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. میابود، دروغ نگفته ندهآی سال چند در جهان حاکمان و اربابان …و بوکسیکه گوگل، اپل، ف مییاگر بگو

بوده است؛ اما نحوه رشد و  یپادشاه یخیدوران تار ادآوریما  یهامثل حاکم و ارباب در ذهن یکلمات

 یتیاز نظام ارباب و رع یدینه چندان دور به سبک جد یاندهیها ما را در آشرکت نیقدرت گرفتن ا

. اما نامندیم کیتکنولوژ یداربرده ای  سمیآن را تکنوفئودال گرانلیخواهد رساند که متخصصان و تحل

و  یجوامع حقوق بشر لی،تشکیتمدن بشر شرفتیپ یهااست که چرا با ورود به دوره نیسؤال  مهم ا

مواجه  یتیرع-به نام نظام ارباب یلما همچنان با مشک ،یمثل عدالت اجتماع یمیسازمان ملل و مفاه

بهتر است چند  یشتریب حیدارد؟ قبل از هر توض ییهایژگیو چه و ستیچ سمیبود؟ تکنوفئودال میخواه

 .میکن یرا بررس فیتعر

 اما پرکاربرد ؛یمیقد یمدل

-ینظام اجتماع یمعروف است، نوع زین یفیالطواکه به حکومت ملوک سمیفئودال ای یترعی ارباب نظام

. در کنندیملّاک )فئودال( کار م کی یهازمین یکشاورز بر رو یادیاست که در آن تعداد ز یاقتصاد

 لیدل نیهم بهوابسته هستند و  هانیزم یخود به کار کردن بر رو یگذران زندگ یواقع کشاورزها برا

فئودال به  گر،ی. به عبارت ددهندیو به او باج و خراج م ندکنیم یرویفئودال پ یبه ناچار از دستورها

 .شودیها مآن یفرمانروا ینوع

 مدرن یدر لباس یسنت ینظام

 ایفئودال  کیقرن بود که در آن  14از اداره کشورها در مدت  یسبک یترعی نظام ارباب ای سمیفئودال

 رییجوامع تغ شرفتینوع از حکومت رفته رفته با پ نی. البته اکردیمردم حکومت م یفرمانروا بر تمام

 یحکومت پادشاه هوممف گریامروزه د دیخود را نشان داده است. شا دیجد یکرده و در هر دوره با ظاهر

 دیجد راتییکماکان وجود داشته و دستخوش تغ یپادشاه دیبه نظر برسد؛ اما مدل جد یمعن یب یکم

 بوکسیمثل آمازون، ف ییهااما شرکت م؛یبه نام پادشاه نداشته باش یفرد کی دیمثال شا یشده است. برا

 ها هستند.ملزم به خدمت به آن هبقی که دارند وجود …و
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 ستمیس فیتعر

بود که به  نیرابطه فرد با زم هینظام حاکم بر جامعه بر پا ،یدر قرون وسط میهمان طور که گفت پس

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانینظام م نیا یهایژگیو نیترمهم. از شدیشناخته م سمیعنوان فئودال

قرار  ایخواهند بود  نیصاحب زم یکسان ای یکه چه کس کردندیپادشاهان کنترل م ای یسلطنت خانواده

 .است، آن را اجاره کنند

دادن  یزاداشتند و معموالً در ا اریآن را در اخت یمدت طوالن ایبودند  هانیمالک تمام سرزم اشراف

 .کردندیاستفاده م یبه صورت مجان هانیخدمات مختلف به پادشاه از آن زم

Vassal) واسال ایهم بودند که به خادم  یگرید افراد  .کردندیرا از اشراف اجاره م نیمعروف بوده و زم (

 .بودند نیداخل زم یهامحصول یها صاحب تمامو خادم کردندیها کار مخادم یبرا نیدر زم کشاورزها

به  یساده و رفاه نسب یزندگ یها در ازاو حاصل زحمت آن دندیکشیزحمات را م یتمام کشاورزها

 .دیرسیباالدستان م



 

5 

 

بودند که  دستاننییپا نیدرآمد پادشاه ثابت بود و ا ،یبحران ای یعاد طیخوب و بد، شرا یروزها در

 .دادندیشده و به حکومت ادامه م تریو قو ی. پادشاهان با گذر زمان قوشدندیم انیمتحمل ضرر و ز

 ویسنار کیطرح 

را داشته باشد.  دیخواهد بود که ابزار تول  یکسان ای یقدرت در درجه اول در دست کس  ،یهر عصر در

 دیعنوان ابزار تولها بودند که بهکارخانه نیا یبود، در دوره صنعت نیابزار زم نیا ،یدر دوره کشاورز

Ant) سنکه ما در حال ورود به آنتروپو دیشما اعتقاد دار ای. حال آشدندیشناخته م hropocene) ؛

 لیوسا»امروز  یایبه نظر شما در دن ؟یعصر تکنولوژ ای میهست نیبشر بر زم یدوران حکمران یعنی

 دارند؟ اریو در اخت کنندیم نییآن را تع یو چه کسان ستیچ «دیتول

که انسان قرار است با  میهست یدیعصر جد ایکه ما در حال ورود به آنتروپوسن  دیاعتقاد دار اگر

مانند  یفرد انسانمنحصربه یهادوره افراد با مهارت نیکند، پس در ا یحکمران نیبر زم شیهامهارت

 م،یباش یولوژعصر تکن کیقدرت را خواهند داشت. اگر ما در حال ورود به  نیشتریهستند که ب تیخالق

 نیو بنابرا دیابزار تول توانندیهستند، م یآن فناور جادیا یبرا یفکر ییدارا ای یکه صاحب فناور یافراد

 ییهاظهور کند، آن دسته از سازمان سمی. البته در مورد دوم، اگر تکنوفئودالرندیقدرت را در دست بگ

 .شتقدرت را در دست خواهند دا کنند،یرا کنترل م یکه فناور

 قیدق حیتشر

 یهالیاتومب» یمثال ساده از فناور کیرا با  سمیمفهوم تکنوفئودال میبا توجه به آنچه گفت دییایب حال

Dri( »بدون راننده verl ess  Cars) مثال نی. در امیده حیتوض: 

 یسازندگان فناور (Mercedes) ، مرسدس(Toyota) وتایمانند گوگل، تو پادشاهان -

 ایافراد  یکنترل را رو نیشتریو ب کنندیم جادیرا ا هایفناور نیها اآن خواهند بود.

 یدارند، خواهند داشت. مثالً اگر گوگل به انحصار یدسترس یفناور نیکه به ا ییهاشرکت

 .شودیم یفناور نیا« پادشاه»باشد،  کینزد نندهبدون را یهالیکردن اتومب

 

 ،یچه کس کنند؛یم نییهستند که تع یاز پادشاه( کسان ترنییپا ی)در مقام اشراف -

 یایاما در دن .کند دایپ یدسترس یفناور نیبه ا یمتیو با چه ق یطیتحت چه شرا

هستند و دولت و  ترنییپا یابوده است و در مرتبه یمعنپادشاه و اشراف هم سمیتکنوفئودال

پادشاهانِ  ایپادشاه  ایخواهد کرد که آ نیی. دولت تعرندیگیم قرارباالتر  یادر مرتبه نشیقوان
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کار را انجام  نینه و اگر ا ایکنند  تیبازار خاص فعال کیدر  توانندیبدون راننده م یهالیاتومب

Vassal) یهاواسال ایها دهند، خادم s) هستند، چه  یفناور نیها که مجاز به داشتن اآن

  .ودخواهند ب یکسان ای یکس

 

 ایمثالً اگر اوبر  .کنندیم یو نگهدار تیریرا مد هستند که آن یصاحبان فناور هاخادم -

ناوگان  کیوارد شود( بخواهند  یدر باز دیتا بتوان دیشرکت معروف باش دی)معموالً با گریافراد د

 ی( براشتریعنوان خادم )و نه ببدون راننده را داشته باشند، به یهالیاتومب یونقل از فناورحمل

 تکنولوژی مالک عنوانبه …مرسدس و  وتا،یوانتخاب خواهد شد. پس گوگل، ت یفناور نیا

 .اجاره دهند ایاوبر است، بفروشند  نجایآن را به خادم خود که در ا توانندیم

 

ها که به خادم میما همان کشاورزان ساده هست ست؟یچ ستمیاکوس نیدر ا نیرینقش سا اما -

 ست؛ین یکه منظور محافظت نظام کنندیم« محافظت»ها از ما . ر عوض، آنمیرسانیسود م

 و( …و  تیرفاه، رضا مه،ی)انواع آن(، دادن خدمات مختلف )ب یقانون یهابلکه شامل حفاظت

 است. تامنی
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 تالیجید جنابانی: عصر عالدیعصر جد

 ییهاغول یکار در مزارع به کار برا یشده و افراد به جا رییدستخوش تغ یکه مفهوم پادشاه میگفت

 یهاکارها و استارتاپوامروزه اکثر کسب میاند. اگر دقت کنآورده روی …و  بوکسیمثل گوگل، ف

هستند  رتباطدر ا بوکسیف ایاز چند استارتاپ بزرگ مثل گوگل  یکیبا  یشناخته شده و مطرح به نوع

فئودال بزرگ عصر ما چند  ایها قرار دارند. امروزه ارباب آن یگذارهیو سرما تیریمد ای تیتحت مالک ای

ها، دولت یبه جا یمقاوم هستند و حت یاند در مقابل هر بحرانثابت کرده باًیاند که تقرشرکت خاص شده

 .خواهند بود یگذاران بعدقانون

 جنابانیعال یرشد و بقا یبرا یا: بهانهبحران

 کا،یآمر ۲00۸ یکام، بحران مال-دات ،یالدیم ۸0دهه  یمثل مشکالت نفت یمختلف یهابحران ایدن

روند مشکل در  جادیکه بحران باعث ا مینیبیاست. در ظاهر هر کدام از ما م دهدی خود به را …کرونا و 

ها هم نبودند. اما آن دینبود، شا یدولت هایکمک اگر و است شده …ها مثل گوگل و از شرکت یلیخ

که بعد از  شد دیمتوجه خواه دیدقت کن شتری. اگر بکندیم فیموضوع فقط ظاهر داستان را توص نیا

نابود شده  ایتر بودند که کوچک یهاشرکت نیتر شده و ابزرگ یبزرگ تکنولوژ یهاهر بحران، شرکت

تر بوده و بزرگان کوچک یهارکتمردم و ش یبرا شهیهم یاند. فشار هر بحرانها درآمدهآن تیبه مالک ای

 نیا یکم دیاند. شاشده تریتر و قوبزرگ یفقط با هر بحران یسلطنت دیجد جنابانیعال ای یتکنولوژ

مثل  یینهادها لیو تشک یجوامع بشر شرفتیو با وجود پ ۲1جمله مسخره به نظر برسد، اما در قرن 

 ریبه مس دیجد یلینکرده است؛ بلکه با شکل و شما ریینه تنها تغ یاجتماع یبندطبقه (UNسازمان ملل )

 .دهدیخود ادامه م

 

 رهیت ایروشن  یاندهیآ

بر خالف آنچه  ایکه دن دهدیو به ما نشان م داردیبرم یدردناک قتینقاب از حق حاتیتوض نیا یتمام

 یراتییآن فقط دستخوش تغ تیرینکرده و بحث قدرت و نحوه مد یرییتغ دهدیکه در ظاهر نشان م

در حال  ندپسمردم یشده و با ظاهر تررحمیاز گذشته هم ب یحت نینو یتیریاندک شده است. نظام مد

 یباالخره به نظام ایدر نظر گرفت؟ آ ینظام سلطنت نیا یبرا یانیپا توانیم ایتصاحب کل جهان است. آ
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باز چهره عوض  یترعی–قرار است نظام ارباب ای د؟یرس میافراد خواه یستگیشا یهیساالر و بر پامردم

سؤاالت گرچه مهم است؛ اما  نیا یخودش را به جهان نشان دهد؟ پاسخ به تمام گرید یکند و در قالب

 ها داد.به آن یپاسخ روشن توانیبه گذشت زمان دارد و در حال حاضر نم ازین

 تک رسامنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://techrasa.com/fa/%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%81%d8%a6%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://techrasa.com/fa/%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%81%d8%a6%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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