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 بين األصالة والمعاصرة  النابوليتانيةاألغنيه 
 O Sole Mioسلوب الصياغة الفنية الحديثة ألغنية دراسة تحليلية أل 

 IL Voloالبوب اإليطالي بصوت فريق
القنصل  أمنية محمد سمير محمد عبد الحميد 

 مقدمة
هي نتاج مؤلف بشكل عام من اللغة     Canzone Napoletana  ة باإليطاليةتانياألغنية النابولي

النابولية ذات صوت ذكوري بعزف منفرد ومصحوبة بآلة موسيقية ، وتعد سمة مميزة لمدينة نابولي وإقليمها 
إيطاليا ، وأصبحت  الحب وطبيعة جنوب  مواضيع  إلى  اإلشارة  على  اعتادوا  أنهم  إال   ، متنوعة  وكلماتها 

منذ عقد  رس  ةموجود  ةتانيالنابولياألغنية   الساحة  على  ، وهناك عنصرين ساعدا على انتشارها   1830مياً 
هو وجود الطبيعة الشعبية المثلى ، والثاني هو وجود العديد من المحال الموسيقية وناشري األغاني  األول 

يعد من أهم المهرجانات التي تضم أنشطة فنية وثقافية عدة ، وقد تميز ع ن فمهرجان الربيع النابولي مثالً 
 70مهرجانات إيطاليا وتظاهراتها الثقافية بأن الفنون والموسيقي األدائية التقليدية تستحوذ فيه على أكثر من  

، وعلى ذلك فقد اختارت الباحثة (1)ألف زائر من خارج إيطاليا    90% من أنشطته ويزوره سنوياً أكثر من  
األغنيات   أشهر  على مستوى العالم والتي كانت تقدم في تلك المهرجانات لتتناولها بالدراسة ةتانيالنابوليأحد 
 Eduardo Diدي كابوا إدوارد للمؤلف  1898التي تم تأليفها عام O Sole Mioشمسيوالتحليل وهي أغنية  

Capuaجيوفاني كابورو  والكاتبGiovanni Capurro   ، لمعرفة أسلوب الصياغة الفنية الحديثة لتلك األغنية
للوصول إلى أدائها بالشكل الفني وذلك    IL Voloفولو    ايـــليو البوب األوبرالي اإليطاليوالتي قام بأدائها تر 

 السليم.
 
 
 
  .الزقازيق النوعية ، جامعة   مدرس دكتور بكلية التربية 

(1) Paolo Ruggieri, Canzoni Italiane, Fabbri Editori, 1994, P.2-12 . 
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 مشكلة البحث
قام والحداثة  حيث  التي تتسم باألصالة   النابوليتانيةنموذجاً لألغنية  O Sole Mioشمسي تعد أغنية

 ILبأداء فرقة البوب األوبرالي اإليطالي  2011، ثم قدمت بشكل جديد عام ئهاالعديد من المطربين  بأدا
Voloتناولها في دراسة علمية متخصصة بالدراسة التحليلية ، للتعرف أسلوب  ، وبالرغم من ذلك هناك ندرة في

 .  للوصول إلى أدائها بالشكل الفني السليموذلك ،   عينة البحث  النابوليتانيةالصياغة الفنية الحديثة لألغنية  
 هدف البحث

 Oشمسي النابوليتانيةأسلوب الصياغة الفنية الحديثة لألغنية يهدف هذا البحث إلى التعرف على  
Sole Mio    بأداء فرقة البوب األوبرالي اإليطاليIL Volo  ، للوصول إلى أدائها بالشكل الفني السليم  وذلك. 
 أهمية البحث

أساليب   وتحديد  السابق  الهدف  و بتحقيق  لألغنية  األداء  الحديثة  الفنية                   النابوليتانيةالصياغة 
 .الوصول إلى أدائها بالشكل الفني السليم  يمكن عينة البحث  
 سؤال البحث

 ؟   عينة البحث    النابوليتانيةغنية  المستخدمة في األالفنية الحديثة  الصياغة  و األداء  باليأسما هي -
 حدود البحث

 النصف األول من القرن الحادي والعشرين .  الزماني
 األغنية النابوليتانية في إيطاليا .  الحد المكاني

 .O Sole Mioشمسيأغنية    موضوع البحث
 . المنهج الوصفي  تحليل محتوى  منهج البحث 
للمؤلف IL Voloبأداء فرقة البوب األوبرالي اإليطالي O Sole Mioشمسيالنابوليتانيةاألغنية  عينة البحث
 .إدواردو دي كابوا  الموسيقي  
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 أدوات البحث
 .بـ عينة البحث    المدونات الموسيقية الخاصة -
 .الخاصة بـ عينة البحث    التسجيالت الصوتية -
بالدقائق، الميزان، السلم، الصيغة، األغنية  استمارة تحليل محتوى العناصر التي تناولِتها مثل النص، زمن  -

 التقنيات المستخدمة، متطلبات األداء.
 مصطلحات البحث

نوع من الغناء الدنيوي يرجع أصله إلى مدينة نابولي ،   Canzone Napoletana  النابوليتانيةاألغنية  
المغني المنفرد ، وظهر في أواخر القرن التاسع عشر وكان يكتب من ويقوم بأدائها  ويتسم بالطابع الخفيف  

 .(1)الشعر الشعبي الملحمي البسيط  
البوب وشائعةش موسيقى هي  Pop Music  موسيقى  نشأت  عبية  اللغات  بمختلف  العالم  في  منتشرة 

المتحدة األمريكية في ، آالت الجيتار الكهربائي والدرامز واألورغ   تتنوع ما بينو ،    1950في عام   الواليات 
 .(1)تعتبر من أشهر أنواع الموسيقى العالميةو أصلها يتكون من تجمع الموسيقى الشعبية األمريكية قديماً و 

الشائعة   الناس وتنشرها الموسيقى هيجميعأنواعالموسيقى  من  كبيرة  شرائح  تتقبلها  ،   التي  اإلعالم  وسائل 
تعد تجارية ما  في الوقت الراهن والتي ترافق   mainstreamاالتجاه السائد وهي األنواع التي تعتبر وغالباً 

 .  (2)التقليدية  وتختلف عن الموسيقى الفنونية والموسيقى الحداثة بدرجة أكبر من التقاليد
 
 
 
 
 
، ص  2000رية ، القاهرة ، مركز الحاسب اآللي ، مجمع اللغة العربية ، دار الهيئة العامة لشئون المطابع األمي معجم الموسيقى،عواطف عبد الكريم (1)

91  ،101 . 

(1) Steve Sullivan, Encyclopedia o f  Grea t Popular Song Record ings , Volum e 2 , Scarecrow Press, October 4 , 

2013, P. 101-103 . 

(2)  Arno ld , Denis, The New Oxf ord  Com panion  to  Music , Volum e 2 , Oxf ord  University  Pr e s s ,  1 9 8 3 ,  

P. 1467  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://web.archive.org/web/20170217211538/https:/books.google.com/books?id=QWBPAQAAQBAJ
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 الدراسات السابقة  -
 (3)الموسيقى والثقافات المضادة في إيطاليا المشهد النابوليالدراسة األولى بعنوان 

Music and Countercultures in Italy, the Neapolitan Scene 

تتناول هذه الدراسة األغنية النابوليتانية من حيث أصولها وتعريفها وكيف كانت من األمثلة األولى 
محاوالت الموسيقيين الشبان النابوليين في الستينات من القرن   الشعبية للموسيقى في إيطاليا ، وتعرض أيضاً 

الماضي تطوير االتجاهات المضادة للثقافة اإليطالية في ذلك الوقت ، فقد بدأ هذا النوع من ذخيرة األغاني 
ثة في بلد عائق في طريقهم لذا قاموا بإعادة تشكيل األغنية النابوليتانية الكالسيكية ووجدوا لها طريقاً إلى الحدا

 يتغير بسرعة كبيرة وهي تفتخر اآلن بجيل جديد من الفنانين المتحمسين .
وترتبط هذه الدراسة بالبحث الراهن من حيث تناول نشأة وتاريخ األغنية النابوليتانية ، وتختلف معه  

لصياغة الفنية سلوب ااألغنيه النابوليتانية بين األصالة والمعاصرةدراسة تحليلية ألمن حيث تناول الباحثة  
 .IL Voloبصوت فريقالبوب اإليطالي   O Sole Mioالحديثة ألغنية  

 (1)؟بناء الهوية عبر الثقافات في أغنية نابولي موسيقى حية من الماضيالدراسة الثانية بعنوان  
Identity construction and transcultural vocation in Neapolitan Song,             

A’living music’ from the past? 

تجيب هذه الدراسة عن سؤال ما إذا كانت هناك أغنية نابوليتانية حقيقية بهويتها الخاصة أم ال 
واإلجابة نعم فهي تعد المنتج الموسيقي األصيل لبناء الهوية ، كما تحدثت عن تقاليد الموسيقى النابوليتانية  

 خرى .والثقافات الموسيقية األ
وترتبط هذه الدراسة بالبحث الراهن من حيث تناول نشأة وتاريخ األغنية النابوليتانية ، وتختلف معه  

سلوب الصياغة الفنية األغنيه النابوليتانية بين األصالة والمعاصرةدراسة تحليلية ألمن حيث تناول الباحثة  
 .IL Voloبصوت فريقالبوب اإليطالي   O Sole Mioالحديثة ألغنية  

 
 

(3)  Giovanni Vacca, Music and Countercultures in Italy: the Neapolitan Scene , Volum e 9 , 2012 ,.67-83. 

(1)  Francesco Giannattasio & Giovanni Giuriati, Identity construction and transcultural vocation in Neapolitan 

Song, A’living music’ from the past, Nota – Valter Colle / Udine , 2017. 
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 طار النظري اإل أولا 
 .  Canzone Napolitanaالنابوليتانيةاألغنية  نبذة تاريخية عن  -
 .Giovanni Capurro1859–  1920جيوفاني كابورو الشاعر نبذة عن  -
 .Eduardo Di Capua  1865  –  1917إدواردو دي كابوا  المؤلف الموسيقي  نبذة عن  -
 .   IL Voloفولو  ايـــلن فرقة البوب األوبرالي اإليطالينبذة ع -

 التحليليطار اإل  ثانياا 
 .O Sole Mioشمسي  النابوليتانيةدراسة تحليلية لألغنية   -
 نتائج البحث وقائمة المراجع ثم ملخص البحث . -

 اإلطار النظري أولا 
 Canzone Napoletanaالنابوليتانيةاألغنية نبذة تاريخية   -

األغاني  أبد أصول  عشر منذ  النابوليتانيةت  الثالث  بعد القرن  رسمي  بشكل  بدأت  ثم   ،
وأصبحت من أهم األغاني   ،  1224عام   IIFrederickفريدريك الثانينابوليفي التي أنشأها  الجامعة تأسيس

الشعر   مع  واسع  نطاق  على  انتشرت  التي  األيام ،  العاطفية  في  البيوت  ربات  تغنيها  كانت  والذي 
بعد وجود التناقض بين الطبيعة وصعوبة الحياة   خاصةً و من شعب نابولي،    اً عفوي  اً تعبير   ابوصفه  المشمسة

عشر  فيو  الخامس  الموسيقيين القرن  من  العديد  أصبح  للمملكة  الرسمية  اللغة  نابولي  لغة  أصبحت  عندما 
، وترجع نشأتها إلى الموسيقى النابوليتانية القديمة بشكل نسبي بالنسبة للموسيقى (2)الجوقات الشعبية ينشئون

نابولي ثالث أكبر مدن في أوروبا ، فلقد كان إقليم نابولي يتمتع باستقاللية عرقية وسياسية ، حيث تعد مدينة 
وتتأثر شماالً بأوروبا وجنوباً بمناطق البحر المتوسط مما ترتب عليه ثراء إيطاليا فهي تقع في جنوب البالد  

كبير أهم القوالب ثقافي  من  العالم وواحدة  الغنائية في  النماذج  أهم  من  كانت واحدة  النابوليتانية  ، واألغنية 
ن ميالدها بين القرنين التاسع عشر والعشرين كنتاج لحركة برجوازية أوروبية  غنية الشعبية ، فقد كالألالممثلة 

ومشروع من الحداثة الثقافية ، وهكذا نشأت كجزء مهم من هوية الطبقة المتوسطة المحلية الناشئة ، ولكن في 
 

(2) Paolo Ruggieri, Canzoni Italiane, Ibid, P.2-12 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%82%D8%A9
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من قبل   على سبيل المثالالوقت نفسه تم تناولها وإعادة صياغتها بشكل مستمر من قبل الطبقات الشعبية  
بوستيجاتوري   باسم  المعروفين  المتجولين  مما   posteggiatoriالموسيقين  باسلوب شعبي  الذين صاغوها 

المحافظة محلياً من خالل سحر األغنية النابوليتانية التي جعلها قريبة لعامة الناس ترسخت القيم البرجوازيه 
الفخر والدعابه والسخ من  روح  وأطفت  الطبقي  الصراع  دون  نابولى  حالت  لمواطني  األغنية رية  ، وتغنى 

النابوليتانية دائماً بلكنة أهل نابولي ، حيث تعتبر من األغاني اإليطالية الكالسيكية وواحدة من أهم الموسيقات  
الشعبية في العالم باعتبارها أكثر صلة وارتباطاً بالثقافة اإليطالية ، فهي تغنى في الشوراع وتسمع من النوافذ 

المناسباتوالمطاعم و  الحفالت وكل  المادريجا،  (1)تؤدى في  أغاني  من  نوع  تعتبر  البسيطة  مؤلفة وهي  ل 
العشرين ، فهي تتسم بالطابع دنيوية غنائية القرن  أوروبا خالل  الرقص في  ، وقد شاع غنائها في حانات 

تم نقلها إلى الخارج من الخفيف وتهدف إلى إثارة إعجاب الجمهور ودفعه إلى التصفيق بين مقاطعها ، وقد 
ديد من الفنانين  ، وقد حظيتباهتمام الع (2)1920و  1880قبل مهاجرين من نابولي وجنوب إيطاليا بين عامي  

الء الفنانين ألفيس  هؤ بالخارج عندما ظهرت في أوبرا متروبوليتان في نيويورك في أوائل القرن العشرين ، ومن 
يعتبر و هو مغني وكاتب أغاني وممثل أمريكي و  Elvis Aaron Presley 5193 – 1977إيرون بريسلي

أهم الرموز الثقافية في القرن العشرين ، والتي كانت أحد أشهر يشار إليه باسم ملك الروك آند رول  و   أحد 
أبداً   أو  اآلن  إنه  مبيعاً  األغاني  أكثر  من  وواحدة  األغنية   It’s Now or Neverأغنياته  على  قائمة 

موضوع البحث الراهن ، والتي قام بغنائها الصوت األوبرالي لوتشيانو بافاروتي  O Sole Mio(3)النابوليتانية  
Luciano Pavarotti   وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قدمت هذه  1980بالشكل الكالسيكي في عام ،

 .2011في عام IL Voloمن فرقة البوب األوبرالي اإليطالي   أوكستراليةاألغنية بأسلوب صياغة فنية  
 
 
 

 
(1)  Giovanni Vacca, Music and Countercultures in Italy: the Neapolitan Scene , Volum e 3513 , 2012 . 

الموسيقىعواطف عبد الكريم ، (2)  . 101،  91، مرجع سابق ، ص  معجم 

(3) Da vid  Bra cket t, The New Oxf ord  Com panion  to  Music ,Presley, Elv is, 20  Ja nuary  2001  . 
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 Giovanni Capurro  1859  –  1920نبذة عن الشاعر  جيوفاني كابورو   -
درس الفلوت في  في نابولي ، 1859فبراير عام  5في يوم  Giovanni Capurroولد  جيوفاني كابورونشأته

كشاعر وصحفي وكاتب  ، وكان يعمل   معهد نابلس الموسيقي وتخرج منه وكان يتمتع بصوت جيد في الغناء
 .شغفه األساسي هي الكتابة  وكانت   مسرحي
على الصعيدين الوطني والدولي ،  اً ومغني اً وكاتب  اً وموسيقي  اً وصحفي  اً نابولي  شاعراً   كان جيوفاني  األدبيمشواره  

ف  ، عشر  التاسع  القرن  في  اإليطاليين  الشعراء  أفضل  من  اإليطالية وكان  باللهجة  الشعر  كتب 
والشعر هي جزء كبير ومهم من أمساهماته في الشعر النابولي سواء في كلمات األغاني وكانت  النابوليتانيةو 

إيطاليا اللهجة في  أدب    O Sole mio'شمسيأغنية     كتب جيوفاني كابورو    1898في عام  ، و   مرجع 
وترتبط قصة عمل الموسيقى الخاصة باألغنية    Eduardo di Capuaالملحن إداواردو دي كابوا  وطلب من 

عندما كان رئيس تحرير جريدة إيطاليا وجد  ،جيوفاني كابورومولد هذه الغنيه بأحد أعياد ميالد كاتبها وهو  
نفسه وحيداً في مكتبه بوم عيد ميالده ولم يتذكره أحد بالتهاني فقرر أن يهدي نفسه نصاً لم يتوقع أن يجوب 

أنحاء المعمورة وأن يسحر اجمل االصوات وقد تم اقتباسها بعد ذلك أكثر من مرة أما عن المرة االولى   كل 
في تأليفها  من  العام  نفس  كان  فقد  االعنية  هذه  فيها  قدمت  من Piedigrottaبيدرجوتا  التي  جزء  وهو 

إيطاليا  Chiaiaحي في  المستديرة نظمتهاوقد  ،  (1)بنابولي  روج المائدة  النشر  مؤسسة  لها    تالتي 
،  مشهورةاألغنية األولى النداء شعبي أصبحت وبعد ، وجاءت في المرتبة الثانية في نابولي   Bideriير بيد
 Ammoreتحول الحب  كتب  جيوفاني كابورو  العديد من األغاني ومنهم على سبيل المثال ال الحصر و 

che gira–   يا قنفذ الشارع'O scugnizzo–  يا غواغليون'O guaglione d'–    الصيدلي'o speziale  -  
فنان من  وقد كان  جيوفاني  A chiantosa'شيانتوسا  –Chitarra miaجيتاري    –Lily Kangyليلي كانجي 
الفن   مهتم و أجل  يكن  شهرةاالمتنان  بتلقي    اً لم  األكثر  ابتكاره  عام  عن  ثالثين  ارتبط كما  ،    اً لمدة 

 .(2)أواخر حياته كموظف إداريكمراسل وناقد مسرحي وفي  روما بجريدة

 
(1) McGraw-Hill, encyclopedia of World Drama , An International Reference Work, by Stanley Hochman, McGraw-

Hill, inc; P.110 . 
(2)://capurro.php /www.naplesldm.com/http. 
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 .(3)في نابولي بإيطاليا  1920عام يناير   18يوم  كابورو في جيوفاني   توفي  وفاته 
   Eduardo Di Capua1865–  1917إدواردو دي كابوا  نبذة عن المؤلف الموسيقي -

كابوا  ولد  نشأته   موسيقي1865مارس عام    12يوم  Eduardo Di Capuaإدواردو دي  في درس  ،ألب 
عازف والده   دراسته لمتابعةترك  سرعان ولكن في نابولي  San Pietro a Majella ماجيالأ  بيترو سان معهد

في  ، و   بأوكرانياOdessaأوديساعندما كان فيأوروبية سافر مع والده إلى عدة بلدان،  ألوروبا في جولةالكمان 
 وهو شاب . في تأليف الموسيقىالرحالت مع والده بدأإدواردو 

 في أعمال غنائية كثيرة، كما وضع    Russo Vincenzo فينتشنزو روسو  الشاعرمع  تعاونمشواره الفني 
كابوا   األغاني    دي  أشهر  و   النابوليتانيةموسيقى  مع 1898  عامفي  ،  بالتعاون  كبير  نجاح  الشاعر حقق 

  " كابورو  اإليطالي  الشهيرة   Giovanni Capurro جيوفاني  األغنية  لحن  ، O Sole mio' شمسيفي 
إيطالياً نشيدصبح  تساألغنية  تكانو  رومانسياً   لعام  و اً   األوليمبية  األلعاب  دورة  في   1920خالل 

لم يتمكن قائد الفرقة من العثور على الموسيقى للنشيد الوطني اإليطالي الفعلي ، لذا قام    ،Antwerpأنتويرب
 .  O Sole mio'بعزفبدالً من ذلك 

 .(1)1917عام  في  أكتوبر   3يوم في نابولي   إدواردو دي كابوا توفي  وفاته  
 IL Voloايـــل فولو ن فرقة البوب األوبرالي اإليطالينبذة ع  -

من البـاريتون جانلوكــا الفرقـةوتتـكون األوبرالــي ، اإليطـالي الثالثـي البـوبي فرقــة هـILVoloإيـل فولـو 
،   BoschettoIgnazioبوشيتوإغنازيو و BaronoPiero بييرو بارون  التينور و   Gianluca Ginobleجينويبل  

فـوزهم بمهرجــان  بـعدوهـي ـمزيج موسـيقى مســتوحى ـمن التقليـدي والمبتـكر   Popera باسـمموسيقاهن يصـفو و 
فـي مسـابقة األغنيـة األوروبيــة مثلـوا إيطاليـا وفـي نفـس العــام ،  2015عـام للموسـيقى an Remo  سـانريمو

 البث التلفزيونيانتشار أقوى من خالل وصلوا إلى المركز الثالث لكنهم تمكنوا من تحقيق ،و   النمساب فيينا في
ــاموا ، ألعـمــالهم  ــردين بـــأداء قـ ــانين منفـ ــن األغـــاني كفنـ ــد ـم ــرة األولـــى وغنـــوا ، العديـ ــاً للـم ــة نابوليمـع ــهأغنيـ  تانيـ

 
(3) The Bread and the Rose, A Trilingual Anthology of Neapolitan Poetry from the 16th Century to the Present , 

P.109 
(1)Di_Capuait.m.wikipedia.org/wikihttps://Eduardo_ 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_di_San_Pietro_a_Majella
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7_(%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Russo
https://en.wikipedia.org/wiki/Trio_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Italians
https://en.wikipedia.org/wiki/Tenor
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Boschetto
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Boschetto
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Boschetto
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanremo_Music_Festival_2015
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanremo_Music_Festival_2015
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanremo_Music_Festival_2015
https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
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 Tonyتوني رينيسقام المغني وكاتب األغاني اإليطالي والمنتجو ،  O Sole mio'شمسيالشهيرة   الكالسيكية
Renes   تم تسمية المجموعة في البداية، وقدقرر ترتيب لقاء معهمو الثالثي  بأعجب و باكتشاف أدائهمI Tre 

Tenorini لكن تم و ،  هي مجموعه من األوبرا الشائعة خالل التسعينيات وأوائل العقد األول من القرن العشرين
ــاً  نحن األغنيـــة الخيريـــة فـــي م2010شـــاركت المجموعـــة فـــي عـــام و ، The Tryo(2)إلـــى تغييــر اســـمها الحقـ

 Unمثــل هـذا الحـب الكبيـر  - Granadaغرناطـة   بـأداء أغـاني اً قـاموا أيضـو ،  ـمن أجـل هـايتي25الـعالم
amore così grande   في أواخر عام و  ، الموسيقي الستينسانريمو مهرجان  خاللللملكة رانيا ملكة األردن

 O Sole'شمسيقدم الثالثي أغنية    2011يوليو عام  31، وفي    IL Voloإلى  تم تغيير اسمها أخيراً 2010
mio   لبرنـامج  نجـمة الـرئيس الخيريـةPresident's Star Charity   فــي سـنغافورا للمسـاعدة فـي جمــع

 لــ  قدم الثالثي أيضاً نفس األغنيـة 2011سبتمبر عام  4الخاصة ، وفي  األموال من أجل ذوي االحتياجات
 .  MDA Telethon(1)حفل العمل

 
 الطار التحليلي  ثانياا  

  –  Roberto Murolo1912األصلية بصوت روبيرتو موروللو  O Sole Mioشمسي  أغنيةقدمت 
أحد أكبر وأشهر رواد األغنية النابوليتانية ،  ،    2003 يعد  قدمها بالشكل التقليدي بمصاحبة آلة حيث  هو 

أدائه بال فتميز   ، فقط  في األداء بالرغم من نبرات صوته القوية إال أن شاعرية  الطة و ابسالسة و سالالجيتار 
وشاعرياً   تقديم  ،  أدائه جاء حالماً  أعيد  القرن الحادي والعشرين بشكل  ثم  األغنية في  حديث من فرقة هذه 
اإليطالي األوبرالي  للكومبو وقد  ،    IL Voloالبوب  الحديثة  الكتابة  بأسلوب  النوتة  بكتابة  الباحثة  قامت 

المصاح للفرقة ، وسوف تتناولها بالدراسة التحليلية للتعرف على أساليب األداء والصياغة المستخدم في  بة 
 الفنية الحديثة لألغنية النابوليتانية .

 

 
(2)Il Volo.en.wikipedia.org/wikihttps:// 
 موقع اإلليكتروني السابق ال(1)

https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Renis
https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_record
https://en.wikipedia.org/wiki/We_Are_the_World_25_for_Haiti
https://en.wikipedia.org/wiki/We_Are_the_World_25_for_Haiti
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanremo_Music_Festival_2010
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 O Sole Mioشمسي  النابوليتانيةدراسة تحليلية لألغنية    -
 بيانات العمل  

 . 2011اإلنتاج 
 .  Giovanni Capurroجيوفاني كابورو مؤلف النص  

 .  Eduardo di Capuaإدواردو دي كابواالمؤلف الموسيقي  
 .  IL Voloإيل فولو  تريو البوب  داءاأل

 سلم صول الكبير .السلم المستخدم  

 
 ثالث دقائق ونصف .زمن األغنية  

 . A Bثنائي بسيط  القالب
 .، ثالثي بسيط                  ، ثنائي بسيطبسيط   رباعيالميزان 

 
 .في شكل إيقاع التيني متوسط السرعة    Cha – Chaتشاتشا  اإليقاع  

 
 مازورة .    110الموازيرعدد  

 للفرقة  التكوين اآللي
جيتار  –مجموعة الجيتارات  جيتار صولو  –فيوال صولو     –كمان ثاني    –كمان أول    مجموعة الوتريات  

 –بونجز  –كاستنيت  –تومبا    –بركشن  إيزوريزو    –آلة التمباني    –آلة الهورن    -باص جيتار     –ريتم  
 .أجراس  

 .الحادة   2مي درجةإلى  الغليظة  2ريدرجةمن للحن النطاق الصوتي 

4 
4 

2 
4 

3 
4 
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 .منطقة الجوابات  1يسدرجةإلى  1صولدرجةمن للغناء النطاق الصوتي 
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 اإليطاليةالنص الشعري باللغة 

 

 

 

 

 

 

 النص الشعري باللغة العربية 

 

 

 

 

  

 كم هو جميل .. إنه يوم مشرق 
 بعد العاصفة واألمطار

 كم هو جميل .. إنه يوم مشرق 
 ولكن هناك شمس أخرى

 أكثر بريقاً ولمعاناً 
 إنها شمسى

 المشرقة في وجهك
 ويأتي الليل وتغيب الشمس

 وأشعر بالحزن 
 وأجلس وأنتظر تحت نافذتك

 وتغيب الشمسويأتي الليل  
 ولكن هناك شمس أخرى

 أكثر بريقاً ولمعاناً 
 إنها شمسي

 المشرقة في وجهك

 ا

CHE bella cosa ’na jurnata ’e sole, 
N’aria serena doppo ’na tempesta! 
Pe’ ll’aria fresca pare già ’na festa... 
Che bella cosa ’na jurnata ’e sole. 
Ma n’atu sole  
Cchiù bello, ohine’,  
||:’o sole mio  
Sta nfronte a te!:|| 
Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne, 
Mme vene quase ’na malincunia; 
sotto ’a fenesta toia restarria, 
Quanno fa notte e ’o sole se ne scenne. 
Ma n’atu sole  
Cchiù bello, ohine’,  
||:’o sole mio  
Sta nfronte a te!:|| 

 ا
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 O Sole Mio شمسي النابوليتانيةاألغنية  للحن التوضيحيالتحليل 
موسيقية    - مازورةمقدمة  كنترابنطية الوتريات  مجموعةتؤديها    )101:    1(من  بمصاحبة  الهورن  وآلة 

ناعم فيما بأداء  ، وييتخللها تنويعات لحنية تؤديها آلة الفيوال وآلة الجيتار  ير  في سلم صول الكبوهارمونية  
 .ا يميز أسلوب الموسيقى الالتينيةاألداء الحر الموزون تمهيداً لدخول الغناء بنعومة ، وهو م يشبه  

مازورة  ىاألولالجملة    - صوت الباريتون في ، ويبدأ فيه الغناء بفي سلم صول الكبير    )641:    102(من 
( بأداء   25في مازورة )   Sole( إلى المقطع الغنائي  102في مازورة )   Che Bella Cosaالمقطع الغنائي

الباريتون ألداء  ، وقد  Pناعم اختيار صوت  الكلمات ، ثم التصاعد في   بداية األغنية ليتناسب مع رقة  تم 
الغنائي  MFاألداء المقطع  ( بشكل تدريجي ، حيث يقوم   36:    262من مازورة )     oleSMa n’atuفي 

 O( من نغمة سي في المقطع الغنائي  37ي أناكروز مازورة ) لصوت التينور في أداء تعبيري ف بتسليم الغناء
Soleنغمة لغنائية بهارمونية ، مع صوت الباريتون الذي يقوم باستعراض مهاراته االحادة  منطقة  ال1دو  إلى 

، ثم العودة تدريجياً    O Sole Mio( في المقطع الغنائي 39مازورة ) في أناكروز   Fوصوالً إلى األداء القوي
من مجموعة الوتريات   المصاحبة( ، وجاءت    461حتى ختام الكوبليه في مازورة )    MFلألداء المتوسط   

الخلفية   إيقاعية عريضة في  بأشكال  الضعف  -كنترابنطية  هارمونية   PPبأسلوب شديد  ، ومصاحبة 
 .لمجموعة الجيتار الرتمي بأسلوب أداء باص أوستيناتو على ضغوط إيقاع التشاتشا  

بنفس أسلوب األداء والمصاحبة هو إعادة للحن الكوبليه األول  و (    79:    462من مازورة )ةالثاني  الجملة  -
 شعري.النص  مع اختالف ال، ولكن  من الفرقة 

، إال أنه يتميز   ةالثانيالجملة وهو إعادة للحن الجزء الثاني من (   110:  81 من مازورة )القسم الختامي   -
بأدائه القوي والتوزيعات البوليفونية والتي تتناسب مع طابع الموسيقى الالتينية والتي تتميز بالقفالت والختام 

لكن هناك شمس اته الغنائية على المقطع الغنائيالقوي ، حيث يبدأ صوت الباريتون الغناء باستعراض مهار 
من أناكروز مازورة ) وبيان أن هناك شمس ساطعة أخرى ة للتعبير عن قوة العاطف oleSMa n’atuأخرى  

بأداء قوي ونفس طويل بمصاحبة قوية آللة التمباني على   1صول  –1ال  النغمات الحادة( على    84:    81
بشكل قوي في مازورة )   األوركسترا  آالت  تدخل  ثم   ، لسلم صول  األساسية  ( ويستمر صوت   84الدرجة 
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ف الغنائيالباريتون  المقطع  من  بقوة  الغناء  )    ’Cchiù bello, ohineي  مازورة  الم   85في  قطع ( حتى 
( ، ثم يدخل صوت التينور األول والثاني  912في مازورة )  nfronte a te Staالمشرقة في وجهك الغنائي

، ثم يتحول األداء 1دو –( على نغمات سي   92بهارمونية غنائية مع صوت الباريتون في أناكروز مازورة ) 
بين جميع األصوت التينور والباريتون حتى ختام العمل وتصاحب ذلك جميع   هارمونيإلى غناء جماعي  

بأشكال عريضة في  كنترابنطية  بمصاحبة  الوتريات  مجموعة  تقوم  التمباني ، حيث  عدا  األوركسترا  آالت 
الرتمي  الجيتار  مجموعة  وتقوم  بوليفونية  بمصاحبة  والجيتار  الفيوال  الصولو  آالت  تقوم  بينما   ، الخلفية 

 .صاحبة هارمونية بأسلوب أداء باص أوستيناتو على ضغوط اإليقاعبم 
 O Sole Mio شمسي   النابوليتانيةفي األغنية  ألسلوب األداءالتوضيحي  تحليلال
وآلة البيانو مجموعة الوتريات ة  في سلم صول الكبير بمصاحب  (  461:    102من مازورة )الجملة األولى  -

استخدام  والجتيار   مع  آال،  بمصاحبة  الهارموني  الموسيقي   –البونجز    –التومبا  البركشناإليقاعت  التوزيع  
 :نقسم إلى جزئين  تبأداء إيقاع الرومبا ، و  الكاستنيت   -األجراس   –يزوريزو  اإل
 :بالنصالشعري  ويقوم بأدائه مؤدي واحد  (  52: 102من مازورة ) Aاألول  الجزء  •
 
 
 

 
 
 

ــرق  ـــــــ ــــــــوم مـش ــــــــه يـ ــل .. إنـ ـــــــ ــــــــو جميـ ــــــــم هـ  كـ
ــــــــار ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــفة واألمطـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد العاصـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  بعـ
ــــــــة ـــــــ ـــــــافية والمعـ ـــــــ ــــــــبح صـ ـــــــ ـــــــماء تصـ ـــــــ  الـس
ــرق  ـــــــ ــــــــوم مـش ــــــــه يـ ــل .. إنـ ـــــــ ــــــــو جميـ ــــــــم هـ  كـ
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الصوتي   درجةللغناء  النطاق  إلى  ري  درجة  المنطقة   1ري  من  في  وجاءت   ، أوكتاف  مسافة  تعد  وهي 

 المتوسطة وصوالً إلى المنطقة الحادة .

 
 مناطق الرنين 

ال- المتوسطةمن  رنين  جاء  الالخيشوم –الفم  المنطقة  المنطقة  برنين  المزج  برنين مع  بالجبهة والدعم  حادة 
 .الحلق

 النفس 
 الغنائية القصيرة والمتوسطة .استخدم المؤدي النفس الطبيعي ألداء الشطرات  -

 التقنيات المستخدمة  
المؤدي  - بنعومة وإنسيابية في األداء وخطف النفس أجاد  الهابطة والصاعدة  السلمية  التسلسالت  أداء  في 

 بمرونة بين الشطرات الغنائية القصيرة .
  Legatoمتصل   ، مع أسلوب األداء الPortamentoفي استخدام أسلوب التزحلق الصوتيأجاد المؤدي  -

أج الرنين ، حيث  مناطق  بين  التنقل  من خالل  الغنائي  الخط  أدائه على الحروف ، والحفاظ على  اد في 
وتعتبر تلك المهارة من المهارات غنائية ،  شطرةببراعة ومرونة ونعومة في آخر كل    a – e – oالمتحركة

الصوتي  التزحلق  أثناء  المتحركة  الحروف  نطق  لصعوبة  نظراً  وذلك  مكثف  تدريب  إلى  تحتاج  التي 
Portamentoالصوت وثباته في المقطع الغنائي  ، مع الحفاظ على منطقة ولون رنينSole  ( من مازورة

 ة الوتريات واإليقاع والجيتار .المصاحبة الموسيقية في الخلفية من مجموعو ( ،  25:   24
 ظالل التعبير  

المؤدي  - الضعيفأجاد  األداء  أسلوب  استخدام  الصوت واألداء نعومة ودفء يتناسب مع   Pفي  إلكساب 
 المعنى الدرامي للنص الشعري .
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وتوزيع هارموني ناعم مناسب للنص الشعري والجيتار في لحن إنسيابي    مجموعة الوترياتجاءت مصاحبة  -
في   اإليزوريزو   –التومبا   –البونجز    –الكاستنيت  البركشنمصاحبة إيقاع الرومبا باستخدام آالت اإليقاع مع ، 

 أسلوب ناعم وإنسيابي يتناسب مع الحالة الدرامية للنص الشعري .
 
( ، ثم  361:  263صوت الباريتون من مازورة ) بأداءيبدأ الغناء ( 461:   263من مازورة )  Bالثانيالجزء•

 النص الشعري :ب( على مسافة الثالثة    37تنضم إليه أصوات التينور بغناء هارموني في أناكروز مازورة ) 
 
 
 
 

 

ـــرى ـــــــ ـــــــ ـــمس أـخ ـــــــ ـــــــ ـــاك ـش ـــــــ ـــــــ ـــن هنـ ـــــــ ـــــــ  ولكـ
ــــاً  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــًا ولمعانـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــر بريقـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  أكثـ
ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا شمـس ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  يإنهـ

ـــك ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــي وجهـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــرقة فـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  المـش
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الصوتي   مسافة    1الإلى درجة  1سيمن درجةللغناءالنطاق  تعد  المنطقة أوكتاف وسابعةوهي  ، وجاءت في 
 المتوسطة وصوالً إلى المنطقة الحادة .

 
 مناطق الرنين 

الحلق  –الفم ، مع الدعم برنين   الرأس  –الجبهة    للمؤديين من رنين المنطقة الحادةرنين  جاءت مناطق ال-
 .  الخيشوم  –الفم   والهبوط لرنين المنطقة المتوسطة

 النفس 
النغمات في المؤديكال  استخدم  - الحاجز ألداء  الحجاب  بعضلة  الطويل والمدعم  النفس  األول والثاني  ين 

من     -    -    -  ممتدة  أشكال إيقاعية  على  المنطقة الحادة ، مع استخدام الرباط الزمني  
 .السريع Undulationلصوتي  ، وأداء أسلوب التموج ا ( 40:   39 –  38:  37  – 28:   27مازورة ) 

 .س الطبيعي ألداء الشطرات الغنائية القصيرة  استخدم النف -
 التقنيات المستخدمة  

األشكال اإليقاعية الممتدة من السريع على  Undulationالمؤديين استخدام أسلوب التموج الصوتي   كلأجاد -
:    37من مازورة )   o – eعلى الحروف المتحركةكذلك في ختام كل شطرة غنائية  و ، (  40:   39مازورة ) 

38 –  39   :40  ). 
 الصاعدة والهابطة برشاقة ونعومة في المنطقة الحادة .السلمية في أداء التسلسالت  المؤدي أجاد  -
الباريتون  أجاد    - لصوت  نغمات                   المؤدي  بين  ما  الصاعدة  الخامسة  لمسافة  اللحنية  القفزات  أداء  في 
 1ري  –صول   نغمات ( ، و  39:   38في مازورة ) Inner Hearingباستخدام التخيل الداخلي1صول –1دو

 .دون الخروج عن الخط الغنائي  (   43في أناكروز مازورة ) 
على Appoggiaturaحلية األبوجاتورا األشكال اإليقاعية السريعة فيما يشبه المؤديين في أداء   كلأجاد    -

اإليقاعي   )أناكروز  في  الشكل  الغنائي  (    45مازورة  المقطع  موحد   Teaعلى  بأداء وتزامن جماعي 



 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

910 
 

، مع إكساب اللحن األساسي هارمونية غنائية لمسافة الثالثة بدخول المؤدي يحتاج إلى تدريب ومهارة عالية 
تقسيم الهارمونية بين المؤديين الثالثةالثاني و  ، ويتم  مع المصاحبة من مجموعة الوتريات بالتوزيع   الثالث 

 .  الموسيقي وآالت اإليقاع
للحفاظ على الخط الغنائي دون الخروج    Legatoفي استخدام أسلوب األداء المتصل  أجاد المؤدون الثالثة -

 عنه بحرفية عالية في األداء وبصوت مفتوح رنان .
 ظالل التعبير  

اإل  - وآالت  والجيتار  الوتريات  لمجموعة  المصاحبة  قويجاءت  بشكل  المصاحبة   Fيقاع  استخدام  مع   ،
البوليفونية بإضافة خطوط لحنية كونترابنطية لمجموعة الوتريات بشكل يتناسب مع الوصول إلى ذروة األداء 

 الغنائي .
اتسم أداء المؤديين الثالثة بالخفة والرشاقة وعدم البطء بما يتناسب مع أساليب األداء الغنائية الحديثة ،   -

 وبصوت مفتوح ورنان.
الهارمونية للغناء والمصاحبة الموسيقية متوائمة مع أساليب الهارمونية الحديثة ، حيث جا  - الصياغة  ءت 

بشكل حديث وعصري يواكب مراحل التطور الموسيقي في القرن الحادي   النابوليتانيةأجادوا في تقديم األغنية  
 والعشرين .

 .  ةالثانيالجملة وهو إعادة للحن الجزء الثاني من (   110:  81 من مازورة )القسم الختامي   -
وجاءت في المنطقة    وثالثةوهي تعد مسافة أوكتافين   1سي إلى درجة  1صول  من درجةللغناءالنطاق الصوتي 

ال في  الصوتية  المساحة  تلك  توزيع  تم  حيث   ، والحادة  والمتوسطة  أصوات الغليظة  كل  بين  هارمونيات 
 .المؤديين

 
 الرنينمناطق  

الحادة    الخيشوم والمنطقة –والمنطقة المتوسطة الفم  الفم –الحلق    المنطقة الغليظةالرنين من   ت مناطقجاء-
 وذلك حسب قدرة ومساحة أصوات الباريتون والتينور . الجبهة  –الصدر   –الحلق   بالرأس ، مع الدعم برنين
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 النفس 
الحجاب الحاجز ألداء النغمات الحادة والمتوسطة   - بعضلة  الطويل والمدعم  النفس  المؤديين  كل  استخدم 

والغليظة على أشكال إيقاعية ممتدة ، الستعراض مهاراتهم الغنائية وإبراز الهارمونيات وفقاً للصياغة اللحنية 
 الغنائية .

 التقنيات المستخدمة  
القسم الختامي      بغناء براز واستعراض مهاراته الغنائية ، حيث بدأ  أجاد مؤدي صوت الباريتون في إ  -
من أناكروز   oleSMa n’atuفي المقطع الغنائي  1ال –1صول ي بنفس طويل مدعم على نغمات حادةقو 

األول851:   81مازورة )  ، مع استخدام أسلوب    Legatoواحد طويل بأسلوب األداء المتصل  ( في نفس الكروش 

في  على الشكل اإليقاعي   Maالغنائيفي المقطع   aأثناء األداء على حرف  Undulationموج الصوتيالت

بمهارة وبراعة   -  -  - ( ، وأداء أشكال إيقاعية مختلفة على مسافة ثانية مثل   82مازورة )  
 وصوت مفتوح رنان وهي مهارة تحتاج لتدريب مكثف.

على الشكل اإليقاعي  Portamentoم أسلوب التزحلق الصوتيأجاد مؤدي صوت الباريتون في استخدا  -

 .  Sole( على المقطع الغنائي  84ازورة ) في م  
والصا  - الهابطة  السلمية  التتابعات  أداء  في  الباريتون  صوت  مؤدي  طبيعة أجاد  مع  تتناسب  بقوة  عدة 

الموسيقى الالتينية في ختام األعمال الغنائية ، حيث تمتاز بقوة التعبير وتدفق العاطفة بما يتناسب مع معاني 
 كلمات النص الشعري والدراما الغنائية .

ية أجاد كل المؤديين في صوت التينور في الدخول واالنضمام بسالسة وقوة بهارمونيات على مسافة لحن  -
تصل إلى أوكتاف ما بين أصوات التينور ، وثالثة ما بين صوتي التينور والباريتون وهي مهارة تحتاج ألذن 

الجماعي األداء  على  تدريب  على  عالوة  مدربة  الغنائي  موسيقية  المقطع  من  بداية  في   O Sole، وذلك 
 ( .  92أناكروز مازورة ) 
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بو   - بشكل  األداء  الثاني في  التينور  مع صوتي التينور األول والباريتون على أشكال أجاد صوت  ليفوني 

في مازورة )  Mioوالمقطع الغنائي  ،  (    92في مازورة )    Soleعلى المقطع الغنائي    إيقاعية ممتدة  
 .  1سي  –دو  ( على نغمات 94

باستخدام  - أجاد كل المؤديين في قفلة ختام العمل في األداء بقوة على أشكال إيقاعية ممتدة   -
بكل صوت على مساحة  الغنائية  الهارمونية  التوزيعات  مع وضوح   ، بصوت رنان  الطويل  المدعم  النفس 

 Sta nfronteالمشرقة في وجهك             في المقطع الغنائي 1سي إلى نغمة ري نغمةصوتية واسعة من 
a te   ( 110:  1053من مازورة  . ) 

 ظالل التعبير  
أثناء األداء الموحد في ختام العمل بشكل  FFاستخدام أسلوب األداء األكثر قوةجاء أداء المؤدون الثالثة ب  -

 .ليتناسب مع ختام العمل  قوي وبصوت متوازن بينهم  
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لألغنية المدونة الموسيقية
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 نتائج البحث
التحليلية   الدراسة  فرقة البوب  بأداO Sole Mioشمسي    النابوليتانيةلألغنية  بعد   ILاألوبرالي اإليطاليء 

Volo  ،البحثأسئلة  الباحثة اإلجابة على   توصلت  : 
 ياغة الفنية الحديثةأساليب الص

أغنية  - اإليطالي  O Sole Mioشمسي  تعتبر  األوبرالي  البوب  فرقة  لألغنية IL Voloبأداء  نموذجاً 
أساليب الكتابة الفنية الحديثة من تنويعات  من خالل صياغتها لحن بسيط مع استخدام ،   الحديثة  النابوليتانية

ليتناسب مع أساليب  بمصاحبة مجموعة الجيتارات  مجموعة الوتريات  وكنترابنطية تؤديها  بوليفونية وهارمونية  
 .األداء الغنائية الحديثة  

و   - الوتريات  لمجموعة  المصاحبة  متنوعة  و   اتالجيتار مجموعة  استخدمت  بأشكال  اإليقاع  منها آالت 
 .الهارموني والبوليفوني  

الثالثة  قدم    - القرن O Sole Mioشمسيالنابوليتانيةاألغنية  المؤديين  موسيقى  مع  تتناسب  بروح جديدة 
القرن التاسع   مرة في  قدمت ألول  األغنية  هذه  أن  من  بالرغم   ، وأعيد تقديمها مرة عشر  الحادي والعشرين 

بدون كالسيكي تقليدي ولكن بأسلوب Roberto Muroloبأداء ربوبيرتو موروللو  أخرى في القرن العشرين  
 .مصاحبة أوكرسترالية  

 ، ثنائي بسيط ، ثالثي               بسيط  .   بسيطموازين مختلفة منها رباعي ألغنية في اجاء  -
مجموعة  موسيقية  المقدمة  الأت  بد  - تؤديها  هارمونية وكنترابنطية  ، ويتخللها الوتريات  بمصاحبة  والهورن 

الموزون ، وهو ما يميز أسلوب  توزيعات لحنية بسيطة حالمة تؤديها آلة الفيوال وآلة الجيتار يشبه األداء الحر 
 الموسيقى الالتينية .

في مجموعة الوتريات كنترابنطية بأشكال إيقاعية عريضة من بمصاحبة    ةوالثاني  ىاألولالجملة  جاء أداء    -
مصاحبة هارمونية لمجموعة الجيتار الرتمي بأسلوب أداء باص مع  ،    PPالخلفية بأسلوب شديد الضعف  

أعطى لها روح جديدة وشكل حديث يواكب موسيقى القرن الحادي  ، مما  اع تشاتشا  أوستيناتو على ضغوط إيق
 .والعشرين 

4 
4 

2 
4 

3 
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الختامي    - القسم  أداء  ،  جاء  األوركسترا  آالت  جميع  من  التوزيعات بمصاحبة  باستخدام  أدائه  فتميز 
حيث  والتي تتناسب مع طابع الموسيقى الالتينية والتي تتميز بالقفالت والختام القوي،  والهارمونية  البوليفونية  

قامت مجموعة الوتريات بمصاحبة كنترابنطية بأشكال عريضة في الخلفية ، بينما تقوم آالت الصولو الفيوال 
بوليفونية ومجموعة الجيتار الرتمي بمصاحبة هارمونية بأسلوب أداء   بمصاحبة  الباص أوستيناتو والجيتار 

 تشاتشا بقوة تتناسب مع طبيعة الموسيقى الالتينية.على ضغوط إيقاع 
 أساليب األداء المستخدمة

للغناء من المنطقة المتوسطة إلى المنطقة الحادة ، وفي الختام جاءت من المنطقة  النطاق الصوتي  جاءت   -
 .المتوسطة إلى منطقة الجوابات  

مؤدي واحد ، حيث استخدم النفس الطبيعي والتسلسالت  بدأ بغناء  والثاني  من الكوبليه األول  A الجزء األول -
 .بنعومة وإنسيابية في األداء    السلمية الهابطة والصاعدة

ومراعاته الحفاظ  Legato، مع أسلوب األداء المتصل  Portamentoاستخدم أسلوب التزحلق الصوتي  -
 .على الخط الغنائي أثناء التنقل بين مناطق الرنين  

 السريع في ختام كل شطرة غنائية .  Undulationأجاد المؤديان في استخدام التموج الصوتي   -
 .ببراعة ومرونة ونعومة في آخر كل شطرة غنائية    a – e – oجاء أداء المؤدي للحروف المتحركة -
 .إلكساب الصوت النعومة والدفء ليتناسب مع النص الدرامي   Pلوب األداء الضعيفتخدم المؤدي أساس -
، فاستخدم النفس الطويل المدعم بعضلة بدأ بغناء المؤدي األول    ةوالثانيالجملة األولىمن   B الجزء الثاني -

 .داء النغمات في المنطقة الحادة الحجاب الحاجز أل
 التسلسالت السلمية الصاعدة والهابطة بنعومة في المنطقة الحادة .أجاد المؤديان في أداء   -
لحادة ، أجاد المؤديات في أداء القفزات اللحنية لمسافة الخامسة من المنطقة المتوسطة إلى بداية المنطقة ا -

 .  Inner Hearingباستخدام التخيل الداخلي
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مسافة لحنية تصل إلى أوكتاف ما بين أصوات  بسالسة وقوة بهارمونيات علىفي ختام العمل جاء الغناء   -
التينور ، وثالثة ما بين صوتي التينور والباريتون وهي مهارة تحتاج ألذن موسيقية مدربة عالوة على تدريب 

 ليتناسب مع ختام العمل الغنائي.، مع وضوح التوزيعات الهارمونية الغنائية   على األداء الجماعي
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 ملخص البحث
بين األصالة والمعاصرة  النابوليتانيةاألغنيه   

 O Sole Mioدراسة تحليلية ألسلوب الصياغة الفنية الحديثة ألغنية 
 IL Voloبصوت فريقالبوب اإليطالي  

 
النابولي باإليطاليةتانياألغنية  هي نتاج مؤلف بشكل عام من اللغة     Canzone Napoletanaة 

النابولية ذات صوت ذكوري بعزف منفرد ومصحوبة بآلة موسيقية ، وتعد سمة مميزة لمدينة نابولي وإقليمها 
إيطاليا ، وأصبحت  الحب وطبيعة جنوب  مواضيع  إلى  اإلشارة  على  اعتادوا  أنهم  إال   ، متنوعة  وكلماتها 

منذ عقد  رسمياً    ةموجود  النابوليتانيةاألغنية   الساحة  ، وهناك عنصرين ساعدا على انتشارها   1830على 
هو وجود الطبيعة الشعبية المثلى ، والثاني هو وجود العديد من المحال الموسيقية وناشري األغاني  األول 
يعد من أهم المهرجانات التي تضم أنشطة فنية وثقافية عدة ، وقد تميز عن  فمهرجان الربيع النابولي مثالً 

 70جانات إيطاليا وتظاهراتها الثقافية بأن الفنون والموسيقي األدائية التقليدية تستحوذ فيه على أكثر من  مهر 
، وعلى ذلك فقد اختارت الباحثة أحد ألف زائر من خارج إيطاليا  90من    % من أنشطته ويزوره سنوياً أكثر

األغنيات   فالنابوليتانيةأشهر  تقدم  كانت  والتي  العالم  مستوى  بالدراسة على  لتتناولها  المهرجانات  تلك  ي 
أغنية  والتحليل   عامO Sole Mioشمسيوهي  تأليفها  تم  إدوارد  1898التي  كابللمؤلف  ــــدي   واــ

CapuaDiEduardo  جيوفاني كابورو والكاتبGiovanni Capurro  لمعرفة أسلوب الصياغة الفنية الحديثة
للوصول إلى أدائها وذلك IL Voloايل فولولتلك األغنية ، والتي قام بأدائها تريو البوب األوبرالي اإليطالي 

 الفني السليم .  بالشكل
 أوالً اإلطار النظري . -
 ثانياً اإلطار التحليلي . -
 البحث .نتائج البحث وقائمة المراجع ثم ملخص  -
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Research Summary 

The Neapoletan song between originality and contemporary 

An analytical study of the modern art formulation of O Sole Mio 

The voice of the Italian pop team il Volo 

The Neapolitan song in Italian Canzone Napoletana is a p roduct generally 

composed of the Neapoletan language with a male voice with a solo p laying and 

accompanied by a musical instrument, and is a distinctive feature of the city of 

Naples and its region and its words are varied, but they used to refer to the t opics 

of love and the nature of southern Italy, and the Neapoletan song became officially 

present on the scene Since the decade of 1830, there are two elements that help ed 

its spread, the first is the existence of the ideal popular nature, and the second is the 

presence of many music stores and song publishers, for example, the Naples 

Spring Festival is one of the most important festivals that include many artistic and 

cultural activities, and s It distinguished from Italy's festivals and cultural 

demonstrations that traditional performing arts and music acquire more than 70% 

of its activities and annually it is visited by more than 90 thousand visitors from 

outside Italy, and accordingly the researcher chose one of the most famous songs 

of Naples in the world that was presented in These festivals for study and analysis 

are O Sole Mio song written in 1898 by Eduardo Di Capurro and writer Giovanni 

Capurro to know the modern art formulation of this song, which was performed by 

Trio Italian opera pop IL Volo in order to reach its performance in the form Proper 

technician. 
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