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  مقدمه

 دانشنامه حدودًا متشکل ینا. شود ی افراد داوطلب نوشته می آزاد است که با همکاریاتمحتو بر وب و با ی مبتنیا  دانشنامه۱پدیا یکیو
 ها، سالنامه یها مداخل آن طبق مدخل. دشو ی میبانی پشت۲مدیا یکی وی انتفاعیر غیاد است و توسط بنیا زبان مستقل دن۲۲۹از 

  زندٔهیها  زبانی دانشنامٔه آزاد به تمامیک ی و انتشار جهانینش آفرپدیا ویکیهدف .  روز هستندی و رخدادهایایی جغرافیها فرهنگ
 .آید ی به حساب میا مرجع دنهای یت ساینتر جزو پرمخاطب) یوندهایش پیرو (یک کلیلیون م۶۰ با روزانه پدیا یکیو. یاستدن

گاه برتر   وب۲۰ از یکی اکنون پدیا ویکی
 و ۳ استیدکننگانجهان از لحاظ شمار بازد

 ی دارایبًا تقر۲۰۰۶ سال ٔهیانتا م
 از یشاست که ب  مقاله۴٬۶۰۰٬۰۰۰
 یسی عدد از آنها به زبان انگل۱٬۲۵۵٬۰۶۱
 یزنام شده ن تعداد کاربران ثبت. تعلق دارند

 ینا.  نفر است۳٬۰۹۴٬۰۱۱ معادل یبًاتقر
 به صورت ۱۳۷۹ ی د۲۵ یخدانشنامه در تار

 نوشته یا نوپدی دانشنامٔه تخصصی برایمکمّل
 آن را یها  مقالهتواند ی میر داوطلبه. شد

 به آن معنا است ینو ا.  کندیرایش ویااضافه 
ها را   همان مقالهتواند ی میز نیگریکه د

 یاست بر سپدیا یکیداوطلبان و.  دهدییرتغ
طبق . کنند می یدتأک»  طرفانهی بیدگاهد«
 که توسط هایی یدگاه د،یاست سینا

 ین ا باِزیعت طبیلبه دل. شوند ی میان آنها به طور خjصه بیید تای برای تjشیچاند بدون ه ه ارائه شدی ادبیا برجسته یتهایشخص
 .است  آن بودهیشگی و عدم صحت مطالب از مشکjت همیب تخر،دانشنامه

اند  دارند عبارت مقاله ۱۰۰٬۰۰۰ از یش که بپدیایی یکی و۱۰.  آنها فعال هستندی تا۱۵۲ تعداد پدیا، یکی وی زبانیرایش و۲۲۹ تعداد از
 .یایی اسپانی و پرتغالی، سوئدیتالیایی، ای، هلندی، ژاپنی، لهستانی، فرانسوی، آلمانیسی،انگل: از

  ها تغییرات و ویرایش مقاله

شود و  ها ذخیره می تمام تغییرات روی مقاله. تواند مطالب آن را ویرایش کند پدیا یک دانشنامٔه آزاد است و هر کسی می ویکی
پدیا توسط تعداد بسیار زیادی از کاربران اینترنت در جهان ویرایش و  مطالب ویکی. هستندی قدیمی هر مقاله قابل بازیابی ها نسخه

ای را پاک کند یا اطjعات نادرستی در آن  یعنی اگر کسی محتوای مقاله(ای در آن اتفاق بیفتد  شود و اگر خرابکاری گسترش داده می
پدیا بر اساس این فرضیه شکل گرفته  ویکی. کنند شوند و آن مقاله را اصjح می ادی هستند که متوجه می بسیار زیکاربران) بنویسد

شده و قابل  کار همیشه بیشتر از تعداد خرابکاران است و بر همین اساس به یکی از منابع بسیار پذیرفته های درست است که تعداد آدم
  .اعتماد در اینترنت تبدیل شده است

                                                
1 Wikipedia 
2 Wikimedia Foundation 

  Alexa.comآمار سایت  3

  . قرار داردhttp://fa.wikipedia.org که در نشانی پدیای فارسی صفحٔه اصلی ویکی
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مثjً اگر یک خرابکار بیاید و یک عددی . شود ها هم در آن مشخص می ترین تغییرات مقاله پدیا امکاناتی وجود دارد که کوچک در ویکی
 ۴توانند آن تغییر را واگردانی ها می شود و آن ای از یک مقاله تغییر دهد، آن تغییر دقیقًا برای دیگر کاربران نشان داده می را در گوشه

  .کنند
 بودن و یرایش قابل ویت خاصیگان، رایعگاه آن را به خاطر توز. است  مورد اختjف بودهیشه مرجع همیک به عنوان پدیا کیی ووضعیت
اند و گاه آن را   ستودهین عناویگستردگ

 به ی سنتیها  با دانشنامهیسههنگام مقا
 های ی و اعتبار، جانبدارینانخاطر عدم اطم

د  موروین از عنای و نقص بعضسویه یک
 آن را در یها مقاله. اند انتقاد قرار داده

 نقل ی و مراکز علمی جمعیها رسانه
مجوز حق « آن تحت یها مقاله. اند کرده
 . هستندی قابل دسترس۵» آزاد گنویفتال

  پدیا هدف ویکی

 ینگونه آن را ایاپد یکی ویانگذار بن۶ ولزیمیج
 ی برای کوششیاپد یکیو «:کند ی میفتوص
 ین با باyتریا نشنامه و پخش داینشآفر
 و ین زمی همه مردم روی ممکن برایفیتک

 ی دانشنامه روینا. » استیشانبه زبان مادر
از استفاده  با wikipedia.org یتسا وب
 یرٔه که به زبان جز»یکیو« به نام یافزار نرم
. است ساخته شده» تند «ی به معنییهاوا

 به ید باپدیا یکی باور است که وینولز بر ا
بهتر حتی  یا یتانیکا بر دانشنامٔهفیتیک

 .برسد و چاپ هم شود

 ینترنت ای رویگری گوناگون دهای دانشنامه
 از یدر برخ. اند  قبjً وجود داشتهیاهستند و 

 و ۷ استانفورد فلسفٔه آنها مانند دانشنامٔه
 های یاستس)  وجود نداردیگرکه د (یانوپد
 مقاله وجود یت و مالکیت سّنیسینو مقاله
 پدیا، یکی همچون وییها پروژه. دارند

Susning.nu و Enciclopedia Libre 
ها   آنها مقاله هستند و در همٔه۸یکی ویهمگ

                                                
4 Undo 
5 GNU Free Documentation License 
6 Jimmy Wales 
7 Stanford Encyclopedia of Philosophy 

هم با توجه به » پدیا ویکی« نام .ها را ویرایش کند و تغییر دهد تواند مطالب آن شود که هر کسی می هایی گفته می  به سبک کّلی سایت(wiki) »ویکی« اصطjح 8

ای که در شکل مشخص شده  روی دکمهبرای ویرایش این مقاله، . پدیای فارسی از ویکی» دانشنامه«مقالٔه 
  .است، کلیک کنید

» صفحه ذخیره شود« دکمٔه یبا کلیک رو. های این مقاله را تغییر دهید نوشتهتوانید  در این صفحه می
  .تغییرات شما بjفاصله روی سایت اصلی قابل دیدن خواهد بود
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 ینتر  به بزرگیل تبدپدیا یکیو. شود ی آنها اعمال نمی روای ی رسمیگونه بازنگر یچ و هشوند ی نوشته مشماری ی بهای یسندهبه دست نو
 به خاطر پدیا یکی موجود، ویها  دانشنامهی تمامیناز ب. است ها شده ا و چه از نظر تعداد واژهه ظر تعداد مقاله چه از نیکی ونوع دانشنامٔه

 .است  گشتهیز آزاد گنو متمایفداشتن مجوز حق تال

 مجموعه .یست نی از دانش بشری شدن به مجموعه کاملیلهدف آن تبد.  بماندی دانشنامه باقیک تنها خواهد ی میحًا صرپدیا ویکی
 گنجانده پدیا یکی در وید نبای چه اطjعاتکنند ی وجود دارند که مشخص م»یست نیزی چه چیا پدیکیو« تحت عنوان هایی یاستس

 .اند  خاص شدهی اصjح مطلبیا بر سر اضافه کردن، حذف مشاجره غالبًا باعث یاستها سینا. شوند

  پدیای فارسی ویکی

 و مسعود ۹روزبه پورنادر.  آغاز کردیjدی م۲۰۰۴ سال یهژانو کار خود را در ی فارسپدیای یکیو
 این دانشنامه در نشانی اینترنتی .اند  بودهی نسخٔه فارسگامان یش از پینقیانعل

fa.wikipedia.orgحدود ) ۱۳۸۵آذر (پدیای فارسی تا زمان تهیٔه این مقاله   ویکی. قرار دارد
 . مقاله دارد۱۶۵۸۰

شده   مطرحی و رهنمودهاها یاست سین، قوانیت رعایبند پایانگذاری بنیتدا از ابی فارسپدیای ویکی
 ین اترین  مهماز جمله. بوده است) ی و آلمانیسی انگلپدیای یکیمانند و(تر   بزرگهای یکیدر و

اند   و کاربران آن همواره تjش کردهی فارسپدیای ویکی . استیرتکث  حقیت ذکر منابع و رعامسائل
 کنند و عjوه بر یت رعایران، موجود در ای را، با وجود خjء قانونیرط با حق تکثکه مسائل مرتب

 . درنظر داشته باشندیز را نیرتکث  حقی جهانین قوانیر، حق تکثینٔه کشور در زمین ای فعلینقوان
، با ۱۰افزار آزاد دهندگان جنبش نرم ه هستند که پس از کاربران و توسعزبانانی ی گروه از فارسین اول احتماyًی فارسپدیای یکی وکاربران
 .اند  کردهیت خود رعاهای یت و فعالها یرایشها را در و نامه  اجازهین و ااند یافته یی حوزه آشناین مربوط به ایمجوزها

 به شکل یرث با حق تکی وبjگستان فارسیها و اهال گاه  وبینولئ مسی عمومیی ناآشنای، فارسپدیای یکی ویها  چالشینتر  از بزرگیکی
 های نوشت وبگاهها و   از وبشده ی کپهای نوشته شود، یاست که باعث م) ۱۱کریتیو کامانزمانند گنو و  (آزاد یمه آزاد و نیعام و مجوزها

 . نداشته باشندی هماهنگیر دربارٔه حق تکثپدیا یکی وهای یاست غالبًا با سیفارس

 ی شد تا مقاyت تا حد ممکن داراین بر ای سعپدیا، یکی دانشنامٔه آزاد وی فارس فعال، در نسخٔهنویسان یکی هر صورت، با کوشش ودر
 . هر نوشتار آورده شودیین در پایوندمنبع و مرجع باشند و منابع و مآخذ آنها همراه با پ

  پدیا اعتبار و دقت ویکیارزیابِی 

  پدیا انتقادات از ویکی

 یا  در مصاحبهی بردلیلیپف. است  قابل اعتماد ساختهیر غیا  را دانشنامهپدیا یکیو ی، همگانیرایش باورند که مجوز وین بر اینمنتقد
 که شناسد ی را نمیگری کتابدار دیچه« و کند ی استفاده نمپدیا یکی انجام داد گفت که او هرگز از و۲۰۰۴ در سال ینکه با روزنامه گارد

 کند که ین تضمیددر کتب منتشرشده، ناشر با.  استپدیا یکیننده در وک  کنترل عدم وجود قدرِتی،مشکل اصل.  کار را انجام دهدینا
» .رود یبر باد ماین موضوع   همٔهپدیا یکی مثل ویزیاما با وجود چ.  داردین به ای امرار معاش او بستگیرااطjعات کتابش درست است ز

                                                                                                                                                            
  .ساخته شده است)  به معنی دانشنامهencyclopediaو با تقلید از وازٔه انگلیسی (همین موضوع 

  .کند افزارهای آزاد فعالیت می است که بر روی نرم» وب شریف فارسی«آموختٔه دانشگاه صنعتی شریف و مدیر فنی شرکت  دانش روزبه پورنادر 9
10 Free Software Movement 
11 Creative Commons 
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 استوار است که ین بر اپدیا یکی ویٔهفرض«: گوید ی طور منی این با گاردیا  در مصاحبهریتانیکا دانشنامه بیرایشگران ویسد پاپاس رئِت
 به عنوان پدیا یکی ویرامون پی در بحث۲۰۰۵ درسال یددانا بو» .است  ثابت نشدهیچگاه هیه فرضینا. انجامد ی مداوم به کمال میشرفتپ

 از یا  به منبع گستردهیل تبدینده در آمًا حتی دانشنامه نخواهد شد ولیک گاه یچا هپدی یکیو «:گوید ی طور مین ای منبع دانشگاهیک
 یچ که هدانند ی حق خود میت سّنیها هنوز هم دانشنامه» . خواهند داشتیادی اهداف مختلف ارزش زی که براشود یدانش م
 .گیرند ی به گردن نمی احتمالی در قبال خطاهایتیمسئول

 در روزنامٔه علم»  بهترهای یدگاهد« در بخش پدیا یکی ویها لهبه مقا. کنند ی را رد نمپدیا یکی هم وی دانشگاههای یط محهمٔه
(Science Journal) است  قرار گرفتهییها ارجاع .  

است و   را مورد انتقاد قرار دادهپدیا یکیو» دانشنامٔه مورد اعتماد« تحت عنوان یا  در مقالهیتانیکا سابق بریرایشگر ویهنر  مکرابرت
کنندگان   دخالتییر تا ابد در معرض تغی ولیابد دست یی اعتبار باy به درجٔهپدیا یکی در ویا ت مقالههر چند که ممکن اس «نویسد یم
 فن ی که نوعFUD نوشته و آنها را یهنر  مکهای استدyل در رد ای یبیهآرون کرون مقاله تکذ» .سواد قرار خواهد داشت ا کمی اطjع یب

 یریٔه بخش تحریسرئ. است  اطjق کرده)است»  و شکینانترس، عدم اطم «یه معنا مخفف سه واژه بیسیو در زبان انگل( یتجار
 و در شود ی می رسمیکه باعث رد بازنگر» ضد نخبه «یت داشتن ماهیل به دلپدیا یکی، از و۲۰۰۴ سال خر سانگر در اوایسابق، لر

 . انتقاد کردگردد ی آن میها  موجب کاهش اعتبار مقالهیجهنت

 یشسانگر پ. شود ی باعث صحت مطالب می همگانیرایش که قرار دادن مقاyت در معرض وکند ی فرض مینطور اپدیا یکی ویرایشی وروند
 یجو» . رخ خواهند دادی کمتری خطاهایاد، زیها با داشتن چشم« : گفته بود۱۲باز متن  در مورد توسعٔهینوس با اشاره به قانون لیناز ا
 به نوع ی بستگی مسئله کمینهر چند ا« که نویسد ی مطور ین اپدیا یکیت مطالب ومورد صّح در فناوری های یت از شخصیکی یتوا

 ی مطلبیا است که آینرشته دارد، پرسش ا
 به دست یق دقی منبع اطjعاتیککه از 

 که توسط ی مطلبیاتر است   درستآید یم
 یدهد) یرایشبا امکان و(صدها هزار نفر 
 یشآزما  یکدر» .ه ماندیشده و هنوز باق

 در پدیا یکی ویی توانای که روی رسمیرغ
 انجام شد، یرصحیحکشف اطjعات غ

 ین که ادارد ی میان طور بین ایسندهنو
 یست نیاب یقت حقیسمیمکان «یانجر

 است، گیری یأ ریسم مکانیه شبیشتربلکه ب
 که اشتباه به ی ممکن است مطلبیجهدر نت

  ». شودی تلقیحنظر نرسد صح

  پدیا ت ویکیجوایز و افتخارا

 ۲۰۰۴ در اکتبر c't ای یانه رایمجله آلمان
 مقاله ۶۶کارشناسان .  انجام دادپدیا یکی و و۱۴» انکارتایکروسافتما« ۱۳»یوم،براکهاوس پرم« یها  دانشنامهین بای یسهمقا) ۱۳۸۳ مهر(

 یکروسافت و ما۳/۳ یوم پرمهاوس، براک۵ از ۳/۶ پدیا یکی و: قرار بودندین از ایی نهایازاتامت.  کردندیابی گوناگون را ارزیها از رشته
 در پدیا یکیو« که نویسند ی مطور ینها ا  دانشنامهیرامون پیلی در تحلیندیانا دانشگاه ای پروفسورهاینگ و ِهریگِام. ۱/۳انکارتا 

                                                
12 Open Source 
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 .های مختلف وارد شد توان به زبان از این صفحه می. ها صفحٔه انتخاب زبان: پدیا صفحٔه آغازین ویکی
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  ».بخشد ی را بهبود میت منابع اطjعات سّنی، جاریع و وقای دارد، همچون فناوریشتری بیی که تواناییقلمروها

 فهرست، یندر ا. منتشر کردرا » ۲۰۰۵ محصول برتر سال ۱۰۰« به نام ی فهرست۲۰۰۵ ژوئن ۱ یخدر تار ۱۵»ُورلد سی یپ«مجلٔه 
 تعلق یمحصوyت برتر« به یزه جاین مجله اعjم کرد که اینا.  محصول برتر سال شناخته شده بود۱۰۰ از یکی به عنوان پدیا یکیو
 بود ی منتخب برتر۲۳ جزو پدیا یکی نبودند و وی محصوyت، تجارینهمٔه ا» . باشندیخته را با ابتکار آمیکاربرد های بلیت که قاگیرد یم

. یافت یص تخص۱۶یرفاکس فایjموزمرورگر اینترنتی  فهرست به ینمقام اول ا.  قرار گرفت۶۰ در مقام پدیا یکیو.  بودندیگانکه ذاتًا را
 و یکر گوگل، فلیل از قبیشمار  انگشتهای یتسا  تنها شامل وب، بودیافزار  و سختزاریاف  نرم فهرست که مملو از نام محصوyتینا
 یگر دی اطjعاتیت تنها ساپدیا یکی از ویر که به غشد ی مشاهده میمزتا یویورک نیتسا  نام وب۳۳ در ردٔه ینهمچن.  بودیو آرشینترنتا

 .بود

   چیست؟(GFDL) گنو مستندات آزاد دانشنامٔه آزاد یعنی چه؟ مجوز

مستندات «رایت قرار ندارند، بلکه جزء  های دیگر، تحت قانون کپی ها و کتاب پدیا برخjف بیشتر دانشنامه های دانشنامٔه ویکی مقاله
ها  پدیا را تکثیر کرد، یا حتی تغییر داد، یا برای منظورهای مختلف از آن های ویکی متن مقالهتوان  یعنی می: آیند به حساب می» آزاد

شوند که توسط بنیاد   منتشر می17GFDLپدیا تحت مجوز  های ویکی تر صحبت کنیم، مقاله اگر بخواهیم دقیق. استفاده کرد
ای را که تحت این مجوز  است که اگر کسی بخواهد نوشته یک ویژگی مهم این مجوز این ۱۹. منتشر شده است۱۸افزارهای آزاد نرم

  . باقی بماندGFDLمنتشر شده است، تکثیر کند یا از آن برای منظوری استفاده کند، مجوز نوشتٔه نهایی هم باید همان 

  های دیگر پدیا نسبت به دانشنامه های ویکی برتری

  محتوای الکترونیکی

نسبت به ) و به طور کلی الکترونیکی(های اینترنتی  اینترنتی است، همٔه امکانات و مزایایی که محیطپدیا یک دانشنامٔه  جا که ویکی از آن
های مهم مربوط به آن مقاله  هپدیا در متن هر مقاله به واژ ویکیمثjً در . نوشتارهای کاغذی دارند، در این دانشنامه هم موجود است

های  ها و کتاب تر از دانشنامه بسیار سادهدانشنامه یداکردن اطjعات گوناگون در این  به این ترتیب پ۲۰.داده شده است) لینک(پیوند 
  .کاغذی است

   مقا;ت و موضوععدم محدودیت در حجم

بنابراین  .بندی وجود ندارد های الکترونیکی، برخjف نوشتارهای کاغذی، محدودیتی در تعداد صفحات و مشکلی در صفحه در محیط
مقاله داشته باشد؛ تواند دربارٔه موضوعات بسیار زیادی  پدیا می عjوه بر این ویکی .توانند هر حجمی داشته باشند یا میپد های ویکی مقاله

تر از آن، به خاطر تغییرات زودهنگام آن موضوعات،  مهمهای کاغذی به خاطر محدودیت در تعداد صفحات یا  که دانشنامهموضوعاتی 
پدیا  ای دربارٔه خودتان در ویکی توانید مقاله پدیا دربارٔه هر موضوعی مقاله ندارد؛ مثjً شما نمی البته ویکی .دارندنشان  ای درباره مقاله

قوانین دقیقی  ها و ای داشته باشند؛ برای تعیین این ارزش، مjک آیند که ارزش دانشنامه میپدیا  فقط موضوعاتی در ویکی! بنویسید
  .وجود دارد

                                                
15 PC World )دنیای رایانه(  
16 Mozilla Firefox 
17 GNU Free Documentation License 
18 Free Software Foundation (www.fsf.org) 

  . قابل دسترسی است(www.fsf.org)افزارهای آزاد   متن این مجوز در سایت اینترنتی بنیاد نرم19
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  .عامل نوشته شده است ای بروید که در آن توضیحاتی دربارٔه سیستم به صفحه» عامل سیستم«روی واژٔه 
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  ی و نمادهای علمیهای ریاض نمایش فرمول

های مربوط   به این ترتیب مقاله.کند های ریاضی و سایر نمادهای علمی استفاده می ای برای نمایش فرمول پدیا از ابزارهای پیشرفته ویکی
  .شوند به خوبی در آن نمایش داده می علمی به موضوعات تخصصِی

  پیوند به بیرون

های  هایی به سایت)لینک(هستند که در آن پیوند » پیوند به بیرون«ای به نام  انه جداگپدیا اغلب دارای بخش های ویکی هریک از مقاله
های  دربارٔه آن مقاله در سایتتواند به راحتی منابع اطjعاتی مورد نیاز خود را   به این ترتیب، خوانند می.شود مختلف اینترنت آورده می

  .شود  فقط به خودش محدود نمیاپدی در نتیجه، دامنٔه اطjعات ویکی. دیگر پیدا کند

  روز بودن اط@عات به

. است  شدهیش خلق شوند ستایا شده به روز ی جاریع ضمن وقایشها  مقالهدهد ی اجازه مینکه به خاطر ایکی ویک به عنوان پدیا یکیو
ای با توجه  بنابراین اگر محتوای مقاله. کنند خوانند و ویرایش می پدیا را می ویکیهای  روزانه تعداد بسیار زیادی از کاربران اینترنت مقاله

 هند که یانوس اق  مثال مقالٔه مربوط به زلزلٔهیبرا. شود به تغییرات روز به بازنگری نیاز داشته باشد، این کار معموyً به سرعت انجام می
  .اپ شد از مطبوعات چی نوشته شد به سرعت توسط بعضیسی انگلپدیای یکی بعد از وقوع آن در ویعًاسر

  پدیا تاریخچٔه ویکی

 دانشنامٔه  پروژٔهیانوپد.  شروع به کار کردیا نوپدیلی به عنوان نسخه تکمپدیا یکیو
 ی رسمیان جریک یق توسط کارشناسان و از طریشها  بود که مقالهینی و آنjیگانرا

 یتتحت مالک) ۱۳۷۸ اسفند ۱۸ (۲۰۰۰ مارس ۹ یخ در تاریانوپد. شدند ینوشته م
 برجستٔه آن یاعضا.  شدیانگذاری بند شرکت پورتال وب بویک که یسومشرکت ب

 یس سانگر رئی و لریی نهاگیرندٔه یم شرکت و تصمیس ولز رئیمیعبارت بودند از ج
 یف را توصیا طور نوپدینسانگر ا. پدیا یکی و بعدها ویا و نوشتار نوپدیرایشبخش و

 بود و د مطالب آزای دارایا تنها نوپد، موجود آن زمانیها  تمام دانشنامهین که بکند یم
 یش عمومیتضمنًا به خاطر ماه.  قرار داشتینترنت ای رویرا اندازه نداشت زیتمحدود

 هفت مرحله ی دارایانوپد.  بودطرف یکنندگان بالقؤه خود، ب  شرکتیعو محدودٔه وس
 به  بعدها همگانی مختلف بود ولهای ینه توسط کارشناسان متخصص در زمیبازنگر

 یغات تبلی براییها  دانشنامه بود نقشهین اگذار یه که پایسشرکت بوم.  کند استیارها بس  مقالهید تولی براند روین که ایدند باور رسینا
 پدیا یکی ویل درست قبل از تشکی بود ولیا مجوز مطلب آزاد نوپدی دانشنامه در ابتدا داراینا.  کندیه آن جبران سرمایقداشت تا از طر

 . آزاد گنو کردیف به مجوز حق تالیل خود را تبدجوز م۲۱ استالمنیچاردبر اثر اصرار رو 

 یانوس به اقwikipedia.com و با نام یسیوفقط با زبان انگل) ۱۳۷۹ ی د۲۵( ۲۰۰۱ یه ژانو۱۵ یخ بار در تارین اولی برایا پدویکی
 صورت که ینبه ا. رفت ی به شمار مNupedia.comسایت  تهایی از قابلیکی یه ژانو۱۰ یخ از تارپدیا یکیو.  انداخته شدینترنتا
 ی مشورتیئت پس از آنکه هیول.  وارد شودیا خود را در آن وارد کنند تا پس از مرور به نوپدهای له مقاتوانستند ی می عمومیسندگاننو

 شروع به یا جدا از نوپدیا  به صورت پروژهپدیا ییکبعد از آن و.  برداشته شدیا نوپدیت آن را رد کرد، از ساید مدل تولیاکارشناسان نوپد
.  بودیا نوپد»ی طرفیب «یشین پیاست به سیه اگر چه شب، شدیزیر  اول برنامهیها  همان ماهرد»  طرفانهی بیدگاهد «یاستس. کار کرد

 سال اول به تعداد یانر پاد.  جستجو بدست آوردی موتورهای و راهنماها۲۲ اسلش داتیا، از نوپدی شرکت کنندگانیعًا سرپدیا یکیو

                                                
 .افزارها و مستندات آزاد است ی نرم و اولین نویسندٔه مجوزها(www.fsf.org)افزارهای آزاد   مؤسس بنیاد نرم(Richard Stallman) ریچارد استالمن 21
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 به تعداد ۲۰۰۴ یان و در پا۴۶ به ۲۰۰۳ سال یان، پا۲۶ به بانها تعداد ز۲۰۰۲ سال یانتا پا. ید زبان خود رس۱۸ ین مقاله ب۲۰٬۰۰۰
 پدیا یکیآن به و متون ۲۰۰۳ از کار افتاد و در سال یانوپد) ِسرور (یزبان تا میستند آنقدر کنار هم زپدیا یکی و ویانوپد. ید زبان رس۱۶۱

 .یافتانتقال 

 که کارمند شرکت یلد ُرزنفی را از جرمیکی فکر استفاده از و۲۰۰۰ بار در دسامبر ین اولی که او برادارد ی میان بگونه ینولز اجیمی 
 را از یکی به نام ویزی واقعه بعد از آن بود که سانگر خبر وجود چیناما ا. ید را به او نشان داده بود شنمشابه یکی ویک بود و یسبوم
 جا بود که یناز هم.  را به ولز دادیا نوپدی برایکی مثل ویزی ساخت چیشنهاد و پید بود شنیکیکنندگان و  از استفادهیکی که یتزکوو
. کرده بود شروع به کار یاهمراه با نوپد) یکی ویدو نه تول(لب آزاد ا مطیدٔه تحت همان ایا به نام گنوپدیا پروژه.  شروع شدیکی ویختار
 پدیا یکی از ویبانی آزاد است، شروع به پشتیافزارها  نرمیاد بنارگذ یان استالمن که بنیچاردفعال شد و سازندٔه آن ریر غ پروژه متعاقبًاینا

 .کرد

 یه رو بپدیا یکی از ومحور یسی انگلپدیای یکی ویک و نبود کنترل در ی تجاریغات از ترس تبل۲۰۰۲ یه در فوریایی اسپانکاربران
Encyclopedia Libreم کرد که ویکم.  رفتندjنشان نخواهد داد و یغی تبلیچ پس هین از اپدیا یکی بعد در همان سال، ولز اع 

 . انتقال دادwikipedia.org آن را به یتسا وب

 خواهرش تا به یها  و پروژهیاپد یکیو.  شکل گرفتیا و نوپدپدیا یکی وین از بمدیا یکی ویادبن) ۸۲خرداد ۳۰ (۲۰۰۳ ژوئن ۲۰ یخ تاردر
 ی برا۲۰۰۲ سپتامبر در ماه اکتبر ۱۱ حمjت یاد به پدیا یکی خواهر و پروژٔهیناول. اند  سازمان ناسودبر کار کردهین احال تحت ادارٔه

 از یا موعه که مج۲۴گفتاورد یکی، و۲۰۰۲ها بود در دسامبر   که پروژه فرهنگ واژه۲۳واژه یکیو.  آن روز ساخته شدث حوادیادآوری
 که با مشارکت یگانی رای از کتابهایا  که مجموعه۲۵نسک یکی و پروژه ومدیا یکی هفته بعد از افتتاح ویک معروف بود درست یها گفته
 . داده خواهند شدیح توضیjً کرد که ذیدی جدیها  بعد از آن شروع به پروژهمدیا یکیو.  افتادراند در ماه بعد به کا  نوشته شدهیهمگان

 یا مقاله ۱۰۰ خود روزانه در حدود یدایش پییدر دو سال ابتدا. است یده سنجیشها  خود را با شمارش مقالهیت از ابتدا وضعپدیا یکیو
در سال . ید مقاله رس۱۰۰٬۰۰۰به سرعت ) ۱۳۸۱بهمن  ۲ (۲۰۰۳ یه ژانو۲۲ یخ در تاریسی انگلپدیای یکیو. شد یکمتر به آن اضافه م

 در پدیا یکیو) ۸۲اسفند  ۶ (۲۰۰۴ یه فور۲۵در . یدند مقاله در روز رس۳٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰ یبی به نرخ رشد تقرپدیا یکی ویها  مقاله۲۰۰۴
 ۱۰۵ در پدیا یکی ویها مقاله) ۸۳ یور شهر۲۹ (۲۰۰۴ سپتامبر ۲۰ یخدر تار. یافت مقاله دست ۵۰۰٬۰۰۰ یزان خود به می زبانهایتمام

  .ید رسیلیون میکزبان به 

  پدیای فارسی  و صفحات راهنمای ویکیها نامه شیوه

های خوب که از نظر نگارشی و   برای راهنمایی کاربران خود دربارٔه نوشتن مقاله)ها پدیای سایر زبان همانند ویکی (پدیای فارسی ویکی
حات را نیز کاربران در واقع این صف. قبولی داشته باشند، صفحاتی را به این موضوع اختصاص داده است دستوری و محتوا کیفیت قابل

ها یکی از بهترین  نامه  این شیوه.اند نامٔه فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با توافق همگانی نوشته پدیا با استفاده از شیوه ویکی
  .های موجود به زبان فارسی در اینترنت هستند نامه نامه شیوه

  :های راهنما به این شرح است نام برخی از این صفحه

  نگارشینامٔه شیوه •

 خط فارسی را پاس بداریم •

  یک مقالٔه خوب بنویسیمنهوچگ •

                                                
23 Wikitionary 
24 Wikiquote 
25 Wikibooks 
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 راهنمای مترجمان •

 راهنمای حق تکثیر •

  نامٔه ارجاع به منابع شیوه •

  پدیا منابع ویکی

محتوا پدیا را از نظر  های موجود، مثjً از دائرةالمعارف فارسی مصاحب، استفاده کرد و ویکی توان از دانشنامه شاید سؤال شود که آیا نمی
پدیا تأکید بسیار زیادی روی  شود و در ویکی رایت محسوب می تر کرد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا این کار در اکثر موارد، نقض کپی غنی

  .رعایت حقوق معنوی مؤلفان آثار وجود دارد

توان متن  رایت، نمی  قانون کپی طبق۲۶.رایت قرار دارند های مختلف، تحت حمایت قانون کپی های موجود به زبان تقریبًا همٔه دانشنامه
از » استفاده«رایت باشد غیرمجاز است، ولی  ای که تحت کپی خط از هر نوشته به نقل خط. (یک کتاب را عینًا در جای دیگری نقل کرد

نامه، مثjً توان محتوای یک دانش بنابراین نمی.) محتوای هر مطلبی برای نوشتن یک کتاب یا مقالٔه جدید، با ذکر منبع، مجاز است
که (پدیا باید با مشارکت کاربرانش نوشته شوند  های ویکی در نتیجه مقاله. پدیا وارد کرد دائرةالمعارف فارسی مصاحب را، عینًا در ویکی

 یا GFDLیا از منابع دیگری تأمین شوند که تحت مجوز )  منتشر شودGFDLهایشان تحت مجوز  اند که حاصل نوشته قبول کرده
  .های مستندات آزاد هستندسایر مجوز

  گیری نتیجه

این دانشنامه که تمامًا با مشارکت . پدیا، معرفی شد در این مقاله یکی از منابع باارزش فارسی روی اینترنت، یعنی دانشنامٔه آزاد ویکی
در ضمن، . نت جبران شودشود، بستر مناسبی است تا با آن بخشی از کمبود منابع علمی به زبان فارسی روی اینتر کاربران نوشته می

 .این دانشنامه بستر مناسبی برای رعایت حقوق معنوی مؤلفان و آشنا شدن با مجوزهای مستندات آزاد است

                                                
  .رایت قرار دارد فرض تحت حمایت قانون کپی رایت نشده باشد، به طور پیش ای، حتی اگر در آن ذکری هم از کپی در واقع هر نوشته  26


