
الخطاب الشهاري
ـ مقدمة: 1

 يعد الخطاب الشهاري في عصرنا هذا صناعة إعلمية وثقافية بأتم معنى الكلمة، ولذلك فهو يحظى باهتمام
 كبير في مختلف المجتمعات وخصوصًا المتطورة منها، لما يتميز به من قدرة عالية على بلورة الرأي وتشكيل

الوعي وفي التأثير على الثقافة وتوجيهها في أبعادها المختلفة الخلقية والفلسفية.
 وبالرغم من هذا فإن هذا النوع من الخطابات ما يزال يحبو ويكاد يكون مجهول   في كتاباتنا ومناهج تدريسنا

 ودراستنا باللغة العربية وبخاصة في اللغة والدب التي ل بد أن تتغير وتتطور وتواكب عصرها، إذ ل شك
 في أن الخطاب الشهاري يعد من الخطابات التي تندرج في إطار الممارسة الثقافية كالخطاب الدبي أو

 السينمائي أو البصري... فهو يؤثث فضاءات اليومي وُيستهلك إلى جانب الخطابات الخرى، كما يكتسي
 طابعًا ثقافيًا يتمثل في مكوناته اللغوية والسيميائية والتداولية، بالضافة إلى بعده القتصادي والجتماعي

المرتبط بالدعاية التجارية
 تهدف هذه الدراسة إلى محاولة البحث عن جملة العناصر التي تجعل من الشهار خطابًا سيميائيًا وتداوليًا
 بالنظر إلى صوره الثابتة والمتحركة بما تحمله من كفاءة وقوة على التبليغ والتواصل وما يكمن فيها من

 عناصر جمالية وفنية وطاقة وفاعلية في التأثير على المتلقي، وذلك أن الشهار فن إعلمي يستند على
 مؤشرات مرئية مثل العناوين في كتابتها ومضامينها وأنواع الطباعة والصورة... من خلله يمكن تأسيس

 تعارف وعلقة بين المخاطب والمتلقي أو بين المنتج والمستهلك. فهدفه ـ أوًل وقبل كل شيء ـ هو تبليغ
 خطاب، ولذلك يتوخى أن تكون أفكاره واصفة وهادفة ويستعمل وسائل تبليغ متنوعة ومتناسقة يسخرها

كلها في سبيل تحقيق الهدف المحدد.
 وهكذا فإن الشهار متنوع الشكال والهداف، فقد يتم توجيهه إلى فرد أو جماعة أو حزب أو أمة... وقد يكون

 علميًا أو ثقافيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا، وقد يكون مسموعًا أو مكتوبًا أو سمعيًا ـ بصريًا. إنه كما يقال: "فن
مركب يضع العالم بين يديك"

ـ أنواع الشهار:2
 

أـ الشهار المسموع:
  ويتم من خلل الكلمة المسموعة في الذاعات والمحاضرات والندوات والخطب... وتعد الكلمة المسموعة أقدم

 وسيلة استعملها النسان في الشهار، وأهم ما يميزها هو طريقة أدائها، إذ يلعب الصوت دورًا بالغ الهمية
 في التأثير على المتلقي بما يحمل من خصوصيات في التنغيم والنبر والجهر والهمس، وتصحب الكلمة

 المسموعة أحيانًا الموسيقى فتزيدها طاقة كبرى على اليحاء والوهم والتخيل، وعمًل على استثارة الحلم



وإيقاظ الراقد في العماق.
 

 ب ـ الشهار المكتوب: ويتخذ وسيلة له الصحف والمجلت والكتب والنشرات والتقارير والملصقات على
 جدران المدن أو في ساحاتها العامة حيث يكثر الناس وذلك ما نلحظه من صور لزجاجات العطر أو أنواع

الصابون أو الساعات...الخ.
 والمر نفسه لما نلحظه من إشهار على اللوحات العلنية الثابتة أو المتحركة في ملعب كرة القدم مثًل، لنَّ

ذلك يجعلها تشيع ويتسع مداها وتصل إلى أكبر قدر ممكن من المتلقين...

جـ ـ الشهار المسموع والمكتوب )السمعي ـ البصري(:
  وسيلته الساسية التلفزة، ويتم بالصورة واللون والموسيقى وطريقة الداء والحركة والموضوع، فهو، إن

 صح التعبير، عبارة عن "ميكروفيلم" يتعاون على إنتاجه وإنجازه فريق عمل متخصص في: الخراج
والديكور ووضع الثاث، والحلقة والتجميل، والضاءة والتسجيل وضبط الصوت والتركيب والتمثيل...الخ.

 وهذا يبين ـ بما ل يدع مجال للشك ـ أهمية الشهار كخطاب سار في المجتمع له خصوصياته وأبعاده،
وأهمية الدور الذي تلعبه التلفزة كوسيلة إعلمية في المجتمع...

ويمكن ـ أيضًا ـ أن نقسم الشهار إلى: 
 أ ـ إشهار تجاري: ويرتبط بالستثمار والمنافسة، ولذلك فإن استراتيجيات التسويق واستراتيجيات الشهار

مرتبطان ببعضها.
 ب ـ إشهار سياسي: ويرتبط بالتعبير عن الراء المختلفة ومحاولة التأثير على الرأي العام بتقديم الشهار في
 شكل يبرز أهمية الرأي بأنه هو الحسن وهو الفضل من بين كل الراء الخرى المتواجدة في الساحة، كما هو

الحال في الدعاية للحملت النتخابية.
 جـ ـ إشهار اجتماعي: ويهدف إلى تقديم خدمة أو منفعة عامة للمجتمع، مثًل: العلن عن مواعيد تلقيح

 الطفال أو إسداء نصائح للفلحين، أو الدعوة إلى الوقاية والحذر من أمراض معينة. ولذلك نلحظ هذا النوع
من الشهار غالبا ما يأتي تحت عنوان: "حملة ذات منفعة عامة" كما هو الحال في التلفزيون الجزائري.

ـ عناصر الخطاب الشهاري ووظائفه: 3

 يتأسس الخطاب الشهاري على جملة من العناصر المترابطة ببعضها باعتباره نسيجًا لغويًا وغير لغوي
تتشابك فيه مجموعة من الوسائل والعلمات وفق قواعد تركيبية ودللية وتتمثل هذه العناصر في:

أ ـ المرسل:
  وهو الذي ُيحدث الخطاب ويعمل على شحنه بما يحتاجه من مادة إشهارية لزمة بالنظر إلى الموضوع الذي



 يدور حوله الشهار، ثمَّ يقوم بإرساله نحو المتلقي الذي يتحدد بناء على نوعية المنتوج: فالروائح والعطور
 والورود... ترسل إلى النساء والحليب والجبن وأنواع الحلوى واللُّعب ترسل إلى الطفال... والحقائب البراقة

 والمكاتب الفاخرة والسيارات الّلماعة غالبًا ما يتم إرسالها إلى رجال العمال... وهكذا يعمل المرسل )الشهاري
le pubiciste على تحقيق الوظيفة التعبيرية ) La fonction expressive،في الخطاب الشهاري  

 فيضمنه ما يثير ذوق المرسل إليه أو المتلقي ويسيل لعابه نحو المنتوج، ولذلك يكيف صيغه حسب الحوال
والمقامات التي يقتضيها.

ب ـ المرسل إليه )المتلقي(: 
 وهو العنصر الثاني المهم في العملية الشهارية وهو المقصود بالشهار ول تتم العملية الشهارية إل به ومن

  إذ يعمل المرسلLa fonction conative ou appellativeخلله تتحقق الوظيفة الفهامية أو الطلبية 
 على إفهام المرسل إليه بجدوى المنتوج وأهميته بأي طريقة، فيقدم على استهلكه ويحقق الهدف الساسي

الذي يريده المرسل.

ب ـ الخطاب أو الرسالة الشهارية:
 ويفترض وجود مرسل أو متكلم ُيحدث أقوال ومتلقيا يستقبل هذه القوال ويعمل على فهم أنساقها الدللية

 المختلفة واللسانية والسيميائية )اليقونة البصرية( وتحليلها وتأويلها بعد ذلك. وهنا تتحقق الوظيفة
  ، وهي تعد الوظيفة السيدة في الخطاب بعامة وفي الشهار بخاصةLa fonction poètiqueالشعرية 

وبقية الوظائف خدم لها إن جاز القول.

  : La situarionجـ ـ المقام 
 إن العلقة بين المرسل والمرسل إليه أو بين المخاِطب والمتلقي ل تتم بشكل اعتباطي أو خبط عشواء، وإنما

 تتم بحسب ما يقتضيه المقام وأحوال الخطاب وظروفه المختلفة المحيطة بإحداثه وإنتاجه وإرساله
 واستقباله، وما يتطلب ذلك من خصائص لغوية وغير لغوية يمكن أن نطلق عليها "قرائن الخطاب أو

 ( وهو كما يرى الدكتور عصام نور الدين "الطار أو الموضوع الذي يقع تحته الحديث ـ سواء أكان6الحديث")
 فكاهة أم رواية أم خطبة أم شعرًا أم أي مرسلة أخرى ـ ولكل إطار سمات تميزه عن بقية الطر وتؤثر لغويًا

في الموضوع وفي اختيار الكلمات وضروب الستعمال وطول التراكيب اللغوية أو قصرها...".
  بالنسبة لمرسلهLe fonction rèfèrentielleومن خلل عنصر المقام تتحقق الوظيفة المرجعية 

ولمتلقيه بما يحملن من خصوصيات لغوية وغير لغوية وثقافية وإيديولوجية واجتماعية ونفسية... 

د ـ الوضع المشترك بين المتخاطبين:
  ويتمثل في أن ينطلق طرفا الخطاب من الوضاع نفسها، فهناك علقات وثيقة بينهما ويمكن أن تراعى في



تحليل الخطب الشهاري واتخاذها سمات علمات تجمع بين مرسل الخطاب ومتلقيه وهي: 
ـ وحدة اللغة: فالشهاري يستثمر في خطابه الكلمات والجمل التي يعبر بها مجتمعه عن أغراضه المختلفة.

ـ وحدة الثقافة: أي التراث الثقافي المشترك والعقيدة الفكرية العامة المشتركة
 ـ وحدة البداهة: أي مجموع الفكار والمعتقدات وأحكام القيمة التي يفرزها الوسط فيتقبلها كأمور بديهية ل

 La fonctionتحتمل التبرير أو الستدلل وعن هذا العنصر تتولد الوظيفة ما وراء لسانية 
mètalinguistique.  

هـ ـ قناة التبليغ: 
 وهي الوسيلة المستعملة في إيصال الحديث سواء أكانت صوتية أو وسيلة أخرى، وفي الخطاب الشهاري،
 إما أن تكون وسائل مكتوبة مثل الجرائد والمطبوعات والملصقات... أو تكون سمعية بواسطة الراديو مثل...
 أو بواسطة التلفاز... الخ. أو بوسائل وعلمات أخرى بحسب ما تقتضي الظروف وتستدعي الضرورة، وهنا

   ؛ وذلك أن الشهار يعمل على أن يثير ردود أفعالLa fonction fatiqueتتحقق الوظيفة النتباهية 
الملتقي وانتباهه نحو الموضوع.

 ول بد من الشارة إلى أن هذه العناصر والوظائف الناتجة عنها مترابطة ببعضها وما التفريق بهذه الطريقة
إل تسهيل الدراك والفهم.

ـ المقاربات المنهجية في تحليل الخطاب الشهاري:4

  منهجية لتحليل الخطاب الشهاري، وهي متداخلة ببعضها ول يخلو منهاapprochesتوجد عدة مقاربات 
أي خطاب إشهاري فيما أرى وهي:

أ ـ المقاربة اللسانية: 
 وهي البوابة التي ندخل من خللها عالم الشهار، إذ ل يوجد إشهار من دون لغة منطوقة أو مكتوبة بحسب ما

 تقتضيه الصورة الشهارية في ثباتها وسكونها أو في حركاتها ونموها وتغيرها. وتكتسي هذه المقاربة
 المنهجية النطلق من النظام أو النسق اللساني فيبحث في مستوياته الصوتية والصرفية والمعجمية

والتركيبية والدللت الناتجة عن هذه المستويات كلها. 
 "إل أن أهمية النسق اللساني تبقى رغم ذلك قاصرة أمام بلغة الصورة وأوليتها المتفاعلة المؤثرة؛ فهي ذات

التأثير في نفس المتلقي، كما تستوقف المشاهد لتثير فيه الرغبة والستجابة."

ب ـ المقاربة النفسية: 
 وتكتسب أهميتها القصوى في كون الخطاب الشهاري يركز أكثر ما يركز على المتلقي فيعمل على إغوائه



 واستدراجه بأن يتسلط على الحساسية المتأثرة لديه ويهيمن على أفق انتظاره فيجعله ل يرى شيئا غيره،
 فهو المناسب وهو الجمل والحلى والبهى وهو الجديد الذي لم يصنع من قبل بل صنع لجل المتلقي دون

غيره...

جـ ـ المقاربة التداولية:
 وتتمثل في كون الخطاب الشهاري يهدف إلى تحقيق منفعة أو ربح أو فائدة ول يكتفي بتبليغ الخطاب فقط

 وإنما يحرص على أن يلبس خطابه أجمل حلة ويتزّيا بأحلى الزياء ويتأنق ويتألق من أجل تحقيق المبتغى.
 ويبرز ذلك في لغته المكثفة وجمله المختصرة وكلماته المشعة البراقة التي تتوجه نحو المستقبل فهو الذي

يعنيها أكثر من غيره ول تتوجه نحو الماضي إل بما يخدم مصلحة الشهاري ويتعلق بمستقبل المتلقي.

د ـ المقاربة الجتماعية ـ الثقافية: 
 تحمل رؤى المجتمع المختلفة وثقافته، إذ يعد الشهار إنتاجا لغويًا اجتماعيًا يبرز العلقات الجتماعية

 المختلفة )سياسية ـ ثقافية ـ اقتصادية ـ واجتماعية( وتعد العلمات والسمات المختلفة التي تميز الشهار مرآة
 تعكس ما يجري في المجتمع من أحداث وتفاعلت سلبًا أو إيجابًا يحاول الشهاري تأكيدها أو القناع بها أو

 تعريتها وكشفها أمام الجماهير، فتزعم أن الشهار ُيمكننا من معرفة "بنية الوعي الجتماعي، إلى جانب شرح
العناصر المكونة له وتحليل الروابط المتبادلة ودراسة قوانين تطوره".

 فعندما نتأمل الخطاب الشهاري الجزائري مثًل، في سنوات السبعينات والثمانينات نجده خطابًا فقيرًا ضحًل
 ل يثير انتباه المتلقي بقدر ما يثير تقززه ونفوره، ثمَّ إنه ل يخرج عن كونه خطابًا بليدًا أحادي النظرة يتعلق

باليديولوجيا السائدة آنذاك، وهو باختصار خطاب ل يثير النتباه. 
  فيجده قد تحسن كثيرًا جدًا من حيث لغته2004أمَّا الناظر إليه في المنتصف الثاني من التسعينات إلى 

 وأسلوبه ووسائل إنتاجه وطرائق تعبيره وموضوعاته؛ لنَّ بنية الوعي الجتماعي وأشكاله في الجزائر قد
تغيرت هي الخرى وهو مرآتها العاكسة في زمانها ومكانها.

هـ ـ المقاربة السيميائية: 
 وهي أهم المقاربات وأنسبها لتحليل الخطاب الشهاري إلى جانب المقاربة التداولية، لنها تجمع بين الصوت

 والصورة والموسيقى والحركة والداء واللون والشارة واليقونة والرمز واللغة والديكور. الشيء الذي
 يجعلنا نقول إن الخطاب الشهاري، وخصوصًا السمعي ـ البصري، عبارة عن ميكروفيلم كما سبقت الشارة،
 أي فيلم قصير جدًا يقوم بإنجازه وتأثيثه أعوان كثيرون من مهندسين في اختصاصات مختلفة. ثمَّ إننا نزعم

أن المقاربة السيميائية تشمل كل المقاربات السابقة وخصوصًا التداولية منها.
 تتفرع السيمياء إلى فرعين كبيرين هما: سيمياء التبليغ وسيمياء الدللة ولها اتجاهات كثيرة منها: التجاه

  " و"روسي لندي" والتجاه الروسي الذي يشملUmberto Ecoاليطالي الذي يتزعمه "أمبرتو إيكو 



 الشكلنية الروسية ومدرسة تارتو والتجاه الفرنسي بمختلف تفرعاته، والتجاه المريكي بزعامة" بيرس
  " وهو المؤسس الحقيقي للفكر السيميائي الغربي الحديث في نظر بعضC.S. Peirce)شارل سندرس( 

الدارسين.
 تتأسس النظرية السيميائية على عدة عناصر عند بيرس، وهي التطورية الواقعية والبراغماتية وانسجامًا

  التي تعنى بدراسة ما يظهر،phanèroscopieمع هذه العناصر يؤسس بيرس فلسفته على الظاهراتية 
 وهو بهذا يوسع من نطاق العلمة لتشمل اللغة وغيرها من النظمة التبليغية غير اللغوية، فكل ما في الكون

  وتعد جزءًا من علمSèmiotiqueبالنسبة لبيرس علمة قابلة للدراسة وهي بذلك تندرج ضمن السيميوتيقا 
 المنطق خلفًا لسوسير الذي ركز اهتمامه على العلمة اللغوية وهي تندرج في إطار السيميولوجيا

Sèmiologie . 
 ولهذا يعد منظور بيرس النسب والصلح لدراسة الخطابات البصرية ومنها الشهار؛ فلقد عملت الثورة

  وإعادة إنتاج الواقع على قلب تاريخ التمثيل البصري التقليدي...reprèsentaionالتقنية في مجال تمثيل 
 فمن جانب سوف تحتكر الصورة الفوتوغرافية مجموعة مجالت التعبير التي كانت من نصيب الفنون

  إلى غير ذلك، ومن جانب آخر ستعملPortraitsالتشكيلية من مثل رسم الطبيعة والصور الشخصية 
 السينما والتلفزيون على تطوير استعمال الطرائق الفوتوغرافية وبخاصة فيما يتعلق بتمثيل الوقائع

 الذي كان مقتصرا على المسرح.spectacleوالمشاهد المتحركة موسعة بذلك من مفهوم الفرجة العرض 


