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زندگی نامه

آدریانـو والریـو رسـی زبان شـناس، واژه شـناس و ایران شـناس ایتالیایـی در سـال 19۴7 در رم بـه 
دنیا آمد. وی از سـال 1980 تا 2017 اسـتاد زبان شناسـی و سـپس لغت شناسـی ایران در دانشـگاه 
»اورینتـال« ناپـل بـود و در حال حاضر اسـتاد بازنشسـته و عضـو برنامه های دكتـری در دپارتمان 
ایران شناسـی همـان دانشـگاه اسـت. ایشـان در دانشـگاه رم زبان هـا، تاریـخ و تمدن هـای خـاور 
نزدیـِک باسـتان و مـدرن را آموخـت. همچنین مدیریـت موسسـه ایتالیایی آفریقا و شـرق نیز در 

كارنامه رسـی ثبت شـده اسـت.
پروفسـور رسـی مدیریـت پـروژه بین المللـی »فرهنگ لغـت ریشه شناسـی و مقایسـه ای بلوچی« 
بـا هـدف انتشـار اولیـن فرهنـگ لغـت ریشه شناسـی زبـان بلوچـی را بـه عهـده دارد و بنیانگـذار 
 PRIN مطالعـات بلوچسـتان اسـت. از سـال 1980 تاكنـون، به عنوان محقق ارشـد، شـش پـروژه

دربـاره زبان شناسـی ایـران و رسـم الخط فارسـی را مدیریـت كرده اسـت. 
وی بیـش از 2۵0 اثـر در قالـب تالیـف كتـاب و مقالـه، ترجمـه، تصحیـح دربـاره زبان شناسـی 
تاریخـی و توصیفـی )فارسـی قدیم، عیامی، اشـكانی، فارسـی میانه، سـغدی، كـردی، بلوچی، 

فارسـی، براهویـی و اردو(، تاریـخ سیاسـی شـبه قـاره هنـد و شـرق ارائـه كرده اسـت.
رسـی از سـال 2001 تاكنـون مدیریـت پـروژه بین المللـی داریـوش را بـرای بایگانـی دیجیتـال و 
ویرایـش جدیـد كتیبه هـای سـلطنتی هخامنشـی بـه عهـده دارد و از سـال 2016 رئیـس انجمـن 
بین المللـی مطالعـات دریـای مدیترانـه و شـرق )ISMEO( بـوده كـه بسـیاری از اقدامـات علمـی 
و فرهنگـی در ایتالیـا را در زمینـه ایـران باسـتان و مـدرن و همكاری هـای علمـی ایـران و ایتالیا از 

طریـق مجموعـه ای از تفاهم نامه هـای امضـا شـده بـا نهادهـای ایرانـی پشـتیبانی می كنـد.
وی همچنیـن مدیـر علمـی پـروژه »مطالعـات و تحقیقـات در مـورد فرهنگ هـای آسـیا و آفریقا: 
سـنت و تـداوم، احیـا و اشـاعه« اسـت كـه در چارچـوب آن پروژه هـای تحقیقاتـی متعـددی، از 
رسـم الخط  تـا  فـارس(  در  ایتالیـا  و  ایـران  باستان شناسـی  مشـترک  )مأموریـت  باستان شناسـی 

)DARIOSH( و زبان شناسـی تـا تاریـخ ادیـان، در حـال انجـام اسـت.


