
 
 

 

 

 

 
 



 متهيد:
 الصورة -بنكراد" عيدس االستاذ" كتاب  يف قراءة تقدمي إىل احملاولة هذه خالل من نسعى

 تناول االول الفصل يف فصول، ستة يف جاء والذي والداللة، االقناع آليات ،- االشهارية
 بينما االشهار، حمددات الثاين الفصل يف وتناول األوركسرتا، و التلغراف /  التواصل اسرتاتيجيات

 الرابع الفصل أما االشهارية، األيديولوجيات / االشهارية الوصلة لبناء الثالث الفصل خصص
 مكونات فيه عاجل اخلامس الفصل و البيع، إسرتاتيجية / الفعال التواصلو  التواصل و للخرب فخصصه

 / االشهاري اإلقناع اولتن واالخري السادس الفصل بينما التشكيلي، اإليقاع إىل اللفظ من الوصلة
 القرصنة. اسرتاتيجية

 اخلطاب وبالتحديد اخلطاب، حتليل منهجية إطار يف يندرج الكتاب هذا مضمون إن
 وكباقي ، نص هي بل الدالالت، من خال ملنتج حمايدا عرضا ليست االشهارية فالوصلة االشهاري،
 بعينها وضعيات عزل القصدي، تطاعواالق العزل خالل من إال وجودها يستقيم ان ميكن ال النصوص

 حاالت من بقي وما وااللوان واالشكال الكلمات ذلك يف سبيلها بعينه، معىن عن التعبري أجل من
 حاالت من حالة االشهاري اخلطاب أن اعتبار على الطريق، ينري مما أكثر يضلل كسيح  وإقناع

 من الناس يتوهم ما وفق يشاء ما قولي لذلك األمسى، وطرفها الواقعة منتج فهو الفعال" "التواصل
 [.1]اليه حاجة يف اهنم

 عن وافية نظرة بالعربية الناطق للقارئ يقدم أن بنكراد" "سعيد االستاذ حرص كان  هنا من
 املوضوعي واملعطى للموروث واستعماالته وتقنياته خطاطاته و أنواعه عن االشهار، صناعة آليات

 واالقناع...اخل، التواصل مفهوم مثل االشهاري باخلطاب رتباطا هلا مفاهيم مستحضرا واالساطري،
 الكتاب هذا يعد الزاوية هذه ومن اإلشهار، تقنيات لفهم  البوابة هو وأدواته بأشكاله فالتواصل

 ملقاومته. ومدخال االشهاري اخلطاب اشتغال آليات لفهم مقدمة

 املؤشرات: حتليل

 املعريف إطاره وحتديد "التواصل"، داللة عن بحثال العمل هذا يف الباحث حاول بداية  -1
 الوجود مناطق كل  تتخل حياتية "جزئية الباحث اعتربه فقد لذلك متعددة، زوايا من والداليل

 ليس إنه عنه، االستغناء ميكن عرضيا مضافا وليس أولية إنسانية حاجة فالتواصل [،2]اإلنساين"
 ومقتضياته. اجملتمع قوانني مع يتأقلم كيف  خالله من الفرد يتعلم اجتماعي اكراه بل اختيارا

 حيث من سواء متعددة، زوايا من إليها ينظر أن جيب التواصل دراسة فإن االساس هذا وعلى 
 اليت النظرية التصورات على االحالة حيث من أو جتلياهتا أشكال حتديد أو التواصلية، الظواهر تصنيف
 النفس يف ووظائفه ومناطقه عمقه و التواصل حجم حتديد ة،خمتلف ابستمولوجيا منطلقات من حاولت،



 االجتماعي االندماج أساس و النفسي التوازن أساس وأخريا أوال هو التواصل أن فبما االجتماع، و
 ال شيء أي نفعل أن ميكن ال فإننا ما، ثقافة إىل االنتماء طرق عليه تقوم الذي واألساس للفرد،

 إقراره ميكن ال أمر وهو االنساين، السلوك انعدام يفرتض التواصل بفغيا تواصلية، جزئية يتضمن
 أدوات و أشكال لقرائه يبني أن الكاتب حاول الفصل، هذا ثنايا ويف [.3]به يعرتف من هناك وليس

 حالة وهي ذاته، االنساين الوجود يضمن مبا مرتبطا  بديهيا معطى يكون قد فالتواصل التواصل،
 مصطنعا يكون وقد بدونه، قائمة للحياة تقوم أن ميكن ال الذي الضروري لنفعيا االجتماعي التبادل
 وعقدية وفكرية  ايديولوجية مسبقات من تنطلق اليت احلديثة الوسائط تفرضه قسري إلزام شكل يتخذ

 املستجيب السلوكي  التنميط حاالت خلق خالل من االفعال رد يف والتحكم السلوك توجيه أجل من
 نها.بعي حلاجات

 صل توا األول املقام يف فهو ، أدواته بني ميز كذلك  التواصل أشكال بني الباحث ميز وكما
 إىل يستند اميائيا، يكون وقد االنفعاالت ونقل االرساليات لصياغة مثلى اداة اللسان يتخذ لفظي،
 اجلماعية الفعل ردود و والعادات الطقوس داخله تتحول اجتماعيا يكون قد انه كما  اجلسد، أعضاء

 الوجه من منبثقا يكون قد انه كما  للجماعة، الثقايف العمق عن تكشف تواصلية حاالت إىل والفردية
 هناك بل توزيعها، امناط و الزمنية الدورة مع التعاطي وطرق الفضاءات وتنظيم كالعمران  للحياة املادي

 يؤول الذي الفالح مثال: [،4]واالنسان الطبيعة بني قائمة مفرتضة تواصل حاالت عن حتدث من
 قريبا. سيهطل مطر على كعالمة  بالقمر احمليطة اهلالة

 بينها فيما البشرية الكائنات تربطها اليت العالقات اشكال يف يبحث علما باعتباره التواصل إن
 الباحث ميز السياق هذا ويف املاضي، القرن من الثالثينيات يف وبالضبط متأخرة، فرتة يف اال يظهر مل
 التواصل: خطاطات من منوذجني نيب

 حيث العسكري، اجملال يف بدءا االجتاه هذا ظهر التيليغرايف، بالنموذج مسي االول النموذج 
 خالهلا من يستطيع اليت الدقيقة العلمية السبل حتديد هو اهلدف كان   التقين، طابعه البحث أخذ

 تبلور هذا، التقين سياقه ويف قة،فائ بسرعة متحركا هدفا يصيب أن للطائرات مضاد أرضي مدفع
 االمر ويتعلق ذاهتا، االجتماعية امليادين يف فاعال ليصبح فيه ظهر الذي احلقل سيتجاوز جديدا مفهوما
 وكل سببها، يف اسرتجاعي بشكل تؤثر  نتيجة كل  يعين وهو ،FEEDBACK االسرتجاع مبفهوم
 [.5]اخلطي ال الدائري بعده باعتبار اليه ينظر ان جيب شيء

 من التخلص اقتضت التواصل نظريات جمال يف البحث عرفها اليت الالحقة التطورات ونتيجة
 احلياة مناحي كل  على التواصل ينفتح لكي اآليل طابعه من وختليصه التلغرايف، النموذج اكراهات
 انية.واملك الزمنية كاألبعاد  كربى  تواصلية ثيمة ظاهريا تشكل ال اليت تلك فيها مبا االنسانية



 وقصديا لفظيا رابطا باعتباره للتواصل القدمي التعريف عن كلية  التخلي هو سيكون واحلاصل 
 باعتبار االنساين... السلوك أشكال من هائال عددا تتضمن اجتماعية، "سريورة ليصبح  شخصني، بني
 كل  كسرتاأور  شكل يتخذ هذا االجتماعي التواصل مفهوم إن [،6]كلي"  فعل هو التواصلي الفعل أن

 يف حاضران معا النموذجني إن اجلوق. لقائد وجود ال واحد فارق مع به، خاصة آلة له داخلها عازف
 بل التلغرايف، النموذج ذلك اىل يشري كما  حالة، يصف خربا ليس الفرد يتلقاه فما االشهاري، التواصل
 ال قد حاجات بإشباع وعدال خالل من االستيهامات تستثري إرساليات يف معلبة حياتية بصيغ يتوصل
 [.7واع] بشكل سرها يدرك

 الباحث  حسب فاإلشهار االشهار، حمددات يف باحثا الكاتب انتقل التحديد هذا بعد -2
 حمتمل زبون وبني لبضاعة عارض بني املثلى التوسط أداة إنه البيع، وسائل من ضرورية وسيلة هو

 خطاطة يعتمد عنه، مؤدى تواصل هو أو ليومي،ا شأنه تدبري يف  البضاعة هذه استعمال إىل مضطر
 او ملنتج الرتويج اجل من ذلك و متنوعة وأسناد   وسائط خالل من تتحقق االجتاه وحيدة تواصلية

 [.8]االرسالية خالل من عليه التعرف ميكن مرشح او قضية او شركة أو ماركة

 االشهار ان مؤكدا تارخيي،ال سياقه يف املفهوم عن منقبا الباحث انتقل التحديد هذه وبعد
 تاريخ يف هناك كان  فقد املعاصرة، احلضارة وليد ليس احلديثة، وتقنياته واجهاته به توحي ما عكس
 يعدم مل حتسينها و العيش وسائل عن حبثا الطويلة رحلته يف االنسان أن يثبت ما التجاري التبادل
 ان يعين ما وهو آخر، بشيء استبداله أو شراءه، او بيعه يريد شيء إىل الدعوة أجل من وسيلة

 واستثارة والتكييف والربجمة االقناع يف وأساليبه بآلياته لكن [،9]ذاهتا الكتابة قدم قدمي االشهار
 النهضة اجنزت عندما 19 القرن يف بالتحديد و االخرية، الثالثة القرون يف إال يظهر مل االنفعاالت

 الصناعية. الثورة يف لةاملتمث حلقاهتا آخر احلديثة االوروبية

 العقلي، و العاطفي بني الوصالت داخل ميزج إنه ومغريا، جذابا يكون أن يروم االشهار إن 
 باملستهلك االستفراد هي شهاريةاال الوصلة من فالغاية االستهام، عوامل اىل املستهلك يستدرج انه
 تتوقف ان ميكن ال استهالكية دورة ضمن بأخرى واستبداهلا تنويعها و حاجاته حتديد و رغباته توجيهو 

 ان فكان موادها، واختلفت األسناد تكاثرت و املنافسة اشتدت والتنوع الوفرة فمع بعينه، حد عند
 الفرد وجد لقد باألمراء، يعرتف  ال عامل يف امريا اصبح لقد االجتاهات، كل  من املستهلك حوصر
 حيتفظ أن مبقدوره يعد ومل قوة، وال حول بال احلاجات من شبكة وسط االستهالك جمتمع داخل نفسه
 من االحيان غالب يف متنعه اليت االرساليات من تتوقف ال لقنبلة معرض فهو طويلة، ملدة واحدة بفكرة
 [.10]احلقيقية رغباته عن األمني التعبري انه عنه نقول ان ميكن منسجم تصور بلورة



 انه الزوال، سريع مثري شكل على اال الوجدان يف يعيش وال عرضي نص االشهاري النص إن
 هذا ويف جديدة، شروط وفق غريها أو نفسها احلاجة يليب آخر نص حمله ليحل وخيتفي حاجة يليب

 اإلشهار أو اخلشن" "اإلشهار عليه يطلقون ما االشهاري، اخلطاب من نوعني إىل الباحث أشار االطار
 اإلحيائي". "اإلشهار أيضا وهناك التقريري،

 االخري فهذا االشهاري، اخلطاب و الدعائي اخلطاب من كل  بني الفرق الباحث أبرز و هذا،
 يف مسؤوليتها و صورهتا و صوهتا هي ماركة، خالل من نفسها عن تعلن مؤسسات خدمة يف دوما هو

 قابل أو معمم ايديولوجي أو ديين مشروع أوسع مبشروع الدعائي االسلوب يرتبط حني يف السوق،
 غايات إىل هتدف مبؤسسة فمرتبط الثاين أما مايل، مبلغ مقابل وكاالت به تقوم صناعة األول للتعميم،

 [.11]أخرى

 تزول قد نفعية حباجات الرتباطها زائلة عرضية شعارات بني املميزة الفواصل بعض هي تلكم
 أمة. أو شعب بذاكرة الرتباطها خالدة تظل قد سياسية شعارات وبني بذلك الوهم أو اشباعها بزوال

 االمكان قدر حاولنا فقد ذلك ومع الفصل هذا يف الواردة التفاصيل كل  يف خنوض لن
 من أبعد جوهرها االشهارية الوصلة ان هو عليه التنبيه جيب ما انه اال اخلالصة، هذه يف استجماعها

 االشهارية الوصالت جل يف يتعلق االمر إن للقيم، مستودع املنتج إن منتج، شراء إىل الدعوة جمرد
 والتحديد.  الضبط على استعصاء مناطقه وأكثر "اإلنسان-"العقالنية يشكل ما إىل بالتوجه

 تبىن االشهارية فالوصلة  االشهارية، األيديولوجيات إىل احملددات من الباحث بنا انتقل -3
 ، فحسب ابيع ليست الباحث، يقول كما  اإلشهار صناعة من فالغاية ، بريئة ليست وهي حمكما، بناء
 بذهنياهتم يتعلق ما أفرادها، عن االجتماعية املؤسسة متلكها اليت الصورة عن الكشف هي بل

 املاهية عن تساؤل االمر واقع يف هو لإلشهار احلقيقية املاهية عن فالتساؤل اخلرب، جتاه وحساسيتهم
 بالتوجه االمر يتعلق هل التساؤل هذا الباحث يطرح الفصل ثنايا ويف [،12]ذاته لإلنسان الوجودية

 يقول واع؟ ال شكلب املستهلك وفقها يتصرف اليت الدفينة الصور إىل أم بأفعاله، الواعي العقل إىل
 مباشر بشكل تتوجه إشهارية لوصلة وجود فال هويته، ومينحه االشهار مييز ثابت مبدأ هناك الكاتب

 احلياتية الفرجة داخل يتم شيء كل  اإلنشائية، الوضعيات عن مفصوال املنتج وتعرض املستهلك إىل
 اىل للوصول ثالث يجياتاسرتات فهناك وااليديولوجية، والسياسية األخالقية اكراهاهتا ووفق

 املستهلك:

 إخبارية. طبيعة من وصالت له فتقدم وذكائه املستهلك بعقل تستنجد اسرتاتيجية أوال:

 أساليب خالل من االستهالكي املتخيل استنفار إىل هتدف آلية طبيعة من اسرتاتيجية ثانيا:
 والتكرار. الشعر



 وعيه، ال هو املستهلك وجدان إىل لالسبي ان ترى إحيائية طبيعة من اسرتاتيجية ثالثا:
 العقلية. للرقابة كلي  شبه غياب يف االستهالك إىل تدفع اليت النمطية الصور خزان هو فالالوعي

 وهو اجلمايل( )اإلشهار مباشر إشهار اإلشهار: من نوعني هناك بأن ، إمجاال القول وميكن
 ذكية طريقة بلورة هي الوصلة من فالغاية ه،لوظائف ال و خلصائصه ال و املنتج حلقائق يكرتث ال إشهار

 بالضرورة ليس املنتج و املستهلك بني فالرابط له، قيمة ال ذلك عدا وما املستهلك، إىل التحدث يف
 التواصلية سريوراته كل  يبين إشهار وهو ( املرجعي )اإلشهار مباشر  إشهار وهناك واقعية، طبيعة من

 خصائص هلا السلعة وهذه بسلعة، االول املقام يف مرتبطة الوصلةف املباشر حميطه على و املنتج على
 [.13]تلك أو الوظيفة هبذه القيام يف غريها عن تتميز بذلك وهي حمددة، بوظائف وتقوم متيزها،

 بناء على احلقيقية الصورة لنا يقدم ، الفصل هذا يف الباحث ان القول: يكننا األخري ويف
 وميوالته املستشهر مزاج إىل يعود أمرا ليس حسبه، النوعني بني ففاالختال  اإلشهارية، الوصلة
 االيديولوجي االستقطاب يشبه ما واألشياء، الوجود و لإلنسان خمتلفة تصورات وليد هو بل الفردية
 عليها استقر اليت احلضارية باحلالة مرتبط هو بل احلاجات، اشباع طريقة يف االفراد بني مييز الذي
 االنسان موقع و للعامل، املختلفة التصورات بني تفصل حقيقية بأيديولوجيات يتعلق مراال ان ما، شعب

 للحياة، خمتلفة تصورات و حقيقي نقاش هناك التجارية بالبداهة توهم اليت العالمات وراء فما داخله،
 االبداع، هبا يأيت اليت املضافة للقيمة تقديرها يف بينها فيما أحيانا متناقضة التصورات هذه تكون وقد
 [.14]اشهارية ايديولوجيات إهنا

 فهو االشهاري النص يف اساسية خاصية على الذكر السابقة الفصول يف اإلشارة متت لقد -4
 قائم حيايت  منط وخلق الشراء على واألفراد اجلماعات حث سوى له غاية وال االول، املقام يف جتاري
 وهلذا ، النفعية بأبعاده  اليومي خترتق "سعادة" حنو ومجاعيا افردي سبيال باعتباره االستهالك على أساسا

 طرفني بني يتحقق ان ميكن كما  تواصلي فعل على االشهارية العملية يف حتيل ال االرسالية فإن السبب
 اإلقناع هو إشهارية وصلة أي جناح وسر االجتاه، أحادي االشهار حالة يف فالتواصل ، التأثري يتبادالن

 أو األسرية" السعادة أو اجلميلة" ب"احلياة  تتغىن اليت فالوصلة الشراء، بضرورة املستهلك إقناع ،أي
 تصنف ان ميكن ال الشباب و السعادة عن املسؤول املنتج شراء إىل تقود أن دون الدائم"، "الشباب

 [.15]االشهارية الغايات ضمن

 ختتفي الدعوة هذه أن إال ضاعةالب القتناء املستهلك استدعاء يتم اإلقناع عملية خالل من
 بالبسطيلة يشبع قد كما  بالعدس يشبع "قد مثال فاجلوع التجارية، الغايات غري أخرى غايات وراء

 بل مسبق بشكل يعرفه ما للمستهلك تقدم ال االشهارية الوصلة لكن ، [16]الوجبتني" بني شتانو 



 تستعمل ال ( S ) عليها نطلق ما وصلة مثال  حميطه، عن و نفسه عن جيهله انه يعتقد ما أمامه تضع
 صحية. ألهنا بل تشبع ألهنا

 دراسات على يقوم بل اعتباطا ليس عمله فإن املستشهر عن اما للمنتج، املستهلك هذا
 النفسية امليول حيث من ستهلكنيامل تصنيف على يقوم فعمله الدقة، بالغة واجتماعية نفسية

 بل الثقايف، و الطبقي واالنتماء واجلنس السن حيث ومن  اعياالجتم الوضع حيث ومن االجتماعية،و 
 إىل موجها كان  اذا الفرنسية باللغة يكون املغرب يف االشهارية الوصالت صياغة ) أيضا اللغوي و

 الطبقات شرائح بعض و العليا الطبقات عادة هي و شكليا، لو و احلداثة إىل انتمائها عن تعلن شرحية
 وتلك )الشعبية( األحياء وفقراء البسطاء إىل يتوجه عندما البساطة بالغة عامية خيتار وقد املتوسطة،

 تنتقي إرسالية فكل ، املستهلكني كل  إىل تتوجه إلرسالية وجود فال اإلشهاري امليدان يف مركزية حقيقة
 أخرى و بالشيوخ خاصة وصالت فهناك إقناعها، "أدوات تنتقي ، لذلك وتبعا ، مجهورها
 واحلج، الزواج مناسبات وهناك الصناعات، بأصحاب رابعة و بالعمال أخرى و شباببال  خاصة

 اتصاالت ) [17]املغرب يف بأسرهم وعالقتهم املهاجرون والعمال املدرسة، إىل الذهاب و والسفر،
 من متنوعة تواصلية تقنيات اعتماد يتم املستهلك وجدان إىل التسلل أجل ومن ( منوذجا املغرب
 إىل االشارة سبقت كما  شىت علوم من الفلسفسة أسسها اخلطاطات هذه وتستمد شهرين،املست طرف
 [.18ذلك]

 تعتمدها اليت اآلليات بعض عن الكشف إىل السابقة الفصول يف اإلشارة سبقت لقد -5
 الوصلة مكونات عن بالكشف الباحث سيقوم الفصل هذا يف و االقناع، عملية يف اإلشهارية، الوصلة

 اليت اللغات جممل هبا واملقصود الوصلة، تكتمل هبا اليت االدوات عن الكشف أي ة،االشهاري
 والنسق األيقوين والنسق اللفظي النسق وهي مضامينها، صياغة أجل من الوصلة تستعملها

 الذي اخلطاب عنه يقوله ما خالل من إال له قيمة ال املنتج ان إىل سابقا اإلشارة متت ولقد التشكيلي،
 اآلليات مصدرمها بل بوظيفته، وال بطبيعته هلما عالقة ال فشلها أو الوصلة فنجاح تمثيله،ب يقوم

 يقوله ما غري أخرى حياة مينحه ما وهو االنسانية، للقيم وعاء إىل املنتج حتويل يف املعتمدة التلفظية
 خيتلف ال ضعياتالو  أو اخلطوط أو الشكل أو اللون فاختيار املختلفة، استعماالته أو املادي جوهره

 جرسها عن الكلمات يف يبحث شهارفاإل اللفظي، النسق يفرضه الذي االختيار عن شيء يف
  يف تبذيرها عدم على حيرص معدودات ثوان على إال يتوفر ال فهو التداول، و النطق يف سهولتهاو 

 التسلل على رةقد أكثرها و النفس إىل أقرهبا االلوان من ينتقي فكما اآلذان، تستسيغها ال كلمات
 هلا، يعرض اليت االنفعالية احلاالت عن تعبريا أكثرها األشكال ومن انتباهه، إثارة و املشاهد عني إىل

 ملضامني حاملة ألفاظ وهي والصفات، واألفعال األمساء قبل من املشبعة" األلفاظ " بني أيضا مييز فإنه



 الوصلة مصمموا يتجنبها ما عادة اليت  ارغة،الف االلفاظ وبني الروابط عن معزل يف لالستعمال قابلة
 اليت الربط أدوات بكل االمر ويتعلق لتداوهلا اضافيا جمهودا وتستدعي التذكر تعوق ألهنا االشهارية،

 [.19]العادي االستعمال يف اجلملة عليها تقوم

  لونفال مكوناهتا، باكتمال وجودها تفرض فالوصلة اخلامس، الفصل عليه قام ما  جممل هذا
 التواصل سريورة يف استثمارها وبالتايل هائلة، تعبريية طاقة ميتلك الوصلة بناء يف أساسي كمكون
 قد بعوامل واإلحياء النفوس استمالة و االنتباه إلثارة أداة "يعد اللون أن  كما   االمهية بالغ أمر االنساين

 بل حامسة مسألة  املشتشهر ندع اللون اختيار فإن وهكذا أبدا، عنها الكشف الكلمات تستطيع ال
 تصوغه الذي للمضمون املناسب اللون باختيار مربط فشلها أو الوصلة جناح من كبريا  جزءا إن

 وما [،20] معىن للوضعية يكون لن فبدوهنا ألوان، خالل من بادية حياتية جزئية شكل على الوصلة
 األشكال من يناسبها ما وبني لونيةال القيم بني "التقابل فإن الشكل على ينسحب اللون على يصدق

 يعد فالشكل [،21] األمهية" من ممكن قدر أكرب املعروض املنتج منح حنو الرئيس املدخل هو
 ، السابقة التجارب استحضار عليه يقوم الذي األساس وهو ، املباشر احمليط إلدراك األساس املدخل
 ميكن ال األشكال هذه وخارج ، األشكال نم سلسلة خالل من احلواس، عرب الذهن يف حيضر "فالعامل

 واملوقع، احلجم، )  بعينها يريمعا خالل من حمددة الكون وأشكال .... العامل، عن شيء أي قول
 [.22هبا] املرتبطة القيم سلسلة خالل من إال كذلك ليست ذاهتا املعايري وهذه (، الوجهةو 

 اللون بني التناسب إىل حدوده أبعد يف راجع فشلها أو الوصلة جناح إن القول: ميكن وبكلمة
 – ميديتيل ) له املناسبة واألشكال األلوان يستدعي منتج كل  أن على التأكيد ميكن مث ومن والشكل،
 . ( ..اخل املغرب اتصاالت

 صورة تقدمي العمل هذا يف رام بنكراد"، "سعيد األستاذ إن القول: ميكننا اخلتام ويف -6
 خباصية يتميز اإلشهار بأن الكتاب، هذا من األخري الفصل يف أكد إذ ، اريةاإلشه الصورة عن حقيقية
 واجلوهر، التكوين حيث من متباينة إنسانية أنشطة ثالثة بني واحدة بنية ضمن جيمع "كونه أساسية

 واقعة كل  يف أساسية أنشطة وهي ، واإلقناع واخلرب بالتعبري األمر يتعلق واالشتغال، الغايات حيث ومن
 يف وخربا وتعبريا إقناعا التواصل جيعل الذي احلد إىل سياقاهتا اختلفت ومهما نوعها كان  كيفما  الغيةإب

 إىل للوصول الوسائط مجيع ماستخدا فيها يتم املستهلك إقناع عملية فإن مث ومن[،23]ذاته" الوقت
 إقناع أهناش من اليت اللغوية التعابري ومجيع والسعادة، والراحة فالصحة املخاطب، وجدان

 املستهلك.

 حالة خلق يف تكمن اإلشهار يف اإلقناعية القوى فإن السابقة، املالحظات كل  اىل واستنادا
 االلتباس، وليد الشراء يف املتلقي فرغبة والالوعية، الواعية املتلقي رغبات وبني املنتج عوامل بني تطابق



 ، الواقع مع فعلية لروابط تبديل من عنه تجين وما رمزي، وآخر جتاري بعد بني الرتاكيب يف يكمن فهو
 والتعبري والتضليل واحلجاج والربهنة اإلغراء بني اإلشهار يف إذن حدود فال . رمزية طبيعة من بروابط
 هذه ومن البيع، وهي النهائية، الغاية إىل الوصول أجل من مجيعها صاحلة األدوات هذه إن واخلرب،
 [.24البشري] التواصل تاريخ عرفها قرصنة أكرب اإلشهار يعد الزاوية
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