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در سال ها و دهه های اخیر، مقاالت، تحقیقات و کتاب های بی شماری 
اول  تراز  جامعه ای  کنیم  چه  که  موضوع  این  با  است  شده  منتشر 
در  را  درد  این  عالج  آن ها  از  برخی  باشیم.  داشته  جهانی  مقیاس  در 
دموکراسی جسته اند و گروهی دیگر، پای تکنولوژی را وسط کشیده اند 
و تحول واقعی را از رهگذر فرهنگی دیده اند که تکنولوژی پدید می آورد. 
گروهی دیگر اما سراغ ریشه ها و سنت ها رفته اند و بازگشت به آن را 
بخواهیم  اگر  و...  کرده اند  تجویز  اول،  تراز  جامعه ی  به  رسیدن  برای 
ارائه شده برای این جامعه ی در حال گذار سخن  از تزها و تجویزهای 
آن چه  اما  ساخته ایم؛  شما  و  خودمان  برای  هفتادمن  مثنوی  گوییم، 
مشخص است مغفول ماندن و در خوش بینانه ترین حالت، کم رنگ شدن 
به شمار می رود. در  بنیان های هر اجتماعی  از  موضوعی ست که یکی 
ایراِن ما، دهه ها و شاید قرن ها به دلیل شرایط تاریخی، جغرافیایی و 
گاه تحمیلی و خارجی، نگاه منطقی و خالی از حب و بغضی به مقوله ی 
به عنوان  امروز  و آن چه  نداشته است  ثروت سازی وجود  و  ثروتمندی 
برای ما به جا مانده است؛ فرهنگی ست  اندیشه های بومی  این  میراث 
به شدت ضد ثروت و ثروتمندی که حتی ثروتمندان اش هم خواسته 
و ناخواسته راه پوشش و ریا می روند و نتیجه ی زحمت خود را مخفی 
می کنند تا از هر جهت، اسباب طعن و انگ نشوند. حاال خالِف مسیِر 
غالِب طی شده در فرهنگ فکری این سرزمین، باید مشکِل نرسیدن به 
جامعه ی تراز اول در روزگار امروز را در کمبوِد انسان هایی با صفت بارزه ی 
»ثروتمندان خودساخته« جست که در نگاه اول، چون عنوان ثروتمند را 

چرا ثروتـمندان خودساخته؟
درباره ی مجموعه کتاب هایی که 

با این عنوان کلی منتشر می شوند
حسین یاغچی/ ویراستار مجموعه
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یدک می کشند، در بهترین حالت با کم توجهی مواجه می شوند و جدی 
گرفته نشدن. اما ثروتمند خودساخته به خصوص در دوران امروز، واجد 
معنایی ست که صرفا قرار نیست انگیزنده ای برای عموم مردمان باشد تا 
کمی حال و توان بیش تری بیابند. ثروتمند خودساخته یعنی آن که از 
خویش و توانایی های اش فراتر می رود و افق های جدیدی را در زندگی 
خود پدید می آورد و ناگفته پیداست که این فراتررفتن و افق سازی، بر 
اسباب جاه و مکنت  ثروتمند خودساخته  حال جامعه هم موثر است. 
ارائه  آن ها  به  که  و خدماتی  پیرامون اش  اجتماع  با  تعامل  در  را  خود 
می کند به دست می آورد و چون فراتر از امروز خویش شود، الجرم حال 
امروز اجتماع پیرامون اش را هم فراتر از آنی می کند که بدان دچار است. 
چون  و  اجتماع  در  مثبت  تحول  یک  یعنی  خودساخته  ثروتمند  یک 
این در هزاران هزار جمع شود، آن وقت، جامعه ای تراز اول در مقیاس 
جهانی که هیچ، بس فراتر از مقیاس های امروز جهانی خواهیم داشت که 
می تواند چون الگویی از تحول بر مبنای خودساختگی و نیروی انسانی 
تربیت شده، به همگان عرضه شود؛ جامعه ای متشکل از توانمندان که 
هر تحول خود را به عنوان ایجاِد فضا و خدمتی جدید برای هم نوعان 

خویش می بینند و تحوالتی مانا و چندنسلی پدید می آورند. 
ارتباطات و اطالعات، قرار نیست  انفجار  در جهان حاضر و در عصر 
دنبال  خویش،  مادی  کمال  به  رسیدن  برای  خودساخته  ثروتمند  که 
سرمایه های مشهود برود؛ همان ها که به عنوان ملک و امالک، قرن ها 
اسباب و نشانه ی ثروتمندی بوده اند؛ و باز، قرار نیست که آمال خود را 
در به دست آوردن کارخانه هایی بجوید که تنها در صورتی موفق ترند 
که دود بیشتری را نصیب هوای اطراف خود کنند؛ همان کارخانه هایی 
که تا همین 10-20 سال اخیر از نشانه های عصر صنعتی و فراصنعتی 
بوده اند. در عصر امروز، آن چه اسباب رسیدن به مرتبت باالی مالی و 
ثروتمندشدن خودخواسته و خودساخته است، همان چیزی ست که با 
اساس این عصر، همگون است و آن، دانش و اطالعات پویا و تحول آفرین 
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است که فرمود: »هرکه آگه تر بَُود، جان اش قوی ست«. بر این اساس، 
یعنی  را،  این دانش  داریم  ثروتمندان خودساخته قصد  در مجموعه ی 
دانش نوین ثروتمندی خودساخته را به ایرانیان عرضه کنیم و بهترین 
اندیشه های بومی و غیربومی در این زمینه را در اختیارشان قرار دهیم 
اندیشه های  روزترین  به  مبنای  بر  را  جمعی  و  فردی  تحول  گوهر  تا 
حاضر، همراه سفِر زندگی شان کنند و تحولی را پدید آورند که وقوِع 

آن، دغدغه ی دهه ها و قرن های اندیشمندان این سرزمین بوده است. 
    

کتاب »مسری؛ راهکارهای بازاریابی ویروسی« حکایت پوست اندازی 
روزگاری که  آن  است. گذشت  امروز  رقابتی  فوق  اقتصاد  در  بازاریابی 
خیلی ها محتوای کتاب های اصول تجاری از جمله بازاریابی و فروش را 
توضیح واضحات می دانستند و همه را با یک چوب می راندند و می گفتند 
انفجار  عصر  در  تجاری  فعالیت  پیچیده شدن  با  هستیم.  بر  از  را  همه 
ارتباطات، بازاریابان معاصر هم ترفندهای پیچیده ای را به کار بسته اند 
تا جزیی ترین حرکات انسان ها را در زندگی روزمره تحلیل کنند و برای 
رونق کسب وکارهای گوناگون در کار آورند. حاال دیگر بحث ها این قدر 
بعید است کسی مدعی توضیح واضحات  علمی و موشکافانه شده که 
شود و اثرگذاری شان را زیر سوال ببرد. در رونق این گونه از کتاب ها، 
مسری در رده ی آن هایی ست که خیلی زود معروف شده اند و به لیست 
پرفروش های رسانه های مشهور راه یافته اند. مسری به مصداق محتوای 
خود، خیلی زود، سِر زبان کسانی افتاد که از بازاریابی، رونق راستین 
این چنین است  امروز می خواهند.  کسب وکار را در دنیای فوق رقابتی 
از پدیده ای رشک برانگیز در کسب وکار سخن می گوید که  که مسری 
رسیدن به آن، بی اغراق، نهایت آرزوی هر کارآفرینی ست. فرآورده ی یک 
کسب وکار، چون در گفتار مردم جاری شود و بین ساکنان کوی و برزن 
رواج و رونق گیرد، آن وقت کار، یک سره شده است و کارآفرین، آن چه را 
که رویا می دانسته، در واقعیت، به نظاره می نشیند. مسری، افسون زدایی 
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از این افسون شگفت انگیز تجارت ا ست و قدم به قدم نشان می دهد که 
چگونه می توان نامحسوس به ذهن و زبان مردم راه یافت و پیام خود 
را در مقیاس میلیون ها میلیون، آن هم با زحمت اندک، گسترش داد. 
شاید دسِت کم گرفتن باشد که بخواهیم اثر کتاب مسری را محدود به 
صاحبان کسب وکار کنیم و آن ها را ذی نفعان این پیام رسانی ویروسی 
بدانیم. بی اغراق در هر صنف و سلکی، آموزه های مسری به کار می آید 
و اثرگذاری را قوت می بخشد و در خدمت انسان هایی می آید که خوب 
می دانند ارزش جاری شدن در ذهن و کالم مردم و رسیدن به افسونی 

را که نداشتن اش افسوس خیلی هاست.  



در سال های اخیر در مورد شاخه های نوین بازاریابی از جمله بازاریابی 
این  تمام  میان  و در  ویروسی، بحث های مختلفی صورت گرفته است 
دارای  ویروسی«  بازاریابی  راهکارهای  بحث ها می توان کتاب »مسری؛ 
جایگاهی متمایز نسبت به کتاب های مشابه در نظر گرفت. این کتاب، 
تسری  پیداکردن هر پدیده ای را نه به شکل کلی که با بیان جزییات 
جدیدترین  بر  مبتنی  که  است  کرده  بیان  آن  خاص  فرمول های  و 
انجام شده  تبلیغات دنیا  بازاریابی و  تحقیقاتی ست که در البراتورهای 
و نتایج آن هم اکنون و در قالب همین کتاب ها در دسترس عموم قرار 
گرفته است. شاید برخی مضامین کتاب از جمله موضوعاتی باشد که 
هر کدام از ما در شغل و کسب وکاری که هستیم، تالش کرده ایم آن 
را به مرحله ی اجرا درآوریم و با خواندن این کتاب بگوییم این همان 
موضوعی ست که پیش از این می خواستم اجرا کنم. با این حال ممکن 
هم  اگر  یا  باشند،  نرسیده  اجرا  مرحله ی  به  هیچ گاه  ایده ها  این  است 
اجرایی شده باشند، به شکلی بوده اند که تاثیر تام و تمامی روی آن چه 
که می خواسته اید، نداشته اند. این کتاب، هم چون یک نقشه ی راه عمل 
که  برساند  مرحله ای  به  را  شما  تجاری  ایده های  می تواند  که  می کند 
جامعه ی هدف شما درباره ی آن تجارت شما صحبت کنند و در واقع، 
اختصاص  شما  کتاب  مورد  در  اندیشیدن  به  را  فضایی  ذهن شان  در 
یادمان  گرفت.  نیک  فال  به  ایران  در  را  کتاب  این  انتشار  باید  دهند. 
بازاریابی ست  حوزه ی  کتاب های  جدیدترین  از  یکی  کتاب  این  باشد 
که آخرین دیدگاه ها درباره ی این حوزه ی مهم را انعکاس می دهد. به 

مقدمه ی انتشار فارسی کتاب ُمرسی
        محمدمهدی ربانی*
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هرحال یکی از مالک های پیشرفت و توسعه ی هر کشوری، بهره مندی 
که  است  کسب وکار  با  مرتبط  حوزه های  مفاهیم  جدیدترین  از  موثر 
همین می تواند موجبات جهش در یک کسب وکار را فراهم کند. کتاب 
»مسری؛ راهکارهای بازاریابی ویروسی« شاید همان حلقه ی مفقوده ی 
آن،  آموزش های  دقیق  یادگیری  صورت  در  که  باشد  شما  کسب وکار 
تحقق اهداف شما در مورد کسب وکارتان کامال در دسترس و امکان پذیر 
شود. پیشنهاد من به شما این است که خواندن چندباره ی این کتاب را 
مدنظر قرار دهید و تاثیرات آن را روی فعالیت تجاری و حتی اجتماعی 

خود به نظاره بنشینید.

* مدیر مرکز مشاوره ی مدیریت تینو
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حوزه ی  در  تجربیاتی  و  پنسیلوانیاست  دانشگاه  استاد  برگر  جونا 
لیسانس  او مدرک  دارد.  ویروسی  بازاریابی  و  به دهان  بازاریابی دهان 
مدیریت بازرگانی خود را از دانشگاه استنفورد گرفته و دوره ی دکترای 
در  او  مقاالت  است.  گذرانده  دانشگاه  همین  در  نیز  را  خود  بازاریابی 
وال استریت ژورنال،  نیویورک تایمز،  نشریاتی چون  بازاریابی در  حوزه ی 
او  می شود.  منتشر  اکونومیست  و  بیزنس ویک  بیزنس ریویو،  هاروارد 
همچنین مشاور ارشد برندهای معتبر جهان بوده است، برندهایی مثل: 
لینکداین،  مایکروسافت،  یونیلیور،  فیس بوک،  جنرال موتورز،  گوگل، 

جنرال میلز و...
از برگر در مجامع مهمی تقدیر شده است که نمونه هایی از آن عبارتند 
انجمن  جایزه ی   ،2013 سال  در  آمریکا  بازاریابی  انجمن  جایزه ی  از: 
روانشناسی  انجمن  جایزه ی   ،2012 سال  در  مصرف کننده  تحقیقات 
مصرف کننده در سال 2012، جایزه ی استاد برتر مدرسه ی عالی وارتون 
در سال 2011 و جایزه ی بهترین ایده ی سال نیویورک تایمز در سال 

.2006
هم  ویروسی«  بازاریابی  راهکارهای  »ُمسری؛  عنوان  با  حاضر  کتاب 
از او در سال 2013 منتشر شده است و در همین سال در لیست های 
پرفروش های روزنامه ها ی نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال قرار گرفته 
به دست  نیز  را  آمازون در سال 2013  بهترین کتاب سایت  و عنوان 
آورده است. این کتاب از زمان انتشار تاکنون به 26 زبان ترجمه شده و 

150هزار نسخه از آن فروش رفته است. 

درباره ی نویسنده





تقدیم به پدر، مادر و مادر بزرگ ام

که همیشه من را باور داشتند...





مارس سال 2004 »هوارد ِوین1« به »فیالدلفیا« نقل مکان کرد. همان 
موقع هم تجربه ی باالیی در صنعت هتل داری داشت. فوق لیسانس اش را 
در رشته ی مدیریت هتل داری گرفته و به مجموعه هتل های »استاروود« 
این  از  و  کنند  راه اندازی  را  »دبلیو«  تجاری  نشان  بود  کرده  کمک 
استاروود«  نوشیدنی  و  به عنوان »مدیر بخش غذا  بود  توانسته  طریق 
انجام  را  بزرگ اش  کارهای  که  کند. حاال  ایجاد  درآمد  میلیاردها دالر 
داده بود، دل اش یک کار کوچک با فضای رستوران محور می خواست. 
اما لوکس  به فیالدلفیا و یک رستوران کوچک  برود  باعث شد  همین 
به نام »بارکلی پرایم« طراحی و راه اندازی کند که تخصص اش در پخت 

استیک بود.
بهترین  پرایم، حاال می خواهد  بارکلی  بود.  اتفاق، ساده  کلی  مفهوم 
در  مجلل  رستوران  این  دهد.  ارائه  مشتری  به  را  دنیا  استیک های 
بهترین نقطه ی فیالدلفیاست و ورودی شیک و کم نورش با مرمر اصل، 
و  به جای صندلی های سنتی  مشتری های اش  است.  سنگ فرش شده 
شیک،  خیلی  که  می نشینند  اعیانی  مخمل  مبل های  روی  معمولی، 
خوردن  حین  می توانند  شده اند.  چیده  مرمرین  کوچک  میز  یک  دور 
صدف های شرقی و غربی و خاویار روسی، از بخش بزرگ و مجللی هم 
لذت ببرند که برای نوشیدنی های مختلف ایجاد شده است. در فهرست 
1- Howard Wein 
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مخلوط  مثل  می خورند  چشم  به  لذیذی  خیلی  نام های  هم  غذاها 
سیب زمینی و قارچ یا رشته های ماهی هالیبوت آالسکایی.

کافی  تنهایی  به  خوب،  فضای  و  غذا  که  می دانست  خوب  ِوین  اما 
نیستند. خیلی از رستوران های درجه یک بوده اند که شکست خورده اند 
رستوران های  یک -چهارم  از  بیش  چیزی  رفته اند.  بیرون  صنعت  از  و 
نوپا، در همان سال اول تعطیل می شوند و شصت درصدشان هم بیش 

از سه سال دوام نمی آورند. 
این رستوران ها به هزار و یک دلیل تعطیل می شوند. برای بعضی ها 
از غذایی که در بشقاب قرار می گیرد  باالست؛ تمام جزییات  هزینه ها 
می شود،  خورده  و  می رسد  مشتری  دست  به  که  زمانی  تا  گرفته 
هزینه بردار است. تازه این همه ی ماجرا نیست، میدان هم پر از رقیب 
است. در آمریکا به ازای هر یک اغذیه فروشی در مرکز شهر، حتما باید 

دو تا هم اطراف شهر و در یک گوشه -کناری باشد.
متاسفانه رستوران داری هم مثل خیلی از کسب و کارهای کوچک به 
مشکل ناآگاهی مبتالست. همین که َسِر زبان ها بیفتد که یک رستوران 
از  باید  باشد؛  این که کیفیت غذای اش مهم  از  باز شده، بیش تر  جدید 
همان روز اول، خودش را برای درگیری ها و کشمکش های جدید آماده 
ِوین،  بزرگی که  برخالف هتل های زنجیره ای  کند. رستوران ها درست 
با خیال راحت  ندارند که  بودجه  بود، آن قدر  برای شان کار کرده  قبال 
برای بازاریابی و تبلیغات خرج کنند. فقط باید منتظر بنشینند تا وصف 
کیفیت و خدمات رسانی خوب شان دهان به دهان بچرخد و سر زبان ها 

بیفتد.
و  تمجید مستمر  و  تعریف  به  موفقیت اش  برای  که  ِوین می دانست 
همه گیر مردم احتیاج دارد. فیالدلفیا همیشه به رستوران های استیک 
مجلل اش می بالد و »بارکلی پرایم« اگر می خواهد موفق باشد باید »توی 
چشم« و برجسته باشد. ِوین چیزی می خواست که با کمک اش بتواند 
از این درهم و برهمی بازار رد شود و به مردم حس تک بودن اش را القا 
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کند. برای اش مهم بود که همه، رستوران اش را جور دیگری ببینند و 
در این شلوغی شهر از دیگران جدا باشد. اما آن چیز چه بود؟ چطور 

می توانست اسم رستوران اش را سر زبان ها بیندازد؟
  

استیک و پنیر صد دالری به نظرتان چطور است؟
و  یک  بزنید  سر  که  پیتزافروشی   و  ساندویچی  هر  به  فیالدلفیا  در 
استیک و پنیر استاندارد سفارش دهید، محال است بیش تر از چهار یا 
پنج دالر در خرج بیفتید. دستور پخت اش آن قدرها هم سخت نیست. 
کمی استیک بُبرید و روی ماهی تابه بگذارید، بعد بگذاریدش الی نان 
مخصوص و در مرحله ی آخر پنیر پروولون آب شده یا چیز-ویز را اضافه 
کنید. فست فود جای خیلی خوشمزه ای ست؛ ولی بهترین غذای دنیا که 

نیست.
ِوین فکر می کرد که می تواند با اعالم این قیمت غیرعادی برای استیک 
و پنیر جنجالی اش کمی َگرد و خاک به پا کند و با مقداری تغییر، تمام 
توجه ها را به خودش جلب کند. نان بنچیک خانگی تازه را برداشت و آن 
را پر از سس خردل دست ساز مخصوص خودش کرد. یک الیه ی بسیار 
نازک بیف کوب هم الی نان گذاشت تا مثل رگه های مرمر، بی نقص و 
زیبا باشد. در مرحله ی بعد، پیاز کاراملی شده و الیه های گوجه فرنگی و 
پنیر تالِگیوی خامه ای را اضافه کرد. در نهایت روی همه ی این مخلفات، 
قارچ دنبالن سیاه دستچین و ُدم البستری را کنارش گذاشت که در 
کره پخته شده بود. حاال برای این که کارش را کامل و بی نقص کند یک 

شیشه نوشیدنی خنک هم کنارش به مشتری می دهد.
واکنش مردم باورنکردنی بود!

تازه  می کردند،  حساب  را  پول اش  و  می خوردند  را  ساندویچ  وقتی 
ماجرا شروع می شد. همین که از دِر رستوران بیرون می آمدند، در اولین 
می گفت:  نفر  یک  می گفتند.  آشنایان شان  و  دوستان  تمام  به  فرصت 
»اصال نمی شود وصف اش کرد. هیچ جا ندیده بودم این همه مواد خوب 
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انگار داشتیم طال  استفاده کنند.  را یک جا در یک ساندویچ  و مرغوب 
می خوردیم.« البته با قیمتی که این ساندویچ داشت واقعا هم که مثل 
خوردن طالست، فقط خوشمزه تر. ِوین، استیک جدیدی اختراع نکرده 

بود، فقط توانست اسم اش را بگذارد بین  صحبت های دیگران.
  

درباره ی  که  کالغ هایی  چهل  کالغ،  یک  داد.  جواب  واقعا  کارش 
همه گیر  کامال  می چرخید،  دهان  به  دهان  دالری  صد  پنیر  و  استیک 
کنید  باشد صحبت  رفته  »بارکلی پرایم«  به  که  کسی  هر  با  بود.  شده 
یک چیز درباره ی این استیک و پنیر ویژه می گوید؛ حتی اگر خودش 
هم امتحان اش نکرده باشد. حتی کسانی که اصال تا به حال از جلوی 
رستوران ِوین هم رد نشده اند، دوست دارند درباره اش حرف بزنند. حتما 
داستان این ساندویچ خبرساز آن قدر جالب بوده که تا امروز، روزنامه های 
و  بارها  و...  »وال استریت ژورنال«  تودی«،  »یو.اس.اِی  مثل  معتبری 
تلویزیونی »دیسکاوری« هم در یکی  پرداخته اند. شبکه ی  به آن  بارها 
»دیوید  کرد.  معرفی اش  دنیا«  غذای  »بهترین  برنامه ی  قسمت های  از 
بکام2« هم یک بار به رستوران شان رفت و یکی از همین استیک و پنیرها 
خورد. »دیوید لترمن3« از سرآشپز بارکلی دعوت کرد به نیویورک برود و 
در برنامه ی »لِیت شو« یکی از این ساندویچ های فوق العاده اش را درست 
کند. این همه شایعه و شلوغ کاری در نهایت برای چه بود؟ یک ساندویچ. 
حرف های مردم، خیلی کمک اش کرد. »بارکلی پرایم« تقریبا ده سال 
واقعا  بلکه  باال،  را بکشد  توانست خودش  تنها  نه  افتتاح شد؛ ولی  قبل 
درخشید! تا به حال جوایز غذایی خیلی زیادی برده است و حاال دیگر 
اسم اش در فهرست بهترین رستوران های فیالدلفیاست. از همه ی این ها 
بله،  ساخته.  مرید  خودش  برای  پرایم«  »بارکلی  که  است  این  مهم تر 

حرف غذای بارکلی دیگر همه گیر شده.

2- David Beckham 
3- David Letterman 
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ولی چرا محصوالت، ایده ها و رفتارها ُمسری می شوند؟ مثال های زیادی 
در این باره وجود دارند. مچ بندهای زرد »لیواسترانگ4«، ماست کم چرب 
»گریک«، راهبرد مدیریتی شش سیگما، ممنوعیت استعمال دخانیات، 
رژیم های الغری و »آتکینز« و کم کربوهیدرات. در مقیاس کوچک تری 
یک  مثال  دارد.  وجود  پویایی   همین  دقیقا  هم  محله ها  و  شهرها  مثل 
باشگاه ورزشی در یک دوره ی زمانی مشخص، ورد زبان ها می شود و همه 
یک باره به این نتیجه می رسند که فقط در آن جا می توانند خوش اندام 
شوند. یا حتی در مورد مکان های مذهبی مثل کلیسا هم این مورد وجود 

دارد. حاال مدرسه که دیگر جای خود دارد.
این ها مثال های اپیدمی )همه گیری( اجتماعی هستند. نمونه هایی که 
در آن محصوالت، ایده ها و رفتارها بین مردم پخش می شوند. از یک عده 
یا گروهی از یک سازمان شروع می شود و به مرور گسترش پیدا می کند؛ 
نفر به نفر، مثل ویروس. گاهی هم شکل یک استیک و پنیر صد دالری 
مثال  پیداکردن  این که  با  می کند.  خالی  را  جیب تان  و  می شود  ظاهر 
برای همه گیری اجتماعی ساده است؛ ولی پیدا کردن روش سرایت اش 
آن قدرها هم ساده نیست. با آن همه مبالغ کالنی که به صنعت بازاریابی 
و تبلیغات تزریق شده است؛ هنوز هم محصوالت خیلی کمی، َسِر زبان ها 
می افتند. اغلب رستوران ها از بین می روند، تجارت ها ورشکسته می شوند 
و گرایش های اجتماعی شکست می خورند و حتی هیچ کس پی گیر این 

نمی شود که کجا رفتند.
چرا بعضی از محصوالت، ایده ها و رفتارها موفق می شوند؛ در حالی که 

خیلی ها شکست می خورند؟
  

بهتر  محصوالت،  و  افکار  بعضی  رسم دارشدن  و  اسم  دالیل  از  یکی 
از  می دهیم  ترجیح  ما  همه ی  سادگی.  همین  به  است؛  بودن شان 
وب سایت هایی استفاده کنیم که کار با آن ها راحت تر است، داروهایی را 
4- Livestrong 
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بگیریم که به نظرمان موثرترند و دنباله روی آن دسته از نظریات علمی 
می روند  چیزی  آن  دنبال  ناخودآگاه  مردم  پس  درست ترند.  که  شویم 
که بهتر ظاهر شده و امتحان اش را بهتر پس داده است. یادتان هست 
قبال تلویزیون ها و مانیتورهای کامپیوتر، چقدر بزرگ و بدقواره و جاگیر 
پله  تا  دو  می خواستید  اگر  که  بودند  قلق  بد  و  آن قدر سنگین  بودند؟ 
جابه جای شان کنید یا باید از چند نفر کمک می خواستید یا به ریسک 
دیسک کمرش تن می دادید. یکی از دالیلی که بازار صفحه نمایش های 
تخت، حسابی داغ شد، همین بهتر بودن شان بود. هم صفحه ی بزرگ تری 
داشتند، هم سبک تر بودند. تعجبی ندارد که چرا این قدر محبوب شدند.

 یکی از دالیل دیگر سر زبان افتادن یک محصول، قیمت جذاب اش 
محصول  خرید  قبال  در  می دادند  ترجیح  مردم  تاریخ  طول  در  است. 
بین دو جنس  رقابتی  اگر  بدهند. معموال هم  دلخواه شان پول کم تری 
تقریبا مشابه وجود داشته باشد، بُرد با کاالی ارزان تر است. یا اگر شرکتی 
قیمت محصول اش را نصف کند، فروش اش یک باره چند برابر می شود. 
البته نقش تبلیغات هم، این وسط، کم رنگ نیست. مصرف کننده ها قبل 
از این که چیزی بخرند، باید درباره اش به اندازه ی کافی اطالعات داشته 
باشند. با این حساب، طبیعی ست که مردم فکر می کنند هرچه بیش تر 
برای تبلیغات شان هزینه کنند، به نتیجه ی بهتری می رسند و محبوب تر 
کنید؟  بیش تر  مردم  بین  را  سبزیجات  مصرف  می خواهید  می شوند. 
هزینه ی بیش تر در تبلیغات، تعداد شنوندگان پیام تان را بیش تر می کند 

و باعث می شود مثال بیش تر بروکلی بخرند.
  

با این که کیفیت، قیمت و تبلیغ به موفقیت محصوالت و ایده ها خیلی 
کمک می کنند، ولی این ها همه ی ماجرا نیستند. اسم های »اولیویا5« و 
»روزالی6« را در نظر بگیرید. هر دو اسم های دخترانه ی خیلی زیبایی 

5- Olivia 
6- Rosalie 
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هستند. اولیویا در زبان التین یعنی درخت زیتون و نماد ثمربخشی ست 
و زیبایی و صلح. روزالی هم ریشه ی التین و فرانسوی دارد و از کلمه ی 
»گل ُرز« گرفته شده است. تعداد حروف هر دو تقریبا یکی ست، هر دو 
به مصوت ختم می شوند و اسم مستعار های جالبی هم می توان از هر 
دو ساخت. هر سال، هزاران نوزاد در ُکل دنیا به این اسم ها نام گذاری 
این  به  را  نفر  چند  واقعا  ببینید  کنید  فکر  لحظه  چند  ولی  می شوند. 
نام ها می شناسید؟ تا به حال چند نفر را با نام اولیویا و چند نفر را با نام 

روزالی دیده اید؟
شرط می بندم حداقل یک اولیویا می شناسید؛ ولی به احتمال خیلی 
روزالی  یک  هم  اگر  نمی آید.  یادتان  روزالی  نام  با  خانمی  هیچ  زیاد، 
می کنید  فکر  می شناسید.  اولیویا  تا  چند  عوض،  در  باشد،  خاطرتان 
چطور چنین چیزی را می دانستم؟ اولیویا نسبت به روزالی اسم خیلی 
محبوب تری ست. مثال در سال 2010 حدود هفده هزار اولیویا در آمریکا 
نام گذاری شد؛ در حالی که فقط 492 پدر و مادر تصمیم گرفتند اسم 
 1920 دهه ی  در  روزالی  اسم  این که  با  روزالی.  بگذارند  را  فرزندشان 
و  اولیویا  اسم  با  نتوانست  هیچ وقت  ولی  بوده؛  محبوب  خیلی  آمریکا 

شهرت اش در این سال ها رقابت کند.
این توضیح های آخری درباره ی نام ها شاید کمی ذهن تان را از مقوله ی 
کیفیت، قیمت و تبلیغ دور کرده باشد. واقعا مساله این نیست که یکی 
از این اسم ها از دیگری »بهتر« است، قیمت اش مناسب تر است یا مثال 
یک شرکت مهم برای اش بیش تر تبلیغ کرده است تا مردم را مجاب کند 
از این اسم، بیش تر استفاده کنند. هیچ کمپینی هم تالش نکرده است 
تا اسم اولیویا را از زمان بازی و کارتون »پوِکمون« سر زبان ها بیندازد.

»یوتیوب« هم صدق می کند.  ویدیوهای  درباره ی  توضیحات  همین 
ویدیوهای  و  )همه شان  مجانی اند(  یکی ست  ویدیوها  همه ی  قیمت 
خیلی کمی هستند که در دسته ی تبلیغات یا بازاریابی قرار می گیرند. با 
این که فیلم های زیادی در این مجموعه ارزش تولیدی باالیی دارند؛ ولی 

مقدمه
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بعضی از آن هایی که محو و دور از کانون توجه اند، یک باره مثل ویروس 
می افتند به جان مردم. خیلی وقت ها یک انسان معمولی و غیرحرفه ای 
ارزان، تمام فضای مجازی را مسحور  با یک دوربین خیلی معمولی و 
خودش می کند.* پس حاال که هیچ کدام از سه فاکتور کیفیت، قیمت و 
تبلیغ در محبوبیت یک اسم یا یک ویدیو اثری ندارند، واقعا چه چیزی 

اثر دارد؟
  

واگیری اجتماعی
اثر اجتماعی و حرف هایی که دهان به دهان می چرخند؛ مردم عاشق 
هم  به  را  داغ  اخبار  و  اطالعات  شایعه ها،  دارند  زدن اند؛ دوست  حرف 
که  جدیدی  جاهای  درباره ی  دوستان مان  با  داریم  دوست  ما  بگویند. 
درباره ی  داریم  دوست  کنیم.  کرده ایم، صحبت  پیدا  بعدی  سفر  برای 
معامالت خوبی که در بازار اتفاق می افتد با همسایه های مان حرف بزنیم 
شایعه  و  کنیم  پچ پچ  احتمالی  اعتصاب های  درباره ی  همکارمان  با  یا 
فیلم ها می نویسیم، شایعات جدید  درباره ی  اینترنتی  نقدهای  بسازیم. 
را در فیس بوک به اشتراک می گذاریم و دستور پخت های تازه ای را که 
هزار  از شانزده  بیش  روز  مردم هر  توییت می کنیم.  امتحان کرده ایم، 
کلمه با هم رد و بدل می کنند و در هر ساعت درباره ی نام های تجاری، 

بیش از صد میلیون مکالمه انجام می دهند.
اما حرف های دهان به دهان و شفاهی نه تنها دائم است، که خیلی 
برای مان  و  می گویند  ما  به  دیگران  که  چیزهایی  هست.  هم  مهم 
خرید  مطالعات،  افکار،  روی  مستقیمی  اثر  می کنند،  پیامک  یا  ایمیل 
بود،  گفته  همسایه مان  که  وب سایت هایی  آن  به  دارند.  کارهای مان  و 
می کنند،  تعریف  آن ها  از  بستگان مان  که  را  کتاب هایی  می زنیم،  سر 
می خوانیم و به آن کاندیداهایی که دوستان مان قبول شان دارند، رای 
می دهیم. تعریف هایی که دهان به دهان به ما می رسند بین بیست تا 

پنجاه درصد روی تمام خریدهایی که انجام می دهیم، اثر می گذارند.
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