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 مرتجمان پیشگفتار

هزاره سوم، کسب حسن شهرت و وجه تمایز در  یوکارها کسبیکی از عوامل بسیار مؤثر در موفقیت 
تنها  نه یگذار امروزه نام .باشد یخلق برند مبه بیانی ، یعرصه مراودات تجاری در دنیای پساصنعت

شروع تجربیات و  هاآنکه  صورتیه ابزار ارتباطی با مخاطبان بوده، ب نیتر یادیبلکه بن نیتر یاساس
بنابراین هدف نهایی از خلق برند، عالوه بر ؛ ندینما ید را با "نام برند " آغاز ماحساسات مشترکشان از برن

 است. ینشدن بروز تمایز با دیگران انتخاب اسامی فراموش
 sticky های شاخص در این حوزه جرمی میلر خالق برند، سخنگو و رئیس شرکتیکی از استراتژیست

branding که پس از بهبود کسب در رابطه با ایجاد برندهای  یا مطالعات گسترده ،اش یوکار خانوادگ بوده 
 یها مرتبط، کتاب از مطالعات یمند کوچک و متوسط آغاز و با بهره یها باورنکردنی برای شرکت

ن باورند که او اکثرًا بر ای یها خوانندگان کتاب را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است. یمتعدد
 داشته است. شان یوکار و نام تجار بسزایی در رشد و توسعه کسب ریمطالعه نظریات او تأث

تالش  .منسجمی برای انتخاب نام برند را ارائه داده است یها مند بوده و روش مطالب این کتاب نظام
بوده و  یوکار و مؤثر در هر کسب نهیهز کم ،وافر نویسنده بر دوری از مفاهیم نظری، ارائه راهکارهای ساده

کاربردی لّذت مطالعه را دوچندان م یها و راهکارها بیان مثال این کتاب در دو بخش اصلی  .کند یکاماًل 
آن در  ریموفق، تصویر کلی از اهمیت نام برند و تأث ینوشته شده، در بخش نخست با ارائه نمونه برندها

که شامل  یا بخش دوم فرآیند سه مرحله . دردینما یوکار را بیان م موفقیت کسب انتخاب برند 
 تا نهایتًا نام برند   دینما یمورد لزوم ارائه م ی، اسپرینت و انتخاب بوده را همراه با تمرین و ابزارهایزیر برنامه
 هفته خلق شود. 4تا  2موردنظر طی  متمایز  
کار  بر کتاب تا حدودی رشد و پیشرفت کسب  کاربردی این  که رهنمودها و راهکارهای  این باوریم 

 یتر در این حوزه در آینده مشوق ما در مطالعات گسترده ایشانمخاطبان را در پی داشته و تحلیل نقادانه 



 

کتاب نوین خواهد شد. بوده تا  معادل فارسی یها انتخاب رساترین واژه ،تالش ما در ترجمه این 
 کاربردی مورد نیاز را اتخاذ نمایند. یها به مفاهیم کتاب پی برده و روش یراحت به شیاند خوانندگان ژرف

 .کنداست این اثر خدمتی نوین در حوزه برندینگ به فعاالن اقتصادی ارائه  دیام
کائینی مدرس اصول و فنون مذاکره مؤسسه  در پایان جا دارد از زحمات جناب آقای دکتر علیرضا 

Cavendish College England سزایی یرایش این کتاب نقش بهوها که در و مشاور بازرگانی شرکت
 داشتند تشکر ویژه داشته باشیم.
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 هر چیزی امسی دارد.
 تواند حیت وجود داشته ابشد؟آیا چیزی بدون امس یم
کارآفرین، صاحب کسب  اسم بگذارد.ی چیزی بر رووکار و بازاریابی، حداقل یکبار، مجبور است هر 

-ایده  یگذار به اشتراکاندازی کمپین یا وکار، ابداع محصول، راهاین بخشی از ماجراست. برای شروع کسب

هایتان، به اسم نیاز دارید. هر چیزی، به معنای واقعی کلمه هر چیزی، دارای اسم است: نوزاد، محصول، 
گربه. البته، سگ، خدایان، شرکت، نوشیدنیدارو، کتاب این تنها مربوط به بخش ناچیزی از  ، 

ها، کلیساها و ها، جنبشها، طوفانها، کشورها، شهرها و اماکن، جنگها، ستارهماجراست. مولکول
 قوانین هم اسم دارند.

 وجود داشته باشد؟ تواند یم یزیچ ایدارد. بدون اسم آ یاسم یزیهر چ
است.  اطرافمانی برقراری ارتباط و درک ما از دنیای های نحوهترین مؤلفهگذاری یکی از بنیادیاسم
که ایو انسلرهمان ی چیزها همیشه بر روگذاری نام»نویسد، می« 2های واژنگوییتک»ی در نمایشنامه 1طور 

ها را رام توانم آنها را بشناسم. میتوانم آنها اسم بگذارم، میی آنبر رووسواس من بوده است. اگر بتوانم 
 «.توانند دوست من باشنددر این صورت چیزها میکنم. 

؛ گیریدترین تصمیماتی است که میی چیزها یکی از مهمبر روگذاری اسمجا وجود دارند و ها همهاسم
کار شاقی است!اما اسم  گذاری 

گذاری کار سختی است و هر نامانگیز باشد. تواند نفرتگذاری مینامحقیقت همین است. فرایند 
کردهالعادهکنید اسم فوقکه فکر میزمان  که قباًل اید، متوجه میای پیدا  ی چیزی گذاشته شده بر روشوید 

که تا اسم  دانید چقدر ناامیداست. نمی که فردی کنید مینقصی پیدا میکاماًل بی کننده است  فهمید 
کرده و سال دستتانقباًل آن را از  که اقاپیده است. او اسم را پیدا  کند. آن را به ز آن استفاده میهاست 

 شود.نشان تجاری تبدیل کرده و صاحب آن محسوب می
آل است، آیید. اسم مورد نظرتان واقعًا ایدهبنابراین، بعد از چند بار تالش نافرجام، با وضعیت کنار می

کندوکاو، آزمایش و جستجو  برای اسم اما مال شما نیست. مجبورید اسم دیگری پیدا کنید. در نتیجه، 
که این اسم وجود دارد، ولی صرفًا هنوز پیدایش نکرده گیرید. میمناسب را دوباره پی می  اید.دانید 
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ای یک مجسمه درون خود دارد و این هر بلوک سنگی»ساز گفته است مجسمه 1گویند میکل آنژ  می
که آن را کشف کندی مجسمهوظیفه ی د. این وظیفهکناین در مورد شما هم صدق می«. ساز است 

کندوکاو کنید، فکرهایتان را روی هم بگذارید و خالقیت به خرج دهید تا اسمی را که  که  شماست 
کنید.وکمال تصویر میبرندتان را تمام  کند پیدا 

کار کلمات یا عبارات جالبی که برندتان را نشان می ،بخش دشوار  کار واقعًا یافتن  دهند نیست، این 
بر گذاری ناماستفاده باشد. است. چالش پیش رو یافتن اسمی است که موجود و قابل کننده و آسانسرگرم
ها رو به کاهش گذاشته است. با افزایش ی اسمتر نبوده، زیرا گنجینهوقت از االن سختی برند هیچرو

 داشتن نگهوکارهای کوچک و رقابت در سطح جهانی، تقاضا برای یافتن و محفوظ ها، کسباپلیکیشن
دفاع هم خودش فرد و قابلهای منحصربههای مناسب برای برندها ناگهان زیاد شده و البته ابداع اسماسم

 به مشکلی در این رابطه تبدیل شده است.
وکار کوچک در آمریکا میلیون کسب 2.92، بیش از «2وکارهای کوچکی کسباداره»اساس آمار  بر

وکار هزار کسب 345شود این است که بیش از فتی میوجود دارند. چیزی که حتی بیشتر باعث شگ
 کنند، ولی همگی به اسم نیاز دارند!کنند. البته اکثرشان دوام پیدا نمیرا آغاز می تشانیفعالجدید هر ماه 

توان در قالب کمبود ایم و این موضوع را میبرای نخستین بار در تاریخ بشر، با قحطی اسم مواجه شده
نهای تجاری نشان کرد. در دسامبر سال  3هاو اسامی موجود برای دومی  ، آخرین اسم 2105مشاهده 

ترکیب موجود از  4329.52ی به ثبت رسید. همه com. چهارحرفی موجود برای دومینی در ُفرمت
AAAA.com  تاZZZZ.com که تا سال های سهبودند. دومین قبل از این تاریخ استفاده شده حرفی هم 

که همه بودند. ت شدههمگی ثب 5..0  حرفی هم ثبت خواهند شد.ی اسامی پنجطولی نخواهد کشید 
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سطح باال وجود های در کل دومین شدهمیلیون اسم ثبت 542بیش از « 1وریساین»ی شرکت به گفته
این میان،  و دردهند ها را تشکیل میی دومیندرصد همه 44بالغ بر  net.و com.هایبندیدارند. طبقه
کاهشی در سرعت این اسمشود. نهمیلیون ثبت اسم دیده می 03095 خورد، ها به چشم نمیگذاریتنها 

 یابد.بلکه تقاضا برای اسم دومین هرساله افزایش می
دارای « 2مریام وبستر»تر است. فرهنگ لغات گذاری، موضوع حتی از این هم چالشیاسمدر رابطه با 

در فرهنگ  net.و com.هایدرصد از اسامی دومین 195هزار لغت است. این یعنی حتی کمتر از  451
 لغات وجود دارند.

 کلمات است.ها بیشتر از سرعت ابداع ها توسط افراد و شرکتسرعت قاپیدن اسم
دفتر اختراعات و نشان»، 2102اند. در سال های تجاری هم با محدودیت موجودی روبرو شدهنشان

 نشان تجاری را به ثبت رسانده است. 5259245« 3های تجاری آمریکا
 ،«تریتوئ» مثل یمشترک کلمات یدارا و شوندیم محسوب یتجار یهانشان زبان اساساً  هاشرکت

 .شوندیم انتخاب هم کنار در یتجار یاستفاده یبرا که هستند «َاپل» و «4اسکوئر»
                                                           
1 Verisign 
2 Merriam-Webster 

3 The United States Patent and Trademark Office 

4 Square 



 

21 

 

ها در حال بازنویسی تاریخ در قالب کل فراتر از کلمات مشترک است. شرکتاین موضوع البته به
شناسی یونان و روم همگی انتخاب شده و به عنوان برندها هستند. برای مثال، اسامی موجود در اسطوره

گرفته تا نرمکار رفتهنشان تجاری به که برای فروش هر چیزی، از صابون  اند. اگر خدایان و الهگان بفهمند 
 شوند.زده میشود، وحشتها استفاده میافزار، از اسامی آن
گذاری، از این کار ی اسمحتی قبل از شروع پروژه کهی این آمار این نیست گذار به اشتراکقصدم از 
که با آن  منصرفتان کار . اسمدیمواجهکنم. این آمار را به اشتراک گذاشتم، چون این واقعیتی است  گذاری 

که تالش می کنید کلمه یا عبارتی را پیدا کنید که قباًل انتخاب نشده است. ممکن دشواری است، چرا 
کنید و اینترنت را در جستجوی اسامی مناسب زهای بیشماری را صرف هماست ساعت یرورو فکری 

 کنید، ولی همچنان در آخر ناامید و سرخورده باشید.
کاماًل جدید برای برند»دلیل نوشتن کتاب  توانید با فرآیندی در این کتاب میهمین است. « 1اسمی 

که ایدهبا استفاده از تمرین گام نامی به یادماندنی برای برندتان خلق کنید.بهگام های زیادی را برای هایی 
بهترین اسمی که  بازتاب   هایی برای آزمایش  گذارند، همراه با ابزارها و تکنیکدر اختیارتان میگذاری اسم

که در هر مرحله از این مسیر باید انجام دهید نشانانتخاب کرده کارهایی را   تان خواهم داد.اید، 
 
 

 

 

                                                           

در  و در قالب اسم و صفت دو معنی دارد؛ در قالب اسم، به معنای برندد تجداری Brand یدر انگلیسی، واژه: Brand New Name0
کاماًل جدید و نو. مقصود نویسنده بدی کده بده انیشدک هدر دوی ایدن معدقالب صفت، به معنای   ای در قالدب عندوانطدور هوشدمندانهبدوده 

Brand New Name  اند.هبا هم ادغام شد
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که اسامی مینحوه کنند و در ای را  باقی بمانند کشف خواهید کرد و به  ذهنشانتوانند افراد را متقاعد 
 های مربوط به سرآغاز برندهای جذاب نیز پی خواهید برد.داستان

بخش، راهنمایی عملی الهام داستان، به همراه تعداد زیادی مثال و «گذاری برندنام»در کتاب 
که به داشتن آن افتخار  گردآوری شدهگذاری های اسمدستورالعمل یدرباره تا بتوانید اسمی را ابداع کنید 
 کنید.

ها آفرین باشد. ایدهتواند تحولگذاری برند میام از شما این است که این مسیر را دریابید. اسمخواسته
که میهای این کتاب را بهو تمرین برای برندتان ای را یادماندنیتوانید اسم بهکار بگیرید، زیرا مطمئنم 

 ابداع کنید.

 است که بد است. هیچ امس بدی وجود ندارد، این اسرتاتژی
و « اسامی بد»که صحبت راجع به گذاری دارد، خصوصًا وقتیی خودش را بابت اسمهر کسی توصیه

که برندهای موفق ی چیزهای ناشایست و غیرقابلبر روگذاری اسم قبول باشد. این بدون شک غلط است 
که برندهای موفق را ابداع وکارهای موفقشوند. برعکس، این کسبوکارها میموفقیت کسب باعث اند 
وقت صادق نیست. اسم برند شما اهمیت دارد، اما این اصاًل به معنای موفقیت کنند و عکس آن هیچمی

کنیم.محصول، خدمات یا کسب  وکارتان نیست. اجازه دهید این ایده را باز 
که امالی غلط اسم برند گناهی این بحث را مطرح می 1ی برندسازیین حوزهبرخی از متخصص کنند 
( مثالی کالسیک در این رابطه است. در این اسم، حرف Flickr« )فلیکر»شود. سایت  کبیره محسوب می

گذار این بنیاندست آید. یکی از دو بهcom.تا اسم دومینی در فرمت حذف شده r و kبین  eصدادار 
کاترینا فیک کردیم دومین را از صاحب قبلی»گوید ، می2سایت،  که تولیدکنندهسعی  های ی نوشیدنیای 

ر» ر عالقه ای به فروش نداشت... ولی آن( بود خریداری کنیم، اما او عالقهFlicker« )فلیک  قدر به اسم فلیک 
که حرف  کردیم eداشتیم   «.آن را حذف 

                                                           
1 Branding 

2 Caterina Fake 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

12 
 

دست گذاران سایت نهایتًا دومین را بهکه بنیانبر تلقی شود. قبل از اینتوانست هزینهاین تصمیم می
ر»میلیون بازدیدکننده را در مقایسه با  592هر ساله « فلیکر»بیاورند،  داد. سؤال این بود: از دست می« فلیک 
ای ای بدون ذرهارزشش را داشت؟ جواب بله com.آوردن اسم دومین در فرمت  دستبرای به eآیا حذف 

 احساس شرمساری است.
که با استراتژی اسمبنیان کردند  شان هماهنگ بود و برند و گذاریگذاران فلیکر اسمی را انتخاب 
گذاری درستکارانه و این بحث  اسم وکار موفقی را به راه انداختند. در ضمن، اگر بخواهیم در رابطه باکسب

که ذات برندسازی العاده همین است: اسم باعث شکلعالی و فوق صادقانه عمل کنیم، باید بگوییم 
 .ردیگ یدر برمهای برند را شود؛ اسم صرفًا ظرفی است که تمامی معانی و موفقیتوکار نمیگیری کسب

که موفقیت برند را تعیین   کنند:میدو عامل وجود دارند 
 وکار یا برند هماهنگ است؟آیا اسم مورد نظر با کسب گذاری:. اسرتاتژی امس1

 وکار موفق است؟آیا کسب وکار:. نتایج کسب2

که  1تواند ترندیاگر اسم هماهنگ و شرکت موفق باشد، این می را به راه بیاندازد؛ دقیقًا مثل کاری 
موفقیت شرکت را با تقلید از برند و اسم آن تکرار کنند. این میکوشند انجام داد. افراد می eفلیکر با حذف 
کنید، انجامد. اگر میی مباهات شرکت باشد، اما به موفقیت نمیتواند مایه خواهید برند محشری ابداع 
 وکار محشری به راه بیاندازید.کسب

کاسم برند اپل فوق که اهمیت بیشتری دارد این است  ی ه این برند ضمیمهالعاده است، اما چیزی 
کند. اگر هم صدق می« 4ویرجین»و « 3کترپیالر»، «2استارباکس»شرکتی موفق است. این موضوع در مورد 

 کردند.ها ناموفق بودند، مطمئنًا افراد برندهایشان را هم تحسین نمیاین شرکت
به آن مزیتی رقابتی  تواند باعث برجسته شدن آن شود وشود برندتان موفق شود، اما میاسم باعث نمی

کرببخشد. به همین دلیل است که باید اسم مدیریت »، در کتاب 5گذاری را بسیار جدی بگیرید. دیوید آ
مثل مانعی محکم در برابر تواند رسد، میبه ثبت می که یزماناسم، »نویسد ، می«6ی برندارزش ویژه

                                                           
1 Trend 
2 Starbucks 

3 Caterpillar 

4 Virgin 
5 David Aaker 

6 Managing Brand Equity 
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کپیشبیه کند برداریسازی و  را در نظر « 3کداک»و « 2فورمیکا»، «1ولکرو»ای مانند . قدرت اسامیعمل 
بر باشد، بهکه دفاع از آن ممکن است دشوار و هزینه تواند از حق ثبت اختراعبگیرید. در واقع، اسم می
 «.تر باشددردبخورتر و ثمربخش

 دهد.وکارتان را شکل ی کسبتواند برندتان را تعریف کند و آیندهها ارزشمندند و اسم درست میاسم
که این اسم جهانی مینقطه که دیگر در اینترنت به شود. اینی عطف موفقیت اسم برند زمانی است 

هایتان را فقط با شرکت که دیگر بستهکنید. مثاًل اینگردید، بلکه خود اسم را گوگل میدنبال آن نمی
ها را بدیهی فرض میدر اطراف ما وجود دارند و بسیاری از آن 5نام برند عمومیکنید. ارسال می« 4فدکس»

همگی در  8و بادگیر 7ای، ماشین لباسشویی سکه6کنیم. کلمات متداولی مثل پوشش نایلونی حبابی
 اند.ابتدا اسم برند بوده

ی جایگزین اسم آن دسته از طورکل بهتوانند ها میبا محبوب شدن هرچه بیشتر برندها، اسامی آن
در برخی مواقع، درخواست محصولی با اسم برند غالب آسانتر از درخواست یا خدمات شوند. محصوالت 
 .واقعی محصول مربوطه است آن با اسم  

که این اتفاق ی برندها به اسامی و عبارات نوعی تبدیل نمیالبته همه شوند، اما همان تعداد اندکی 
 .کنندتوجهی را در رابطه با برند مربوطه ایجاد میرقابتی قابلی هنگفت و مزیت افتد ارزش ویژهبرایشان می
ی گوگل تصور کنید؟ این موتور جا بهتوانید موتور جستجوگر دیگری را ی زمانی، میدر این برهه آیا

 کند.بازار را در قبضه دارد و اسم این برند هم این موضوع را تقویت می ،جستجوگر
توانید تصور کنید که اگر اسم برندتان به عبارت یا اسمی جهانی بدل شود در مورد برند خودتان چه؟ می

 افتد؟چه اتفاقی می

                                                           
1 Velcro 

2 Formica 
3 Kodak 

4 Fedex 

9  Generic Brand Name : دهنده که در اصل نام یکی از برندهای ارائه« افاف»برندهایی که به مرور زمان جایگزین نام محصول شدند مثل
گروه محصوالت، ارائه شده توسط کنندگان رواج یافت و با گذر زمان در بود که در بین مصرف های مسکونی سیستم درب مکان ایران این 
 .شونداف نامیده میفبرندهای مختلف، ا

6 Bubble Wrap 
7 Laundromat 

8 Windbreaker 
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 امس ماندگارترین ابزار است.
وکارتان تغییر میماند. کسبدرک درست اسم مهم است! اسم برند برای مدتی بسیار طوالنی باقی می

کند. اسم برند ماندگارترین اسم تغییری نمی کنند، اماکنند، محصوالت تغییر میکند، مشتریان تغییر می
 ابزار شرکت است.

که با آنبسیاری از شرکت  ای دارند.های طوالنیها سروکار دارید تاریخچههایی 
ی بهداشت دهان و دندان شناخته میشرکتی تخصصی در زمینه عنوان به« 1کولگیت»برای مثال، 

کار آن در این زمینه نبود. ا  عنوان بهو  2توسط ویلیام کولگیت 0212ین شرکت در سال شود، ولی شروع 
کولگیت رونق گرفت و ی نشاسته، صابون و شمع تأسیس شد. کسبتولیدکننده وکار آن با رهبری ویلیام 

 او به یکی از ثروتمندترین و سخاوتمندترین مردان نیویورک بدل شد.
وکار او را در دست گرفت. ب، کس3، ویلیام کولگیت درگذشت و پسرش، ساموئل0235در سال 

 وکار خمیردندان شد.تحت رهبری ساموئل بود که شرکت وارد کسب

 
 

                                                           
1 Colgate 

2 William Colgate 

3 SamuelColgate 

 ی اسمیتسونین"ی ملی تاریخ آمریکا، مؤسسه"بخش پزشکی و علوم، موزه

 



 

12 

 

ی بازار کرد که اصاًل هیچ شباهتی به روانه 0255این شرکت اولین خمیردندانش را در سال 
که خمیردندان که در داخل ظرف فروخته  ،شناسیم نداشت. این خمیردندان امروزه میهایی  پودری بود 

کند(. اسم اولین  25شد )می سال دیگر طول کشید تا شرکت خمیردندانش را در تیوب عرضه 
کولگیت بدین شکل عرضه کرد  ی آن نوشته بود. روی بسته« 1کولگیت ریبان دنتال کریم»خمیردندانی که 

کارآمد باعث میکن  بیپاکمطبوع این دندانطعم »شده بود:  راحتی به این مهم عادت شود بهخطر و 
که دو بار در روز دندان با استفاده آن، فقط دو بار در سال باید به دندان وهایتان را مسواک بزنید کنید 

 «.پزشکی بروید
که کوسال بعد از عرضه 53، یعنی درست 0.12در سال  لگیت تولید انبوه ی اولین محصول، بود 

کرد. در این جهان  بهی آن را به مصرفخمیردندانش و عرضه شدت پویای بازاریابی و کنندگانش آغاز 
امروزه، در ی خودش پیشرو بود و اما کولگیت در حوزه؛ سال خودش یک عمر است 53ی محصول، عرضه
پادشاهی می درصد از سهام بازار جهانی، 43ی محصوالت مربوط به بهداشت دهان و دندان، با تقریبًا دسته

کولگیت تنها »کننده، های پژوهشی در مورد مصرف، یکی از شرکت«2کانتار ورلد پنل»ی کند. به گفته
درصد در جهان، بیش از نیمی از جمعیت این سیاره آن را انتخاب  22با ضریب نفوذ  کهبرندی است 

 «.کنندمی
سال دستخوش تغییرات چشمگیری شده، اما اسم آن تغییری  211وکار کولگیت در طی بیش از کسب

که شرکت را به کنندوکارها تغییر مینکرده است. کسب ، اما اسامی نه. اسم تنها چیز ثابتی است 
 زند.اش پیوند میگذشته

 کندامس معنا را منتقل یم
کارتون صحنه رنز« 3هاسیمپسون»ی کالسیکی در  ای و ثدروتش نیروگداه هسدته 4وجود دارد که در آن آقای ب 

شود که بده آدمدی معمدولی تبددیل شدود و خریددهایش را خدودش انجدام دهدد. دهد. مجبور میرا از دست می
واج بده دو بطدری  و ی خواروبارفروشی ایسدتاده و هداجبینیم که در راهروی مغازهدر این صحنه، آقای برنز را می

آقددای برنددز «. کتسددا »و روی دیگددری « 5کچددا »ا نوشددته هددشددبیه هددم خیددره شددده اسددت. روی یکددی از بطددری
                                                           
1 Colgate Ribbon Dental Cream 

2 Kantar WorldPanel 
3 The Simpsons 

4 Mr. Burns 

 


