
 در شده واقع کشورهای از یکی( République française: فرانسوی به) فرانسه جمهوری رسمی عنوان با فَرانسه

 تاس کشوری سه از یکی فرانسه. هست نیز زیادی دریاهای آنسوی قلمروهای و هامنطقه دارای که باشدمی غربی اروپای

 به(. مراکش و اسپانیا از عبارتند دیگر کشور دو) باشدمی اطلس اقیانوس نیز و مدیترانه دریای در هم سواحلی ایدار که

 .اندداده( ضلعیشش: معنی) l’Hexagone لقب آن به فرانسوی زبان در کشور، این نقشه   شکل دلیل

 

 مچنینه و اروپا اتحادیه و غربی اروپای کشور ترینبزرگ و است افغانستان اندازه   کمابیش فرانسه مساحت، پایه بر

 با که است تَن میلیون ۷۶ مرز از عبور حال در فرانسه جمعیت. آیدمی شماربه اروپا قاره همه در بزرگ کشور سومین

 رشه فرانسه، مرکز. گیردمی قرار اروپا اتحادیه در آلمان از پس پرجمعیت کشور دومین رتبه در فرانسه شمار، این

 انسهفر اساسی قانون. است فرانسه فرهنگ و تجارت اصلی مرکز و کشور این شهر ترینبزرگ پاریس. است پاریس

 دموکرات و سکوالر کشوری ایجاد بر تأکید قانون این. است رسیده رسمیت به ۸۵۹۱ اکتبر ۴ در پرسی همه یک برپایه

 رد و شد تدوین فرانسه انقالب در که شهروند و انسان حقوق اعالمیه  . کنندمی ایجاد را حاکمیت حق آن، در مردم که دارد

 .ستا کشور این باورهای بیانگر ایگونه به آید،می شمار به زمینه این در تاریخی سندهای نخستین از یکی خود نوع

 

 ۰۲ و ۸۵ هایسده در که ایگونه به شد اروپا منطقه   در برتر نیروهای از یکی به تبدیل فرانسه وسطا، قرون پایان از پس

 مهمترین به تبدیل فرانسه کشور، این طوالنی تاریخ طول در همچنین. بود بسیاری استعمار تحت مناطق و هاکلونی دارای

 مرکز ار کشور این که جایی تا گردید گوناگون هایزمینه در دانشمندان و اندیشمندان هنرمندان، از بسیاری پرورش کانون

 هنری و فرهنگی علمی، جامعه   هجدهم، و هفدهم هایسده طی در. پندارندمی جهان مدرن فرهنگ شکوفایی و پیدایش

 دهنامبر «روشنگری دوره» آن به که زدند رقم را دورانی پیوستندمی آن به اروپا سراسر از که اندیشمندانی و فرانسه

 چهارمین فرانسه. است بشر تاریخ هایدوره تریندرخشان از یکی اجتماعی و فکری دستاوردهای لحاظ از و شودمی

 گردشگر میلیون ۱۸ از بیش ساله هر دلیل، همین به که است جهان در یونسکو جهانی میراث بیشترین دارنده   کشور

 .جهان در دیگری کشور هر از بیش آماری - شوندمی کشور این جذب خارجی

 

 ایکشوره از یکی فرانسه سیاست، و اقتصاد نظام، هنر، فناوری، و صنعت بنیادی، علوم فرهنگ، چون هاییزمینه در

. ستا نظامی هایهزینه و بودجه نظر از کشورها سایر بین در پنجم رتبه   دارای کشور این. باشدمی جهان تأثیرگذار و مهم

 قتصادیا نیروی که است یافته گسترش کشورهای از یکی فرانسه. داراست را سوم رتبه   ای،هسته ذخایر نظر از همچنین

 هفتم رتبه   دارای خرید قدرت برابری نظر از و جهانی بزرگ اقتصاد پنجمین دارای اقتصادی، زاویه از. دارد زیادی

 .است جهانی

 

 حصیالت،ت زندگی، باالی استانداردهای. دانست پیشرو کشورهای از توانمی را فرانسه المللی،بین استانداردهای زمینه   در

 یمعرف زندگی برای آلایده کشورهای جمله از را فرانسه انسانی توسعه باالی شاخص و آزادی زندگی، به امید سالمت،

 للم سازمان امنیت شورای دائم عضو پنج از یکی و بوده متحد ملل سازمان مؤسس کشورهای از همچنین فرانسه. کندمی

 ناتو، ت،بیس گروه هشت، گروه زبانی،فرانسه چون دیگر المللیبین نهاد و گروه چندین در همچنین فرانسه. باشدمی نیز

 از همچنین کشور این. دارد عضویت التین اتحادیه   و جهانی تجارت سازمان توسعه، و اقتصادی همکاری سازمان

 .است بوده اروپا اتحادیه   تأسیس در پیشرو کشورهای

. دارند ایمدیترانه وهوایآب نیز جنوبی بخشهای. است معتدل وهوایآب دارای فرانسه شرقی شمال و شمالی هایبخش

 هاییزمستان و بوده باالیی بارش میزان دارای مناطق این یعنی که است اقیانوسی اقلیم دارای فرانسه غربی هایبخش

 هاییستانزم و طوفانی گاهی و گرم هاییتابستان از معموالا  نیز مناطق سایر. کنندمی تجربه را گرم هاییتابستان و معتدل

 برخوردارند سرد

 زیرهج دو و ایتالیا جزیرهشبه از کشور این. باشدمی رم شهر آن پایتخت که است اروپا قاره جنوب در کشوری ایتالیا

 شماربه تهش گروه جزو و است یافتهتوسعه کشوری ایتالیا امروزه. استشده تشکیل مدیترانه دریای در سارِدنی و سیسیل

 .آیدمی



 

 ۵۸٫۷ و است نفر هزار ششصد و میلیون ۷۲ ایتالیا جمعیت. است ایتالیایی آن رسمی زبان و یورو کشور این پول واحد

 ایتالیا. ستا دنیا پرجمعیت کشور سومین و بیست و اروپا پرجمعیت کشور پنجمین ایتالیا.هستند مسیحی آن مردم درصد

 .دارد زیادی تفاوت داخلی هایکوهستان هوایی شرایط با آن ساحلی مناطق وهوایآب و دارد فصلی معتدل وهوایآب

 خاک از تکه یک و دارند قرار ایتالیا خاک درون در مارینو سان و واتیکان هاینام به کوچک بسیار مستقل کشور دو

 ایتالیا، ختپایت رم،.شودمی نامیده دیتالیا کامپیونه که دارد قرار سوئیس در و کشور این اصلی خاک از بیرون نیز ایتالیا

 از سپ.بود غرب تمدن مذهبی و سیاسی مراکز از پیاپی هایسده برای پاپ، اقامتگاه و روم امپراتوری پایتخت عنوان به

 و نیزو جمهوری ازجمله) بودشده تقسیم بسیاری خودگردان شهرهای و مناطق به ایتالیا منطقه روم، امپراتوری فروپاشی

 وجودبه را ایتالیا کنونی کشور و شده متحد ۸۱۷۸ سال در ایتالیا منطقه در سیاسی مختلف واحدهای ولی( کلیسا دولت

 .آوردند

. روندمی بشمار رومی زبان از هاییشاخه همگی تقریباا  هم ایتالیا در رایج هایزبان و هستند تبار رومی هاایتالیایی عمده

 حالتی که دارند وجود کشور این در دیگری پرگویشور هایزبان اما است ایتالیایی زبان ایتالیا رسمی زبان اینکه وجود با

 هازباناین تدریجی مرگ شروع که اندگرفته قرار نابودی معرض در هازبان این از بسیاری. دارند محلی گاه و رسمی نیمه

 مقام این کنون تا ۸۱۷۸ سال از که است کشور این رسمی زبان ایتالیایی. گرددبازمی ایتالیا بر فاشیسم حکومت دوره به

 نیز( ستنده مهاجر اکثراا  که) مسلمانان و یهودیها پروتستانها، ولی است، کاتولیک مسیحیت با اکثریت و حاکمیت .دارد را

 عضو( ۸۷٫۱۶) آنها سوم یک که هستند کاتولیک بیشتر و مسیحی ایتالیا جمعیت ۵۸٫۷۶. کنندمی زندگی کشور این در

 از که دهندمی تشکیل را ایتالیا جمعیت( ۸٫۴۶) که کنندمی زندگی ایتالیا در مسلمان نفر ۱۰۹۲۲۲ امروزه. هستند فعال

 .دارند ایتالیایی ملیت نفر ۹۲۲۲۲فقط آنها بین

 تاریخی دارای ایتالیا. استدیده بخود را بسیاری هایتمدن تولد که دریایی است،شده واقع مدیترانه دریای مرکز در ایتالیا

 .استگذاشته تأثیر فرهنگش و اقتصاد مردم، بر که باشدمی تبادالتی و هاتماس از غنی

 

 گفرهن بر گذاشتن تأثیر با هاسده طول در که باشندمی مللی جمله از نورمنها و اعراب کارتاژها، یونانیها، فنیقیها،

 .باشدمی هنری و معماری آثار از غنی ایالعادهفوق بطور ایتالیا تا اندگردیده باعث ایتالیا، محلی

 

 است،شده واقع ایتالیا کشور در جهان فرهنگی میراث از نیمی از بیش داده، انجام یونسکو که ایمحاسبه اساس بر

 .است جهان هایخشکی کل از ۶ ۲/۰۹ فقط مساحتش که کوچک کشوری

 

 یستتور جذب عوامل جمله از ایتالیا جزیره شبه در طبیعت العادهفوق تنوع و هنری آثار گذشته، از ماندهباقی هاینشانه

 .آیدمی بشمار جهان کشورهای ترینتوریستی از یکی امروزه که باشدمی کشور این به

 

 شبه از ایکننده بازدید هر برنامه که هستند هنری مقصدهای جمله از دیگر، شهرهای بسیاری و ونیز فلورانس، رم،

 اب شهرهایی در هم پنهانی فرهنگی میراثهای معروف، و بزرگ شهرهای این کنار در. دهندمی تشکیل را ایتالیا جزیره

 به اما اند،شده شناخته کمتر اینکه رغمعلی و ندارند قرار بازدیدها اصلی مسیر در البته که دارند وجود ساله هزار تاریخ

 .باشندمی جذابیت دارای ایتالیا هنری شهرهای اندازه همان

 

 نیاید باید مهم، این به نیل برای بلکه نیست، کافی آن میادین و هاموزه و معروف شهرهای از بازدید با ایتالیا شناخت

 شهری مرکز صدها و حساب بی هنری و طبیعی هایزیبایی از غنی که را کوچک ایتالیای اصطالح به رنگارنگ

 .درنوردید نیز باشند،می نظیر بی و اصیل آثاری با باستانی هایپایتخت آنها از برخی که متوسط و کوچک



 

 از هگوش هر در هالهجه و رسوم تنوع و غنا. کرد تجربه هم را ایتالیا غذاهای و دسرها باید البته شناخت این تکمیل برای

 ایتالیا که اشدبمی ایمنطقه تنوع همین بخاطر. است تنوع این آینده ایتالیایی غذاهای. باشدمی تشخیص قابل آسانی به کشور

 در توریسم عتصن پیشرفت در که عواملی دیگر جمله از. استشده المللیبین توریسم قطبهای تریناصلی از یکی به تبدیل

 سایلو وجود اروپا، غرب شمال و مرکز صنعتی کشورهای به ایتالیا نزدیکی به توانمی اندداشته نقش زیبا کشور این

 اربرخورد آن از کشوری کمتر که توریست پذیرش امکانات عالی سطح و هاقاره دیگر با اقتصادی و سریع ارتباطی

 .نمود اشاره باشد،می

 میلیونها بر عالوه طبیعتاا  رقم این و کنندمی بازدید ایتالیا از خارجی گردشگر میلیون بیست حدود میانگین بطور ساله هر

 پنج و سی رب تکیه انتخاب، این در البته و کنندمی انتخاب تعطیالتشان گذراندن برای را کشورشان که باشدمی ایتالیایی

 نتریمهم از یکی عمل در توریسم.دارند باشند،می تخت میلیون دو تقریباا  دارای که کشور در موجود اقامتی واحد هزار

 معنای به این و استداده اختصاص خود به را کشور داخلی تولید از ۹/۹۶ حدود که رودمی شمار به ایتالیا اقتصادی منابع

 خوبی اعتبار زا ایتالیا سینمای صنعت ایتالیا سینمای.دارد قرار کشاورزی بخش تولید کل از باالتر ارزش نظر از که آنست

 کندیم دریافت المللیبین و متعدد هایفستیوال در هایشساخته که است جوایزی آن گواه. است برخوردار جهان سراسر در


