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 الرتاجم ملؤلفات الفعيل االستثمار عىل زترك ألنها والتدريس، العلمي البحث مجايل يف – وطلبة أساتذة – الباحثني تفيد الدراسة
 مصنفات حوسبة يف الدراسات ندرة إىل باإلضافة والتدريس، العلمي للبحث جديدة آفاق فتح بغية إلكرتونية، بيانات قاعدة وفق

 أفقه اليزال ميةواإلسال  العربية الجامعات من العديد يف التاريخي البحث أن املهتم يرى. العالئقية البيانات قواعد وفق الرتاجم
 الضوء إلقاء يف تسهم الدراسة هذه ولعل. زاويته يف التقوقع ثَمَّ  ومن املعلومات، عرص عن انغالقه نتيجة محدودة ونتائجه ضيًقا،
 املصادر إحدى املصنفات تلك باعتبار إليكرتونية، بيانات قاعدة وفق الرتاجم كتب حوسبة خاصةً  التاريخي، البحث رقمنة عىل

 الدراسة مشكلة تحديد يمكن. القضايا من العديد ملقاربة العلمي البحث وجه يف آفاق من ذلك يفتح وما األساسية، خيةالتاري
 اآلفاق وما العالئقية، البيانات بقواعد الرتاجم كتب بحوسبة يقصد ماذا: وهو عنه اإلجابة وصول ومدى التايل، الرئيس بالسؤال
 مفهوم ما  ؟ الرتاجم بكتب يقصد ماذا: هي أسئلة عدة السابق السؤال من ويتفرع اريخي؟الت البحث وجه يف ذلك يفتحها التي

  ؟ التاريخي البحث وجه يف ذلك يفتحها التي اآلفاق ما ؟ العالئقية البيانات قواعد مفهوم ما ؟ الرتاجم كتب حوسبة
   

    ٢٠١٥  يناير  ٢٥  تاريخ استالم البحث:  
 قواعــد التاريخيــة، الدراســات الموضــوعية، المصــادر العربيــة، المصــادر
   ٢٠١٥  أبريل  ٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  الكمِّي المنهج البيانات،

  	
     

  
 

 

. ٢٠١٦ سبتمبر؛ الثالثونو الثالث العدد -رية كان التاريخية.دو -."حوسبة كتب التراجم وآفاق البحث التاريخي" ،مبارك لمين بن الحسن

	. ١١٩ – ١١١ص

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
أصبح األستاذ الباحث يف الجامعة مدعًوا لتوظيف كفاءاته، 

مستجدات عرصه قصد دفع البحث  ملواكبةوبدل مجهوده 
العلمي نحو التقدم، والتدريس نحو النجاعة، وكان من قدر هذا 

الثورة املعلوماتية التي أن يصادف  - يف عرصنا الراهن -األستاذ 
صبغت هذا العرص، وقد تسابق أساتذة من كافة التخصصات 
العلمية يف الجامعات الستثمارها، غري أن ذلك يتفاوت من 
جامعة ألخرى، ومن تخصص آلخر. ويَُعّد التاريخ من جملة 
تخصصات العلوم اإلنسانية التي لم تنل ما يكفي من اهتمام 

وتحديًدا حوسبة كتب  )١(علومات،الباحثني فيها بتوظيف امل

باعتبارها إحدى املصادر األساسية التي يعتمد عليها  )٢(الرتاجم،
سيوظف الباحث يف هذه الدراسة املنهج الباحث يف التاريخ. 

الوصفي، وذلك بوصف كيفية استثمار املعلومات يف كتب 
الرتاجم بحوسبتها وفق قواعد البيانات العالئقية، مع الرتكيز 

منهج تحليل املعطيات بغرض الوصول إىل اإلجابة عن  عىل
فما أهمية كتب الرتاجم يف البحث التاريخي؟ أسئلة الدراسة؛ 

وماذا يُقصد بحوسبة كتب الرتاجم؟ وما اآلفاق التي تفتحها 
رقمنة كتب الرتاجم أمام البحث التاريخي؟ وقبل الرشوع يف 

العلمي اإلجابة عن هذه األسئلة، تقتيض منهجية البحث 
  التعريف بمحددات املوضوع.
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 كان التاريخية علمية. عالمية. ُمَحكَّمة. ربع سنوية

 ةتاسعالسنة ال  –  ٢٠١٦ سبتمبر – ثالثونالو الثالثالعدد 

Åç•ç¹]l]‚¦ 
  عىل مستوى املحتوى:  -١
: البحث عبارة عن طلب الحقيقة وإذاعتها البحث التاريخي -

بني الناس، سواء اتفقت هذه الحقيقة مع ميول الباحث أم لم 
، ومن ثَمَّ فإن البحث )٣( تتفق، ودون أن يكون له رأي سابق

   ة يف مصادرها وإذاعتها.التاريخي طلب للحقيق
: يُقصد بها املؤلفات التي تؤرخ لألعالم كتب الرتاجم -

   البرشية، ويطلق عليها أيًضا اسم كتب الِسرَي.
: تَُعّد حوسبة كتب الرتاجم ورقمنتها حوسبة كتب الرتاجم -

إحدى املظاهر البارزة الستثمار املعلومات يف البحث التاريخي. 
ويني أساسيني: أولهما  تحويل وتتخذ هذه الحوسبة مست

مصنفات الرتاجم من كتب ورقية إىل كتب رقمية، وقد قطع هذا 
املستوى أشواًطا بعيدة، فأصبحت العديد من أمهات كتب 
الرتاجم وغريها محوسبة يف شكل أقراص مضغوطة، أو يف هيئة 
مواقع إلكرتونية متعددة. وهذا املستوى ال يهمنا يف بحثنا هذا، 

نا وتركيزنا عىل املستوى الثاني، ويتعلق األمر بحوسبة إنما بغيت
  كتب الرتاجم  بقواعد البيانات العالئقية.

   عىل مستوى الزمان: -٢
  يتناول البحث الرتاجم التي تنتمي إىل العرص الوسيط.                                                                         

    :عىل مستوى املكان -٣
يركز البحث عىل مصنفات الرتاجم التي تنتمي إىل الغرب 
اإلسالمي، وتحديًدا املغرب األقىص واألندلس، مع الرتكيز عىل 
لة" البن بشكوال  نموذجني من تلك املؤلفات، وهما كتاب "الصِّ

م)، وكتاب "ترتيب املدارك" للقايض ١٠٨٩هـ/  ٥٧٨(ت. 
  م). ١١٤٩هـ/  ٥٤٤عياض (ت. 

   ى املنهج:عىل مستو  -٤
اعتمد الباحث يف معالجة معطيات البحث عىل املنهج 
الوصفي أساًسا، إذ يصف كيفية استثمار املعلومات يف كتب 
الرتاجم بحوسبتها وفق قاعدة البيانات العالئقية، مع الرتكيز 
عىل منهج تحليل املعطيات قصد الوصول إىل اإلجابة عن األسئلة 

لتحديد املنهجي ملوضوع وبعد هذا ا. التي يطرحها البحث
البحث، لنا أن نتساءل عن موقع كتب الرتاجم بني املصادر 
التاريخية املعتمدة يف دراسة تاريخ املغرب واألندلس، وكذا عن 

  أهمية مضمونها العلمي.

ê−…^jÖ]ovf×Ö]⁄…‚’ÚÜq]Ö]gjÒVğ÷æ_ 
                                                                      ملحة عن املصادر العربية لتاريخ املغرب واألندلس:    - ١/١

يعتمد تاريخ املغرب واألندلس عىل مادة مصدرية عربية 
متنوعة من حيث أصنافها، وغنية عىل مستوى محتواها، ويمكن 
تصنيف هذه املادة إىل صنفني أساسيني تتفرع عنهما فروع 

  مختلفة:
  

املصادر العربية الدفينة عبارة عن ة: املصادر العربية الدفين
مؤلفات ترد فيها إفادات تاريخية متنوعة، وتكشف عن إشارات 

، )٤( من التاريخ الحضاري، وتوضح نقاًطا تاريخية هامة
ويندرج ضمن هذا الصنف: الكتب الجغرافية: ومنها كتاب 

م). ١٠٩٤هـ/ ٤٨٧"املسالك واملمالك" ألبي عبيد البكري (ت. 
نساب: ومنها كتاب  "جمهرة أنساب العرب" لعيل ابن كتب األ  -

الرسائل: ونذكر منها  -م). ١٠٦٤هـ/ ٤٥٦حزم القرطبي (ت. 
عىل سبيل املثال: "مجموع رسائل موحدية" من إنشاء كتاب 

النوازل الفقهية: ومنها "نوازل ابن رشد -الدولة املومنية. 
هـ/ ٥٢٠الكبري" ألبي الوليد محمد ابن رشد القرطبي (ت. 

الرحالت: نذكر منها  "تحفة النظار يف غرائب - م). ١١٢٦
األمصار وعجائب األسفار" ملحمد ابن بطوطة الطنجي (حي. 

الشعر: ومن الدواوين املشهورة يف هذا  -م). ١٣٦٨هـ/ ٧٧٠
هـ/ ٥٣٣اإلطار: "ديوان ابن خفاجة" البن خفاجة (ت. 

كتاب  مؤلفات البيبلوغرافيا (الفهارس): يَُعدّ  - م). ١١٣٨
"فهرسة الدواوين املصنفة يف رضوب العلم وأنواع املعارف" 

م) من  ١١٧٩هـ/ ٥٧٥ألبي بكر محمد بن خري اإلشبييل (ت. 
أمهات الكتب املؤلفة يف إحصاء املصادر العربية، صنفه حسب 

  ترتيب العلوم اإلسالمية، وذكر فيه ما يزيد عن ألف كتاب.
بية الدفينة، تضم وهكذا يتضح مما سلف؛ أن املصادر العر 

أنواًعا عديدة من املؤلفات التي تتضمن إشارات ثمينة عن تاريخ 
الغرب اإلسالمي وحضارته نفتقدها يف الصنف الثاني من 

  يتعلق األمر باملصادر املوضوعية.املصادر املبارشة، و 
املصادر املوضوعية عبارة عن مؤلفات املصادر املوضوعية: 

) ٥( ز ضمنها بني نوعني بارزين وهما:تلتزم اتجاًها محدًدا، ونمي

املؤلفات يف تاريخ الدول: ونذكر منها عىل سبيل املثال: "البيان -
املغرب يف أخبار األندلس واملغرب" ألفه ابن َعذاري أحمد بن 

هـ/ ٧١٢محمد املراكيش، الذي استمر بقيد الحياة إىل سنة (
املصادر  كتب الرتاجم: تَُعّد النوع الثاني من صنف- م). ١٣١٢

املوضوعية، وتتضمن مادة تاريخية وحضارية غنية، وتنقسم 
هذه الكتب إىل عدة أصناف، وهي بيت القصيد عندنا يف هذا 
السياق الذي أوردناه عن املصادر العربية لتاريخ الغرب 
اإلسالمي وحضارته حتى نقف عىل قيمة هذا الصنف من 

  صادر وأهميته يف البحث التاريخي.امل
  ية كتب الرتاجم وأنواعها: أهم - ١/٢

ال يخفى عن املهتمني بالدراسات التاريخية الشغف 
واالهتمام الذي أواله املصنفون للرتاجم يف رشق العالم اإلسالمي 
وغربه، مما أسفر عن ثروة ضخمة، ومتنوعة، وشاملة ملجاالت 
متعددة.     ولنئ عبث الدهر بقسم كبري من هذه الثروة، فإن 

هذه املصنفات ال يزال مخطوًطا لم يحقق بعد. قسًما آخر من 
ورغم هاتني اآلفتني، فإن كتب الرتاجم املحققة واملنشورة، تشكل 

) ٦(القسم األوفر ضمن املتداول يف املكتبة األندلسية تحديًدا.
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وتتميز مصنفات الرتاجم بجملة من الخصائص، نذكر منها 
  ثالث خصائص أساسية:

  رتاجم: تنوع أصناف كتب ال - ١) ١/٢(
يؤرخ هذا الصنف من كتب الرتاجم لألعالم من تراجم عامة: 

مختلف فئات املجتمع وطبقاته؛ كالعلماء، والحكام، وغريهم. 
ونذكر منها عىل سبيل املثال: "درة الحجال يف أسماء الرجال" 
ألبي العباس ابن القايض أحمد بن محمد الكتامي الزناتي ثم 

ل بها عىل "وفيات األعيان" م) ذي١٦١٦هـ/ ١٠٢٩الفايس (ت. 
البن خلكان، فرتجم للعلماء واألدباء وكل َمْن له شهرة من 

  ) اسًما.١٥٢٢النابهني حتى بلغ عدد تراجمه (
خصصها مصنفوها لَعَلم واحد من األعالم، ومن تراجم مفردة: 

هذا النوع: "أزهار الرياض يف أخبار عياض" ألبي العباس أحمد 
م) وهو بمثابة ترجمة ١٦٣١هـ/ ١٠٤١بن محمد املقري (ت. 

  موسعة للقايض عياض السبتي.
أفرد بعض كتاب الرتاجم مصنفاتهم ألعالم تراجم خاصة: 

منتمني إىل مجال جغرايف محدد، أو مجال زمني معني، أو 
تخصص علمي معلوم، أو مذهب فقهي وما إىل ذلك، ونمثل لهذا 

  الصنف بما ييل:
  كتاب " تاريخ علماء تراجم خاصة بمجال جغرايف: منها

هـ/ ٤٠٣األندلس" ألبي الوليد محمد ابن الفريض (ت. 
  م).١٠١٣

  تراجم خاصة بأعالم مذهب فقهي: منها كتاب "ترتيب
املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك" للقايض 

  م).١١٤٩هـ/ ٥٤٤عياض السبتي (ت. 
  تراجم خاصة بأهل تخصص معريف معني:  منها "طبقات

  م).  ٩٩٤هـ/ ٣٨٣باء والحكماء" البن جلجل (ت. األط
  تراجم خاصة بشيوخ املؤلف: "فهرس ابن عطية" لعبد

  م).   ١١٤٧هـ/ ٥٤١الحق ابن عطية املحاربي األندليس (
  تراجم خاصة بمجال زمني محدد: منها "الكتيبة الكامنة

فيمن لقيناه باألندلس من شعراء املائة الثامنة"، للسان 
  م).١٣٧٤هـ/  ٧٧٦خطيب (ت. الدين ابن ال

  "تراجم خاصة بعرق معني: منها كتاب "مفاخر الرببر
ملؤلف مغربي مجهول االسم، كان بقيد الحياة سنة 

م)، يذكر فيه ملوك الرببر يف اإلسالم، ١٣١٢هـ/ ٧١٢(
  ورؤساءهم، وبعض أعالمهم.

وفضالً عن هذا التنوع الذي ميز كتب الرتاجم املغربية 
محتواها يختزن أعداًدا كبرية من األعالم املرتَجم  واألندلسية، فإن

  لهم.
  أهمية أعداد أعالمها:  - ٢) ١/٢(

تضم كتب الرتاجم العديد من تراجم األعالم، فعىل سبيل 
م) يف ١٠٨٩هـ/ ٥٧٨املثال ترجم ابن بشكوال األندليس (ت. 

َلة" بأجزائه الثالثة لـ ( ) َعَلم، وضم " ترتيب ١٥٧٣كتاب "الصِّ
 ١٥٦٩م)  ١١٤٩هـ/ ٥٤٤ك" للقايض عياض (ت. املدار 

ترجمة. إن ما تم التلميح إليه غيض من فيض، يوضح بجالء 
مكانة كتب الرتاجم ضمن املصادر العربية لتاريخ الغرب 
اإلسالمي وحضارته. وتخضع صياغة الرتجمة يف العديد من 

 مصنفات الرتاجم املغربية واألندلسية لخطة منهجية مضبوطة.      
  حضور البعد املنهجي:   - ٣) ١/٢(

إن القراءة املتأنية يف متون العديد من كتب الرتاجم 
األندلسية واملغربية تحديًدا، توقفنا عىل منهجية دقيقة يف صياغة 
متن الرتجمة، فمن خالل املقارنة بني جملة من الرتاجم، نخرج 
بخالصة مفادها أن العديد من مصنفي كتب الرتاجم األندلسية 

غربية، سلكوا نوًعا من النمطية يف إنجاز تراجم األعالم. وامل
ونقدم يف هذا اإلطار نموذجني؛ أحدهما مغربي، وثانيهما 

  أندليس: 
  : "ترتيب املدارك" للقايض عياض السبتي.النموذج املغربي -

سلك القايض عياض نوًعا من التنميط يف كتابة تراجم أعالمه 
  )٧(وفق الشكل التايل:

عنارص الرتجمة يف "ترتيب املدارك" للقايض ) ١جدول رقم (
  عياض
  أخباره وطرائفه -٧  االسم -١
  محنه -٨  اللقب -٢
  املتخرجون عىل يده -٩  املوطن -٣
  مصنفاته - ١٠  سماعه من العلماء -٤
  مولده ووفاته - ١١  رحالته العلمية -٥
أبناؤه وأرسته  - ١٢  مكانته يف العلم -٦

  العلمية
  

ات عن الَعَلم، فيكتفي القايض عياض بذكر وقد تشح املعلوم
  )١٠(، أو أرسته.)٩( ، أو مؤلَّفه)٨( اسم الَعَلم وبلده

  : " تاريخ علماء األندلس" البن الفريض.النموذج األندليس -
عرف التأليف يف الرتاجم ازدهاًرا يف األندلس منذ أن وضع 

م) يف ١٠١٣هـ/ ٤٠٣أسسه العامة أبو الوليد ابن الفريض (ت. 
ؤلَّفه " تاريخ علماء األندلس"، وقد سار عىل منواله معظم من م

ذيل عليه من أصحاب التكمالت والصالت املغربية واألندلسية، 
لة"، وابن األبار يف "التكملة  ومنهم ابن بشكوال يف كتاب "الصِّ
لكتاب الصلة"، وابن عبد املالك املراكيش يف "الذيل والتكملة 

غريهم. واتخذ شكل الرتجمة عند لكتابي املوصول والصلة" و 
ابن الفريض، ومن نسج عىل منواله من الالحقني، النموذج 

  )١١(التايل:
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لة" البن  )٢جدول رقم ( عنارص الرتجمة يف كتاب "الصِّ
  بشكوال
  املواد العلمية - ٨  االسم - ١
  األسفار والدراسات - ٩  النسب - ٢
  املواد الدينية والثقافية - ١٠  املذهب   - ٣
  النعوت واألوصاف - ١١  مكان االزدياد - ٤
  من ذكره    - ١٢  الكنية - ٥
  تاريخ وفاته ومن ذكره - ١٣  اللقب - ٦
    األساتذة - ٧

  

نستنتج مما سبق؛ أن اإلنتاج التصنيفي يف  الرتاجم 
األندلسية واملغربية، اتسم يف معظمه بثالث خصائص أساسية؛ 

عالم املرتَجم لهم، أولها تنوع أصنافه، وثانيتها ضخامة أعداد األ 
وثالثتها حضور البعد املنهـــــجي عند املصنِّف يف صياغة 
الرتجمة. إن لكتب الرتاجم قيمة كبرية يف استخالص املادة 
التاريخية يف جوانبها االجتماعية والثقافية، وقد تنفرد بمعطيات 
عن النواحي السياسية، نفتقدها يف املظان األصلية، مما حدا 

ثني املعارصين إىل اعتبارها جزًءا من املصنفات بأحد الباح
  )١٢(التاريخية، وأنها أثبت صور التعبري التاريخي.

ورغم االستثمار املكثف ملصنفات الرتاجم من طرف 
الباحثني املحدثني، إال أنها تظل منجًما بكًرا  لم تستنطق املادة 

اوز التاريخية الكامنة يف متون ِسرَي أعالمها بشكل كامل. ولتج
األساليب التقليدية يف قراءة مؤلفات الرتاجم، يتحتم علينا تجديد 
األساليب، وتبني مناهج جديدة للدفع بالبحث التاريخي نحو 
األمام، ولن يتأتى ذلك إال بتقبل التجديد وتجاوز الجمود. وهذا 
ما حدا بأحد الباحثني املغاربة إىل ربط التجديد يف البحث 

معارصة عند املؤرخني، بتوسيع التاريخي بوجود ذهنية 
الدراسات املنهجية واإلبستيمولوجية وتعميمها، وكذا " تعميق 

. وهكذا فإن أهمية كتب )١٣( مستوى التعرف عىل اإللكرتونيات"
الرتاجم باعتبارها مصدًرا غنيًا للبحث التاريخي من جهة، 

ومحدودية استثمارها من طرف الباحثني بسبب الجمود عىل 
لتقليدية من جهة أخرى، كل هذا يستدعي تجديًدا املناهج ا

منهجيًا، وتطويًرا يف األساليب، قصد استنطاق هذه املصادر، 
  ومن هنا تربز أهمية استثمار املعلومات لحوسبة كتب الرتاجم.

l^Þ^éfÖ] ‚Â]çÏe Üq]Ö] gjÒ íf‰çu V^⁄éÞ^m
íéÏñøÃÖ]	

  تعريف قاعدة البيانات:  - ٢/١
رة عن برمجية حاسوبية تمكن من قاعدة البيانات عبا

تخزين وإدارة مجموعة بيانات تنتمي إىل موضوع أو غرض  
معني، يمكن طباعتها، ولقد أصبح مصطلح قاعدة البيانات من 
أهم املفردات املتداولة يف املجتمعات املتقدمة يف عرصنا 

ولنئ تعددت أنواع تطبيقات قواعد البيانات يف العالم، ) ١٤(الراهن.
 التقليدية والحديثة، فإن الذي يهمنا منها هو النوع األول، ما بني

  فماذا نقصد بالتطبيقات التقليدية لقواعد البيانات؟ 
مىض عىل وجود هذا النوع حوايل نصف قرن، وهو يف تطور 
عىل مستوى تقنياته، واليزال االحتياج إليه مستمًرا، ومن أمثلته: 

لتي تضم أرقاًما قواعد البيانات النصية والرقمية، أي ا
ونصوًصا، يتم خزنها، فمعالجتها، ثم إخراجها كتقارير حسب 

. ويمكن الحديث يف قواعد البيانات عن )١٥(التطبيق املستخدم
  نموذج مسطح، وآخر عالئقي.

  قاعدة البيانات املسطحة:  - ٢/٢
عبارة عن جدول واحد يضم كل يشء، ومثال ذلك شكل 

ات التي يقدمها هذا ، ورغم الخدمExcelبرنامج إكسيل 
النموذج يف مجال البحث، إال أن ميزاته محدودة، ومشاكله 
عديدة. وقد اشتغلنا بهذا النموذج فرتة من الوقت، لحوسبة 
بعض كتب الرتاجم األندلسية واملغربية، ويمثل الجدول التايل 

  مثاالً لهذا النموذج:
بعض العلماء الغرباء يف األندلس من كتاب ) ٣جدول رقم (

لة"   "الصِّ

رقم 
  معرف

  
  اسم العَلم

عام 
  امليالد

عام 
  الوفاة

املوطن 
  األصيل

املوطن 
  باألندلس

التخصص 
  العلمي

مجال 
  العطاء

أوصافه 
  الخلقية

رقم 
  الرتجمة

أحمد بن قاسم   ١
  البزاز

  ١٨٢  صالح، زهد   التدريس    قرطبة  تاهرت  ٣٩٥  ٣٠٩

  ١٨٣           قرطبة   مرص      ٣٤٠   أحمد بن زكرياء   ٢
  ١٨٤       فقه، شعر      أصيلة         أحمد بن عبد هللا   ٣
أحمدبن عيل   ٤

  البغائي
  ١٨٥  حفظ، ذكاء  املشاورة  قراءات  قرطبة  إفريقية  ٤٠١  ٣٤٥

  ١٨٦عفاف، غفلة    جهد  قراءات  رسقسطة  مرص  ٤٤٥  ٣٧٠  أحمد بن عيل          ٥

 بن محمد أحمد  ٦
  األموي

  ١٨٧  صالح، زهد        القريوان    ٣٦٠
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إمكانات هذا النموذج املسطح من قواعد البيانات  وبما أن
محدودة، لجأنا إىل النموذج الثاني لحوسبة كتب الرتاجم، 

  ويتعلق األمر بالنموذج العالئقي.
  قاعدة البيانات العالئقية  - ٢/٣
  الجانب النظري:  - ١) ٢/٣(

تحتوي قاعدة البيانات العالئقية عىل عدة جداول صغرية 
بني جداولها. والعالقات عبارة عن صالت  تتميز بوجود عالقات

يتم تحديدها بني الجداول املختلفة قصد استخدام هذه العالقات 
السرتجاع بيانات من أكثر من جدول، أو التحقق من صحة 

وتتكون  )١٦(البيانات التي يتم إدراجها يف جداول قاعدة البيانات.
  البنية األساسية للنموذج العالئقي من خمسة عنارص:

  :  يشمل بيانات عن مجموعة من العنارص املتشابهة.الجدول -
: يشمل بيانًا واحًدا يخص سجالً واحًدا( ميالد الَعَلم، الحقل -

 )١٧(تخصصه، موطنه) ويكون إما عددي أو نيص.
: يشمل بيانات تخص عنرًصا محدًدا من الجدول السجل -

 (جميع بيانات عَلم واحد).
ط بني جدولني أو أكثر، ويعرب عنها عبارة عن الراب: العالقة -

 يف قاعدة املعطيات من خالل املفاتيح.
: تنقسم إىل املفتاح األسايس وهو حقل أو أكثر تميز املفاتيح -

بمجموعها كل تسجيله يف الجدول، أما املفتاح الخارجي أو 
املستورد فهو حقل قيمته تطابق قيمة مفتاح أسايس يف جدول 

 آخر.
  )١٨(لتي تصل بني الجداول إىل ثالثة أقسام:وتنقسم العالقة ا

  عالقات من نوع واحد إىل متعدد أو رأس بأطراف. -
 عالقات من نوع واحد إىل واحد أو رأس برأس. -
 عالقات بني متعدد إىل متعدد أو أطراف بأطراف. -

ويمكن معالجة املعطيات املخزنة يف قاعدة البيانات بالفرز، أو 
عالمات، أو تصديرها إىل برمجيات أخرى كاملجدوالت االست

ملعالجتها كبيانات، وينتج عن التخزين واملعالجة نتائج 
تفصيلية تفتح آفاًقا جديدة ملقاربة معطيات الجداول املختلفة، 
ومن ثَمَّ نحصل عىل التقارير وهي عبارة عن بيانات من قاعدة 

  البيانات تطبع عىل الورق.
   التطبيقي الجانب  - ٢) ٢/٣(

يصبو هذا الجانب التطبيقي من البحث إىل بناء قاعدة 
بيانات إلكرتونية لعلماء األندلس بواسطة برمجية لقواعد بيانات 
لة يف  عالئقية انطالًقا من كتاب يف الرتاجم وهو: "كتاب الصِّ
تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم" 

هـ ٥٧٨امللك ابن بشكوال (ت.  ألبي القاسم خلف بن عبد
م). ويرتكز هذا العمل عىل توزيع معطيات الرتاجم عىل  ١٠٨٣/

حوايل عرشين حقالً متعدد األنواع، عددي ونيص، تجمعها 
مجموعات كربى عبارة عن نماذج، وسنقوم بإفراغ معطيات 

ترجمة أحد األعالم يف حقول الجداول حتى يتضح املثال، وذلك 
  :وفق الشكل التايل

                      )١٩(مصدر ترجمة العَلم) ٤جدول (
رقم 
  معرف

مؤلف   اسم العَلم
  الرتجمة

مصدر 
  الرتجمة

ابن   أبوبكر بن العربي  ١٣٠٥
  بشكوال

  الصلة

  
  اإلطار الزمني للَعَلم )٥جدول (

عام   ر. م
  والدته

  القرن  عام وفاته
  الذي عاش فيه

  ه٦ - ٥  ه٥٤٣  ه٤٦٨  ١٣٠٥
  

  ر املكاني للَعَلماإلطا )٦جدول (

  ر. م
مكان 
  ميالده

مكان 
  وفاته

  محطات رحالته

مرص، بغداد، املغرب   فاس  إشبيلية ١٣٠٥
األقىص، املغرب األوسط، 
إفريقية، القدس، 
عسقالن، دمشق، مكة، 

  اإلسكندرية،
  

  الجانب العلمي للَعَلم) ٧جدول (
  مصنفاته  مروياته  تخصصاته  ر. م
حديث، فقه، كالم،   ١٣٠٥

  ، تاريختفسري
    

  
  العالقات العلمية للَعلَم) ٨جدول (
  تالمذته  شيوخه  ر. م
الطرطويش، الصرييف، الزينبي، ابن  ١٣٠٥

  طرخان، الطربي، الشايش، الغزايل.
ابن 

  بشكوال

  
  االنتماء االجتماعي للعَلم )٩جدول (

  مهنته  أرسته  قبيلته  ر. م

قضاء،   ابن العربي  آل معافر  ١٣٠٥
  تدريس
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  أوصاف العَلم ونعوته )١٠جدول (

  العلمية  الخلقية  ر. م

حسن املعارشة، كثرة   ١٣٠٥
االحتمال، كرم النفس،  
  حسن العهد، ثبات الوعد

متقدم يف املعارف، 
من أهل التفنن، 

  ثاقب الذهن
   

انطالًقا من هذا املثال يتبني لنا أن حوسبة كتب الرتاجم 
يدة لعرض املادة بقواعد البيانات العالئقية توفر إمكانات عد

 :املعرفية الخامة التي تختزنها قاعدة البيانات ومن ذلك
  عرض حقول معينة من جدول معني                                                                                      -

تتيح عملية التصفية الرأسية بواسطة االستعماالت عرض 
ل معني؛ فعىل سبيل املثال إن حقل أو حقول معينة من جدو 

عرض حقل التخصص العلمي للنساء الالئي ترجم لهن ابن 
لة"، يفيض بنا إىل الوقوف عىل  بشكوال يف كتابه "الصِّ
التخصصات العلمية التي عرفت إقباالً من طرف العنرص 

  النسوي يف األندلس كما يتضح من الجدول التايل:   
ض النساء العاملات يف التخصص العلمي لبع )١١جدول رقم (

لة".   األندلس حسب كتاب "الصِّ
 الرقم املعرف التخصص
  ١٥٢٧  فقه
  ١٥٢٨  فقه

  ١٥٢٩  شعر، نحو، خط، حساب
  ١٥٣٠  خط

  ١٦٣١  أدب، شعر، خط
  ١٥٣٢  حديث، خط

  ١٥٣٣  أدب، شعر، خط
  ١٥٣٤  خط، قراءات

  ١٥٣٦  خط
  ١٥٣٧  أدب، شعر
  ١٥٣٨  أدب، شعر
  ١٥٣٩  حديث

  ١٥٤٠  أدب، شعر

  ١٥٤١  فقه، حديث، خط
  

                                                                                 عرض سجالت معينة من جدول معني  -
تمكن عملية التصفية األفقية للجداول من الحصول عىل 
سجل أو سجالت معينة من جدول معني؛ فمن خالل كتاب 

لة" البن بشكوال يمكن  عرض سجالت للنساء العاملات "الصِّ

املنتميات إىل قرطبة من جدول االنتماء الجغرايف للَعَلم كما 
  يوضح الجدول التايل:  

النساء املنتميات إىل قرطبة ومحطات  )١٢جدول رقم (
لة"   رحلتهن حسب كتاب "الصِّ

محطات 
 الرحلة

رقم  اسم العَلم املوطن
 معرف

  قرطبة طليطلة
  قرطبة
  قرطبة
  قرطبة
  ةقرطب
 قرطبة

فاطمة بنت يحيى 
  املغامي
  لبنى
  مزنة

عائشة بن أحمد بن 
  قادم

  فاطمة بنت زكرياء
والدة بنت املستكفي 

 باهلل

١٥٢٧  
١٥٢٩  
١٥٣٠  
١٥٣١  
١٥٣٦  
١٥٤٠ 

   
   عرض بيانات من أكثر من جدول -

تتيح تقنية استخدام العالقات بني الجداول عرض بيانات 
ــلة" مختلفة من عدة جداول؛ فمن خالل كتاب "الصِّ 

عن  -عىل سبيل املثال  - املحوَسب، يمكن عرض بيانات مختلفة
العلماء الراحلني إىل املرشق، واملنتمني إىل مدينة بلنسية يف 
األندلس، وذلك عرب استدعاء بيانات من جداول متعددة كما 

  يوضح الجدول التايل: 
معطيات مختلفة عن العلماء املنتمني إىل  )١٣جدول رقم (

لة"بلنسية ح    سب كتاب "الصِّ
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 اسم العَلم وفاته املوطن محطات الرحلة تخصصه
الرقم 
 املعرِّف

  حديث، فقه
  لغة، أصول الفقه

  حديث
  لغة، شعر

  حديث، خالف
  حديث، فقه

 حديث

  مكة، بغداد، مرص
  مكة، مرص

  مكة
  مرص

  مكة، بغداد
  مكة، بغداد

  اإلسكندرية، مكة
 

  بلنسية
  بلنسية
  بلنسية

  نسيةبل
  بلنسية
  بلنسية
 بلنسية

٥٠٠  
٤٥٢  
٤٥٤  
٤٢٧  
٥٤٣  
٥٢٠  
 ٤٧٥حي

  أحمد بن محمد األنصاري
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   حقول محوَسبة عرض بيانات -

يتعلق األمر بحقول مستنتَجة من حقول أخرى، ومن ذلك 
ماله صلة بالبنية العمرية للعلماء؛ فمن خالل حقيل "سنة 
امليالد" و"سنة الوفاة"، يمكن استخالص أعمار العلماء 
بتصدير البيانات إىل مجدوالت ملعالجتها كبيانات، ونمثل لهذه 

 عىل األندلس، واملتوفرين عىل العملية بأعمار العلماء الطارئني
معطيات الوالدة والوفاة حسب ما أورده ابن بشكوال يف 

لة".    "الصِّ
  

أعمار بعض العلماء الغرباء باألندلس حسب ) ١٤جدول رقم (
لة"   كتاب "الصِّ

  اسم العَلم عام امليالد عام الوفاة مقدار العمر
رقم 
 معرِّف

 ١٨٢  أحمد بن قاسم التاهرتي ٣٠٩ ٣٩٥ ٨٦
 ١٨٥  أحمد بن عيل الباغاني ٣٤٥ ٤٠١ ٥٦
 ١٨٦  أحمد بن عيل املرصي ٣٧٠ ٤٤٥ ٧٥
 ٢٤٩  إسماعيل بن عبد الرحمن املرصي ٣٣٣ ٤٢١ ٨٨
 ٢٩٣  ثابت بن محمد الجرجاني ٣٥٠ ٤٣١ ٨١
 ٣٠٢  جعفر بن محمد القريواني ٤٤٤ ٥٣٤ ٩٠
 ٧٦٢  عبد الرحمن بن محمد املرصي ٣٣٣ ٤١٠ ٧٧
 ٨٤٢  حمن بن أحمد الكتاميعبد الر  ٣٤٣ ٤٢١ ٧٨
 ٨٤٥  عبد القادر بن محمد القروي ٤٢٤ ٥٠٧ ٨٣
 ٩٢٨  عيل بن إبراهيم الشريازي ٣٤٧ ٤٢٦ ٧٩
 ٩٨٢  عياض بن موىس السبتي ٤٧٦ ٥٤٥ ٦٩
 ١٣٠٤  محمد بن حسني التميمي ٣٣٣ ٣٩٤ ٦١
 ١٣١٠  محمد بن عبد الواحد التميمي ٣٨٨ ٤٥٤ ٦٦
 ١٣٢٧  محمد بن عيىس السبتي ٤٢٨ ٥٠٥ ٧٧
 ١٣٣٧  محمد بن عيىس القريواني ٣٦٨ ٤٢٩ ٦١
 ١٣٩٠  مكي بن أبي طالب القييس ٣٥٥ ٤٣٧ ٨٢
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 الفئة العمرية عدد العلماء النسبة املائوية
 سنة ١٩أقل من  ٠٠ ٠٠.٠٠
 سنة ٣٩إىل ٢٠من ٠٠ ٠٠.٠٠
 سنة ٥٩إىل ٤٠نم ٠١ ٠٥.٨٨
 سنة ٧٩إىل ٦٠من ١٠ ٥٨.٨٢
 سنة ٩٩إىل ٨٠من ٠٦ ٣٥.٣٠
 سنة فما فوق١٠٠ ٠٠ ٠٠.٠٠
 املجموع ١٧ ١٠٠.٠٠
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يتضح مما سلف؛ أن املادة الخامة التي تقدمها كتب 
الرتاجم، إذا خضعت للحوسبة بقواعد البيانات العالئقية، تصبح 

الباحث، ومن ثَمَّ أكثر وضوًحا مما ييرس استثمارها من طرف 
  فتح آفاق رحبة أمام البحث التاريخي. 

ê−…^jÖ]ovfÖ]Ñ^ÊaæÜq]Ö]gjÒíf‰çuV^⁄nÖ^m 
إن النظرة األولية عىل عناوين الجداول والحقول، وما تفرزه 
من بيانات متنوعة ووافرة، تفتح شهية الباحث لالنخراط يف 

بحث معالجة مواضيع طريفة تفتح آفاقا واعدة أمام ال
  التاريخي، ونذكر منها عىل سبيل املثال: 

   الجانب الديموغرايف لألعالم - ٣/١
تمكن مجموعة من الحقول الباحث من الوقوف عىل 
معطيات إحصائية تساعد عىل دراسة البنية العمرية لألعالم يف 
بلد معني، وخالل عرص معني، وكذا بنيتهم الجنسية للتعرف 

يف النشاط العلمي، كما تمكن  عىل مدى إسهام العنرص النسوي
بعض الحقول من دراسة البنية العرقية لألعالم، واالنتماء القبيل 

   وغري ذلك.
   جانب التوزيع الجغرايف لألعالم - ٣/٢

تفيض عملية الربط بني مجموعة من الحقول من توفري مادة 
علمية هامة حول التوزيع الجغرايف لألعالم حسب مواطنهم، 

لف املراكز العلمية عىل املستويني الداخيل وحركتهم بني مخت
والخارجي، وتباين طبيعة هجرة العلماء  ما بني املؤقتة 
والدائمة، ومن ثَمَّ البحث عن العوامل املتحكمة يف هذا التوزيع 

  الجغرايف لألعالم داخليًا وخارجيًا.
  

   الجوانب العلمية لألعالم - ٣/٣
قاعدة البيانات  تتعدد املواضيع العلمية التي تزخر بها

  العالئقية لألعالم ومنها:                                            
بنية التخصصات العلمية لألعالم يف مكان معني، وخالل عرص  -

معني، ومن ثَمَّ البحث عن األسباب املتحكمة يف غلبة تخصصات 
  علمية معينة، وانحسار تخصصات أخرى.

لَّفات بني األمصار مما يسهم يف ضبط حركية املصنَّفات واملؤ  -
  تاريخ روايتها، ودخولها لبلد معني وغري ذلك.

النشاط التأليفي: حجمه، واتجاهه املنهجي، ومنحاه  -
التخصيص، ومحتواه العلمي، ومقارنة اإلنجازات يف هذا اإلطار 

   .بني األشخاص واألمصار وما إىل ذلك
  
     جانب الفهرسة والتكشيف - ٣/٤

بيانات الحقول املتعددة يف قاعدة البيانات تساعد 
اإللكرتونية عىل بناء فهارس مختلفة، وكشافات متنوعة تهم 
مجاالت عديدة مثل: األعالم، والتخصصات العلمية، واملؤلفات، 
وشيوخ العلم، والقبائل، واألرس، واملراكز العلمية، ومواطن 

ار البحث العلماء وغري ذلك. وال تخفى قيمة هذا العمل يف مضم
إن هذه املحاور املذكورة غيض من فيض، أردنا من  العلمي.

اإلشارة إليها التدليل عىل ما تزخر به كتب الرتاجم املحوَسبة 
بقاعدة البيانات العالئقية من مادة علمية غنية ودسمة، وميرسة 
التناول. وال يمكن استثمار هذه املادة العلمية، و إنجاز بحوث 

إذا توفرت لدى الباحث القدرة عىل اإلبداع، علمية موفقة، إال 
وعىل التجديد املنهجي. ويف هذا اإلطار يعرف ميدان العلوم 
اإلنسانية حاليًا تعددية يف املناهج، ومن ثَمَّ أصبح الباحث يف هذا 
امليدان املعقد واملتنوع، مدعًوا لسلوك أي مسلك يتيح له بلوغ 

ي أحد املناهج  ويَُعدّ  )٢٠(غايته يف الفهم والتفسري. املنهج الكمِّ
واملسالك التي تتيح االستثمار الفعال ملحتوى قاعدة البيانات 

  اإللكرتونية الخاصة بِسرَي األعالم. 
إن املنهج الكمي، أي اإلحصائي، مقارنة باملناهج التاريخية 
التقليدية له مميزات تؤهله ملعالجة املعطيات الكثرية التي تزخر 

ملحوَسبة بقاعدة البيانات العالئقية. وتتمثل بها كتب الرتاجم ا
  )٢١(تلك املميزات يف ما ييل:

  إن األرقام والبيانات تعطي تدقيًقا أكرب، أو عىل األقل، تسمح
بأخذ صورة أحسن عن التوجهات التي تشري إليها كتب 

  الرتاجم.
  إن املنهج الكمي يسمح بتحويل الضمني إىل الرصيح

  املؤرخ.                                 بإظهار نتائج مجهولة لدى 
  إن املنهج الكمي يفند أحيانًا بعض األحكام املسلم بها لدى

  املؤرخني.                                                         
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وهكذا فإن حوسبة كتب الرتاجم تفتح آفاًقا واعدة أمام 
ضيع التي تفرزها، البحث التاريخي، عىل مستوى الجدة يف املوا

وعىل مستوى املعطيات التي توفرها، غري أن البحث العلمي 
الجاد يف هذا اإلطار يحتاج إىل تجديد منهجي لبلوغ الغاية يف 

  الفهم والتفسري. 

l^q^jßj‰]æí‘ø} 
تتبعنا خالل هذا البحث، موضوع استثمار املعلومات يف 

بدًءا بإبراز البحث التاريخي، حوسبة كتب الرتاجم تحديًدا، 
موقع كتب الرتاجم يف املادة املصدرية للتاريخ، ومروًرا بالحديث 
عن حوسبة كتب الرتاجم بقواعد البيانات العالئقية، وانتهاء 
بتسليط األضواء عىل آفاق البحث التاريخي يف ضوء حوسبة كتب 

  الرتاجم. فماهي االستنتاجات التي يمكن الخروج بها؟
املغربية واألندلسية تحتل موقًعا  إن كتب الرتاجمأوالً:  -

متميًزا بني املصادر التاريخية، وتتميز بتنوع محتواها، 
 وبضخامة عدد أعالمها، وبالطابع التنميطي لرتاجمها.

إن حوسبة كتب الرتاجم املغربية واألندلسية بقواعد ثانيًا:  -
البيانات العالئقية تسهم يف تفكيك املادة العلمية الخامة 

 متون الرتاجم، ومن تم تصنيفها، وتنظيمها يف املتضمنة يف
جداول متعددة، وحقول متنوعة، بعد استبعاد االستطرادات 
واملستملحات الواردة يف متن الرتجمة، والرتكيز عىل العنارص 

 .الهامة واملشرتكة بني الرتاجم
تم توزيع معطيات الرتاجم عىل سبع جداول وهي: ثالثًا:  -

طار الزمني للعَلم، واإلطار املكاني مصدر ترجمة العَلم، واإل 
للعَلم، والجانب العلمي للعَلم، والعالقات العلمية للعَلم، 
والحالة االجتماعية للعَلم، وأوصافه الخلقية ونعوتــه. 
وتوزعت هذه الجداول بدورها عىل ثمانية عرش حقالً، 

  عددية ونصية.
البحث : فتحت حوسبة كتب الرتاجم آفاًقا جديدة أمام رابًعا -

التاريخي، بتوفريها ملادة علمية منظمة ومصنفة، يمكن أن 
تشكل أرضية ملواضيع بحث جديدة مثل: الدراسة 
الديموغرافية لألعالم، والتوزيع الجغرايف لألعالم، والحالة 
االجتماعية لألعالم، وإنجاز فهارس وكشافات مختلفة وغري 

ملادة ذلك، ولن يتأتى للباحث االستثمار الفعال لهذه ا
العلمية إال بعد تسلحه بمناهج جديدة كفيلة بفتح 

 مستغلقات املادة املصدرية.
  

 
ş]ŽÚ]çŁV 

دشنت شعبة التاريخ بكلية آداب تطوان اإلصالح الجامعي بتدريس  )١(
مجزوءة "البحث التاريخي واملعلومات" من اقرتاح وتدريس األستاذ 

قاعدة بيانات  بنسباع، من جملة ما درس للطلية فيها ملحق "إعداد
تدبري مادة بحث التخرج" والذي طبعه يف كتابه "تحليل النصوص 
التاريخية: منهج وتطبيق"، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 Microsoft Access. وقد استعمل فيه برمجية ٢٠١٢بتطوان، طنجة 
. كما Microsoft Officeمن حزمة إلنشاء قواعد البيانات العالئقية 

األيام الوطنية الرابعة عرشة للجمعية املغربية للبحث التاريخي رك يف شا

الكتاب يف موضوع: " ٢٠٠٦نونرب   ٢٥ – ٢٣بكلية آداب مكناس، 
" يف جلسة "أفق تجاوز الكتاب يف عرص واملجتمع: مقاربة تاريخية

الكتاب  رقمنةاملعلومات والرقمنة" بمداخلة مع تطبيق عنوانها "
نظمت شعبة التاريخ بكلية آداب . ورتاجم نموذجا"التاريخي: كتب ال

، ٢٠٠٧ماي  ٣٠تطوان يوًما دراسيًا عن "التاريخ واملعلومات" بتاريخ 
" من قبل التاريخ واملؤرخ واإلنرتنيتنرشت أعماله ضمن كتاب "

فريق البحث يف الكتابة التاريخية وتقنيات اإلعالم والتواصل التابع لكلية 
. كما ٢٠١٠يق ذ عبد الحميد الصنهاجي سنة اآلداب يف وجدة، بتنس

فقهاء املالكية الزهاد وظف التقنيات نفسها يف إنجاز مداخلة بعنوان "
الذكرى األلفية ملدرسة وزاوية شارك بها يف ندوة  قبل العرص املرابطي"

  م.٢٠١٠هـ/ ١٤٣١تيزنيت،  - الشيخ وكاك بن زلو، أكلو
اجم منذ حوايل عرش بنسباع حوسبة كتب الرت  مصطفىبدأ األستاذ  )٢(

" عىل موسوعة أعالم األندلس واملغربسنوات، وقد تمكن من إطالق "
) التي  PHPاملوقع اإللكرتوني للرابطة املحمدية باملغرب، مربمجة بلغة (

  تسمح بإنشاء قواعد بيانات عالئقية.
، دار الغرب منهج البحث وتحقيق النصوصالجبوري،  وهيب يحيى )٣(

  .                       ٢٢ص ،٢٠٠٨اإلسالمي، تونس،
"، مؤسسة بنرشة "املصادر العربية لتاريخ املغرباملنوني، محمد )٤(

    .٨، ص١. ج١٩٨٣للطباعة والنرش، الدار البيضاء،
  نفسه.املرجع   )٥(
"، مطبعة دراسات ومباحث يف تاريخ األندلسالطاهري، " أحمد )٦(

  . ٥٩، ص١٩٩٣النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
أعالم املذهب املالكي املغاربة من خالل كتاب "ترتيب "ملني،  مبارك )٧(

)، ٣" للقايض عياض"، مجلة املذهب املالكي، العدد (املدارك
  . ١١٥، ص ٢٠٠٧إنزكان،

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة بن موىس اليحصوبي، " عياض )٨(
"، تحقيق سعيد أعراب، وزارة األوقاف والشؤون أعالم مذهب مالك

.                                                         ٨٠، ص٨م،ج١٩٨٣هـ/١٤٠٣الرباط، اإلسالمية، 
  .٧٩املصدر نفسه، ص )٩(
  .٨٠نفسه، ص )١٠(
مالحظات منهجية لقراءة جديدة لكتب الرتاجم محمد الرشيف، " )١١(

األندلسية: قراءة يف كتاب عاَلم علماء األندلس لدومنيك -املغربية
األندليس: التوثيق والقراءة، جامعة عبد املالك  "، الرتاث املغربيأورفوا

ص ، ١٩٩١السعدي، كلية اآلداب، تطوان، مطبعة النجاح، البيضاء، 
٥١٣ .   

، "علم التاريخ عند العرب"روزنتال، ترجمة/ صالح العيل،  فرانز )١٢(
  .٢٠، ص١٩٦٣مؤسسة الرسالة، بغداد، 

الدار "، مطبعة النجاح، مجمل تاريخ املغربعبد هللا العروي، " )١٣(
  .٢٠، ص١٩٨٤البيضاء،

، موقع أدفانسد ٢٠٠٨"، مدخل إىل قواعد البياناتفهد آل قاسم، " )١٤(
مارس  ١٠)، تاريخ التصفح www.adv-info-tech.comآي تي (
٢٠١١  .  
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