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نظارت برکار

و ارتباطی جدیــد تغییرات مهمی را در شــیوههای کنترل
عملکــرد کارکنان توســط کارفرمایــان به وجــود آورده
اســت .پیشتر نظارت بر محــل کار ،پروســهای نامتمرکز
بود که محدود به نگاه ســنگین کارفرمایــان و منحصر به
محل کار بــود .امــروزه در اکثر محلهای کار حســگرها و
دســتگاههای الکترونیکی وجود دارد که بــهصورت مداوم
اطالعات دیجیتالــی مربوط به عملکــرد کارکنان در محل
کار و گاهی حتی خارج از محل کار را پردازش و جمعآوری
میکند .سالمت و تناسباندام کارکنان نیز همچنین بهطور
فزایندهای با مدد تکنولوژیهای جدیدی همچون بیومتریک
و تکنولوژیهای پوشیدنی همچون فیتبیتها ( )Fitbitsو
اطالعات بهدستآمده از آنها (شاخص تود ه بدنی کارکنان،
میزان کلســترول ،فعالیتهای فیزیکــی ،کیفیت خواب،
میزان خســتگی و غیره) بهصورت دیجیتالــی پردازش و
تحلیل میشود .چنین اقدامات مربوط به دیجیتالی شدن و
تبدیل کردن کارکنان به اطالعات ،تغییرات کیفی را در تاریخ
نظارت بر محل کار به وجود آورده است؛ تغییراتی که منجر
به اســتحاله کارکنان (هم ازلحاظ عملکردی و هم جسمی)
میشود و آنها را بهصورت یکســری کد به خط میکند و
جریان اطالعاتی را به راه میاندازد که بایستی مورد مداقه و
تحلیل قرار گیرند .در نتیجه ،یک کارمند تبدیل به یک عدد
در کامپیوتر مدیر میشــود ( 2به عنوان مثال همچون یک
خطی که رو به باال و یا رو به پایین است ،تاریخچ ه قابلردیابی
انجام وظایف و یا یک فایل لگاریتم روی ســرور شرکت) که
در فرمهای دیجیتالی ذخیرهشده و به روشهایی پردازش
میشــود که کارکنان نه از آن آگاهی و نه بــر آن هیچگونه
کنترلی دارند؛ گرچه گسترش نظارت الکترونیکی و دیجیتالی
کردن افراد ،یک پدید ه عمومی است که مشخص ه هم ه جوامع
مدرن است اما این مســاله موجب افزایش تمرکز و تجمیع
جریان اطالعات در محل کار شــده و وضعیتی را ترســیم
میکند که در آن زندگی مردم عادی پلیســی شده و تحت
کنترل قرار میگیرد.
«میشــل فوکو» در مطالعات اولیه خود ،این مساله را مورد
بررسی قرار داد که چگونه طراحی معماری نهادهایی همچون
تیمارستانها و بیمارستانها بهگونهای فضا را بین افراد توزیع
میکند و یک میدان دید را ســامان میدهد که این امکان
برای ناظران فراهم باشد تا بتوانند رفتار افراد تحت نظارت را
مورد کنترل و مداقه قرار دهند (بیماران ،کارگران ،زندانیان
و غیره) و رفتارهــای تخلفآمیز آنها را کــه نقض قوانین
موجود است مجازات کنند .فوکو در کتاب «مراقبت و تنبیه»
(  )Discipline and Punishو تعــدادی از نوشــتهها و
سخنرانیهای بعدی خود نشــان میدهد ماهیت قدرت در
چنین نهادهایی تنها محدود به قدرت سرکوب نیست بلکه
با هدف ایجاد «بدنهای رام شــده» و تحت نظارتی اســت
که از این مســاله آگاهی دارند که تحت نظــارت و مراقبت
دائمی هســتند و هنجارهــای موجود بــرای آنها درونی
شده و به شــکلی بایسته بدون اعمال خشــونت و زور رفتار
ت آنها به خودشان اعمال
میکنند بهگونهای که میتوان گف 
قدرت میکنند .فوکو در آثار بعدی ،بر روی زیست -قدرت
( )biopowerتمرکز دارد .یعنی صورتبندی از قدرت که به
تعبیر فوکو در نیمه دوم قرن هجدهم پدیدار شد و بعدها به
موازات تکنیکهای انضباطی بسط پیدا کرد .زیست -قدرت
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بهوســیله دولت درباره مردمی بهکاربرده میشــود که به
واسطه یکسری مشخصهها نشانهگذاری شدهاند (نرخ تولد،
نرخ مرگومیر ،چرخه کمبود ،بازگشت بیماریهای همهگیر
و غیره) وضعیت بهداشــت و ســامت نامطلوب بهعنوان
تهدیدی برای قدرت و ثروت دولت در نظر گرفته میشــود،
بنابراین افزایش نظارت بر ســامت و تناسباندام کارکنان
میتواند بهعنوان شــکلی از خصوصیســازی و بهرهگیری
از زیست -قدرت قلمداد شــود .با ظهور زیست -قدرت بود
که دولتها شــروع به تمرکز بر رفاه مردم کردند و بهتدریج
آن را از طریق سیاســتها و کمپینهای مختلف مدیکالیزه
کردند که همین امر منجر به بروز و ظهور زیست -سیاست
( )biopoliticsبرای نوع بشر شد.
یکی از ویژگیهای کلیدی و متمایز
ســرمایهداری در مقایســه بــا
مدل قدیمی:
روشهای پیشــین تولید ،کاالیی
نظارت چشمی و
زمان انتزاعی
شــدن ( )commodificationکار
بشر اســت .هما نطور که «کارل
مارکس» اظهار داشت سرمایه تنها
زمانی به دست میآید که در بازار کار ،نیروی کار بهعنوان یک
کاالی خاص در نظر گرفته شود .شخصی که خریدار نیروی
کار است و برای آن کار ،فروشــنده تعیین میکند در پی به
حداکثر رساندن سود خود از طریق محدود کردن هدررفت
بالقوه و کاهش میزان بهرهوری آن است و این مساله بهنوبه
خود ،نظارت و کنترل را ضروری میســازد .محل اســتقرار
کارگران تحت مراقبت و نظارت به یک سیستم کامل نظارتی
در کارخانه تبدیل شده و کار نظارت و مراقبت به کاملترین
شکل ممکن انجام میگیرد و بهاینترتیب کارگران را به دو
دسته کارگران یدی و ناظران تقسیم میکند .در حقیقت از
همان ابتدا ،محل کار سرمایهداری یکی از چنین نهادهایی
بوده؛ در کنار تیمارســتانها ،کلینیکها ،بیمارســتانها،
سربازخانههای نظامی و مدارس که فوکو بهتبع جرمی بنتام
آنها را «ساختار سراسربین» 3مینامید .ویژگی متمایز چنین
تمهیدات سراسربینی ( )panoptic dispositifsنقش مرکزی
اســت که بهوســیله نظارت بصری از لحاظ مکانی بر روی
بدنهای افراد اعمال شــده اســت .چنین طراحی معماری
همانگونه که فوکو اظهار کرده بود ،برای مراقبت و نظم و القا
کردن اطاعات و تمکین اتخاذ شده بود.
فوکو صراحتــا به قدرت مراقبت بصری در محل کار اشــاره
نمیکند بلکه این مساله برای او جالبتوجه است که ساختار
سراسربینی برای تشکیالت کار کارخانهای الهام بخش بوده
است .در واقع ،بنتام این ایده را از برادر جوانش ساموئل اخذ
کرده بود که از سوی پرنس روسی «گریگوری پوتمکین» به
خاطر اداره کارگاههایش در شــهر کریچف ( )Krichevروی
رودخانه دنیپر ( )Dnieperانتخاب شــده بود .ساموئل روی
مســاله تربیت و نظارت بر نیروی کارگران محلی بیتجربه
تمرکز داشت و ایده ساخت یک ساختمان کارخانه مدور در
یک موقعیت مرکزی به ذهنش خطور کرد که در آن کارگران
کامال تحت نظارت و کنترل باشند .همانطور که بنتام اظهار
ی که با تاثیرگذاری
کرد« :شما حیرتزده خواهید شد هنگام 
این تدبیر ســاده و ظاهرا واضح در کسبوکارها ،کارخانهها،
زندانهــا و حتی بیمارســتانها رویارو میشــوید ».فوکو

