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چکیده
پل ویریلیو یکی از متفکران پست مدرن فرانسه است .ویریلیو برر روی حروزههرای
مختلفی کار کرده و یک فیلسوف میان رشتهای شرااتته مریشرود .ویریلیرو بررای
تبیین چگونگی آشکار شدن جهان بر ما ،یا همان پدیدارشااسی بر وجههای از امرور
تاکید می کاد که تا کاون ناشااتته مانده است و در این مسریر دچرار افرراد شرده
است .عمده تمرکز ویریلیو بر سرعت است و او معتقد است که سرعت نقش مهمری
در درک ما از جهان دارد و تا جایی پیش می رود که معتقد است این سرعت اسرت
که جهان را روشن می کاد .ویریلیو گاگ و مبهم می نویسد و ایرن ویگگری باعر
انتقادات شدیدی از او شده است .همچاین ،سوکال و بریکمون معتقدند او عمردا از
مفاهیم فیزیکی به غلط استفاده کرده تا نظریه های تود را اثبات کاد.
واژگان کلیدی :پل ویریلیو؛ پدیدارشااسی؛ سرعت؛ آلن سروکال؛ ژان بریکمرون؛
دروموسفیر؛ درومولوژی
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پل ویریلیو یکی از مهمترین و برانگیزاناده ترین نظریه پردازان فرهاگی فرانسه امروز است.
(جان آرمیتاژ)9 :9111 ،
پل ویریلیو یک حقه باز واقعی است.
(ژان بریکمون 9،تماس شخصی ،جوالی )1199

مقدمه
پل ویریلیو ،فیلسوف فرانسوی همیشه به دنبال ارائه تفسیر و تبییای متفاوت از امور بروده اسرت .اگرر معمراران
شهری معتقد به پالنهای مستطیلی و زاویههای قائمه هستاد ،ویریلیو تواهان ساتت تانرههرای برا پرالن کر
میشود (ویریلیو و برنت 9111 ،و  .)9111اگر نقاشان و مجسمه سازان و اهل هار بره سروژه توجره مریکاارد،
ویریلیو به فضای بین سوژهها توجه میکاد و از زیبایی شااسی امر ناپیدا 1سخن میگوید (ویریلیو .)9119 ،و در
نهایت ،اگر طبیعی دانان ،عالمان و به تبع آنها دانشمادان علوم اجتماعی فکر میکااد این نور است کره اشریا را
روشن میکاد ،ویریلیو معتقد است که اشیا و چیزها به وسیله سرعت روشن میشوند (ویریلیو .)9119 ،با وجود
این ،ویریلیو هاوز هم در میان بخشهای مهمی از مجامع دانشگاهی و مخصوصا حلقههای پست مدرن دوسرتان
طرفداران زیادی دارد.
پل ویریلیو در سال  9191در پاریس به دنیا آمد و در سواحل شمالی ماطقه بیتانی در فرانسه بزرگ شد .هرچاد
در هاگام جاگ جهانی دوم ویریلیو جوان تر از آن بود که درگیر جاگ شود ،اما جاگ و باقیماندههای آن تراثیر
عمیقی بر او گذاشت و بخشی از نظریههای بعدی او به جاگ اتتصاص یافت (ردهد .)1114 ،او کودکی ترود را
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در شهر نانت و زیر بمباران آلمانیها گذراند (بارترام )181 :1114 9،و بخشی از زندگی او هم در شرایطی سپری
شده که ارتش آلمان فرانسه را در اشغال داشت .او پیش از روی آوردن به تحصریالت آکادمیرک در سروربون بره
عکاسی و نقاشی عالقه داشت و در دهه  9191اسرتاد معمراری در فرانسره در اکرول اسپشریال دآرکیتکچرر 1در
پاریس شد (بارترام .)181 :1114 ،پس از درگیر شدن در فعالیتهای سیاسی  9198در فرانسه بره همرراه ژاک
دریدا و گروهی دیگر کال ایاترناسیوناله د فالسفی 9را بایان نهاد .وی کم کم به نوشتن در حوزه فلسرفه گرویرد
(بارترام .)181 :1114 ،به لحاظ فلسفی ویریلیو بیشتر تحت تاثیر مرلوپونتی است و ترال

داشرته ترا از پدیردار

شااسی هوسرل هم بهره ببرد (جیمز .)9 :1111 ،او همراه با مرلوپونتی در سوربن پدیدارشااسری توانرده اسرت
(آرمیتاژ.)1 :9111 ،
ویریلیو را نمی توان نظریه پردازی در یک عرصه تاص دانست و تود او هم تود را به یک حوزه محردود نکررده
است .وی صاحب آثار مهمی در حوزههای جامعه شااسی ،معماری ،هار ،جاگ ،ارتباطات بینالملل ،روانشااسی،
پدیدار شااسی و ارتباطات و مطالعات فرهاگی است .البته باا به موقعیت به حوزههای نامرتبطتری مثل فیزیک و
ریاضیات هم وارد میشود که این ورود زمیاه حمله ماتقدان و باطل تواندن همه نوشتههرای او را فرراهم آورده
است .در این مقاله سعی تواهم کرد ماحصرا توصیفی از پدیدارشااسی ویریلیو داشته باشیم و بعدا با نگراهی بره
آرای ماتقدان وی یک تحلیل بیطرفانهتر از او ارائه دهم.

پدیدار شناسی ویریلیو
پدیدار شااسی از ابتدای قرن بیستم تبدیل به یک حرکت روشافکرانه نیروماد شد و این حرکت تا به امروز ادامه
یافته است (ساکالوسفکی .)9 :1111 ،این مکتب به طور تاص به چگونگی پدیدار شدن جهان بر ما مریپرردازد.
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در ایاجا واژه پدیدار نه به معاای دیدن با چشم که به معاای عام تر درک است .پدیدار شااسی در عین حال بره
یک رو

هم اشاره دارد و آن روشی است که بر مباای مکتب پدیدار شااسی به مطالعره توصریفات سروژههرا از

برتوردها و زیست جهانهای تود توجه دارد .نامهای زیادی با مکتب پدیدار شااسی عجین شدهاند که در صدر
آن نام هوسرل دانشماد آلمانی قرار دارد و متفکران دیگری مثل ریکور ،مرلوپونتی ،سارتر ،هایدگر و لویااس بره
دلخواه تود تغییرات کوچک و بزرگی در آرای هوسرل دادند و رویکرد جدیدی به نام تود معرفی کردند .معموال
در کتابهای درسی که در مورد پدیدارشااسی نوشته میشود ،نام پل ویریلیو در صدر نیسرت امرا واقعیرت ایرن
است که ویریلیو ادعاهای مهمی در این مکتب دارد که تاتیر در ترجمه کتابهای او به زبان انگلیسی را میتوان
یکی از دالیل شااتت کم مجامع علمی بین المللی و به تبع آن ایرانی ،از وی دانست.
افق منفی
پل ویریلیو در کتاب تود با نام افق مافی 9تال

میکاد تا نشان دهد که درک ما از امرور یرک درک طبیعری و

روزمره است .باابراین اگر شخصی وارد دفتر کار تود شود و لوازم کار تود را ببیارد ،جهران اطرراف ترود را بره
صورت معین و از پیش تعیین شده تواهد دید .برای او چاین به نظر میآید که همه چیز در آن بیرون به صورت
عیای وجود دارد و او میتواند با علم به این عیای بودن اشیا و چیزها ،از پیش تعیین کاد که پس از ورود به اتاق
به کجا برود ،چه چیزی را بردارد ،کجا باشیاد و چه کاری انجام دهد.
از نظر ویریلیو این دیدگاه روزمره و طبیعی باع میشود رو

درک اشیا و چیزها برای ما مبهم شود .او معتقد

است که این افق دید ماست که تعیین میکاد ما چه درکی از جهان داشته باشیم .در واقع ،افق حسی ماست که
تعیین کااده درک ما از جهان بیرون است .این نگاه نسبی گرایانره ویریلیرو دقیقرا روبرروی نگراه هوسررل قررار
می گیرد که معتقد بود جهانی در تارج از ما وجود دارد که ما آن را درک میکایم .برر ایرن اسراس ،ویریلیرو برا
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ایاکه میپذیرد چیزی در آن بیرون وجود دارد ،اما در عین حال ادعا میکاد که نقش سوگیری حسهرا و درک
ما از جهان بسیار مهمتر از تود آن جهان واقعی است.
با این نگاه ،ویریلیو گزارههای جدیدی ارائه میکاد .برای مثال او به این مسئله توجره مریکارد کره یرک شرکل
هادسی یا غیر هادسی قبل از ایاکه شااتته شود چگونه درک میشود .وی صراحتا میگوید که به جای افتادن
در دام انتزاع ریاضی ،به هادسه و جغرافی عالقهماد است چرا که این دو حوزه با عالئرق جروانی او بره نقاشری و
عکاسی بیشتر نزدیکاد .ویریلیو موقعیت بدن انسان را یک عامل مهرم در چگرونگی پدیردار شردن جهران برر او
میداند .یکی از ویگگیهای موقعیت بدن انسان نسبت به چیزی که باید درک شود ،سرعت است که ویریلیرو برا
ارجاع دادن به انشتین (ویریلیو )911 ،19 ،19 :1112 ،و دیگر دانشمادان و استفاده از زبان شعر گونه و دشروار
تود سعی میکاد که پایه درک انسان از جهان را سرعت او بداند.
به همین دلیل است که ویریلیو توجه تود را نه به چیزهایی که وجود دارند ،که به چیزهایی کره اراهرا وجرود
ندارند جلب میکاد .او معتقد است که شکلهایی مثل مربع ،دایره ،لوزی و غیره شکلهایی هستاد که توجه مرا
را به تود جلب میکااد و ما تود را به نحوی آموز

دادهایم که به این شکلها و شکلهای متعرارف بیشرتر از

فاصلهها و شکافهایی که بین این چیزها وجود دارند توجه داشته باشیم .به همرین دلیرل ،بره جرای توجره بره
چیزها ،ویریلیو به فاصله چیزها توجه میکاد و از توانادگان تود میتواهد که به بخش نادیده امور توجه کاد و
توجهی که برتی فرهاگها به فاصلهها و فضاهای تالی دارند را میستاید:
نقاشی شرق دور نه به دلیل عجیب بودن آن ،که به دلیل تال

آن برای بازنمایی امور غیر قابل بازنمایی بررای

من جالب است :باد ،فضای تالی ،جریانها ،پالسیدن ،نرمی ،و همه این چیزها را میشود درک کرد اما به نظر
میرسد که این چیزها هاوز دور از دسترس هار نقاشی هستاد.
(ویریلیو)11 :1112 ،
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بدین ترتیب انسان به زندانی ادراکات آشاای تود تبدیل میشود .ویریلیو با فراتواندن ما به کاار گذاشرتن ایرن
«شکل» ،ما را به اتخاذ یک «ضدشکل» (ویریلیو )99 :1112 ،تشرویق مریکارد و نقاشری را نره پدیدارشااسری
شکلها که تالشی برای مدیریت شکل فاصلهها و طلوع ضدشکل میداند .او تود پیشقدم کشف فضاهای ترالی
و نادیدهها میشود و تال

میکاد تا فهرستی از نادیدهها را برای تواناده فهرست کاد .تال

او این اسرت کره

تواناده کتاب را به شستشوی چشمها و طور دیگر دیدن ترغیب کاد:
ما زمان و زندگی تود را به تعمق در چیزهایی میگذرانیم که تود تعمق ما را شکل میدهاد و با این کار ترود
را به بدترین وجهی زندانی میکایم .این کار بیهوده زیستگاه ما را بر میسازد .ما دائما بر اساس قیاس ساتت و
ساز میکایم و باا به تشبیه ،این رو

معماری ماست .کسانی که طور دیگری درک میکااد ،یرا طرور دیگرری

میسازند یا در جای دیگری هستاد دشماان پدر کشته ما هستاد.
(ویریلیو)91 :1112 ،

حال که ویریلیو به لحاظ انتزاعی ثابت میکاد که امور تاها دیدهها نیستاد و گاهی نادیدهها از دیدهها مهمترنرد،
به زیبایی شااسی روی میآورد .ویریلیو زیبایی شااسی امر پیدا را در برابر زیبایی شااسی امر ناپیدا قرار میدهد
و از دومی طرفداری میکاد« :باابراین ،زیبایی شااسی پیدایی یک تصویر ثابت کره بره زور و ضررب ایسرتگاهی
بودن آن وجود دارد ،مغلوب ناپیدایی امر ناپیدا میشود» (ویریلیو .)994 :1112 ،این مسئله را در آنچره تطرای
تصویر توانده میشود میتوان به توبی درک کرد .در تصویر روبرو اگر مدتی
به نقطه وسط تصویر تیره شروید ،هالره تاکسرتری دور آن محرو مریشرود.
باابراین برای کسی که توجه تود را به امر پیدای نقطه وسرط تصرویر جلرب
میکاد ،زمیاه تصویر چاان ناپیدا میشود که گویی وجود ندارد.
حال که ویریلیو به اندازه کافی امور پیدا و پاهان را توضیح میدهد و اهمیرت
موقعیت بدن در مواجهه با امر درک شدنی را شرح و بسرط مریدهرد ،ترال
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میکاد تا برای نظریه تود مثالهای واقعی پیدا کاد و راه حلهایی ارائه دهد .ویریلیو ( )9114با زبانی مغلق و با
کمک گرفتن از پدیدار شااسی مرلوپونتی نتیجه میگیرد که فضا چیزی نیست که بتوان آن را از طریرق چشرم
درک کرد بلکه حرکت جویادهی بدن است که میتواند فضا را درک کاد .او معتقد است در معمراری سراتی دو
بخش گردشی و مسکونی وجود دارد و به همین دلیل او معماری اریب را تررجیح مریدهرد و البتره بره صرورت
نابسادهای تال

می کاد نشان دهد در معماری اریب نوعی از گرد

به مثابه سکونت وجود دارد (لیچ:9111 9،

.)19
در ایاجا ویریلیو به فرهاگهای نادیده ،مشکالت نادیده ،و رن های نادیده توجه میکاد .از نظرر او اقلیرتهرا در
جهان امروز و جهان دیروز ماناد فاصله بین اشیا دیده شدهاند و طوری با آنها رفتار شده که گرویی اصرال وجرود
ندارند .باابراین ،یک نگاه ویریلیویی میتواند به آنها کمک کاارد کره دیرده شروند و برا آنهرا بهترر رفترار شرود.
همچاین ،او زنان و گروههای همجاس بازان را در این چارچوب مظلوم میداند و تال

میکاد تا این رویکررد را

نظریه پردازی کاد .کانلی ( )119 :9111ضمن انتقاد از نگاه ویریلیو به زن اولیه به عاوان زن-حامل ،در کل نگاه
او به فمیایسم را نگاهی مثبت از ماظر فمیایستها میداند.
سرعت
سرعت مهم ترین عامل در تعیین نوع پدیدار شااسی ویریلیو است .ویریلیو سرعت شااسی تود را برا ابرداع یرک
اصطالح جدید ،درومولوژی 1نام مینهد .درومو از واژه یونانی دروموس 9گرفته شده که به معای مسابقه یرا اسرب
مسابقه است .درومولوژی به زبان ساده به این معااست که سرعت ما ،سرعت سوژه و حرکت نسبی ما و سوژه چه
تاثیری بر پدیدار شدن سوژه بر ما دارد.
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ویریلیو سرعت را در بیشتر کارهای تود عاملی مهم لحاظ کرده است .ماطق نگاه ویریلیرو بره سررعت ،حرکرت
افزایشی آن در طی تاریخ بشری و یا به عبارت دیگرر شرتاب 9بروده اسرت .ویریلیرو ( )9189برا ابرداع اصرطالح
دروموماتیکس 1به نقش سرعت در تاریخ میپردازد و نقش آن در زنردگی شرهری و اجتمراعی ،جارگ ،اقتصراد،
حمل و نقل و ارتباطات ،و سایر جابههای زندگی روزمره توصیف و تبیین میکاد .واقعیت این است کره بشرر از
ابتدای تاریخ تا کاون در حال افزایش سرعت بوده است .این افزایش سرعت هم در تکاولوژیهای جابرهجرایی و
هم در تکاولوژیهای ارتباطی وجود داشته است .انسان پیاده سوار بر اسب شده و درشکه اسبی جای تود را بره
لوکوموتیو ،قطار ،اتومبیل ،هواپیما و سفیاه داده است تا فاصلهها با سرعت بیشتری طی شود .ارتباطات هم ایرن
روند افزایش سرعت را طی کرده و اکاون دیگر -تقریبا -به صورت همزمان در آمده اسرت .از نظرر ویریلیرو ایرن
روند افزایش سرعت دارای حدی است و به زودی به حد نهایت تود تواهد رسید .پیش بیای او –البته اگر بتوان
نام آن را پیش بیای گذاشت چرا که این اتفاق در همان زمانی که ویریلیو اولین کتابهای تود را مینوشت هرم
افتاده بود -در مورد ارتباطات همزمان همین االن به وقوع پیوسته و با پیشرفتهای سرریع در علروم هوانروردی،
امکان جابهجایی با سرعت بسیار بیشتر هم قابل تصور است .به همرین دلیرل از نظرر ویریلیرو ( )1112سررعت،
مقصد و سرنوشت بشر است .او برای نشان دادن ایاکه سرعت چقدر برای جامعه ما اهمیرت بایرادی دارد ،مثرال
جالبی مطرح میکاد .واقعیت این است که با تغییرات در زندگی بشر و قرار گرفتن او در چارچوب مدرن ،تمایل
به تشونت در میان نسل بشر کاهش یافته است .باابراین ،اگر از انسانی بخواهیم انسان دیگری را بی جهت آنقدر
کتک بزند تا بمیرد ،به احتمال قریب به یقین موافقت نخواهد کرد .حرال اگرر بپرذیریم کره اتومبیرلهرا قراتالن
تامو

هستاد و انسانها را میکشاد –و آمار هم موید این ادعاست -چرا افراد به آسانی راناردگی مریکاارد و

حتی بابت همکاری در ایجاد زمیاه این قتل آرام لحظهای هم تود را سرزنش نمیکااد؟ ویریلیو پاسخ میدهرد
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که افراد نه تاها از این کار تود احساس انزجار و تقصیر نمیکااد بلکه از آن ترساد هم هسرتاد چررا کره آنهرا
تود را در تدمت سرعتی میبیااد که ماطق جامعه ما را تشکیل میدهد.
همانطور که در بخش پیشین دیدیم ،ویریلیو با نگراهی پدیدارشااسرانه و نسربی گررا ،معتقرد اسرت کره ادراک
بالواسطه ما تحت تاثیر موقعیت بدن است .از طرفی میدانیم که سرعت یکی از مهرم تررین عرواملی اسرت کره
موقعیت بدن در برابر چیزها را معین میکاد .این موقعیت را ویریلیو در قالرب یرک فضرا توصریف مریکارد کره
متفاوت از توصیف هادسی یا جغرافیایی است .ویریلیو ( )9184معتقد است که فضا برا موقعیرت نسربی اشریا و
چیزها شکل میگیرد و باابراین موقعیت نسبی یا همان فضای سرعت تعیین میکاد که چگونره جهران را درک
کایم .ویریلیو ( )9119این فضا را فضای سرعت یرا دروموسرفیر 9مرینامارد .بارابراین ویریلیرو ( )99 :9111برا
پذیرفتن این تاثیر سرعت بر درک ما ،معتقد است که این سرعت است که اجسام را برای ما روشن میکاد و بره
ما کمک میکاد که ببیایم.
اما ،سرعت همانطور که روشن میکاد ،تاریک کااده هم هست .سرعت میتواند دید را محردود کارد (ویریلیرو،
 .)1111برای مثال ،در حالی که مارکوپولو میتوانست به مدد سرعت کم تود وقایع زیادی را بر سرر راهرش بره
شرق ثبت کاد ،گردشگرانی که در زمان ما از اروپا به چین میرونرد عمرال چیرز زیرادی از راه طری شرده درک
نمیکااد .در ایاجا ویریلیو مفهوم فضا-سرعت را معرفی میکاد که در واقع فضای پدیدارشااسانه ای اسرت کره
حرکت نسبی بدن برای ادراک انسان فراهم میکاد .باابراین ،سرعت مسیر را روشن میکاد (ویریلیرو )1111 ،و
ویریلیو ( )1112این تجربه روشن شدن جهان و چیزها به وسیله سرعت را دروموسکوپی 1و شیشره اتومبیرل یرا
وسیله ای که ما را حمل میکاد –یا نمیکاد -دروموسکوپ مینامد .برای مثال هاگامی که با اتومبیرل در حرال
حرکت در جاده ای هستیم ،گاهی برای ما چاان به نظر میرسد که جاده و درتتهای کاار آن از جرایی بسریار
دور به سمت ما پرتاب میشوند و بعد از گذشتن از ما در شیشه پشتی اتومبیل گم میشوند .تجربه چتربازان در
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این مورد جالب است .چتربازان هرچاد در دقایق اول پر

تود فکر میکااد به سمت زمین حرکت میکااد اما

جالب است که زمانی که به زمین نزدیک میشوند احساس میکااد که این زمین است که به سرعت بره سرمت
آنها باال میآید .عدم آموز
این رو

کافی میتواند این اتتالل ادراک را تبدیل به موقعیت تطرناکی کاد .همچارین ،از

در شهربازیها استفاده زیادی میشود .سرعت ،یکی از مهم ترین عوامل ترس در کسانی است که برای

لحظاتی ترسیدن حاضرند پول توبی ترج کااد.
اگر بپذیریم که حرکت نسبی بدن ما درک ما از جهان را شکل میدهد ،نیاز داریم که عامل زمان را در این میان
تحلیل و ارزیابی کایم .زمان در علم فیزیک جزو کمیتهای بایادین به حساب میآید و از آنجا که بقیه کمیتها
مثل سرعت ،نیرو و انرژی به وسیله این کمیت حساب میشوند ،امکان تعریف زمان بره وسریله سرایر کمیرتهرا
بسیار دشوار است .تعریف واقع گرایانه و پذیرفته شده ی نیوتای زمان بخشی از ساتتار بایادین جهان است کره
اتفاقات پشت سر هم در آن اتفاق میافتاد .البته ویریلیو با ورود به مباحثات فیزیکی مفهوم جدیدی از زمان بره
دست میدهد .او در ادامه مباح تود در اثبات ایاکه نه نور ،که سرعت است که جهان را روشن میکاد ،مفهوم
سرعت-نور 9را معرفی میکاد و آن را در برابر مفهوم گاهشمارانه 1از زمان قرار میدهد.
این نگر

ویریلیو ( )1111بسیار بح

برانگیز و در عین حال مبهم است .البته ابهام این مباح باع نمیشود

که –چاانکه در ادامه همین مقاله تواهیم دید -گزارههای علمی او مورد پرسش و تشکیک واقع نشوند .ویریلیرو
معتقد است که دروموسفیر یا فضای سرعت با نور سرعت روشن میشود .در واقع زمان برای او لحظه ای است که
پدیده با نور سرعت روشن میشود .در عکاسی «مواجهه» به لحظه ای گفته میشود که شاتر دوربین فیلم تام –
یا در دوربینهای دیجیتال صفحه حساس -را با نور مواجه میکاد .اگر شاتر بیش از حد یا کمتر از حد باز باشد،
عکس نخواهد توانست لحظه مواجهه را ثبت کاد و پدیدهای را بازنمایی نخواهد کرد .از نظر ویریلیو سررعت هرم
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به همین صورت عمل میکاد .یعای ،سرعت است که زمان را در مواجهه با تود قرار میدهد و در یک ااهار نظر
بسیار مبهم میگوید «زمان هم مثل فضا با نور ثابت جهانی سرعت روشن میشود» (صفحه .)29
ویریلیو سعی میکاد با استفاده از علم فیزیک و قرار دادن فیزیک انشتیای در برابر فیزیک نیروتای نظریرههرای
تود را اثبات کاد .این اقدام او هرچاد با استقبال هواداران وی مواجه شده است اما واقعیت این اسرت کره عردم
اشراف او به دانش فیزیک باع شد آلن سوکال 9و ژان بریکمون )9981(1به شدت به او حمله کااد و اشتباهات
او در استفاده نادرست از اصول علم فیزیک در اثبات برتی نظریات او باع شد که درستی کلیه نظریاتش مرورد
سوال واقع شود.
ارتباطات
معرفی تکاولوژیهای نوین ارتباطی به جامعه ،همیشه با بح های آرمانشهری و ویرانشهری همرراه بروده اسرت.
این مباح

با پیشرفتهتر شدن تکاولوژیها یا به عبارت دیگر مدیریت پیشرفتهتر ادراک به وسریله آنهرا شرکاف

بیشتری پیدا کردهاند .ویریلیو هاگامی که در مورد تکاولوژی رسانه و ارتباطات نوین صحبت میکاد ،دو مولفه را
به صورت برجسته ای لحاظ میکاد :سرعت ،و میلیتاریزه شدن .از نظر او ،میلیتاریزه شدن جامعه به طور کرل و
رسانه به طور تاص و نیاز روز افزون به کوچکتر کردن فواصل ارتباطی باع شده که تکاولوژیهای ارتباطی با
سرعت شگفت انگیزی رشد کااد (کیوبیت.)911 :9111 ،
یکی از مباحثی که ویریلیو به صورت مفصل به آن میپردازد و آن را نقد میکاد حضور مجازی 9است .در ایاجرا
ویریلیو ( )9114برای شکافتن مفهوم حضور مجازی و نقد آن اصطالح تله توپولوژی 4را ابرداع مریکارد .تلره در
زبان التین به معاای از راه دور و توپوس هم به معای مکان است و باابراین تله توپولوژی به مفهوم دیدن واقعیت
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یک مکان جغرافیایی از یک جای دور است .مسئله تله توپولوژی چیست؟ مسئله از نظر ویریلیو این است که تله
توپولوژی مفهوم «من میبیام» را در تود دارد اما مفهوم «من میتروانم» را از انسران گرفتره و بارابراین او را از
بستر ادراکی طبیعی تود جدا کرده است .در ایاجاست که امر درک شده و امر قابل دستکاری ،لمس و تغییر به
صورت کامل از هم جدا میشوند .همچاین ،از نگاه ویریلیو تکاولوژیهرایی کره حضرور مجرازی را امکران پرذیر
میکااد با تغییر زمان تورشیدی به زمان دلخواه تود ،برای تود «روز» جدیدی تعریف کردهانرد و انسران را از
درک بالواسطه محیط واقعی اطراف دور کردهاند.
ویریلیو ( 9181و  )9119در مطالعه سیاما اصطالح پیکاولپسیا 9را ابداع کرد که به معاای وقفه شااتتیای است
که به انسان امکان میدهد تا تصاویر پشت سر هم را به صورت یک تصویر پیوسته ببیاد .این همان ویگگری برود
که سیاماگران از آن سود بردند .آنها تصاویر را طوری پشت سر هم پخش کردند کره مخاطرب واقعرا آنهرا را بره
صورت یک جریان پیوسته از واقعیت فرض میکرد – و میکاد -و بارابراین ویریلیرو ( )9119بیاارده را حضرور
غیاب متن فیلمی میداند .بدین ترتیب از نظر او بیااده نه یک مشارکت کااده در تلق فیلم ،که بره ابرزاری در
امتداد دستگاه آپارات سیاما تبدیل میشود .در ادامه ،ویریلیو چشم کوچک یا چشرم مافعرل را کره بره مفهروم
چشم طبیعی انسان و شااتت بالواسطه آن از محیط اطراف است را در برابرر چشرم برزرگ یرا چشرم مافعرل و
میلیتاریزه شده واسطهماد قرار میدهد که جاگ را با سرعت نور انتقال میدهد .لیزر ،رادار و تلویزیون جهان مرا
را تبدیل به سیاره کوچکی کردهاند .به عالوه ،نظام ساتی  14فریم بر ثانیه جای تود را به تکاولوژیهای بسریار
پیچیدهتر دیجیتال دادهاند که واقعیت را نه تبدیل به لحظات ثبت شده ،که تبردیل بره اعرداد کرردهانرد .بردین
ترتیب ،لحظهی پیکاولپتیک تبدیل به یک کیفیت غایت شااسانه از انتقال رسانشی پیداییها 1میشود (کیوبیت،
 .)911 :9111ویریلیو ( :9188صفحه  )88از تطر تبدیل شدن محیط ما به محیطی «بدون افق و بدون عمرق»
میگوید .این تبدیل شدن درک بالواسطه ما از محیط به درکی که واسطهماد شده و به عاوان یک درک درست
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از واقعیت جا زده میشود ،ویریلیو را از عواقب شااتتی ،اجتماعی و سیاسی آن میترسراند .همچارین ،سرشرت
دیجیتالی ارتباطات و تضاد آن با سرشت مادی رسانههای چاپی و حتی تصرویری اولیره از نگراه ویریلیرو پاهران
نمیماند .نقاشی بر روی بوم ثبت میشود و عکاس لحظهای از زندگی را ثبت میکاد .حتی فریلمهرای اولیره بره
صورت فریمها ذتیره میشدند و باابراین ویگگی مادی داشتاد .دتل و تصرف در آنهرا دشروار برود .رسرانههرای
ساتیتر عمق و افق داشتاد اما ویگگی الگوریتمی محتوای دیجیتال باع میشود اسرطوره دوام دیگرر از اعتبرار
بیفتد .محتواهای دیجیتالی را میتوان تا آترین حد دستکاری کررد (ماروویچ .)914 :1119 ،در واقرع ،ویریلیرو
معتقد است محتواهای دیجیتال نه در مادیت تود که در توانایی تود برای توزیع موجودیت دارند.
دستاوردهای بشر مثل دموکراسی ،صلح و حقوق بشر و اقلیتها همه نتیجره نگراه درسرت بره واقعیرت بیرونری
بودهاند و حال اگر قرار باشد واقعیت به طور کامل به صورت واسطه مارد بره اعضرای جامعره بشرری برسرد ،هرم
سرشت برساتتی این واقعیت و هم ایاکه این برساتت از طریق واسطههایی تولیرد و ارائره مریشروند کره ترود
صاحبان قدرت و ثروتاد ،باع میشوند واقعیت به آسانی تحریف شود .بارابراین ،ویریلیرو ( )941 :9189معتقرد
است که «هر چقدر سرعت در جامع افزایش پیدا کارد ،دموکراسری ضرعیفترر مریشرود» .ایرن هرم بخشری از
گزارههای مااقشه برانگیز ویریلیو است که بعدا در بخش بح به آنها تواهم پرداتت.
ویریلیو ( )1112در کتاب تود به نام نمایشگر بیابان :جاگ با سرعت نور به نقرش تکاولروژیهرای ارتبراطی در
جاگ اول تلی فارس میپردازد و پیامد اهور و به کارگیری این تکاولروژیهرا برر جارگ را تحلیرل مریکارد.
همچاین ،او نشان میدهد که چگونه عدم اطالع یک طرف جاگ از امکانات طرف دیگر برای مجازی سازی امور
باع شد که طرف اول حتی پیش از آغاز جاگ شکست بخورد .ویریلیو معتقد است این واقعیرت کره اطالعرات
جمع آوری شده از عراق به وسیله کارشااسان آمریکایی در سالهای پیش از جاگ ایاقدر زیراد برود کره امکران
مدل سازی و طراحی را به کارشااسان و تلبانان آمریکایی داد ،نشان میدهد که جاگ دیگر یک جارگ سراتی
در حصارهای تود نیست .بدین ترتیب در ادامه نظریههای تود در مورد جاگ که اعتقاد داشت این جاگ بروده
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که سراسر مدرنیته را تحت تاثیر قرار داده ،این بار هم ویریلیو ادعرا مریکارد کره ایرن ماهیرت تکاولروژیهرای
اطالعاتی است که سرشت جاگ را تغییر داده است .برای مثرال ویریلیرو معتقرد برود دیوارهرای شرهرهای دوره
سدههای میانه تاها زمانی رها شدند و فرو ریختاد که تکاولوژیهای نوین جاگی توانست در قالب توپ از براالی
دیوارها به داتل شهر دسترسی پیدا کااد .این بار هم مجازی سازی جاگ باع شده که کسرانی کره در جارگ
درگیرند صدها مایل دور از جاگ باشاد و باابراین به عاوان یک شگفتی در تاریخ میبیایم که میشود سرربازی
در تط اول میدان جاگ بجاگد و هیچ تطری هم او را تهدید نکاد.
«غیر مادی کردن» 9جاگ هم یکی دیگر از تغییراتی است که تکاولروژیهرای نروین ارتبراطی در جارگ ایجراد
کردهاند .بدین ترتیب ،مردمی که پیشتر باید زمان زیادی ماتظر میماندند تا اتباری از جبهههرا برسرد ،اکارون
میتواناد به مدد تکاولوژیهای نوین ارتباطی و «جاگ با سرعت نور» 1در حالی کره پراپ کرورن مریتورنرد از
چشمان تلبانی که تطود مقدم دشمن را در هم میکوبد جاگ را ببیااد و یا سوار برر اولرین ترانکی کره وارد
بغداد میشود ،در فتح بغداد مشارکت کااد.
باابراین ،برای ویریلیو جاگهای جدید نه جاگهایی بین مواد و چیزها ،بلکه جاگ بین تصاویر و نشرانههاسرت.
تکاولوژیهای اتتفا 9روزبه روز پیشرفته تر میشوند و از سوی مقابل رادارها دائما در حرال پیشررفته ترر شردن
هستاد .هواپیماهای رادارگریز در جستجوی اهدافی هستاد که هر روز بیشتر از دیروز ترود را از دیرد رادارهرای
آنها مخفی میکااد .همه چیز در حال مجازی شدن و واسطهماد شدن است و باابراین از نگراه ویریلیرو (:9114
« )4حادث شدگی» 4که الزمه درک شدن آن به وسیله ادراک انسانی اسرت محرو شرده اسرت .ویریلیرو هشردار
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میدهد که «واقعیت شبیه سازی شده» 9کم کم جای «واقعیت طبیعی» 1و به تبع آن تجربه طبیعی را میگیرد
(صفحه  .)19ویریلیو ( )1111سال  1111را سال پایان افق جغرافیایی-فیزیکی میداند.
ویریلیو معتقد است که به مدد گستر

تکاولوژیهای ارتباطی و سرعت زیاد آنها ،عمق ،وزن ،چگالی و فشردگی

حقیقت کم شده است .تصاویر از بستر اصلی تود جدا شده و فررد را در فردیرت ترود آمراج تاترت و تراز قررار
میدهاد .این تصاویر بدون زمیاه ،حادث شدگی امور را تضعیف و در برتی موارد نابود میکااد .همچارین ،بری
قانون بودن نسبی این شبکههای نوین ارتباطی باع میشود ویریلیو از ایاکه واسطهگری واقعیتها به این آسانی
به شرکتهایی داده شود که جز به ماافع تود نمیاندیشاد تشمگین شود:
باید بپذیریم که تکاولوژیهای نوین ارتباطی تاها در صورتی دموکراسی را تقویرت مریکاارد کره مرا
اساسا کاریکاتوری که جامعره جهرانی را برآمرده از شررکتهرای برزرگ چارد ملیتری ای بدانرد کره
شاهراههای اطالعاتی را زیر وزن تود تفه میکااد ،را رد کایم.
(ویریلیو)9112 ،

همچاین ،ویریلیو پیامدهای ارتباد با سرعت نور و حذف فاصله را از نظر دور نمیدارد .در گذشته اتفاقی در یک
جای جهان به ندرت بر جاهای دیگر و حتی گاهی بر مااطق نزدیک اثر میگذاشت .اما امروزه به کمک ارتباطات
نوین ،هکرها میتواناد از هر جای جهان به پایگاههرای دادههرا در هرر جرای دیگرر جهران حملره حملره کاارد.
ویروسهای رایانه ای به آسانی میلیونها کامپیوتر را در همه جای جهان در کسری از ثانیره آلروده مریکاارد و
تروریستها بسیار توب آموتتهاند از ایاترنت چگونه استفاده کااد (پورترفیلد .)1199 ،همچاین ،بازارهای سود
و سهام که جهان امروز ما را هدایت و مدیریت میکااد به آسانی تحرت تراثیر حروادثی در آنسروی جهران قررار
میگیرند.
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تغییر شکل دادن ادراک و استعمار کردن آن هم یکی از مضامین مورد توجه ویریلیو است .ویریلیو برا اشراره بره
مدلسازیهای جغرافیایی نسبت به تارج شدن مدلها از ذهن و انتقال آن به رایانهها هشدار میدهد .همچاین،
ویریلیو ( )9111هشدار میدهد که محیط اطراف انسان در حال تبدیل شدن به ماشین است «تخیل ما مدام برا
پیداییهای موتوریزه شده بمباران میشود» (صفحه  .)19موتوریزه شدن پیداییها باعر

مریشرود کره «آزادی

آگاهی» فرد نقض شود و حق او برای شااتتن و دانستن امر بیرونی نادیده گرفته شود.
اگر به جادوی تصویر معتقد باشیم ،حتما به صورت ضمای به اهمیت صفحه نمایشی که این تصویر از آن پخرش
میشود آگاهیم .ویریلیو در دهره  9181بره پیامردهای معمارانره 9همپوشرانی غیرر مرادی صرفحات تلویزیرون،
نمایشگرهای رایانهای و پخش کاادههای ویدئویی پرداتت (فریردبرگ .)982 :1114 ،ویریلیرو ( )1111معتقرد
است صفحه نمایشگرها رابطه ما با فضا را تاظیم میکااد و باابراین رابطه تاگاتاگی با ادراک ما دارند .همچاین،
ویریلیو ( )9119در مورد این واقعیت که جهان سه بعدی تبدیل به جهان دو بعدی برر روی صرفحات نمایشرگر
شده است هشدار میدهد .او میگوید زمانی که سه بعد به دو بعد ترجمه میشوند ،ما به «درجه صفر معماری»

1

میرسیم (صفحه  .)911همچاین ،او در اثر تود به نام جاگ و سریاما ( )9181توضریح مریدهرد کره چگونره
نمایشگرها به بیاادهها القا میکااد که دوربیای هستاد که بیاادگان میتواناد از طریق آن جاگ را در آن سوی
دریاها تماشا کااد .البته ،ویریلیو معتقد است که این صفحات تاها در حال دستکاری ادراک هستاد.
هنر
پدیدار شااسی ویریلیو ماتقد هار معاصر است .ویریلیو در کتاب تود هار و ترس کره در سرال  1119بره زبران
انگلیسی ماتشر شده ،مجازی شدن ،سرعت گرفتن و غیر تن ماد برودن هارر جدیرد در اروپرا را بره شردت نقرد
میکااد .از نظر او ،هار چیزی جدا از هارماد و جدا از جامعه نیست .همچاین ،ویریلیو ( )1111با مبرا دانسرتن
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هار از هرگونه چارچوب ،آن را سرزندگی بدنی میداند که میبیاد ،میشاود ،حس میکاد ،حرکت میکاد ،نفس
میکشد ،تغییر میکاد و میاندیشد (صفحه .)19
ویریلیو با ربط دادن جاگ و مخصوصا جاگ جهانی اول و دوم به زندگی هارمادانی که در آن جاگها مشارکت
داشتهاند ،معتقد است اهور مکاتب جدیدی مثل کوبیسم در واقع نتیجه دهشتی اسرت کره ایرن هارماردان در
جاگ احساس کردهاند .بخشی از این دهشت نتیجه پیشرفتهای تکاولوژیک است که کمک کررد ترا جارگ در
کشتن انسانهای درون و پشت جبهه بسیار توانا تر عمل کاد .وی همچاین دادائیسم را نتیجه واکاش هارمادان
اتریشی به ارز های محافظه کارانه در میانه جاگ جهانی اول میداند و معتقد است دادائیسرم شورشری علیره
ارز های مسلط آن زمانه بوده است .به همین ترتیب ،ویریلیو اهور سوررئالیسم پس از جاگ جهرانی اول و در
دهه  9111را واکاش هارمادان فرانسوی به وحشی گریهای جاگ جهانی اول میدانست.
چاین هاری –چاانکه پیشتر گفتیم -ویگگی مادی داشت .نقاشی بر روی بوم کشیده میشد ،مجسرمه از سراگ
ساتته میشد و عکس بر روی کاغذ مخصوص چاپ میشد .به عبارت دیگر زیبایی در پیدایی اثر بود که شااتته
میشد .اما – از نظر ویریلیو -اهور سیاما و بعد از آن تکاولوژیهای جدید تر باع شد که این رویه تغییر کارد
و مادی بودن اثر هاری جای تود را به مجازی بودن آن یا به عبارتی ناپیردایی آن بدهرد .از نظرر ویریلیرو ایرن
وضعیت میتواند به ناپیدایی زیبایی شااسی هم ماجر شود.
همچاین ،ویریلیو ( )19 :1119معتقد است که هار معاصر و دیجیترال نره تاهرا «مفهرومی» نیسرت بلکره یرک
«انحراف مفهومی» است .این باع میشود که هار ویگگی اصلی تود که مسوولیت پذیری و انتقادی بودن است
را از دست بدهد و حتی هار به ابزاری در دست صاحبان قدرت و ثروت بدل شود .ویریلیو معتقد است کره هارر
امروز مدتهاست که در چاین دامی افتاده است و اسیر کاالیی شدن و کاالیی سازی است .هار امروز تبدیل بره
کاالیی قابل داد و ستد شده است و همه جا دست صاحبان قدرت و ثروت در پشت آن دیده میشود .ویریلیو بره
درستی نسبت به عواقب تطرناک این وضعیت هشدار میدهد .از جمله اتفاقات تطرنراکی کره ایرن دادوسرتدی
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شدن هار ایجاد میکاد ،برجسته شدن نقش تبلیغات گران است .در نتیجه ،امروزه میبیایم که ارز

مادی یک

اثر هاری تا حد زیادی به وسیله دالالن تعیین میشود .همچاین ،این وضعیت به رسمی شدن هار میانجامد که
در آن چاد موزه دار و صاحبان اثر میتواناد برای آثار هاری قیمت و ارز  ،و بدتر از آن معاا تعیین کااد.
ویریلیو در اعتراض به موتوریزه شدن هار ،یکی از پیامدهای این وضعیت را حادثهی هار مریدانرد .کرال از نگراه
ویریلیو ( )1112هر تکاولوژی حادثهای در دل تود دارد که آن را دو دستی به بشرر تقردیم مریکارد .اتومبیرل
حادثه تصادف را ایجاد میکاد و کشتی حادثه غرق شدن را؛ راه آهن حادثه تروج از ریرل را ایجراد مریکارد و
شهربازی حادثه سقود از ترن هوایی را در دل تود دارد؛ و ،پیشرفتهای فیزیکی تبدیل بره فاجعره هیروشریما
میشود و اتتراع هواپیما صدها مسافر را در چاد لحظه به کام مرگ میبرد .از نظر ویریلیو ،توشبیای نسبت بره
نتای مثبت تکاولوژی باع

میشود حادثهای که در دل تکاولوژی وجود دارد ،عمدا یا سهوا ،نادیده گرفته شود.

حال ببیایم آیا تکاولوژی هار هم حادثه دارد؟ مثال آیا ممکن است نرم افزار فوتوشاپ کسی را بکشرد؟ ویریلیرو
( )91 :1112پاسخ میدهد که «حادثه ی هار بازنمایی است» .از آنجا که هار در سرشت ترود انتقرادی اسرت،
هاگامی که قرار است جهان را برای ما بازنمایی کاد ،باید حقیقت اندیش باشد .ویریلیو معتقرد اسرت هارر فاری
نمیتواند انتقادی باشد و به همین دلیل تود را ماتقد هار فای میداند .از نظر ویریلیو حادثه هار مریتوانرد بره
نحوی نگاه انسان به زندگی را تغییر دهد که حمله با بمب اتمی به هیروشیما و ناکازاکی یک امر درست از نگراه
مردم آمریکا به نظر بیاید .به همین ترتیب ،حادثه بازنمرایی مریتوانرد بره ترال

بررای یرافتن تکاولروژیهرای

پیشرفتهتر که حوادث بزرگ تری در تود دارند ماجر شود .باابراین ،از نگاه ویریلیو حادثه هار مریتوانرد از هرر
حادثه دیگری مرگبارتر باشد.

ماجرای سوکال و بریکمون
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کتاب سوکال و بریکمون به نام چرندیات پست مدرن :سوء استفاده روشافکران پست مدرن از علرم کترابی مهرم

برای پگوهشگران علوم انسانی است .این کتاب که نسخه اصلی آنروشافکران فریبکار :سوء اسرتفاده روشرافکران
پست مدرن از علم 9نام داشت ،ادعا میکاد سوء استفادههای عمدی یا سهوی چاد تن از مهم ترین روشرافکران
پست مدرن فرانسه در استفاده از علم را رو کرده است .البته ،ایده اصلی کتاب در سال  9119برا آنچره مراجرای
سوکال 1یا کلک سوکال 9میناماد و ماشا «جاگ بین علروم»( 4رودز )492 :1191 2،شرد شرکل گرفرت .در آن
سال آلن سوکال مقاله ای به نام تجاوز از مرزها :به سمت تاویلی متحول کاارده از گررانش کوانترومی بره مجلره
سوشیال تکست 9تسلیم کرد که سوشیال تکست که یک مجله پست مدرن برجسته بود ناشریانه آن را بره چراپ
رساند .در آن مقاله ادعا شده بود که همه چیز به صورت اجتماعی برساتته میشود و حتی عردد  πهرم ممکرن

است در شرایط اجتماعی تاصی  9194نباشد! پس از چاپ ،سوکال بالفاصله مقاله دیگری در مجله لیاگوا فرانکا

1

چاپ کرد و ادعا کرد که کل مقاله قبلی از اساس غلط بوده و روشافکران پست مدرن به لحاظ علمی چیزی برای
افزودن به دانش بشر ندارند.
دو سال بعد ،سوکال و بریکمون با کمک هم روشافکران فریبکار :سوء استفاده روشافکران پست مدرن از علرم را
نوشتاد که در آن روشافکران پست مدرن فرانسه متهم به سوء استفاده از علوم پایهای که شااتت ضعیفی از آن
دارند شدهاند .یکی از این روشافکران ویریلیو است:
گرچه جمالت ویریلیو اندکی با معایتر از جمالت دلوز و گوتاری است ،چیزی که او به عاوان علم ارائه
میکاد آمیزهای از اشتباهات بزرگ و تیال پردازیهای لجام گسیخته است .عالوه بر این ،تمثیلها یرا

1
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ممال هایی که او بین فیزیک و مسائل اجتماعی برقرار میکاد ،دلبخواهی ترین تمثیلهایی اسرت کره
میتوان تصور کرد ،تازه این وقتی است که او از کلمات تود بیخود نمیشود.
(سوکال و بریکمون)199 :9981 ،

آنها معتقدند ویریلیو سرعت 9را با شتاب 1اشتباه گرفته است و باابراین بایان سررعت شااسری او متزلرزل اسرت.
همچاین ،آنها معتقدند که چاین اشتباه فاحشی از سوی کسی که مدعی سرعت شااسی اسرت عجیرب اسرت و
عجیبتر از آن اصرار هواداران ویریلیو بر ترد بین رشتهای اوست .در جای دیگری سوکال و بریکمون ویریلیرو را
به بازی با کلمات و زدن حرفهای بی ربط متهم میکااد:
«اهور بسیار جدید سومین نوع بازه» چیزی نیست جز اشاره ای فضل فروشرانه بره ارتباطرات راه دور
مدرن .در این قطعه ویریلیو به توبی نشان میدهد که چگونه میتوان حرفی پیش پا افتاده را در قالب
واژگان مغلق بسته بادی کرد.
(سوکال و بریکمون)199 :9981 ،

یا در جای دیگری میگویاد:
برای ما باور نکردنی است که ویریلیو بتواند جملهای را که آشکارا چیزی از آن نمیفهمد رونویسی کاد
و شرح و تفسیری کامال دلبخواهی به آن بیفزاید ،ولی باز هم ویراستاران ،مفسران و توانادگان او را
جدی بگیرند.
(سوکال و بریکمون)194 :9981 ،

همچاین ،سوکال ( ،1199تماس شخصی) میگوید:
(الف) ویریلیو از فاکتهایی از نسبیت انشتیای کمک میگیرد که در هر مورد باید
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 .9فیزیک را به عاوان امر سرراستی در نظر بگیرد و،
 .1ربط آن به استدالل تود را (نه به صورت استعاری بلکه به صورت ماطقی) تبیین کاد.
که البته هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است.
یا
(ب) نسبیت انشتیای یک نقش صرفا تزئیای در استدالل او بازی میکاد .در همه این مروارد بایرد ایرن
[تزئیاات] را حذف کرد و استدالل او (تا جایی که استداللی وجود داشته باشد) باید بر مباای شایستگی
جامعه شااتتی و فلسفی ارزیابی شود.

بحث و نتیجه گیری
ویریلیو در عرصه پدیدار شااسی تدماتی به جامعه علمی انجام داده است .او به صورت مفصل بادی شده سرعت
و نقش آن در درک ما از جهان را توصیف و تبیین کرده است .همچاین ،او به تروبی نشران داده کره دورههرای
مختلف تاریخی در تعامل با تکاولوژیهای سرعت چه تغییراتی داشتهاند و بر همین مباا پریشبیاریهرایی هرم
برای آیاده انجام داده است .همچاین ،نگاه تاص او به افزایش سرعت انتقال در فضای واقعی و ارتباطات همزمان
که به مدد تکاولوژیهای نوین ارتباطی فراهم شدهاند ،این امکان را فراهم میکاد تا فهم جدیدی از جهان امروز
ما شکل بگیرد .در واقع ،از نظر ویریلیو سرعت مهمترین چیزی است که «بودن در جهان» امرروز و آیارده مرا را
شکل میدهد و باابراین نقش مهمی در شکل دهی به درک ما از جهان اطرافمان دارد.
در حوزه هار و فرهاگ هم ویریلیو حرفهای تاص تود را دارد .از نظر ویریلیو ،تکاولوژیهرای نروین ارتبراطی
باع شدهاند تا جلوه مادی هار جای تود را به جلوه مجازی هار بدهد و باابراین هار دیجیتال انسان نوین را از
نگاه انتقادی دور کاد .ویریلیو با یک نگاه بین رشتهای ،معماری را به هار و هار را به ارتباطات و ارتباطات را بره
جاگ و جاگ را به تاریخ و تاریخ را به معماری مربود میکاد.
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با وجود این ،ویریلیو را نمیتوان یک متفکر انقالبی در علوم انسانی دانست .تود ویریلیو هم این را میداند و بره
همین دلیل دست به اقداماتی زده که او را به هدفی آسان در تیررس ماتقدان تبدیل کرده است .یکی از اقدامات
ویریلیو برای مهم جلوه دادن افکار تود ،بیش از حد برجسته کردن نقاد قوت کار اوست .مهم است بدانیم فیلم
سیامایی کالسیک از تعدادی عکس تهیه شده که به سرعت از جلو چراغ دستگاه آپارات رد میشوند و این نقص
[یا مزیت] شااتتی در انسان باع میشود این تصاویر ماقطع را به صورت یک تصویر متحرک ببیاد .اما ترال
ویریلیو برای ایاکه نشان دهد بخشهای ماقطع از تود عکسها مهمترنرد و اهمیرت دادن بره زیبرایی شااسری
ناپیدایی در برابر زیبایی شااسی پیدایی نوعی افراد به نظر میآید.
همچاین ،ویریلیو در اهمیت دادن به سرعت به عاوان یک امر بایادین در شااتت ما از جهان مبالغره مریکارد.
درست است که حرکت نسبی ما نسبت به اشیا بر درک ما از آنها اثر میگذارد .اما این هم درست نیست که فکر
کایم سرعت است که اجسام را روشن میکاد ،نه نور .همچاین ،ویریلیو در یک ادعای تامل برانگیز میگوید کره
زمان هم مثل فضا با ثابت جهانی سرعت تعیین میشود.
یکی دیگر از اقدامات ویریلیو برای دفاع پذیر کردن استداللهایش فرار بره پیچیردگی و انترزاع اسرت .جمالتری
هستاد که هرچاد معاا دارند اما پیچیدگی آنها باع میشود راه برای سفسطه و فرار به هر سمتی باز شود .بری
معاایی هم راه دیگری است که کمک میکاد ماتقدان از ترس متهم شدن بره نرادانی جانرب احتیراد را پریش
بگیرند .جمالت بی معای زیادی در متون ویریلیو وجود دارند .به عاوان مثال به این جمله که سوکال و بریکمون
از ویریلیو ( )11 :9184نقل میکااد توجه کاید:
وقتی ژرفای زمان جای اعماق مکان محسوس را بگیرد؛ وقتی جابهجایی رابط جایگزین تجدید سرطوح
شود؛ وقتی شفافیت اواهر را از نو به وجود آورد؛ در آن هاگام به این فکر میافتیم که آیا چیرزی کره
مصرانه مکان میتوانیم در حقیقت همان نور نیست ،نوری زیر آستانهای و فرا اپتیکی که نور تورشید

پدیدارشناسی پل ویریلیو

195

فقط فازی یا انعکاسی از آن است .دوام وجود این نور را بر اسراس نروردهی زمرانی آنری انردازه گیرری
میکااد ،نه بر اساس گذر تاریخ گاهشمارانه زمان.

و در آتر ،استفاده ویریلیو از مفاهیم علوم دقیقه برای اثبات حرف تود از سوی فیزیک دانان رد میشود .ترال
هواداران ویریلیو برای تبرئه او از اتهامات سوکال و بریکمون به جایی نرسیده است .به نظر میرسرد کره ویریلیرو
اگر به عقب باز میگشت ،در افکار تود بازاندیشی مختصری میکرد.
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