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 أهم الفروق بٌن المصادر والمراجع

  

تزخر المكتبة العربٌة اإلسالمٌة بالمصادر المتنوعة فً جمٌع حقول العلم والمعرفة،      

وال جدال فً األهمٌة الكبٌرة لمادة المصادر والمراجع للباحثٌن ولدارسً الوثائق 

والمخطوطات العربٌة، إذ تعد من المكونات الرئٌسة لمنهج الدراسة فً تحقٌق 

حاجة الدارسٌن لالستعانة بهذه لالمخطوطات العربٌة وأبحاث تارٌخ العلوم، وذلك 

شخاص والقبائل واألماكن، وأًٌضا الوقائع ألالمصادر والمراجع فً تحقٌق األعالم من ا

ا سلًٌما بعد  ًٌ التً ترد فً المخطوطات والوثائق، حتى ٌستطٌع أن ٌنشرها نشًرا علم

 .وأًٌضا إلنجاز األبحاث وحلَ مشكالتها. التَحقُّق من صحة المعلوماِت الوارَدة بها

 ."المراجع"وما ٌسمى بـ" المصادر"وال بد من التفرٌق بٌن ما ٌسمى بـ

 

 :المصادر -1

. شاملًة عمٌقةً  هو كل كتاا تناول موضوًعا وعالجج معالجةً   _: المصدر

هو كل كتاا ٌبحث فً علم من العلوم على وجج الشمول والتعمق بحٌث ٌصبح          _ 

أصال ال ٌمكن لباحث فً ذلك العلم االستغناء عنج، مثل الجامع الصحٌح للبخاري أو 

 .صحٌح مسلم

.  وقد ٌطلق علٌها كتا األصول المنسوبة، أو كتا األمهات، أو الكتا األساسٌة
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 وهً الكتا التً تحتوي أساسٌات العلم، والحقائق التً تحوٌها ال ٌرقى إلٌها        _ 

 .الشك أو الجدل

والمصدر كتاا أساسً أو معلومات تعتبر بمثابة األساس للدارس، وٌمثل المرتكز الذي 

وعلى ذلك ٌطلق المصدر على اآلثار التً تضم . ٌبنً علٌج دراستج، وهً نصوص أولى

 .دون تعلٌق أو تفسٌر أو حاشٌةشعرٌة نصوًصا أدبٌة أو نثرا لكاتا أو مجموعة 

 المصدر أخص من المرجع، ألنج ٌقتصر فً الداللة على ما ٌرتبط باألشٌاء          _ 

 :واألمثلة على ذلك. األساسٌة أو األولٌة بالنسبة لموضوع البحث

 دواوٌن الشعراء وآثارهم هً مصادر بالنسبة لمن ٌدرس هؤالء الشعراء، فمثال دٌوان -أ 

 بمثابة دٌوان المتنبً، ودٌوان أحمد شوقً، ودٌوان الزبٌر دردوخ، هً وعنترة بن شداد،

 .هؤالء األعالمبالنسبة لمن ٌدرس األساسٌة در االمص

 هً مصادر ،آثار المؤلف هً مصادر بالنسبة لمن ٌدرسج، فمثال كتا الفقج وأصولج -ا 

 .بالنسبة لمن ٌدرس مؤلفٌها، وكذلك كتاا الشفاء البن سٌنا هو مصدر لمن ٌدرس مؤلفج

 

  : المراجع -2

هو مصدر ثانوي أو كتاا ٌساعد فً إكمال معلومات الباحث والتثبت من بعض النقاط،  - 

وربما ٌكون المرجُع مأخوذا من مصادر متعددة . والمعلومات التً ٌحتوٌها تقبلُ الجَدل

ومتنوعة، أي أنج ٌستقً مادتج من غٌره، وجمعت مادتج وفًقا لخطة معٌنة تساعد على 

سرعة الحصول على المعلومات، ولقد وضعت لٌرجع إلٌها عند الحاجة، وهً لم تؤلف 

 .باألساس لتقرأ من الغالف للغالف كما تقرأ القصص والرواٌات

ٌُْسر، فهو -  المرجع كتاا صمم وُنّظم من أجل الُحصول على معلومة معٌنَّة بسرعة و

ا كالترتٌا  ًٌ ٌُراعى فٌج ترابط وَحداتج ترابًطا عضو كتاا شامل ترتَّا مادُتج ترتًٌبا ال 

 .الهجائً

فالمرجع هو ما ٌساعد على فهم النص وتوضٌحج وتفسٌره وتقوٌمج، وهو كتاا  -

ا من خالل كلٌة أو جزئٌة لقضٌة ما ًٌ ا أو جزئ ًٌ واألمثلة . ٌتصل بمادة الدراسة اتصاال كل

 :على ذلك

 . كتاا الشافعً لمؤلفج محمد أبو زهرة ، هو مرجع لمن ٌدرس اإلمام الشافعً -أ  

 كتاا األغانً لمؤلفج أبو الفرج األصفهانً هو بمثابة مرجع لمن ٌدرس بعض  -ا 

ا فً كتابج ًٌ  .الشعراء، ألن مؤلفج تحدث عن بعض الشعراء حدًٌثا جزئ

كتاا وفٌات األعٌان لمؤلفج ابن خلكان هو بمثابة مرجع لمن ٌدرس بعض - ج 

ا فً ثناٌا كتابج، ولم ٌخصص الكتاا  ًٌ األعالم ،ألن مؤلفج تحدث عن العلماء حدًٌثا جزئ

 .كلج لج
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  (المصدر والمرجع مًعا) الكتاا المشترك  -3

ٌمكن اإلشارة إلى أن كتاًبا بعٌنج قد ٌكون فً موضع من مواضع البحث والدراسة 

ابن الرومً، حٌاتج  )كتاا  :واألمثلة على ذلك. مصدًرا، كما ٌكون فً موضع آخر مرجًعا

لمؤلفج عباس محمود العقاد، فهو مصدر لمن ٌرٌد أن ٌقٌم دراسة على أدا  (من شعره 

 .العقاد، ولكنج مرجع لمن ٌدرس دراسة الشاعر ابن الرومً

 

 :أسئلة محتملة فً االمتحان

 .ما أهم الفروق بٌن المصادر والمراجع: 1س 

 .فً خانة المصادر أو المراجع  (...)صنف الكتا التالٌة : 2س

 (...)اذكر ثالثة مصادر من العصور التالٌة : 3س

 .أنسا الكتا التالٌة لمؤلفٌها: 4س

 

 


