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  منبع: مجله تايممنبع: مجله تايم       ترجمه: احمد شريف پور ترجمه: احمد شريف پور

ده ســال از زمانى كه ويكى پديا در پانزدهم ژانويه 2001 نخستين مقاله اش را منتشر كرد، مى گذرد. همانند هر پديده ديگري ويكي پديا در 
اين مقاله نگاهى خواهيم داشت به ده لحظه حساس و شايد سرنوشت سازى كه اين دانش نامه انقالبى آنالين از سر گذرانده است.

ده ســال از زم
اين مقاله نگاهى خ

گري ويكي پديا در 
ست.

بنيان گذار ويكى پديا چه كسي بود؟

ــامبر 2005 توجه زيادى را به خود جلب كرد، يعنى زمانى  جيمى ويلز در دس
ــد (Roger Cadenhead) فاش كرد كه رئيــس بزرگ ويكى پديا،  كه راجر كادن  ه
ــور معمول در  ــر داده اســت. كارى كه به ط ــه اش را تغيي ــار زندگى نام چندين ب
ــاى منفى مواجه مى شــود. كادن هد در وبالگش با  فرهنگ ويكى پديا با واكنش ه
ــه اش را تغيير داده  ــون هجده بار زندگى نام نام workbench نوشــت كه ويلز تا كن
ــنگر (Larry Sanger) كارمند سابق ويكى پديا  است. حذف جمله هايي كه لرى س
ــرد، از جمله اين ويرايش ها  ــوان ديگر بنيان گذار ويكى پديا توصيف مى ك را به عن
بود. هرچند مقاله كنونى ويكى پديا درباره چگونگى پيدايش ويكى پديا به سادگى 

ــنگر و جيمى ويلز ويكى پديا را بنيان گذارى كرده اند»، اما زمانى هم بود كه ويلز به كم رنگ كردن نقش سنگر در  نوشته شده است: «لرى س
شــكل گيرى ويكى پديا تمايل داشت. زمانى كه از ويلز خواسته شــد تا درباره اين تخلف توضيح دهد، او عنوان كرد كه  اين تغييرات براى 
روشــن ساختن و توضيح دقيق تر نقشــى كه هريك از آن دو در شكل گيرى سايت داشته اند، الزامى بوده اســت. او همچنين ادعا كرد، اين 
تغييرات هيچ ربطى به مشاجره هاي قبلى ميان آن ها نداشته است. در سال 2002 و پس از اختالف هاى مكرر بين سنگر و ويلز بر سر خواسته 

سنگر، يعنى خالص كردن سايت از شر «مزاحم ها» و «گونه هاى هرج ومرج طلب» او از كار در ويكى پديا استعفا داد.

10 لحظه سرنوشت ساز در تاريخ درباره ويكي پديا
لحظه هاي به يادماندني
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تولد الست پديا و باقى ماجراها

اين مقاله شماره ده ميليون است

مرگ دروغين

ويكى پديا مملو از اطالعات اســت، اما اين براى طرفداران ســريال مشهور شبكه 
ABC يعنى گمشدگان (Lost) كافى نبود و به اين ترتيب بود كه الست پديايى پا به عرصه 

گذاشــت كه اكنون بيش از هفت هزار مدخل مختص اين سريال تلويزيونى پرطرفدار 
را در خود جاى داده اســت. اين تنها يكى از چندين و چند ويكى است كه از ويكى پديا 
Wik) همانند خود ويكى پديا توسط بنياد ويكى مديا  onary) الگو گرفته اند. ويكشنرى
اداره مى شود و هدف نهايى آن پوشــش «همه لغات از همه زبان ها» است. سيتيزنديوم 
Ci) توســط ديگر بنيان گذار ويكى پديا، يعنى لرى سنگر ايجاد شده است  zendium)

تا به گزينه اى «قابل اعتمادتر» از ويكى پديا تبديل شــود، در حالى كه اسكوالرپديا (Scholarpedia) كه مدخل هايش توسط متخصصان و 
خبرگان نوشته شــده و بازبينى مى شود، بيشتر شبيه سلف «كوتاه عمر» ويكى پديا، يعنى نوپديا (Nupedia) است. از ديگر مقلدان مشكوك 
ويكى پديا آنســايكلوپديا (Uncyclopedia) است كه خود به ســادگى اعالم مى كند، «پر از اطالعات نادرست و دروغ هاى بزرگ است.» و 
ــيوه اى خنده دار و نه لزومًا درســت توضيح  Encyclopedia Drama) كه به گفته خودش هر چيزى را به ش ca) ديگرى دانش نامه دراماتيك
ــايد ســرگرم كننده ترين ويكى تقليدى، كنســرواپديا (Conservapedia) باشــد كه خود را با عبارت «يك ويكى دانش نامه  مى دهد. اما ش

خانواده دوست و محافظه كار» معرفى مى كند و خط مشى هاى مشاركت كنندگان در آن با عنوان «فرمان» ارائه مى شوند.

در آوريل سال 2008 ويكى پديا اعالم كرد، ده ميليون امين مقاله اش را منتشر كرده است. 
رسيدن به اين نقطه نشان دهنده چندين سال رشد سريع سايتي بود كه در سپتامبر 2004 يك 
ميليون امين مقاله اش را منتشــر كرده بود. افزوده شدن حدود نه ميليون مقاله در بازه زمانى 
ســه و نيم ساله، نه فقط نشــانه اى از گسترش سايت در نســخه پرطرفدار انگليسى، كه به 
تنهايى حاوى ســه ميليون مقاله است، بلكه نشانه گسترش بين المللى سايت بود. در حال 
حاضر، ويكى پديا در 250 زبان به انتشار مقاله مى پردازد. جالب است بدانيد كه مقاله يك 

ميليون ام به زبان مجارستانى و درباره نيكوالس هيليارد (Nicholas Hilliard) زرگر و نقاش 
انگليسى قرن شانزدهم نوشته شده است.

مشكِل داشتن يك دانش نامه آزاد كه هر كس مى تواند آن را ويرايش كند، اين است كه هميشه 
ــتفاده مى كنند. هرچند اين سايت  تعدادى «ســيب گنديده» وجود دارند كه از اين آزادى سوءاس
ــتباهات و بى دقتى ها به طور  ــرل و نظارت بر محتوياتش خــوب عمل كرده و اش ــون در كنت تاكن
ــتباهى ابلهانه مانند  ــول ظرف چند روز اصالح مى شــوند، اما هر ازگاهى خبرى جعلى يا اش معم
يك بيمارى ويروســى مزمن در محتويات ســايت باقى مى ماند. بسيارى از چهره هاى مشهور، از 
ــتمدارانى مانند سناتور تد كندى (Tedd Kenney) كه اكنون واقعًا بدرود حيات گفته است و  سياس
ــايروس (Miley Cyrus) تجربه  رابرت بايرد (Robert Byrd) و خواننده محبوب نوجوانان مايلى س
ــته اند. در يكى از اين موارد كه در ماه مارس  ــايند شنيدن خبر مرگ نابه هنگام خود را داش ناخوش
ســال 2007 روى داد، سين باد (Sinbad) هنرپيشه و كمدين مشــهور تماسى از دخترش دريافت 
كرد كه پس از خواندن صفحه ويكى پدياى مربوط به پدرش و گزارش فوت وى در اثر يك حمله 
ــنيدن اين شايعات  قلبى، با وى تماس گرفته بود تا از ســالمت وى اطمينان حاصل كند. هنگام ش

سين باد به آسوشيتد پرس گفته بود: «روز شنبه من از مرگ برگشتم و پس از آن دوباره مردم.»
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كنگره خودش را ويرايش مى كند

يك استاد تاريخ كه به تهديدي امنيتى تبديل شد

ويراستارى كه شياد از آب درآمد

كســى در كنگره كار ناشايســتى انجام داده اســت؟ بگوييد چنين نبوده اســت! در ســال 2006 
ويكى پديا دريافت كه مدخل هاى مربوط به تعداد زيادى از سياستمداران برجسته امريكا نظير سناتور 
ــناتور ديان فاينشتين (Dianne Feinstein) از كاليفرنيا  نرم كولمن (Norm Coleman) از مينه سوتا، س
ــناتور تام هاركين (Tom Harkin) از آيوا تغيير كرده و اين ويرايش ها در ظاهر از كامپيوترهايى در  و س
ساختمان كنگره امريكا انجام شده اســت. كارمندان كولمن پذيرفتند، بخشى از مدخل مربوط به وى 
ــناتور كولمن در سال 2003 و در 98 درصد رأى گيرى ها به نفع بوش رأى داده  را كه توضيح مى داد س

ــتباه در آن مدعى شده بود كه چندين عمليات  ــناتور هاركين گفتند، داستانى را كه وى به اش اســت، حذف كرده اند. در همين حين افراد س
نظامى را در ويتنام شمالى به انجام رسانده است، پاك كرده اند. نمايندگان جو بايدن (Joe Biden) نيز صفحه مربوط به وى را ويرايش كرده 
بودند تا منابع و ارجاعات مربوط به اتهام به اصطالح ســرقت ادبى (علمى) وى را حذف كنند. اعضاى ديگرى از كنگره نيز به قربانيان آزار 
و اذيت ويكى پديايى تبديل شدند. به عنوان مثال، صفحه مربوط به تام كوبورن (Tom Coburn) سناتور جمهورى خواه اوكالهما، ويرايش 

شده بود تا به اشتباه اعالم كند كه وى به صورت رسمى به عنوان «ناراحت كننده ترين سناتور» انتخاب شده است.

ــتاد ترك تبار درس تاريخ در دانشگاه  ــانزدهم فوريه سال 2007، تانر آكام (Taner Akcam) اس در ش
مينه سوتا براى ايراد يك سخنرانى جنجالى در دانشگاه مك گيل، راهى مونترال شد. سخنرانى وى درباره 
نسل كشــى ارامنه در تركيه بود كه به شدت توســط دولت تركيه انكار مى شــود، اما برخى معتقدند، در 
طى  اين نسل كشــي در ســال 1915 حدود يك و نيم ميليون تن از ارامنه قتل عام شــدند.  آكام به واســطه 
ــرار گرفته بود و مدخل ويكى پدياى وى  ــرى جنجالى اش، قبًال نيز مورد آزار و اذيت اينترنتى ق موضع گي
چندين بار توسط ملى گرايان ترك ويرايش شده بود و در آن وى را تروريست ناميده بودند. افسران امنيتى 

در فرودگاه مونترال آكام را بازداشت كرده و يك نسخه پرينت شده از صفحه ويكى پدياى مربوط به وى را به عنوان دليل سوءظن خود ارائه 
كردند. اين سوءتفاهم به سرعت برطرف شد، اما آكام دو روز بعد و هنگام بازگشت به امريكا دوباره دستگير شد.

ــاله اى از كنتاكى به نام رايان جوردن (Ryan Jordan) ديگر  در مارس 2007 بازى براى مرد 24 س
ــتار براى ويكى پديا كار كرده  ــيده بود. به مدت بيش از يك ســال او به عنوان يك ويراس به پايان رس
ــود و حتى در نقش داور و ميانجى به  ــود و روى بيش از هزاران مقاله تغيير و اصالح به وجود آورده ب ب
اختالفات ميان نويســندگان رســيدگى كرده بود. پروفايل او در ويكى پديا، او را به عنوان يك استاد 
ــز غيرطبيعى ديده  علوم دينى از يكى از دانشــگاه هاى خصوصــى معرفى مى كرد. در كار او هيچ چي
نمى شــد و هيچ گاه اعتراضى عليه وى برانگيخته نشد. اما پس از اين كه يكى از كاربران ويكى پديا در 
سال 2006 پروفايل جوردن را در نيويوركر (New Yorker) مشاهده كرد (جوردن در ويكى پديا با نام 
مستعار ”Essjay“ شناخته مى شــد و مجله نيويوركر هم از همين اسم استفاده كرده بود) حقايق درباره 

هويت واقعى جوردن شروع به آشكار شــدن كرد. او نه تنها در زمينه الهيات و قوانين شرعى تخصصى نداشت، بلكه حتى هيچ گاه آن گونه 
ــتناد به كتابى با نام «مذهب كاتوليك به زبان ساده»  كه ادعا كرده بود، مدرك دكترا هم دريافت نكرده بود و غالب ويرايش هايش را نيز با اس
ــتاران نيويوركر از اين ماجرا مطلع شــدند، نكته ديگرى بر اين ماجرا افزودند و گفتند: «در زمان انتشار اين  انجام داده بود. زمانى كه ويراس
ــتيم!» جوردن ادعا كرد كه مجبور بوده است براى محافظت از هويت اصلى اش  مطالب نه ما و نه ويكى پديا از نام واقعى Essjay اطالع نداش
در برابر كسانى كه به موقعيت وى به عنوان يك ويراستار حسادت مى كردند، اين شخصيت دروغين را به وجود آورد. در ابتدا جيمى ويلز، 
از حق جوردن مبنى بر محافظت از هويتش دفاع كرد، اما با افزايش انتقادها نســبت به جوردن، در موضع خود تجديدنظر كرد و از جوردن 
خواســت كه كناره گيرى كند و افزود: «حمايت قبلى من از Essjay در اين مورد، كامًال به دليل فقدان اطالعات در زمينه اتفاقات جارى بوده 

است.» جوردن از فريب كارى خود عذرخواهى كرده و از ويكى پديا استعفا داد.



263
اسفند
1389

شبكه

S
H

A
B

A
K

E
H

[N
ET

W
O

R
K

]

مبارزه با فايروال بزرگ

تحقيقات، ويكى پديا را (تقريباً) به دقت بريتانيكا ارزيابى كردند

آغاز مالقات هاى دست اندركاران ويكى پديا

در چين نمى توان دسترسى به ويكى پديا را امرى بديهى شمرد. زيرا كه در آن جا دانش نامه 
آنالين و نسخه چينى آن اغلب فيلتر شده اند. ويكى پديا (به احتمال بسته به موقعيت جغرافيايى 
ــما خواهد گفت كه نخستين فيلترينگ در سال 2004 و در پانزدهمين سالگرد وقايع  شما) به ش
ميدان تيان آنمن اعمال شــده اســت. به يقين، ويكى پديا تنها سايتى نيست كه در سرزمين چين 

«بيرون از خط قرمز» پنداشته مى شود.

در ســال 2005 باالخره گفتن اين كه اطالعات خود را از ويكى پديا كســب كرده ايد كمى 
راحت تر شــد. در تحقيقى كه نشريه نيچر انجام داد، محققان مقاله هايي را در زمينه هاى متنوعى 
از هر دو منبع ويكى پديا و منبع استاندارد دانش امروز، يعنى دانش نامه بريتانيكا انتخاب كردند. 
محققان پس از آن، مقاله ها را براى بررسى به متخصصان مرتبط با رشته موردنظر ارجاع دادند. 

نتيجه نهايى؟ در هر يك از دو منبع چهار خطاى فاحش يافته شد.
ــاى كم اهميت و انحراف هاى جزئى از  ــد محققان در هر دو منبع تعداد زيادى خطاه هرچن
ــورد در بريتانيكا.  ــر 162 مورد در ويكى پديا و 123 م ــت را نيز يافتند؛ به صورت دقيق ت واقعي
ــاره مى كند،  ــن خطاها به عنوان تأييدى بر مدعاى معتبرتر بودن خود اش هرچند بريتانيكا به اي
ــات از دقت مدخل هاى  ــروزى در برابر انتقادات مطبوع ــا اين مطالعه را به نوعى پي ويكى پدي

دانش نامه خود مى داند.

ــيله «تمام» كســانى كه از آن استفاده  اين تفكر كه ويكى پديا به وس
ــده اى آرمان گرايانه  ــته، ويرايش و نگه دارى مى شــود، اي مى كنند نوش
ــه گفته برخــى خوره) از  ــت، گروهى خاص (و ب اســت. اما در واقعي
داوطلبان هســتند كه به عنوان سرپرستان ســايت عمل مى كنند و از آن 
ــر خرابكارى ها محافظــت كرده و اطمينان حاصــل مى كنند كه  در براب

مدخل هاى آن تا حد ممكن دقيق هستند. 
ــى، بحث  ــراى گردهماي ــى ب ــه محل ــا ب ــل، آن ه ــن دلي ــه همي ب
ــاج  ــا احتي ــاره ويكى پدي ــتراك گذارى ايده هايشــان درب ــه اش و ب
از  و   2005 ســال  در  ــه  ك ــى  بين الملل ــاى  مالقات ه ــتند.  داش
ــه از داوطلبان  ــازمان نيافت ــورت آلمان آغاز شــد، يك گروه س فرانكف

ــن از مشــاركت كنندگان  ــا ت ــاهد حضــور صده ــروزه ش ــن كنفرانس ام ــى آورد. اي ــم م ــرد ه ــك محل گ ــار در ي ــك ب ــالى ي را س
ــز» از اعضــاي اصلى  ــه «جيمــى ويل ــا و البت ــا اســت و ســخنرانان و كارگاه ه ــاد كشــور مختلــف دني ــا از حــدود هفت در ويكى پدي

آن هستند.


