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 پديا، دانشنامهٴ آزاد از ويکی

 

اين مفهوم . ، کاربرد چندگونگی  فرهنگی در نوشتن و صنعت چاپ است )Bibliodiversity:  به انگليسی( بيبليوديورستی

مروزه اين ا .سترده شده استدر دنيای فرانسوی و اسپانيائی گ  ۱۹۹۰ احتماال در آمريکای التين پديد آَمده و در سالهای دهه

، نويسندگان و سازمانهای غير دولتِی مروج و طرفدار چندگونگِی فرهنگی استفاده می مستقل ناناشر  توسط به تناوبمفهوم 

روز " سپتامبر توسط ناشران مستقل به عنوان  ۲۱روز . نام يک ژورنال دانشگاهی است" بيبليوديورسيتی"همچنين . شود
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 خاستگاه و پراکندگی –مفهوم 

اين واژه ابتدا در زبان اسپانيائی به کار  بی شکاما . يد آورد، مشخص نيسترا پد  دادبيبليوديورسيدقيقا چه کسی واژه اين که 

ن ااشرعه مستقل نجام گروهی از ناشران شيلی مدعی هستند که برای نخستين بار اين واژه را به هنگام تاسيس .رفته است

نقش محوری در پديد ) RIL Editores(به نظر می رسد نشر ريل اديتورس  .به کار برده اند ۱۹۹۰شيلی در اواخر دهه 
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اين ادعا گاهی از سوی ناشران اسپانيائی مورد مناقشه قرار گرفته است، به طور مشخص اما  .آوردن اين واژه داشته است

بهرحال تا . معتقدند اين واژه را خود پديد آورده اند که ددر مادري) Bibliodiversidad" (بيبليوديورسيداد"ه سوی گرو

توسط اسناد و مدارک چاپ شده که حاوی تاريخ چاپ برای تائيد مدعا باشند، به اثبات  فرضيهامروز هيچ کدام از اين دو 

 .نرسيده است

) Bibliothèque Interculturelle pour le Futur" (ميان فرهنگی برای آيندهکتابخانه "مسولين موسسه  ۱۹۹۹در سال 

ميشل ساکوئت توسط و )  Charles Léopold Mayer Foundation( لئوپولد شارل بنيادکه برنامه ای است ايجاد شده توسط ، 

)Michel Sauquet (و اتين گالوئانت )Étienne Galliand( جون در اسپانيا برگزار اداره می شود، کنفرانسی را شهر گي

 .طالح در زبان اسپانيائی مواجه شدندکنفرانس برای اولين بار با اين اصدر اين و   کردند

اعالم موجوديت کرد و اين واژه توسط بنيانگذاران اين  )۲(ن مستقل ا، اتحاديه بين المللی ناشر۲۰۰۲ل در ماه می سا

 . سازمان مورد استفاده قرار گرفت

از اين زمان به بعد، اتحاديه ناشران مستقل نقش عمده ای در ترويج و اشاعه اين اصطالح بر عهده داشته است، به خصوص 

برای رهنمائی به بيانيه ( اين سازمانی بين المللی اجالسيه هااستفاده در تمامی ارتباطات و مکاتبات  و از طريق  از طريق

اتحاديه ناشران به مقبوليت ) . رجوع نمائيد ۲۰۰۷و پاريس در سال  ۲۰۰۵، گوالداجاره در سال ۲۰۰۳های داکار در سال 

زبان بيبليوديورسيتی در جهان انگليسی . بين المللی و گسترس سريع اين اصطالح در جهان فرانسوی زبان کمک کرده است

 .گسترده شده استنيز 

 تعريف

ه نياز به گوناگونی اشاره ب ) Biodiversity: به انگليسی ( "تنوع زيستی"بيبليو ديورسيتی با مشابهت به پژواک آوائی واژه 

، متخصص فرانسوی  ) Françoise Benhamou(فرانسوا بنهامو  . در يک محيط اجتماعی دارد انتشارات در دسترس، 

)Assises Internationales de l'Édition ( و ادبيات،  در سخنرانی خود در مجمع بين المللی ناشرين مستقل اقتصاِد هنر

Indépendante ( تنوع زيستی رد:"طالح را چنين تعريف می کندصاين ا)  بيوديورسيتیiversitydBio ( گوناگونی به ،

اين تعريف البته . تعداد عناوين کتاب است، تاب اين گوناگونی ک یسادگی به تعداد گونه های جانوری اشاره می کند، در دنيا

 ؛، تعادل است)Biodiversity(تنوع زيستی  معامل دوم برجسته در مفهو. گرديم همچنان نارسا است که بعدا به آن باز می

ی ايده به شدت ساده ا  ايناگر به تعادل در مفهوم بيوديورسيتی نگاه کنيم، پی می بريم که  .تعادل ميان گونه های جانوری

اگر شما چندين گونه جانوری داريد که تعداد بعضی از آنها بسيار زياد است و بعضی ديگر کمياب هستند ، که  اشاره دارد

اين اتفاق در جهان کتاب هم می افتد، جائی . گونه کمياب غلبه می کنند و يا آنها را می بلعند ان زيادتر است برآنها که تعدادش

بر قفسه های سوپرمارکتها و باالتر  ) Blockbusterبالک باستر( پرفروش و تجاری تصوالنی غلبه و چيرگی محکه نگرا

 )۳( ."آن سخت تر است می شود اشاعهکتابفروشيها است که باعث ناديده شدن و کنار رفتن محصوالتی که  ويترين از آن در
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داد تعتفوق  اين امر  باعث. سرمايه گزاری در معرض تهديد است کزراز سوی توليد بيش از حد و تم امروز بيبليوديورسيتی

به تبع باعث تشديد وسوسه  ، بر سوددهی و  افزايش تمرکز.ش سودمحوری می شودگستر و معدودی از گروههای انتشاراتی

چه از لحاظ ( که ممکن است با صنعت چاپ یتضمين سرمايه سهام داران همينطور به منظور. می شود تغيير قوانين ويرايشی

در و  دنباالبردن پتانسيل تجاری باز سنجيده می شودر جهت  توليداتفاصله داشته باشند،  )فکری و چه از لحاظ جغرافيائی

منطق بازرگانی بر ماجراجوئی  به طرز گسترده ای وقتی .از عدم توازن رنج می برداين امر نتيجه  بعضی مواقع

نقش پروا از قانون عرصه و تقاضای اقتصادی پيروی می کنند و اين باعث تخريب  ناشران بیا کند روشنفکرانه غلبه پيد

اين امر را ). و نو آورانه متعارفبا ارائه متونی چالش برانگيز، غير (در تدارک و انگيختن ايده های جديد می شود   انناشر

در ) bestsellerisation(پرفروش شدن  مانند  سويه افراطی مفهوم تنوع زيستی است، می توانيم  توجه انحصاری بهکه 

 .عرصه انتشارات نام ببريم

با توجه به افزايش تخصصی شدن  دنيای  نشر و حاکم شدن سود محوری بر آن و گرايش آن به سمت ناشران مستقل 

اقع توسط د که در اکثر مونبيش از هرزمانی نقشی را ايفا می کن ،)bestsellerisation(چگونگی پرفروش  کردن محصوالت 

فی تبديل کرده طالح بيبليوگراليدی اصها را به بازيگران اصلی و کآناين نقش  .عظيم مورد غفلت قرار گرفته است  شرکتهای

نويسندگان  مروجو  رهنگی دست به ريسک کردن می زنندآنها کاشفان اصلی استعدادهای جديد هستند، در زمينه های ف .است

به رسميت شناخته شده است، اين  کالن نيزشر نقش مهم اجتماعی توسط گروههای ن اين .آينده هستند ناشر نوشته هایو 

در شرف شناخته شدن جديد و  ناشران مستقل به دنبال نويسندگانبه چاپ رسيده توسط  نوشته هایگروها خود اغلب  در ميان 

 .در جامعه، می گردند

 –سميت شناختن حق بنيادين دفاع و ترويج بخشهای فرهنگی کشورهای عضو سازمان يونسکو با به ر ۲۰۰۵در اواخر سال 

كنوانسيون حمايت و  - هدف سازمان تجارت جهانی است فرهنگی که در آن زمان  به نظر می رسيد در مقابل يکسان سازی

اب می عنوان تنوع و چندگانگی فرهنگی در دنيای کت تحتلذا . ارتقاي تجليهای چندگانگی فرهنگي را به تصويب رساندند

 . توان اقدامات منسجمی در حمايت از بيبليوديورسيتی انجام داد

 چالشهای کنونی

پيشرفتهائی در زمينه حمايت از محصوالت فرهنگی محلی به واسطه حمايت دولتهائی که که به نظر می رسد يدر حال

تصميم گيرندگان به  ،شده است  رهنگی شان هستند ، حاصلخواهان ايجاد و تواناسازی محيط مناسب برای توسعه  صنايع ف

به نظر می رسد  دست يافتن به شاخصه هائی برای نوعی ارزيابی لذا . هان عمل کردن در اين زمينه هستندطور بالقوه خوا

 .بيبليوديورسيتی با داده های کمی و کيفی نيازی فوری است

متون و چه از لحاظ بازاريابی،  قالبز لحاظ تاثير بر چه ا،نقالب ديجيتالی و به تبع دگرگون شدن دنيای کتاب ا عالوه بر اين

امکان ارتباط گسترش  و يان رفتن جنبه فيزيکی کتاباز م .الح بيبليو ديورستی داشته باشدمی تواند تاثير اساسی بر اصط

که به نسبت به  احتماال متضمن اين است) اينترنتیبرای مثال از طريق بازريابی (خوانندگان  /خريداران /با مخاطبينمجازی 



اين بازارهای نوظهور  تسخيراز سوی ديگر . پتانسيل رشد بيشتری دارند  رهای جديداناشران مستقل و ناشران در باز گذشته

احان و توليدکنندگان پلتفرمهای فروش آنالين، طر –توسط بازيگران جديد ) که از لحاظ اقتضادی هنوز به اثبات نرسيده است(

می کند  رشداست که سيستم نشر محصوالت با توجه به امکانات جديد  نحاکی از آ -و غيرهتباطات تکنولوژی ارتجهيزات 

 .همگام با آن اشاعه پيدا کندبدون آنکه بيبليوديورسيتی 

 استفاده و ترويج مفهوم

فرهنگی و  و همچنين شرکتهای) Latin Union(و اتحاديه التين ) Unesco(سازمانهای بين المللی مختلفی مانند يونسکو

 Association Internationale des Libraires(انتشاراتی سهامی مختلفی  مانند انجمن بين المللی کتابفروشان فرانسوی زبان 

Francophones(ران مستقل، اتحاديه ناش )Alliance des Éditeurs Indépendants (قل گوناگونی نشر  مست و انجمنهای

در برزيل و  LIBREدر ايتاليا،  FIDAREدر آرژانتين،   EDINARدر شيلی،  EDIN، در مکزيک  AEMI( مانند

 . فعال هستند) ۵(و بيانيه ها )  ۴(در توليد و ترويج بيبليوديورسيتی از طريق سمپوزيمها، جلسات ) غيره

 )۶. (به چاپ رسيده است ۶۲۰۰کتاب مرجعی درباره بيبليوديورسيتی در سال 

پيرو نامه ای خطاب به نامزدهای انتخابات رياست جمهوری در فرانسه، روزنامه لوموند ازچندين شاخصه  ۲۰۰۶در سال 

 )۷( .پيشنهادی برای ترويج بيبليوديورسيتی استفاده کرد

را مقارن با )   "El Dia B"(ورسيتی بعضی از ناشران اسپانيائی زبان کشورهای آمريکای التين روز بيبليودي ۲۰۱۰در سال 

 .سپتامبر پايه گذاری کردند ۱۲

منتشر شد  ۰۱۰۲در بيانيه استانبول که در نوامبر سال ) The European Writers' Parliament(پارلمان نويسندگان اروپا 

و در جهت  بيان سياستها بايد در جهت جلوگيری از همگون سازی:"به بيبليوديورسيتی اشاره می کند و اذعان می دارد 

 )۸".(ترويج بيبليوديورسيتی باشد

يشن توسط اتحاديه ناشرين مستقل و دابل پانتکچوا ۲۰۱۱ماه ژانويه سال اولين شماره مجله بين المللی بيبليوديورسيتی در 

) Double Ponctuation   (انتشار يافت) .۹( 

 

 )گفتاورد( نقل قول 

فرانسو ريويرا ، معاون مديرکل فرهنگی يونسکو،  در سخنرانی خود در افتتاحيه اجالس نشر مستقل در ماه جوالی سال 

به دنبال تاکيد کو همانطور که يونس) : " Assises Internationales de l'Édition Indépendante(در پاريس   ۲۰۰۷
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محتوا در بازر بر تنوع و گوناگونی بيان و همچنين ی و تکميلی  تنوع در عرصه فرهنگ و تنوع زيستی است، بر نقش متمم

نظارت می کند،  می نامند" بيبليوديورسيتی"بين المللی کتاب نظارت می کند ، به عبارت ديگر از نزديک به آنچه بعضی 

 ."و در آستانه ورود به عرصه استفاده عمومی است ای پذيرفته شده گسترده رواژه ای که به طو

بيبليوديورسيتی ای که ما :"  ۲۰۰۸ماه ژانويه سال  ۲۸ر ، دپواتو شارانت در پاريس شواری منطقه  سيسگولن رويال، رئ

ل و دسترسی به از آن دفاع می کنيم، يک بيبليوديورسيتی در دسترس همگان و عمومی، از فرصتهای برابر برای تحصي

 ."دانش حمايت و پشتيبانی می کند
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 :ن همچني. ۷

 )فرانسوی(مقاالت مرتبط  – ۷٫۱

 Livre équitable (Fairtrade books) 

 Éditeurs indépendants (independent publishers) 

 Bibliodiversité(in French) 

 

 پيوندها و منابع ديگر. ۸

 Trois Espaces Linguistiques: Organisation Internationale de la Francophonie 

(organisation of French-speaking countries), *Latin Union, CPLP (Community of Portuguese 

Language Countries), Organisation of Ibero-American States[(article on independent 

publishers in the Latin world; French only)] 

 International Alliance of Independent Publishers 

 Website of the international journal “Bibliodiversity” 

 El Día de la Bibliodiversidad, "El Día B" 

 The European Writers' Parliament, Declaration of Istambul 2010 
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