
الحتمالت الهرتزيّة كطريقة علميّة لتحديد السّللم الموسيقيّة
مثال تحليلي : قصيدة بأداء علي البرّاق

1أنس غراب

تقديم
تمثّل إشكاليّة تحديد السلّم الموسيقي، بين النّظريّة والتّطبيق، إحدى القضايا الساسيّة عبر التّاريخ. إلى جانب تطرّقنا إلى

 في البحث عن أجدى المنهجيّات لتحليل المسافات2001، شرعنا منذ سنة 2التّطوّر الكرونولوجي لهذا الموضوع
. رغم نجاعة تلك المنهجيّة الّتي تتخذ نظريّة الزّائد جزء كمرجع3الموسيقيّة وكنّا في تلك الفترة قد اعتمدنا برمجيّة پرات

، فإنّ تحديد الذّبذبات الساسيّة كان يتمّ بصفة يدويّة واختياريّة ممّا ينقصه جانبا من الموضوعيّة. هذا4لقراءة المسافات
إلى جانب صعوبة تعميم النّتائج لرتباطها البستيمولوجي بالمثال الّذي تمّ تحليله. تطوّرت البحوث منذ تلك الفترة ليجاد

.6كما برزت بعض البحوث في هذا المجال، نذكر منها بصفة خاصّة أعمال بارش بوسكرت5حلول أفضل

سنقدّم في هذا العمل منهجيّة من شأنها أن تكون أكثر نجاعة لتحليل آليّ لمسافات ألحان مختلفة والمقارنة بينها وترتيبها
حسب قربها بعضها من بعض. قمنا بجمع مختلف المقاربات والخوارزميّات المستعملة هنا في برمجيّة مفتوحة،

Diastema،7بإمكان القارئ أن يعتمدها لتطبيق هذه المنهجيّة على أمثل مختلفة. كمثال توضيحي سنعتمد هنا على أداء 
، والتي نقسّمها إلى ستّ جمل8، القيروان) للقصيدة الصّوفيّة « عُمْرِي عَلَيْكَ تَشَوّقًا قَضّيْتُهُ »1981-1891لعلي البرّاق (

: لحنيّة

عُمْرِي عَلَيْكَ تَشَـوّقًا قَضّـيْتُهُ *** وَعَزِيزُ صَبْرِي فِي هَوَاكَ اَهَنْتُهُ: P1الجملة •

وَجَـعَلْتُ اَبْذُلُ فِيكَ دُرّ مَدَامِعِي *** حَتّى افْتَقَرْتُ اِلَى العَقِيقِ بَذَلْتُهُ: P3 وP2الجملة •

أستاذ مساعد بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة. مدير سابق لمركز الموسيقى العربيّة والمتوسّطيّة – قصر النّجمة الزّهراء بسيدي بوسعيد/تونس،1
ومكلّف حاليّا بالشراف على الرشيف الورقي للبارون الدّرلنجي والرشيف السّمعي البصري للخزينة الوطنيّة للتّسجيلت الموسيقيّة

المتواجدة بالمركز.
 : أنظر مراجعتنا لبعض النّقاط التّاريخيّة من خلل أطروحة الدّكتوراه2

http://anas.ghrab.tn/fichiers/pdf/these2009.pdf
3http://www.praat.org

: أنظر مثل تحليل المسافات والرّسم الطّيفي للعتابا والميجنة بصوت يوسف التاج على الصّفحة
http://anas.ghrab.tn/musicologie-analytique

،2/1. مثل بعد الذي بالكل (الديوان) هو على نسبة n+1/nيتمّ التّعبير عن المسافات الموسيقيّة الساسيّة بواسطة العلقة الهرتزيّة-التّذبذبيّة 4
، إلخ.12/11 ،6/5 ،5/4، وأيضا نسب 4/3، بعد الذي بالربع (الرباعيّة) على نسبة 3/2بعد الذي بالخمس (الخماسيّة) على نسبة 

أنظر تقديمنا على الصّفحة المذكورة سابقا.5
6 Barış Bozkurt, “Pitch Histogram Based Analysis of Makam Music in Turkey,” Proceedings of Les Corpus de 

L’oralité, Strasbourg, France (2011), http://compmusic.upf.edu/system/files/static_files/Bozkurt-Baris-Nov-
2011.pdf (accessed September 11, 2014) ; Barış Bozkurt, Ruhi Ayangil, and André Holzapfel, “Computational 
Analysis of Turkish Makam Music: Review of State-of-the-Art and Challenges,” Journal of New Music Research 
43, no. 1 (2014): 3–23.

7 https://github.com/AnasGhrab/diastema
: يمكن الستماع إلى هذا التسجيل عن طريق الرّابط8

http://anas.ghrab.tn/fichiers/audio/P0.wav

http://www.praat.org/
https://github.com/AnasGhrab/diastema
http://anas.ghrab.tn/fichiers/audio/P0.wav
http://anas.ghrab.tn/musicologie-analytique
http://anas.ghrab.tn/fichiers/pdf/these2009.pdf


قَلْبِي الذِي مَا زَالَ فِيكَ مُتَيّمًا *** لَـوْ كَـانَ يُمْلَكُ بِاليَمِينِ لَنَزَعْتُهُ:  P5 وP4الجملة •

لَوْ كُنْتَ تَنْهَانِي عَنِ المَاءِ الذِي *** فِـيهِ حَيَاةُ النّفْسِ مَا سَوّغْتُهُ: P6الجملة •

اللّحن الموسيقي كمجموعة ذبذبات هرتزيّة
() في أواخر الخمسينات التي تميّز التّرقيم التّوجيهي 1979-1886نذكّر في البداية أعمال الباحث شارل سيقر (

Prescriptive Music-Writing) عن التّرقيم الوصفي (Descriptive Music-Writing)9في حين أنّ التّرقيم .
التّوجيهي يتناسب مع تمرير المعلومة الموسيقيّة إلى العازفين، فإنّ التّرقيم الوصفي يكون أكثر نجاعة في إطار

موسيقولوجي. ولهذا الغرض، أحدث شارل سيقر آلة الميلوغراف لرسم الذّبذبات التّردّديّة-الهرتزيّة واعتمدها لتمثيل
.(2 و1اللحان الموسيقيّة (صورة عدد 

بامكاننا اليوم القيام بعمليّات مماثلة باستعمال التّكنولوجيا الرّقميّة. تتمّثّل الخطوة الولى لهذا التّحليل في استخراج
) باعتبار أنّ الطّيف السمعي متكوّن مع ذبذبات متعدّدة، هرومونيّة وغيرfondamental frequencyالذّبذبات الساسيّة (

هرمونيّة. تلك الذّبذبات الساسيّة هي التي تمثّل اللّحن المسموع .

) لستخراج الذّبذبات الساسيّة. نذكر منهاalgorithmsتمّ في السّنوات الخيرة  إحداث عدد من الخورزميّات (
 التيmelodia)1213. إلّا أنّ خوارزميّة ميلوديا (YIN)11، والخوارزميّة يين (10الخوارزميّة المستعملة في برمجيّة پرات 

، تتجاوز إحدىEssentia)14نعتمد عليها في هذا البحث في صيغتها المضمّنة تحت الطار البرمجاتي إيسانسيا (
الشكاليّات الساسيّة التي  تواجهها تلك البرمجيّات وهي استخراج الذّبذبات في داخل سياق طيفي معقّد، من شأنه أن

9 Charles Seeger, “Prescriptive and Descriptive Music-Writing,” The Musical Quarterly 44, no. 2 (April 1, 1958): 
184–95.

10 Paul Boersma, “Accurate Short-Term Analysis of the Fundamental Frequency and the Harmonics-to- Noise Ratio 
of a Sampled Sound,” Proceedings of the Institute of Phonetic Sciences no. 17 (1993): 97–110.

11 Alain de Cheveigné and Hideki Kawahara, “YIN, a Fundamental Frequency Estimator for Speech and Music,” The 
Journal of the Acoustical Society of America 111, no. 4 (2002): 1917.

12 Justin Salamon and Emilia Gómez, “Melody Extraction from Polyphonic Music Signals Using Pitch Contour 
Characteristics,” Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on 20, no. 6 (2012): 1759–70.

13 http://www.justinsalamon.com/melody-extraction.html
14 http://essentia.upf.edu/

: رسم للذّبذبات تمّ إحداثها على آلة الميلوغراف2صورة : شارل سيقر على آلة الميلوغراف1صورة 

http://essentia.upf.edu/
http://www.justinsalamon.com/melody-extraction.html


يمكّننا في المستقبل من تعميم هذه المنهجيّة إلى تسجيلت ذوات أصوات متداخلة بين اللّحن والنّقرات اليقاعيّة.

رسم الذّبذبات الهرتزيّة
: المعطى الساسي الذي تقدّمه لنا خوارزميّة استخراج الذّبذبات الساسيّة هو قائمة لتلك الذّبذبات الهرتزيّة

[ 155.564  157.372  160.123  163.866  166.73   168.667  171.616  173.61
  175.627  177.668  179.732  180.773  182.874  184.999  186.07   188.232
  189.323  189.323  191.523  192.632  193.748  193.748  194.87   194.87
  194.87   194.87   194.87   194.87   193.748  193.748  192.632  192.632
  193.748  193.748  194.87   194.87   195.999  195.999  195.999  195.999
  194.87   194.87   194.87   194.87   194.87   194.87   194.87   194.87
  194.87   194.87 ]

: إذا رسمنا تلك القوائم المرتبط بالجمل الموسيقيّة السّت فإنّنا نتحصّل على الرّسوم البيانيّة التّالية

 هرتز تقريبا، في حين أن250بإمكاننا أن نقرأ مثل على تلك الرّسوم أنّ بداية الجملة الموسيقّة الوّلى ترتكز على ذبذبة 
 هرتز متواجدة بصفة خاصّة في الجملة الثّالثة. إلّ أنّ هذه القراءة تبقى تقريبيّة وتجعلنا نلتمس إلى وسيلة أكثر300ذبذبة 

نجاعة لتبيان الذّبذبات الكثر تواجدا والتي من شأنها أن تعبّر عن الدّرجات الساسيّة المتواجدة في كلّ لحن.

التكاثف الهرتزي
إذا اعتبرنا أنّه من الممكن التّعبير عن درجة موسيقيّة بواسطة ذبذبة هرتزيّة فإنّ استماع ارتفاع صوتي ل يكون ممكنا إلّا

بتكرار نفس تلك الذّبذبة طيلة مدّة زمنيّة معيّنة. لكنّ حقيقة الموسيقى العمليّة تبيّن أنّ الدّرجة الموسيقيّة هي مجموعة

: الجمل الموسيقيّة السّت1رسم 



 قائمة الذّبذبات التي تكوّن الدّرجة2تذبذبات متقاربة وليست تردّدا واحدا يعاد بعينه. يمثّل مثل الرّسم البياني عدد 
الموسيقيّة الولى في الجملة الولى.

لذا علينا أن نعرّف الدّرجة الموسيقيّة كتكاثف هرتزيّ
يحوم حول ذبذبة موسيقيّة معيّنة.

رياضيّات، بإمكاننا التّعبير عن هذا النّوع من التّكاثف
،(Normal distributionكتوزيع احتمالي طبيعي (

15يمكن تمثيله كمنحنى جرسي.

من هذا المنطلق، يمكن التّعبير عن درجات لحن معيّن كمجوعة تكاثفات تُمثّل كلّ واحدة منها بمنحنى جرسي يعبّر عن
توزيع احتمالي طبيعي.

وللحصول على توزيع احتمالي يأخذ بالعتبار جميع تردّدات اللّحن فإنّه بإمكاننا استعمال خوارزميّة تقوم بتقدير تكاثفيّ
إذا قمنا .)Probability Density Fonction(يُنتج لنا دالّة كثافة الحتمال  )Kernel Density Estimationنواتيّ (

برسم تلك الدّالة فإنّ قممها تعبّر عن التّردّدات التي لديها أكثر احتمالت الظهور داخل اللّحن.

https://ar.wikipedia.org/wiki/طبيعي_احتمالي_توزيعأنظر مثل الصّفحة :  15

: رسم بياني لقائمة ذبذبات أولى درجة موسيقيّة بالجملة الولى2رسم 



: تقدير تكاثفيّ نواتي3ّرسم 

  

 هرتز450 و100: رسم لدالّة تكاثف الحتمال بن التّردّدين 4رسم 

قراءة في منحنيات الجمل الموسيقيّة
) فإنّناP0) وكامل اللّحن الموسيقي دون تقسيم إلى جمل (P1-P6إذا اتّبعنا هذه المنهجيّة للجمل الموسيقيّة السّتّ (

: مثل، نرى أنّ أعلى . بإمكاننا قراءة عدد من المعطيات الساسيّة من خلل ذلك الرّسم5نتحصّل على منحنيات الرّسم 
 هرتز. يشير ذلك التّردّد إذا إلى أكثر درجة244-241احتمال متواجد بكلّ الجمل هو الحتمال المرتبط بالذّبذبة 

متواجدة باللّحن وهي تناسب الدّرجة الخامسة بالسلّم.

) هي أكثر جملة تستعمل النّغمات الحادّة، إذ أنّ أكثر احتمال متواجد يناسبP3بإمكاننا أيضا أن نقرأ أنّ الجملة الثّالثة (
 هرتز. نلحظ أيضا أنّ الجملة321 و243 هرتز وجلّ النّغمات هي ضمن الرّباعيّة المتكوّنة من المسافة بين 321التّردّد 

) تعتمد بصفةP6 هرتز (تقابل الثلثيّة في هذا السلّم) في حين أنّ آخر جملة (200) ترتكز على التّردّد P4الرّابعة (

: منحنيات جميع الجمل الموسيقيّة لداء علي البرّاق5رسم 



 هرتز (مسافة السّداسيّة بالنّسبة لدرجة الرتكاز).271خاصّة على الذّبذبة 

تحليل المسافات
انطلقا من قمم منحنيات كثافة الحتمال، بإمكاننا أن نقوم بتحليل أدقّ للمسافات المتواجدة بين التّردّدات. عادة،

لتحليل السلّم والمسافات، نستند إلى درجة الرتكاز، ثمّ نبيّن علقة مختلف المسافات بتلك الدّرجة. سنقوم إذا بتبيان
منهجيّة استخراج التّردّد الذي من شأنه أن يعبّر عن درجة الرتكاز لكلّ جملة، ثم سننظر في علقة التّردّدات الساسيّة

بتلك الذّبذبة حتّى نتحصّل على السلّم الذي يمثّل الجملة الموسيقيّة.

استخراج ذبذبة الرتكاز
تُعرّف درجة الرتكاز بكونها الدّرجة المحطّ ضمن مسار لحني معيّن، وهي بصفة عامّة آخر درجة باللّحن. إذا حوّلنا هذا

المفهوم إلى مجال التّردّدات فإنّه بإمكاننا أن نقول إنّ ذبذبة الرتكاز هي الذّبذبة التي تعبّر عن آخر مجموعة تردّدات تمثّل
آخر درجة لحنيّة. تكمن هنا أوّل إشكاليّة لتحديد تلك المجموعة من التّذبذبات. في أيّ نسبة من العدد الجملي للتردّدات

تتمثّل آخر مجموعة من التّردّدات التي تعبّر عن آخر درجة باللّحن ؟ من ناحية ثانية، هل من الفضل اعتبار أكثر ذبذبة
تواجدا كأفضل تردّد يعبّر عن درجة الرتكاز بتلك المجموعة، أم من المستحسن اعتبار أكبر قمّة بعد احتساب منحنى

احتمالت الكثافة بتلك المجموعة ؟

،5 ، 2 ،1.5 ،1 ،0.5يصعب البتّ في كلتا الشكاليّتين، لكن لنقارن النّتائج المتحصّل عليها باعتبار النّسب المائويّة 
:  بالمائة الخيرة من بين مجموع التّذبذبات باللّحن15 ،10

: باعتبار التردّد الكثر تواجدا.1

Toniques possibles de la phrase  1  :  [167, 167, 162, 163, 184, 184, 183]
Toniques possibles de la phrase  2  :  [156, 158, 158, 158, 184, 245, 183]
Toniques possibles de la phrase  3  :  [312, 312, 312, 182, 182, 182, 182]
Toniques possibles de la phrase  4  :  [159, 159, 159, 157, 181, 197, 239]
Toniques possibles de la phrase  5  :  [158, 158, 158, 158, 181, 181, 244]
Toniques possibles de la phrase  6  :  [162, 162, 162, 162, 162, 180, 180]

: باعتبار قمم منحنى احتمالت الكثافة.2

Toniques possibles de la phrase  1  :  [166, 163, 162, 163, 184, 185, 189]
Toniques possibles de la phrase  2  :  [156, 157, 158, 158, 183, 184, 186]
Toniques possibles de la phrase  3  :  [156, 158, 158, 183, 182, 189, 195]
Toniques possibles de la phrase  4  :  [158, 158, 159, 158, 183, 197, 198]
Toniques possibles de la phrase  5  :  [158, 158, 157, 157, 183, 186, 189]
Toniques possibles de la phrase  6  :  [163, 162, 162, 162, 162, 184, 186]

 بالمائة من مجموع1.5إذا قمنا بمقارنة تلك النّتائج، فإنّنا نستنتج أنّ التّوافق شبه تامّ بين المنهجين خاصّة إلى حدود 
التّذبذبات. مع ذلك، نرى أنّ العتماد على درجة الرتكاز لستخراج السلّم يبقي إشكاليّة مدى موضوعيّة المنهجيّة المتّعبة
مطروحة، وسنرى ما يلي أنّه بإمكاننا مقارنة السّللم الموسيقيّة لللحان دون الستناد إلى درجة الرتكاز. ولكن في الوقت

الحالي، لنتابع التّحليل بالستناد للنّتائج المتحصّل عليها في ما يخصّ الذّبذبة التي تمثلّ الرتكاز اللّحني. 



درجة الرتكاز والذّبذبة الكثر تواجدا : المسافة المهيمنة
يمكن اعتبار أكثر مسافة تواجدا من الخصوصيّات المقاميّة الساسيّة للحن. هذه المسافة تتمثّل في العلقة المتواجدة بين

. والتّردّد الّذي2.  التّردّد الكثر احتمال، 1. ودرجة الرتكاز، والتي نعبّر عنهما بواسطة2. الدّرجة الكثر تواجدا 1
 بالمائة لستخراج درجة0.5بإمكاننا أن نعتبره ممثّل لدرجة الرتكاز باعتماد المنهجيّة المبيّنة أعله وباحتساب نسبة 

: الرتكاز. في ما يلي المعطيات التي نتحصّل عليها في ما يخصّ كلّ جملة

array([[ 242.4069,  162.    ],  # P0
       [ 244.4126,  167.    ], # P1
       [ 243.4097,  156.    ], # P2
       [ 321.6332,  312.    ], # P3
       [ 200.2865,  159.    ], # P4
       [ 242.4069,  158.    ], # P5
       [ 271.49  ,  162.    ]])# P6

بتحويل العلقة إلى وحدة السافرت وتبيان مدى بعدها عن أقرب مسافة مرجعيّة، يقدّم هذا الجدول المسافة المهيمنة في ما
يخصّ كلّ جملة :

P 0 :  ('175.03', '3/2', '-', '1.06') savarts
P 1 :  ('165.41', '3/2', '-', '10.68') savarts
P 2 :  ('193.21', '3/2', '+', '17.12') savarts
P 3 :  ('13.21', '1/1', '+', '13.21') savarts
P 4 :  ('100.25', '5/4', '+', '3.34') savarts
P 5 :  ('185.89', '3/2', '+', '9.80') savarts
P 6 :  ('224.24', '3/2*10/9', '+', '2.39') savarts

). في الجملة الثالثة، تمّ البقاء على3/2باتباع هذه المنهجيّة، تتمثّل المسافة  المهيمنة بصفة عامّة في بعد الذي بالخمس (
 في حين أنّ الجملة الخيرة تعتمد على مسافة السّداسيّة5/4درجة الرتكاز،   تعتمد الجملة الرابعة على مسافة الثلثيّة 

3/2*10/9.

% وباعتبار الذّبذبة الكثر احتمال عوضا عن الذّبذبة الكثر تواجدا في ما1لنقم باستخراج المسافة المهيمنة باعتبار نسبة 
: يخصّ استخراج درجة الرتكاز. في ما يلي النّتائج المتحصّل عليها

array([[ 242.4069,  162.    ], # P0
       [ 244.4126,  163.    ], # P1
       [ 243.4097,  157.    ], # P2
       [ 321.6332,  158.    ], # P3
       [ 200.2865,  158.    ], # P4
       [ 242.4069,  158.    ], # P5
       [ 271.49  ,  162.    ]]) # P6

P 0 :  ('175.03', '3/2', '-', '1.06') savarts
P 1 :  ('175.94', '3/2', '-', '0.16') savarts
P 2 :  ('190.44', '3/2', '+', '14.35') savarts
P 3 :  ('308.70', '2/1', '+', '7.67') savarts
P 4 :  ('102.99', '5/4', '+', '6.08') savarts
P 5 :  ('185.89', '3/2', '+', '9.80') savarts
P 6 :  ('224.24', '3/2*10/9', '+', '2.39') savarts

: هيمنة مسافة الذي بالخمس في جلّ نرى أنّ هذا التّغيير في المسلّمات لم يحدث بصفة عامّة تغييرا في النّتائج الساسيّة
. ما تغيّر جذريّا هو10/9*3/2 وفي الجملة الخيرة هي 5/4الجمل، في حين أنّ المسافة الساسيّة في الجملة الرابعة هي 



، وهي النّتيجة المناسبة.2/1المسافة التي تمّ اعتبارها بالنّسبة للجملة الثّالثة، وهي مسافة 

السللم الموسيقيّة للجمل اللّحنيّة
انطلقا من ذبذبة درجة الرتكاز التي تمّ تحديدها تبعا للمنهج المبيّن أعله والمسلّمات المختارة، يعطي استخراج السلّم

: الموسيقي لكلّ جملة لحنيّة، تبعا للقمم المنحنيات التي تمّ استخراجها، المعطيات التّالية

Phrase 1 ; Tonique : 163 Hz.

244.41 ('175.94', '3/2', '-', '0.16')
202.29 ('93.79', '5/4', '-', '3.12')
223.35 ('136.80', '4/3', '+', '11.86')
167.19 ('11.03', '1/1', '+', '11.03')
326.65 ('301.89', '2/1', '+', '0.86')
278.51 ('232.65', '3/2*9/8', '+', '5.41')
377.79 ('365.07', '2/1*9/8', '+', '12.88')
106.02 ('-186.81', '3/2', '-', '10.72')
406.88 ('397.28', '2/1*5/4', '-', '0.66')

Phrase 2 ; Tonique : 157 Hz.

243.41 ('190.44', '3/2', '+', '14.35')
202.29 ('110.08', '5/4', '+', '13.17')
300.57 ('282.05', '3/2*5/4', '+', '9.05')
324.64 ('315.50', '2/1', '+', '14.47')
186.25 ('74.19', '6/5', '-', '4.99')
277.51 ('247.37', '3/2*6/5', '-', '7.90')
223.35 ('153.09', '3/2', '-', '23.00')
163.18 ('16.77', '1/1', '+', '16.77')
364.76 ('366.10', '2/1*9/8', '+', '13.92')
391.83 ('397.20', '2/1*5/4', '-', '0.74')

Phrase 3 ; Tonique : 158 Hz.

321.63 ('308.70', '2/1', '+', '7.67')
298.57 ('276.39', '3/2*5/4', '+', '3.38')
243.41 ('187.68', '3/2', '+', '11.59')
276.50 ('243.04', '3/2*6/5', '-', '12.23')
199.28 ('100.81', '5/4', '+', '3.90')
162.18 ('11.33', '1/1', '+', '11.33')
365.76 ('364.54', '2/1*9/8', '+', '12.36')
405.87 ('409.73', '2/1*5/4', '+', '11.79')
434.96 ('439.79', '2/1*4/3', '+', '13.82')

Phrase 4 ; Tonique : 158 Hz.

200.29 ('102.99', '5/4', '+', '6.08')
242.41 ('185.89', '3/2', '+', '9.80')
163.18 ('14.01', '1/1', '+', '14.01')
185.24 ('69.09', '6/5', '-', '10.10')
221.35 ('146.42', '4/3', '+', '21.48')
272.49 ('236.70', '3/2*9/8', '+', '9.45')
293.55 ('269.03', '3/2*5/4', '-', '3.97')
318.62 ('304.62', '2/1', '+', '3.59')
371.78 ('371.62', '2/1*6/5', '-', '8.59')

Phrase 5 ; Tonique : 158 Hz.

242.41 ('185.89', '3/2', '+', '9.80')
199.28 ('100.81', '5/4', '+', '3.90')
271.49 ('235.10', '3/2*9/8', '+', '7.85')
160.17 ('5.93', '1/1', '+', '5.93')
290.54 ('264.56', '3/2*5/4', '-', '8.45')
321.63 ('308.70', '2/1', '+', '7.67')
367.77 ('366.91', '2/1*6/5', '-', '13.30')

Phrase 6 ; Tonique : 162 Hz.

271.49 ('224.24', '3/2*10/9', '+', '2.39')
241.40 ('173.23', '3/2', '-', '2.86')
199.28 ('89.96', '9/8*12/11', '+', '1.02')
160.17 ('-4.93', '1/1', '-', '4.93')
215.33 ('123.59', '4/3', '-', '1.35')
182.23 ('51.12', '9/8', '-', '0.04')
317.62 ('292.40', '2/1', '-', '8.63')
120.06 ('-130.13', '4/3', '-', '5.19')
362.75 ('350.09', '2/1*9/8', '-', '2.09')

يقدّم هذه الجدول مختلف المسافات مرتّبة حسب أهمّيّتها داخل اللّحن. تتمثلّ المسافة الولى إذا في المسافة المهيمنة
: التّي تمّت دراستها أعله. في ما يلي بعض النّقاط الساسيّة لقراءة هذا الجدول

 العلقة بين درجة الرتكاز التّي تمّ استخراجها من آخر ذبذبات الجملة اللّحنيّة ودرجة الرتكاز1/1- تمثّل المسافة 
داخل اللّحن التّي تمّ استخراجها من منحنى الذّبذبات الساسيّة. اقتراب قيمة تلك المسافة إلى صفر سافرت يدلّ على

استقراريّة الطّبقة الموسيقيّة ومدى دقّة أداء المسافات داخل الجملة اللّحنيّة، ولكنّ ذلك مرتبط أيضا بنجاعة المسلّمات
المختارة.

 هي مسافة أساسيّة في جلّ الجمل5/4- إضافة إلى المسافة المهيمنة التي تمّت دراستها أعله، نلحظ أن مسافة الثّلثيّة 
اللّحنيّة.



قمم الدالّة العامّة لحتمالت التّكاثف كوسيلة لتحديد السلّم الموسيقي
: لحتساب السّلم العامّ الذي لهذه القصيدة بأداء علي البرّاق، بإمكاننا اعتماد طريقتين

؛ P0. اعتبار كامل القصيدة كلحن واحد، وهو ما عبّرنا عنه سابقا بـ 1

. اعتبار الدّالة العامّة كمجموع دالّت كلّ جملة لحنيّة2

) يساهم أكثر في إبراز الذّبذبات/الدّرجاتGlobal PDFيبيّن الرسم البياني للدّالّتين أنّ احتساب مجموع الدالّات (
: الساسيّة باللّحن. يمنكننا استخراج تلك الذبذبات واحتساب السّلّم انطلقا من كلّ دالّة

: (P0 PDF. ذبذبات السّلّم باعتبار كامل القصيد كلحن واحد (1

array([162, 200, 219, 242, 273, 296, 321, 365, 404, 434]) # P0 الذبذبات

السلم بوحدة الساڥرت # ('0.00' ,'+' ,'1/1' ,'0.00')
('91.51', '9/8*12/11', '+', '2.57')
('130.93', '4/3', '+', '5.99')
('174.30', '3/2', '-', '1.79')
('226.65', '3/2*9/8', '-', '0.60')
('261.78', '3/2*6/5', '+', '6.50')
('296.99', '2/1', '-', '4.04')
('352.78', '2/1*9/8', '+', '0.60')
('396.87', '2/1*5/4', '-', '1.07')
('427.97', '2/1*4/3', '+', '2.01')

: (Global PDF. ذبذبات السّلّم باعتبار الدالّة الحاصلة من مجموع دالّات الجمل اللّحنيّة (2

array([120, 160, 182, 199, 215, 241, 271, 317, 362]) # Global PDF – الذبذبات

السلم بوحدة الساڥرت #  ('0.00' ,'-' ,'4/3' ,'124.94-')
('0.00', '1/1', '+', '0.00')
('55.95', '9/8', '+', '4.80')

: مقارنة الدّالّة العامّة لكامل اللّحن بمجموع دالّات كلّ جملة لحنيّة6رسم 



('94.73', '5/4', '-', '2.18')
('128.32', '4/3', '+', '3.38')
('177.90', '3/2', '+', '1.81')
('228.85', '3/2*9/8', '+', '1.61')
('296.94', '2/1', '-', '4.09')
('354.59', '2/1*9/8', '+', '2.41')

: نرى أنّ هاتين الطّريقتين تؤدّيان إلى معطيات متشابهة، رغم بعض الختلفات الطّفيفة

 إلّا باعتماد الطّريقة الثّانية. نظرا لتواجد9/8 تحت درجة الرتكاز والثّنائيّة 3لم يتمّ احتساب مسافتي الرّباعيّة •
 لم تشر إلى قمم واضحة في ما يخصّ هاتين المسافتين.P0هاتين المسافتين بصفة ضئيلة، فإنّ الدّالة العامّة 

 تمGlobal PDFّ في حين أنّه انطلقا من الدالّة  P0 انطلقا من 12/11*9/8تمّ اعتبار مسافة الثّلثيّة كمسافة •
. لكنّنا إذا نظرنا إلى الفرق بين تلك المسافات المرجعيّة والمسافات الحقيقيّة فإنّنا نرى أن5/4ّاعتبارها كمسافة 

ساڥرت، في حين أنهّا في السلّم 2.57 بـ 12/11*9/8المسافة الحقيقيّة في السلّم الوّل هي أكبر من مسافة  
 سافرت، ممّا يقرّب النتيجتين من بعضهما.2.18الثّاني أصغر بـ 

 سافرت في3.38 سافرت في السلّم الوّل، وبمسافة 5.99 في كلتا السلّمين بمسافة4/3تتجاوز الرّباعيّة مسافة •
السلّم الثّاني.

 بما أنّ السلّم الثاني يأخذ بعين العتبار كلّ جملة لحنيّة على حدة، يمكننا اعتباره أكثر تمثيليّة للمسافات التي تمّ أداؤها.
ولكن، في كلّ الحالت، نعتبر أنّ قراءة هذا المعطيات يجب أن تكون بصفة شاملة، ومرتبطة بأهداف تتجاوز تحليل مثال

واحد. لذا، ما يهمّنا أكثر من الوقوف على سلّم لحن واحد هو مقارنة سللم موسيقيّة بين جمل مختلفة، وهو ما سنراه في
ما يلي.

احتساب التّقارب
لمقارنة اللحان باعتماد التركيبة السلّميّة، بإمكاننا مقارنة دالّات احتمالت ظهور مختلف التذبذبات. لهذا الغرض،

: القياس القليدي، وهو من أبرز طرق المقارنة الهندسيّة؛ أو قياس يأخذ بعين العتبار الخصوصيّة سنعتمد طريقتين
. ولقراءة نتائج احتساب التّقاربKullback-Leibler(16الحتماليّة للبيانات، مثل القياس على طريقة كولباك-ليبلر (
)، ونضيف إليه تنظيماSimilarity/Dissimlarity matrixسنلتجئ في إلى رسم بياني يلقّب بماتركس التقارب/التباعد (

 إلى17) يتمّ استخراجها من تلك النّتائج، ويقوم هذا التنظيم بتقسيم المعطياتHierarchical clusteringهرميّا (
مجموعات.

القياس القليدي
:  فيy وxمحدّدتين بـ B وAتتمثّل المسافة القليديّة بين نقطتين 

16 Michel Marie Deza and Elena Deza, Encyclopedia of Distances (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 
2014).

تمثّل المعطيات في سياقنا هذا نتائج احتساب المسافة بين الجمل اللّحنيّة.17



: ، فإنّ المسافة بينهما تُحتسب كالتّاليt وsإذا قمنا بتعميم  ذلك إلى جميع نقاط الدّالّتين 

: ، نتحصّل على سبع وعشرين مسافة18إذا قمنا باحتساب تلك المسافة بين كلّ زوجين من الجمل السبع

array([ 0.0303,  0.0125,  0.0369,  0.0362,  0.0232,  0.0216,  0.0317,
        0.0586,  0.0373,  0.0269,  0.046 ,  0.0316,  0.0435,  0.0295,
        0.0313,  0.0689,  0.0571,  0.0457,  0.0308,  0.0441,  0.0328])

: من الممكن تمثيل ذلك على ماتركس، حيث تمثّل القرابة بين اللوان القرابة بين الدالّات باحتساب تلك المسافة

 وهي تتباين بصفة خاصّة معP3بإمكاننا أن نقرأ مباشرة على هذا الرّسم البياني أنّ أبعد مسافة عن بقيّة الجمل هي الجملة 
.P2 وP0. نلحظ أيضا تقاربا كبيرا بين الجملتين P4الجملة 

قياس الختلف على طريقة كولباك-ليبلر
بما أنّ الدالّات المستعملة هنا ل تعبّر عن مسافة هندسيّة وإنّما عن احتملت،  فإنّه من الفضل استعمال قياس يأخذ ذلك

Shannon) الذي ينتمي إلى عائلة القياسات الشّانونيّة (Kullback-Leiblerبعين العتبار مثل قياس كولباك-ليبلر (

Entropy.يحدّد هذا القياس رياضيّا على النّحو التالي19) المرتبطة بقياس المسافات بين الحتمالت  :

.P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 : الجمل18
19 Michel Marie Deza and Elena Deza, Encyclopedia of Distances (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 

2014).

: ماتركس التقارب والتنظيم الهرمي باعتماد القياس القليدي7رسم 



: بعد احتساب تلك المسافة بين كلّ زوجين من الجمل، نتحصّل على المسافات التّالية

array([ 0.1036,  0.0582,  0.1529,  0.3815,  0.1891,  0.1754,  0.1415,
        0.3408,  0.2536,  0.1432,  0.2472,  0.1152,  0.3812,  0.181 ,
        0.227 ,  1.5202,  0.9252,  0.8421,  0.1043,  0.1757,  0.1187])

: وفي ما يلي ماتركس التقارب والتنظيم الهرمي المتحصّل عليهما

P0وأن التقارب كبير بين الجملتين P4 و P3نلحظ من خلل الرسم البياني أنّ أكبر تباين هو متواجد أيضا بين الجملتين 

.P1 بـ P6. أمّا من ناحية تجميع الجمل فإنّ الفرق مع القياس القليدي يكمن في تعويض P2و

حوصلة اختتاميّة
قمنا في هذا العمل بتحليل  قصيدة « عُمْرِي عَلَيْكَ تَشَـوّقًا قَضّـيْتُ » بأداء علي البرّاق في طبع رصد الذّيل، قدّمنا من

خلله منهجيّة دقيقة لتحليل مختلف الجمل المكوّنة للحن، ويمكن للقارئ إعادة توظيفها استنادا للخورزميّات الموضوعة
. هذه المنهجيّة المطروحة هي مبنيّة على استخراج التّذبذبات الساسيّة لكامل اللّحن ثمّ بناء دالّة20داخل برمجيّة مفتوحة

احتمالت ظهور التّذبذبات بكلّ جملة. تمّ بعد تحليل بيانات التّذبذبات للحصول على تذبذبة تمثّل درجة ارتكاز وتمكّن
من تحديد المسافات المهيمنة. تمّت أيضا مقارنة البيانات العدديّة بمسافات موسيقيّة مرجعيّة و فتمّ إظهار تواجد خاصّ

.5/4 و3/2للمسافتين 

مكّنتنا هذه المنهجيّة العامّة أيضا، بعد احتساب المسافات بين الدّالّات والقيام بتنظيم هرميّ من مقارنة الجمل وتجميعها
بصفة آليّة وموضوعيّة. يمكن للقارىء في إطار هذا اللّحن أن يقارن بين النّتائج المستخرجة آليّا بمعطيات يتحصّل عليها

باعتماد تقنيّات كلسيكيّة للستماع والتّحليل. لكن، إلى جانب موضوعيّة هذه المنهجيّة فإنّ أهميّتها تكمن بصفة خاصّة
في قدرتها على تحليل عدد كبير من التّسجيلت وتنظيمها تبعا لمحتواها التّذبذبي. ذلك ما سنقوم بإبرازه في بحوث

قادمة.
20 https://github.com/AnasGhrab/diastema

: ماتركس التّقارب والتنظيم الهرمي بين الجمل باعتماد طريقة كولباك-ليبلر8رسم 
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