برگزیدگان بخش بین الملل

عنایت اهلل شهرانی
(کشور:افغانستان)

زندگینامه

دکتـر عنایـتاهلل شـهرانی در  29نوامبـر  1942در والیـت بدخشـان افغانسـتان متولد شـد .وی در
سـال  1962از دانشـکده تعلیـم و تربیـت دانشـگاه کابل فارغالتحصیل و در سـال  1971اسـتادیار
دانشـگاه تعلیـم و تربیـت شـد .او سـپس در  1982بـه آریزونـای آمریکا رفت و بعد از سـه سـال
دکتـری رشـته تعلیـم و تربیـت را کسـب کـرد .شـهرانی در سـال  1992رئیـس بخـش مطالعـات
آسـیای مرکزی در دانشـگاه بینالمللی اسلامی اسلامآباد شـد ،اما در  1995به آمریکا بازگشـت
و بـه تألیـف و تحقیـق در بلومینگتـن ایندیانای امریکا مشـغول شـد.
دکتـر شـهرانی که در چهـار حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسـی ،هنر ،ادبیـات و تاریخ تخصص
دارد ،تاکنـون بیـش از  80کتـاب و دههـا مقالـه در حوزههـای علمـی ،ادبـی ،فرهنگـی ،هنـری
و فولکلـور منتشـر کـرده اسـت و مقـاالت زیـادی دربـاره بیـدل ،صالحالدین سـلجوقی ،سـنایی
غزنـوی ،امیر خسـرو دهلوی و دیگر شـخصیتهای بلنـدآوازه علمی ،ادبـی ،عرفانی و فرهنگی
دارد.
وی همچنیـن تحقیقاتـی مفصـل درزمینـ ه فارسـی تاجیکـی ،دری و پشـتو انجـام داده و زحمات
زیـادی بـرای گـردآوری هـزاران ضربالمثـل دری ،پشـتو ،ترکـی ،بلوچـی و نورسـتانی کشـیده
اسـت .دکتر شـهرانی در کتاب «امثالوحکـم دری» بیش از  8000ضربالمثـل دری را گردآوری
کـرده اسـت کـه بـه پربارتر شـدن گنجینه امثال فارسـی کمک کرده اسـت .دکتر شـهرانی همچنین
سلسـله مقاالتـی دربـاره فرهنـگ تاجیکی و لغات مسـتعمل تاجیکی در بدخشـان و تخـار دارد.
سـامانیان و مدنیـت آن دوران ،نفـوذ زبـان فارسـی در شـبهقاره هنـد ،ناصرخسـرو از نـگاه
بدخشـانیان ،غزنـی و سـنایی ،رسـاله تحقیقـی بیـدل ،امثالوحکـم دری ،امثالوحکـم پشـتو،
لغات مسـتعمل در لهجه دری بدخشـان ،گور اوغلی-داسـتانهای حماسـی افغانسـتان و ترکستان
بـه زبـان فارسـی تاجیکـی ،دوبیتیهـای تاجیکـی ،ضربالمثلهـای دری افغانسـتان ،مرزهـای
همزیسـتی زبانهـا ،تـرکان پارسـیگوی ،امثـال ترکـی اوزبکـی ،فرهنـگ تاجیکـی ،دپشـتو
متلونـه (ضـرب المثـل پشـتو) ،فرهنـگ ترکـی ازبکـی شـهران ،سـلطان محمـود غزنـوی ،امثال
ترکـی اوزبکـی بـا همـکاری عـارف عثمانـوف ،دری یا زبـان درباریان و شـکوفایی هنـر در عهد
تیموریـان ازجملـه مقـاالت و کتـب تألیفـی دکتـر شـهرانی اسـت.

