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عنایت اهلل شهرانی

زندگی نامه
دكتـر عنایـت اهلل شـهرانی در 29 نوامبـر 19۴2 در والیـت بدخشـان افغانسـتان متولد شـد. وی در 
سـال 1962 از دانشـكده تعلیـم و تربیـت دانشـگاه كابل فارغ التحصیل و در سـال 1971 اسـتادیار 
دانشـگاه تعلیـم و تربیـت شـد. او سـپس در 1982 بـه آریزونـای آمریكا رفت و بعد از سـه سـال 
دكتـری رشـته تعلیـم و تربیـت را كسـب كـرد. شـهرانی در سـال 1992 رئیـس بخـش مطالعـات 
آسـیای مركزی در دانشـگاه بین المللی اسـامی اسـام آباد شـد، اما در 199۵ به آمریكا بازگشـت 

و بـه تألیـف و تحقیـق در بلومینگتـن ایندیانای امریكا مشـغول شـد.
دكتـر شـهرانی كه در چهـار حوزه تعلیم و تربیت و روان شناسـی، هنر، ادبیـات و تاریخ تخصص 
دارد، تاكنـون بیـش از 80 كتـاب و ده هـا مقالـه در حوزه هـای علمـی، ادبـی، فرهنگـی، هنـری 
و فولكلـور منتشـر كـرده اسـت و مقـاالت زیـادی دربـاره بیـدل، صاح الدین سـلجوقی، سـنایی 
غزنـوی، امیر خسـرو دهلوی و دیگر شـخصیت های بلنـدآوازه علمی، ادبـی، عرفانی و فرهنگی 

دارد. 
وی همچنیـن تحقیقاتـی مفصـل درزمینـه  فارسـی تاجیكـی، دری و پشـتو انجـام داده و زحمات 
زیـادی بـرای گـردآوری هـزاران ضرب المثـل دری، پشـتو، تركـی، بلوچـی و نورسـتانی كشـیده 
اسـت. دكتر شـهرانی در كتاب »امثال وحكـم دری« بیش از 8000 ضرب المثـل دری را گردآوری 
كـرده اسـت كـه بـه پربارتر شـدن گنجینه امثال فارسـی كمک كرده اسـت. دكتر شـهرانی همچنین 

سلسـله مقاالتـی دربـاره فرهنـگ تاجیكی و لغات مسـتعمل تاجیكی در بدخشـان و تخـار دارد.
نـگاه  از  ناصرخسـرو  هنـد،  شـبه قاره  در  فارسـی  زبـان  نفـوذ  دوران،  آن  مدنیـت  و  سـامانیان 
بدخشـانیان، غزنـی و سـنایی، رسـاله تحقیقـی بیـدل، امثال وحكـم دری، امثال وحكـم پشـتو، 
لغات مسـتعمل در لهجه دری بدخشـان، گور اوغلی-داسـتان های حماسـی افغانسـتان و تركستان 
بـه زبـان فارسـی تاجیكـی، دوبیتی هـای تاجیكـی، ضرب المثل هـای دری افغانسـتان، مرزهـای 
دپشـتو  تاجیكـی،  فرهنـگ  اوزبكـی،  تركـی  امثـال  پارسـی گوی،  تـركان  زبان هـا،  همزیسـتی 
متلونـه )ضـرب المثـل پشـتو(، فرهنـگ تركـی ازبكـی شـهران،  سـلطان محمـود غزنـوی، امثال 
تركـی اوزبكـی بـا همـكاری عـارف عثمانـوف، دری یا زبـان درباریان و شـكوفایی هنـر در عهد 

تیموریـان ازجملـه مقـاالت و كتـب تألیفـی دكتـر شـهرانی اسـت.
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