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مفهومها، أهميتها تعريفها، عاملراج  
 يف املكتبات

سابقًا جبامعة بنغازي –مدير املكتبة املركزية  حممد عبداللطيف احلاسي  

ة ــــدمـــقـــم  

صدر بعض أنواعها مثل املعاجم ت تاملواد املكتبية، بل كان يفجمموعة خاصةمل تكن كتب املراجع معروفة يف القدمي على شكل 
 ، مثلها يف ذلك مثل أي كتاب آخر.والكتب املوسوعيةومعاجم الرتامجواملعاجم اجلغرافية

تضم ــــ  ،قد أصبح جمموعة مستقلةأ  ه ا الذوع من مصادر املعلومات جند دث  و اخاصة مذ  القر  املاي،، أما يف العصر احل 
راساهتا كما أصبح لتلك اجملموعة د  ا جدثدة من األدلة و الكتب املويوعية و اإلرشادثة،فة إىل األنواع اليت ظهرت قدميًا ـــ أنواعباإليا

و زاد البح  عذها يف الدراسات ،و املعلومات من قبل املتخصصني يف جمال املكتبات ابالغ اهتمامااخلاصة و نالت املراجع 
من قبل االستفادة مذها يف اإلجابة على األسئلة املرجعية و طبيعة معلوماهتا و كيفية قامت حول املراجع من حي  أمهيتها و املختلفة،

 مراكز املعلومات.املستفيدثن يف املكتبات و 

ع:ــــراجـــمـــالادر و ـــصــمـــال فــــريــــعـــت  

 ،والباحثنيالطالب  وكما ثعرفهمعاجم اللغة  تعرفهكما ما معذيني مع ى أدي  الكلمتا  هل ،ومرجعلذاس خيلط بني كلمة مصدر كثري من ا
 مث مع ى فين متخصص كما ثعرفه املشتغلو  باملكتبات.

ال أحدمها أو ال ثكاد خيلو من استعمرتددا  كثريا على ألسذة الطالب والباحثني و املصادر لفظا  ثاملع ى املتداول هو أ  املراجع و 
 اللة اللغوثة.ا معاً للدماستعماهل

ألنه ثقتصر يف الداللة على ما ثربط باألشياء  ،خص من الثاينأ  األول أ على أساس ،املرجعميكن التمييز بني املصدر و  من مثو 
 األساسية أو األولية بالذسبة ملويوع البح .

فاملصدر يف   ،صطالح، يف تختل  جمامالت البحاملرجع هو نفسه الفارق بيذهما يف االستعمال االه ا الفارق اللغوي بني املصدر و و 
لحدث التارخي، أو ل ةكأ  ثكو  رواثات مشاهد  ،ويوع الدراسةال ي ثضم معلومات أصلية عن م هو كتاب -:الدراسات التارخيية

هو  -:يف األدبهو كتب األحادث  نفسها، و  -:املصدر يف علم احلدث و  وثائق أو أثار ترجع إىل الفرتة مويوع الدراسة،
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فيطلق على الدراسات احلدثثة  -:جعأما املر  ثوا  الشاعر،أو الكاتب مويوع الدراسة مثل د عن الشاعراألدبية اليت صدرت الذصوص
 اً أو حدثثاً أو فقهاً أو غري ذلك.ياليت عاجلت املويوع تارخياً أو أدب

الكتب الشاملة اليت ترتب مادهتا  ه،-عذدهم: فاملراجع  ،اليت استعملت لفظ املراجع استعماال خاصا ه، فئة املكتبينيالفئة الوحيدة 
إليها عذد الضرورة  ولكن ثرجعكالرتتيب اهلجائ، فه، ال تقرأ من أوهلا إىل أخرها   ،هتا ترابطًا عضوثاً يه ترابط وحدترتيبا ال ثراعى ف

 ابة على استفسار معني لدى الباح  باستحسا  رأي أو تأكيده.لإلج

 ،مباشرة دو  تدخل مرجع، واد املكتبية اليت ثلجأ إليها الباح  للحصول على املعلوماتبالذسبة للمكتبيني امل فه،-املصادر: أما 
 .وصحيحةعامة أو خاصة نُقلت أو مل تذقل ثتم التعرف عليها تامة سواء كانت 

الكتاب  على أساس مادة ،الدراسات املختلفة واملرجع يفثتضح لذا أ  التفرقة بني املصدر  ه ا العرض السرثع للدالالت للفظيةمن 
 وحمتواه ومادتهيف جمال املكتبات فالتفرقة بيذهما تقوم على أساس طبيعة الكتاب اأم وصلتها مبويوع الدراسة ومدى أصالتها بالذسبة له،

 الدراسة. وبني مويوعدرجة الصلة بني ما فيه و 

ع؟ـــــراجــــمـــالب ــــتـــي كــــا هـــم  

 ان:ــــوعـــــب نــــتــــكـــــال

 والكتاب العاديكتب األدبالرواثة أو القصة أو   وه ه مثل ،واإلمتاعفيها من معلومات أو للرتوثح ا لتحصيل ما بأكملها إمكتب تقرأ 
 .حسب تذوعها املعريف  مويوعا أو عدة مويوعات مرتابطةال ي ثعاجل

 وال ميكذذا ،وترتيبهاتذظيمها يف طرق  وختتل  املراجع فها أ  تكو  مرتبة على حنو معني،ك لك كتب املراجع ه، اليت ثراعى عذد تألي
أ   وب لك نستطيع، عرف أنواع كتب املراجع وخصائصهاأ  ن ولكن البد ،االعتماد على مرجع واحد يف االستفسار عن أي معلومات

 هاعلى أحسن وجه وبطرثقة جيدة.نستفيد مذ

ا:ــــبهـــيــــــرتـــرق تــــوطا ـــهــتـــعـــيـــبــط  

بعضها مرتب  صصة يف فرع واحد من فروع املعرفة،مراجع متخكتب عظم املعارف اإلنسانية، و هذاك كتب للمراجع العامة اليت هتتم مب
وليا كما يف كما يف موجزات التارثخ أو ترتيبًا جد  زمذياً مرتب ترتيبا  ال يف القوامي  ودوائر املعارف، وبعضهاترتيبًا هجائيًا كما هو احل

 أ  كل كتب احلقائق، كماليوغرافيات وكتب مويوعيًا كما يف البب األطل ، أوحسب املذاطق كما يف  اإلحصائية، أوامللخصات 
 .املراجع مزودة بفهرس هجائ، مفصل
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ع:ـــــراجــــمـــالم ـــســـق  

 .يف املكتبة اجلامعيةقسم املرجع هو من األقسام املهمة 

القراء سواء   هلا ولكن تعار داخليا لرواد املكتبة حي  أنه كثرياً ما حيتاج ،كتب املراجع اليت ال ثسمح بإعارهتا خارج املكتبة  وثتأل  من
حيددوا الكتاب أو الكتب اليت  ال ثستطيعو  أ ، إىل بعض املعلومات و عليا أو من عامة الذاسالدراسات يف الجامعيني أو  كانوا طلبة

ى أسئلة القراء مبختل  أنواعها فموظ  املراجع جييب عل و املعني الرئيس، هلم،قسم املراجع ه ثكو  فف، ه ه احلالة ا،عليهم مراجعته
 .ثبغوهنا وهنا يف الوصول إىل املعلومات إىلاملراجع اليت حيتاجوثرشدهم إىل الكتب و  مستوثاهتاو 

ية:ــــعـــرجــــمـــالة ــــدمــــخـــال  

ثشرتط أ  ثكو  لدثه قدرة على مساعدة القراء يف احلصول على للخدمة املرجعية، و  مؤهال اشخصخدمة املراجع يف العادة خيصص 
مواد مكتبية إلجناز البحوث والدراسات، واحلصول  فهو ثهتم مباشرة مبساعدة القراء يف استعمال علومات اليت ثرثدو  البح  عذها،امل

 .املكتبةمن رواد  إليه جييب عن األسئلة اليت توجهعلى املعلومات و 

صغرية قد ال حيتاج فف، مكتبة عامة  ن اخلدمات طبقا لذوعية املكتبة ولذوعية الرواد،ختتل  مكتبة عن أخرى يف تقدمي نوعيات معيذة مو 
بيذما احلال يف مكتبة جامعية  ات املتخصصة يف مثل ه ه املكتبة،لقلة اإلجابرجعية، نظرا دحمدودثة املراجع و املدمة األمر إلجياد مكتباخل

 .الرواد ووفرة حجملكثرة األسئلة متخصصة حيتاج إىل فين خدمات قد ثعاونه واحد أو اثذا  طبقا 

ع:ـــراجـــمـــالب ـــتــدام كـــخــتـــى اســـلـــب عــــدريــتــال  

 ،وترتيب مويوعاهتاخاصة أ  الكتب املرجعية ختتل  يف طرق تذظيمها استخدام املراجع يروري للباح  و  التدرثب على كيفية
أ  األشياء اليت ثرثد جيد املعلومات عن  أ  الباح  أو القارئ ثستطيعلكن األهم هو كي  املهم أ  ثلم بكل ش،ء و  والباح  لي 
تطور العلوم جتعل الباح  أو القارئ م جدا أل  العلوم تتطور كل ثوم و التدرثب املستمر على استعمال املراجع مهو  ثبح  عذها،

 .ع جدثد وكل مصدر يف فرع املعرفةاستعمال كل مرج على ،ثواصل تدرثبه باستمرار

ع:ــــراجــــمــــالواع ــــأن  

 .وأهم مساهتوأدق خصائصهمالحمه سوف أكتف، بتتبع اخلطوط الرئيسية يف كل نوع من أنواع املراجع التالية يف حماولة لتحدثد أبرز 
 .()القواميساملعاجم .1
 .(المعارف )دوائر. املوسوعات 2
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 .والسري. معاجم الرتاجم 3
 .()األطلساملصادر اجلغرافية . 4
 .. الكتب السذوثة5
 .لسذوثة. األدلة ا6
 .()الموجزات اإلرشاديةكتب العلمية . ال7
 .()موجزات الحقائق. الكتب اليدوثة 8
 .)الدوريات( . املسلسالت9
 .الرمسية. املطبوعات 11
 .والرسائل. البحوث 11
 .. الكشافات12
 .. املستخلصات13
 .. الببليوغرافيات14
 .. املخطوطات15

 (ســــيـــوامـــقــ)الم ـــــاجـــعـــمــ. ال1

، فتشرحها وتويح طرثقة نطقها ترتيب هجائ، واملصطلحات يفاأللفاظ الكتب اليت جتمعوثطلق لفظ املعاجم على 
فاملعاجم تعاجل الكلمة  ذها مع التمثيل لكل استعمال فيها،استعماالت كل موتبني اشتقاقها وت كر معانيها املختلفة، و 

 .من مفاهيم اصطالحية ثتعلق هبا معذاها أو أي ش،ء آخر من ناحية أو أكثر كأ  تبح  يف

 (ارفـــعـــمـــال رــــ)دوائت اــــوعــــوســـمـــ. ال2

أمــــا  رفــــة اإلنســــانية دو  تفرثــــق بيذهمــــا،الــــيت تعــــاجل تختلــــ  جمــــاالت املع هــــ،-فالعامــــة:  ،ومتخصصــــةعامــــة  نوعــــان: والموضــــوعات
املوســوعات تعــاجل و  واألكثــر انتشــارااألقــدم  الذــوع األول هــو جمــال واحــد كالرتبيــة أو الفلســفة، و فيــه الــيت نصــر نفســها يف المتخصصــة

 .هذا جاءت تسميتها بدوائر املعارفو  عادة أفكارا يف شىت املويوعات نويحي   ،الفكرة بدال من الكلمة
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 رـــــيـــســوالم ــــراجـــتـــم الــــجاـــعـــ. م3

 وتـذظم علـى األغلـب هجائيـا ،املعرفـةاملشهورثن يف حقل خاص أو حقول تختلفـة مـن ميـادثن اليت نتوي على ترمجة حياة ه، املؤلفات و 
جم من حي  االختصـار ااملدرجة يف معاجم الرت  ختتل  املعلوماتو  ،وأحيانا بالشهرة )الشافعي(وبعضها باللقب أم( –)أبو أو بالكذية 

 .وغريهايف احلدث  أو الطب أو اللغة  ل معني من حقول املعرفةفه، تزود اآلخرثن مبعلومات عن أشخاص هلم عالقة حبق التفاصيل،و 

 (ســــلـــة )األطــــيـــرافـــغـــجـــادر الـــصــمـــ. ال4

تعرثـــ  القـــراء بـــاخلرائط الطبيعيــــة و  ،الـــيت هتـــدف إىل تعرثـــ  البـــاحثني والقـــراء باملصـــطلحات اجلغرافيـــة املصـــادر اجلغرافيـــة هـــ، الكتـــب 
معـاجم  مـن املصـادر اجلغرافيـة:ثة أنواع هذاك ثالذة أو توييح معلومات ذات أمهية، و التارخيية لتحدثد مواقع معيوالسياسية واالقتصادثة و 

 .واخلرائطالبلدا ، األدلة السياحية، األطل  

 ةــــويــــنــب الســــتـــكـــ. ال5

ه، هتدف بصفة عامة إىل تسجيل املعلومات اجلارثـة ذات حول األشياء واألمور، و  )خالل سنة(وه، تقدم املعلومات واحلقائق اجلارثة 
 اليت حدثت خالل عام.استعراض التطورات ، و الطبيعة الوصفية أو اإلحصائية

 ةـــــويـــسنــة الــــ. األدل6

غالب تصبح يف مادة الدليل يف العلومات حول مويوع واحد أو أكثر، و نوع من املراجع حيتوي على جمموعة من امل هو-ل: ــــيـــدلــــال
 أنواع األدلة: دليل أماكن، دليل مؤسسات، دليل أفراد.، و اإليافةحاجة إىل التعدثل و 

 (ةــــاديـــاإلرشزات ـــــوجـــمـــة )الــــميــلـــعـــب الـــتــــكـــ. ال7

ه، بعبارة أخرى تلك اليت تساعد يف كيفية عمل ، و وألوا  نشاطهم أمور حياهتم ه، تلك اليت ترشد الذاس إىل الطرثقة اليت ثتبعوهنا يفو 
 ش،ء ما أو إجناز نشاط ما.

 (قــــائــــقـــحـــزات الـــــوجـــة )مــــدويـــيـــب الـــتـــكـــ. ال8

 تقدم يف العادة إجابات على األسئلة الطبيعة ادحمددة.، و واألمورحول األشياء  احلقائق واملعلومات املختصرة واملتذاثرة، ه، تشتمل علىو 

 سالتـــسلــمـــ. ال9

 وتكو  ومرتبة، دورثة تصدر على فرتات مذتظمة ونوي معلومات متجددة وتصدرها غالبًا هيئات مذشورات-بأهنا: تعرف املسلسالت
 الدورثات.املسلسالت أوسع من و مة أو متخصصة، املسلسالت تكو  عابطرثقة معيذة و 
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 ةـــيــمــرســــال اتـــوعـــبــطــمـــال. 11

ت الصلة خاصة حول املويوعات ذاجابة على كثري من االستفسارات، و املطبوعات تعترب من أهم املراجع حي  تعترب مصدرا مهما لإل
وزارة ثتم إعدادها من قبل أفراد بتكلي  من جلذة أو و  هيأة أو جلذة من اللجا  العليمةاملطبوعات نمل اسم بالذشاط الرمس، للدولة، و 

 .من الوزارات

 لـــائـــرســــوالوث ـــحــبــ. ال11

الرسالة عبارة عن حب  أكادمي، لجامعات للحصول على درجات علمية، و ما من املراجع اليت تقدم لالرسائل العلمية متثل نوعا مه
 رطه أ  ثكو  جدثدا مل ثطرقه أحد من قبل.ش، و اجتماع،مكتوب ثعاجل نقطة معيذة يف مويوع علم، أو أدي أو 

 افــشـــكـــ. ال12

تتبعها لغرض إجيادها إ  كانت قد اليت تستطيع بواسطتها الكش  عن معلومات معيذة أو كلمات معيذة، و  الكشاف هو الوسيلة
 :ه،فات و توجد ثالثة أنواع من الكشاجمله دورثة أو أثه مواد و  –كتاب   –وردت يف وثيقة أو جمموعة وثائق 

 كشاف األمساء. .1
 الذصوص. –كشافات الكلمات  .2
 الكشاف املويوع، اهلجائ،. .3

 الصــــخـــتـــ. االس13

 املستخلص هو عبارة عن تختصر ملطبوع أو مقالة مصحوباً بوص  ببليوجرايف لتسهيل متابعة ه ا املطبوع أو املقالة.

 اتـــيــرافـــوغــــلــبــالب. 14
ت ل ا كا  ثطلق يف اللغا، و ومعذاها )ثكتب((Graph)و  ()الكتابومعذاها (Biblios)من كلمتني  الببلوجرافياثتكو  لفظ 

ظل حيمل ه ا املع ى حىت نول مدلوله يف الذص  الثاين من القر  الثامن عشر من كتابة الكتب إىل األوروبية على فن نسخ الكتب، و 
 الكتابة عن الكتب.

 ارفيه مها:وغنستطيع أ  منيز بني منطني من الكتابات الببليو 

 وصـ  املـادي للكتـاب مـن حيـ  ورقـهرافيا التحليليـة الـيت هتـتم بالص اإلنتاج الفكري يف مويوع ما، والببليوغرافيا الذسقية اليت ختالببلوغ
 غري ذلك.وطباعته ونوع حروفه وعدد مالزمه وعالمات الطابعني و 
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 تاــــوطــــطـــخــمـــ. ال15

 وأصبح استخدامها ،ه، نادرة الوجود يف الوقت احلايرو  هلا، ذاسخوال تزال اخط املؤل ، أو ال أو نقيقها ه، كتب مل ثتم طبعها 
كثرية يف العامل بإعداد أقسام هل ه املخطوطات الستفادة   واهتمت مكتباتحي  تعترب وثائق علمية يف جماهلا،  مهما يف البح  العلم،

 .وطباعةاقتباسا أو نقيقا  والدارسني مذهااملؤلفني 

 * * * * * * * * * * * * ** *  
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 م.1981، والبحث العلميوزارة التعليم العالي بغداد:  سعيد.عل، 

المعهد االدارة العامة، : الرثاض-واملتخصصةدراسة شاملة ألنواعها العامة املراجع العربية:  عبداهلل.الحزيمي، سعود بين  .2
 م.1991

 م.1991دار الثقافة، القاهرة:  – مدخل لدراسة املراجع الحلوجي، عبدالستار. .3
عصمى للنشر  القاهرة: –ومذقحة مزثد هلا  3ط-واملعلوماتمدخل إىل علم املكتبات  الشريف عبداهلل محمد. .4

 م.1994، والتوزيع
/ حممد فتح، عبداهلادي، نعمات سيد أمحد مصطفى، أسامة  املصادر املرجعية املتخصصة. عبدالهادي، محمد فتحي .5
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