانشگاه پونا آغاز  کرد و در سال تحصیل فوق لیسانس خود را در جامعه

ي چگونگی گذراندن وقت ي فوق لیسانس او در بارهي دورهنامهپایان 1ساند.میالدي به پایان ر

  2.ي عالی پذیرفته شدکه با نمره آزاد در میان دانشجویان دانشگاه هند بود

ي دکترا در  دانشگاه پونا نامنویسی کرد. ولی پس براي دوره ،ي فوق لیسانسپس از پایان دوره

آن کشور رهسپار شد. با وجود این،  ور آلمان را بگیرد و بهاز مدت کوتاهی توانست ویزاي کش

                                                           
1
  Master of Arts” (M.A.) from University of Poona. 

2 Comparative Study of the Leisure Activities of Indian Students at Poona 
University”; accepted with grade: "A". 
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اي به زندگی در اروپا را ندارد و در تنها پس از چند ماه  بار دیگر به این نتیجه رسید که  او عالقه

نتیجه بر آن شد که به هند باز گردد. ولی در این زمان براي ایرانیان  همه جا دشواري فراوانی 

به هند را نگرفته  1روادید بازگشتهنگام خارج شدن  که و او نیز بود شده دبراي مسافرت ایجا

ي بود، تالش کرد که در کنسول هند در برلین درخواست ویزاي جدید بکند. ولی با وجود همه

ي تحصیل و زندگی در هند داشت، از دادن ویزاي تحصیلی به او خودداري مدارکی که در باره

ي خود بهره نامهاي آلمان براي نوشتن پایانتا از امکانات کتابخانه شد. براي همین تالش کردمی

ناآگاهی  از خانواده   ي زندگی در آلمان و  التهاب  ناگواري که هاي دشواريگیرد. بهر رو همه

و دوستان برایش به وجود آورده بود، بیشتر  توان او را تماس و آگاهی  از بستگان که در 

در پایان توانست  پژوهش  ،. با وجود اینگرفتاو میکردند از دگی میکرمانشاه جنگ زده زن

  اي بگیرد.و  براي تقدیم آن به دانشگاه پونا روادید تازه انجام دادهخود را 

 از باال بودن سطح پژوهش چنان 2بویته پروفسوربه نام  اواستاد راهنماي  ،نامههنگام تحویل پایان

درجه یک هند،  هايیم گرفت که آن را براي تایید به دانشگاهزده و شادمان بود که تصمشگفت

شناسی در این دو هاي جامعهدانشکده یعنی دانشگاه جواهر لعل نهرو و دانشگاه دهلی ارسال کند.

رما، رییس ش. لی. اکپروفسور  شناسان هند، یعنیآورترین جامعهدانشگاه در دست دو تن از نام

پروفسور بی. اس.   و 3ی،  دانشگاه جواهر لعل نهرو (دهلی)هاي علوم اجتماع مرکز پژوهش

از بود. پروفسور بویته این تصمیم را یکی  4شناسی دانشگاه دهلی ي جامعه باویسکار، رییس دانشکده

توانست در برد و از سوي دیگر کسی نمیاین نظر گرفته بود که  جایگاه او را در دانشگاه باال می

- توانند گژروي و آمارسازي و یا نسخهچرا که استادان با سواد می کند؛ نامه تردیددرستی پایان

شد در آن زمان  استادان نامدار را نمی را کشف کنند. از سوي دیگر هانامهبرداري در پایان

ز سوي ي دکترا  بستگی به این دارد که اتطمیع کرد. براي همین است که  ارزش یک رساله

                                                           
1
  Return Visa. 

2 Prof. Dr. U. B. Bhoite, Department of Sociology, University of Poona. 
3
 Prof. K. L. Sharma, Chairman of the Centre of the Study of Social Science of 

prestigious Jawaharlal-Nehru-University,  (Delhi). 
4   Prof. B. S. Baviskar, Head of the Department of Sociology (University of  
Delhi). 
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ي دکترا معرف توان گفت که رسالهدان تایید گردیده است. میکدام دانشگاه و کدام استا

این خود   ،دکترا است و نه مدرکی که صادر شده است. از این رو در جهان دانشگاهی يدرجه

 براي بررسی. استادان نامدار نیز حاضر نیستند که مورد بررسی قرار گیرد است ي دانشگاهیرساله

بهترین  گزارش پذبرفتند و  نامبرده نامه را هر دو استادین پایانارند، ولی اذوقت بگاي هر رساله

خود نوشت که او در شگفت  يستادان در گزارش تاییدیهایکی از این  .وشتندتاییدیه را بر آن ن

، گم نشده و انسجام کار از است کردههمه کتابی که استفاده ر میان آنمانده که چگونه مولف د

 میان نرفته است.
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  ي دکترا از دانشگاه پوناهدرج

    

  دانشگاه پوناجامعه شناسی با  پروفسور بویته استاد 

خانواده و نتوانست در آن زمان حساس بیشتر از آن از  فریبرزنامه پایان از پس از  انجام دفاع

خود  شگفت در پاکستان،رخدادهاي  يپس تجربه ،دور بماند و از این رو از راه زمینی دوستانش
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هاي بمباران يبه تجربه ه کشور رسانده و به کرمانشاه رفت. او نیز مانند دیگر مردم کرمانشاهرا ب

- ببم ،اي در شهرزمینی و هوایی پرداخت و حتی یک بار تنها چند دقیقه پیش از رسیدن به نقطه

  آمدند و دست روزگار او را نجات داد.  دها فرو

شناسان بنام هند، اگر چه سرفرازي داشت، ولی امعهنامه دکترا از سوي جتایید پایانو بررسی 

- ي بررسیها که در کرمانشاه سپري شد، امکان دریافت خبر از نتیجهبیش از اندازه زمان برد. ماه

بسیار دشوار بود. ولی او مدتی هم خانه و گرفتن ویزا در این زمان دسترسی به سفارتها نیز نبود. 

ر بانک بایریش شود درس فارسی داده بود که در همین زمان در به یک آلمانی که قرار بود مدی

کرد. به یاري این مرد، او بار دیگر ویزاي آلمان را گرفت و از تهران به سوي تهران کار می

  فرانکفورت پرواز کرد.

توانست  این بار زندگی در آلمان با گذشته همسان نبود و شاید هم بهترین مکانی بود که او می

آلمان، در پژوهشی خود را همچنان پی بگیرد. از همه مهمتر این که در آن زمان کارهاي 

ها براي زندگی دانشجویی به نسبت هند بسیار تحصیل دانشگاهی براي همه مجانی بود و داده

بهتر بود. البته تحصیل در هند نیز مجانی بود، در حالیکه در کشورهایی مانند آمریکا تحصیل تنها 

 ان شد. ولی در هند کار نبود  و او شاید در میان شمار کمی از  ایرانیان میسر میبراي ثروتمند

تحصیل که مدتی به عنوان مترجم براي یک شرکت هندي کار کرده بود.  شددانشجو شمرده می

در زمان سربازي و کار در شرکت جنرال موتورز ایران سبب شده بود که او زبان زبان انگلیسی 

سر زبان بیفتد و یک بر  نامش  از همان آغاز ورود به هند، خوب بیاموزد که  چنان را انگلیسی

ي کاتالوگ  دعوت کرده شرکت هندي هم که این را شنیده بود، براي مدتی از او براي ترجمه

خوزستان بودند و از شرکت نفت بورسیه  اهلبیشتر دانشجویان ایرانی  که در پونا بودند . بود

هاي خود در زمان شد، با قناعت از اندوختهکه از هیچ جایی کمک مالی نمیگرفتند، ولی او می

کرد. ولی شد، زندگی میسربازي و کار در تهران و مقدار کمی که از سوي پدرش ارسال می

کشور داشتند،  خارجدانشجویان در در گذشته پس از انقالب دیگر  او نتوانست از شرایطی که 

در آن زمان در آلمان تحصیل کامال مجانی بود  ولیپی بگیرد؛  را بهره گرفته و همچنان تحصیل
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. از همه مهمتر این که دانشجویان ندشدي مجانی برخوردار میدانشجویان نیز از بیمه يو همه

  ، بدون پرداخت مالیات به کار بپردازند.حق داشتند که در تعطیل تابستانی

 نشجویی در آلمان، این کشور یکی از دشوارترین هاي بسیار مناسب براي زندگی دابا وجود داده

ي دانشگاهی کشورهاي انگلوسکسن که ؛ در حالیکه شیوهداشت را در جهان هاي دانشگاهیسیستم

ها وجود داشت بندي هستند، در این کشور وجود نداشت. تنها فرقی که میان دانشگاهداراي رده

-. بهر حال شیوهبستبه کار می را هاي دانشگاهینترین قانواز نظر ایالتی بود و ایالت بایر سخت

ي بود که توانسته بود بیشترین شمار دانشمندان اي دانشگاهی آلمان، همان شیوهي چند صد ساله

در این سیستم دانشگاهی زمان عادي براي  طراز اول و برندگان نوبل را به جهان عرضه کند.

یک دانشجوي دکترا پس از شش یا هفت سال  گرفتن دکترا شش یا هفت سال بود؛ ولی این که

  جیب نبود.تحصیل را کنار بگذارد، رخدادي ع ،و یا حتا پس از ده سال بدون گرفتن مدرك

هاي مجانی زبان آلمانی در شهر آوگسبورگ در استان بایر او که پیش از رفتن به هند، در کالس

 1986ز این دانشگاه گرفت. از سال ا 1983در سال نیز شرکت کرده بود، دیپلم زبان آلمانی را 

شناسی دانشگاه ي جامعهاز دانشکده  1989آغاز کرد و در سال را هاي جدید خود پژوهش

شهرت این  1.ي دکتراي دوم به او اهدا شددرجهآوگسبورگ به سرپرستی پروفسور پیتر والدمن 

، پنج یا شش تن توانستندتنها   ،دانشکده در آن بود که  در سی سال سرپرستی پروفسور والدمن

بسیاري پس از شش تا ده سال یا از  ،ند. در عوضنشناسی دریافت کدکتراي خود را در جامعه

   ها به جاي دیگري رفتند.تحصیل دست کشیدند و یا پس از سال

و   2نورنبرگ- پروفسور دکتر هانس کریستف اشمیت از دانشگاه ارالنگن از سوياو  ينامهپایان

پذیرفته  1ي عالیو با درجه ارزشیابی و تایید شد 3تر برت فراگنر از دانشگاه بامبرگپروفسور دک

   شد.

                                                           
1

  Prof. Dr. Peter Waldmann, (Lehrstuhl für Soziologie, Universität Augsburg) 
2
 Dr. Hans-Christoph Schmitt (Lehrstuhl für Altes Testament, Universität 

Erlangen-Nürnberg). 
3
  Prof. Dr. Bert Fragner (Lehrstuhl für Iranistik, Universität Bamberg). 
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  ي دکترا از دانشگاه آوگسبورگ آلماندرجه

                                                                                                                                                   
1
  magna cum laude. 

Https://zagrosecology.com



١٩ 

 

  

  شناسی  دانشگاه آوگسبورگبا آقاي پروفسور دکتر پیتر والدمن صاحب کرسی جامعه

دانشگاه کاسل در تان بایر، به ي دکتراي دوم از دانشگاه آوگسبورگ در اسفت درجهپس از دریا

ي ي توسعهدر رشته ،ي شبانه روزي فشرده براي  فوق دکترارفت تا در یک دوره شمال آلمان 

ي جهان، از آمریکاي جنوبی تا چین و در این دوره  افرادي از همه شرکت کند. 1المللبین

به  شد؛ر گرفته میجهان به کاهاي آموزشی ي جنوبی شرکت داشتند و جدیدترین شیوهکره

 ي پایداربینی نوین توسعهالملل از دیدگاه جهاني بینگفتمان توسعه ،این دوره در ویژه این که

او موضوع پژوهش  ،که بویژه در آن زمان در آغاز راه بود. افزون بر این شد؛آموزش داده می

، یعنی آرژانتین، ي آن زمانهاي توسعه در سه کشور در حال توسعهسنجش پتاسیل"خود را 

                                                           
1  "Higher Education and International Development" at the University of 
Kassel. 
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اي و هاي کرهايدورهاز وجود هم ،و کوشید تا در این راستا انتخاب کرد "جنوبیایران و کره

  آرژانتینی بهره ببرد و براي پژوهش میدانی نیز به ایران آمد.

  

  اه کاسل در ویتسن هاوزني کشاورزي دانشگي فوق دکتراي توسعه در خوابگاه دانشکدهالمللی دورهبا چند تن از دانشجویان بین
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  اي نفر دوم ایستادهي فوق دکترا ، دانشگاه کاسل. همزهالمللی دورهدانشجویان بین
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  الملل از دانشگاه کاسل آلماني بیني توسعهفوق دکترا در رشته مدرك
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ام: به ایران نخستین اثر ادبی خود را به ن پژوهش علمی در اروپا، در سفرهایشپس از انتشار چند 

در تهران منتشر کرد. او از دوران کودکی  1370در سال " هاي خاکی سرتپه تا خاكاز کوچه"

پرداخت؛ ولی  جدا از چند تن دوستان به نوشتن شعر و داستان و تمرین نقاشی و موسیقی می

نزدیکش مانند ابراهیم سعدالهی و مرتضی نجفی، کسی از کارهایش آگاهی نداشت. ولی با 

هایی که در او ایجاد گشت، بر آن شد تا از الك تنهایی خود بیرون آمده و دگرگونی ها وتجریه

نیز رمان خود به  1373سخنانش را به زبان هنر و ادبیات با دیگران نیز در میان بگذارد.  در سال

را،  در تهران منتشر کرد و به آلمان بازگشت. ولی این رمان که از کارهاي مهم او  " ورچم"نام 

هاي سال در یک زیر شود، به سبب ورشکست شدن ناشر و نبودن او در ایران، سالرده میشم

 ها نرسید.زمین انبار شد و هیچگاه به درستی به دست کتابفروشی

 

- هاي جامعهدر دانشکده پژوهشتدریس و  در حین 1990پس از بازگشت به آلمان، از سال 

هاي جدیدي را پژوهش اي آوگسبورگ و بامبرگ،هدر دانشگاه شناسی، ایرانشناسی و هندشناسی

ها در کشورهاي کولی کار،این مورد پژوهشی  ي هویت گروهی و اقتصاد آغاز کرد.در باره

و او براي انجام آن، جدا از  استها بسیار دشوار گوناگون بودند. پژوهش میدانی در میان کولی

براي وارد او ها تالش کرد و گاه ماه  هاي اروپایی، چندین سفر به هند و ایرانبررسی کولی

  ماند. نتیجه میبی شدن به زندگی ایشان 
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  کردروبروي ساختمان مرکزي دانشگاه آوگسبورگ هنگامی که در این دانشگاه تدریس می

ي ارتباط اقتصاد و در پایان به یک گمانه یا نظریه در باره ،نه سال به درازا کشیدکه این پژوهش 

  انجامید. 1هویت گروهی

                                                           
1
  Ethnicity. 
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  ي هابیلیتاسیون در آلمان به قرار زیر است:شرایط پذیرش براي دوره

  ي عالیي دکترا با نمرهداشتن درجه -1

 ي کافیي تدریس در دانشگاه به اندازهداشتن سابقه -2

 ي کافیداشتن انتشارات علمی به اندازه -3

 داشتن صالحیت اخالقی و اجتماعی -4

د پژوهشی که را که باالتر از سطح دکترا باشد انجام داد و پس از پذیرفته شدن در این دوره، بای

داد که فریبرز نشان می يیا دانشی جدید را در بر داشته باشد. گمانه باید طرح گمانه پژوهشاین 

هاي تواند فعالیتاي، میي هویت گروهی در شرایط ویژههاي تعیین کنندهیکی از عامل

  ها)  باشد. دم (در اینجا لولیاقتصادي یا معیشتی یک گروه از مر

  

  زیر چادر کولیان در هند
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به  ي هابیلیتاسیونبراي دوره 1هاي اقتصادي و هویت گروهیپژوهش باال با عنوان فعالیت

علمی است که کسی در  يهابیلیتاسیون باالترین درجه دانشگاه اوزنابروك آلمان تقدیم شد.

ي انگلوساکسن مانند انگلستان و آمریکا، در همه جدا از کشورهاي 2تواند کسب کند.جهان می

 را  سیستم دانشگاهی آمریکاییدر آغاز کشورهاي اروپایی این دوره وجود دارد. در  ایران نیز که 

که را  به تازگی برخی کسانیاي باالتر از دکترا وجود ندارد؛ در حالیکه ، درجهاندکردهاقتباس 

ي به همهخوانند، عنوانی که در کشورهاي انگلوساکسن سور میپروف اندي استادي رسیدهبه مرتبه

 هابیلیتاسیون    .؛ چه استادیار باشند و چه استاددهندکنند میدر دانشگاه تدریس می کسانی که 

  اداري. ارتقایی يرتبهاست و نه degree یا   یک درجهمانند دکترا، 

جه یدر نتارزشیابی و دیم شد از سوي استادان زیر ي نامبرده که به دانشگاه اوزنابروك تقنامهپایان

تایید هاي اوزنابروك، برلین، واین گارتن و الیپزیک دانشگاهاز سوي چهار دانشگاه آلمان، یعنی 

  گردد:می

  من، دانشگاه اوزنابروك دکتر کارستن کلینگه پروفسور  -1

  پروفسور دکتر گیورگ الورت، دانشگاه برلین -2

  م هومن، دانشگاه واین گارتنپروفسور دکتردکتر یوآخی -3

 3پروفسور دکتر برنارد اشترك، دانشگاه الیپزیک   -4

                                                           
1„Ökonomische Tätigkeit und Ethnizität:  eine vergleichende interdisziplinäre 
Untersuchung zur Geschichte und Identitätsstruktur der Zigeunergruppen im 
Nahen Osten“. 

  تعریف هابیلیتاسیون با این جمله آغاز گشته است:در اینترنت در بخش  2

“Habilitation is the highest academic qualification a scholar can 
achieve by his or her own pursuit in many countries of Europe.” 
3
  Prof. Dr. Carsten Klingemann, Universität Osnabrück;  

Prof. Dr. Georg Elwert, Freie Universität  Berlin; 
Prof. Dr. Dr. Joachim Hohmann, Pädagogische Hochschule Weingarten; 
Prof. Dr. Bernhard Streck, Universität  Leipzig. 
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آیین تعیین کرسی  ،ي استادان دانشگاه اوزنابروكور همهدر حض 1989دسامبر  11به تاریخ 

سخنرانی و پرسش استادان به او  پس از انجام شود که به او تشکیل می 1دانشگاهی یا ونیا لگندي

اي به تاریخ و طبق نامه شودداده می 2شناسی فرهنگیي جامعهگاهی در رشتهکرسی دانش مجوز

  گردد.به او ابالغ می 1999ژانویه  12

 

 

 

                                                           
1
  „Venia legendi“. 

2
  „Kultursoziologie“. 
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  ي هابیلیتاسیون به تایید چهار دانشگاه اوزنابروك، برلین، واین گارتن و الیپزیک آلماندرجه
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هاي گوناگونی که آن را اجرا یون و دانشگاهي هابیلیتاسي درجهي انتر نتی در بارهي نخست مقالهصفحه

تواند ي علمی است که کسی میکنند. در همان آغاز مقاله آمده است که هابلیلیتاسیون باالترین درجهمی

  در اروپا کسب کند
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  شناسی فرهنگی صادر شده از سوي دانشگاه اوزنابروك آلمان.ي جامعهمجور کرسی دانشگاهی در رشته
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گروه گردد و کار در در همان سال به ایران باز می ،افت ابالغ کرسی دانشگاهیپس از دری 

از آن زمان تا کنون، افزون بر  نماید.دانشگاه رازي را آغاز میي روستایی ترویج و توسعه

است با همکاري نزدیک اي، توانستههاي گوناگون فرهنگی و توسعهآموزش دانشگاهی و پژوهش

هاي  مهمی با شرکت استادان داخلی و دهی همایشزن به سازماند پاپآقاي دکتر عبدالحمی

از  1384ي تمدن که در سال همایش کرمانشاه گهواره ،که در میان آنها ؛بزند دست خارجی

تحول  دري عطفی هقطي فرهنگ و ارشاد کرمانشاه سازمان داده شد، توانست نسوي اداره

ي مدت کوتاهی پس از استخدام در دانشکده  در نخستین همایشی که او فرهنگی گردد.

ي پایدار سازمان داد، آقاي پروفسور مسرت را از دانشگاه اوزنابروك ي توسعهکشاورزي در باره

ي پروفسوري که او از دانشگاه آلمان براي سخنرانی دعوت کرد. به دنبال آن نیز به سبب درجه

قراردادي براي مبادله علمی میان دانشگاه ي شخصی اوزنابروك گرفته بود، توانست با هزینه

  رازي و آن دانشگاه آلمانی را به سامان برساند.

  

  پروفسور محسن مسرت استاد پیشین توسعه و سیاست در دانشگاه اوزنابروك آقاي با
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دو همایش دیگر را در پیوند با توسعه و دانش بومی و فرهنگ شفاهی  زنبه یاري آقاي دکتر پاپ

ها را سازمان داد که با استقبال بسیار فرهیختگان کرمانشاه روبرو شدند. در هر دوي این همایش

که با شرکت هنرمندانی مانند استاد علی اکبر مرادي انجام گرفت، آقاي پروفسور فیلیپ کرین 

  و از پیش کسوات استان نیز تجلیل گردید. بروك نیز سخنرانی داشتند

  

  ي ایرانشناسی دانشگاه گوتینگن با آقاي پروفسور فیلپ کرین بروك رییس دانشکده

  

هاي اروپایی به کار هاي گوناگون او نه تنها به عنوان کتاب دانشگاهی از سوي دانشگاهپژوهش

سال در چند کورس درسی استفاده  20گرفته شده، بلکه در دانشگاه اوبساال در سوئد بیشتر از 

ي و یکی کتاب برگزیده 1384در سال  است. در ایران نیز یکی از آنها کتاب سال کشور گردیده
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ي اول پژوهش فرهنگی کشور را به به تازگی رتبه پژوهشیشد و 1392در سال  کرمانشاه استان 

  دست آورد.

- هاي دور در میان مردمري، از گذشتهاز آنجا که به کارگیري ابزارهاي مدرن صوتی و تصوی

هاي مستند جهان از سوي ایشان ساخته شده ، تا به امروز بهترین فیلمگرفتهشناسان انجام می

، از سوي دوستش پروفسور دکتر یوآخیم هومن شناسیاست. توجه فریبرز به این بخش از مردم

مرگش  از او درخواست کرد تا در  پیش از شناس و شاعر نامدار آلمانی برانگیخته شد. این مردم

  شناسی مونیخ به پژوهش در این راستا بپردازد.هاي مردمآرشیو فیلم سازمان

که  خود آغاز  گشتزن دو دوربین ساده  خریداري ها پس از آن، از سوي آقاي  دکتر پاپسال

ایرانی تباران به یاري دوست دیگري که از  ،آن  به دنبال در ساخت فیلم مستند گردید. او کار

هاي  کاست دالیت در شهر پونا سپري نمود و با همان دوربین هند بود، مدتی را در یکی از محله

ي تدوین فیلم، . آنگاه پس از آموختن شیوهي آن مردم پرداختبه مستندسازي  زندگی روزانه

- به تدوین فیلم در کرمانشاهداد، که کارهاي آموزشی و پژوهشی در دانشگاه  اجازه می یزمان در

به نمایش در  پایان این فیلم در دانشگاه آوگسبورگ آلمانپرداخت. در هاي گرفته شده  در پونا 

ي  انگیزه المللی قرار گرفت؛ که خودآمد و  بیش از اندازه مورد توجه بینندگان آلمانی  و بین

برداري دو فیلم مستند . او تا کنون کارهاي فیلماین گونه کارهاي علمی هنري گردید گیريپی

  دیگر را  به پایان رسانده و  امید است بتواند به زودي به تدوین آنها نیز بپردازد.

در پاسخ  به این پرسش که  بزرگترین  2003ي تایمز هند در سال در یک مصاحبه با روزنامه

ستاورد زندگی "بزرگترین دگوید: دانید، میتان میهایکاریک ازدستاورد  زندگی خود  را  کدام 

 امی پایان نیافتنی زندگیام و ایشان را سرمایھی جھان یافتھگوشھ چھاردانم کھ در خود را  دوستانم می

  ١دانم."می

 

                                                           
1

    _ Tracking Down the Roots, Pune Times of India, 
Wednesday, 30 April 2003, p. 4 
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 ها ولفگانگ لوتسسختی با دوست دیرین ودوران
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 با دوست دوران کالج راجینالد
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آگهی و دکتر  زن، دکتر حسینان دکتر عبدالحمید پاپي روستایی آقایدر کنار همکارانش در گروه ترویج و توسعه

 آقاي مومیوند از سازمان میراث فرهنگیکیومرث زرافشانی و 
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 آثار علمي و ادبي و ھنري

In Persian Language: 

 

  (بھ ترتیب تاریخ چاپ): الف) بھ زبان فارسي

  ورشیديخ 1370از کوچه هاي خاکی سرتپه تا خاك، (دفتر شعر)، تهران،  -

  خورشیدي 1373)، تهران، مردمشناختی ورچم (رمان -

آبان -، مهر142-141ي ي چیستا، شمارههاي علمی، در ماهنامهکاربرد فرهنگ مردمی در پژوهش

  125-122، صص. 1376

هاي  هاي تاریخی: در رد گمانه اي در پسروي اجتماعی ایران در پیوند با پدیده همیستاد گمانه -

سیزدهم و چهاردهم،  ي فرهنگی پژوهشی)، شماره ي دي، در: فرهنگ ایالم (فصلنامهایستایی اقتصا

  8- 39خورشیدي، صص.  1382بهار و تابستان 

، از : با نگاه ویژه به ایالم (مجموعه مقاالت)توسعه فرهنگی  موانع : کهن، در و ایستایی همستیزي -

   534-465، صص. خورشیدي 1383تهران، فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم،  ي انتشارات اداره

در میدان فرهنگ سازي عملی  هاي جهانی ي تمدن کرمانشاه و گفتمان گهواره - 

 "باختر"بخش در روزنامه ي محلی  15یک دوره مقاله هاي مردم شناختی و جامعه شناختی در 

، شنبه 923تا شماره ي  1383مرداد ماه  20، سه شنبه 912همراه با عنوان هاي جنبی از شماره ي 

  1383مهرماه  4

،  335ي ، شماره"سیروان"ي هاي آسیاي باختري، در: ماهنامهجایگاه کرماشان در میان تمدن -

   12-14، صص. 1384خرداد  21شنبه 
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از انتشارات  هاي اجتماعی ایران، جنبش شناسی توسعه و سرآغازي بر جامعهخاستگاه خیزش:  -

ي ایران،  . (کاندید کتاب سال کشور، نک: روزنامهيخورشید 1384دانشگاه رازي کرمانشاه، 

ي همشهري آنالین   ي آخر؛ روزنامه صفحه 24، ص. 16/11/1385، 3564ي  شماره

http://hamshahrionline/New/?id=15540              

با نگاهی به باختر ایران، در: فرهنگ کرمانشاه، هاي علمی کارکرد فرهنگ مردمی در پژوهش -

  24-11خورشیدي، صص.  1384تابستان و پاییز 

هاي دانش بومی و فرهنگ شفاهی همراه با دکتر عبدالحمید پاپ زن، سرآغازي بر پژوهش -

ي نخست، از غرب ایران، دستاورد سازمان دانش بومی و  فرهنگ شفاهی غرب ایران: شماره

  خورشیدي 1385گاه رازي، کرمانشاه، انتشارات دانش

نمونه: گویشوران لکی، از انتشارات دانشگاه  - جامعه شناسی هویت گروهی و قومی در ایران - 

  خورشیدي 1385رازي، کرمانشاه،

ي پایدار، نشر دانشگاه بررسی جامعه شناختی فرهنگ خوراك در ایران: در دورنماي توسعه-

 1388رازي کرمانشاه، 

ي: خونخواهی سیدالشهدا، طرح پژوهشی،  نویسی متن کهن گورانی در بارهبررسی و باز

  1388دانشگاه رازي کرمانشاه، اسفند ي   کتابخانه

هنر آشپزي مردم ایران: جلد نخست: فرهنگ خوراك کرد، نشر دانشگاه و فرهنگ خوراك 

  1389رازي کرمانشاه، 

پزي کرد، نشر دانشگاه رازي هنر آشپزي مردم ایران: جلد دوم: هنر آشو فرهنگ خوراك 

 1389کرمانشاه، 
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هاي جنسیتی در گرایش جوانان زن و محمد امین شریفی، تعیین تفاوتهمراه با عبدالحمید پاپ

 ي موردي: شهر سنندج)، در: زن در توسعه و سیاست (فصلنامه علمی هاي مرجع (مطالعهبه گروه

  119-97، صص. 1389مستان ، ز4، شماره 8هشی دانشگاه تهران)، دوره پِِِِِژو

هاي جهانی ي پایدار: گمانهنیافتگی تا توسعههمراه با مهندس محمدمهدي فاضل بیگی، از توسعه

  1389نیافتگی، نشر دانشگاه رازي کرمانشاه، توسعه و توسعه

هاي جهانی ي پایدار: گمانهنیافتگی تا توسعههمراه با مهندس محمدمهدي فاضل بیگی، از توسعه

 1390ي پایدار، نشر دانشگاه رازي کرمانشاه،  عهتوس

- میالدي) نوشته 1903ي نوزدهم میالدي (چاپ  ي کرمانشاه در سدهگزارشی از بازرگانی و جامعه

  1391ي بانک شاهی در کرمانشاه، نشر دانشگاه رازي کرمانشاه،   رابینو، نمایندهي 

ي پایدار، نشر دانشگاه رسین از نگاه توسعهي تاریخ و فرهنگ شهر هاي در بارهرشتهپژوهشی میان

  1391رازي کرمانشاه،  

در جستجوي هنر باستانی بافندگی در فرش کردي (کلیایی، کرمانشاه وهرسین) ، نشر دانشگاه 

 1392رازي کرمانشاه،  

هاي کهن زاگرس،  نشر دانشگاه رازي نامه:  استورهواکاوي جاستگاه فرهنگی و زبانی، رزم

  1393  کرمانشاه،

  1393لکی،  نشر دانشگاه رازي کرمانشاه،  -هاي کهن زاگرس، به نظم گورانینامه:  اسطورهرزم

هاي کهن زاگرس، برگردان از نظم کردي به نثر فارسی،  نشر دانشگاه رازي نامه:  اسطورهرزم

  1393کرمانشاه،  

  1394انشاه،  گذاري بر فرهنگ و ادبیات شفاهی کردان جاف ، نشر دانشگاه رازي کرم
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ي پایدار. نمونه: باغبانی و جنگلداري در هورامان، نشر دانشگاه جایگاه دانش بومی در توسعه

  1394رازي کرمانشاه،  

  در دست ویرایش.همیاري، همکاري و کابوس توسعه، نشر دانشگاه رازي کرمانشاه،  

  

 ب) بھ زبان انگلیسي (بھ ترتیب تاریخ چاپ):

e:b) In English Languag 

 

 The Yaresan: a Sociological, Historical and Religio-Historical 

Study of a Kurdish Community, Berlin: Klaus Schwarz 

(Journal: Islamkundliche Untersuchungen Bd. 63), 1990 

Reviews: Philip G. Kreyenbroek, in: Bulletin of the School of Oriental 

and African Societies, Vol. LV Part 3, 1992, pp. 565-566 & Joyce Blau, 

in: Bulletin Critique des Annales Islamologiques, 9, 1992, pp. 193-195 

&Ferenc Szatmári, in: Acta,  Hungaria, XLVII. 1994, pp. 218-220. Used 

in different European and American universities as course book e.g. 

Upsala University in Sweden and by University of Bern in Switzerland. 

(Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis-Sommersemester 07- 

Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie). Cf. 

University of Uppsala (Institutionen for lingvistik och filologi): 

http://www.lingfil.uu.se/afro/kurdiska/kurd_rb_kurslitt.html 

University of Bern (Kurse Philosophisch-historische Fakultät): 

http://philhistsv.unibe.ch-cgi-hin/evkvv/  
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 Land of  Revolution: a Historical and Typological Study of 

Iranian Social Movement, Göttingen: Edition: Re, 1991 

 Structural and Organizational Analogies between Mazdaism 

and Sufism and Kurdish Religions, in: Ph. Gignoux (ed.), 

Recurrent Patterns in Iranian Religions from Mazdaism to 

Sufism, Association pour des l’avancement ‘etudes 

iraniennes: Studia Iranica, Cahier 11, Paris, 1992.  

 Book Reviw:The  Journal of  the American Oriental Society, 

Apr. 1, 1999 .Methodological Notes on Interdisciplinary 

Research on Near Eastern Religious Minorities, in: K. Kehl 

Bodrogi, B. Kellner-Heinkele and A. Otter-Beaugean (ed.), 

Syncretistic Religious Communities in the Near East,  

Leiden, New York, Köln: Brill & Brill, 1997. 

  The “Kauli” of Kurdistan: a Note on a Peripatetic Group, in: 

Kurdnâsi: Journal of Kurdish Studies, (New York) 1998. 

 Art. “Initiation Rituals among the Ahl-e Haqq or Yaresan”, in: 

Encyclopaedia Iranica  

 Art. "The Jaf Tribes”, in: Encyclopedia Iranica  

 Art. “Ilbagi Jaf”, in: Encyclopedia Iranica 

 Art. “The Jam Rituals among the Ahl-e Haqq or Yaresan, in: 

Encyclopedia Iranica 

 Art. “The Lak” ”, in: Encyclopedia Iranica 
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 :(به ترتیب زمان چاپ) پ) به زبان آلمانی

c) In German Language: 

 

 Das Modell Iran- zwischen säkularem Staat und Gottestaat, 

in: Wolfgang Reinhard, Verstaatlichung der Welt? 

Europäische Staatsmodelle und außereuropäische 

Machtprozesse, München: R. Oldenbourg Verlag, 1999. 

 Zigeunerleben im Orient: eine vergleichende interdisziplinäre 

Untersuchung zur Geschichte, Identitätstruktur und 

ökonomische Tätigkeit der Zigeunergruppen im Orient, 

Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford 

/Wien: Peter Lang, 2002 

 Book Review: German Anthropology-Online.de/Aga04 

/0157html 

 Soziale Anomie und Diktatur: Am Beispiel von Iran der 

Schah--Ära, in: Peter Waldman, Diktatur, Demokratisierung 

und Soziale Anomie, Schriften der Philosophischen Fakultät 

der Universität Augsburg, Verlag Ernst Vögel, München, 

2003 

 Book Reviews:  

 1. Latein Amerika Analysen (Institut für Iberoamerika-Kunde, 

Hamburg) 7 (2004), pp. 222-225 

 2. Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in 

Africa, Asia and Latin America 40/2, 2007, pp. 263-266 
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 Kurdische Religionen und die Authentizität ihrer oralen 

Tradition, in: Christine Allison, Anke Joisten-Pruschke und 

Antje Wendtland, From Daēnā to Dîn, Religion, Kultur und 

Sprache in der iranischen Welt, Wiesbaden, 2009. 

  ترکی) به زبان ت

d) In Turkish Language: 

 

 Yaresan (Ehl-i Hek) Bir Kürt cemaati üzerine sosyolojik 

tarihsel ve dini-tarihsel bir inceleme, Ingilizceden Çeviren: 

Ergin Öpengin, Istanbul, 2009. 

 Aleviler, Yaresanler ve Yezidiler hakkinda karşilaştirici bir 

din—bilimi araştimasi: Dini inançlar, system ve kurumlar. 

  

 ث) به زبان کردي 

 e) In Kurdish Language: 

  

 1392هاي کهن زاگرس در دو جلد، نشردانشگاه رازي کرمانشاه، نامه: اسطورهرزم. 
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 رساله هاي منتشر نشده در کتابخانه ي دانشگاه هاي پونا و مرکز 

 اطالعات و اسناد علمی ایران:

 Unpublished Dissertations: 

 

 Leisure Activities of Indian Students: a Comparative 

Prospective (M.A.- Dissertation), Library of the Department 

of Sociology, University of Poona, 1981, Poona, 1981 

 A Study of some Millenarian Social Movements in Iran (Ph.D. 

-Dissertation), Library of the Department of Sociology, 

University of Poona, 1986  Center for Scientific Information 

and Documentations of Iran, Ministry of Higher Education: 

www.irandoc.ac.ir 

  „Ökonomische Tätigkeit und Ethnizität: Eine vergleichende 

interdisziplinäre Untersuchung zur Geschichte und 

Identitätsstruktur der Zigeunergruppen im Nahen Osten“, 

Augsburg, 1997 (Habilitationsschrift , University of 

Osnabrück) 
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  ھای چاپ شده گزارش و مصاحبھ

 

Printed Reports and Interviews 

 20، دوشنبه 277ي  ، شماره“نوروز“ي  شهرنشینی یا تفکر شهري: به کدام نیازمندیم؟، در: روزنامه -

 10، ص. 1380اسفندماه 

، “ایران“ي  ، در: روزنامه “ي پایدار سعهتو“ي ایران براي رهایی از وضعیت فعلی:  الگوي آینده -

  14، ص. 1382ماه  ، بهمن2705ي  شماره

ي باختر  ، در: روزنامه جویی) شود (کیومرث امیري کله ها پاره می اینجا ریسمان عاطفه -

  8، ص. 1382دیماه  13، شنبه 861ي  (کرمانشاه)، شماره

مه ي اجتماعی، فرهنگی، ادبی)، سال کرماشان خاستگاه تمدن هاي جهانی، در: مهاباد( ماهنا

  56-58، صص. 1386، 75هفتم، شماره ي 

ي بزرگداشت جهانی، در: از کرماشان تا بارزان: ویژه نامه کهن کرماشان خاستگاه تمدن هاي

  47-53، صص. 1386ولیر، پاییز گویش کلهري در هه

  

_ Where Pilgrims Dare, in: Pune Citadel, India, May 2000,           
pp. 70-73.  
 
_ Tracking Down the Roots, Pune Times of India, 

Wednesday, April 30 2003, p. 4. 
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  ھای پژوھشی طرح

  

اجراي طرح پژوهشی براي وزارت آموزش و پروش (کرمانشاه)، با  -خورشیدي 1381تا  1380  

ي موردي: دانش  ی ( مطالعهپیشرفت راهبردهاي یادگیري با خالقیت و پیشرفت حصیل“عنوان 

ي شهر کرمانشاه)، با همکاري مهندس مهدي  هاي پسرانه ي دبیرستان آموزان سال سوم متوسطه

  مالقاسمی  و مهندس رضا ویسی 

  

  
Gharasu River Basin Agricultural Infrstruchture 

Development Project in Kermanshah Province in the 

Islamic Republic of Iran, January 2003 

 

دانشگاه رازي با عنوان: بررسی و  اجراي طرح پژوهشی براي  - خورشیدي 1388تا  1387  

ي مرکزي دانشگاه رازي) ي خوانخواهی سید الشهدا (کتابخانه بازنویسی متن کهن گورانی در باره  

 

میستاد باستانی ه دانشگاه رازي با عنوان:  اجراي طرح پژوهشی براي  -خورشیدي 1388تا  1387

  (استان کرمانشاه)  هرسینشهري و کشاورزي   آبرسانی

 
 

خورشیدي: طرح پژوهشی براي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمانشاه در راستاي  1391- 1388

  ي کردينامهتحلیل، تدوین و تصحیح رزم
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  هاي علمی و دانشگاهی فعالیت

  

Scientific and University Activities  
  

 ي ایرانشناسی دانشگاه بامبرك همکاري علمی با دانشکده-میالدي 1990تا 1989

  

 هاي معاصر هند در دانشگاه بامبرگ ي  زبان همکاري علمی با دانشکده-میالدي 1990تا 1989

   

  هاي ایرانی، بامبرگ ي پژوهش شرکت در دومین کنگره -1991اکتبر  4سپتامبر تا  30

  

ي ایرانشناسان اروپا هعضویت در جامع -میالدي 1991  

  

، به سرپرستی “هویت گروهی“ي  ي پژوهشی در باره همکاري در پروژه -میالدي 1994تا  1993

  پروفسور پیتر والدمن در دانشگاه آوگسبورگ

 

ي جدیدهمکاري پژوهشی با دانشگاه آوگسبورك (آغاز قراردار ازاول  آغاز دوره -میالدي 1994

  میالدي)  1994ژانویه  

 

تاثیر آنومیک “ ي  ي بین المللی در باره میالدي همکاري پژوهشی در پروژه -1995ل از سا

  “ در ایران پهلوياي از دوران فرمانرانی  هاي اقتداري با نمونه دولت

 

هاي دینی سنترستیک  هاي ترکیه و گروه علوي“شرکت در همایش: -میالدي 1995آپریل  17تا  14

ي ترکشناسی دانشگاه آزاد  ، برلین. سازماندهنده: دانشکده“کنوندر گذشته و ا در خاورمیانه مشابه
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ي هویت  اعتبار فرهنگ شفاهی: گامی به سوي پژوهش در باره“ي عرضه شده:  برلین. مقاله

   “گروهی

  

گسترش شکل حکومتی اروپایی در سراسر “شرکت در همایش:   -میالدي 1998.  3. 21تا  18

هاي سکوالر و غیر سکوالر  تاریخ حکومت“ ي عرضه شده: اله، مونیخ. مق“جهان: یک موفقیت؟؟!!

 “در ایران

 

تاریخ کردستان در “ ي شرکت در دومین همایش بین المللی در باره -میالدي 1998. 5. 3تا  1

ي  ي بدلیسی. مقاله نامه و جشن چهارصدمین سال تالیف شرف“ میالدي 17و  16هاي  حدود سده

  “هاي وابسته در کردستان روهعلویان ترکیه و گ“عرضه شده: 

  

ي پایدار و عدالت  توسعه“ سازماندهی و شرکت در همایش: -خورشیدي 1380خرداد  16

سخنران مهمان آقاي پروفسور محسن  ي کشاورزي، دانشگاه رازي، کرمانشاه  ، دانشکده“اجتماعی

 مسرت از دانشگاه اوزنابروك آلمان

 

عقد قرارداد همکاري علمی و آموزشی میان دانشگاه سازماندهی و تکمیل  - میالدي 2001. 9.18

  رازي کرمانشاه و دانشگاه اوزنابروك آلمان

 

بررسی  موانع فرهنگی توسعه، با نگاه ویژه به “شرکت در همایش  - خورشیدي 1381بهمن ماه 

ي: هاي تاریخی،. مجر ي توسعه نیافتگی در پیوند با پدیده ي عرضه شده: نظریه مقاله“. استان ایالم

  ي فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم  اداره

 

پژوهشی  ي ي پروژه مشاور پژوهشی در شرکت ژاپنی توسعه درمطالعه -خورشیدي 1383تا  1382

  “قره سو  ي ي رودخانه ي زیربنایی کشاورزي حوزه توسعه“ در باره ي

 
 

ی و فرهنگ دانش بوم“هاي مردمشناسی در میدان اجراي پژوهش -خورشیدي 1383تا  1381

ي کشاورزي،  با همکاري دانشجویان گروه ترویج و توسعه“ ي پایدار شفاهی در پیوند با توسعه

  ي کشاورزي، دانشگاه رازي کرمانشاه دانشکده
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همکاري سازمانی و اجرایی  (به همراه دکتر عبدالحمید پاپ زن) -خورشیدي 1381اردیبهشت 

  سازماندهنده:  دانشگاه رازي -  “باخترينخستین همایش گیاهان دارویی در ایران “ در

  

نقش اقوام ایرانی در شکل گیري تمدن ایرانی “ شرکت در همایش -خورشیدي 1381اردیبهشت 

سازماندهنده: دانشگاه   -“فرهنگ شفاهی ایران باختري“ ي: ي عرضه شده در باره مقاله“. اسالمی

  رازي

  

 

سازماندهی و شرکت  عبدالحمید پاپ زن) (به همراه دکتر–خورشیدي  1382مهرماه  11تا  10

  “نخستین همایش دانش بومی و فرهنگ شفاهی ایران باختري“ در

 

همراه با دکتر عبدالحمید پاپ زن، بنیانگذاري سازمان غیر دولتی  -خورشیدي 1383آذرماه 

  ، کرمانشاه“دانش بومی و فرهنک شفاهی ایران باختري“

 

ي ایرانشناسی  در جشن صدمین سال بیانگذاري دانشکدهشرکت  -میالدي 2003اکتبر  25و  24

،  “ایران، سرزمین فرهنگ: سنت ایرانی به عنوان تمدن جهانی“دانشگاه گوتینگن آلمان، با عنوان: 

دانش بومی و فرهنگ شفاهی هاي ایران و میانرودان در  ي تمدن بازمانده“ ي عرضه شده: مقاله

  “ایران باختري

 
 

کرمانشاه "سازماندهی و شرکت در همایش بزرگ  -خورشیدي  1384ه اردیبهشت ما 23و  22

گروهی  ي هویتهاي آبژکتیو سازندهعامل.  عنوان مقاله : "ي تمدن: دیروز، امروز، فرداگهواره

  ي کل ارشاد اسالمی کرمانشاه و قومی کردان  جنوب. سازماندهنده: اداره

 

چهارصدوپنجاهمین سال قرار داد صلح  هاينششرکت در ج 2005سپتامبر  4ماه آگوست تا  31

گفتگوي میان ادیان  يهاي ساالنهها در شهر آوگسبورگ و جشنها و پروتستانمیان کاتولیک

  "تئوکراسی در ایران باستان "ي:ي ارایه شده در بارهالهی در شهر آوگسبورگ آلمان. مقاله

 

در  "ارتباط،، دیالوگ و صلح"انی ي تابست، شرکت در دوره2006والي تا اول آگوست ج 24

ي گفتگوي میان ادیان الهی در شهر آوگسبورگ آلمان. نمایش فیلم مستند هاي ساالنهجنش
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والي در دانشگاه آوگسبورگ ج 29مردمشناختی از  کاست دالیت در هندوستان که در تاریخ 

  نمایش داده شد.

 

ي لعاتی به دعوت دانشکدهفرصت مطا -خورشیدي 1385اول مهر ماه تا آخر اسفند ماه

ایرانشناسی دانشگاه گوتینگن آلمان و انجام پژوهش در باره ي فرهنگ خوراك و پوشش 

 ایرانیان

 

همایش دوم دانش بومی و فرهنگ شفاهی ایران باختري. سخنران مهمان:  1387فروردین  14

  ي ایرانشناسی دانشگاه گوتینگن آلمانپروفسور کرین بروك، رییس دانشکده

  

ي سازمان دهندگان نخستین همایش ملی توسعه همکاري در گروه-خورشیدي 1386تا  1385

  ي کشاورزي دانشگاه رازيي روستایی،  دانشکدهپایدار روستایی از سوي گروه ترویج توسعه

  

 "روش شناسی مطالعات قومی" همکاري در کارگاه  پژوهشی-خورشیدي 1387آبانماه  30تا  29

  ی جامعه شناسی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاهاز سوي گروه پژوهش

 

ي جایگاه هرسین از  ارایه مقاله در همایش علمی پژوهشی در باره -خورشیدي 1388آبان ماه  6

  نظر تاریخی، اجتماعی و مذهبی

 

همکاري در دومین همایش ملی سوخت، انرژي و محیط -خورشیدي 1389اردیبهشت  30تا  29

 .عتی کرمانشاهاز سوي دانشگاه صن زیست،
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  که در زمان کودکی  با کشتی از یزد به بمبئی فرستاده شده بود بانو سیمینبا 

Https://zagrosecology.com


	گزارش و مصاحبه های چاپ شده

