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ملخص

       المصطلح النحويُّ من أكبرِ العلامات الدّالة على الخلافِ النحويِّ بين البصريين والكوفيين؛ ذلك أن الخلاف المصطلحي يُمثلُ الفكرَ النحويَّ تأسيسا وتكييفا، فالمصطلحُ وعاءُ الفكرِ، ومرآة الذّهن.
وتسعى هذه الدراسة للوقوف على أبرز ملامح الخلاف المصطلحيّ بين البصريين والكوفيين، متخذة المصطلحات الخاصة "بالمجرورات" مدخلا لها، وقد كشفت الدراسةُ عن الأسسِ الفكريّةِ التي وُضِعَ المصطلح النحوي (البصري والكوفي) بموجبها، كما كشفت الدراسة عن درجةِ توفيق المصطلحات المستخدمة في التعبير عن مفاهيمها أولا، ومدى تداولها في الاستعمال النحوي ثانيا، وجاءت الدراسة في ثلاثةَ مباحث: الأوّل عرض  لمفهوم المصطلح لغة واصطلاحا، والثّاني جمع المصطلحات المشهورة المستخدمة عند كلٍّ من البصريين والكوفيين في باب المجرورات، أما الثّالث فعرض للمصطلحات بالتحليل والنقد، وأُلحقت هذه المباحث بجملة من النتائج والتوصيات.

Abstract
Syntactic terminology is among the strongest indicators of the syntactic disagreement between the Kufies and the Basries. This is because the syntactic terminology represents the syntactic thought in terms of formation and adaptation as terminology is the medium of thought expression and it is the reflection of the mind. The present study aims at finding out the most outstanding features of terminological disagreement between the Kufies and the Basries. The genitives will be the starting point for this study. The study reveals the intellectual basis according to which the syntactic terminology (the Kufi and the Basri) was set. The study also reveals how successful this terminology was in expressing their concepts, on the one hand, and how commonly they were used in syntax, on the other. The study was divided into three sections.  The first section presents the concept of terminology both linguistically and idiomatically. The second section is a compilation of the prevalent terms commonly used by either the Basries or the Kufies with regard to genitives. Chapter Three is an analysis and criticism of terminology followed by a set of findings and recommendations.

















*
أستاذ مشارك في اللسانيات،  (اللغة العربية/ اللغة والنحو)، جامعة آل البيت – مركز اللغات.
*
جامعة اليرموك - باحث،  اللغة العربية (اللغة والنحو).
المـقــدمـــــــة
	يُعدُّ علمُ المصطلحِ اللغوي أحدَ فروعِ اللسانياتِ التطبيقيَّةِ التي تُعنى بالأسس التي يقوم عليها المصطلح، وهو من أهم العلاماتِ الفارقةِ في هذا العلمِ؛ ذلك أنَّه بهذا الصنيع يكون العلم الذي يُقعِّدُ لنفسه، فهو يستمد وجوده مادة وفكرا من اللغة.
	أما المصطلح النحوي فهو من أكبر العلامات المائزة للخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين؛ ذلك أن الخلاف المصطلحي يمثل فيما يمثل الفكر النحوي تأسيسا وتكييفا، فما المصطلح إلا وعاء الفكر، وما هو إلا المرآة الجلية لما يعتمل في الذهن، ولما يرشَح منه((1) المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب، توفيق قريرة، دار محمد علي للنشر، تونس، ط1، 2003، ص 208.).
	ويسعى هذا البحث إلى الوقوف على أبرز ملامح الخلاف المصطلحيّ بين البصريين والكوفيين، متخذا المصطلحات الخاصة "بالمجرورات" مدخلا له، ويهدف بسعيه هذا إلى الكشف عن الأسس الفكرية التي تم استنبات المصطلح البصري والكوفي بموجبها، كما يهدف إلى الكشف عن درجة توفيق المصطلحات المستخدمة في التعبير عن مفاهيمها أولا، ومدى سيرورتها في التراث النحوي ثانيا، وحتى نحقق هذين الهدفين كان لا بد من تقسيم البحث إلى ثلاثةَ مباحث: الأوّل يُشكّلَ المهاد النظري من حيثُ مفهوم المصطلح في اللغة والاصطلاح، والثّاني سيجمع المصطلحات المشهورة المستخدمة عند كلٍّ من البصريين والكوفيين في باب المجرورات، أما الثّالث فيتناول تلك المصطلحات بالتحليل والنقد، ويسعى المبحث الأخير إلى الكشف عن الأسس التي تم ابتناء المصطلح بموجبها، وتقييسه وفق الأسس العلمية المرعية في هذا الباب، وأُلحقت هذه المباحث بجملة من النتائج والتوصيات.  

المبحث الأول:  مفهوم المصطلح: 
-المطلب الأول:  المصطلح لغة: 
تدل المادة اللغوية المشتقة منها لفظة المصطلح على الإصلاح، كما تدل على دفع الفساد والتخلص منه، فقد أورد ابن سيده (ت456هـ) ما نصّه" الصلاح ضد الطلاح"((2) انظر، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، تحقيق، عبد الحميد هندواي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000، مادة صلح.)، ويقول صاحب اللسان ابن منظور (ت 711هـ)"الصَّلاح: ضدّ الفساد"((3) انظر، لسان العرب، ابن منظور، تحقيق، يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت، ط1، 1970، مادة صلح.)، ونص الزبيدي (ت1205هـ) على معنى لغوي يقارب المعنى الاصطلاحي للفظة المصطلح حيث قال:"والاصطلاح على أمر مخصوص"((4) انظر، تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، تحقيق، عبد المنعم خليل إبراهيم وآخرون، دار الكتب العليمة، بيروت، ط1، 2007، مادة صلح.).
انتقل الزبيدي بهذه الإشارة السريعة من الدلالة اللغوية العامة للمادة المعجمية "صلح" إلى تنميطها، وتوزيع دلالتها العامة في حقول جديدة، وقد سبقه إلى هذه الإشارة الإمام الزمخشري (تـ 538هـ) حيث قال: "... وصالحه على كذا وتصالحا عليه واصطلحا"((5) انظر، أساس البلاغة، الزمخشري، دار بيروت، بيروت، ط1، 1992، مادة صلح.)، ويبدو جليا من هذه الإشارة أن مادة اصطلح ومصطلح تدور حول معنى الاتفاق((6) انظر، الأسس اللغوية لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي، مكتبة غريب، مصر، د ط، د ت، ص.7)، وحصر الاحتمالات، ونفي التشعبات، أي إنه يقترب من فكرة الجمع والمنع.

-المطلب الثاني:  المصطلح اصطلاحاً:
	يعرف الجرجاني (تـ 816هـ) الاصطلاح بأنه "اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول"((7) كتاب التعريفات، الجرجاني، د.ت، مكتبة لبنان، لبنان، 1985، ص 28.)، ويعرفه التهانوي (تـ1091هـ) بقوله: "هو العرف الخاص، وهو اتفاق قوم على تسمية شيء باسم بعد نقله عن موضوعه لمناسبة بينهما كالعموم والخصوص، أو لمشاركتهما في أمر، أو مشابهتهما في وصفٍ أو غيرها"((8) كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، التهانوي، تحقيق، علي دحروج وآخرون، مكتبة لبنان، لبنان، ط1، 1996، ص 212.).
إن المدقق في تعريفي الجرجاني والتهانوي، يجد أنهما قدما حداً دقيقاً للاصطلاح/المصطلح، إذ جعلا من نقل الدلالة أساسا في اعتبار المفردة ذات بعد فني تخصصي بحت، مما يصلح أن ينقلها من دائرة الاستخدام اللغوي العام إلى دائرة الاستخدام اللغوي الخاص، أي إنّ المفردة أصبحت بهذا النقل مصطلحا.
 أما المصنفات الحديثة في علم المصطلح فاقدّمُ غيرَ تعريفٍ للمصطلح، إذ يُعرفه محمود فهمي حجازي بأنه: "الكلمات المتفق على استخدامها بين أصحاب التخصص الواحد للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخصص"((9) الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص8، وفيه أشار المصنف إلى استخدام مفردة اصطلاح بنفس معنى مصطلح، وأشار إلى استخدام العلماء اللغويين العرب مفردات أخرى مساوية في المعني لمفردة مصطلح من مثل مفردتي كلمات و ألفاظ.)، كما يمكن أن نعرفه بأنه " كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة يوجد موروثا أو مقترضا، ويستخدم للتعبير بدقة عن المفاهيم، وليدل على أشياء مادية محددة"((10) المرجع السابق، ص 11، وأثبت ما نصه" يتفق الرأي بين المختصين في علم المصطلح على أن أفضل تعريف أوروبي للمصطلح هو التعريف الآتي لكلمة الاصطلاحية أو العبارة الاصطلاحية: مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها، أو بالأحرى استخدمها وحدد في وضوح، هو تعبير خاص ضيق في دلالته المتخصصة، وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما يقابله في اللغات الأخرى، ويرد دائما في سياق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد، فيتحقق بذلك وضوحه الضروري"،  نقل حجازي هذا التعريف ويرى أنه ركز على وضوح دلالة المصطلح، ذلك أن أهم ما يميز المصطلح هو وضوح الدلالة، والدقة في التعبير عن المفهوم. (انظر: الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص 11-12).  ).
ويقدم لنا التعريف الثاني للمصطلح حدودا أكثر دقة من التعريف الأول؛ ذلك أنه (أي الثاني) أشار إلى جذور المصطلح الأولى، فإما أن يكون من مفردات اللغة أصيلا، وإما أن يكون وافدا إلى اللغة مقترضا من غيرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه وسّع دائرة المصطلح ليشمل المجردات والمجسدات، في حين أن التعريف الأول اقتصر على المفاهيم فحسب، وإن كانت المفاهيم تحيل إلى مجسدات، لكنها ترتبط ما ترتبط بالمجردات أكثر؛ كما أنه وسّع دائرة الاعتبار الكميّ للمصطلح، فيرى أن المصطلح قد يكون أكثر من مفردة، تجتمع كلها لتعبر عن المفهوم المقصود أدق تعبير.
-  المطلب الثالث: التعريف المختار:
ينسحب الكلام السابق من تعريفات للمصطلح لغويا واصطلاحيا على المصطلح في كافة العلوم، وكافة المفاهيم، وما المصطلح النحوي في التحليل الأخير إلا شكل من أشكال المصطلح بعامته، وإذا كان لا بد من تعريف خاص بهذه الدراسة يصلح أن يكون الإطار الذي يحكم سير مجريات البحث فإن الباحثين يريان أنَّ المصطلح النحوي: هو تلك المفردة أو التركيب المعبّر عن مفهوم محدد ذهنيا لأقرب ملابسة أو أدقها، أما بوصفه مفردة أو تركيبا فهذا مما تقتضيه طبيعة التخصص، ومما تتيحه معطيات اللغة، فقد يقف الباحث على مفردة أصيلة أو دخيلة للمفهوم الواحد لكنه لا يشعر أنها قد تطابقت مع المفهوم أو حتى اقتربت منه بالشكل المطلوب، لذلك سرعان ما يلجأ إلى معطيات اللغة من إمكان تشكيل مصطلح بطرق التشكيل المتاحة في النظام اللغوي من مثل النحت والتركيب((11) انظر، المصطلحية مقدمة في علم المصطلح، علي القاسمي، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، العراق، 1985، ص10.).
	ونخلص إلى القول بأنه لا يزال المصطلح في حالة مُماهاة أو مُجافاة للمفهوم ما دام المفهوم غير واضح المعالم في ذهن مبتدعه، فكلما كان المفهوم أوضح في ذهن المصطلحيِّ كان موفقا أكثر في تصميم المصطلح المناسب، وفي الوقت ذاته يكون المصطلح قد اكتسب مقومات ومزايا تؤهله لأن يكون الأكثر قبولا من غيره في حال ظهورها.
- المطلب الرابع:  علم المصطلح (المصطلحي)
يُعد علم المصطلح أحد فروع اللسانيات التطبيقية، ولم يلق العناية اللازمة له إلا في النصف الثاني من القرن العشرين((12) انظر، المصطلحية مقدمة في علم المصطلح، ص11- 16. وانظر، اللسانيات: المجال والوظيفة والمنهج، سمير استيتية، عالم الكتب الحديث، إربد، ط1، 2005، ص 341، وانظر، الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص19.)، ويعرف علم المصطلح بأنه "العلم الذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها"((13) المصطلحية مقدمة في علم المصطلح، ص 17-18.).
وإذا استعرضنا آراء الباحثين المحدثين نجدهم يقسّمون علم المصطلح إلى فرعين رئيسيين: علمِ المصطلح العام وهو ذلك الفرع الذي يعنى بدراسة المصطلح ابتكارا وترجمة واستعمالا في مختلف الفروع المعرفية، وعلمِ المصطلح الخاص ويدرس القواعد الخاصة بالمصطلحات في لغة مفردة، أو فرع من العلوم خاص((14)  الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص19، 20، وانظر، المصطلحية مقدمة في علم المصطلح، ص20، 21.).
ويحتاج المصطلحيّ في هذه الحالة إلى أن يكون عارفا بعدة علوم حتى يفيد من معطيات علم المصطلح، فالمصطلحات ليست لغة فحسب، بل إنها بوتقة ينصهر فيها خليط من المعرفة الإنسانية، فالمصطلحي يحتاج إلى علم الفلسفة، وعلم المنطق، وعلم الوجود، وعلم المعلومات، فضلا عن حاجته إلى علم اللغة، وعلم الفرع المراد صياغة مصطلحاته((15) الأسس اللغوية لعلم المصطلح، 27.)، وعلى هذا تكون اللغة واحدة من المتطلبات التي يجب أن يعرفها المصطلحيّ بالإضافة إلى العلوم الأخرى.
وتبرز هنا إشكالية من إشكاليات علم المصطلح؛ ذلك أنه من الصعوبة بمكان أن نجد شخصا قادرا على الجمع بين تلك المعارف المتنوعة حد التضارب، لذلك ظهرت المؤسسات التي تبنت العمل المصطلحي، كَردِّ فعل لعدم توافر هذه الميزة الأساسية في الأفراد من جهة، وللتسريع والتغلب على العقبات المادية وعقبات النقص البشري.
وفي الوقت نفسه ظهرت المؤسسات العالمية للعناية بالمصطلح، وللعمل على توحيد الجهود المصطلحية على مستوى الدول والأقاليم، ويعد مكتب التنسيق والتعريب في الرباط من أهم المؤسسات العربية التي قامت على خدمة المصطلح العربي جمعا وتنسيقا وتوحيدا، وتأتي مجامع اللغة العربية في مختلف الأقطار العربية في المرحلة الثانية، إذ قدمت هذه المجامع ما اتسع من جهدها في ميادين المصطلحات بشكل عام والمصطلحات اللغوية بشكل خاص((16) الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص25-26.).

المبحث الثاني: مصطلحات الجرِّ بين البصريين والكوفيين:
	تنسب أولية النحو العربي إلى مدرسة البصرة حملا على ما اشتهر عن مؤسسها صاحب المدونة النحوية الأولى سيبويه (تـ 179هـ)، إلا أن أمر النحو لم يتم لها، بل جاءت مدرسة الكوفة تنازعها فيه، ومن حال التنازع هذه فاضت المصنفات النحوية بالمصطلحات النحوية التي لا تزال حتى يومنا تملأ الدنيا وتُشْغِل المُصطلحيين.
	وإذا استعرضنا أبواب النحو التي تعرض لنحو البصريين والكوفيين فإننا نجدها مليئة بالخلاف المصطلحي بين المدرستين، ولا يظننَّ ظانٌّ أن هذا الخلاف " مبعثه الرغبة في المخالفة مطلقا "((17) دراسة في النحو الكوفي، ص212.)، بل إنَّ له ما يسوغه علميا وتاريخيا، ذلك أن وضع المصطلح مرتبط ارتباطا وثيقا بدقة تصور المفهوم، فبين بناء المفهوم في الذهن وابتناء المصطلح في الواقع اللغوي علاقة لا تُحَل عُراها.
	وتتجلى العلاقة بين بناء المفهوم وابتناء المصطلح في أنه كلما كانت الخصائص التمييزية للمصطلح واضحة محددة في ذهن المصطلحيّ كان المصطلح أكثر دقة وملاءمة، وفي ذات الوقت، ومن هذا المنطلق فإنّ كلًا من نحاة البصرة ونحاة الكوفة كان لهم نظر واعٍ، وكان لهم فهم خاص للمفاهيم وبنائها، ومن ثَمَّ تعددت صور ابتناء المصطلح اللغوي في مباحثهم.
وسنعرض تاليا لمصطلحات الجر عند كلٍّ من النحويين البصريين، والنحويين الكوفيين في مطلبين مستقلين على النحو الآتي:

- المطلب الأول: مصطلحات الجرِّ عند البصريين:
يُعدُّ مصطلح الجرِّ((18) انظر: الكتاب، سيبويه، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، عوض القوزي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، المملكة العربية السعودية،ط1، 1981، ص91.، دراسة في النحو الكوفي، ص 245، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، لبنان، ط3، 1986، ص 314، تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري، يحيى عبابنة، عالم الكتب الحديث، إربد، ط1، 2006، ص187، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، أحمد مكي الأنصاري، المجلس الأعلى للرعاية والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، المملكة المتحدة، ط1، 1964 ص 445.) من المصلحات الأولى التي استخدمها البصريون في مدوناتهم النحوية، فقد استخدمه سيبويه، واستخدمه من بعده الأخفش الأوسط (ت 215هـ)، والمبرِّد (ت 285هـ)، واستعمله ابن السراج (ت 316هـ)، والزجاجي (ت 337هـ)، وأبو جعفر النحاس (ت 338هـ)، كما استعمله أبو علي الفارسي (ت 377 هـ)، وابن جني (ت 392هـ)، والإمام الزمخشري (ت 538هـ).
وقد استعمل البصريون مصطلح الجر للدلالة على مفهوم ذلك الأثر النحوي الناتج من مباشرة حرف جر أو اسم للاسم((19) انظر، الخليل معجم مصطلحات النحو العربي، جورج متري عبد المسيح، مكتبة لبنان، لبنان، ط1، 1990،  ص367.)، فيوجب الكسرة في آخره، واستخدمه الخليل بن أحمد، متوسّعا، فعدّ مصطلح الجر المقابل للتخلص من التقاء الساكنين، فقد نقل الخوارزمي (تـ 232هـ) أن الخليل جعله أي الجر لِما وقع في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال ألف الوصل((20) انظر، الكتاب، سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت، ط1، د ت، ج3، ص335، والمصطلح النحوي نشأته وتطوره، عوض القوزي، ص91.).
إن استخدام جمهور البصريين لمصطلح الجر للتعبير عن المفهوم الجديد والانتقال به من المفهوم الذي استخدمه به الخليل يدل على أن البصريين كان لهم نظر مستمر في مصطلحاتهم وفي مفاهيمهم  النحوية، وفي الوقت ذاته يدل على طفولة الفكر المصطلحي لديهم، إذ إنه يبدو جليا أنهم كثيرا ما كانوا يُفرِّغون المصطلح من مفهومه الأول، ويحقنونه بمفهوم جديد، يوائم تطور فهمهم للظاهرة النحوية.
	استخدم البصريون مصطلح الإضافة بما يقابل مفهوم إسناد اسم إلى اسم بتنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين، أو يقوم مقامه في تمام الاسم((21) المرجع السابق، عوض القوزي، ص145، تطور المصطلح النحوي البصري، ص 188. )، كما استخدمه البصريون للتعبير عن مفهوم الجر، فقد استعمل سيبويه الجار والمجرور وكان يقصد بهما المضاف والمضاف إليه((22) المصطلح النحوي نشاته وتطوره، ص145.).
	ويتضح مما سبق أن البصريين استخدموا ذات المصلح للدلالة على مفهومين ((23) المقتضب، للمبرد، تحقيق، محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، لبنان، 2010، د ط، ج4، ص 136، يقول رحمه الله" وهي في الكلام على ضربين فمن المضاف إليه ما تضيف إليه بحرف الجر، ومنها ما تضيف إليه اسما يماثله."): الجر والتركيب الإضافي، لكن كلام المفهومين يظل مرتبطا بالجر لم يخرج عن دائرته((24) تطور المصطلح النحوي البصري، ص189.)، فعمليتا الجر بحرف الجر، والجر بالإضافة، تتطلب مُكوِّنين، وفي ذات الوقت تلزمان حركة إعرابية واحدة.
وإذا نظرنا في نحو البصريين نجدهم تعمقوا في مفهوم الإضافة، فقد قسموها إلى إضافة محضة وغير محضة ((25) المقتضب للمبرد، ج4، ص 146-147.)، وهذا التقسيم يُنبئ عن عمقِ تبلوُرِ المفهوم في أذهان البصريين، واستعمالهم له في مباحثهم النحوية، مما يعكس دقتهم في تبويب المباحث النحوية، وسلامة فهمهم في وضع المصطلحات.
	أما مصطلح الخفض فهو من المصطلحات التي استخدمها البصريون - في وقت متأخر بعض الشيء-((26) المرجع السابق، ج1، ص 248، ج2 ص 35.) للتعبير به عن ذات المفهوم المستكن في مصطلح الجر، فضلا عن أنَّ استخدام مصطلح الخفض يُعد دليلا على أن النحوي البصري يظل يُعْمِلُ فكرَه في المفاهيم ومصطلحاتها، وبالصورة التي تضمن له ابتناء أدق مصطلح لأكمل مفهوم نحوي في الذهن.
	وقد شاع مصطلح (الخفض) في مُدوَّنات البصريين لاسيما بعد القرن الثالث الهجري، فقد استخدمه كلٌّ من المبرّد، وابن السرّاج، والزجاجي، وأبي جعفرٍ النَّحاس، وكان يُستخدم للدلالة على المفهوم الدالِّ عليه في أصل الوضع (الجر)، بل نجد من البصريين من هجر مصطلح الجر بالكلية، واكتفى  باستخدام مصطلح الخفض، ومن هؤلاء الزجاجي ((27) تطور المصطلح النحوي، ص 189- 190.).
	وإذا ما استعرضنا مدونات البصريين نجدهم استخدموا مصطلح (الجر على الجوار)((28)  انظر، الكتاب، ج1، ص 76، 436، 437.)، وقد عبّروا به عن فكرة نحوية يكون فيها المجرور استحق الجر لا أصالة ولا تبعية، وإنما من باب مجاورته للاسم المجرور قبله، يقول سيبويه رحمه الله في "باب ما يجري على الموضع لا على  الاسم الذي قبله"، يقول " وقد حملهم قرب الجوار على أن جرّوا: هذا جحر ضب خرب، ونحوه"((29) المصدر السابق، ص 76.).
	علما بأنّ هذا المصطلح لم يلقَ رواجا كبيرا عند النحاة؛ ذلك أنه مقصور على بابٍ نحويٍّ قليلٌ دورانُه على ألسنة مستخدمي اللغة؛ لذلك لا نجد كثيرا من النحاة قد ترجموا له، عدا أنّ هذا الباب كان من المسائل الخلافية بين النحاة؛ وأيا كان الأمر فإنه من المفاهيم النحوية التي ترجم لها البصريون في مدوناتهم النحوية.   

 - المطلب الثاني: مصطلحات الجرِّ عند الكوفيين:
	إنَّ مصطلحَ (الصِّفة) من أول المصطلحات التي استخدمها الكوفيون للتعبيـر عما عُرف عند البصريين بحروف الجر((30) المصطلح النحوي، عوض القوزي، ص177.)، فقد أشار ابنُ يعيشٍ إلى أن الكوفيين يسمونها حروف الصفات، يقول: "وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات....((31) انظر، شرح المفصل، ابن يعيش، تحقيق، أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقة، مصر، د ط، د ت، ص 480.).
	وقد تواترت الإشارات إلى أن الفراء هو أول من استخدم مصطلح الصفة، ليدل به على حروف الجر((32) انظر، أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو، ص445، دراسة في النحو الكوفي، ص245.)، وبالمقابل نجد إشارة يتيمة إلى أن الكوفيين استخدموا مصطلح الخفض مقابل مصطلح الجر عند البصريين، ويرى أن كلا المصطلحين من وضع الخليل رحمه الله((33) مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي، ص311، يقول" والخفض يريد به الكوفيون ما يريد البصريون بالجر، والخفض ليس من وضع الكوفيين، ولا الجر من وضع البصريين، وإنما هما مقتبسان من أوضاع الخليل ومصطلحاته....".).
	وذهب سعيد الزبيدي من المحدثين أبعد من مذهب المخزومي، حيث يرى أنّ مصطلحي الخفض والجر قد استخدمهما البصريون والكوفيون على حدٍّ سواء، بل إن البصريين قد استخدموا الخفض منذ وقت مبكر((34) انظر، مصطلحات ليس كوفية، سعيد جاسم الزبيدي، دار أسامة، الأردن، ط1، 1998، ص 44-50.)، وعلى هذا فإنه من غير الصحيح تاريخيا أن يظل مصطلح الخفض ملتصقا بالمدرسة الكوفية وحدها، بل إنه مصطلح تردد بين المدرستين.
وخلاصة رأي سعيد الزبيدي أنّه لم يُسلِّم بمقولة أنَّ مصطلحيّ: (الصفات وحروف الصفات) من استعمالات الكوفيين في مباحثهم النحوية كما هي الحالة مع مصطلح (الخفض)، وقد عمد إلى التتبع التاريخي لمصطلح الصفات حتى وقف عليه في معجم العين للخليل، وقد أثبت بالنقل عن الخليل أنه استخدمه بمعنى حروف الجر مرة، وبمعنى الظروف مرة أخرى((35) انظر، المرجع السابق، ص60 وما بعدها، وانظر، المصطلح النحوي في كتاب العين، خالد بسندي، ندوة الخليل ابن أحمد، م 2، ص826.).
	ومع هذا يَظلُّ الكوفيون مُطالبين بتفسيرٍ لاستخدامهم مصطلحا واحدا ليدل على مفهومين اثنين (الازدواجية في استخدام المصطلحات)، فإذا كان العين يمثل باكورة الفكر اللغوي العربي وطفولته فالخليل يُعذر لهذا((36) انظر، جهود الخليل بن أحمد في صناعة المصطلحات النحوية، عوض القوزي، ندوة، الخليل بن أحمد الفراهيدي، جامعة آل البيت، الأردن، 2007، مجلد 2، ص765.)، أما الكوفيون وقد نضج منهجهم في علم النحو، واستوى على سوقه، فلا مسوِّغَ لهم في الإبقاء على استخدامات الخليل المصطليحة، لاسيما إذا علمنا أن سيبويه لم يستخدم مصطلح الصفة ليدل به على مفهوم الجر أو الظرف في كتابه مطلقا((37) المرجع السابق، ص 63.). 
	من هنا نجدُ الكوفيين استخدموا مصطلحا آخرَ للدلالة على مفهوم حروف الجر، فقد استخدموا مصطلح (حروف الإضافة) للدلالة على مفهوم حروف الجر((38) انظر:  شرح المفصل، ص 480، المصطلح النحوي، عوض القوزي، ص 177، مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي، ص 314، دراسة في النحو الكوفي، ص 245، أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو، ص 446.)، وقد أشار أحمد مكي الأنصاري إلى أن هذا المصطلح من ابتداع نحاة الكوفة المتأخرين((39) أبو زكريا  الفراء ومنهجه في اللغة والنحو، ص 446.).
	وتصلح إشارة أحمد مكي الأنصاري لإثبات أنَّ نحاة الكوفة لم يبتعدوا كثيرا عن البصريين حيث كانوا يعمدون إلى التجديد في مصطلحاتهم، وإلى الأخذ بما يرونه مناسبا، وبالصورة التي تكفل لمدرستهم الاستمرار ومواكبة التطور اللغوي، فضلا عن أنّها تصلح لأن تشير إلى طفولة الفكر النحوي الكوفي؛ ذلك أنَّه آخذٌ بالتَّطور، فسرعان ما يبتكر مصطلحا يوائم طبيعة المرحلة، وفي الوقت ذاته يظل المصطلح الأول متداولا في استعمالاتهم، مستخدما في مصنفاتهم.

المبحث الثالث:  المصطلح النحوي بين التأسيس والتقييس: وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: تأسيس المصطلح:
عُنيت الدراسات العربية التي عرضت للمصطلح النحوي بأسس تقييس المصطلح، وتحديد جدوى تداوله، وآليات المفاضلة بين مصطلح وآخر، وتسعى هذه الدراسة إلى تتبع الجذور الفكرية التي أسست لابتكار مصطلح ما، ومن ثَمَّ مدى صلاحية استخدام مُصطلحٍ دون آخر. فلا بد لكلِّ مصطلحٍ من أسس منطقية تقوم به وتجعله ذا حضور في الاستعمال اللغوي، وهذه الأسس هي التي تجعل من المصطلح تفكيرا ومنهجا، وضرورة علمية قابلة للتطبيق في البيئات الثقافية والحضارية واللغوية المختلفة((40) اللسانيات، ص342.)، فالمصطلح بما هو صورة لغوية لوعي ذهني سابق لا بد له أن يَطّبع بطابع فلسفي يجعله مقبولا من لدن مستخدميه.
	وتعد النزعة التنظيمية((41) ينزع المصطلح إلى الجانب التنظيمي حيث أن كل مصطلح يعد علامة على باب نحوي خاص (اللسانيات، ص 342).) للمصطلح من أهم الخصائص المميزة له، وبالنظر إلى مصطلحات الجر المستخدمة لدى كل من البصريين والكوفيين -بعد أنْ حققت شرط الإجماع((42) دراسة في النحو الكوفي، ص209.)- نجدُ أنَّها حققت شرط الخصيصة التنظيمية؛ ذلك أنَّ كل مصطلح منها ينتظم فصيلةً نحوية محددة.
	وإذا نظرنا في مصطلحي: (حروف الجر، وحروف الصفة) عند البصريين والكوفيين نجدهما منتظمين على الترتيب، ومن ذات الفصيلة؛ فكلاهما يُعبِّر عن تلك الفصيلة النحوية التي تعمل في الأسماء الجر((43) معجم مصطلحات النحو العربي، ص 204.)، وقد استوعب البصريون والكوفيون _على حدٍّ سواء_ هذا المفهوم بما هو أحد الأبواب النحوية، وقصدوا إلى التعبير عنه بمصطلح يغني عن ذكر المفهوم، فكان الخلاف.
	أمّا المصطلح الكوفي (حروف الصفة) فلا يكاد يترسّخ في الاستعمال النحوي، أمام النقود اللغوية التي عارضته، يقول أحمد مكي الأنصاري مُعبّرا عن ذلك: "....إلا أن التوفيق خانه في اختيار كلمة الصفة لهذا المصطلح، فليس من اللازم أن يكون الحرف صفة لما قبله، فهو يكون كذلك حين يتبع النكرات"((44) أبو زكريا  الفراء ومنهجه في اللغة والنحو، ص 446، مدرسة الكوفة، مهدي المخزومي، ص 309، دراسة في النحو الكوفي، ص 222.)، يرى الباحثان أن كلام المؤلف فيه نظر؛ ذلك أنه التفت إلى المعنى النحوي الصِرف لمفردة الصفة، والكوفيون لما استخدموها لم يستخدموها بالمفهوم المصطلحي للنعت، فمن غير الممكن أن يستخدم مصطلح "الصفة" بمعنى "النعت"، ولم ينصَّ مصدر على أنهم استخدموا الصفة استخداما اصطلاحيا مساويا للنعت، بل استخدموها بالمعنى اللغوي العام، الذي يدل في ما يدل على الصفة بما هي أحد التوابع.
	وقد استخدم الكوفيون مصطلح (الصفة) ليدل على ظرف الزمان والمكان((45) أبو زكريا  الفراء ومنهجه في اللغة والنحو، ص446.)، وفي هذا الاستخدام تتعد دلالة المصطلح الواحد على مفهومين مختلفين وهذا أمرٌ لا يستسيغه علماء النحو؛ إذ لا بد من أن يكون لكل مصطلح مفهوم واحد يقابله، وهنا تختفي النزعة التنظيمية التي ظهرت جلية في دلالته على  حروف الجر.
	ولا شكّ في أنّ كلّ مصطلح ينزعُ بالضرورة نزعةً مركزيّةً، تجعل منه النواة الأولى التي تدورُ حولَها كلُّ ما يتّصل بها، فالمصطلح بينها بمنزلة البؤرة الجاذبة لكل الأجزاء الأخرى((46) اللسانيات، ص346.)، وإذا ما نظرنا إلى مصطلحات البصريين والكوفيين نجدها قد حققت هذه النزعة؛ ذلك أنَّ مصطلحًا مثل مصطلح حروف الإضافة يعد بؤرة ومركزا تدور في مداره حروف الجر كلها، فلا يندُّ منها واحد، ومثل مصطلح الجر، في تجسيده لكامل جزئيات مفهوم الجر. 
	وتُعدُّ النَّزعة الإبداعية هي المسؤولة عن ابتكار المصطلح وتجدده؛ ذلك أنَّ وجودَ المصطلح ما هو إلا صورة لابتداع مفهوم ما((47)  انظر: مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح، محمد زرمان، ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي، ص805، وانظر، اللسانيات، ص348.)، لكن السؤال هنا:
 هل يتم ابتداع المفهوم دفعة واحدة؟  وماذا يترتب على الإجابة عن هذا السؤال؟
	يظن المبتدع للوهلة الأولى أنه أتى على الموضوع بكامل جوانبه، ويحسب أنّه ابتدع المفهوم بجميع أركانه، وسرعان ما يختار له المصطلحَ الذي يراه مناسبا، وبمراجعة المفاهيم وازدياد الخبرة يظهر للمبتدع أو لمن حمل فكرهُ خصائص ذهنية جديدة في المفهوم لم يكن أحاط بها من قبل، وهنا يجد نفسه بين أمرين: فهو إمّا أن يعرفَ القصورَ الذي بات يعتري المصطلح لظهور خصائص تمييزية جديدة للمفهوم، وإما أن يجدد المصطلح فيبتني مصطلحا جديدا يوائم  مع ما استجد على المفهوم.
	ويظهر لنا من الكلام السابق أنَّ الخلاف في وضع المصطلحات، يمكن ردّه إلى النزعة الإبداعية، ولا بدّ من الالتفات إلى المؤثّر التاريخي في دراسة المصطلح، فالدراسة الوصفية للمصطلح لن تكشف عن عمق المسألة وحساسيتها، ولن تكشف عن أثرها في توجيه قضايا المصطلح النحوي.
	وإذا ما جئنا إلى النزعة التعليمية((48) المرجع السابق، ص352.) فإننا نجدها تقومُ بدورٍ مهمٍ في تفسيرِ ظهورِ المصطلحات وتعددها؛ ذلك أن  المصطلحات مفاتيح العلوم، فلا بد لكل مصطلح من أن يقوم على أساس تعليمي، وهنا تبدأ عملية التفاضل في ابتناء المصطلح واستعماله، فالعالم اللغوي يضع نصب عينيه أولوية التعليم، ونقل المعرفة؛ لذلك لا نجده يجتهد كثيرا في اختيار المصطلح المناسب للمفهوم، في حين أن المصطلحي على النقيض تماما، فقد وصل إليه المصطلح بعد أن استقر الجانب التعليمي، لذلك نجده سرعان ما يقبل صيغة ويرد أخرى وفق عمليات تكاملية ذهنية معقدة التّركيب، وهنا يظهر تفسيرٌ آخر لتعدد المصطلحات، فالمصطلح الذي استخدم في بداية المرحلة، لأغراض تعليمية صِرْفَةٍ، أصبح الآن غيرَ صالحٍ من وجهة نظرٍ مصطلحيِّة صِرْفةٍ، فإذا كان التوسع جائزا في الأولى، فإنّه في الثانية يتحتّمُ علينا الاقتراب أكثر من مُكوِّنات المفهوم وخصائصه حتى نخرج بمصطلح نستطيع أن نصفه – تجاوزا- بأنه أدق من غيره، وبأنّه يُعبِّرُ عن الدلالة المرادة أكثر من غيره.

- المطلب الثاني: تقييس المصطلح:
	تواضع العلماء على أسس يُقاسُ عليها المصطلح، بغية الوصول إلى أدق مصطلح، باستخدام أدق قواعد لتقييسه، وتعدُّ المفردة من حيث أصل الوضع (أصالتها)، وسهولة لفظها، ودرجة شيوعها، وسهولة الاشتقاق منها، تُعدُّ من أهم المقاييس التي يقاس عليها المصطلح الأنسب الأمثل.
	وبالعودة إلى مصطلحات الجرِّ عند البصريين والكوفيين (الجر، الخفض، الصفات- حروف الصفات- حروف الإضافة، الحمل على الجوار، الإضافة)، نجدها تتساوى من حيث أصل الوضع (دلالتها اللغوية عند العرب)، فجميعها مفردات عربية أصيلة، فضلا عن أنّها تتساوى في سهولة لفظها، فكلها مُكوَّنةٌ من حروفٍ غيرِ متنافرةٍ في مخارجها.
	ولا شكّ في  أنّ هذه المصطلحات تتساوى كذلك في قابليتها للاشتقاق((49) اشتقاق المصطلح يكون بأكثر من طريقة من مثل النحت والتركيب والإلحاق، ويضم الإلحاق إدخال السوابق أو الكواسع أو اللواحق على المفردة.
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- ثانيا: الدوريات:
جهود الخليل بن أحمد في صناعة المصطلحات النحوية، عوض القوزي، ندوة، الخليل بن أحمد الفراهيدي، جامعة آل البيت، الأردن، 2007.
مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح، محمد زرمان، ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي.
المصطلح النحوي في كتاب العين، خالد بسندي، ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي.)، فبما أنّها عربيةٌ الأصلِ، وسهلةُ النُّطقِ في الاستعمال، فإنَّها بالضرورة ستكون سهلةَ الاشتقاق، باستثناء الأخير منها(الحمل على الجوار)؛ لأنَّه تركيبٌ طويلٌ نسبيا لا يسهل الاشتقاق منه بالطرق المعهودة، وتقل الصعوبة في مصطلحي: حروف الصفات، وحروف الإضافة، فهما أيضا طويلان نسيبا، على اعتبار أن الشكل الأمثل للمصطلح هو المفردة الواحدة.
	وتُعدُّ درجةُ الشيوع – في هذه الحالة- عاملَ الحسم في اعتماد مصطلحٍ ما دون آخر، ولعل هذا المقياس –على اعتبار ثبات باقي المقاييس-، لا يصلح أن يعطينا الحكم القطعي والنهائي لاستعمال مصطلحٍ دون غيره؛ ذلك أنَّ عمليةَ شيوعِ المصطلحِ لا تخضع لأسس علمية صارمة.
	وتُعدُّ عمليةُ تشييع المصطلح من أصعب الخطوات التي تواجه المصطلحيّ، ذلك أنه في هذه المرحلة سيخرج المصطلح من كونه فكرةً إلى تداوله في الحياة العامة، وهنا تكمن المعضلة حيث يصعُبُ تلقي المصطلح وتداوله بين العامة، فهم إما أن يقبلوا به، وإمّا أن يرفضوه، وإما أن يُحوّروه.
	وبهذا نكون قد سلّطنا الضوء على جانبٍ من جوانبِ وضْعِ المصطلحات النحوية، وبراعة النحاة في إقناع المتلقي لتداولها واستعمالها الاستعمال الأمثل بما يتفق مع دلالاتها. ونخلص في آخر بحثنا هذا إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.

خاتمة: 
خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها:
النتائج: 
لم يلتفت النحاة الأوائل إلى عملية شيوع المصطلح وتشيعه، كما لم يلتفتوا إلى سيرورة المصطلح في بيئته الثقافية؛ ذلك أن جل اهتماماتهم انصبَّت على العملية التعليمية، فلم يكن يعنيهم تبني المصطلح بقدر ما يعنيهم استيعاب المفهوم وفهمه فهما عميقا.
	وقد لاحظت الدراسةُ أنَّ كلَّ مصطلح يشترك مع مفهومه بقواسم مشتركة " فالعلاقة بين المصطلح والمفهوم علاقة ارتباطية لا اعتباطية"()؛ لذلك تعد دقة التعبير عن المفهوم من العوامل العملية المهمة في تداول المصطلح وتشييعه، على أساس أن المصطلح هو القادر على خلق سيرورته في التراث والفكر النحويين.
	إن المصطلح اللغوي لم يلقَ العناية المصطلحية اللازمة، حتى يتخلص من ظاهرة التعدد التي تعيق سيرورته، ومن ثَمَّ وضوحه في أذهان المستخدمين.
	يعد الخلاف المصطلحي بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة أنموذجا دالا على حالة التشتت المصطلحي التي يعاني منها المصطلح اللغوي بعامّة، والمصطلح النحوي بخاصّة.
التّوصيات:
لا بد من إيلاء عملية تأسيس المصطلح أهمية كبيرة، بما أنّها الكاشف عن الآليات الذهنية التي يتم بموجبها صياغة المصطلح في الذهن.
	العناية بالمصطلح النحوي بدراسات مصطلحية جادّة، يتم فيها تقييس كافة المصطلحات النحوية بشكل علمي دقيق.
	تعميم نتائج هذه الدراسة، وغيرها من الدراسات ذات الصّلة على المجامع اللغوية، بغية العمل بمقتضاها، وبما يسهم في توحيد المصطلح النحوي، وتخليصه من الشتات الذي يعتريه. 

الهوامش

