املقصود ابألماكن التارخيية "اآلاثر واملشاهد"
تعريف األثر يف اللغة:
فبلل الثياب هو أثرر اسكرباب اءرال هلي راا أنرا أه الأ راش أثرر ررو
األثر :هو ما يبقى بعد وقوع الفعل؛ ُ

الشرن،ا يقرروب ابررو مأ(روش :باألثررر بقيررا الشرررلا وارنرو ألثش وأثرروشا واألثررر نلرسرير  :مرا بقررر مررو ش ر
أثراا واآلثش األهالم).1
الشرل والرأثري :إبقال األثر يف الشرلا وأثر يف الشرل ترك فيه ً

ٍ
معاه أخر ليكت مو حبثأا يف ررل؛ وللر
وهأال

رو األثرر اعرل األمرلا أنرا يف امردير :بمرو رر

أه يبكط له شزقه أو يأكأ له يف أثر فليصل شمحه)2ا وأذل األثر اعل اخلربا وغريها مو اءعاين.3
وأما األثر يف اصطالح علماء اآلاثر فيطلق ويراد هبا:
 خملفات األبأيا والعنائر القدميا أالبيوت واءعابد والرناثيل وما إلي ا.4 األ يال اليت صأع ا اإلسكاه أو ا رعنل ا مو مكبو وأثث وأدوات وفوا مث ختلفت هأه.5فعل اآلثش ي ر بدشا ا هذ اءخلفات واءصأوهات.
وأما املشاهد يف اللغة:
فجنو مش دا واءش د هو حمضر الأاس وجمرنع ا يقاب مشاهد مبا :أي اءواطو اليت جيرنعوه هبا.
فمبىن الكلمة يف اللغة على أمرين:
 امرناع الأاس. 1يأ(ر :لكاه العرب البو مأ(وش ب)5/4ا مادة :أثر :والقاموس احمليط للفريوز ألنديا ص ب.)321
 2أخرمه البخاشي :أراب البيوعا نب مو احب البكط له يف الرز ا مو حدير أس ،شضر هللا هأه ب)381/4ا
حدير شق  :ب.)2662
 3يأ(ر :لكاه العرب البو مأ(وش ب)5/4ا مادة :أثرا والقاموس احمليط للفريوز ألنديا ص ب.)321
 4دائرة اءعاشف امديثاا صب.)22/1
 5مدخل إىل اآلثش اإل المياا ص .9
 6يأ(ر :لكاه العرب البو مأ(وش ب)225/2ا مادة:

دا والقاموس احمليط للفريوز ألنديا ص .312

6

 امرناه يف مباه حمدد له خصوصياا وال أاست حقيقيا أو مزهوما.واملقصود ابملشاهد يف االصطالح:
األمبأررا الرريت مررر هبررا األسبيررال والصرراموها أو أقرراموا هأرردها روال تعبرردوا هأرردها أو يرعبرردواا روال أاسررت
مكررامد أو تبرروا و روال أرراه لل ر اءش ر د اختررذ هير ًردا أم يرخررذ هير ًردا2ا روال بأيررت هليرره مكررامد
وقباب أم ال.8
راهداا وبيرت الأر صرلى هللا
وهلى هذا فبل مش د أثرا وال هب،ا فاآلسيرا واملرى هرر ألثش وليكرت مش ً

هليه و ل مش د وأثر.

 2اقرضال الصراط اءكرقي ا ص .256/2
 8حا يا أراب الروحيد البو قا ا ص .325

