دکتر احمد موسوی:
تذػت آٍسدى دل ّوِ تشًذػاصی ًیؼت .یؼٌی ّوِ ی ػلیقِ ّا سا جَاب تذّین ٍ ّیچ ایشادی ًذاؿتِ تاؿین یک هحال اػت .اهاتایذ تِ
هشٍس صهاى تِ تؼالی ٍ سؿذ هحلَل ٍ ػخلیت تشػین کِ صهاى ،هکاى ،هحلَل ،خذهات ،سػاًِ ّا تِ ًفغ هاتاؿٌذ ٍ هشدم پـت ػشها اص
کیفیت ،هٌحلشتفشد تَدى ٍ خاف تَدى ها تؼشیف ًوایٌذ ٍ ایي هیـَد تـکیل یک تشًذ...
خیلی اصهشدم هتاػفاًِ دس تؼیاسی اصهَاسد ضؼیف ّؼتٌذ چِ اقتلادی ،چِ هذیشیتی ٍّ ٍ....یچگاُ ًویتَاًٌذ تشًذ اقتلادی ،هذیشیتی ٍ...
ؿًَذ ،تؼیاسی اص هحلَالت تاقیوتْا تاصی هیکٌٌذ ٍ دغذغِ ی جٌگ قیوت ساداسًذ ٍ تِ خذهات ٍ هشدم کوتش تَجِ داسًذ کِ ایي هَاسد ًیض
تِ تشًذ لغوِ هیضًذ.
ػَالی کِ دٍػتاى فشهَدًذ دس خلَف تثلیغات ػَ ،ایي ًکتِ هْن ّؼت کِ تؼیاسی اص پشػتیظّا دس سػاًِ ّا سؿذ هیکٌذ ٍتؼیاسی اصاًْا
هیـکٌذ ٍ آى تؼتگی تِ هحلَل ها داسد دس ػلشکًٌَی دس تشًذػاصی ؿخلی ،هي هي کشدى ،اعالػات ضؼیفً ،ذاؿتي تیاى خاف،
ًذاؿتي اًشطی استثاعیً ،ثَد صتاى تذى تاػث هیـَد تیٌٌذُ ایذُ ّای ها سا فقظ یک تثلیغ تلقی کٌذ ٍ اّویتی ًویذّذ اها اگش هَاسد تاال
کاهال سػایت ؿَد دیگشاى ٍ سضایت دیگشاى ها س ا تشًذ خَاّذ کشد.
تشًذ یؼٌی گاهْایی تشای سػیذى ٍ هاًذى دسقلِ ی سقاتت آًْن سقاتت تا تشگضیذگاى ٍقتی یک ػش ٍ گشدى تاالتش اص سقیثاى تاؿین تثذیل تِ
تشًذ هیـَین.

"تا ػالم ٍ دسٍد خذهت جٌاب تاػشُ ٍ جٌاب هَػَی.
سییؼی-کاسؿٌاع اسؿذ اقتلاد ّؼتن .ػَالی داؿتن اص دکتش هَػَی :تا تَجِ تِ ایٌکِ هَضَع تحث تشًذ ػاصی اػت ٍ تا تَجِ تِ هثالْای
اسایِ ؿذُ (اپلً ٬ایک ٍ  ٍ )...تا تَجِ تِ هثحث تکٌَلَطی دس هثالْای یاد ؿذُ ٬جایگاُ تکٌَلَطی ٍ داًؾ دس تشًذ ػاصی دس داخل کـَس تِ
چِ هیضاى اػت؟ تِ چِ هیضاى تشًذ ػاصی دس داخل تش پایِ ی داًؾ ٍ تکٌَلَطی اػت ٍ جایگاُ تشًذّای هحلی چگًَِ اػت؟ ٍ گزاس اص تشًذ
ّای هحلی تِ تشًذّای کـَسی ٍ ؿایذ فشاتش تِ چِ ػَاهلی تؼتگی داسد؟ تـکش".

داًؾ ٍ تکٌَلَطی یک اكل هْن دس تشًذ ػاصی اػت ٍ هتاػفاًِ تؼیاسی اص ؿشکتْای داخلی اصایي قافلِ ػقة ّؼتٌذ ،اهاتشًذّای هحلی
دسحال سؿذ ّؼتٌذ ٍ تٌْا دسكَستی هیتَاًٌذ هاًذگاستاؿٌذ ٍ هغشح تاؿٌذ کِ داًؾ ٍ تکٌَلَطی سا دسهذلْای اقتلادیـاى تیاٍسًذ ،تِ سٍص
تَدى ،اًؼغاف پزیش تَدى ،فشا هحلی ؿذى اص هَاسدی اػت کِ تایذ تشًذّای هحلی دس دػتَسکاسؿاى تاؿذ تا تثذیل تِ تشًذّای هغشح
ؿًَذ ،هتاػفاًِ دسحال حاضش اص ّشكذ تشًذ هحلی ػِ تشًذ هَفق هیـَد ٍ دلیلؾ ًثَد ػولکشد هٌاػةً ،ذاؿتي تاصاس هٌغقی ّذف،
ًذاؿتي خذهات جایگضیيً ،ذاًؼتي تحث چگًَگی ػاختي تشًذ ٍ....هیثاؿذ.
عثق تؼشیف اًجوي تاصاسیاتی آهشیکا ،هاسک ،تشًذ یا ًواًام( ،تِ اًگلیؼی )Brand :یک ًام ،ػثاست ،عشحً ،واد یا ّش ٍیظگی دیگشی اػت کِ
هـخقکٌٌذُ خذهات یا فشٍؿٌذُ هحلَلی خاف تاؿذ کِ تِ ٍػیلِ آى اص دیگش هحلَالت ٍ خذهات هـاتِ هتوایض هیگشدد .ػٌَاى
قاًًَی تشای تشًذً ،ـاى تجاسی اػت.
تشًذ هجوَػِ گشُّای رٌّی یا تذاػیات کاسکشدی ،احؼاػی ،ػقلی ٍ هضیتّایی اػت کِ رّي تاصاس ّذف سا اؿغال ًوَدُاػت .تذاػی
هؼاًی پیًَذ دادى تلاٍیش ٍ ًـاًِّا تا تشًذ یا هضایا ٍ فَایذ یک تشًذ اػت .ایي هضایا یا فَایذ تشًذ اػت کِ هثٌای تلوین گیشی تشای خشیذ
آى ٍاقغ خَاّذ ؿذ.

تشًذ( ،تِ اًگلیؼیّ )Brand :واى چیضی اػت کِ هخاعة تا دیذى ،ؿٌیذى ،حغ کشدى ٍ یا ّشگًَِ استثاعی تا آى تلَست هفَْهی،
دیذاسی یا لفظی كفات ٍ ٍیظگیّای خَد سا دس رّي ٍ قلة هخاعة تذاػی هیکٌذ.
تشًذ ؿاهل ّوِ احؼاػاتٍ ،یظگیّا ٍ هفاّیوی اػت کِ تِ یک ًام گشُ خَسدُ اػت؛ تشًذ ،تشداؿت افشاد اص یک ًام اػت.
دس فاسػی ٍاطُ هاسک یا تشًذ هؼوَالً تشای اؿاسُ تِ هحلَل یا خذهتی تِکاس هیسٍد کِ اسصؽ اػتثاسی ٍ اجتواػی تاالیی داؿتِ تاؿذ.تِ
تیاى دیگش «تشًذ» داسای هاّیت اجتواػی اػت ٍ تشًذّای قذستهٌذ آىّایی ّؼتٌذ کِ افشاد ًؼثت تِ آىّا حغ هالکیت داسًذ ٍ تشای
هثال هیگَیٌذ« :ایي هاسک ،اػن هاسک دلخَاُ هي اػت»ً .واًامّای تشتش هیتَاًٌذ ّیجاى ٍ ػَاعف هلشفکٌٌذگاى خَد سا تشاًگیضًذ ٍ
هـتشیاى ًیض تِ ایي ًامّا اػتواد داؿتِ ٍ اص آًْا اًتظاس خلق ایذُّای تشتش ٍ ًَآٍسی دس هحلَالتـاى سا داسًذ.
دس ایي ساػتا هَضَع ٍفاداسی تِ تشًذ اص هْوتشیي هَضَػات هَسدتَجِ ؿشکتّا هیتاؿذ ٍ ؿشکتّا ّوَاسُ تِ دًثال ساُّایی تشای کؼة
ٍ جلة ٍفاداسی هـتشیاى هیتاؿٌذ .یکی اص هْوتشیي هؼیاسّای ٍفاداسی تِ تشًذ ،ػاهل یادآٍسی ٍ تاصآٍسی تشًذ تا گشٍُ کاالیی خاف
هیتاؿذ کِ صهیٌِ سا تشای خشیذّای هجذد هـتشیاى فشاّن هیآٍسد.
ایي داػتاى (کِ تِ ًظش هیسػذ ٍاقؼی ًثاؿذ ٍ تیـتش ؿثیِ داػتاىّای سقاتت تیي کَکاکَال ٍ پپؼی تاؿذ کِ خَد ؿشکتّا ّن اص آى
خثش ًذاسًذ) هلذاقی اص هَضَػی اػت کِ دس اتتذای ایي دسع هغشح ؿذ.
ّوِی ها هتَجِ هیؿَین کِ اؿاسُی ایي داػتاى تِ قذست تشًذ اػت .اها اگش االى تِ ها تگَیٌذ قذست تشًذ سا تؼشیف کٌیذً ،ویتَاًین ایي
کاس سا اًجام تذّین .یا تِ ػثاست دقیقتش ،آىقذس اختالف ًظش ٍ دیذگاُ ٍجَد خَاّذ داؿت کِ دس ًْایت ،دس هَسد تؼشیف هٌاػة تِ تَافق
ًخَاّین سػیذ.
خغش ایي ػذم تَافقّا ٍ اختالف ًظشّا صهاًی اػت کِ هَضَػاتی کِ استثاط هؼتقین تا تشًذ ٍ تشًذػاصی ًذاسًذ ،تِ اؿتثاُ دس داخل ایي
حَصُ قشاس هیگیشًذ ٍ تؼیاسی اص ها ًیض ،ایي دیذگاُّا سا تِ ػٌَاى یکی اص دُّا دیذگاُ هَجَد دس حَصُ تشًذػاصی هیپزیشین ٍ تِ سػویت
هیؿٌاػین.
حتی یک دصد تاػاتقِ یا یک جٌایتکاس تالفغشُ ًیض هوکي اػت كاحة تشًذ تاؿذ .حتی یک خَدسٍػاص ضؼیف ّن کِ ّش هحلَلاؽ
هوکي اػت داسای كذّا هـکل ٍ ایشاد تَدُ ٍ ّشگض قاتل اتکا ًثاؿذ ،هوکي اػت تِ ػٌَاى ًوًَِی یک ؿثِ خَدسٍػاص تِ یک تشًذ جْاًی
تثذیل ؿذُ تاؿذ.
«خفاؽ ؿة» دس ایشاى ،ػالْا یک تشًذ ؿخلی قذستوٌذ تَد .هشدی کِ صًاى سا هیدصدیذ ٍ تِ فجیغتشیي ؿکل تِ قتل هیسػاًذ.
تپشػیذ کِ تشًذ هَفق دس كٌؼت تیغ چیؼت؟ احتواالً تشای ؿوا «طیلت» سا هثال خَاٌّذ صد .دس هَسد تشًذ هَتایل تپشػیذ« ،آیفَى» سا تِ
ؿوا هؼشفی خَاٌّذ کشدّ .وِی ایٌْا تشًذ ّؼتٌذ اها تشًذ تَدى هحذٍد تِ ایٌْا ًیؼت .ػَاچ ّن یک تشًذ ػاػت اػت .هَفقیت آى ّن
کن ًیؼت .اگش چِ اػتشاتظی هتفاٍتی داسد ٍ تخؾ دیگشی اص تاصاس سا ّذف قشاس دادُ اػت .تیک ّن یک تشًذ تیغ اػت کِ اتفاقاً اص ًظش
دسآهذ ّن اص طیلت ػقةتش ًیؼت .اها تخؾ اسصاىقیوت تاصاس سا ّذف قشاس دادُ اػت .ال جی ّن یک تشًذ گَؿی اػت .اها تشای هـتشیاى
دیگشی عشاحی ؿذُ ٍ َّیت دیگشی سا اص خَد ػاختِ اػت.
آیا تشًذ قَی تِ هؼٌای ایي اػت کِ ّوِی جاهؼِ ًام ؿوا سا ؿٌیذُ تاؿٌذ؟ یا ایٌکِ ّوِی کتاتخَاًْا ًام ؿوا سا ؿٌیذُ تاؿٌذ؟ یا حتی
ایٌکِ ّوِی پضؿکاى ؿوا سا تـٌاػٌذ؟
داؿتي تشًذ قذستوٌذ دس فضای هـتشیاى تالقَُ ٍ هـتشیاى ّذف هؼٌا پیذا هیکٌذ.

ایٌکِ داًـجَیاى ٍ پضؿکاى اّل هغالؼِ ؿوا سا تـٌاػٌذ ٍ هتوایض اص تقیِ تذاًٌذ ٍ ایٌکِ کؼاًی کِ ًظش ٍ تَكیِی آًْا دس حَصُی
هغالؼِی کتة پضؿکی ،دیگشاى سا تِ خشیذ ٍ هغالؼِ تشغیة هیکٌٌذ ؿوا سا تـٌاػٌذ ٍ ؿوا سا هتوایض ٍ هوتاص تذاًٌذ ،تشای ایٌکِ یک تشًذ
قَی تاؿیذ کافی اػت.
فشم کٌیذ ؿوا یک هتخلق تشًذ ٍ تشًذػاصی تاؿیذ .آیا تایذ ًام خَد ؿوا تشای ّوِ ؿٌاختِ ؿذُ تاؿذ؟ ٍاقؼیت ایي اػت کِ خیشً .ام
ؿوا تایذ تشای هذیشاى ٍ ػاصهاىّا ٍ افشادی کِ دغذغِی تَػؼِی تشًذ خَد سا داسًذ ؿٌاختِ ؿذُ تاؿذ.
تشًذ ػاصی یا تشًذیٌگ هفَْهی فشاتش اص هاسک ٍ ًام ؿشکت هی تاؿذ .تشًذ یک ٍاطُ ٍ ًام تجاسی ػت کِ تَاًؼتِ اػت کاهال جای خَد سا
دس رّي ػوَم هشدم تاص کشدُ ٍ دس خاعش آًْا ّک ؿذُ اػت.
فلؼفِ تشًذ ػاصی اهشٍصُ گؼتشؽ فشاٍاًی یافتِ اػت؛ تِ عَسی کِ تشای آى کوپیي تشًذ ػاصی ایجاد ؿذُ اػت ،کِ ایي کوپیي تشای
ایجاد یک تشًذ تِ ًکات صیادی تَجِ هی ًوایذ ،اص جولِ جٌثِ ّای تلَیشی ٍ حتی جٌثِ ّای ؿٌیذاسی یک تشًذ .حتی قؼوت ّایی تش
سٍی تلفظ یک تشًذ دس صتاى ّای هختلف هغالؼِ هی ًوایٌذ تا تشًذی سا اًتخاب ًوایٌذ کِ دس توام صتاى ّا تلفظی یکؼاى داؿتِ تاؿذ.
کاسخاًِ کَکال کَال کِ داسای یکی اص تشًذ ّای هؼتثش دس دًیاػت ،قثل اص اًتخاب تشًذ خَد سٍی تؼیاسی اص ایي هؼائل تَجِ کشدُ ٍ یک
تشًذ تا اػتثاس تشای خَد ٍ ًام ؿشکت خَد ایجاد ًوَدُ اػت.
دس دًیای اهشٍص تؼیاسی اص ؿشکت ّا کِ فکش هی کٌٌذ هی تَاًٌذ دس صهیٌِ تجاست هَفق تاؿٌذ ،تِ دًثال ًام ٍ تشًذی تشای خَد هی تاؿٌذ
کِ تتَاًذ دس ػشاػش جْاى ًام آًْا سا تش ػش صتاى تیٌذاصد.
هی تَاًین تگَیین اگش ًام تجاسی ؿشکت ها تثذیل تِ یک تشًذ تـَد ،دیگش ًیاصی تِ تثلیغات گؼتشدُ حتی ًذاسین .فقظ ًیاص تِ تثلیغاتی
داسین کِ ًام تشًذ ها تش ػش صتاى تواًذ.
تشای تثذیل ؿذى ًام ؿشکت ٍ تِ یک تشًذ ٍ تش ػش صتاى افتاد ًام تجاسی یواى ،کافی ػت تا عشاحی ػایت هٌاػة ٍ تْیٌِ ػاصی ػایت،
الثتِ تؼذ اص اًتخاب ًام تشًذ ٍ ثثت ؿشکت ٍ ًام آى ،اقذام تِ تثلیغات تشای خَد ًوایین.
دس دًیای ایٌتشًت ایي کاس سا تاصسیاتی ایٌتشًتی هی ًواهین کِ تا آى دس هثاحث قثل آؿٌا ؿذین .تاصسایاتی ایٌتشًتی کوک ؿایاًی تِ ها دس
تثذیل ؿذى ًام تجاسی ؿشکت ها تِ یک تشًذ خَاّذ ًوَد.

