ﭘﺮوژه داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف آﻧﻼﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ
ﺧﻮرد؛ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر از ﺳﺎل  - ۲۰۱۸دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  15ژاﻧﻮﯾﻪ  2001آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻨﯽ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  13ﺳﺎل از اﯾﻦ اﻗﺪام ،دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ راه
ﺑﯿﻨﺪازد ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻠﯽ روی ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از  20ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ» .ﯾﺎﻧﮓ ﻣﻮژی« ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﺳﺮدﺑﯿﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻓﻮق ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف آﻧﻼﯾﻦ ﭼﯿﻦ
را ﺑﻪ ﯾﮏ »دﯾﻮار ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن »ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و ﺗﺤﮑﯿﻢ ارزش
ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  300ﻫﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
 1000ﮐﻠﻤﻪ ای را در ﺑﯿﺶ از  100رﺷﺘﻪ و ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورﻧﺪ و ﺗﺎ

ﺳﺎل  2018آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻮﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻗﺪام ﭼﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی

ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت
داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،و آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪود »دﯾﻮاره آﺗﺶ

ﺑﺰرگ ﭼﯿﻦ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

