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    : الدراسة ةـــــــُمقدم

طي مقدمة لهذا البحث الذي ن هذه الجملة أحاول أن أعاإلنسان صانع تاريخه وصانع مستقبله ، م    

 تاريخ وأهمية العالمة التجارية.يتناول 

 في التاريخ كان ، ولما نطاقها أوسع في الحقيقة عن بالتاريخ البحث عنوني   األقدمون اليونانيون كان    

 وللعلم وللقانون وللمدن للتجارة ، وتاريخ ، سياسي تاريخ هناك كان،  شيء كل يتناول  األعم معناه

 ومما .حوادثه على سيطرت التي الحقائق عن تتحدث التي التاريخ - وفلسفة ذاتها في الفلسفة - والفلسفة

 وكانت ، مشافهة التاريخية يتناقلون الحوادث  وانتشارها الكتابة إتقان قبل  كانوا الناس أن بالذكر يجدر

 اليونانية األسر وكانت ، واآللهة البطولة وأنباء والشعر والنثر واألناشيد باألساطير ممتزجة الحوادث هذه

 .على اللوحات رجالها أنباء بتدوين ت عنى

نظراً للتطور التقني والفني الذي يشهده عصرنا الحالي في مجال وسائل االتصال والذي حقق التواصل     

أهم وسائل االتصال اإلنساني ونقل  ىحدة مذهلة ، فإن العالمة التجارية إوالتقارب بين الشعوب بسرع

ل األفكار والمعلومات وتنمية الثقافات ، حيث تحتل موقعاً مهماً في حياة اإلنسان له شأنه في نقل وإيصا

البصري وإحداث التأثير  االنتباهتنوع الوسائل الفنية لجذب  الذوق والحس الجمالي وذلك من خالل

 المطلوب عند المتلقي.

عااار  ي   الاااذيذات األهمياااة فاااي هاااذا المو اااوع ، و ونحااااول فاااي هاااذا البحاااث تنااااول بعااا  النقااااط   

ولكان هاذه  حسوساة تثيار فاي العقال صاورة ذهنياة حقيقاة مادياة مفاي الواقاع على أنها (  (markaالعالمةب

 .صورة ذهنية لشيء موجود في الواقعال

 1919 – 1839نشير إلى ما قدمه الفيلسو  األمريكي "سي.أي. بيرس" )أن في هذا البحث ال يفوتنا و    

أيقونياة  لعالماات مان )طبيعة بنايتها الداخلية ألنواع ا ( والذي قدم دراسة موسعة للعالمات ووصف فيها م

Icon –  إشاريةIndex –  رمزيةSymbol إال أن هذه األنماط تعد المعايير التي يمكن بناء عليها تأويال )

العالمة.
(1)

 

ون والعالقة بين الدال والمدلول تبادلية غالباً ما تقترن بمؤشرات أخرى ، ويكون إدراكها مباشرة وهي تك  

فااي  الااذي يكااون عالقتااه بالماادلول مؤشاارية"عالقااة تبادليااة ملموسااة ، والمؤشاار األساسااي فيهااا هااو الاادال 

صفاتها".
(2)  
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   : الدراسةمشكلة 
 

 والتعر  على دورها الفني ، وتحديد مفهومهاتاريخ وأهمية العالمة التجارية عمد الباحث الى دراسة       

من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس محلياً ودولياً  فى الحركة التجاريةوالجمالي التعبيري ،  والوظيفي ،

 التالي :

 ما تاريخ وأهمية العالمة التجارية ؟

    أهداف الدراسة: 

 : يهد  البحث الحالي إلى

 .العالمة التجارية على تاريخ وأهميةالتعر    .1

 ومقوماتها. ووظائف العالمة التجارية، التعريف علي كيفية تحقيق أهدا   .2

 التعر  على مدى العالقة بين العالمة والرمز: .3

    الدراسة:أهمية 

 تتجلى اهمية البحث في اآلتي : 

ت تلك الرماو  واإلشاارات ماع تعاقا  اهم البحث في تطوير العالمة التجارية  بشكل خاص وتطوريس .1

 .  الزمن  بشكل عام

ماان خااالل وأساامها ورمزهااا  ، العالمااة التجاريااةالقيمااة الجماليااة التااي تحملهااا فااي أغناااء البحااث يسااهم  .2

 . للتطور التقني والفني الذي يشهده عصرنا الحالي

 . العالمة التجاريةوتاريخية في مجال ، يفيد البحث الحالي كل الذين لديهم اهتمامات فنية ونقدية  .3

 منهج الدراسة : 

فضالً عن  لعالمة التجاريةل مستفيداً من اإلطار التاريخي المنهج الوصفي في هذه الدراسة الباحثاتبع     

 . التطور التقني والفني وأسالي  فنانيه التشكيليين

  سيتم اإلجابة عن تساؤل الدراسة الرئيس من خالل المحاور التالية :

 : األولالمحور 

  : تاريخ العالمة التجاريةــ 1

بأنه تدوين اإلنسان تاريخه يتم على أساس ما تركه اإلنسان من آثار مادية او نقوش ورمو  توحي      

هو الزمن الفاصل بين   نه  بط تاريخه ومتى وجد على األرض ، وإن تاريخ النبواتعر  الكتابة وإ

يش ويثبت إنسان سيطر على بيئته ودون تاريخه وحفظه وبين إنسان صمد أمام الكوارث الطبيعية ليع

وجوده بالكاد ولعل حضارة ) دور العبيد ( توحي لنا كدليل تاريخي على أنه أقدم أثر لمعرفة إنسان هذه 

( ق .م وهناك 3500الحضارة الكتابة ، إن الخط المسماري الذي ظهر في حضارة السومريين يرجع إلى )
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واحدا لهذين الخطين وبما أن  ستبعد أن هناك أصالوال أ في حضارة حضرموتخط شبيه له أو مقارب له 

ن الخط المسماري كان موجودا أيام نوح وذريته على األقل السنة فإعصر بعد الطوفان كان في حدود تلك 

  .قبل الطوفان

اإلنسان صانع تاريخه إذ يتفاعل مع بيئته ويسجل أفعاله ويؤرخ  مان أحداثه ، وقد شهدت األرض   

يد وتختلف هذه األجناس باختال  البيئات واأل منة التاريخية ، لذا أجناسا بشرية عدة خالل عمرها المد

يز عن عصر آخر تمييزاً قسم علماء التاريخ أو المؤرخون عصور التاريخ إلى عدة أقسام كل عصر يم

عاً للفترات المتباينة وتصنيفاً للعصور حتى يسهل للدارس معرفة تاريخ بني جنسه وغيره من وا حاً تب

 .البشريةاألجناس 

ال تعني أن نقدم شيئا جديدا ينتفع به اآلخرون فقط وإنما المستقبل عبارة   صناعة التاريخ ) المستقبل(   

عن قطعة من الزمان متصلة بالقطع األخرى أي أن البشرية تسير في خط واحد تنظر إلى األمام وتخزن 

 أصداء الما ي في ذاكرتها لتستفيد منها في الحا ر والمستقبل. 

العالمات منذ قديم الزمان وحتى قبل استخدام الكتابة ، فقد استخدم اإلنسان في  بالرغم من استخدام   

وإشارات تدل على معنى لألشياء التي يستخدمها والتي تواجهه في الحياة اليومية  اً العصور القديمة رمو 

من حياة بسيطة إلى حياة  حياة اإلنسان ت، وتطورت تلك الرمو  واإلشارات مع تعاق  الزمن وتعقد

 اً ، مما جعل الحاجة إلى الغير وتبادل الحاجات معهم أمر ية مركبة ومعقدة على مرور السنيناجتماع

من التجارة بالمقايضة أو بالمقابل النقدي. وبذلك يعود تاريخ العالمة إلى فترة  اً مما خلق نوع اً  روري

يخها إلى ا في حياته "فالعالمة التجارية يرجع تارممارسة اإلنسان للرمو  وتعبيره عنها واستخدامه

.التعاطي الرمزي لإلنسان 
(3)
  

ل الواقع إلى أشياء بوكل ذلك ناتج عن عمليات التطور العقلي عبر الحضارات وقدرة اإلنسان على تحو  

يتحول أهدافها والغاية من وجودها ، وذلك ألن "كل شيء في الوجود يمكن أن  مجردة تفهم وتترجم حس 

داخل العقل اإلنساني إلى مجرد رمو  يمكن التعبير عنها وتصورها على أي نحو يراه".
(4)
. 

إن عصور الحضارات القديمة واستخدامها الكتابة الصورية وتصورها إلى حرو  وكلمات وأشكال قد   

جسدت فكرة العالمة وتطورت إلى استخدامها في مختلف المناسبات في عقود الزواج والبيع والتجارة 

 .( 2، و الشكل رقم  1وغيرها من إجراءات حياتية يومية. ) انظر شكل رقم 
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 ( 2)  شكل رقم                                              (  1شكل رقم  )                

قد عر  اإلنسان ما تدل عليه تلك اإلشارات والرمو  ومع الوقت أصبحت لها أشكال وخاصة في  

اصة بهم في وعالمات خ الحضارات القديمة عند البابليين واآلشوريين واألكاديين فقد استخدموا إشارات

  )*(التجارة لتميزهم عن غيرهم مثل األختام الطينية )األسطوانية(

.  ( وهي أشبه بالماركات والعالمات المعاصرة3) انظر شكل رقم 
(5) 

                 

 

 (  3) شكل رقم 

استخدمت وتدل النقوش واالكتشافات في قبور المصريين القدماء على وجود عالمات شخصية للصناعة   

. في حضارة وادي النيل
(6) 

نها تساعد على حيث كانوا يعتقدون أ ، كما توجد عالمة على شكل يد اإلنسان في الرمو  الهيروغليفية    

، و ما  الت تستعمل حتى اليوم كرمز لصد عين  تجميع جسم اإلنسان بعد موته لتعمل في الحياة األخرى

 ، ب(  أ 4 شكل الكف الشعبي )( ممثلة في  خميسةالحسود )خمسة و 

 

 

 

       

 ب( 4)                      ( أ 4)                

 

 .يو ح رمز اليد في الكتابة الهيروغليفية  –أ   4 شكل       
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 .يو ح رمز الكف في الفن الشعبي  – ب 4شكل        

ومع تطور حياة اإلنسان والتقدم في استخدام العلوم واختراع الطباعة بدأت أهمية العالمة التجارية  

 إعالمياً وثقافياً في التأثير على الحياة اليومية المادية والفكرية.

وقد جاء استخدام تلك العالمات التجارية لتحقيق أغراض دعائية تستهد  الجذب نحو جودة اإلنتاج   

رية هي الرمز المستخدم للداللة ومصادره فضالً عن تميز البضاعة عن غيرها وبذلك كانت العالمة التجا

ل المتلقي يستقبل تلك السلعة ومسجلة باسمها ويعمل المصمم على المعالجة التصميمية التي تجع على

منتج وذلك ألن العالمة الفكرة المطروحة بصورة غير معقدة. وذلك لتحقيق كس  الثقة و يادة االهتمام بال

تدعو الناس وتوجههم وترشدهم إلى شيء مجرد لتأييد موقف أو غرض من أغراض  تحمل معاني

الدعاية.
(7)

 

قدر كبير من التفاهم المتبادل من خالل فعاليتها ويؤيد الباحث على أن استعمال العالمات التجارية على   

الشكلية ودالالتها ما يحقق عند المتلقي "عنصر المنفعة الذي هو جزء أساسي من العملية التصميمية 

للعالمة التجارية".
(8)

 

م ومنها انتشرت وتطورت العالمات التجارية 1876وقد نشأت أول عالمة تجارية مسجلة في بريطانيا   

 لم.في العا

 ة:ـــرة العالمــفك

وهااي الفكاارة األساسااية التااي تاادور حولهااا الرسااالة اإلعالميااة المااراد توجيههااا إلااى المتلقااي ، ماان خااالل    

المعلومات والبيانات عن تلك الشركة أو المصنع أو المؤسسة ، والتاي علاى أساساها يضاع المصامم فكرتاه 

تكااون "فكاارة أي عماال فنااي عامااة وفااي العالمااة األوليااة ليااتم منهااا الوصااول إلااى هااد  المو ااوع. وبااذلك 

التجارية خاصة ، هي الشرارة التي تحول عناصر التصميم إلى تكوين فني خالق".
(9) 

   
ومن هذا األساس اساتوج  أن تكاون فكارة تصاميم العالماات التجارياة فكارة وا احة تتناسا  وتوصايل 

وباذلك تكمان قاوة وفكارة التصاميم فاي التاأثير المعرفة المراد توصيلها للمتلقي عن هاذه السالعة أو غيرهاا. 

 "ألن نجاح أي تصميم يتوقف على محتواه وشكله مع مراعاة الجوان  االجتماعية والنفسية والفنية".
(10)

 

 تعريف العالمة التجارية :ـ 2

وجمعها َعالم وعالمات وهي تعني السمة ، واألثر الفاصل باين األر اين. وهاي شايء  في اللغة العالمة  

به. ينص  في الطريق أو الصحاري فيهتدى
(11)

 

( تعر  على أنها: هي األسماء أو األرقام أو الرماو  أو الرساوم TRADEMARKلعالمة التجارية )او 

قاد  أو األختام أو النقوش... أو أي إشارة لهاا صالة بتميياز المنتجاات الصاناعية أو التجارياة أو الحرفياة.....

 نذكر منهم:عرفت من العديد من العلماء 
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تعريف العالم "لوسي" على أنها "عباارة مختصارة ساهلة التاذكر تعبار عان فكارة ثابتاة أو قيماة أو هاد    

بحيث تؤثر في الرأي العام من دون مناقشة".
(12) 

وكذلك عّرفها "راشد" على أنها " شعار إعالني يتميز بالسهولة والو اوح ويتعارض بخاصاية أساساية    

من خصائص السلعة أو الخدمة المعلن عنها ، ويترتا  عان ذلاك تعلقهاا فاي ذهان المتلقاي بماا يسااعد علاى 

.خلق درجة من الوالء عنده ، وقد تكون صورة أو كلمة أو شكالً 
(13) 

النااس وتاوجههم وترشادهم إلاى  وتادعو يها )عالقة مميازة تحمال معاانلم "الشبلي" على أنوقد عّرفها العا 

.شيء محدد لتأييد موقف أو لغرض من األغراض الدعائية
 

وقااد تناولاات العديااد ماان التعريفااات ماان مختلااف الماادارس الفكريااة ومختلااف مجاااالت العلااوم النظريااة أو    

التطبيقية وبذلك هي كل ما يميز منتج سلعة أو خدمة عن غيره ، وهناك العديد من التعريفاات التاي تناولهاا 

 العديد من العلماء والفالسفة نذكر منها:

ر  العالمة على أنهاا: "عباارة عان مختصار ساهل التاذكر يعبار دوارد لوسي( وقد عتعريف )أسمت أ  - أ

 .عن فكرة ثابتة أو قيمة أو هد  ، بحيث تؤثر في الرأي العام من دون مناقشة

( العالمة على أنهاا: "شاعار إعالناي يتمياز بالساهولة والو اوح يتعارض  أحمد عادل راشد تعريف ) - ب

 .لخاصة أساسية من خواص السلعة لخدمة المعلن عنها

كما عرفها )أكرم الشبلي( بأنها: "عالمة مميزة تحمل معان وتدعو الناس وتوجههم وترشدهم إلى شيء    -ج

 .وقف أو لغرض من األغراض الدعائيةلتأييد م

مدونااة  تعريااف اخاارمن خااالل البحااث عاان العالمااات التجاريااة الليبيااة( فقااد عرفهااا المشاارع الليبااي فااي   -د

"هاي كال ماا يمياز منتجااً أو خدماة عان غياره ويشامل علاى وجاه الخصاوص التشريعات الليبية على أنهاا: 

مااو  ، والروالرسااوم  ت والكلمااات ، والحاارو  واألرقاااماألسااماء المسااتخدمة شااكالً ممياازاً ، واإلمضاااءا

ومجموعاة األلاوان التاي تتخاذ شاكالً  التجارية والدمغات، واألختام والتصاوير، والنقوش البار ةواألسماء 

وتعد العالمة التجارية ذات أهمية في الربط بين المنتج والسلعة والمستهلك وقنوات التو يع  ، خاصاً مميزاً 

، مان كال هاذا يتضاح  التي تربط بين المنتج وصفاته ومميزاته لدى المتلقي لهذه المنتجاات ، وهي الصورة

أما العالمة التجارية فهي ما يقبل على شرائه المستهلك". يصنعه المصنع  ماأن "المنتج هو 
(14)

 

لعالمة التجارية واسمها ن قيمة العالمة التجارية هي مجموعة األصول والمسؤوليات المتعلقة باوكما أ  

من المنتج فهي تضيف إليه أو تقلل منه وهي تعني جودة المنتج التي يالحظها  والتي تعد جزاً  ورمزها ،

ويعمل على تقبل المنتوج من خاللها. )انظر القوانين الصادرة بمدونة التشريعات الليبية التي  المستهلك

 .جاءت مع ملحقات هذا البحث بهذا الخصوص

 وتعمل العالمة على المحافظة على مكانتها وقيمتها في السوق وذلك من خالل:   

   .ما تضيفه على التصور الحالي من معلومات جديدة 
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    به من دعم للتصور الحالي.ما تقوم 

   .ما تحدثه من مراجعات طفيفة على هذا التصور 

   .ما ينتج عنها من بناء كامل للتصور
(15)

 

 ويعد دور العالمة في الربط والتعريف وتوصيل فكرة السلعة من الجوان  المهمة في ترويج أي سلعة    

"كل المنبهات  غيرها من السلع وذلك ألنلدعم من والمنافسة وا واإلعالن عنها وكيفية الوصول إليها

ها المستهلك لها عالقة بالسلعة المعلن عنها".اوالمثيرات التي يتلق
(16)

 

 اهات التي توصل الفكرة الغرض الذيوحتى يتحقق ذلك البد أن تعمل العالمة التجارية على إبرا  االتج  

 صممت من أجله وهي:

 لمقدمة.إيجاد هد  ووسيلة مقنعة لفكرة التصميم ا 

 التأكيد على المصداقية في المضمون والشكل في التصميم واستعمال التقنية المناسبة إلظهارها. 

 مراعاة العالمة وحاجة أصحابها واللغة التي يرغبون فيها. 

 إلى أي أن التصميم يبدأ من الفكرة ويتأسس عليها من تحقيق وظيفي وجمالي وتعبيري غاية الوصول  

 مجموعة أهدا  تصميمية منها: االستدالل على

  التنظيم الشكلي المعتمد والنظام التصميمي الذي تم التأسيس على وقفه ، والذي تم اقتراحه وما يساتجد

 من أنظمة تصميمية جديدة غير متعار  عليها.

 .التنوع الوصفي المظهري ، من لون ومساحة وملمس وما في حكمها من عناصر وأسس أي تصميم 

  الشكلي الفضائي والتقنيات التي تجسد هذه العالقة. وقد تكون أحياناً على وفاق معادلاة فردياة ، التنوع

 أو أخرى عكسية.

  الناتج من عالقات التصميم من "جذب ، وشد فضائي ، وإيهام  ماني... وغيرها وكذلك األسباب التي

 .أحدثتها

الهد  منه  التصميم للوصول إلى  للجزاء في نه قد يلجأ المصمم إلى المبالغة والتضخيمأ ف إلى ذلك أ   

ومن أجل ذلك جاءت العديد من الحيل والحبكات الفنية والصور الوهمية وحتى الخديعة والتحايال فاي 

التصااميم اإلعالنااي لغاارض إباارا  وانفااراد التصااميم. وقااد باار ت هااذه األشااياء وغيرهااا فااي تصااميم 

 العالمات التجارية ألسباب نذكر منها:

   ا هالك والتبذير واإلسارا ... وغيرهامثير المتلقي للعالمة التجارية ، وذلك من صفات االستمخاطبة

 ات العولمة وما في حكمها.  ما من تبعمن العوامل مثل العنف واالنحرا ... وغيره

  .محاولة إدخال محاورة المتلقي في دائرة اإلنتاج في العملية 

   الوا حة في التصميم.إظهار الجودة وإبرا  األفكار وغاياتها 

  .اإلباحية الواسعة لمجموعة من المو وعات 
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  ها.دمخاطبة الفئات الشبابية وأصحاب العقول الباحثة عن الفكرة وح
(17)

 

   :ومقوماتها  التجارية وظائف العالمةالثاني ــ المحور 

 : وظائف العالمة التجارية .1

أغرا اها وجا  الوقاو  علاى أمار الوظاائف ولما تقدم من أهمية العالماات التجارياة وحتاى تحقاق  

التااي تؤديهااا العالمااة التجاريااة لتحقااق الجااذب واالسااتمالة والرسااوخ عنااد المتلقااي لتحقااق سلساالة ماان 

الوظائف في المجال التجاري والصناعي والخدمي والثقافي. وبتعبير بصري وجماالي ومان أهام تلاك 

 :الوظائف

فالعالمة التجارية تهد  إلى تعريف الناس باللغة أو الخدمة التي تقدمها هذه الجهة أو  وظيفة التعريف:  . أ

 غيرها.

 عة المتلقي بفكرة العالمة لتحقق الكس  والميول الستخدام تلك السلعة.انوهي ق  :هوظيفة قناعي . ب

 أي الحث على ما يؤكد الجودة.: وظيفة ترويجية ج. 

 واإلبداع. ة اإلنتاج والتسابق على االبتكارى تحسن صورأي ما يحفز عل :وظيفة التنافس د. 

التفكير   وهي ما تحقق من تأثيرات إيجابية غير معقدة تقوم على خلق  وظيفة االحتفاظ بالشهرة:ه. 

 المتراد  لدى المستعمل لها.

 : مقومات العالمة التجارية .2

تعبر عن التحول الفكري عند المتلقي وما تحققه تلك المؤثرات  البد أن إن إلنجاح أي عالمة تجارية   

المعتمدة على الوظائف واألماكن والرغبات التي تتحكم في تصرفات الناس أكثر مما يتحكم العقل فيها.
 

   
ومن خالل دراستنا لتسجيل العالمات التجارية وأنواع هذه العالمات التي تنطبق عليها شروط 

التسجيل.
(18)

 فهى: 

 وهي ذات الشكل العام والثالثي األبعاد. : عالمات ثالثية األبعاد   - أ

وعالمة أو أكثر متشابهة في عناصرها الرئيسية مع اختال  بسيط من لون  : العالمات المتسلسلة  - ب

 وان وأنماط لذات العالمة األصليةوشكل وحر  ومكان وأن تكون بأل

 تابعين له. وهي عالمة تشير إلى المصدر الوحيد ويكون له مجموعة شركاء  : العالمات الجماعية  -د

 وهي إشارة إلى االلتزام بالمعايير من قبل العالمة وأصحابها.:  عالمة المصادقة  - ه

وهناك عوامل تعتبر أساسيات العمل التصميمي في إنتاج العالمات التجارية بما تشكله من قاسم مشترك    

التجارية وذلك بما تحقق من تطلعات واهتمامات كل من المنتجين والمستهلكين على مع أغل  العالمات 

 ومن أهم هذه المقومات ما يأتي:  حد سواء

   مة المالءSuitability)) 

 مة العالمة التجارية وموقفها من أغراض وأهدا  الشركة التي تمثلها.وهي مالء
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   التمييز ( Distinctiveness) 

العالمة مميزة عن تلك العالمات المستخدمة في نفس المجال دون خلق حالة لبس عند وهي حالة تجعل    

 المتلقي.

  المعاصرة( Contemporaneity ) 

 كل عالقة تحمل من خالل فكرة تصميمها رؤية معاصرة لتحقيق جذب سريع وظاهر لفترة طويلة.

  الثقة( Reliability ) 

 ها.جاة المجتمع وتجعل ثقة وكس  والئتحمل مسؤولية نعند المتلقي بأنها  اً وهي تخلق انطباع    

  النفعية( Utility ) 

وصاولها إلاى   وهي عملية تحقيق مستوى النجاح وذلك من خالل البساطة فاي توصايل الفكارة وطريقاة  

 لمتلقي وإدراكه لها.ا

  التذكر(Memorability ) 

 من نظرة واحدة.وهي قدرة جعل انطباع المتلقي واستقرار الفكرة في ذاكرته  

  اإلقليمية أو المحلية( Regionality)   

وهااي ماادى تمكاان الساامات المحليااة أواإلقليميااة فااي التصااميم ودون االبتعاااد عاان العالميااة وماادى التوافااق  

 بينهما.

  التفرد أو الجاذبية ( Individuality)  

وهاي عمليااة انفااراد بلااون أو شااكل ليصاابح مياازة مغاايرة لهااذه الجهااة ممااا يحقااق الجاذبيااة المثياارة النتباااه  

 المتلقي.

  البساطة ( Simplicity )  

 وهي البساطة في الخطوط والمعاني الوا حة مما يحقق لها الجذب لدى المتلقي.    

  الموقع ( Position ) 

ويحقق لها القبول وذلك من خاالل اللاون والشاكل فاي التصاميم والمكاان وهو جزء مهم للعالمة التجارية    

المناس .
(19)

 

أهادا    بمكانة كبيرة عند المصامم وذلاك لتوصايل فكارة تصاميمه لتحقياق  هذه العوامل وغيرها تحظى   

 يزة للعالمة الناجحة نذكر منها :العالمة والغاية منها في رسم معالم مم

 العالمة على إثارة انتباه المتلقي . قدرة 

 اإليحاء بالمعاني المعبرة عن مو وع العالمة . 

 االنفراد في التصميم .البساطة و  

 مة للسلعة التي تهد  إليها العالمة .المالء 
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 .تحدده أهدا  العالمة هور إلى نشءتوجيه و إرشاد وحث الجم 

 : أنواع العالمات التجارية الثالث ــ المحور 

وهاي )الوسايلة :  هاا علاى أساس تقاوم علاى حيثياات ثاالثول تقديم العالماات التجارياة وأنواعاسو  نح   

 والمو وع والتعبير(.

مل على السيمولوجيا في دراساة العالماة توهذا التقسيم حس  المعنى من وراء الصور والرمو  ، وهي تش

وذلك ألن "كل شيء إشارة وكل شايء مادلول وكال شايء دال" وعلاى ذلاك  ، باإل افة إلى علم اإلشارات

 أنواع هي: ةيمكن تقسيم العالمة إلى ثالث

 ( Representamen ) العالمة من حيث إنها وسيلة  .1

 ( Sign – Quali )عالقة كيفية - أ

 وهي عبارة عن مجرد ظاهرة وكيفية بحثها مثل األلوان والروائح واألنغام...  

 (Sign – Sin )عالقة عينية - ب

 وهي شيء أو حدث في الخارج مثل اإلشارة الضوئية فهي عالمة عينية مهما تكررت في أي شارع.      

 (Sign – Legal )العالقة القانونية أو العرفيةج_ 

وهي عالمة ذات طبيعة عامة )عكس الكيفية( وتثبت ذاتها في كل أو اعها ، مثل ألفاظ اللغات      

 والرمو  الريا ية والشعارات الدينية كالهالل والصلي  وشعارات المنظمات العالمية

 :الفكرة والعالمة من حيث الموضوع  .2

 وتنقسم إلى:   

 أيقونة (Icon) 

وهي عالمات فيها يتشبه الشيء المجرد الشبه الذي يقع عليه ، مثل صورة به الدال والمدلول ، اوفيها يتش  

 الشخص والذي تمثله.

 رمز(Symbol) 

 وهي عالمة ذات عالقات عشوائية تدل على الحزن والفرح والحرب والسالم في رمو  عالمية.    

  إشارة (Index) 

 كالطعام والطفل ووجود الذباب عليه. اً سببي اً وهي ترتبط بالمو وع ارتباط   

 : (Interpretation)العالمة بالنسبة للتعبير .3

 وتنقسم إلى:   

 التصور( Rheme ): .وهي عالقة ال تصلح إال أن تكون حكماً فهي ال تحتمل الصدق وال الكذب 

  التصديق ( Decent): .وهي عالقة قابلة للحكم وتقبل التصديق والكذب 

  الحجة(Argument) :.وهي عالمة تأليف من العالمات ، وهي الكمال لسائر العالمات 
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كما أن العديد من العلماء قد تناول مو وع العالمات وعرفها وخاض فيها الكثيار فاي شاتى مجااالت 

 المعرفة ومنهم العالم "اندريه الالند".

 فقد قسم العالمة إلى نوعين هما:

 العالمة الطبيعية الفيزيقية: .4

وهي عالقة ال تكون عالقتها بالشيء المدلول ناتجة إال من قوانين طبيعية مثل الادخان والناار والغياوم      

 وعالقتها بالشتاء ، وهي عالمة معللة بسب  منطقي يرتبط بين الدال والمدلول.

 العالمة المصطنعة: .5

غيار معلال  مثال "إشاارات ي وكون العالقة فيها بين الدال والمدلول ناتجاة عان قارار إداروهي عالمة ت   

 المرور

ريتشارد" فقد حددا العالمة في دراسة تظهر الجوان  في المثلث األساسي الذي  أما العالمان "أوجدين و   

يو ح العالمة بين الرمز المشار إليه والفكرة أو العالمة وربطها بالواقع.
( 20) 

 

ودراستها والتأكيد على أن الدال والمدلول ر" فقد تناولت مو وع العالمات يسأما دراسة العالم "سو   

وجهان لعملة واحدة ال يمكن الفصل بينهما ، ويعتبر الدال هو الرمز والمدلول هو الفكرة أو المفهوم.
 

ونظراً إلى ما قدمه العالم "بيرس من تحليل ألنواع العالمة وتأويلها وهو تقسيم المو وع حس  ما تقدم 

 حيث المو وع: وهي ثالثة أنواع منمن تصنيف 

 :Iconالعالمة األيقونية )الصورة(  - أ

 وهي عالمة تكون فيها صورة الدال والمو وع المشار إليه وهو المدلول ، وهي إشارة محددة بمقتضى

نها "شيء يصف شيئاً ما لإلشارة إلى المو وع الذي ترمز إليه طبيعتها الداخلية وقد عرفت على أ

العالمة".
(21)

 

 :Indexالعالمة اإلشارية  - ب

أو من خالل التجاور كالمؤثر ، وهي تكون عادة  اً وطبيعي مة ترتبط بالمو وع ارتباطاً سببياً وهي عال  

نها "عالمة تميل إلى ، وقد عرفت على أتي تعر  بها، مثل الدخان والنارمنطقية وترتبط باألسباب ال

في الواقع". الشيء الذي تشير إليه بفضل وقوع هذا الشيء عليها
(22)

 

 :Symbolالعالمة الرمزية   - ج

وهذا النوع من العالمات ال يوجد فيه تشابه بين الدال والمدلول والعالقة بينهما مح  عرفية وغير    

معللة بأسباب يوجد بها صلة أو تشابه بين الدال والمدلول وهي تعتبر أقرب إلى الكليات والمثل منها إلى 

ل بشكل وا ح وقد عرفها العالم العالمات في النوعين السابقين ، وهي تحدد العالقة بين الدال والمدلو

"بيرس" على أنها "العالمة الرمزية التي تشير إلى المو وع والتي تدفع بربط الرمز بالمو وع".
(23)
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ومن الحديث عن العالمة الرمزية وما قدمه العالم "مورس" إلى أن هناك عالقة في الشكل والعمق وفي    

ز ، وعالقة العالمة أي العالمة التي تنتج قصد النيابة عن الحركة التي يحدثها أي شكل أو ما يسمى الرم

عالقة أخرى مرادفة لها.
( 24)

 

 .وعلى ذكر الرمز وعالقته بالعالمة أو على أنه "الفن كله رمو  صوتية ورمو  لونية 

 ما تقدم في مجال تصميم العالمة نذكر أن "التصميم هو الشكل الظاهر لفعل العالقات وم 

والخا عة للتطور الذي يخلق الشكل ، ويرت  عناصر العمل وهو صورة معبرة ككل مدرك أو المترابطة 

متخيل".
(25) 

 لكل عالمة بنية تنظيمية تبر  أنظمتها التصميمية الذهنية و الجمالية و ما تشكله من رمو  نذكر منها :و  

  يقونية تشير إلى الصورة.رمو  أ 

  .  رمو  مجردة كالحرو 

     استداللية كما في اللغة .رمو 

  . رمو  تمثيلية وهي تكون في الفن 

 لعالمة والرمز والعالقة بينهما :ا  .6

ية فإن عالقة االرتباط في ن العالمة لها عالقة بما تدل عليه وعرفت على أنها عالقة اعتباطإذا ما عرفنا أ   

ويعبر عن معناه ختلف على ما هي عليه في العالمة فالرمز يحتوي المو وع الخارجي في ذاته الرمز ت

رمز كتضمن الشكل الخارجي في ذاته فالعقل مثالً في المطبوعات يستخدم كرمز للبراءة وكذلك الحمامة وي

 من حاالت الرمز. اللسالم وغيره

الطفل وغيرنا فيه ليصبح مصفراً أو شاحباً فإن هذا  ن التعبير الذي يحدث على وجهأما إذا ما اعتبرنا أ  

 أعطى داللة رمزية للمرض الذي أصي  به الطفل.

والعالمة لها أهمية كبيرة تنفرد بها لما لها من خصائص وسمات مميزة في الكشف عن الداللة التي تعبر  

 عنها.

 العالمة التجارية وأثر المنافسة عليها:  .7

مجاالً واسعاً نظراً لتعدد أنواعها وأشكالها واختال   يجدها العالمات التجارية إن الباحث في مجال   

أهدافها وتعدد غاياتها وطرق انتشارها في عصر تلع  فيه وسائل االتصال دوراً مهماً في الحركة التجارية 

 المحلية منها والعالمية.

والدينية والفلسفية ومختلف المجاالت  ماعيةن التدخالت الفنية والسياسية واالجتمما أدى إلى خلق عالم م   

التي كانت فيها العالمة التجارية هي المحرك والهد  من تدخالت وتشابه وتطابق وحتى تزوير وغش و... 

مما خلق عالماً واسعاً من المشاكل والتنوع فيها من جوانبها القانونية  يرها من عالقات إيجابية أو سلبية ،غو

 . وغيرها.والسياسية والفنية..
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وبالرغم من كل ذلك تلع  العالمات التجارية دوراً بار اً في األساواق المحلياة والعالمياة فاي التعامال ماع    

مختلف المنتجات وطرق تسويقها والتعر  عليها وشتى وسائل التعامل معها في عاالم هاذا العصار الاذي باه 

ت القايم والمفااهيم ماع األهادا  والغاياات التاي درجة من السرعة واالنتشار لهذه العالماات التجارياة وتاداخل

 على السلعة والمستهلك. ممت ألجلها هذه العالمات مما أثرص

فقد ظهرت العديد من المحاوالت المقصودة وغير المقصودة من وراء استخدام وتوظيف بع  العالماات    

مع القوانين واللوائح ختلفة و ما يتمشى التجارية المحلية منها والعالمية الستغاللها أو االستفادة منها بطرق م

لعالمات التجارية ومنها العالماة التاي تظهار فاي  لحماية الملكية لقوانين وعالمات مما جعل هناك  أو يخالفها

 (.  5شكل ) 

مكاناً بار اً في المحافظة  وقد اتخذت ،هي عالمة تضمن حقوق الملكية الفكرية للعالمات التجارية و

 وتطبيق القوانين المتعلقة بالعالمات التجارية.

وكذلك بر ت عالمة العالمة التي تؤكد على الطرق القانونية المتبعة في تحديد تسجيل هذه العالمات في 

جيلها  وهده العالمة تكون مرفقة في أعلى كل عالمة للداللة على تس ،السجالت الرسمية لكل دولة من عدمه 

 (6انظر الشكل ) 

 

        

 ( 6(                      شكل رقم ) 5شكل رقم )                              

مان هاده  ،يازة تعمال علاى تحدياد وظيفاة معيناة ومحاددةكما أن هنااك العدياد مان العالماات الخاصاة و المم

 العالمات نعرض العالمات اآلتية على سبيل المثال :

 وهي اختصار لكلمة          ( TM عالمة تدل على العالمات التجارية المسجلة )  - أ

  ( trade market                     ) 

 (  emعالمة تدل على العالمات التجارية غير المسجلة  )  - ب

 (  SMعالمة تدل على العالمات الخدمية مثل مكات  المحامين )  ج_ 

 .                service market )هي اختصار لكلمة )و    

 (  c  للملكية الفكرية ) صليةاأل عالمة تدل على العالماتد_ 

 .              ( copyrightوهي اختصار لكلمة ) 

ولحماية العالمات التجارية فقد صدرت العدياد مان القاوانين العالمياة والمحلياة و اللاوائح ، وقاد تضامنتها   

العديااد ماان المعاهاادات واالتفاقيااات
 
وحمايااة المسااتهلك بااين الاادول لحمايااة ورعايااة العالمااات التجاريااة  ،



 . عبدالكريم حسن صولةد                                                                                                          تاريخ وأهمية العالمة التجارية

ستغالل غير المرخص والتقليد وهناك العديد من العقوبات التي اتخذت  د التزوير واال وأصحاب اإلنتاج 

تحد من عامل المنافسة وإثبات الوجود للعالمات ومن أجل ذلك كان هنااك أجهازة  التينواحي الوغيره من 

 اً ودولياً.ودوائر تنظم تسجيل هذه العالمات محلياً وإقليمي

 (تي اآلنظر الجدول ) ا

     

 :التي تتعلق بالعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية االتفاقيات والمعاهدات الدولية

الحصار، ال اً نذكر على سبيل المثال ومن العوامل الكثيرة التي تلع  فيها العالمات التجارية دوراً مهم     

ففاي الجانا  الاديني وأثاره علاى ح آلياة التعامال ماع تلاك العالماات  الجان  الديني والسياسي وذلاك لتو اي

وغيرهاا   أو ماا  رات والمعاالم واأللاوان الدينياةالعالمة التجارية ومدى استغالل وتوظياف الرماو  واإلشاا

يشير إلى الجان  الديني من قري  أو من بعيد لغرض توظيف جانا  ديناي أو دعاياة لاه أو حاث وترغيا  

فيه أو حتى طمس أو سيطرة وتقليل من قيمته أحياناً. كما أن هناك العديد من القوانين التي منعت و حرمت 

 بع  العالمات نذكر منها .

  لنظام العام للدولة .اب العامة و المخلة باالمخلة باآلدالعالمات و الرسوم 

 عدد الدول التاريخ االتفاقية أو المعاهدة 

 180 1967 المنظمة العالمية للملكية الفكرية.معاهدة تأسيس  1

 168 1883 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 2

 34 1891 اتفاقية مدريد لقمع بيانات مصادر السلع المزيفة أو المضللة 3

 34 1881 اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعالمات التجارية 4

 15 1975 الصناعيةوثيقة جينيف للرسوم والنماذج  5

 41 1981 معاهدة نيروبي لحماية الرمز األوليمبيك 6

 145 1994 اتفاقية التريبس 7

 32 1994 معاهدة قانون العالمات التجارية 8

 72 1957 اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات 9

 72 1967 والخدماتاتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات  10

 66 1883 بوتوكال مدريد للتسجيل الدولي للعالمات التجارية 11

 21 1891 اتفاقية لشبونة لحماية مصدر المنشأ 12

 44 1891 اتفاقية لوكارنو للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 13

 15 1975 اتفاقية فيينا للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعالمات 14
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  العالمات المشابهة و المطابقاة للهيئاات العاماة للدولاة أو المنظماات الدولياة و شاعارات األمام المتحادة

 مثل الصلي  األحمر و الهالل األحمر و ما في حكمها .

 . العالمات المطابقة والمشابهة للرمو  الدينية ألبحثه  

 الصورة الشخصية إال بموافقة صاحبها . االسم أو اللق  أو 

 ولةكل ما يخالف اللوائح والقوانين التي تطبقها مكات  التسجيل للعالمة التجارية للد. 

 العالمة التجارية من حيث التميز:أقسام 

المعنااى التجاااري للعالمااة ماان حيااث التميااز يثياار مفهااوم حمايااة العالمااة التجاريااة فااي أسااواق البضااائع    

 ة فااي تعريااف المنااتج علااى أنااه مسااتو والخاادمات وفااي مجااال المنافسااة وماان الوظااائف الفعليااة للعالماا

حا ار إلاى الشروط ، وبذلك يشجع المستهلكين على  يادة عملية الشراء ، وتطور المعناى فاي العصار ال

مفهوم أشمل للعالمة التجارية إلى أنها أهم عامل من العوامل التي تخلق سمعة حسنة عناد المتلقاي وباذلك 

للبياع ولالساتثمار فاي جاودة  اً العالمة التجارياة هاي ماا تبااع البضاائع بفضالها بالفعال ، وهاي تمثال حاافز

ما تمثله له العالمة من دالالت.بالمنتج 
( 26) 

 
 التجارية من حيث التميز إلى مجموعة أقسام وهي: وتنقسم العالمة

 Coined markالعالمة المبتكرة:   - أ

عالماة  األول عالمة تجارية مبتكرة ليس لها معنى في أذهاان المساتهلكين. والناوع الثااني  :ناوهي نوع     

 مبتكرة وموجودة في اللغة وال تمت بصلة لنوع السلعة نظراً لعدم وجود رابط بينهما

 Descriptive markالعالمة الوصفية:  - ج

 وهي التي تصف المنتج.     

 Genrique markالعالمة العامة:   - د

تتكون من اسم المنتج وال تحمل حماية قانونية.     
(27)

 

 

 والمقترحات التوصياتو النتائج

 أوال ــ النتائج :

إلااى جاناا   األهميااة االقتصااادية الكبياارةهااا العااالم بالعالمااات التجاريااة وإعطائإذا ماا نظرنااا إلااى اهتمااام     

أهميتها السياسية و االجتماعية والفنية ... غيرها  مما جعل الدول تتناافس فاي الساوق العاالمي عان تساجيل 

 تاائجالن إلاىتوصال حاث ان البإتفعيل االتفاقياات فاي هادا المجاال فاعالماتها والعمل على تطبيق القوانين و 

 : اآلتية
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تلع  دوراً بار اً في التعريف بالسلعة وتحث وترغ  المواطن عليهاا فاي صاورة  إن العالمة التجارية -1

 ذهنية.

 داعماً لها محلياً ودولياً.وتكون  العالمة التجارية جزء من حركة التجارة -2

 العالمة التجارية تحمل هوية وثقافة وتراث الشعوب وتعمل على توصيلها وتعر  اآلخر عليها. -3

 بط وتعريف بين المنتج والمستهلك عن طريق قنوات لذلك.العالمة التجارية وسيلة ر -4

حميها وفاي نفاس الوقات لكال دولاة قاانون المة التجارية تخضع لقانون دولي ينظمها ويحث عليها ويلع -5

 محلي لهذا العالمات التجارية.

:  التوصياتثانيا ــ   

  اوآثارهاا العالمااة التجاريااة  م بتااأليف موسااوعة خاصااة بكاال تصااميماتأن تقااوم و ارة الثقافااة واإلعااال .1

 على قدر اإلمكان. اهتفاظ إلفادة الباحثين والمهتمين بيتم االح ، وباأللوان ا، وأدواته اوفنونه

االهتمام بحفظ وعرض النماذج الفنية واإلبداعية التي أنجزها الفناانون الارواد فاي معاارض آو متااحف  .2

 الجديدة على هذه المنجزات واإلفادة منها. دائمة ومكتبات عامة والتعريف بها كي تطلع األجيال

سااواء فااي لعالمااة التجاريااة لتأساايس ذاكاارة تاريخيااة وماان خااالل هااذه الدراسااة إلااى  اارورة  نوصااي .3

 الصحافة او اإلذاعة والتلفزيون آو في مواقع االنترنت ورصد الفعاليات الفنية.

 : المقترحات ثالثا ــ 

ماياة ورعاياة العالماات التجارياة محليااً وإقليميااً ودوليااً وعقوباات  اد بحإجراء دراسة أخرى تختص  .1

التزوير واالستغالل غير المرخص والتقليد وغياره مان الناواحي التاي تحاد مان عامال المنافساة وإثباات 

 الوجود للعالمات وحماية المستهلك وأصحاب اإلنتاج. 

 . وذلك لتو يح آلية التعامل مع تلك العالمات ودالالتهاالعالمة التجارية تختص ببحث  إجراء دراسة .2
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