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چکیده
زض ایه رؿتاض وگاضوسٌ تط آن اؾت تا تٍ تطضؾی ؾاذتاضی ي محتًایی ترف ورؿت
وتاب آمًظـ لًاویه ي لًافس زؾتًضی ظتان ایتالیایی تٍ ظتانآمًظان پایهٍ تها فىهًان

زؾتًض واضتطزی وًیه ظتهان ایتالیهایی

(Nuova grammatica pratica della lingua

) italianaتإلیف ؾًظاوا وًوی ( (Susanna Nocchiتپهطزاظز .چهاج ورؿهت ایهه
وتاب آمًظقی اظ ؾًی اوتكاضات آلما زض ؾال  2002نًضت گطفتٍ ي وؿرٍ رسیهس
ي انالح قسٌ آن زض ؾال  2011تٍ تاظاض اضائٍ قسٌ اؾت .زض ؾال تحههییی رهاضی
( )1396-1397ترف آغاظیه ایه وتهاب تهطای تهسضیؽ لًافهس زؾهتًضی زض زيضٌ
پیفزاوكگاَی ضقتٍ ظتان ي ازتیات ایتالیایی زاوكهىسٌ ظتهانَها ي ازتیهات ذهاضری
زاوكگاٌ تُطان تىاض گطفتٍ قسٌ اؾت .رؿتاض حاضط زض تالـ اؾت وهٍ فهاليٌ تهط
تیان يیػگی َا ي وماط ضهقف ي لهًت ایهه وتهاب آمهًظـ زؾهتًض رُهتگیهطی
فطَىگی ي اضظقی آن ضا ویع تطرؿتٍ ؾاظز.
کلیدواژهها :وتاب آمًظقی زؾتًض واضتطزی وًیه ؾهًظاوا وهًوی ظتهان ایتالیهایی
ظتانآمًظ فطَىگ.

.1مقدمه
َمایكی وٍ وٍ زض ماٌ اوتثط ؾالَای  2014ي  2016تا فىًان حاالت فام ظتان ایتالیهایی
) (Gli stati generali della lingua italianaزض قُط فیًضاوؽ تطپا قسٌ اؾت تٍ مًضًؿ
آمًظـ ظتان ایتالیایی زض ذاضد اظ ایتالیا ي ضاَىاضَای گؿتطـ آن پطزاذتٍ ي آماض رامـ
ي وامیی اظ تقساز ظتهانآمهًظان ایتالیهایی زض ؾهایط وكهًضَا اضائهٍ زازٌ اؾهت .ورؿهتیه
گطزَمأیی ایه َمایف تا فىًان ظتان ایتالیایی زض زویایی وٍ زض حال تغییط اؾت مىحهطاً
مطتی ظتان ي ازتیات ایتالیایی زاوكىسٌ ظتانَا ي ازتیات ذاضری زاوكگاٌ تُطان.

تاضید زضیافت 1397/5/23:تاضخ پصیطـ1397/7/2:

msheikholislami@ut.ac.ir
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ویاظ تٍ تُثًز ویفیت زيضٌَای آمًظقی ظتان ایتالیایی ي اضتماء ؾغح ترهم مسضؾان ضا
تطضؾی وطز ي زيمیه گطزَمأیی تا فىًان ایتالیایی ظتان ظوسٌ پؽ اظ تطضؾی میعان تحمهك
پطيغٌَای پیكىُازی زض زيضٌ پیكهیه تهٍ اضتثهاط میهان زویهای تزهاضت ي زویهای ظتهان
اذتهال یافت ي تط تإحیط يیػٌ محهًالت ي واالَای ایتالیایی تهط افهعایف اضظـ ایهه
ظتان تإویس وطز .زض آذطیه گطزَمأیی تقساز زلیك ظتانآمًظان ایتالیایی زض ؾال تحههییی
 2014-2015زض ؾغح رُان  232333373وفط تطآيضز قس ایه آماض زض مماته 13763436
تقساز ظتانآمًظان زض ؾال تحهییی  2013-2014افعایف چكهمگیط ي لاته تهًرُی ضا
وكان میزَس .تطاؾاؼ تحمیمات ي تطضؾیَای َمهیه َمهایف زالیه انهیی فطاگیهطی
ظتان ایتالیایی زض ؾغح رُان ضا میتًان زض مًاضز شی ذالنٍ وطز:
الف -زض تاظٌَای ظماوی پؽ اظ يحست ایتالیا تا تٍ لهسضت ضؾهیسن فاقیؿهم ي پهؽ اظ
رىگ رُاوی زيم تا زٍَ َفتاز ؾسٌ تیؿتم ذی فؾیمی اظ ایتالیاییَا تٍ ؾهایط وكهًضَا
فعیمت وطزوس لیىه ایه مُارطان َمًاضٌ تط آمًظـ ي ضياد ظتهان مهازضی ذهًیف زض
میان وؿ َای تقسی انطاض ي اَتمام يضظیسوس ي اظ ایه امط غاف وكسوس؛
بَ -مچىیه فطَىگ ایتالیا َمًاضٌ زض ؾهغح رُهان زض فطنهٍَهای گًوهاگًن َماوىهس
مًؾیمی ازتیات َىط مس ي آقپعی اظ رایگاَی يیػٌ ي پطاَمیت تطذًضزاض تهًزٌ اؾهت
ي تیگمان ظتان زض َط یه اظ ظمیىٍَای فًقالصوط ومكی اوىاضواپصیط ایفا میوىس.
الظم تٍ یازآيضی اؾت وٍ ایتالیا زض زٍََای اذیهط اظ وكهًضی مُهارطذیع تهٍ وكهًضی
مُارطپصیط تثسی قسٌ اؾت .اظ رمیٍ فًامیی وٍ زض افعایف قهماض مُهارطان زض ایتالیها
ومف تؿعایی زاقتٍاوس میتًان تٍ مًاضز شی اقهاضٌ وهطز :تًافهكوامهٍَهای گًوهاگًن زي
راوثٍ ما تیه ایتالیا ي وكًض مُارطذیع تًافكوامٍَای چىهس راوثهٍ اضيپهایی ي َمچىهیه
مًلقیت رغطافیایی ایتالیا .زض ایه ؾال َها مُهارطت تهٍ ایتالیها اغیهة اظ ؾهًی مطزمهان
وكًضَای اضيپای قهطلی ي وكهًضَای آفطیمهای قهمالی نهًضت گطفتهٍ ي تهیگمهان
فطاگیطی ظتان ایتالیایی زض ضاؾتای تطعطف وطزن ویاظَای ايلیهٍ ي انه تمها تهطای ایهه
مُارطان امطی تؿیاض ضطيضی تًزٌ اؾت .تسیهتطتیة ایه زؾتٍ اظ افطاز ضا ویهع مهیتهًان
گطيٌ گؿتطزٌ زیگطی اظ ظتانآمًظان ظتان ایتالیایی زاوؿت وٍ غالثهاً زض زاذه ایتالیها تهٍ
فطاگیطی ایه ظتان میپطزاظوس.
پطياضح اؾت وٍ آمًظـ ظتان ایتالیایی زض َهط یهه اظ مهًاضزی وهٍ زض تهاال شوهط قهس
مالحؾات متفايت ي يیػٌ ذًز ضا میعیثس ي تی تطزیس قیًٌ ي قاویٍ زيضٌَای آمهًظـ
ظتان ایتالیایی تٍ افطازی وٍ زض محیظ ایتالیایی ظتان َؿتىس (ایتالیهایی تهٍ فىهًان  )L2تها
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زيضٌَای آمًظقی ایه ظتان تطای افطازی وٍ زض محیظ غیط ایتالیایی ظتهان تؿهط مهیتطوهس
(ایتالیایی تٍ فىًان  )LSمتفايت اؾت .تیگمان ایه امط َمطاٌ تا َسف انیی ظتانآمهًظ
اظ فطاگیطی ظتان ایتالیایی اظ فًام انیی زض گًواگًوی ي تىًؿ تُیٍ ي تسيیه وتابَهای
آمًظقی ظتان ایتالیایی تٍ قماض میآیىس .زض حمیمت زض یهه زيضٌ آمهًظـ ظتهان وتهاب
رعئی ارتىابواپصیط اؾت ي یه وتاب آمًظقی تٍ ضيظ ي واضآمس لات اتىا ي متىاؾة تا
اَساف انیی زيضٌ آمًظقی فاليٌ تط افعایف اوگیعٌ زض ظتانآمًظان مسضؼ ضا زض ضَایی
اظ تؿیاضی اظ چالفَای ظتاوی ي یا حتی فطَىگی َمطاَی میوىس.
زؾتًض واضتطزی وًیه تًؾظ اوتكاضات آلما ) (ALMAتٍ چاج ضؾیسٌ اؾهت .اوتكهاضات
آلما چىاوچٍ زض ؾایت ضؾمی آن آمسٌ اؾت زض ؾال  1994زض قُط فیهًضاوؽ تًؾهظ
زي مسضؼ ظتان ایتالیایی وٍ زض مؤؾؿهات فطَىگهی ذهاضد اظ ایتالیها تهٍ تهسضیؽ مهی-
پطزاذتىهههس تىیهههانگهههصاضی قهههسٌ اؾهههت (https://www.almaedizioni.it).مؿهههیمً
وهازئً) (Massimo Naddeoي الؿهاوسضي زرهًلی ) (Alessandro De Giuliزض ورؿهتیه
تإلیفات ذًیف وتیزٍ ي حان تزطتٍ ؾالَا تسضیؽ ضا تٍ نًضت متهًوی ؾهازٌ تهطای
آمًظـ ظتان ایتالیایی تٍ افطاز تعضگؿال اضائٍ وطزوسَ .ماوىهًن اوتكهاضات آلمها زض ظمیىهٍ
تإلیف تُیٍ ي تسيیه وتة آمًظـ ظتان ایتالیایی تطای ظتانآمهًظاوی وهٍ ایتالیهایی ضا تهٍ
فىًان  L2ي یا  LSفطا میگیطوس تؿیاض مغطح اؾت .اظ قاذهٍَهای ایهه اوتكهاضات زض
ضؤؼ لطاض زازن ان ؾطگطمی ي اَتمام زض ایزاز ي افعایف اوگیهعٌ زض فطآیىهس فطاگیهطی
ظتانآمًظ ي َمچىیه تإویس تط آمیرتگی مفًُم آمًظـ ظتان تا فطَىگ اؾت.
زؾتًض واضتطزی وًیه ورؿتیه تاض زض ؾال  2002تا قهاته ISBN 978-88-6182-247-
 4مىتكط قسٌ اؾت ي وؿرٍ انالح ي تٍ ضيظ قسٌ آن زض ؾال  2011چاج قسٌ اؾهت.
ایه وتاب آمًظقی محهًل واض گطيَی ویؿهت ي مؤلهف آن ؾهًظاوا وهًوی (Susanna
) Nocchiاؾت .ایه مؤلف زض ؾال  1988زض زضقتٍ ظتان ي ازتیات زاوماضوی اظ زاوكهگاٌ
پیعا فاضكالتحهی قسٌ ي زض ؾال  2017مسضن زوتطای ذًز ضا اظ زاوكهگاٌ زيتیهیه زض
ضقتٍ ظتانقىاؾی واضتطزی گطفتٍ اؾتَ .م اوىًن يی زض ؾمتَای گًواگًوی اظ رمیٍ
مسضؼ ظتان ایتالیایی وعز مؤؾؿٍ تىىًلًغی زيتییه ) (DITضیاؾت اوزمه ظتانقىاؾهی
واضتطزی ایطلىس ) (IRAALتًزٌ؛ وًوی َمچىیه زض اوزمهه اضيپهایی ومهف وهامپیًتط زض
فطاگیطی ظتان ) (EUROCALLزض زویای مزاظی ي ؾطگطمیَای َسفمىس فقالیهت زاضز.
زض میان مماالت ي تإلیفات متقسز ؾًظاوا وًوی تىُا تٍ مًاضز شی وٍ وعز مؤؾؿٍ آلمها تهٍ
وكط ضؾیسٌاوس اقاضٌ میوىیم:
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زؾتًض پیكطفتٍ ظتان ایتالیایی زض ؾال  2006تها َمىهاضی ضيتطتهً تاضتالیًوهٍ
) Tartaglioneمىتكط قسٌ اؾت؛ یه ؾال پیفتط وًوی گطامامیا -تمطیهَا ي ؾطگطمی-
َای زض ضاؾتای فطاگیطی لغات تا َمىاضی تیتعیاوا ویاپیی ) (Tiziana Chiappelliتٍ تاظاض
اضائٍ زازٌ اؾت؛ زض ؾال  2003يی تا َمىاضی ؾییًیا تطتهًوی ) (Silvia Bertoniلغهات
ایتالیایی  -تمطیهَا ي ؾطگطمیَای زض ضاؾهتای فطاگیهطی لغهات ضا وگاقهتٍ ي زض ؾهال
 2002زؾتًض واضتطزی ظتان ایتالیایی -تمطیهَا -آظمًنَا – ؾهطگطمیَها ضا تهٍ ضقهتٍ
تحطیط زضآيضزٌ اؾت.
(Roberto

 .٢معرفی کلی
.7-2ساختارکتاب
زؾتًض واضتطزی وًیه زض لغـ واغص  A4مىتكط قسٌ اؾت .تط ریس ظضز ضوگ ایهه وتهاب
زضؾی زض ؾمت ضاؾت ویمنفحٍ تاال ؾغح آمًظقی آن زض تغاتك تا چاضچًب اضيپهایی
مكتطن مطرـ زضذهًل زاوف ظتاوی آ 1تا تی 2آيضزٌ قسٌ اؾت .وام مؤلف فىهًان
احط زض ترف میاوی ریس لطاض زاضوس ي زض وُایت آضم اوتكاضات آلما زض ؾمت ضاؾت وهیم-
نفحٍ پاییه مكاَسٌ میقًز .زض ایه میان فثاضت ”وؿرٍ انالحقسٌ تمامهاً ضوگهی تها
رسايل تمطیهَای رسیس ي آظمًنَای َمطاٌ تا امتیاظ مقیه زض َط ترف“ ظیهط فىهًان
احط ذًزومایی میوىس .ایه وتاب  288نفحٍ تًزٌ ي تٍ  34زضؼ تمؿیم میقًز .پهؽ اظ
َط پىذ زضؼ چىس نفحٍ تٍ آظمًن ي اضظیاتی میعان فطاگیهطی مغالهة تكهطیح قهسٌ زض
پىذ زضؼ پیكیه اذتهال یافتٍ اؾت ي وییس تمامی تمطیهَای وتهاب پهؽ اظ آذهطیه
آظمًن آيضزٌ قسٌ اؾت .زض نفحات ورؿتیه فُطؾت زضيؼ وٍ زض حمیمهت مثاحهج
زؾتًضیای َؿتىس وٍ تٍ آنَا پطزاذتٍ میقهًز مكهاَسٌ مهیقهًز ي زض اوتُها فُطؾهت
زیگطی آيضزٌ قسٌ وٍ تطاؾاؼ حطيف الفثا قماضٌ نفحٍ َط یهه اظ لهًاویه زؾهتًضی
مغطح قسٌ ضا مكرم میوىس؛ تیگمان ایه فُطؾت زض افعایف ؾطفت فم ظتانآمهًظ
زض َىگام رؿتزًی لًافس گًواگًن زؾتًضی تؿهیاض مفیهس اؾهت .زض زؾهتًض وهاضتطزی
وًیه َیچگًوٍ پیكگفتاض ي یا تًضیحاتی زضذهًل پطيؾٍ تإلیف احط مقطفهی مؤلهف
اَساف ي ضيیىطز آمًظقی ي ضيـقىاذتی ي یا ضاَىمای اؾتفازٌ اظ وتاب مكاَسٌ ومی-
قًز ي تىُا زض پكت ریس وتاب زض تاب مًفمیت ایه احط ؾٍ زلی شی آمسٌ اؾت:
تیان قفاف ي مًرع لًاویه زؾتًضی زض وازضَایی مىؾم ي ياضح وٍ امط فطاگیطی ؾهطیـ
اظ ؾًی ظتانآمًظ ضا میؿط میؾاظز؛
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تمطیهَای مفیس ي مىاؾة وٍ تا تًرٍ تٍ زضرٍ زقًاضی آيضزٌ قسٌاوهس ي قهیًٌ تىؾهیم
آنَا میعان فطاگیطی ظتانآمًظ ضا ویع اضظتاتی میوىس؛
تإویس يیػٌ تط ؾاذتاضَای ضایذ ي مفیس ظتان واضتطزی ي مقتثط وهٍ امهط تىهاضگیطی ظتهان
ایتالیایی ضا تطای ظتانآمًظ تؿُی میتركس.
ؾپؽ تاض زیگط تٍ ضيظ تًزن ایه وؿرٍ اظ عطیك مًاضز شی ذاعط وكان میقًز :زض ایهه
وؿرٍ تمطیهَا ي رسايل رسیس تؿیاضی وٍ تٍ تكطیح لهًاویه ي لًافهس زؾهتًضی مهی-
پطزاظوس ضا مكاَسٌ میوىیم؛ َمچىیه زض ایه وؿرٍ وازضَایی وٍ تٍ تیان تطذی اظ وىهات
ؽطیف ظتاوی اذتهال زاضوس ي یا ضاَىاضَایی ضا تطای پطيؾٍ ذًزآمًظی اضائٍ میزَىس
اضافٍ قسٌاوس .زض وُایت تٍ انالح تسوٍ گطافیىی ایهه وتهاب آمًظقهی ي تمامهاً ضوگهی
تًزن آن اقاضٌ میقًز.
لیمت َط ریس ایه وتاب آمًظقی  20.90یًضي اؾت.

.2-2چیٌشدرٍسٍتوریيّا
زؾتًض واضتطزی وًیه چىاوچٍ اظ فىًان آن ویع مكًُز اؾت نهطفاً تهط مثحهج لهًاویه ي
لًافس زؾتًض ظتان ایتالیایی متمطوع قسٌ اؾت .قیًٌ پطزاظـ ي چیىف زضيؼ ایه وتاب
آمًظقی تٍ نًضت شی اؾت :زض آغاظ َط زضؼ لافسٌ زؾتًضیای وهٍ تهسان پطزاذتهٍ
میقًز زض زاذ وازضی آتی ضوگ تٍ نًضت فىًان زیسٌ میقًز؛ پهؽ اظ وهازض فىهًان
زض ؾمت ضاؾت مخالَای متقسز زض ضاؾتای قفافؾاظی واضتطز لافسٌ مًضز وؾهط آيضزٌ
قسٌاوس ؾپؽ زض ممات َط یه اظ مخالَا تكطیح ي تًضیح زضذههًل چطایهی افمهال
آن لافسٌ آيضزٌ قسٌ اؾت .تمطیهَای تمامی زضيؼ پؽ اظ وازضی تٍ ضوگ آتی تیطٌ وٍ
زض آن فثاضت ”تمطیهَا“ زیسٌ میقًز تٍ نًضتی َسفمىهس ي مهسضد تىؾهیم قهسٌاوهس
تسیهنًضت وٍ غالثاً پؽ اظ تیان یه لافسٌ زؾتًضی افمال ي تىهاضگیطی آن لافهسٌ زض
ورؿتیه تمطیهَا اظ ظتانآمًظ ذًاؾتٍ ومیقًز تیىٍ زض مطحیٍ ايل ظتهانآمهًظ تىُها تهٍ
قىاؾایی آن لافسٌ زض فثاضات ي متًن میپطزاظز .تٍ فىًان مخال چیىف تمطیهَای زضؼ
قماضٌ  4وٍ تٍ تیان مثحج زؾتًضی نفات تیاوی یا تًنیفی میپطزاظز ضا مكهاَسٌ مهی-
وىیم :زض ورؿتیه تمطیه تىس وًتاَی اظ ضمان اگط زض قثی ظمؿتاوی یه مؿافط احط ایتهالً
والًیىً ) (Italo Calvinoآيضزٌ قسٌ ي اظ ظتانآمًظ ذًاؾتٍ میقًز وٍ نهفات مًرهًز
زض مته ضا تا تًرٍ تٍ زي قاذهٍ رىؿیت ي تقهساز زض رهسيلی وهٍ تهط اؾهاؼ ایهه زي
يیػگی تمؿیمتىسی قسٌ اؾت لطاض زَس .زض تمطیه قماضٌ  2زي تههًیط تؿهیاض ؾهازٌ اظ
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یه فطز ؾالمىس ي یه فطز رًان میتیىیم ظتانآمًظ تایس پاوعزٌ نفتی ضا وٍ فُطؾهتياض
آيضزٌ قسٌاوس تٍ ایه زي تهًیط اضتثاط زَس .زض تمطیه قماضٌ  3تیؿهت فثهاضات تؿهیاض
وًتاٌ آيضزٌ قسٌاوس وٍ زض َط یه تطویة حطف تقطیف وامقیه اؾم ي نهفت مكهاَسٌ
میقًز؛ زض ایه تمطیه ظتانآمًظ تىُا تایس َماَىگی تیه ارعای ایه فثهاضات ضا تطضؾهی
وطزٌ ي فثاضات نحیح ضا مكرم وىهس .زض مهته تمهطیه قهماضٌ  4تهطای َهط اؾهم زي
نًضت اظ یه نفت آيضزٌ قسٌ اؾت ي زاوكزً تا تًرٍ تٍ ان َماَىگی نهفت تها
مًنًف اظ لحاػ رىؿیت ي تقساز تایس نًضت نحیح َط نفت ضا تطگعیىس .زض تمطیه
قماضٌ َ 5كت رمیٍ تٍ نًضت وام آيضزٌ قسٌاوس زض تمهامی ایهه رمهالت نهفات
تسين حطف تانسای آذط آيضزٌ قسٌاوس الظم تٍ شوط اؾت وٍ حهطف تانهسای آذهط زض
نفات ایتالیایی مقمًالً مثیه رىؿیت ي تقساز اؾت زض ایه تمطیه ویع ظتانآمًظ تایس تها
تًرٍ تٍ ان َماَىگی نفت تا مًنًف حطف تانسای را ماوسٌ ضا تىًیؿس ي نهفت
ضا وام وىس .زض تمطیه قماضٌ  6تطای ورؿتیه تاض اظ ظتانآمًظ ذًاؾتٍ میقهًز وهٍ زض
یه مته َط یه اظ نفات ضا وٍ زاذ پطاوتع تٍ نًضت ذام لطاض گطفتٍاوس ضا تا تىاؾهة
تٍ مًنًف نطف وىس .زض وُایت زض تمطیه قماضٌ  7تىس وًتاَی آيضزٌ قسٌ اؾهت وهٍ
زض آن ظتانآمًظ تایس نفات مكرم قسٌ ضا تا نفات متضاز رایگعیه وىس؛ زض حمیمت
ظتانآمًظ تمامی زاوف ذًز زضذهًل اوغثاق نهفت تها مًنهًف ضا زض ایهه آذهطیه
تمطیه تىاض میگیطزَ .مچىان وٍ زض تًضیح تاال مكاَسٌ میقًز زؾتًض واضتطزی وهًیه
تمطیىات مطتًط تٍ لًافس زؾهتًضی ضا زض مطاحه گًوهاگًن تها زض وؾهط گهطفته میهعان
زقًاضی مثحج اضائٍ میوىس.

 .٣نقد و ارزیابی اثر
تیتط زیس َسف ي یا اَسافی وٍ تطای یه زيضٌ آمًظقی ظتان تقطیف قسٌ اؾت یىهی اظ
اؾاؾیتطیه فًام زض گعیىف وتاب متىاؾة تا آن زيضٌ اؾت .آیا َهسف زيضٌ ایزهاز ي
یا افعایف یىی اظ مُاضتَای ظتاوی یقىی قهىیساضی گفتهاضی ذهًاوف ي یها وگهاضـ
اؾت ي یا تط تیف اظ یىی اظ ایه تًاواییَهای ظتهاوی تهٍ نهًضت تطویثهی تإویهس زاضز؟
َمچىیه ایه مُاضت زض وسام ؾغح ظتاوی تقطیف میقًز؟ تٍ فىهًان مخهال َهسف یهه
زيضٌ میتًاوس افعایف تًاوایی قىیساضی – گفتاضی ظتانآمًظ زض ضاؾتای تطلطاضی مىالمهٍ
اظ ؾًی يی تا زیگطان زض ؾغح تی  1تاقس .تىهاتطایه مؿهؤيل ي یها مهسضؼ یهه زيضٌ
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آمًظـ ظتان زض گام ورؿت تایس تٍ قىاؾایی ویاظ ي زضذًاؾت انیی ظتانآمًظ پطزاذتهٍ
ي َسف آن زيضٌ ضا تا زض وؾط گطفته ؾغح ظتاوی مىاؾة تقییه ومایس.
زضذهًل زيضٌ پیفزاوكگاَی زض ممغـ واضقىاؾهی ضقهتٍ ظتهان ي ازتیهات ایتالیهایی
زاوكىسٌ ظتانَا ي ازتیات ذاضری زاوكگاٌ تُطان میتًان گفت وٍ اَساف آن تهٍ فىهًان
زيضٌ ظتانآمًظی تؿیاض ذال اؾت .تقساز تؿیاض اوسوی اظ پصیطفتٍقسگان ایهه ضقهتٍ اظ
پیف تا ظتان ایتالیایی آقىایی زاضوس ي زض ان زيضٌ پیفزاوكگاَی وٍ تمام ویمؾهال ايل
تحهییی ضا قام میقًز تٍ آمًظـ انًل ي لًافس زؾتًضی ظتان ایتالیهایی اذتههال
می یاتس ي زضيؾی َماوىس گفت ي قهىًز ذًاوهسن ي پطؾهف وگهاضـ ي تیهان قهفاَی
زاؾتان زض ویمؾالَای تقسی تٍ عًض ذال تٍ تحىیم ي اعالق زاوف زؾتًضی ظتانآمًظ
زض مُاضتَای ظتاوی میپطزاظوس .تا تًرهٍ تهٍ ایهه امهط وهٍ اظ وهیمؾهال چُهاضم زضيؼ
ترههی ایه ضقتٍ اظ لثی ازتیات ؾسٌَای گًواگًن ومس متًن ازتی تطرمٍَای متهًن
ؾههازٌ ي ترههههی ي ظتههانقىاؾههی رههایگعیه مثاحههج تههًانافعایههی ظتههاوی مههیقههًوس
تطذًضزاضی اظ زاوف لًی زؾتًضی تطای زاوكزًیان ضقتٍ ظتان ي ازتیات ایتالیایی امهطی
العامی اؾت تىاتطایه زض زيضٌ پیفزاوكگاَی گعیىف وتاتی وٍ نطفاً تط تیهان ي تكهطیح
مثاحج زؾتًضی متمطوع اؾت امهطی واؾهىزیسٌ وثهًزٌ ي زض حمیمهت پاؾهرگًی ویهاظ
انیی ظتانآمًظ زض ؾالَای تقسی تحهییی يی زض مًارٍُ تا متًن ترهههی ایتالیهایی
اؾت .الظم تٍ شوط اؾت وٍ مسضؾیه زيضٌ پیفزاوكگاَی وتابَهای زیگهطی ضا ویهع تها
َسف ایزاز ي تمًیت ؾایط مُاضتَای ظتاوی زاوكزً تطای ایه زيضٌ زض وؾط میگیطوس.
چىاچٍ زض شی تكطیح میقًز محًضیت مًضًفی ي آمًظقهی زؾهتًض وهاضتطزی وهًیه
لًافس ي لًاویه زؾتًضی ظتان ایتالیایی تًزٌ ي ایه وتهاب تهٍ تیهان ي یها آمهًظـ زیگهط
ؾغًح ظتان وپطزاذتٍ ي تط آنَا تإویسی وساضز.
ؾغح آيایی :گطچٍ زض وگاٌ ايل وؾام آيایی – وگاضقی ظتان ایتالیایی مىؿزم تٍ وؾط می-
ضؾس لیىه زض ان ایه وؾام فاضی اظ تىالض ویؿت .زؾتًض واضتطزی وهًیه َهیچگًوهٍ
اقاضٌای تٍ مقسيز لًافس مطتًط تٍ تیفؼ ي ذًاوف زض ظتان ایتالیایی وساضز ي ظتهانآمهًظ
تایس پیف اظ آغاظ تٍ واض تا ایه وتاب لًافس مطتًط تٍ تیفؼ زض ظتان ایتالیایی ضا فطا گیطز.
ؾغح ياغگاوی :زض زؾتًض واضتطزی وًیه ضيوس لاوًومىس ي ضيیىهطز آمًظقهی مقیىهی زض
فطضٍ ياغگان يرًز وساضز؛ تسیه مقىا وٍ ظتانآمًظ زض َمان نفحات ورؿتیه تا تىسَها
ي متًن ؾىگیه ي پیچیسٌای ضيتطي میقًز وٍ زایطٌ لغات آنَا زض َمهاَىگی تها ؾهغح
ظتاوی وٍ ایه وتاب تٍ آن اضراؿ میزَهس تىؾهیم وكهسٌ اؾهت .زض ایىزها الظم مهیزاوهیم
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تًضیحاتی ضا وٍ زضذهًل ؾغح ياغگاوی تهطای ظتهانآمهًظان زيضٌَهای آ 1ي آ 2اظ
ؾًی گًاَی تؿىسگی ظتان ایتالیایی تٍ فىًان ظتاوی وٍ زض ذاضد اظ محیظ ایتالیایی ظتان
فطاگطفتٍ میقًز اضائٍ قسٌ اؾت ضا تیايضیم( :گطچٍ زؾتًض واضتطزی وًیه تهطای ظتهان-
آمًظان زيضَای آ 1تا تی 2تإلیف قسٌ اؾت لیىه تا تًرٍ تٍ ایه امهط وهٍ ایهه رؿهتاض
تىُا تٍ تطضؾی ترف ورؿت ایه وتاب وٍ زض زيضٌ پیفزاوكگاَی تسضیؽ میقًز می-
پطزاظز؛ تًضیحات زضذهًل ؾغح ياغگاوی زي زيضٌ آ 1ي آ 2ضا تؿىسٌ زاوؿتیم).
ؾغح ياغگاوی آ :1زایطٌ ياغگاوی زض ایه ؾغح اظ مزمًفٍ لغات ي فثاضاتی تكىی قهسٌ
اؾت وٍ مًلقیتَای اضتثاعی میمًؼ ي ارتىابواپهصیط تهطای تهطآيضزٌ وهطزن ویاظَهای
ايلیٍ زض ضاؾتای تما ضا تٍ تهًیط میوكىس .ظتانآمًظ زض ایه ؾغح مفًُم ویهی متهًوی ضا
وٍ زضتطگیطوسٌ ویمات پط تؿامس لغتوامهٍ پایهٍ ظتهان ایتالیهایی (Vocabolario di base
) della lingua italianaاؾهت ضا متًرهٍ مهیقهًز؛ ي َمچىهیه زض تیهان قهفاَی ي یها
وگاضـ قىاذت ي تًاوایی تىاضگیطی مزمًفٍ لغهاتی وهٍ زض اغیهة فضهاَای مقىهایی
مكتطن َؿتىس ي تطذی اظ ياغگان ترهههی زض تقضهی اظ ظمیىهٍَهای وهاضتطزی ضا تهٍ
ومایف میگصاضز.
ؾغح ياغگاوی آ :2ظتانآمًظ زض ایه ؾغح اظ زایطٌ لغات پایٍای تطذًضزاض اؾت وٍ امىان
مسیطیتوطزن مًلقیتَای اضتثاعی تا محتًای لات پیفتیىی ضا تٍ اي میزَس .ظتهانآمهًظ
میتًاوس مقىای ویی متًوی وٍ حايی ویمات پطتؿامس فطَىگ پایٍ ظتان ایتالیایی میتاقس
ضا تفُمس؛ َمچىیه يی زض تیان قهفاَی ي یها وگهاضـ قهىاذت ي تًاوهایی تىهاضگیطی
مزمًفٍ لغهاتی وهٍ زض اغیهة فضهاَای مقىهایی مكهتطن َؿهتىس ي تطذهی اظ ياغگهان
ترههی زض تقضی اظ ظمیىٍَای واضتطزی ضا تٍ ومایف میگصاضز.
زضذهًل لغتوامٍ پایٍ ظتان ایتالیایی تایس گفهت وهٍ ورؿهتیه تهاض زض ؾهال 1980تهٍ
نًضت پیًؾت زض وتاتی تها فىهًان ضاَىمهای وهاضتطز ویمهات (Guida dell’uso delle
) paroleتإلیف تًلیً زمهائًضي ) (Tulio De Mauroزض نهفحات  149-183آيضزٌ قهس.
لغتوامٍ پایٍ زض یه ؾاذتاض ياحس زي گطيٌ اظ ياغگان ضا زض تط میگیطز )1 :ياغگاوی وهٍ
زض یه تاظٌ تاضیری زض متًن یه ظتان تا تؿامس تاال مكاَسٌ میقهًوس؛  )2ياغگهاوی وهٍ
اگط چٍ زض وگاضـ ي گفتاض وم تؿامس َؿتىس لیىه تطای واضتط ظتهان مفُهًم ي قهىاذتٍ
قسٌ میتاقىس؛ تسیهتطتیة ایه ياغگان اظ امتیاظی مؿهايی تها مهًضز پیكهیه ي یها حتهی
گاَی اظ امتیاظی تاالتط تطذًضزاض َؿتىس.
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تیگمان انییتطیه ومغٍ ضقف زؾتًض واضتطزی وًیه اوتراب ي تىاضگیطی زایطٌ لغهات
وامتىاؾة تا ؾغح زيضٌَای آ 1تا تی 2اؾت .ظتانآمًظ زض زيضٌ مثتسی اتتهسایی ي حتهی
متًؾظ زض ضاؾتای فطاگیطی مفاَیم ي لًافس زؾتًضی ي ح تمطیهَا تا ياغگان حمیه ي
ومتؿامس ي یا متًوی پیچیسٌ ي ؾهىگیه مًارهٍ مهیقهًز وهٍ يی ضا زض مؿهیط فطاگیهطی
ؾطزضگم ي متًلف ؾاذتٍ ي وُایتاً غطلهٍقهسن اي زض فطَىهگَهای لغهت واغهصی ي یها
الىتطيویىی ضا ؾثة میقًوس .زض شی تىُا تٍ چىس مًضز زض ایه ذهًل اقاضٌ میوىیم:
ترف ورؿت تمطیه قماضٌ  2زض نفحٍ  16وٍ ممیً اظ ياغگان وامتىاؾة تهطای ظتهان-
آمًظ زيضٌ آ 1اؾت ضا زض شی میآيضیم ي ياغگاوی وٍ زض لغتوامهٍ پایهٍ ظتهان ایتالیهایی
مًرًز ویؿتىس ضا زض مته مكرم میوىیم .پطياضح اؾت وهٍ تًضهیحاتی وهٍ پهیفتهط
زضذهًل ؾغح لغًی ظتانآمًظ زيضٌ آ 1آيضزٌ قس تٍ تمام زيضٌ وٍ مقمهًالً زض تهیف
اظ  60ؾافت تطگعاض میقًز اقاضٌ زاضز لیىه ایه تمهطیه زض ورؿهتیه نهفحات وتهاب
مكاَسٌ میقًز.
È un/un’/uno scrittore italiano contemporaneo e ha uno/una/un grande fama in
Italia e all’estero. È figlio di un/una/uno psicoanalista famoso e vive a Roma.
Due suoi libri, “Io non ho paura” e “Come Dio comanda”, sono l’isperazione per
due bei film di una/un/uno regista importante, Gabriele Salvatores.

َمچىیه زض مته تاال َماوىس تمطیهَای قماضٌ  3زض نفحٍ  13ي قماضٌَهای  4ي  6زض
نفحٍ  14افقال متقسزی تٍ نًضت نطفقسٌ زیسٌ میقًوس ي ایه زض حالی اؾت وهٍ
ظتان آمًظ زض ایه مطحیٍ َىًظ تا َط زي مفًُم مسذ فق ي لافهسٌ نهطف آن زض ظتهان
ایتالیایی وامالً تیگاوٍ اؾت.
ؾغح مقىایی :زض زؾتًض واضتطزی وًیه تٍ وسضت قاَس تىاضگیطی قیًٌَایی زض ضاؾهتای
تیان ي قفافؾاظی مقىایی ياغگانَ -ؿتیم .زض مًاضز تؿیاض اوسوی وٍ زض شی تهٍ آنَها
اقاضٌ ذًاَیم وطز اظ تهايیطی تؿیاض ؾازٌ ي اتتسایی تهطای اقهاضٌ تهٍ مفُهًم ویمهات
اؾتفازٌ قسٌ اؾت .نفحٍ  17تمطیه قماضٌ  :4مقىای ياغگان رُاوگطز عطفساض ي مسیط
تا تهايیطی ؾازٌ َمطاٌ قسٌ اؾهت؛ نهفحٍ  –39تمهطیه قهماضٌ  :2آمهًظـ ياغگهان
مطتًط تٍ ضياتظ ذًیكايوسی زض قهزطٌوامهٍ؛ نهفحٍ  –57تمهطیه قهماضٌ  :2آمهًظـ
مقىای متفايت زي فق تًاوؿته ي تیس تًزن ضا مكاَسٌ میوىیم ي زض وُایت زض نفحات
 –72تمطیه قماضٌ  –103 2تمطیه قماضٌ  –128 1تمهطیه قهماضٌ 1ي  -152تمهطیه
قماضٌ  2ياغگان گًواگًن َمطاٌ تا تهًیطقان آيضزٌ قسٌاوس .زض زؾتًض واضتطزی وهًیه

 831پژوهشوامة اوتقادي ،سال هجدهم ،شمارة هشتم ،آبان 8931

تىُا  5مًضز شی تا فالمت ؾتاضٌ مكرم قسٌاوس ي تًضیح آنَا زض اوتُای متىی وٍ زض
آن رای زاضوس آيضزٌ قسٌ اؾت:
ياغٌ  Carabinieriزض نفحٍ  19تمطیه  4مكاَسٌ مهیقهًز ي زض پایهان مهته تهٍ عهًض
ذالنٍ تٍ تمؿیم ویطيی اوتؾامی تٍ زي گطيٌ پییؽ ي واضاتیىیطی اقاضٌ قسٌ اؾت.
ياغٌ  Ischiaزض پایان تمطیه  2زض نفحٍ  94تؿیاض وًتاٌ تٍ نهًضت رعیهطٌای وًچهه
وعزیه واپ تًضیح زازٌ قسٌ اؾت.
َمچىیه زض تمطیه  5نفحٍ  111زي ياغٌ  Capriي  Lampedusaتٍ تطتیهة تهٍ نهًضت
رعیطٌای وًچه وعزیه واپ ي رعیطٌای وًچه وعزیه ؾیؿی تًضیح زازٌ قسٌاوس.
ي زض وُایت فثاضت  Lista di nozzeزض تمطیه  1نفحٍ  122تسیه نًضت تًضهیح زازٌ
قسٌ اؾت :فُطؾت َسایایی وٍ فطيؼ ي زاماز زض ركه اظزياد ذًیف تٍ زضیافت آن-
َا تمای زاضوس .ایه فُطؾت وعز مغاظٌای ؾپطزٌ میقًز ي مسفًیه تطای اوتراب َسیهٍ
ذًیف تٍ آن مغاظٌ مطارقٍ میوىىس.
الظم تٍ شوط اؾت وٍ زض زؾتًض واضتطزی وًیه ویمات َهم مقىها ي یها چىهس مقىها مهًضز
تًرٍ لطاض وگطفتٍاوس ي َیچگًوٍ تًضیحی زض تاب آنَا آيضزٌ وكهسٌ اؾهت .زض وُایهت
تایس افعيز وٍ ذًاٌ زض ؾغح ياغگاوی ي ذًاٌ زض ؾغح مقىایی َیچ تمطیىی رُت تًلیهس
ي تىطاض زض ایه وتاب زیسٌ ومیقًز ي زض آن تىُا تٍ اضائٍ ي فطضٍ ياغٌَها تؿهىسٌ قهسٌ
اؾت.

 .٤بدنه گرافیکی ،صفحه آرایی و حروفنگاری
تٍ رطؤت میتًان گفت وٍ زؾهتًض وهاضتطزی وهًیه اظ تهإحیط تههطیای وهٍ اقهتیاق تهٍ
فطاگیطی ضا زض ظتانآمًظ تطاوگیعز ي یا تهط آن تیفعایهس تطذهًضزاض ویؿهت .تمؿهیم تىهسی
فهًل تٍ ترف تیان ي تكطیح لًافس ي لًاویه زؾتًضی ي یها ترهف تمهطیهَها تىُها اظ
عطیك وازضَایی تا ضوگ آتی تیطٌ وٍ فىًان َط فهه ضا زض تهط زاضوهس ي وازضَهایی تهٍ
َمان ضوگ تا فثاضت ”تمطیهَا“ نًضت گطفتٍ ي تا تًرٍ تهٍ ایهه امهط وهٍ ضوهگتىهسی
غالة زض تمامی نفحات ایه وتاب آمًظقی ؾفیس آتهی تیهطٌ ي آتهی ضيقهه اؾهت زض
تطذی اظ مًاضز اتمام یه مثحج زؾتًضی ي آغاظ مثحج زیگط چىسان مكهرم ویؿهت.
اوساظٌ لیم زض ترف "تمطیهَا" ؾىزیسٌ ي متىاؾة تا ظتانآمًظ مثتسی وثًزٌ ي زض اغیهة
مًاضز زض َم فكطزگی ؾغًض ذهًناً تطای ظتانآمًظ زض ایه زيضٌَهای ايلیهٍ فطاگیهطی
ظتان واذًقأیىس اؾتَ .مچىیه زض ایه وتاب آمًظـ زؾتًض َیچ فىؿی مكاَسٌ ومی-
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قًز اؾتفازٌ اظ تهايیط زض مًاضز اوسوی زض ضاؾتای اوتمال مقىای ياغگان ي یا تیهان یهه
مفًُم زؾتًضی تًزٌ ي زض مًاضز زیگط زض تالـ تطای وكاط تركیسن تٍ مفاَیم ؾهىگیه
زؾتًضی نًضت گطفتٍ اؾت زض ایه میان میتًان تٍ تهايیط نفحٍ  8تمطیه قماضٌ 5
 نفحٍ  13تمطیه قماضٌ  -2نفحٍ  19تمطیه قماضٌ  4نفحٍ  23تمطیه قهماضٌ6اقاضٌ وطز .مًاضزی وٍ زض آن تا اؾتفازٌ اظ تهايیط تهٍ قهفافؾهاظی مقىهایی ياغگهان
پطزاذتٍ میقًز ضا پیفتط شوط وطزیم زض شی تهٍ مهًاضزی وهٍ زض آن تههايیط ؾهازٌ ي
اتتسایی زض ضاؾتای تكطیح یه لافسٌ زؾتًضی تىاض تطزٌ قسٌاوس اقاضٌ میوىیم :نهفحٍ
–11تمطیه قماضٌ  5رُت آمًظـ نًضت رمـ اؾامی (وٍ الثتهٍ مثحهج تیهان مقىهای
ياغگان ویع زض ایه ترف زیسٌ میقًز) نفحٍ  –21تمطیه قهماضٌ  2رُهت آمهًظـ
فمیىطز متفايت افقال زاقته ي تًزن نفحٍ  –46تمطیه قماضٌ  1تیهان يیػگهیَهای
زؾتًضی ي َمچىیه فطَىگی زض مىالمات احتطامی ي یها زيؾهتاوٍ نهفحٍ  –50تمهطیه
قماضٌ  1تیان حال اؾتمطاضی زض وُایهت زض نهفحٍ  –52تمهطیه قهماضٌ  3اؾهتفازٌ اظ
تهايیط رُت تفُیم چگًوگی تیان زض قطف اوزام واضی تًزن نًضت گطفتٍ اؾت.
تسیهتطتیة یىی زیگط اظ وماط ضقف انیی زؾتًض واضتطزی وًیه زض ومیهت ي ویفیهت
تُطٌيضی اظ تهايیط ي مفًُم ضوگتىسی اؾت ایه وتاب تٍ َیچ يرٍ اؾتفازٌ قایؿتٍای
اظ امىاوات گطافیىی زض امط آمًظـ ظتان وىطزٌ ي تسوٍ گطافیىی آن زض تؿیاضی اظ مهًاضز
ؾطزضگمی ظتانآمًظ مثتسی ي حتی مسضؼ ضا مًرة میگهطزز ي زض وُایهت ویهع وتهاب
ذكه ي تیضيح ریًٌ میوىس.

 .٥آموزههای فرهنگی در دستور کاربردی نوین
تیگمان گًواگًوی ي تىًؿ اقىال متًن زض زؾتًض واضتطزی وًیه یىی اظ وماط لًت ایه
وتاب اؾت .زض تمطیهَا ومًوٍَای تؿیاضی اظ لغقات وًتهاٌ َماوىهس مههاحثٍ ایمیه
وامٍ مىالمٍ اذثاض حًازث ي زؾتًض غصا مكاَسٌ میقًز .ياوايی مًقىافاوٍ ایه متًن
حاوی اظ زلت ي تًرٍ تاالی مؤلف زض گطزآيضی مغالثی اؾت وٍ زضذهًل يیػگیَا
ي قاذهٍَای فطَىگی تاضیری ي رغطافیایی وكًض ایتالیا تٍ ظتانآمًظ اعالؿضؾاوی می-
وىىس .تسیه تطتیة تىًؿ ي گًواگًوی وٍ تىُا زض قى متًن تیىهٍ زض محتهًای آنَها ویهع
مكًُز اؾت تیگمان ایه امط لهصت مغالقهٍ ضا زض ظتهانآمهًظ پیًؾهتٍ تمًیهت وهطزٌ ي
مثاحج زؾتًضی ضا وٍ مقمهًالً حمیه ي پیچیهسٌ َؿهتىس تها حهسی تؿهُی مهیومایهس.
زضذهًل رایگاٌ ي میعان اَمیت ان فطَىهگ زض امهط آمهًظـ ظتهان تها تهٍ اوىهًن
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وؾطیات ي مثاحج فطايوی اظ ؾًی زؾتاوسضواضان فطآیىس آمًظـ ظتان اضائٍ قسٌ اؾهت
ي َم اوىًن وتابَا ي متًن آمًظقی تٍ فىًان یىی اظ انییتطیه مىاتـ فطضٍ الگًَهای
ضفتاض فطزی ي ارتمافی ممثًل آزاب ي ؾىه ضایذ ي تیىف ي عطظ تفىط زض یهه رامقهٍ
تٍ قماض میآیىس .اضظیاتی میعان ي مًفمیت اضائٍ مهازیك فطَىگی زض وتة آمهًظـ ظتهان
تٍ زلی گًواگًوی ي تىًؿ تقاضیف مفًُم فطَىهگ مثحخهی تؿهیاض پیچیهسٌ اؾهت؛ لهیىه
پطتاضی ي تًرٍ يیهػٌ زؾهتًض وهاضتطزی وهًیه زض تىهاضگیطی متهًن حهايی مفهاَیم ي
اعالفات فطَىگی تا يرًز تمطوع نطف آن تط تیان ي تكهطیح لًافهس ي لهًاویه زؾهتًض
ظتان ایتالیایی وگاضوسٌ ایه رؿتاض ضا تهٍ تطضؾهی َهط چىهس مرتههط چگهًوگی ي میهعان
مًفمیت اوتمال انًل فطَىگی زض ایه وتهاب آمًظقهی تكهًیك مهیوىهس .اؾهتاوساضزَای
آمازگی رُاوی تهطای یهازگیطی ظتهان (The World Readiness Standards to Learning
) Languageمفًُم فطَىگ ضا تٍ ؾٍ گطيٌ تًلیسات ) (Prouductsضفتاضَها ) (Practicesي
چكماوساظَا ) (Perspectivesتمؿیمتىسی میوىس .تٍ عًض ذالنٍ اظ میان مهازیك گهطيٌ
ورؿت میتًان تٍ آحاض تاؾتاوی آحاض ازتی َ -ىطی اذتطافات ي اوتكافات ي امًض تغصیٍ؛
اظ گطيٌ زيم تقامالت مطاؾم ي آزاب ارتمافی ي زض وُایت اظ گطيٌ ؾًم مهیتهًان تهٍ
مزمًفٍ تايضَا فمایس ي اضظـَا اقاضٌ وطزَ .مهاوغًض وهٍ پهیفتهط شوهط قهس زؾهتًض
واضتطزی وًیه تط اوتمال مفاَیم ي اضظـَای فطَىگی وكًض ایتالیها تإویهس تؿهیاض زاضز ي
غالة متًن آن ضا میتًان زض تمؿیمتىسی تاال رای زاز؛ زض شی تىُا تهٍ شوهط چىهس مخهال
تؿىسٌ میوىیم:
تًلیسات فطَىگی :مقطفی ضمهان ایتالیهایی  32/10 Io non ho pauraمقطفهی فهییمَهای
ایتالیهایی  I Vitelloniي  99/4 La prima cosa bellaزؾهتًض تُیهٍ اؾهپاگتی ؾهازٌ ي
قیطیىی تیطامیؾً  88/4اعالفات زض ذههًل قهىالت وهًتال  92/5انه ي ضیكهٍ
آقپعذاوٍ ایتالیایی نفحٍ  96/3مقطفی مؿهاتمٍ ؾهاالوٍ مًؾهیمی ؾهاوطمً )(Sanremo
 100/3زؾتًض غصای محیی  104/2مًؾیمی زض لطين يؾغی ي فهط وهًظایی زض ایتالیها
.152/2
ضفتاض فطَىگی :فازات غصایی ایتالیاییَا  14/5اَمیهت وًقهیسن لُهًٌ زض ایتالیها 44/7
آزاب وًقیسن  65/1آزاب ي ضؾًم زض مىاؾثتَای گًواگًن تمًیم ایتالیها  108/5آزاب
تُیٍ َسیٍ تطای مطاؾم اظزياد .122/2
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چكماوساظ فطَىگی :اَمیت يضظـ فًتثال تطای ایتالیاییَا  14/4زیس ضایذ ایتالیاییَا تٍ
ویطيی اوتؾامی ”واضاتیىیطی“ ي تٍ ؾرطٌ گطفته ایكهان زض  18/4ي  50/2ذطافهات ضایهذ
زض ایتالیا .101/4
لیىه تطضؾی ي ياوايی زلیك محتًایی زؾتًض واضتطزی وًیه حاوی اظ اوتراب واؾىزیسٌ
تطذی اظ مفاَیم اؾت .اظ میان آنَا تىُا تٍ مًاضز شی اقاضٌ میوىیم:
تكطیح َؿتٍ ذاوًازٌ متكى اظ يالسیىی وٍ َط یه اظ اظزياد پیكیه ذًیف فطظوهساوی
زاضز  19/5ي  56/1تًضیح ركىی وٍ ظن ي مطز پؽ اظ عالق تطتیة زازٌ ي تطگعاض می-
وىىس  79/2اقاضٌ تٍ ضاتغٍ َمزىؿهگطایی  83/4فُطؾهت زالیه تؿهیاض ؾهغحی تهطای
زضذًاؾت عالق  126/6ي تیان تايض وساقته يرًز ذسا زض مخال وهازض ؾهًم زض نهفحٍ
.140
َطچىس مًاضز مصوًض تركی اظ يالقیات امطيظ وكًض ایتالیا َؿتىس لیىه تىطاض ي تإویهس
تط آنَا زض وتاتی وٍ تا َسف آمًظـ زؾتًض ظتان تإلیف قسٌ اؾت تیمًضز تًزٌ ي تىُها
تٍ تطزاقت وازضؾت ظتانآمًظ اظ پاضٌای اظ اضظـَای اوؿاوی ي ارتمافی زض ایه وكهًض
میاوزامس .تٍ فثاضتی زیگط تىطاض ي تإویس تط مفًُمی متفايت اظ انه ذهاوًازٌ پهیف-
پاافتازگی پسیسٌ امط عالق ي رسایی ي ؾًُلت يضيز تٍ ضاتغهٍای رسیهس ترهف چكهم-
اوساظَای فطَىگی رامقٍ ایتالیا ضا وٍ تا مزمًفٍ زیسگاٌ ي تايضَای رُهاوی ایهه رامقهٍ
تقطیف میقًز ضا فالس َطگًوٍ اضظـ مصَثی ي یا حتی اذاللهی وكهان زازٌ ي تهٍ وكهط
تهًیطی وٍ تىُا تا الییتی اظ ایه رامقٍ متىاؾة اؾت مهیپهطزاظز .تها تًرهٍ تهٍ افتمهاز
زاوكزً تٍ نسالت وتاب زضؾی زض تاظتاب حمایك چىیه فمیىطزی اظ راوة یه وتاب
آمًظـ زؾتًض وازضؾت واؾىزیسٌ ي تیمًضز اؾت.
تیگمان یىی اظ انییتطیه قاذهٍَا زض گعیىف وتاب آمًظـ ظتان مىاؾهة تطضؾهی
َماَىگی ي تغاتك آن تا يیػگیَای تًمی ي اضظـَای اذاللی – زیىی محه تطلهطاضی
زيضٌ آمًظـ ظتان اؾت .تیان ي تكطیح مغالثی َماوىس مًاضزی وهٍ پهیفتهط آيضزٌ قهس
فاليٌ تط ایزاز قًن فطَىگی زض ظتانآمًظان تطذی اظ ومهاط رُهان مهسضؼ ضا ویهع زض
قطایظ پیچیسٌای لطاض میزَىس ي ایه زضحالی اؾت وهٍ زض وتهاتی وهٍ تها َهسف انهیی
آمًظـ زؾتًض تإلیف ي تسيیه قسٌ اؾت تٍ ؾًُلت میتًان اظ ایهگًوهٍ پیچیهسگیَها
زيضی ي پطَیع وطز.
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 .٦نتیجهگیری
یه وتاب آمًظقی مىاؾة ياضح میمًؼ ي ذًـمىؾط مسضؼ ضا زض مؿیط آمًظـ ي
ظتانآمًظ ضا زض امط فطاگیطی یاضی میوىس اظ َمیهضي تحیی ي تطضؾی تىاؾة ؾاذتاضی
ي محتًایی مىاتـ آمًظقی امطی يارة ي ضطيضی اؾت .زض امط تطضؾی ي ياوايی وتهة
آمًظقی تایس تراعط ؾپطز وٍ تإلیف یه وتاب آمًظقی رامـ ي وام امىانپصیط ویؿت.
زض ایه تحیی فاليٌ تط مًاضزی َمچهًن َمهاَىگی وتهاب تها اَهساف زيضٌ آمًظقهی
يیػگیَای اوحهاضی ي تٍ ضيظ تًزن آن رامقیت ي قفافیت زض تیهان مغالهة تایهس تهٍ
تىاؾة قاذهٍَای محیی ي تًمی مىان ي محیظ آمًظـ تا محتًای وتاب آمًظقی ویهع
پطزاذتٍ قًز.
تطاؾاؼ تطضؾی ي تحیی پػيَف حاضط پطياضح اؾت وٍ زؾتًض واضتطزی وًیه ومهی-
تًاوس تٍ فىًان تىُا مىثـ آمًظقی زض یه زيضٌ آمًظـ ظتان ایتالیایی تىاض گطفتٍ قهًز ي
تمطوع نطف ایه وتاب تط لًافهس ي لهًاویه زؾهتًضی ظتهان ایتالیهایی اؾهتفازٌ اظ ؾهایط
وتابَای ومىی وٍ تٍ آمًظـ زیگط مُاضتَای ظتاوی تًاوف تیىافطَىگی ي یا فًامه
فطاظتاوی َماوىس ظتان اقاضٌ ي یا وكاوٍقىاؾی میپطزاظوس ضا العام میتركس.
اظ رمیٍ وماط لًت زؾتًض واضتطزی وًیه میتًان تٍ ضيظ تًزن محتًای آمًظقی تیان ي
زؾتٍتىسی لًافس زؾتًضی تٍ نًضت ياضح َمطاٌ مخالَای متقسز ي گًواگًن تىؾهیم ي
اضائٍ تمامی تمطیهَا تط اؾاؼ زضرٍ زقًاضی ي تىًؿ متًن ذًاٌ اظ وؾط فهطم ي قهى ي
ذًاٌ اظ وؾط محتًا ضا وام تطز .ومغٍ ضقف انیی ایه وتاب فمهسان ضيوهسی لاوًومىهس زض
فطضٍ ياغگان اؾت .تقساز تؿیاض تاالی ویمات وم تؿامس وهم وهاضتطز ترهههی ي زض
و واقىاذتٍ تطای ظتانآمًظ زض ؾطفت ي ؾًُلت مغالقٍ ي فطاگیطی لًافهس زؾهتًضی ي
َمچىیه ح تمطیهَا مًاوـ تؿیاضی ایزاز وطزٌ ي ؾطزضگمی ي زض وُایت تیعاضی ظتان-
آمًظ ضا ؾثة میقًزَ .مچىیه تسوٍ گطافیىی ي نفحٍآضایی تهٍ َهیچ يرهٍ ومىهی تهٍ
واَف ذكىی ي رسیت لًاویه ي لًافس زؾتًضی وتهاب وىهطزٌ ي چهٍ تؿها تهط میهعان
ذؿتگی ظتانآمًظ میافعایىس .زض ایه میان اوساظٌ لیم ي فكطزگی ؾغًض زض ترف تمطیه-
َا اظ زیگط واؾتیَای اؾاؾی ایه وتاب آمًظقی تٍ قماض مهیآیهس .زض وُایهت تایهس تهٍ
تإویس تیمًضز پاضٌای اظ متًن ایه وتاب تط تیان ي تكطیح تطذی اظ پسیهسٌَهای فطَىگهی
وٍ تا يالقیت غالة زض رامقٍ ایتالیا َمرًاوی وساضز ویع اقاضٌ وطز ایهه امهط فهاليٌ تهط
اضائٍ تهًیطی وازضؾت اظ اضظـَای اذاللی ي ارتمافی ضایذ زض وكًض ایتالیا مسضؼ ضا
زض قطایظ زقًاضی لطاض میزَس.
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پینوشت
.١ياغٌای وٍ زض تًنیف ي تكطیح اؾم آيضزٌ میقًز نفت اؾت .زض ظتان ایتالیایی نهفت اظ
وؾط تقساز ي رىؿیت تا مًنًف ذًز َماَىگی ي مغاتمت زاضز.
 .٢چاضچًب اضيپایی مكهتطن مطرهـ :فطاگیهطی آمهًظـ ي اضظیهاتی (Common European
) Framework of Reference for Languagesتطای ظتانَای مسضن زض ؾطتاؾط اضيپا انًل
ي لًافس مكتطن زضذهًل تإلیف ي تسيیه مىاتـ آمًظقی تطوامٍضیعی زيضٌَای آمهًظـ
ظتان ي یا زيضٌَای ذًزآمًظی آظمًنَای مطتًط تٍ ایه زيضٌَا ي گهًاَیَهای تؿهىسگی
ؾغًح ظتاوی ضا اضائٍ میزَس .ایه چاضچًب آمًظـ ي فطاگیطی ظتانَای مسضن اضيپهایی ضا
زض 6ؾغح آ( 1پایٍ) آ( 2اتتسایی) تی( 1متًؾظ حسال ) تی( 2متًؾهظ پیكهطفتٍ) ؾهی1
(پیكطفتٍ) ي ؾی( 2فًق پیكطفتٍ) زؾتٍتىسی وطزٌ اؾت.
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