ال ـ ـوع ـي
أعرف "الوعي" مث الوعي اللغوي الذي هو أصل موضوع املقال .فالوعي
قبل أن أدخل يف صلب املوضوع َّ
علي أن ّ
هكذا تعرفه املوسوعة الفلسفية "مفهوم الوعي" بوصفه حالة عقلية من اليقظة ،يُدرك فيها اإلنسان نفسه وعالقاته مبا
حوله من زمان ومكان وأشخاص ،كما يستجيب للمؤثرات البيئية استجابة صحيحة .وهناك عدة تعاريف للوعي فالعلوم

اليت حبثت الوعي كثرية جدا مثل :علم االجتماع وعلم النفس وعلم األحياء وعلم األعصاب والفلسفة وغريها من
األفرع .فبعض الدراسات تشري إىل أن الوعي حمصلة لعمليات ذهنية وشعورية معقدة ،فالتفكري وحده ال يتفرد بتشكيل
الوعي؛ بل للحدس واخليال واملشاعر تأثري ،وبعد أن الدراسات يف الوعي اإلنساين تعمقت أكثر بدأ الوعي يُ َق َّسم إىل

كثري مثل؛ الوعي الذايت ،الوعي ال سياسي ،الوعي االجتماعي ،الوعي اللغوي ،الوعي املعريف ،الوعي التارخيي ،الوعي
الوطين ،الوعي الثقايف واهلويايت ،وغريها أخرى.

الوعي اللغوي
الدراسات اليت اهتمت بالوعي اللغوي بالنسبة لباقي أنواع الوعي أكثر تأطريا ألهنا انطلقت من أرضية خصبة ،فأمر
اللغة وما يتعلق هبا كان حمل اهتمام اللغويني والعلماء منذ ِ
الق َدم خاصة يف اللغة العربية حيث تعد من أوىل اللغات اليت
اهتمت بدراسة اللغة واأللسن البشرية منذ قرون ،وهذه الدراسات هي يف حقول مثل؛ فلسفة اللغة واللسانيات ،وفقه

اللغه ،وعلم اجتماع اللغة ،فالوعي اللغوي بشكل عام يوصف بأنه القدرة العملية على التكلم والفهم ،والقصد منهما
التكلم والفهم باللغة املعيار ،أي اللغة األم ،فمثال بالنسبة لنا التكلم والفهم والكتابة باللغة األم أي العربية الفصحى
هو املراد واملطلوب ،فالكثري منا يقرأ الكتب العربية ظنا منه أنه يقوم بعملية اكتساب معرفة ولكن الصحيح أنه يقوم
فقط بقراءة الكلمات والُ َمل دون أن يعرف مفهومها ولو بالشكل السطحي ،واألمر يصدق يف عملية االستماع إىل
العربية من خالل النشرات اخلربية أو احلوارات اليت تكون بالعربية الفصحى ،فالكثري منا يستمع دون أن يفهم الكلمات

الضعف املعريف باللغة األم يعيق مسألة تلقي الفكر بالشكل الصحيح ،وبالنسبة لنا فإن اللغة األم
اليت يسمعها ،فهذا َ

هي األساس حلفظ اهلُوية الثقافية ولذا ال بُ َّد من بذل الهد الكتساب الوعي اللغوي ،ولكن قد يتسائل الكثري ،مىت

أعرف أنين أمتلك هذا الوعي ،فالواب يكون؛ مىت استطاع الشخص أن يفهم جيدا ما يسمعه من حديث بلغته األم
يعرب عن أفكاره وهواجسه بطالقة ،وأن يقرأ بلغته األم قراءة سليمة ولو قراءة
وأن يتكلم بلغته األم حيث ميكنه أن ر
النصوص السهلة ،وأن يستطيع الكتابة باللغة األم كتابةً سليمة والكتابة السليمة الواعية هي أرفع املستويات األربعة اليت

ذكرهتا.

معرفة ميزات اللغة
على الفرد املنتمي إىل لغة معينة أن يعرف ميزات لغته ،على سبيل املثال علينا أن نعرف مستوى اللغة العربية بني اللغات
يف العامل ،النقا اليت يميزها عن باقي اللغات ،فاللغة العربية هي أكثر اللغات ثروًة من حيث املخزون اللغوي ،وهي

يمتلك أدبًا غنيًا عمره أكثر من ستة عشر قرنًا على األقل ،فهذا التاريخ الطويل من األدب جيعل اللغة العربية من اللغات
القليلة اليت يمتلك أدبًا عري ًقا وأهنا كانت لغة العلم والفكر واملعرفة طيلة ستة قرون يف جغرافية ممتدة من األندلس يف
الغرب إىل أقصى الشرق ،ومل َت َظ هبذه املِ يزة لغة أخرى غري العربية وقتئذ.

بعض االقتراحات لتنمية الوعي اللغوي
_ معرفة القواعد العربية واليت تكون بالنسبة لغري املتخصصني هبا ،معرفة املبادئ النحوية كافيا وقد يتعلم القواعد شيئا
فشيئا إذا كان الشخص يهم بتعلم لغته األم.
_ االستماع والتكلم ،واحملاولة بإستمرار يف القراءة والكتابة باللغة العربية الفصحى ،مثال؛ خيصص دفرتا للكتابة باللغة
العربية الفصحى مث تعرض ما كتبه ملن هو خبري يف اللغة لتصحيح األخطاء اللغوية والتعبريية وغريها من األخطاء.
_ إثراء املخزون اللغوي من خالل تطبيقات اللغة العربية واليت هي متاحة للهواتف احملمولة أو من خالل املعاجم اللغوية.
_ التصفح املستمر يف املواقع العربية ذات احملتوى العام  من املعرفة احلديثة.
_ قراءة روائع األدب العريب القدمي واحلديث ،خاصة التعرف على أدباء األهواز.

_ ختصيص أوقات للتحدث عن اللغة األم يف البيت أو مع الزمالء يف الامعة أو العمل بغية ترسيخ مفهوم اهلوية
اللغوية.
_ متابعة املصادر العربية للفرع الدراسي الذي ندرسه يف الامعة ،واقرتاح هذه املصادر على الزمالء يف الامعة.
_ ضرورة املطالبة بالتعليم باللغة األم ،وهو حق مشروع جيب كل إنسان وجمتمع حيصل عليه.

سعيد إمساعيل_ األهواز
1439ه_2018م

_________________________________________________________
المصادر والمراجع:
_نعوم تشموسكي .المعرفة اللغوية ،مصر ،دار الفكر العريب.1991 ،
_عبدالقادر الفهري .أزمة اللغة العربية في المغرب العربي ،بريوت ،دار الكتب الديدة.2010 ،
_سوزان بالكمور .الوعي ،مصر ،مؤسسة اهلنداوي للتعليم والثقافة.2016 ،
_عادل سعيد .إيقاظ الوعي ،الرياض.2011 ،

