تلقی میشد و نسبت به آن مقاومت صورت میگرفت .در مقابل،
تکنیکهای مدرن برای به دست آوردن اطالعات دقیق درباره
کارگران میتواند تمام محیط کار را پوشش دهد و یا به صورت
مستقیم در محل کار مورد استفاده قرار گیرد (به عنوانمثال
صفحه نمایشهای بیومتریک) و یا از راه دور (به عنوان مثال
کسب اطالعات از طریق دستگاههای پوشیدنی و یا اطالعات
بارگذاری شــده توســط خود کارگران بــر روی پلتفرمهای
اختصاصی شرکت).
به نظر میرسد منفردسازی و رشد زیست -قدرت هرچه بیشتر
ابعاد سراسربینی در محل کار را تقویت میکند ،بهویژه برای
کارکنان ضرورت دارد تا از خودشــان مراقبت و تامین کنند.
برای کارگران فــورد انگیز ه دنبال کردن زندگی ســالم و یک
ســبک زندگی اخالقی از دست ندادن شایســتگی الزم برای
دریافت دســتمزد مضاعف بود اما برای کارکنان مدرن ،آنچه
در معرض خطر قرار میگیرد وضعیت اســتخدام آنها است؛
چراکه صالحیت کارکنان ب ه واسط ه اطالعات و آمار و ارقام بیان
میشود .این فشار مضاعف بر کارگران نهتنها بهرهوری بیشتری
را به همراه نمیآورد بلکه همچنین از لحاظ فیزیکی نیز منجر به
خود مراقبتی در افراد میشود (همچون اتخاذ محدودیتهای
رژیم غذایی ،تمرین منظم و ترک ســیگار) این مساله به این
دلیل است که کارکنانی که سیگار میکشند ،اضافهوزن دارند،

به صورت اتوماتیک غیرفعالتر هستند و بهرهوری کمتری نیز
دارند در حالیکه تصویر یک کارگر ایدهآل این اســت که یک
ورزشکار وابسته به ورزش و تمرین زیاد باشد بهطوریکه بتواند
یک روز کاری سخت را بهخوبی سر کند و با حفظ روحیه شاد
بتواند بعد از پایان کار در کالسهای ورزشی حضور پیدا کند؛
در نتیجه ،برنامههای سالمتی شرکتها باعث ایجاد احساس
اضطراب و تشویش در کارکنان میشود .همانطوری که توسط
«آندره اسپیکر» گزارششده که «یک برنامه عظیم سالمتی
که ما تصور میکردیم به شادی کارکنان در یک محیط کاری
ثابت منجر شــود تبدیل به اضطراب از دست دادن شغل برای
کارکنان شد ».این مساله سبب شد تا کارگران تصور کنند نیاز
دارند هرچه بیشتر از ســوی کارفرما مورد توجه قرار گیرند ،از
اینرو تصور میکردند که کارهایی همچون سیگار کشیدن بر
روی صالحیت کاری آنها تاثیر میگذارد ،بنابراین در حالیکه
فوکو از اصطالح بدنهای رام به یک معنای تلویحی اســتفاده
کرد برای تعیین رفتار افرادی که در یک محیط سراســربین،
به منظور تطبیق دادن خود با قوانین موجود ،قدرت را بر روی
خودشان اعمال میکنند ،سیســتمهای نظارت بر سالمتی و
تندرستی مدرن به نظر میرســد که منجر به ایجاد بدنهای
رام به یک معنای واقعی میشــود؛ بدنهایی که برای کارفرما
سالمتر ،متناسبتر و جالبتوجهتر هستند به این منظور که
ل رقابت و قابل استخدام باقی بمانند.
قاب 
ما در دوره ســرمایهداری انعطافپذیر زندگــی میکنیم که
به واسطه تنوع تغییرات در پروســه تولید ،ترتیبات اشتغال،
راهبردهای مدیریتی و غیره تعریفشده که منجر به اختالل
در ایمن و قابل پیشبینی بودن مســیرهای رایج شغلی ،رشد
اســتخدامهای پرمخاطره ،طبقهبندیهای بیرویه ،افزایش
ســاعات کاری و کاهش حقوق و مزایای کارگران شده است.
این فرایندها موجب افزایش قابلتوجه بیماریها و آسیبهای
مرتبط با کار ،خستگی کارکنان ،استرس و ازکارافتادگیهای
فیزیکی و نیز رشــد برنامههای مرتبط با سالمت و بهداشت و
حتی بیماریهای مزمن همچون دیابت میشود .این مسائل
بهداشتی برای شرکتها از نظر پرداختهای مربوط به سالمت
و هزینههای مرتبط با کارگران بسیار پرهزینه است .با اینحال،
حتی اگر برنامههای ســامت بتوانند به پیشرفتهای جزیی
دســت پیدا کنند (به عنوان مثال کاهش فاکتورهای پرخطر
همچون سیگار کشــیدن و افزایش رفتارهای سالم همچون
تمرینات ورزشی) اما آنها نهتنها موجب کاهش میزان ناامنی
و فشار شغلی نشــد ه بلکه در برابر استرس و بیماری کارگران،
مســئول و حجم فشار و تشــویش و استرس بیشــتری را به
کارگران تحمیل کردهاند.
این پارادایم جدید نظارت بر محل کار بهرغم رشد قابلتوجه
آن ،هنوز در مراحل اولیه قــرار دارد و عمدتا به ایاالت متحده
آمریکا محدود میشــود ،بهویژه از لحاظ نظارت بر سالمت و
تناسباندام .تحوالت دلگرمکنندهای در حوزه مقررات خارج
از ایاالت متحده آمریکا (خصوصا در مورد مقررات حفاظت از
اطالعات عمومی اتحادیه اروپا) وجود دارد که نشــان میدهد
گســتره عمومی تکنولوژیهای نظارتی جدید محدود شده
اما اگر کارگران میخواهند که انسانیت و هویت خود را حفظ
کنند ،آنچه مورد نیاز است بســیج و مقاومت گسترده در برابر
چنین گرایشهایی برای گسترش تکنولوژیهای نظارتی است
که روزبهروز برای کارفرمایان جذابتر و پیچیدهتر میشوند.
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پی نوشت

 :1در مقابل زمان انضمامی
( ،)Concrete timeزمان
انتزاعی ()Abstract time
یا زمان مطلق قرار دارد .زمان
انتزاعی یا زمان مطلق برخالف
زمان انضمامی ،به عنوان یک
متغیر مستقل ،هیچگونه وابستگی
یا پیوستگی با فعالیتهای انسان
ندارد .زمان مطلق بدون توجه به
اینکه کدام انسان در کدام شرایط
جغرافیایی یا روانشناختی قرار دارد
و بهطور کلی مستقل از انسان و
فعالیتهای اجتماعی به صورت
یکسان در حال گذر است .بدین
ترتیب ،ما با دو زمان انتزاعی و
زمان اجتماعی انضمامی مواجه
هستیم .زمان انتزاعی مربوط با
واحدهای زمان ـ ساعت مثل ثانیه،
دقیقه و ساعت و ...است که بهطور
مستقل از هر چیزی در حال گذر
است ،اما زمان انضمامی در ارتباط
با فضا و «فعالیتهایی» است که
توسط انسان انجام میشود .زمان
انضمامی زمانی که به روستا،
شهر و به جامعه و ب ه طور کلی به
انسان تعلق دارد .چنین زمانی
وجود انسان را میسازد و انسان
بدون چنین زمانی ،تنها گسترهای
( )Extensionخواهد بود که
هیچگونه تماس پدیدارشناسانهای
را با «جهان» تجربه نخواهد کرد
حتی اگر هزاران سال (زمان
انتزاعی) بگذرد.
( :)2کن لوچ در فیلم «I,Daniel
 »Blakeبه خوبی چنین
تصویری را نمایش میدهد.
( :)3ساختار سراسربین
( )Panopticonدر واقع گونه
ویژهای از معماری بود که اواخر
سده هجدهم توسط فیلسوف
فایدهگرای انگلیسی جرمی بنتام
طراحی شد تا به زندانبانها اجازه
دهد که تمامی زندانیها را زیر
نظارت خود داشته باشد بدون
اینکه آنها بتوانند مطمئن شوند
که در کدام لحظه تحت نظارتاند.
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