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 1أخالقيات التالعب

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 منار الصلتّيةترجمة: 

 مراجعة: سيرين الحاج حسين
 
 

 
جم لد   ؛واإلجابة عىل مدى أخالقيتها، ومسائل أخرى  ،وتعريفها، وتقييمها   ،أخالقيات التالعب حول  مدخل     . نص متر

ي الموسوعة  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و روبرت نوقل
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

 عن  هذا الرابطعىل  
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث    النسخة الدارجة، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم   أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 

 
1 (Summer 2020 Edition),  The Stanford Encyclopedia of Philosophy Noggle, Robert, "The Ethics of Manipulation",

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/ethics-manipulation/>. 

https://www.cmich.edu/colleges/class/PHLREL/philosophy/faculty/Pages/noggle.aspx
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/ethics-manipulation/
https://plato.stanford.edu/entries/ethics-manipulation/#Prel
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وقد   أن تفعل )س(.  - عوًضا عن ذلك -ختطط تونيا لفعل )ص(، ولكن إيرفينغ يريدها   أتمَّل هذا املثال:
جّرب إيرفينغ أن يزّود تونيا ابألسباب اليت جتعلها تقوم بـ )س( بدًًل من )ص(، ولكن بدون جدوى.  

اآلتية من    ساليب األ  حدى ّرب إويف حال مل يرغب إيرفينغ ابللجوء إىل أسلوب القوة أو اإلكراه، فرمبا جي
 فعلى سبيل املثال، ميكن إليرفينغ أن ...  قرار تونيا.على أجل التأثري 

 جيذب تونيا كي متيل إلرضائه لفعل )س(.  .1
 يبالغ يف ذكر مزااي )س( وعيوب )ص(، و/أو يقلل من عيوب )س( ومزااي )ص(.   .2
 جيعل تونيا تشعر ابلذنب لتفضيلها فعل )ص(.   .3
 حيّفز شعور تونيا حبالة عاطفية جتعل فعل )س( يبدو مالئًما أكثر مما هو عليه ابلواقع.  .4
 قائها.  يشري إىل أن فعل )ص( سيجعل تونيا أقل قيمة وجاذبية ابلنسبة ألصد .5
جيعل تونيا تشعر ابلسوء جتاه نفسها، ووصف )ص( على أنه خيار يؤكد هذا الشعور أو يفاقمه،   .6

 و/أو وصف )س( على أنه خيارًا ينفي الشعور أو يقاومه. 
اجلميل   .7 برّد  ُملَزمة  أهنا  تشعر  )س(، كي  فعل  منها  يطلب  أن  قبل  لتونيا  بسيطًا  معروفًا  يقّدم 

 واملوافقة.  
 ك يف قرارها اخلاص حىت تعتمد على نصيحة إيرفينغ لفعل )س(.  جيعل تونيا تش .8
يوّضح لتونيا أهنا إذا اختارت )ص( بدًًل من )س(، فإن إيرفينغ سيتخلى عن صداقته هبا ويتضايق   .9

 ويتعكر مزاجه ويغضب عموًما.
تلك املخاوف    عّززيرّكز انتباه تونيا على بعض اجلوانب اليت ختشاها يف فعل )ص(، وي .10

 ليجعلها تغرّي رأيها يف قرار )ص(. 
األ اعتبار كل من هذه  التالعب.   ساليب ميكن  منها أمساء معينة   شكاًل من أشكال  للعديد  أن  وكما 

وشائعة، مثل "دائرة الذنب" يف املناورة الثالثة، و"التالعب ابلعقول" يف املناورة الثامنة، و"ضغط األقران"  
وقد   و"ضعف املكانة" يف املناورة السادسة، و"اًلبتزاز العاطفي" يف املناورة التاسعة.يف املناورة اخلامسة،  

ويف بعض   أسلوب يف هذه القائمة ميكن اعتباره تالعًبا ابملعىن الصحيح.  كل ًل يتفق اجلميع على أن  
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رة يف  ًل، على تفاصيل عديدة ليست مذكو   ماحلاًلت، قد يعتمد حتديد األسلوب ما إذا كان تالعًبا أ 
تونيا على  لفيز إيرفينغ  حتمثاًل، لو كان القرار )ص( ًل أخالقًيا حقًّا، عندها ًل ميكن اعتبار   املثال أعاله. 

الشعور ابلذنب حنو ختطيطها لفعل )ص( تالعًبا. ومن املمكن أيًضا أن نراجع أحكامنا حول بعض  
يًدا، إذا كانت هذه النظرية متوفرة  هذه األساليب يف ضوء نظرية التالعب الناجحة متاًما واملدعومة ج

جيًدا ملا نعنيه من مفهوم "التالعب" يف السياق    معىن ومع ذلك، جيب أن توفر هذه القائمة   ابألصل.
 على أهنا تالعب.  -عادةً -وكما أهنا تساعد يف توضيح التنوع الواسع لألساليب اليت تُوَصف   احلايل.

ولكن   كال التأثري الذي ًل ميّثل اإلكراه وًل اإلقناع العقالين.يُوَصف التالعب غالًبا على أنه شكل من أش
هل تُعدُّ مجيع أنواع التأثري اليت ًل متّثل اإلكراه وًل اإلقناع العقالين   :التساؤل التايل  فورًايثري  هذا الوصف  

وإن مل يشغل التالعب كافة احلّيز املنطقي ألساليب التأثري اليت ًل تكون   التالعب؟   أشكالمن    شكالً 
 إقناًعا عقالنًيا وًل إكراًها، فما الذي مييزها عن ابقي أشكال التأثري من هذا النوع؟ 

القول   ن مصطلح "التالعب" يتضمن عنصًرا من اًلستنكار األخالقي، على سبيل املثال:أبساد اًلعتقاد  
فهل ميكن اعتبار التالعب سلوًكا   تالعب إيرفينغ بتونيا يعدُّ عموًما انتقاًدا أخالقًيا لسلوك إيرفينغ.  إبن

وإن مل يكن التالعب ًل   نه ًل أخالقي، ومىت يكون كذلك؟أبوملاذا يوصف التالعب  ًل أخالقًيا دائًما؟ 
 ؟  أخالقي غري أخالقًيا يف كل وقت، عندها ما الذي حيدد التوقيت الذي يكون فيه 
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 متهيدات  .1

 التالعب املألوف مقابل التالعب العام 1.1

وهذا ما مييزها عن أشكال التأثري املوصوفة   شائعة يف احلياة العادية.  مثاًل   لواردة أعاله ا  أشكال التأثري  تعد
حيث يشري مصطلح "التالعب" عادًة إىل الربجمة اجلذرية   على أهنا "تالعب" يف أدبيات حرية اإلرادة؛

وعادًة ما يتم   ورغباته وحاًلته العقلية األخرى.  - أو معظمها - الفاعلأو إعادة الربجمة جلميع معتقدات  
التدخل  كاستثنائية دون شك،  طرق  بيل مثل هذا التالعب العام )كما قد نسميه( على أنه حيدث  خت

امل الربامج  أو  املباشرة  العصبية  اهلندسة  أو  للطبيعة  والتكيف  اب  تجّذرةاخلارق  العقائدي  لتلقني 
شرتك   .حريّة اإلرادة  ن التالعب العام حيرم ضحيته منأبويُعتقد إمجاًًل   النفسي.

ُ
ويقود هذا احلدس امل

اًلدعاء أبن العيش يف عامل حتمي  بواسطة  التالعب"، الذي يسعى إىل الدفاع عن الالتوافقية    ية"جدل
)ملزيد من تفاصيل النقاش حول هذا اجلدل، اتبع النقاش يف جدليات   يشابه وضع ضحية التالعب العام.

 (. جدليات الالتوافقيةالتالعب يف مدخل عن 

  ل يزا  فالحرية اإلرادة،    ياتعلى الرغم من اًلختالفات بني التالعب العادي وأشكال التالعب يف أدب
بينهما. العالقة  عن  التساؤل  اجلدير  أو   من  اإلرادة  حرية  من  متاًما  ضحيته  العام  التالعب  حرم  إذا 

العادي إىل شيء مماثل، ولكن على نطاق  اًلست التالعب  تقود أشكال  أن  فهل ميكن  الذايت،  قالل 
إلحدى   حمدود؟ تونيا  استسلمْت  حرية    أساليب إذا  أقل  نعتربها  أن  جيب  فهل  أقل  -إيرفينغ،  ورمبا 
اكتشف عدٌد قليل من الناس حىت اآلن الروابط بني التالعب العادي وأشكال   لفعل )س(؟  -مسؤولية 

التالية:    )ابستثناء تالعب العام اليت نُوقشت يف أدبيات حرية اإلرادة.ال  Longما ورد يف األعمال 
2014 and Todd 2013). 

 

 تطبيقات نظرية التالعب املألوف 1.2

ومع ذلك، تقول   . حىت وقت قريب، وذلك  د ذاته موضوًعا للبحث الفلسفيحباندرًا ما كان التالعب  
يُذَكر    ب التالع  بوجود اعتقاد عام أبناحلقيقة   أن  احلقيقة إىل  أدْت هذه  املوافقة، وقد  يُقوِّض صحة 

 التالعب بشكٍل متكرٍر يف اجملاًلت اليت تكون فيها صحة املوافقة موضًعا للبحث. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9#:~:text=%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89,%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%20%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9#:~:text=%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89,%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%20%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9#:~:text=%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89,%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%20%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9.
https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/incompatibilism-arguments/#ManiArgu


ــ ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 6

 

ستقلة  هو جمال  أحد تلك اجملاًلت  
ُ
ْسَتنرية امل

ُ
األخالقيات الطبية، حيث تشري الشروط املقرتحة للموافقة امل

إحدى أوىل املناقشات الفلسفية  تظهر  ويف الواقع،   غالًبا إىل احلاجة إىل ضمان عدم التالعب ابملوافقة.
and Theory  A History)  ونظريّتها   اتريخ املوافقة املستنريةاملستمرة حول التالعب يف الكتاب املؤثر:  

 of Informed Consent  ) (1986ملؤلفيه روث فادن، وتوم بوشامب، واننسي كينغ )  (Ruth Faden, 

Tom Beauchamp, and Nancy King).   والرأي القائل أبن التالعب يقّوض صحة املوافقة سائد على
اتفاق أقل بكثري حول كيفية حتديد ما إذا    فثمة  ٍل؛ وعلى ك نطاق واسع بني علماء األخالق الطبية.

وًل تظهر قلة اًلتفاق هذا يف أي مكان أكثر   كان شكل معني من أشكال التأثري ميّثل مفهوَم التالعب. 
 ".دفعاتمن ظهورها يف املناقشات األخرية حول "ال

ت
ُ
عّمد للمؤثرات الغامضة  قّدم كلٌّ من كاس سونستني وريتشارد اثلر مفهوَم الدفع لإلشارة إىل التمهيد امل

 & Thaler)  وغري القسرية يف عملية صنع القرار لدى األشخاص لتحفيزهم على اختاذ أفضل اخليارات

Sunstein 2009; Sunstein 2014). أفضل املعلومات وأمشلها، ويبدو أن أفضل   دفعاتومتنح بعض ال
ال هلذه  جودة    هو  دفعات تصنيف  حُتّسن  مؤثرات  العقالأهنا   rational)  ينالتأيّن 
deliberation).   العقالنية    ابلنقاشاتاألخرى آبليات نفسية تكون عالقتها    دفعات ال  تعمل بينما

أسلوب اًلستدًلًلت واملنطق والتحيزات    دفعاتوتستغل العديد من هذه ال .على األقل  موضًعا للتساؤل 
إىل أنه من  مثاًل  تشري بعض األدلة   يف صنع القرار وعمليات نفسية أخرى تعمل خارج اإلدراك الواعي.

٪ ونسبة  90ن نسبة النجاة بعد العملية  أباملرجح أن يوافق املرضى إلجراء عملية جراحية إذا قيل هلم  
ن من التالعب أن يستغل اجلرّاح أتثري هذا التأطري لدفع املريض  يف هذه احلالة، هل سيكو  ٪. 10الوفاة  

إليك مثال آخر، هل من التالعب أن يضع مدير املقصف مواًدا   ًلختاذ القرار الذي يراه اجلراح أفضل؟ 
مدى وكيفية  مسألة    أشعلتوهكذا،   ختيارها؟ًل الزابئن    لدفعرأى العني  كثر وأقرب ملغذائية صحية أ 

 نقاًشا نشطًا. ابلقرار للتأثري دفعات التالعب 

ّن أتطري القرارات ًل دخل هلا بفكرة التالعب بطريقة ما دون  أبالدفع    فرضيةيقرتح بعض املدافعني عن  
القرار إىل بعض اًلجتاهات. ما بدون توجيه صاحب  قرار  نظًرا لصعوبة أتطري  املثال   أخرى  مثاًل، يف 

األطباء أن يقدموا للمرضى معلومات عن نتيجة العملية من حيث نسبة الوفاة أو  السابق، جيب على  
نسبة النجاة )وإذا ذكروا النسبتني، ًلبّد أن يذكروا إحداهن أوًًل(، وكما جيب على مدراء املقصف أن  
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د لطريقة  ففي هذه احلالة، ملاذا تظن أن اًلختيار املتعم  خيتاروا شيئا لوضعه مرأى العني يف أماكن العرض.
أن يف   دفعاتويقرتح بعض املدافعني عن ال أتطري القرار على طريقة أخرى ضراًب من ضروب التالعب؟  

بعض احلاًلت اليت يكون فيها من احلتمي إدخال أتثري غري عقالين إىل عملية صنع القرار، فإن فعل  
ا اخلط الفكري.  لقلق من هذإىل اأسباب تدعو    توجد ومع هذا،   ذلك عن عمد ليس من التالعب.

لشرح ذلك، افرتض أن جونز يسافر؛ إلجراء مقابلة عمل، يف عربة مرتو عرب األنفاق مزدمحة بشدة  
وافرتض أنّه استغل هذا الواقع ليصطدم ابملرشَّح   لدرجة أنه من احملتم أن جونز يصطدم ابلرّكاب املرافقني.

إىل اخلارج يف اللحظة اليت ينغلق فيها الباب؛  املنافس للوظيفة )املوجود يف وسيلة النقل ذاهتا( ويدفعه  
من الواضح أن حقيقة أن بعض اًلصطدامات من جانب جونز   ليضمن أن منافسه يتأخر عن املقابلة.

وابملثل، حىت لو   كانت حتمية، بيد أن هذا ًل يعذر فعله املتعمد يف دفع منافسه خلارج عربة املرتو.
نية يف عملية صنع القرار ألحدهم، فإن هذه احلقيقة تبدو غري  أتثريات غري عقال  -ابلضرورة -أدخلنا  

أن التأثريات على أهنا تالعًبا.تصنيف  ًل ميكن    هكافية إلثبات  بال    التشبيه ليس مثايلهذا   مثل هذه 
  فعات ن الدفع املتعمد ليس تالعًبا ببساطة ألن بعض الد أبشك، ولكنه يكفي للتشكيك ابلفرضية القائلة  

 ًلبّد منها. 

كان الدفع من التالعب إىل الرتكيز بشكل أقل على حتمية الدفع يف    نحول ما إ  ملرتكزةمتيل املناقشات ا 
على اآلليات اليت حيدث هبا الدفع، واًلجتاه الذي تدفع فيه    بشكل أكرباجتاه قرار أو آخر، والرتكيز  

ة، إًل  متالعبكن أن تكون  مي  دفعاتوعلى الرغم من اًلتفاق الواسع على أن بعض ال فُوع.دْ الشخص امل
إمجاع   يوجد  ًل  اآلن-أنّه  متالعبة  الد أي    حىت  تعد  امل فعات  الدفع  منيز  غري    تالعبوكيف  عن 

ة ومىت تكون كذلك،  متالعب  دفعات)للحصول على منوذج من املقارابت املتعلقة مبسألة أي ال .تالعبامل
على   اًلطالع   & Blumenthal-Barby 2012; Blumenthal-Barbyالرجاء 

Burroughs 2012; Saghai 2013; Wilkinson 2013; Hanna 2015; 
Moles 2015; Nys & Engelen 2017; and Noggle 2017لى  . ولالطالع ع

اًلطالع    ميكن ،  امتالعبحىت وإن كانت    يف بعض األحيان  ع أخالقًيافتربير الد  إمكانية مناقشات حول  
 (.Wilkinson 2017 and Nys & Engelen 2017على 
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يف    دفعويدافع كلٌّ من اثلر وسنستني عن استخدام ال السياق الطيب.  دفعتتجاوز املسائل بشأن شرعية ال
  دفعإذ أن استخدام احلكومة لل احلكومة واملوظفني واملؤسسات األخرى جبانب جمال الرعاية الصحية.

(. Arneson 2015; White 2013)   يثري خماوف إضافية، حتديًدا، حول مذهب األبوية وراءها
نظِّّرون السياسيون مسائل تتعلق أبشكال التالعب على الصعيد ال

ُ
إّن   سياسي.وكما انقش الفالسفة وامل

لوسائل اليت  ابفكرة أن الزعماء السياسيني قد يكتسبون السلطة السياسية أو حيافظون عليها أو يعززوهنا 
إىل زمن الشخصيات اليواننية العريقة مثل   -على األقل-ة، ميكن أن تعود  متالعب نصفها اآلن على أهنا 

ابلتفصيل فحسب، بل اقرتح    نيكولو مكيافيلي ومل يكتفِّ الفيلسوف السياسي   كاليكز وثراسيماشوس. 
األكثر حداثة    ةالفلسفي  عمالاأل  ومن ة.متالعبالوسائل السياسية اليت من احملتمل أن نعتربها وسائاًل  

لعا جودن  روبرت  كتاب  السياسي  التالعب  املتالعبة 1980م  حول  السياسة  حول    م 
(Manipulatory Politics،)  ميلز لكلوداي  املهمة  البحث  والتالعب"   :وورقة    "السياسة 
(1995Politics and Manipulation, ) . 

اإلعالانت  ارتكز    إذا كانت  ما  مسألة  على  العمل  أخالقيات  جمال  يف  الفلسفي  اًلهتمام  أغلب 
برغبة   ة.متالعب "التالعب  اإلعالن  بتسمية  غالربيث،  جون كينيث  اًلقتصادي،  اخلبري  واشتهر 

ستهلكني"، وقارن بني أن تكون ُمستهدفًا من اإلعالن 
ُ
 امل

 ، اليت تغرس فيك شغًفا جتاه القمصان احلريرية أحياانً أن تكون ُمهامَجًا من الشياطني  بني  و  
املطبخ املنزلية،وأدوات  واألواين  أخرى  ،  أحايني  املثلج  الربتقال    Galbraith) وعصري 

1958). 

لل مماثلة  انتقادات  الفالسفة  العديد من  اًلنتقادات على   عالن.دعاية واإلوّجه  تقتصر هذه  ما  وغالًبا 
اإلعالان دقيقة.  طةببسا  اليت  تأشكال  واقعية  معلومات  تنقل  لل ًل  ابلنسبة  احلال  هو    دفعات وكما 

اإلخبارية البحتة، يبدو أنّه من الصعب اًلّدعاء أّن اإلعالانت اليت ًل تفعل شيًئا سوى أهنا تنقل معلومات  
تعدُّ   ستهلك   ة.متالعبواقعية دقيقة 

ُ
امل تؤثر على سلوك  أن  أغلب اإلعالانت  وعلى أي حال، حتاول 

الدقيقة.تقب للمعلومات  إضافية  معلومات  أو  الدقيقة  املعلومات  غري  معلومات  هذه   دمي  مثل  وتعدُّ 
التالعب. حيال  للقلق  تدعو  اليت  األمور  أكثر  اإلخبارية  غري  وروجر   اإلعالانت  بوشامب  توم  وأاثر 

 ;Beauchamp 1984)  ة متالعبكريسب نقاشات مؤثرة أنّه ميكن ملثل هذه اإلعالانت أن تكون  

https://hekmah.org/%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%8A/
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Crisp 1987  .)  أن تطيح ابًلستقالل اإلخبارية ميكن  أن اإلعالانت غري  مماثلة  انتقادات  وتزعم 
إّما أن تكون   (.e.g., Santilli 1983 )برغبات املستهلكني   -بصورة غري سليمة -الذايت أو تعبث  

ويف اجلانب اآلخر،   منها.من التالعب أو قريبة  يف كوهنا  اإلعالانت    مثل هذه اًلنتقادات نسًخا ًلنتقاد 
  - يف احلقيقة -روبرت أرينجتون أبن اإلعالانت اندرًا ما تتالعب جبمهورها أو تضعف استقالليتهم    ناقشي
(Arrington 1982.)   ابلرغم  ونّظم مايكل فيليبس جمموعة كبرية من األدلة التجريبية للقول أبنه

اإلعالانت    من كون يبالغونمتالعببعض  منتقديها  فإن  على    ة،  التأثري  على  قدرهتا  تقدير  يف  كثريًا 
 (.Phillips 1997املستهلكني )

 

 مسألتان بشأن التالعب 1.3

وتكفي   مسألتان رئيسيتان حول التالعب حباجة إىل اإلجابة.  جند كما يتضح من نقاشنا حىت اآلن،  
 نظرية واحدة حول التالعب يف اإلجابة عن كليهما.

كيف ميكننا متييز أي أشكال التأثري   حول التعريف والتمييز:  -مّسها مسألة التعريف-املسألة األوىل  تدور  
كافية تعريًفا عامًّا للتالعب الذي يشرح  من املفرتض أن تتضمن اإلجابة ال ة؟متالعبة وأيها غري  متالعب

ابإلضافة إىل إلقاء الضوء على أن حاًلت التالعب   املتنوعة.  تالعبالقواسم املشرتكة ألشكال التأثري امل
املتعددة ما هي إًل جتليات لظاهرة واحدة أكثر أساسية. وجيب أن توفر اإلجابة على سؤال التمييز أيًضا  

ن  أب  - ابلطبع-وقد يُظهر مثل هذا التحليل   ة.متالعب لتحديد ما إذا كانت حالة معينة من التأثري    معايري
ختتلف على حنوِّ وثيق من    - بصورة نظرية-بعض الظواهر اليت كّنا منيل مسبًقا لتصنيفها من التالعب  

على األقل يف  راجعة استخدامنا ملصطلح "التالعب"،  ملهذا  قودان  يحاًلت التالعب الواضحة؛ ورمبا  
 السياقات اليت تكون فيها الدّقة مهمة. 

الثانية التقييمواليت    ،أما املسألة  كيف ميكننا تقييم احلالة   تدور حول األخالقية:ف  ،أطلق عليها مسألة 
ا ما إذا كان التالعب أمًرا غري  تبني لنوجيب على اإلجابة الكافية هلذا السؤال أن   األخالقية للتالعب؟

ويف حالة وصفه أبنه أخالقي يف بعض األوقات، جيب أن تفيدان اإلجابة الكافية   الوقت.  أخالقي طوال
التالعب غري أخالقي. فيه  الذي يكون  الوقت  أن تشرح   بكيفية حتديد  لكن األهم من ذلك، جيب 
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وما   اإلجابة الكافية ملسألة التقييم السبب يف وصف التالعب على أنه غري أخالقي يف موقف معنّي.
 صائص اليت جتعل التالعب غري أخالقي يف بعض املواقف؟ اخل

التعريف والتقييم، إًل أهنما مرتبطتان ببعضهما جزئًيا. املسألتني،  الرغم من اختالف  على سبيل   على 
املثال، إّن أي حتليل متعلق أبسباب تصنيف التالعب على أنه غري أخالقي يف املوقف الذي يكون فيه  

هبذا إجابتنا ملسألة التعريف ستقّيد إجابتنا يف مسألة   تبارًا ملا هو التالعب؛كذلك، سيفرتض مسبًقا اع
ومع هذا، ًل تقتصر إجابة مسألة التعريف على تقييد إجابة مسألة التقييم، بل تتجاوز ذلك إىل   التقييم.

نصنفها    إذا حدد موقف معني للتالعب مسته األساسية ليكون مماثاًل بشكل وثيق للمواقف اليت توجيهها.
  غري أخالقي خاطئة أخالقًيا حسب أسسنا املستقلة، عندها من احملتمل أن نصنف التالعب على أنه  

وأخريًا، قد نضطر إىل تعديل إجاابتنا لتناسب إحدى املسألتني أو كليهما يف حال   لألسباب املماثلة.
فعلى سبيل املثال، إذا عّرفنا التالعب على أنه كل شكل من   تضّمنت اإلجاابت نتائًجا غري معقولة.

عب خطأ مطلق، سُنجرب على  ن التالأب  اّدعينا  أشكال التأثري إىل جانب اإلقناع العقالين أو اإلكراه، ث 
وهذا استنتاج متطرف لن   ن كل أشكال التأثري مبا فيها اإلقناع العقالين غري أخالقية قانونًيا.أبالتعميم  

، ولكنه كان نتيجة للجمع بني إجابة معينة ملسألة التعريف والتمييز وإجابة معينة ملسألة  قلةيقبله سوى  
 التقييم.

 

 ريفاإلجابة على مسألة التع .2
األدبيات: يف  حالًيا  املعروضة  للتالعب  رئيسية  توصيفات  ثالث  مع   توجد  األول  التوصيف  يتعامل 

أما الثاين يعامله على أنه شكاًل من أشكال   ويتجاهله،  التأيّن العقالين التالعب ابعتباره أتثري ُيضعِّف  
 وأما األخري يعّده شكاًل من أشكال اًلحتيال. الضغط،

 

 جاوز العقللتكوسيلة التالعب   2.1

وعلى أي حال، ليس من   للُمستهَدف وُيضعِّفه.    العقالينأين  التن التالعب يتجاهل  أبغالًبا ما يُقال  
الواضح دائًما ما إذا كان هذا اًلّدعاء ميّثل تعريًفا للتالعب أو إنّه جمرد مقولة حول التالعب، اليت قد  
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األخالقية  حالته  لفكرة   .جزئًيا  تشرح  ميكن  إذا كان  ما  نفّكر  دعوان  جتاهلولكن  التالعب    إمكانية 
 عريًفا للتالعب.لمنطق، أن تنفع لتكون تل

ستهَدف على أداء  تالعبإن فكرة أن التأثريات امل
ُ
، فكرة جذابة لسببني  التأيّن العقالينة تتجاهل قدرة امل

األقل. اإلقناع   على  مفهوم  التالعب عن  مفهوم  اختالف  بسبب  أن  التفكري  املنطقي  من  يبدو  أوًًل، 
العقالين، فالبّد هلذا أن يؤثّر على السلوك بوسائل ًل تفّعل اإلمكانيات العقالنية للشخص املتالعب  

تت به. اليت  التأثري  أشكال  البديهي وصف  من  يبدو  يف  واثنًيا،  ستهَدف 
ُ
امل قدرة  بوضوح  التأيّن  جاهل 

على سبيل املثال، افرتض أن أحد اإلعالانت الالشعورية عملت بطريقة مت   ة.متالعبعلى أهنا    العقالين 
تصويرها بشكل معتاد رغًما أن التصوير قد يكون غري دقيق؛ هلذا تعرضك ألي رسالة خفّية حتّثك على  

لذلك من البديهي   العقالين.  أينلتك بدون تفعيل آلياتك يف ا ؤثر على سلوكت"شرب الكوًل" ميكن أن  
 مثل هذا التأثري حالة تالعب واضحة. ميّثلأن 

  - السلوكي   لتأثريجنًبا إىل جنب مع التنومي املغناطيسي وا-   فيةعادة ما يتم تصوير وسائل الدعاية اخل
علمهم دون  اآلخرين  على  للتأثري  فعالة  طرق  أهنا  دون    ،على  الوابلتايل  يف  قدراهتم  تأين  توظيف 

الشعيب )وأحيااًن   العقالين. التصّور  فيها بشّدة يف  الوسائل مبالغ  فعالية مثل هذه  املؤّكد أن  ومن شبه 
ستشّكل أمثلة واضحة  فمع هذا، إذا تصوران أهنا تعمل مثلما يتم تصويرها أحيااًن،   التصور الفلسفي(.

فكرة جتاهله  بوعليه قد نفهم تعريف التالعب   العقل.  ن التالعب يتجاهلأب على ما نعنيه عندما نقول  
" من حيث استغالل اآلليات النفسية أو التقنيات  التأيّن العقالينللمداولة العقالنية، ونفهم فكرة "جتاهل  

 .التأيّن العقاليناليت ميكن أن تنتج السلوك بدون أي تدخالت من 

وث    التأيّن العقالينفإذا عرّفنا التالعب من فكرة جتاهل   ومع ذلك، فإن هذه املقاربة تواجه مشكلة هاّمة.
املغناطيسي   التنومي  يف  هبا  املبالغ  التصورات  اخلفيو نستخدم  التشاور    اإلعالن  جتاهل  يعنيه  ما  لتربير 

وسيكون هذا احلاجز عالًيا للغاية،   العقالين، فإننا سنبين حاجًزا عالًيا جًدا أمام أمر ميكن اعتباره تالعًبا.
  التأيّن العقالين إيرفينغ تالعًبا؛ إذ ًل يتجاهل أي منها متاًما قدرة تونيا يف    أساليبمما يصعب علينا اعتبار  

ويف الواقع،   السلوكي.  لتأثريأو التنومي املغناطيسي أو ا   فيلى عكس ما يتم تصّوره يف عمل اإلعالن اخلع
األ التالعب  يتضمن  ما  للُمستهدَ   ساليب غالًبا  العقالنية  القدرات  على  تعتمد  )اليت   Gorinف 

2014a  .)للتأثري عل  ساليب وهذا صحيح ابلتأكيد ابلنسبة لأل إيرفينغ  تونيا  اليت يستخدمها  يف  -ى 
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: يبدو أهنا مجيًعا موصوفة بشكل أفضل على أهنا طرق للتأثري على تفكري تونيا بدًًل من  -األمثلة أعاله 
 جتاهله.

رمبا ًل ينبغي علينا توصيف التالعب من حيث جتاهل املداوًلت إمجاًًل، إمنا ينبغي توصيفه من حيث  
التأينّ حتديًدا؛ أي إدخال أتثريات غري عقالنية إىل    التأيّن العقالين جتاهل   لذلك قد نتبع رأي   .عملية 

 هئجوزيف راز يف اّدعا

إمنا حُيّرف الطريق  أن التالعب ًل يتعارض مع خيارات األشخاص، على عكس اإلكراه.
أهدافهم.   ويتبنوا  تفضيالهتم  ويشّكلوا  قراراهتم  إىل  األشخاص  به  يصل   Raz) الذي 

1988: 377) 

"  التأيّن العقالين، ومن ث توصيف "جتاهل  التأيّن العقالينالتعامل مع التالعب ابعتباره سبًبا لتجاهل    سقيتّ 
مع املالحظة القائلة أبن التالعب يتعارض مع  ،  إدخال التأثريات غري العقالنية يف املداوًلت  من حيث

يقلل حاجز    قد" هبذه الطريقة   العقالينالتأينّ ذلك، فإن توصيف "جتاهل    ابإلضافة إىل اإلقناع العقالين.
 ا.متالعبالتأثري الذي ميكن اعتباره 

ذلك ألن العديد   على كل حال، جيب علينا اآلن أن نقلق بشأن احلاجز املنخفض جًدا الذي مت وضعه؛
مثاًل، ًل ميكن اعتبار البياانت الرسومية اليت   ة.متالعبمن أشكال التأثري غري العقالين ًل تظهر على أهنا  

ة بشكل واضح، حىت وإن  متالعبتنّبه على خماطر التدخني أو استخدام اهلاتف أثناء القيادة، على أهنا  
ابإلضافة إىل أن اإلقناع   (.Blumenthal-Barby 2012مل تنقل معلومات جديدة للُمتلقي )

ل لتخّيل الشعور  ا وتدعو املؤثرات للقاعدة الذهبية   التأثري غري العقالين.  يتضمن األخالقي غالًبا ما   رسِّ
ُ
مل

امل  عند املدروس.تالطرف  املوقف  من  الصعب   لقِّي  بطبيعتها ومن  تعدُّ  املؤثرات  هذه  أن كل  تصديق 
ل ابلفعل.  رسِّ

ُ
وأخريًا، ضع بعني   تالعًبا، حىت عندما تؤثر على املشاعر أكثر من احلقائق اليت قد يعرفها امل

مثل   بسيطًا  أمًرا  ما.  التأّنقاًلعتبار  مقابلة  أو  موعد  إىل  الذهاب  "إدارة   قبل  من  الغرض  أن  يُفرَتض 
ولكن التزّين ابملالبس يف مناسبة معينة دون   ثال أن يوصل انطباًعا معيًنا للجمهور.اًلنطباع" يف هذا امل

غريها ًل مينح سوى القليل من األساس املنطقي لالستنتاجات حول ما الذي يبدو عليه الشخص املهندم  
مع   ري العقالين. لذلك، يبدو أن إدارة اًلنطباع من هذا النوع هي حماولة للتأثري غ يف الواقع يوًما بعد يوم.

تالعًبا، خصوًصا إذا تعاملنا مع التالعب على أساس أنه يتضمن    ذلك   من الغريب أن حنسب  بدوهذا، ي
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تعريف "التالعب" بطريقة حيادية  عرب    - ابلتأكيد-وقد نتجنب هذه اإلشكالية   مدلوًًل غري أخالقي.
بيد أن هذا األمر   وغريها ًلأخالقي.ن هذه األشكال من التالعب أخالقية  أب وأخالقية، ومن ث اًلّدعاء  

قد يساعد يف جتاوز اإلشكالية فقط دون حّلها، فنحن نريد اآلن أن نعرف ما الذي ميّيز أشكال التالعب  
 األخالقية عن تلك غري األخالقية. 

رمبا ميكننا معاجلة هذه املشكلة بتعريف العقل على نطاق أوسع، كي ميكن اعتبار مؤثرات العواطف  
ستقل وراء مثل هذه اخلطوة هو رفض ما يعتربه   ن أشكال اإلقناع العقالين.شكاًل م

ُ
وقد يكون الدافع امل

وعلى كل حال، ليس من الواضح أن   بعض النقاد الفصل اجلذري لإلدراك املفرط بني العقل والعاطفة.
تعريف التالعب    السماح ابملؤثرات العاطفية لتكون ضمن تصنيف اإلقناع العقالين سيقّدم لنا الكثري يف 

ة  متالعبألنه بينما نكون قد جتنبنا اإلحياء غري املعقول أبن كل مؤثرات العاطفة   من حيث جتاهل العقل؛
ة وأيها ليست  متالعبتكون  قد  ة  ياملؤثرات العاطف  من  حبكم الواقع، فإننا نواجه اآلن السؤال حول أي

اهل العقل أن تساعدان يف اإلجابة  وهذا قريب من السؤال الذي كان من املفرتض لفكرة جت كذلك.
 عليه. 

ستهَدف يف أبوهكذا على الرغم من معقولية اًلّدعاء 
ُ
، إًّل  التأيّن العقالينن التالعب يتجاهل قدرات امل

التالعب يواجه حتدايت خطرية: إذا ركزان على مدلول "التجاهل"   أن استخدام هذا اًلّدعاء لتعريف 
ولكن إذا قللنا فهمنا لـ "جتاهل   مبعناه احلريف، فيبدو أن النتيجة تفقد أمثلة عديدة من التالعب الفعلي.
ة مثل  متالعبها يبدو أهنا تكون  العقل" حبيث ينطبق على أي شكل غري عقالين من أشكال التأثري، عند

تبين أحد مفاهيم العقل  بوإذا عاجلنا هذه اإلشكالية   ة.متالعبأغلب أشكال التأثري اليت ًل تظهر أهنا  
غري عقالنية، عندها ستبقى لدينا املشكلة األصلية    -حبد ذاهتا - الذي ًل تكون فيه مؤثرات العواطف  

وقد توجد طريقة لتوصيف "جتاهل العقل"   ليست كذلك.  ة وأيهامتالعبيف حتديد أي مؤثرات العواطف  
ولكن يبدو أن أغلب الطرق الواضحة   ميكنها أن تدعم تعريًفا منطقًيا للتالعب من حيث جتاهل العقل،

 لتعريف "جتاهل العقل" تكون طرقًا مسدودة، وًل توجد اقرتاحات أخرى معروضة حالًيا. 

ن حيث جتاهل العقل طريق مسدود، فال يزال من املمكن  مع ذلك، حىت لو تبنّي أن تعريف التالعب م 
بيد أنّه قد يتبني لنا أنّنا حنتاج لتعريف مستقل للتالعب   للتالعب أن يتجاهل العقل ابلفعل إىل حدٍّ ما،

ويبدو أن لدى بعض الكتاب مثل كاس سنستني   لعقل.ل جتاهل التالعب    مدىقبل أن نتمكن من حتديد  
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التالعب من حيث جتاهل أو    - يف البداية-ملقاربة يف أذهاهنم عندما وصفوا  وجايسون حّنا مثل هذه ا 
األخرى   اًلعتبارات  بعض  حيث  من  التخريب"  أو  "التجاهل  إلغفال  اتبعوا  ولكنهم  العقل،  ختريب 

 (. Sunstein 2016: 82–89; Hanna 2015للتالعب )

أن التالعب يتجاهل أو يفسد العقل،  مع ذلك، يثري النقاش األخري ملويت غورين تساؤًلت حول اًلّدعاء  
ويناقش غورين  (  Gorin 2014a)حىت وإن كان ذلك اًلّدعاء ًل يُستخدم يف تعريف ماهية التالعب  

ونقاشه يدور إىل حدٍّ كبري   ن التالعب ميكن أن حيدث حىت وإن ُقدمْت للمستهدف أسبااًب جيدة.أب
ويعرف   امتالك النصيب األكرب من الورث.  يتمىن جيمس موت جاك ليتمكن من األمثلة اآلتية:  حول

( احلياة بدون هللا لن يكون هلا معىن ولن يوجد أي سبب  2( بوجود هللا وأّن ) 1جيمس أن جاك يؤمن ) 
إّن مثل هذه احلجج تفّعل   ويقدم جيمس جلاك حجًجا يزعم أهنا عقالنية ضد وجود هللا. للبقاء حيًّا.

لذلك   يجة لذلك يصّدق جاك مزاعم جيمس يف عدم وجود اإلله.كليًّا عمل مدارك جاك العقالنية، ونت
وكما يالحظ غورين يف هذا املثال، أن ما فعله   ينتحر جاك على الفور، متاًما مثلما كان أيمل جيمس.

جيمس ًل يظهر على أنه جتاهل قدرة جاك على التفكري املنطقي أو أفسدها أو أضرها بطريقة أو أبخرى.  
اعتمد   الواقع،  جيمس  ويف  يظنه  ما  العقالنية ًلستخالص  مداركه  لتوظيف  قدرة جاك  على  جيمس 

ة،  متالعبويف حال تقبلنا توصيف غورين على أن أفعال جيمس تعدُّ   اًلستنتاج الصحيح من حججه.
ستهَدف على  

ُ
امل دائًما قدرة  التالعب يتجاهل  عندها سيشّكل مثاله حتدايًّ مهمًّا ابلنسبة لالّدعاء أن 

 . عقالينالتأيّن ال

 

 لالحتيال  بأسلو كالتالعب   2.2

تتعامل مقاربة اثنية مع التالعب على أنه شكاًل من أشكال اًلحتيال، وتربطه من الناحية املفاهيمية  
فالعالقة بني التالعب والتضليل موضوع مشرتك يف كلٍّ من املناقشات الفلسفية وغري الفلسفية   ابلتضليل.

  األدبيات اخلاّصة ابإلعالن، على سبيل املثال، غالًبا ما تستند هتمة أن اإلعالانت ويف   حول التالعب.
على اًلدعاء أبهنا ختلق معتقدات خاطئة أو روابط مضللة )مثاًل، أن تُربط عافية    ،ةمتالعب  غالًبا ما تكون

ود، يصّنف يت إم  وابملثل، يف مناقشته للوع رجل مارلبورو رمز إعالن السجائر اليت تسبب سرطان الرئة(.
 :Scanlon 1998معتقدات وتوقعات خاطئة )   تكوين سكانلون التالعب جرميًة ابعتباره وسيلة ل
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يقدم شلومو كوهني تفسريًا خمتلًفا نوًعا ما للعالقة بني التالعب والتضليل؛ إذ يقول إن   (.322–298
ستهَدف على تبين أي اعتقاد خاطئ  التمييز بينهما يكمن يف األساليب اليت يتم من خالهلا حث  

ُ
امل

 ولكن حىت يف وجهة نظره األكثر دقة، ما زال هنالك ارتباط قوي بني التالعب والتضليل.وفًقا لكوهني(  )

وعلى الرغم من أن بعض صيغ وجهات النظر حول اًلحتيال تتعامل مع التالعب كمثيل للتضليل يف  
 لوجهات  مشوًًل ما أن الصيغ األكثر  كا عند هذا احلد،  معتقدات خاطئة ويرتكاهن  كّواننن كالمها يكو 

ويف حني أن التضليل يعدُّ   لتضليل استثناء.اجيعل    مماالنظر تتعامل مع التالعب بوصفه تصنيًفا أوسع  
حماولًة متعمدة خلداع أحدهم من أجل تبين أحد املعتقدات اخلاطئة، إًّل أن أغلب الصيغ الواسعة لآلراء  

ل ترى التالعب حماولًة متعمدة خلداع أحدهم كي يتبىن أي حالة عقلية خاطئة أو رغبة  اليت ختص اًلحتيا
 أو عاطفة خاطئة ... إىل آخره.

ميكن العثور على أوائل األمثلة يف مقاربة التالعب األكثر اتساًعا واملبنية على اًلحتيال يف ورقة حبث  
 م، وكتب أن 1980كتبها فانس كاسنت بعام  

دما توجد مفارقة من نوعها بني ما ينوي املرء فعله وما يفعله يف الواقع،  التالعب حيدث عن
تعّرضت   الضحية  إن  القول  متكن  بطريقة  للمتابعة  قابلة  املفارقة  هذه  تكون  وعندما 

 (.Kasten 1980: 54) للتضليل.

تطرق إىل  وعلى الرغم من أن العديد من أمثلة كاسنت يف اخلداع تتضمن بعض أشكال التضليل، إًّل أنّه  
ستهَدف كالشعور ابلذنب.

ُ
امل لدى  التالعب تتضمن حتفيز مشاعر غري مالئمة  وقد دافع   أمثلة على 

 ية، كاتًبا أن مشولعن إحدى صيغ هذه املقاربة األكثر  -مؤخًرا -روبرت نوجل 

ا هو متالعبوالفعل الذي يعدُّ  هنالك معايري أو ُمُثل تدير املعتقدات والرغبات والعواطف.
حتاول أن جتعل معتقدات أحدهم أو رغباته أو عواطفه تنتهك هذه املعايري وتقلل    عندما

ُثل.
ُ
 (Noggle 1996: 44) هذه امل

 نأبوعلى ذات املنوال، كتبْت آن ابرهنيل 

التالعب يؤثر بشكل مباشر على معتقدات شخص ما أو رغباته أو عواطفه حبيث ُتضعِّف  
على - الذاتية أو    يف مصلحته  -عادةً -العاطفة بطرق ًل تصب  قيم املعتقد أو الرغبة أو  
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احلايل.  - األرجح  السياق  يف  الذاتية  مصلحته  يف    Barnhill 2014: 73) ليست 
 .(Hanna 2015انظر  التوكيد ورد يف النص األصلي، للحصول على رأي مماثل 

 قريبة من الرأي املتعلق ابًلحتيال:تقّدم كلوداي ميلز نظرية ميكن اعتبارها إما نسخة معّدلة أو هلا عالقة 

قد نقول عندها إن التالعب يزعم بطريقة ما أنه مينح أسبااًب وجيهة للضحية، بينما يف  
تالعِّب حياول أن يغرّي معتقدات الضحية ورغباهتا  الواقع ًل يفعل ذلك.

ُ
عطائها إبإذ أن امل

ا خاطئة مسترتة كأهنا أسباب سيئة مسترتة كما لو كانت أسبااًب جيدة، أو تقدمي حججً 
تالعِّب يعرف بنفسه أن هذه األسباب سيئة واحلجج خاطئة  

ُ
حجج سليمة. ويف الواقع، امل

(Mills 1995( ما،  (  نوًعا  مماثلة  أفكار  على  )للحصول   Benn 1967راجع: 
and Gorin 2014b.) 

لى العالقة بني التالعب  هذه النسخة املعّدلة األكثر مشوًًل من وجهة النظر املتعلقة ابًلحتيال ع  حتافظ
ستهَدف لتبين أي حالة عقلية  

ُ
والتضليل، ولكن توسعها لتوصيف التالعب على أنه خداع أو حتفيز امل

ذلك. إىل  وما  والعواطف،  والرغبات  املعتقدات  ذلك  مبا يف  النظر هذه   خاطئة،  توسعت وجهة  ورمبا 
األان" قد حتفز ضحااي التالعب    زاف أبن ظاهرة "استن  تبين مالحظة مايكل تشوليب بواسطة  بشكل أكرب  

عترَبَة، ألن مقاومتهم لإلغواء قد تضاءلت  
ُ
لتشكيل نّيات خاطئة؛ أي تلك النّيات اليت ًل تعكس قيمهم امل

(Cholbi 2014.) 

ة  مليء ابلفائدة هو مسرحيحمدد  ًلستعانة أبمثلة متعددة، من بينها مثال  اب  اًلحتيايلالرأي    تعزيزميكن  
ويبدو من الطبيعي وصف شخصية شكسبري يف املسرحية )ايجو( على أنه   )ُعطيل( ملؤلفها شكسبري.

تالعِّب؛
ُ
فعلى   أشكال خمتلفة من اًلحتيال.  تتضمنإذ أن األفعال اليت يستحق بسببها هذا الوصف   امل

بطّنة والرتتيب اخلبيث للظروف )م
ُ
ثل املنديل الذي  سبيل املثال، استخدم أسلوب التلميح واإلساءة امل

وضعه بشكل مدروس( ليخدع ُعطيل يف الشك، ث اًلعتقاد أبن عروسه اجلديدة )ديسيموان( كانت غري  
وبعدها، يلعب ايجو على شكوك ُعطيل ومشاعره األخرى ليحّرضه على الغرية اجملنونة والغضب   خملصة.

يفسر الرأي املتعلق   دود أفعاله.الشديد الذي يُلقي بظالله على حّبه جتاه ديسيموان ويُعمي حكمه لر 
الحظة أن ايجو خيدعه ليتبىن حاًلت عقلية خاطئة  مبابًلحتيال إحساسنا أبن ايجو يتالعب بُعطيل  

وحقيقة أن الرأي   متعددة ومعتقدات خاطئة وشكوك غري مربرة وعواطف غري عقالنية، وما إىل ذلك.
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العب بُعطيل هو دليل رئيسي على جودة هذا  املتعلق ابًلحتيال ميكن أن يفسر إحساسنا أبن ايجو يت
 الرأي. 

العقلية   احلاًلت  حتديد  وأبرزها كيفية  التفاصيل،  من  العديد  يف  اًلحتيال  رأي  مؤيدو  خيتلف 
ؤثِّّر حتفيز ما يظّنه حالة عقلية خاطئة داخل أفكار  ناقشوي اخلاطئة.

ُ
ون أن التالعب حيدث عندما حياول امل

ستهَدف 
ُ
جيسون حّنا أنّه علينا تعريف    ناقشويف املقابل، ي (.Mills 1995; Noggle 1996)  امل

خاطئة   عقلية  حالة  تقدمي  حماولة  حيث  من  موضوعي-التالعب  ستهَدف  -بشكٍل 
ُ
امل أفكار    إىل 

(Hanna 2015: 634 )  (  انظر أيًضاSunstein 2016: 89)   وتدافع آن ابرهنيل عن رأي
ولكنها تشري إىل أن استخدامنا ملصطلح "التالعب" متضارب بشأن مسألة  اًلحتيال وعالقته ابلتالعب،  

اخلاطئة  العقلية  احلاًلت  لتبين  ستهَدف 
ُ
امل حتّفز  ؤثِّّر 

ُ
امل حماوًلت  إذا كانت  ما  حتدد  اليت    املعايري 

(Barnhill 2014.) 

يف تصنيف فئة    إنّه خيفق وعلى الرغم من أن رأي اًلحتيال له إقبال واسع، إًل أنّه يواجه حتدي مهم:
مثل    أساليبًل يبدو على   ة.متالعبة بديهيًّا، لكنه يصّنفها غري  متالعباليت تعدُّ    ساليب كاملة من األ

ولكن من الطبيعي   اًلحتيال،  تتضمن ( أهنا  9،  5،  1  أساليب السحر وضغط األقران واًلبتزاز العاطفي )
 شكاًل من أشكال التالعب. ساليبمتاًما اعتبار مثل هذه األ

 

 التالعب أسلوًًب للضغط 2.3

نعامله   أن  التالعب  لتوصيف  الثالثة  ؤثِّّر.  كنوعالطريقة 
ُ
امل رغبات  لتحقيق  الضغط  أنواع  هذا   من  يف 

مثل اًلبتزاز العاطفي وضغط األقران حاًلت منوذجية للتالعب؛ ألهنا متارس    ساليب اًلعتبار، تعدُّ األ
تالعِّب.بضغطًا على الضحية  

ُ
وأحد األسباب املنطقية ملعاملة   فرض تكاليف الفشل يف القيام مبا يريده امل

العقالين   اإلقناع  عن  خيتلف  التالعب  أن  مراعاة  هو  الضغط  أشكال  من  شكاًل  ليكون  التالعب 
أن نفرتض وجود سلسلة متصلة بني اإلقناع العقالين واإلكراه فيما    -إذن -ويظهر من املعقول   واإلكراه.

تعلق مبستوى الضغط الذي مُياَرس فيه؛ إذ أن يف اإلقناع العقالين ًل مُياَرس أي ضغط، وأما يف اإلكراه  ي
مُياَرس أقصى مستوايت الضغط، بينما التالعب يقع يف املستوى املتوسط من الضغط ما بني اإلقناع  
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الضغط   مستوى  من  أقل  بدرجة  التالعب  يف  الضغط  فُيماَرس  واإلكراه،  اإلكراه.العقالين  وهبذه   يف 
 الطريقة، نصل إىل فكرة أن التالعب نوًعا من أنواع الضغط الذي ًل يرتفع إىل مستوى اإلكراه. 

واحدة من أقدم اآلراء الفلسفية عن التالعب، بقلم روث فادن وتوم بوشامب واننسي كينغ، لديها هذه  
ع العقالين إلقناع أحد املرضى أن يتناول  ون آراءهم ابملقارنة مستخدمني أسلوب اإلقنا ؤ يبد البنية اآلتية.

 ث يالحظون أن دواء طيب ضروري بقليل من أسلوب اإلكراه للحرص على تناوله. 

األسلوبني:  مثة  الطبيب   حاًلت مشرتكة بني  أن  افرتض  أنّه سيستاء    بنّي مثاًل،  للمريض 
تناول    قتنع أبن ًل يومع أن املريض   عندما ًل يتناول املريض دواءه، ويتم ختويف املريض.

تناوله ألنه   يوافق على  أنّه  إًّل  اخليارات،  أفضل  األمر سيعزز كما  الدواء  قبول  أن  يبدو 
عالقته ابلطبيب. وهنا يؤدي املريض الفعل حتت السيطرة الشديدة لدور الطبيب وسلطته 

  على عكس احلالة األوىل، ًل جيد املريض صعوبة كبرية يف مقاومة  ووصفته الطبية ابلطبع.
اقرتاح الطبيب، ولكن على عكس احلالة الثانية، من الصعب مع ذلك مقاومة هذا الطبيب  

 (. Faden, Beauchamp, & King 1986: 258) "املسيطر"

وعلى أي حال، فإهنم ًل يزعمون أن مجيع أشكال   ويّدعون أن مثل هذه احلاًلت "املشرتكة" ميّثل تالعًبا.
املتصلة، ويرون أيًضا أشكال اًلحتيال والتلقني العقائدي والغواية  التالعب تقع يف منتصف هذه السلسلة  

 شكاًل من أشكال التالعب. ويّدعون أن 

ة ميكنها أن تكون مسيطرة مثل اإلكراه أو غري مسيطرة مثل  تالعب بعض اًلسرتاتيجيات امل
واإلكراه  اإلقناع  حدود  بني  ما  مكان  يف  تقع  األخرى  التالعب  أنواع  أما    اإلقناع، 

(Faden, Beauchamp, & King 1986: 259.) 

بعض أشكال التالعب تستخدم أسلوب الضغط، فكرة    -على األقل-مع ذلك، لقد كانت فكرة أن  
 مؤثرة جًدا. 

فقد كتب أن العديد من التقنيات اليت تلزم أحدهم لفعل   رأاًي مماثاًل يف التالعب.  ويقّدم جويل فاينربج
 أمٍر معنّي 
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سلوب  أبميكن وضعها على سلسلة من القوى املمتدة من اإلجبار الالزم، من انحية، و
واإلقناع  التالعب  تقنية  وحىت  القسري،  والضغط  الالزم،  واإلكراه  اإلجباري،  الضغط 

وميكن التفريق بني اإلجبار على فعل ما وجمرد   ت البسيطة من انحية أخرى.واإلغراء والطلبا
مقياس   من  والتالعب  اإلقناع  جزء  من  ما  درجة  من  إجبار  بدون  فعله 

 ( Feinberg 1989: 189) السلسلة.

 ويقّدم مايكل كليغمان وتشارلز كولفر رأاًي مشاهبًا:

ا، عندما ... مل تعد النّية األساسية لـ  بمتالعحماولة التأثري على سلوك )زيد(  طابًعا    ذأتخ
)عبيد( أن يقنع زيد، متصرفًا حبسن نّية، إذ أن التصرف حسبما يرغب عبيد سيتماشى  
مع تقييمات زيد العقالنية للنتائج. ]ولكن ابألحرى[ للحصول على املوافقة املطلوبة أو  

أهنا اخلصائص القابلة  مارسة الضغط، بطريقة مدروسة وحمسوبة، على ما يفرتض  مبهندستها  
–Kligman & Culver 1992: 186) للتحوير يف النظام التحفيزي لـ "زيد".

187). 

ًلدعاء أبن اإلكراه، على عكس الضغط  ابعن اإلكراه    تالعبيواصل كليغمان وكولفر متييز هذا الضغط امل
"حوافز قوية مبا فيه الكفاية ... حىت أنه سيكون من غري املعقول توقع أي شخص    يتضمن ،  تالعبامل

ويف اآلونة  (  Kligman & Culver 1992: 187عاقل أًل يتصرف على النحو املرغوب" )
األخرية، انقشْت مارسيا ابرون وألني وود أيًضا أشكال التالعب اليت يبدو أن أفضل توصيف هلا أهنا  

 (.Baron 2003; Wood 2014لضغط )تعدُّ من أشكال ا 

على الرغم من أنه ميكننا التعامل مع فكرة أن التالعب يتكون من أحد أشكال الضغط على أهنا نظرية  
أسلوب   من  تتكون  التالعب  أشكال  بعض  أبن  املؤلفني  معظم  استشهد  فقد  للتالعب،  شاملة 

على  ضغط. وكينغ  وبوشامب  فادن  مع  معظمهم  يتفق  اخلصوص،  وجه  األخرى    على  األشكال  أن 
ابلتايل، من املتكّلف إىل حد ما التحدث عن منوذج الضغط على   للتالعب أقرب إىل أسلوب التضليل.

ومن األدق اعتبار منوذج الضغط على أنه يّدعي أن   أنه نظرية هتدف إىل تغطية كافة أشكال التالعب.
 يعدُّ التأثري نوًعا من التالعب.ممارسة الضغط غري القسري كاٍف )ولكن رمبا ليس ضروراًي( لكي 
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 وجهات نظر استدراكية، ومتضاربة، ووجهات نظر أخرى.   2.4

اليت تبدو    ساليب إذا درسنا األ ترّكز مناقشتنا آلراء اًلحتيال والضغط على حقيقة مدهشة إىل حد ما:
اليت يبدو أن أفضل وصف هلا على أهنا من    ساليب بديهًيا على أهنا أمثلة للتالعب، فإننا جند أهنا األ

وهذا حمرّي،   اليت يبدو أن أفضل وصف هلا على أهنا من أنواع الضغط.  ساليبأنواع اًلحتيال وكذلك األ
الذي جيب أن نستخلصه من حقيقة    ما  أن اًلحتيال والضغط خمتلفني إىل حد ما.  يف الظاهر   يبدوإذ  

ثل  مبأننا نستخدم ذات املفهوم يف موضوع التالعب لإلشارة إىل أساليب التأثري اليت يظهر أهنا تعمل  
 هذه اآلليات املتباينة؟ 

أوًًل، من املمكن أن يشري اًلستخدام الشائع ملصطلح   وهناك عدة أجوبة حمتملة على هذا التساؤل.
متنوعة من الظواهر حبيث ًل ميكن ألي حتليل على اإلطالق أن يلتقط كل شكل  "التالعب" إىل جمموعة  

شائع. بشكل  املصطلح  عليها  يُطبق  اليت  التأثري  أشكال  مصطلح    ناقشوت من  أبن  أكرمان  فيليسيا 
تثبيط   مثل  بسمات  مرتبط  أنه  حني  يف  التوافقي"،  "الغموض  يعرض  العقالين"التالعب"  ،  التأيّن 

غري العقالنية، والدهاء، والضغط، وما إىل ذلك. "وًل يوجد    دفعاتكر، واللعب على الاملة، و والالأخالقي
ا. متالعبشرط كايف على القائمة، ... وًل حىت شرط واحد على اإلطالق ... ضروري" ًلعتبار التأثري  

(Ackerman 1995: 337–38.) 

اثنًيا، قد نعتقد أن مفهوم التالعب ليس غامًضا ولكنه استدراكًيا، لذا فإن التالعب يتكون إما من  
وابلفعل، يف أحد التحليالت النفسية األوىل للتالعب، اختذ جويل رودينو هذه   اًلحتيال أو الضغط.

 وبدأ رودينو ابألطروحة اآلتية:  املقاربة.

لتضليل  ابحاول علي التأثري على سلوك صالح  إذا  فقط    حياول علي أن يتالعب بصالح
 (.Rudinow 1978: 343) أو الضغط أو اللعب على نقاط ضعف صالح

حتَمل  متالعبوميضي رودينو يف اًلّدعاء أن استخدام أسلوب الضغط يعدُّ  
ُ
تالعِّب امل

ُ
ا فقط يف حالة وّجه امل

مقاومتها، وهذا يقوده إىل اًلستنتاج نقاط الضعف املفرتضة للُمستهَدف اليت ستجعله غري قادر على  
النهائي لتعريف التالعب من حيث التضليل أو اللعب على نقاط الضعف املفرتضة للضحية، مع الفصل  

وقد اتّبع العديد  (.  Rudinow 1978: 346)القائمة على الضغط    ساليب الثاين املعين بتغطية األ
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 Tomlinson 1986; Sherمن الفالسفة اآلخرين مقاربة رودينو اًلستدراكية لتعريف التالعب )
Tomlinson 1986; Sher 2011; Mandava & Millum 2013.) 

قد تبدأ صياغة خمتلفة نوًعا ما من اإلسرتاتيجية اًلستدراكية ابلسلسلة املتصلة يف الرأي املتعلق ابلضغط؛  
يف اإلقناع العقالين واإلكراه، ولكن الصياغة تستمر يف إضافة بُعد اثنِّ يتألف  أي املقارنة بني الضغط  

وبعدها قد نعّرف التالعب من حيث جمال   من سلسلة متصلة بني اإلقناع العقالين والكذب الصريح.
هذه  وقد اقرتح سابري هاندملان مثل   ثنائي األبعاد الذي حيّده اإلقناع العقالين والكذب الصريح واإلكراه.

اًلسرتاتيجة مع إضافته لبعد اثلث الذي يقيس مستوى "السيطرة" الذي مُياَرسه شكل معنّي من أشكال  
 (.Handelman 2009التأثري )

ميكن وصف اًلسرتاتيجيات اًلستدراكية اليت جتمع بني آراء اًلحتيال والضغط على أهنا مؤثِّّرة ألهنا تبدو  
اليت    ساليب ل أو الضغط وحدها لتعليل جمموعة متنوعة من األوكأهنا تقوم بعمل أفضل من آراء اًلحتيا

أهنا   البديهي  من  تكاليفها. ة.متالعبيبدو  األوسع  التغطية  هلذه  فإن  ذلك،  املقاربة   ومع  وضعْت  إذا 
اًلستدراكية ببساطة كلمة "أو" بني آراء اًلحتيال والضغط، عندها سترتك سؤاًًل من دون جواب عّما  

ومن احملتمل، ابلتأكيد، أن   ء جيعل كل أشكال التالعب جتليات للظاهرة نفسها.إذا كان هناك أي شي 
شكالن خمتلفان من أشكال التالعب ًل    - يف احلقيقة-هذا السؤال ًل ميكن اإلجابة عليه ألن هنالك  

ولكن هذا يبدو وكأنه استنتاج جيب أن نقبله على مضض فقط، بعد بذل جهد من   ميكن اختزاهلما.
لتحديد ما إذا كان هناك ابلفعل شيء مشرتك بني التالعب القائم على الضغط والتالعب  حسن النية  

 القائم على اًلحتيال.

ميكن استخالص إجابة حمتملة هلذه اإلشكالية من أطروحة مارسيا ابرون املهمة حول "التالعب"، واليت  
وتقرتح معاملة   أرسطو.تشخص اخلطأ األخالقي الكامن يف التالعب من منظور الرذيلة حسب مفهوم 

  -وكيف ومىت وملن وألي نوع من الغاايت -التالعب على أنه رذيلة اإلفراط فيما يتعلق "إىل أي مدى  
ومن وجهة نظرها، فإن التالعب   (.Baron 2003: 48عند السعي للتأثري على سلوك اآلخرين" )

 هو على النقيض من رذيلة 
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أن   اليت حيتمل  املشورة  تقدمي  مفيدةاًلمتناع عن  إيقاف    ، تكون  اًلمتناع عن حماولة  أو 
شخص ما من القيام بشيء خطري للغاية كأن متنع أحدهم من أن يقود السيارة من بيتك  

 (Baron 2003: 48) إىل بيته وهو يف حالة ُسْكر.

رمبا عندها ميكننا أن نفهم التشابه الكامن بني اًلحتيال والتالعب القائم على الضغط لتكون مظاهر  
الرذيلة املشرتكة، وطرق خمتلفة للقيام ابخلطأ فيما يتعلق ابلكيفية والكمية اليت جيب من خالهلا أن    على

 حناول التأثري على من حولنا.

وتقرتح ابتريشيا جرينسبان أن التالعب   وأخريًا، جتدر اإلشارة إىل وجود مقاربتني أخريني لتعريف التالعب.
 كتبت أن و  هو نوع هجني من اإلكراه والتضليل.

أن   التالعبحليبدو  اللتان   اًلت  والتضليل،  اإلكراه  املعتادة،  الفئتني  من  يف كلٍّ  دور 
يتدخالن بشكل مقصود يف استقاللية شخص آخر وإكراهه وتضليله، ولكن نتيجة جزئية  

 :Greenspan 2003) لذلك أن هذه احلاًلت ًل تتناسب متاًما مع أي من الفئتني.
157) 

هلا حتتوي على عناصر  وفًقا  واليت  "مرتبطة" ابلتالعب،  نظرية  نظرها أبهنا  قد نصف وجهة  وابلتايل، 
 غالًبا ما يستخدمون األسلوبني، الضغط  ني تالعبومن املؤكد أنه يبدو صحيًحا أن امل الضغط والتضليل.

قد يبالغ أيًضا يف  فعلى سبيل املثال، إن املتالعب الذي يوظف ضغط األقران عند ضحيته   والتضليل.
تالعِّب.

ُ
وعلى أي حال، ميكننا   مدى رفض األقران للضحية يف حال اختارت القرار الذي ًل يرغب به امل

  -يف الواقع -ميكن   :تالعبأو اًلحتيال امل  تالعبأيًضا أن نشري إىل حاًلت خالصة نسبًيا للضغط امل
تضمن إما مثاًًل خالًصا على الضغط أو مثاًًل  ختّيل كافة العناصر املوجودة يف القائمة أعاله على أهنا ت

التضليل فقط أو الضغط   تتضمنيبدو أن الوجود الظاهر حلاًلت التالعب اليت  خالًصا على اًلحتيال.
 فقط ميثل حتدايًّ لوجهة نظر جرينسبان املتعلقة أبن التالعب هجني من اإلكراه والتضليل.

وتعتمد مقاربة   (.Cave 2007, 2014" )افعدابلعن نظرية يسميها "التالعب    ڤ يدافع إريك كي
اليت تتكون من املواقف املؤيدة الواعية للشخص    وافع د ( على التمييز بني "اًلهتمامات"، وهي الڤكي)

اليت ليست أيًضا    دوافع عدم اًلهتمام" وهي ال  وافع دجتاه بعض األفعال أو احلاًلت أو الشؤون، و "
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الواعية(. املؤيدة  املواقف  ليست ضمن  أيًضا  أهنا  يعّرف )هبو  اهتمامات )أي  املبنّي،  التمييز  (  ڤكيذا 
وتشري   غري املهمة. وافع دتحفيز ال بشكل من أشكال التأثري الذي يعمل    على أنه أي  وافع دالتالعب ابل

ال إىل  املوجهة  املؤثرات  أن  إىل  بوضوح  النظرية  تعمل    وافعدهذه  اليت  التأثريات  وكذلك  الواعية،  غري 
لكن   (.Cave 2014: 188ة )متالعبالسلوكي الصريح" هي عوامل    التأثري"تقنيات شبه التنومي" و"ـب

( حول املؤثرات على العواطف ذات اخلربة الواعية أو  ڤكيالواضح ما الذي ستقوله نظرية )ليس من  
العاطفي.  أساليب اًلبتزاز  أو  األقران  التمييز بني   الضغط مثل ضغط  اًلهتمام وعدم    دافعوهذا ألن 

يف من  هل يعدُّ خو  ثل جزًءا مهمًّا من النظرية، يبدو أنه غري موصوف بشكل كاٍف.ميي  ذاًلهتمام ال
بدون تفسري أمشل للتمييز اجلوهري   الفشل أو رغبيت يف اًلحتفاظ بصداقتك مثاًل من ضمن اًلهتمامات؟

( تقّدم إجابة معقولة  ڤكي عدم اًلهتمام، من الصعب حتديد ما إذا كانت نظرية )اًلهتمام و  دوافع بني 
 ملسألة التعريف.

 

 اإلجابة على مسألة التقييم .3
هل هو   التالعب؛تضمنها  اإلجابة الكاملة ملسألة التقييم أن ختربان عن نوع األخطاء اليت يعلى    جيب 

وجيب   ؟ أو أنّه غري أخالقي من الناحية الظاهرية... إخل؟ما  درجة لغري أخالقي متاًما؟ أم هو غري أخالقي  
وأخريًا، جيب   خالقًيا.إذا كان يف بعض األوقات يعدُّ أ   غري أخالقي أيًضا أن خيربان مىت يكون التالعب  

يف احلاًلت اليت يكون فيها    غري أخالقيأن تعرّفنا اإلجابة الكافية ملسألة التقييم عّما جيعل التالعب  
 كذلك. 

 

 هل ميكن اعتبار التالعب سلوًكا سيًئا دائًما؟ 3.1

لنفرتض أن تونيا إرهابية ُمعتَقلة قامت إبخفاء قنبلة يف املدينة وأن الفعل الذي فّضلت اتّباعه هو أن 
وافرتض أن إيرفينغ حمقق يف مكتب التحقيقات الفيدرايل يريد من   حتفاظ على سرية موقعها حىت تنفجر.

أن يغرّي   لء تفاصيل القضيةيف هذه احلالة، كيف ميكن مل  تونيا الكشف عن موقع القنبلة قبل أن تنفجر.
 تقييمنا األخالقي للوسائل املختلفة اليت قد تدفع إيرفينغ لتغيري رأي تونيا؟ 
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ويرى هذا   قد تكون اإلجابة املتطرفة: "ًل ميكن أن يتغري التقييم األخالقي للتالعب على اإلطالق".
وبقدر ما تشبه هذه النظرة   قب.الرأي املتشدد أن التالعب دائًما خطأ أخالقًيا، بغض النظر عن العوا 

املتشددة موقف كانط املتشدد الشهري أبن الكذب دائًما يعدُّ خاطًئا، فقد ينظر أحدهم إىل أخالقيات  
الكذب، فإن   كانط ًلعتبارات تدعمه. ولكن مثلما ًل يقبل أي شخص موقف كانط املتشدد ضد 

 من املناصرين.الرأي املتشدد ضد التالعب يبدو أيًضا أنّه حيظى ابلقليل  

قد يكون املوقف األقل تطرفًا هو أنه بينما يكون التالعب خاطًئا دائًما إىل حٍد ما، فإن اًلعتبارات  
ابلتايل، قد نظن أن التالعب خطأ   األخالقية األخرى ميكن أن تفوق أحيااًن اخلطأ املرتتب من التالعب.
ية يف بعض األحيان جلعل التالعب  دائًما إىل حٍد ما، ولكن هذه العوامل األخالقية املوازية قد تكون كاف

أحد اًلحتماًلت الواضحة سيكون العواقب،   فما الذي قد تتضمنه هذه العوامل؟ مربرًا بصورة عامة.
قد يُعتقد   ينقذ العديد من األرواح الربيئة. قدعلى سبيل املثال، حقيقة أن تالعب إيرفينغ الناجح بتونيا 

رمبا تكون شخصية تونيا الالأخالقية، أو حقيقة أهنا   بارات موازية:أيًضا أن العوامل غري العواقبية هي اعت
من   تتصرف بناًء على رغبة أو نية شيطانية، عامالً موازاًي ميكن أن يفوق اخلطأ املرتتب من تالعب إيرفينغ.

التالعب حيتوي دائًما على سبب أخالقي   يتضمناملهم أن نالحظ، يف هذا الرأي، حقيقة أن أي فعل  
فعاًل غري خاطًئا عموًما.لتجنب القوية جتعله  املوازية  اًلعتبارات  لو كانت  لو كان   ه، حىت  فمثاًل، حىت 

تالعب إيرفينغ ابإلرهابية تونيا أمرًا غري خاطًئا عموما )على سبيل املثال، بسبب األرواح الربيئة اليت سيتم  
دون استخدام التالعب )أو أي  إنقاذها(، إذا متكن إيرفينغ من جعل تونيا تكشف عن موقع القنبلة  

 وسيلة أخرى غري أخالقية نسبًيا(، عندها سيكون من األفضل أخالقًيا جتنب التالعب هبا.

ومن   على النقيض من ذلك، قد نعتقد أن التالعب هو جمرد وسيلة غري أخالقية من الناحية الظاهرية.
اًل  هذا  ولكن  أخالقي،  غري  التالعب  أبن  افرتاض  يوجد  الرأي،  بعض  هذا  يف  دحضه  ميكن  فرتاض 

ويف الوقت الذي يُدحض فيه هذا اًلفرتاض، حينها يكون التالعب غري خاطًئا إطالقًا، وًل   املواقف.
ومن هذا املنطلق، قد نقول إنه يف حني أن التالعب عادة ما يكون خاطًئا،  حىت خاطًئا بتلك الدرجة.

ابلتايل، فإن تالعب إيرفينغ ابإلرهابية تونيا  مثاًل.  فإنه ًل يعدُّ كذلك على اإلطالق يف سيناريو اإلرهاب
ة إلجبار تونيا  متالعبليس خطأً عموًما، بل ًل يوجد حىت أي سبب أخالقي يدفعه ًلختيار وسيلة غري 

 على الكشف عن موقع القنبلة إذا كانت تلك الوسيلة متوفرة. 
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يف النهاية، ستجمع بني املقارابت املتعلقة  إّن وجهة النظر األكثر تعقيًدا، ولكن رمبا تكون أكثر منطقية 
من الناحية    غري أخالقيترى مثل وجهة النظر هذه أن التالعب ُيصنَّف   خبطأ التالعب احملدود والظاهر.

ومن هذا الرأي، هناك   الظاهرية، ولكن عندما يكون خاطًئا، يكون هذا اخلطأ حمدوًدا وليس ُمْطلًقا.
ضد  اًلفرتاض  فيها  يُدَحض  بشكل    مواقف  خاطًئا  حينها  يكون  ًل  التالعب  أن  وحىت  التالعب 

ولكن يف حالة عدم دحض ذلك اًلفرتاض،   ورمبا يكون اخلداع يف لعبة البوكر مثاًًل جيًدا هلذا.  حمدود.
فإن خطأ التالعب حينها ًل يكون إًل خطًأ حمدوًدا؛ ابلتايل ميكن جتاوزه ابعتبارات أخالقية موازية هاّمة  

أن متارس التالعب، سيظل    - عموًما-ويف مثل هذه احلاًلت، حىت لو مل يكن من اخلطأ   اية. مبا فيه الكف
من األفضل من الناحية األخالقية أن تتجنب التالعب لصاحل شكل آخر من أشكال التأثري ذي شرعية  

  قد يكون التالعب بصديق لغرض منعه من إرسال رسالة نصية إلحياء عالقة مسيئة، مثاًًل  أخالقية.
يف مثل هذه احلالة، يبدو من   على خطأ التالعب احملدود الذي ميكن جتاوزه بسبب اعتبارات أخرى.

املعقول التأكيد على أنه سيكون من األفضل أخالقًيا استخدام أسلوب املنطق بدًًل من التالعب إلقناع  
وقد   ء إىل التالعب.إرسال تلك الرسالة، حىت لو كانت حقائق املوقف تربر اللجو  صديقك أّن من اخلطأ

على الرغم من أن هذا الرأي أقل   (.116- 17 :2014)  رأاًي بوترية كهذهأيدْت مارسيا ابرون هذا  
تشدًدا بكثري من وجهة النظر املتطرفة املذكورة آنًفا، إًل أنه حيافظ على اًلّدعاء أبن التالعب خاطئ  

مع   أخالقي،  غري  أبنه  افرتاض  دائًما  هناك  لذلك  بعض  ظاهراًي،  يف  يُدَحض  اًلفرتاض  هذا  أن 
اًلستحسان  األحيان. عدم  على  دًللة  يتضّمن  "التالعب"  مصطلح  أن  فكرة  مع  متوافق  أنه  وكما 

 األخالقي. 

أحدهم    ناقشفقد ي على أي حال، قد يواجه اًلّدعاء أبن التالعب خاطئ افرتاضًيا بعض التحداّيت.
مصطلًحا موضوعًيا من الناحية األخالقية حىت بدون    -أو على األقل جيب أن يكون - أن التالعب يُعدُّ  

وفًقا هلذا الرأي، سيعتمد دائًما حتديد ما إذا كانت حالة تالعب معينة غري   اًلفرتاض بعدم أخالقيته.
أخالقية على حقائق املوقف، وًل يتضمن املصطلح نفسه )أو جيب أن يتضمن( أي افرتاض بطريقة أو  

م أبخرى. هناك  أن  الواضح  للتالعب؛ومن  أخالقية  يتالعب   فاهيم غري  عامل  نتحدث عن  عندما  إذ 
ابلعوامل املتغرّية يف جتربة ما، أو طيار يتالعب بنظام التحّكم يف الطائرة، فإن استخدامنا للمصطلح خيلو  

ميكننا، يف العلوم اًلجتماعية، أن جند حاًلت ملصطلح "التالعب"   من أي إشارة إىل اًلزدراء األخالقي.
ستهَدف من التالعب.يُست

ُ
فعلى   خَدم فيها بطريقة حمايدة أخالقًيا حىت عندما يكون شخص آخر امل
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سبيل املثال، إّن العديد من األوراق البحثية الذي أعّدها عامل النفس التطوري، ديفيد إم. بوس، وزمالؤه  
قاشهم بشأن كيف  تستخدم مصطلح "التالعب"، بشكٍل أو آبخر، مرادفًا ملصطلح "التأثري"، وذلك يف ن

 ( ابآلخرين  األشخاص  إّن    (.  D.M. Buss 1992; D.M. Buss et al. 1987يؤثر 
اإلشارة إىل اًلستخدامات احملايدة أخالقًيا لـ"التالعب" ًل حتسم حًقا مسألة ما إذا كان ينبغي لنا تفضيل 

للتالعب. األخالقي  أو غري  األخالقي  امل املفهوم  لتفضيل  نقاًشا  ألن وود  األخالقي  ويقدم  فهوم غري 
 للتالعب، إذ كتب أنّه

ًلستشهاد مبشاعران املؤيدة  ابإذا كّنا نعتقد أن النقاش األخالقي جيب أن يستمر ليس فقط  
أو املعارضة، أو اتّباع حدسنا غري اخلاضع للجدل، ولكن بدًًل من ذلك، جيب أن يستمر  

أسبااًب وجيهة إلدانة أشياء معينة أو  بتحديد احلقائق املوضوعية حول موقف ما يعطينا  
مثل   لكلمات  األخالقي  غري  للمعىن  استخدامنا  سيتحسن كثريًا  فعندئٍذ  عليها،  املوافقة 
هذه   استخدام  خالله  من  ميكن  الذي  املعىن  "اًلستغالل"؛  و  "التالعب"  و  "اإلكراه" 

 (Wood 2014: 19–20) الكلمات لإلشارة إىل مثل هذه احلقائق املوضوعية.

بغض النظر عن الكيفية اليت جنيب هبا على السؤال عّما إذا كان التالعب عموًما غري أخالقي بشكل  
مطلق أو حمدود أو مبدئي أو حىت بصورة حمتملة، فمن الواضح أن هناك مواقف يكون فيها التالعب  

أخالقي    وجيب أن توضح أي إجابة كاملة ملسألة التقييم سبب وصف التالعب أبنه غري غري أخالقي.
ابإلضافة إىل ذلك، جيب على أي وجهة نظر ترى أن   .غري أخالقييف تلك احلاًلت اليت يكون فيها  

 prima)  و/أو بشكل مبدئي  (   pro tanto  )   يف حالتني فقط، بشكل حمدود  غري أخالقيالتالعب  
facie  ) قي و/أو ، أن ختربان عن أنواع اًلعتبارات اليت ميكن أن تدحض اًلفرتاض أبنه غري أخال  (pro 
tanto)  .احملدودة أخالقيته  ًل  يف   يفوق  األخالقي  اخلطأ  مصدر  لتحديد  آراء  عدة  قدمْت  ولقد 

 التالعب، يف احلاًلت اليت يكون فيها خاطًئا.

 

 التالعب والضرر  3.2
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الذي حلق   الضرر  إىل  يكون خاطًئا(  )عندما  التالعب  لشرح خطأ  األكثر وضوًحا  الطريقة  رمبا تشري 
تالعِّب، أو على   بضحااي التالعب.

ُ
ويشيع استخدام التالعب بعدوانية، هدفًا إلحلاق الضرر بضحية امل

ستهَدف.
ُ
تالعِّب على حساب امل

ُ
ويبدو ضرر التالعب ابرزًا بشكل خاص يف العالقات   األقل إلفادة امل

إىل الضرر اًلقتصادي الطفيف  وغالًبا ما يُشار   ة، حيثما يؤدي التالعب إىل التبعية وحىت اإلساءة. تالعبامل
،  تالعبالناجم عن استخراج األموال من املستهلكني على أنه مسة من مسات ارتكاب اخلطأ يف اإلعالن امل

عقود   إبرام  إىل  الضحااي  التالعب  هبا  يقود  قد  اليت  الكيفية  حول  النقاشات  بعض  هناك  وكان 
ف املؤسسات الدميقراطية ورمبا يؤدي إىل  وقد يؤدي التالعب السياسي املنهجي إىل إضعا استغاللية. 
 اًلستبداد. 

من الشائع أن الضرر هو دائًما مسة من مسات ارتكاب اخلطأ، على الرغم من أنه رمبا يكون أمًرا ظاهراًي  
وهلذا السبب، يبدو أن من املعقول اًلعتقاد أن أمثلة التالعب اليت تضر الضحااي تعدُّ على   أو حمدوًدا.

أخال  غري  ظاهري،األقل  أو  بشكل حمدود  تضر ضحاايه. قية  التالعب  أمثلة  ليست كل  ففي   ولكن 
ستهَدف يف بعض األحيان.

ُ
إذا كان ضرر الضحية هو السمة الوحيدة ًلرتكاب   الواقع، يفيد التالعب امل

ولكن يرى   اخلطأ يف التالعب، عندها ًل ميكن أبًدا للتالعب األبوي أو النافع أن يكون خطأً حمدوًدا.
حول ما إذا كانت  نقاش  لفهم ذلك، ضع يف اعتبارك أن ال ظم الناس أن هذا اًلّدعاء غري معقول.مع
ًل   دفعات ال اخلاطئ  التالعب  ضمن  من  تفيد    -ببساطة-إلشارة  اب  اوىست   األبوية  أهنا  إىل 

ستهَدفني.
ُ
الفعل    احتمال حقيقة  تفّسر   امل يكون  يفيد  متالعبأن  أنه  من  الرغم  ا بشكل خاطئ، على 

ستهَدف، سبب  
ُ
أبن التالعب خطأ فقط عندما يضر    القائل   اًلدعاءاع عن  الدفقلة  والغرض منه إفادة امل

ستهَدف.
ُ
بضحيته، فإن هذا   -فعاًل - ومع ذلك، يبدو من املنطقي اًلعتقاد أبنه عندما يضر التالعب   امل

 .تالعبالضرر يزيد من خطأ السلوك امل

 

 التالعب واالستقالل الذات 3.3

مع   أخرى  بطريقة  يتعارض  أو  يقّوض  أو  ينتهك  أنه  التالعب  خلطأ  شيوًعا  األكثر  الرأي  يّدعي  رمبا 
يؤثر التالعب، حبكم التعريف، على   ومن السهل فهم السبب يف ذلك: اًلستقاللية الذاتية للُمستهَدف.

حتافظ  أهنا  الواضح  من  ليس  بوسائل  القرارات  اإلقناع    اختاذ  خالف  على  الذاتية،  اًلستقاللية  على 
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إّن الفكرة القائلة أبن التالعب   ابلتايل، من الطبيعي اعتباره تدخاًل يف صنع القرار املستقل. العقالين.
ُمبطِّاًل   التالعب ابعتباره  املناقشات حول  فعٌل خاطئ ألنه يقوض اًلختيار املستقل توجد ضمنًيا يف 

الواقع، إن اًلفرتاض أبن التالعب يقّوض اًلستقاللية أمًرا شائًعا جًدا يف املناقشات    ويف حُمتماًل للموافقة.
حول التالعب واملوافقة حبيث يصعب اًلستشهاد بورقة علمية بشأن هذا املوضوع ًل تتعامل على األقل  

املستقل.  اًلختيار  يقوض  أنه  على  التالعب  مع  املواف ضمنًيا  حول  املناقشات  خارج  حىت  قة  ولكن 
املستقلة، فإّن اًلدعاء قائم أو ُمفرَتض بشكل شائع أن التالعب غري أخالقي ألنه يقوض اًلستقاللية  

 الذاتية. 

ذلك،   من  فثمة  ومع  للحذر  اًلستقالل  ر أسباب  على  آباثره  التالعب  يف  األخالقية  احلالة  بط 
التالعب يُقوِّض اًلستقالل  وميكن ألي شخص ختّيل احلاًلت اليت ًل يكون فيها من الواضح أن   الذايت.
اًلستقالل    تالعبالفعل امل  - عموًما-وحىت أنه ميكن أن يتخّيل احلاًلت اليت قد حيّسن فيها   الذايت.

على سبيل املثال، قد يتالعب املعلم بطالب ليأخذ دورة دراسية مما يعزز يف النهاية   الذايت للُمستهَدف.
قد   حتسني مهاراته يف التفكري الذايت النقدي، وما إىل ذلك.اتحة خيارات وظيفية جديدة، و إباستقالليته  

لنفرتض أن تونيا قررت   نتخيل أيًضا حاًلت يُستخَدم فيها التالعب لدعم اخليار املستقل للُمستهَدف.
إذا جلأ إيرفينغ إىل مناورة   بشكل مستقل أن ترتك شريًكا مسيًئا، لكنها اآلن متيل إىل الرتاجع عن قرارها.

سيء إليها، فإن تصرفه قد يبدو    ةمتالعب
ُ
مصممة لتدفعها بعيًدا عن الرتاجع عن اختيارها املستقل لرتك امل

 أقل تقويًضا ًلستقاللية تونيا، بل وأقرب إىل تعزيز استقالليتها. 

قد جييب أحدهم أن هذه األمثلة ًل ُتضعِّف اًلّدعاء أبن التالعب خاطئ نتيجة تقويضه لالستقاللية؛  
وعلى أي حال، تواجه   احلاًلت يف التالعب املعززة لالستقالل الذايت تعدُّ ليست خاطئة.ألن مثل هذه  

لّحة يف الرتاجع عن   هذه اإلجابة تعقيًدا:
ُ
فّكر يف احلالة اليت يتالعب فيها إيرفينغ بتونيا ملقاومة الرغّبة امل

عب إيرفينغ يف هذه احلالة  ويبدو من املنطقي القول إن تال قرارها برتك شريكها الذي يسيء معاملتها.
ولكن يبدو من املعقول أيًضا أن نقول إنه مع ذلك كان خطأً حمدوًدا ألنه يبدو   ليس خطأ بصورة عامة.

من املنطقي اًلعتقاد أبنه كان من األفضل أخالقًيا أن جيد إيرفينغ طريقة أخرى ملساعدة تونيا على أًل  
عب إيرفينغ املعزز لالستقالل الذايت هو جمرد خطأ حمدود  ولكن حىت اًلّدعاء أبن تال ترتاجع عن قرارها.

ومن دواعي احلريَّة   يبدو غري ُمتَّسق مع اًلدعاء أبن التالعب خاطئ عندما يقّوض اًلستقالل الذايت.
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ابلطبع ملناصري رأي اًلستقاللية الذاتية خلطأ التالعب أًّل يرضوا ابملوقف هنا وينكروا أن التالعب املعزز  
 ل الذايت هو حىت غري أخالقي بشكل حمدود. لالستقال

قد يقرُّ املدافع عن رأي اًلستقالل الذايت خلطأ التالعب    - ورمبا بشكل أكثر منطقية -بدًًل من ذلك  
ًلّدعاء أبنه  اب لكنها قد تفّسر ذلك   أبن تالعب إيرفينغ املعزز لالستقالل الذايت بتونيا هو خطأ حمدود.

تقاللية الذاتية بشكل عام، إًل أنّه يقوض استقاللية تونيا على املدى  يف حني أن التالعب يعزز اًلس
تفسر حقيقة أن تالعب إيرفينغ يقوض استقاللية تونيا مؤقًتا سبب وصفه على أنّه غري أخالقي.   القصري.

  ة ملساعدة تونيا على جتنب الرتاجع متالعبوملاذا سيكون من األفضل أخالقًيا إليرفينغ أن جيد طريقة غري  
ولكن حقيقة أن التالعب يعزز استقاللية تونيا بشكل عام يفسر سبب عدم وصفه على أنّه   عن قرارها.

أنه من اخلطأ   غري أخالقي بصورة عامة. الذين يعتقدون  ابلطبع، لن تروق هذه اًلسرتاتيجية ألولئك 
مة هلذا الشخص  تقويض استقاللية الشخص حىت عندما يؤدي القيام بذلك إىل تعزيز اًلستقاللية العا 

 نفسه. 

  يظهر هتديد أكثر أمهية للعالقة بني التالعب واًلستقاللية الذاتية يف ورقة علمية مؤثرة ألفتها سارة ابس 
(Buss).   وتقول إنه "عندما نكون ملزمني ابًلمتناع عن التالعب أو خداع بعضنا البعض، فإن هذا ًل

بقيمة اًلستقاللية"   له  فهي   .. وتنقسم مناقشة ابس إىل جزئني (S. Buss 2005: 208)عالقة 
- ًل حيرم ضحيته من القدرة على اًلختيار، ويف العادة، يُفرتض    -يف الواقع -أن التالعب  أوًًل  تّدعي  

بنفسه.  - فعلًيا قراره  ستهَدف سيتخذ 
ُ
امل ستهَدف، كما تؤكد   أن 

ُ
امل قرار  التالعب  إذا مل يسلب  ولكن 

 ناقشاثنًيا، ت .(  Long 2014)للحصول على مناقشة مماثلة، انظر   ، فإنّه ًل يقوض استقالليته.ابس
اخلاط  ابس من  التأثريات  أباًلّدعاء    ئأنّه  إىل  اخلضوع  بعقالنية  سريفض  ستقل 

ُ
امل الشخص  ن 

ال  ناقشولدعم هذا اًلّدعاء، ت ة.تالعبامل التالعب والتضليل مها "أشكال منتشرة من  تفاعل  سارة أبن 
وأبرز مثال هلا   (.S. Buss 2005: 224البشري واليت غالًبا ما تكون مِّفَضالة جًدا وحىت قّيمة" ) 

كميات كبرية من السلوك    -وقد يتطلب أيًضا  -هو تنمية احلب الرومانسي، والذي غالًبا ما يتضمن  
 الذي يوصف على حنو مناسب أبنه تالعب. 

املثرية    ابس لية الذاتية وخطأ التالعب ردود حمتملة على حجة  لدى املدافعني عن العالقة بني اًلستقال
ولسبب واحد، يبدو أنه من املمكن صياغة مفهوم اًلستقاللية الذاتية اليت من خالهلا توجد   لالهتمام.
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معلومات خاطئة )أو حاًلت عقلية خاطئة أخرى( أو تتعرض للضغط )حىت عندما ًل يرتقي إىل مستوى  
وعلى الرغم من أن املعتقدات اخلاطئة حول كيفية حتقيق غاايت   استقاللية الشخص.  اإلكراه( الذي يهدد 

املرء قد ًل تضر ابلقيم األصيلة للفرد أو صالحياته يف التفكري العملي، إًل أهّنا تبدو أهنا هتدد قدرة الفرد  
لـ  تقليص  مبثابة  ذلك  اعتبار  املعقول  ومن  املختارة ابستقاللية،  الغاايت  حتقيق  أشكال(    على  )بعض 

ذلك، فإّن املدافع عن العالقة بني اًلستقاللية الذاتية وخطأ التالعب    ابإلضافة إىل  اًلستقاللية الذاتية.
ستقل )على سبيل املثال، تلك األشكال    لفاعلقد ينكر ببساطة أن أشكال التالعب اليت يوافق عليها ا 

ُ
امل

 اليت يتطلبها احلب الرومانسي( هي حاًلت غري مشروعة للتالعب.

 التالعب والتعامل مع األشخاص على أهنم مادايت 

السلوك   التالعب حالته األخالقية حبقيقة أنه يؤثر على  العديد من آراء  ساليب تبدو مشاهبة  أبتربط 
ستهَدف   ة أو جهاز ما.لكيفية تشغيل أحدهم ألدا 

ُ
وحسب وجهة النظر هذه، يتضمن التالعب معاملة امل

وكما صاغتها كلوداي   على أنه جهازًا مادايًّ يتم تشغيله بدًًل من اعتباره عاماًل عاقاًل ميكن احلوار معه.  
 ميلز،

أدوات   ابعتبارها  ولكن  منطقية  مربرات  ابعتبارها  ليس  ابألسباب  يهتم  تالعِّب 
ُ
امل أن 
إذ أن األسباب ابلنسبة للُمتالعِّب عبارة عن أدوات، واألسباب السيئة ميكن أن  سببية؛

 ( Mills 1995: 100–101) تفيد مثل األسباب اجليدة، بل أفضل منها.

امل  أن  املهمة هنا هي  أو نظري عقالين، ألن ذلك  تالنقطة  أهنا شخص  يعامل ضحيته على  العِّب ًل 
تالعِّب   ما يقرتحه املتالعب للُمستهَدف.  يتطلب تقدمي أسباب وجيهة لفعل  

ُ
عوًضا عن ذلك، يتعامل امل

 لضغط على األدوات السببية األكثر فاعلية.ابمع ضحيته على أنه كائن ميكن إاثرة سلوكه 

وابلتأكيد، تعدُّ فكرة التعامل مع اإلنسان على أنه حمض مادة، فكرة غري أخالقية، بل أهنا مسة ابرزة  
ابلتايل، سيكون من الطبيعي   (.اًلحرتاممدخل    مراجعةن احرتام األشخاص )الرجاء  على رأي كانط بشأ

أن نستعني ابألفكار الكانطية للمساعدة يف تفصيل فكرة أن التالعب خاطئ بسبب الطريقة اليت يعامل  
 لذلك، يكتب توماس إي هيل، مثاًل،  هبا ضحيته.

https://plato.stanford.edu/entries/respect/#KanAccResForPer
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تتجلى فكرة أن على املرء أن حياول التحاور مبنطق مع اآلخرين بدًًل من التالعب هبم  
اآلخرين.   احرتام  بواجب  املتعلقة  مناقشة كانط  يف  عقالنية،  غري   Hill)  أبساليب 

1980: 96 ) 

هي املصدر الطبيعي للبحث عن فكرة أن    فلسفة كانط األخالقية )انظر املدخل(على الرغم من أن  
ستهَدف على أنه إنسان عاقل، إًل أن هناك عيواًب حمتملة  

ُ
خطأ التالعب ينبع من الفشل يف معاملة امل

الرأي ربطًا وثيًقا بفلس النوع   فة كانط.لربط هذا  أنه من  العقالنية يبدو  ذلك أن مفهوم كانط لألداة 
ومن ث، إذا كان من غري األخالقي الفشل يف معاملة شخص ما على أنه   اًلدراكي والفكري املفرط.

ضمن هذا النوع من الفاعل العقالين، فقد خنلص إىل استنتاج مفاده أن األساس الوحيد املقبول للتفاعل  
ولكن كما رأينا   ع من اإلقناع العقالين الفكري البارد الذي يستبعد أي جذب للعواطف. البشري هو نو 

 سابًقا، هناك أسباب وجيهة ًلعتبار مثل هذا اًلستنتاج غري معقول.

من املؤكد أن هذه اًلعتبارات ًل تعين أنه ًل جُيدي النظر إىل بعض مفاهيم معاملة األشخاص على أهنم  
ولكنها تقرتح ابلفعل إجراء املزيد من الدراسات قبل اًلّدعاء   وعية التالعب.مادايت لتوضيح عدم مشر 

أن التالعب خاطئ بسبب أنه يعامل األشخاص على أهنم جمرد مادايت والذي ميكن اعتباره أكثر على  
 أنه من البديهيات. 

 

 اقرتاحات أخرى 3.5

كأهنم مادايت هي من أبرز اًلقرتاحات  على الرغم من أن األذى واًلستقاللية الذاتية ومعاملة األشخاص  
مثاًل،   حول ما جيعل التالعب خاطًئا، إًل أنه ميكن ألي أحد أن جيد اقرتاحات أخرى يف األدبيات.

يشري رأي نظرية الفضيلة ملارسيا ابرون عن التالعب إىل أننا قد أنخذ يف اًلعتبار خطأ التالعب من  
تالعِّب  

ُ
وتقرتح ابتريشيا جرينسبان أنه عندما يكون التالعب  (.  Baron 2003) حيث شخصية امل

ستهَدف، وهي شروط ختتلف وفًقا  
ُ
تالعِّب وامل

ُ
غري أخالقي، فذلك ألنه ينتهك شروط العالقة بني امل

بينهما   العالقة  الرأي   (.Greenspan 2003)لطبيعة  أن    -بشكل معقول -ويشري مثل هذا  إىل 

https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/
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التالعب  من  معني  ملوقف  األخالقية  ؤثِّّر    احلالة 
ُ
امل بني  العالقة  طبيعة  على  األقل  على  جزئًيا  ستعتمد 

ستهَدف من التأثري. 
ُ
 وامل

 

 مسائل أخرى  .4
ابإلضافة إىل اإلجابة على مسألة التعريف والتقييم، جيب أن تتناول نظرية التالعب الكاملة عدة مسائل  

 أخرى.

 

 التالعب ًبألشخاص مقابل التالعب ًبملواقف  4.1

مباشر،  تالعِّب على ضحيته بشكل 
ُ
امل فيها  يؤثر  اليت  احلاًلت  التالعب بني  مناقشات  متّيز  ما  غالًبا 

تالعِّب على سلوك الضحية  
ُ
ستهَدف بطرق حتّفزه على التصرف  بواحلاًلت اليت يؤثر فيها امل

ُ
رتتيب بيئة امل

تمارِّض الذي يتالعب بطبيبة نفسية   بطريقة دون أخرى.
ُ
خذ بعني اًلعتبار مثال جويل رودينو عن امل

النفسي ) الطب  الشرطة   (Rudinow 1978لتقبل دخوله يف جناح  ويفعل ذلك خبداع ضابط 
ة إىل اجلناح، ويبلغ عن ميوله اًلنتحارية، ويطلب  فيحضره ضابط الشرط ليعتقد أنه على وشك اًلنتحار.

املستشفى جتربها على   تنوميه يف اجلناح. الطبيبة النفسية مل تنخدع، إًل أن قواعد  الرغم من أن  وعلى 
تمارِّض بناًء على طلب ضابط الشرطة.

ُ
تمارِّض قد تالعب بضابط   إدخال امل

ُ
ويبدو من الواضح أن امل

لكن الطبيبة النفسية اضطرت إىل فعل ما ًل تريد القيام به، رغم عدم   خاطئ.  لتبيّن اعتقاد   حلمله الشرطة  
ويف هذه احلالة، يبدو من   وقوعها يف فخ حماولة اًلنتحار املزيفة وابلتايل عدم تبين أي معتقدات خاطئة.

ا عما  الصحيح القول إن الطبيبة النفسية قد مت التالعب هبا، ولكن هذا الشكل من التالعب يبدو خمتلفً 
الشرطة؛ لضابط  أنّه   حدث  ضابط  ابأي  مبعتقدات  تمارِّض 

ُ
امل تالعب  اًلنتحار،  مبحاولة  لتظاهر 

ليس   الشرطة. اجلناح،  إىل  لتدخله  النفسية  الطبيبة  مبناورة  قام  بل  ابلكنه  النفسية،  حباًلهتا  لتالعب 
 "التالعب ابلنظام"، كما قد نقول. ب

التمييز، عل التعبري عن هذا  ى األقل إىل زمن عاملي اًلجتماع دوانلد وارويك، وهربرت  تعود حماوًلت 
(، والذي  Warwick & Kelman 1973كيلمان ومتييزمها بني التالعب "البيئي" و "النفسي" )
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 ,Faden, Beauchamp)أثَّر على الرأي الفلسفي األساسي لفادن وبيوشامب وكينغ يف التالعب  
& King 1986: 355–68  )ني التالعب الذي "يغرّي اخليارات املتاحة للشخص  ومتّيز آن ابرهنيل ب

أو يغري املوقف الذي مير به، وابلتايل يغري سلوكياته" من انحية، والتالعب الذي "يغري سلوكيات الشخص  
 :Barnhill 2014 ) مباشرة دون تغيري اخليارات املتاحة له أو تغيري املوقف احمليط به من جهة أخرى  

 مثاًًل لتمييز مشابه: وتكتب كلوداي ميلز(، 53

يّتبعهما   قد  اسرتاتيجيتني عامتني  فإن هناك  معيّـًنا،  أمًرا  يفعل  أن  أراد أمحد من بدر  إذا 
إما أن يغرّي أمحد أو يقرتح تغيري السمات املوضوعية واخلارجية للموقف الذي خيتاره  أمحد.

دة للموقف الذي  بدر، أو بدًًل من ذلك، أن حياول أمحد تعديل مسات ذاتية وداخلية حمد
ة، متالعبويف حني أن بعض الكّتاب قد يصّنفون اًلسرتاتيجيتني على أهنما   خيتاره بدر.

على األقل يف ظروف معينة، إًل أنين أفّضل اًلحتفاظ بتصنيف التالعب جملموعة فرعية 
 Mills) من األفعال اليت تسبب إشكاليات أخالقية وتقع يف الدرجة الثانية من التصنيف.

1995: 97 ) 

على الرغم من أن حّجة رودينو تقّدم تبايًنا واضًحا بني ما قد نُطلِّق عليه التالعب النفسي والتالعب  
فكر   ليس واضًحا دائًما ابلشكل املطلوب.  -أو على األقل أمهيته-ابملواقف، علًما أن هذا التمييز بينهما  

أن يتخلى عن   إيرفينغ  يهدد  التاسعة أعاله، حيث  املناورة  يريده  يف  ما  تفعل  إذا مل  تونيا  صداقته مع 
حسب املعيار   هل ميكن اعتبار هذه املناورة على أهنا تالعًبا نفسًيا مباشًرا أو تالعًبا ابملواقف؟ منها.  

الذي قّدمه ابرهنيل وغريه، تصّنف هذه املناورة على أهنا تالعب ابملواقف؛ إذ أن إيرفينغ يغرّي املوقف  
ولكن كيف يكون مستوى   فعل ما يريده من أجل أن حتافظ على صداقتها معه.الذي اختاراته تونيا لت

األخرى اليت يستخدم فيها إيرفينغ    ساليب التدخل املباشر يف قرار تونيا أقل يف هذه املناورة مقارنًة ابأل
تمارِّض للشرطي مقابل ما فعله للطب بعض أشكال التضليل؟ 

ُ
يبة  ما الذي جيعل األمر مماثاًل ملا فعله امل

 النفسية؟ 

بل تدعو ملعرفة الفرق بينهما   فرق بني التالعب النفسي والتالعب ابملواقف،  وجودوهذه النقطة ًل تُنكِّر  
اليت    ساليبويُفرَتض أن التمييز يهدف إىل التفريق بني األ ومتييزه والسبب الذي جيعل هذا التمييز مهمًّا.

ستهَدف  
ُ
ذا كان  ولكن إ اليت ًل تفعل ذلك.  ساليب لتالعب املباشر بنفسيتها واألابتؤثر على سلوك امل
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  - على األقل -هذا هو التمييز بينهما، فمن املنطقي اًلعتقاد أبن استخدام إيرفينغ لالبتزاز العاطفي هو 
تالعب مباشر بسيكولوجية تونيا، على سبيل املثال، إسقاط )ايجو( للمنديل يف مكان ما حيث سيحتال  

ا يبدو أن املعايري اليت اقرتحها  ومع هذا، فإن على م على )ُعطيل( ليصبح ُمشتبًها به بشكل غري ًلئق.
يقعان على جانبني متقابلني من ذلك   التالعب  الشكلني من أشكال  أن هذين  تلّمح  ابرهنيل وميلز 

 التمييز. 

تمارِّض ابلشرطي  
ُ
بينما يبدو ابلفعل أن هنالك شيًئا مهمًّا خمتلًفا يف املثال الذي ذكره رودينو بني ما فعله امل

ولكن يبقى هنالك الكثري من الدراسات الالزم إجراءها لتقدمي تفسري موزون   ية.وما فعله ابلطبيبة النفس
وعلى مثل هذا التفسري أًّل يوّفر فقط أجوبة صائبة بديهًيا يف حاًلت الضغط املباشر   حول ذلك الفرق.

  )كاًلبتزاز العاطفي( والتضليل غري املباشر )كإسقاط ايجو للمنديل(، ولكن جيب أن يشرح أيًضا ما
  إذا كان التمييز يصنع فارقًا أخالقًيا وملاذا يفعل ذلك.

 

 التالعب والنّيات 4.2

تالعِّب نّيات معقدة إىل حدٍّ ما،  
ُ
يظهر أن بعض آراء التالعب تقرتح، إن مل تكن تتطلب، أن لدى امل

ستهَدف إىل الضالل ليحدث التالعب.
ُ
أسبااًب  وتقّدم مارسيا ابرون وكيت مان   مثل الرغبة يف توجيه امل

ابرون أن التالعب ميكن أن حيدث حىت وإن    ناقشوت مقنعة لالعتقاد أبن مثل هذه املتطلبات قوية جًدا.
تالعِّب 

ُ
 كان لدى امل

مزيج من النّية والتهّور فقط؛ أي لديه اهلدف الذي جيعل اآلخرين يفعلون ما يرغب به، 
لذلك   للوصول  اليت ميضي هبا  الطريقة  التهّور يف   :Baron 2014)  اهلدف.جبانب 

103) 

( النّية  تلك  الضحّية  لدى  أن  يدرك  أن  جيب  ًل  تالعِّب 
ُ
امل إن  القول    ,Baron 2014وتتابع 

الذين   (.101 اليت تقدم هدااي ابهظة لألقارب  وتتفق مان، دعًما هلذا اًلّدعاء، بذكرها مثال جوان 
مان قصة جوان بطريقٍة تبدو    وتسرد (.Manne 2014, 225تعتقد أهنم ًل يهتمون هبا كما ينبغي )

ة منها كي ُتشعِّر أقارهبا ابلذنب، وأن جوان ًل  متالعبمنطقية للقول إن تقدمي جوان للهدااي هي حماولة  
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وإن كان وصف مان ملثاهلا صحيًحا، عندها يبدو أن جوان ميكن أن   تنوي عن قصد أن تفعل ذلك.
لف مقصودة  نية  بدون  ابلذنب  وتشعرهم  أبقارهبا  ذلك.تتالعب  مان   عل  تتابع  ذلك،  )وبعد 

ة حىت وإن  متالعبمشرية إىل أنه "ميكن للناس أيًضا التصرف بطريقة    Manne 2014, 235 أكثر  
"(. وابلطبع، أولئك الذين ميتلكون هذا التالعب يتطلبون نية واعية أكثر مما ذكرته امل يرغبوا بذلك عمدً 

املناق مان يف مثاهلا عن جوان. اليت قدمتها كلٌّ من ابرون ومان أسئلة مهمة  ورغم هذا، أاثرت  شات 
 ا.متالعببشأن مستوى التعّمد الواعي الالزم لتصنيف أي فعل على أنّه فعاًل 

إن املسألة عن أي نوع من النّيات الالزم لتصنيف األفعال ابعتبارها تالعًبا، له آاثر عملية لتقييم سلوك  
وصفها مناسًبا على أهنا تالعب، حىت عندما يكونون أصغر    األطفال، الذين يتصرفون أحيااًن بطرق يبدو 

وتنشأ خماوف مماثلة عند   من أن تكون لديهم نّيات معقدة مثل ما قد تتطلبه بعض نظرايت التالعب.
ويف الواقع، غالًبا  تقييم سلوك األشخاص الذين أصبح التالعب لديهم عادة أو جزًءا من شخصياهتم. 

مثل اضطراب الشخصية احلّدية واضطراب الشخصية املعادية  -لشخصية  ما ُتصّنف بعض اضطراابت ا
كيافّلية )اب - للمجتمع

َ
 Christie & Geisلتالعب، كما هو احلال فيما يسمى بنوع الشخصية امل

 وكتب أستاذ التمريض النفسي لني ابورز  (1970

ء ًل  وهو جز  يف بعض مرضى اًلضطراابت الشخصية اثبت ومتكرر.  تالعبأن السلوك امل
التعامل مع اآلخرين، وجزء من اًلضطراب نفسه.  Bowers) يتجزأ من أسلوهبم يف 

 ( Potter 2006انظر أيًضا ( )329 :2003

يف مثل هذه احلاًلت، يتساءل املرء عن مستوى التعّمد الذي يكمن وراء السلوك الذي قد نفكر فيه  
الطفولة أو بعض اًلضطراابت الشخصية عواماًل ختفف  وحىت لو كنا منيل إىل اعتبار   على أنه تالعب.

، فقد يبدو من غري البديهي لنظرية التالعب أن تقول إن  تالعبمن استحقاق اللوم على السلوك امل
 . متالعباألطفال واألشخاص الذين يعانون من اضطراابت الشخصية غري قادرين على التصرف بشكل  

 

 واالضطهاد  للخطر، الستعدادية وا ، التالعب 4.3
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إّن فكرة أن التالعب ميكن أن يكون أداة يستخدمها األقوايء لقمع األشخاص األقل قوة ليست فكرة  
وإّن املفاهيم املاركسية   جديدة، حىت لو مل يُستخَدم مصطلح "التالعب" دائًما للتعبري عن هذه األداة.

ل ليسّهل استغالل العّمال تشبه بوضوح  عن األيديولوجيا والوعي الزائف كآليات يستخدمها رأس املا 
هنا. استخدامه  يتم  التالعب كما  يف   مفهوم  الروابط  هذه  بعض  وود  ألني   Wood)يستكشف 

ويف اآلونة األخرية، أصبح مفهوم "التالعب النفسي" مسة مشرتكة للتنظري النسوي حول كيفية   .(2014
وعلى نطاق أضيق، تركز جمموعة   لواقع.تالعب النظام األبوي ابلنساء للتشكيك يف أحكامهن حول ا 

ة إلنشاء التبعية واحلفاظ عليها داخل  تالعبامل  ساليب من كتب املساعدة الذاتية على كيفية استخدام األ
 (. Braiker 2004; Simon 2010; Kole 2016العالقات )

مصا أحد  هو  والسياسية  اًلجتماعية  للسلطة  النسيب  اًلفتقار  أن  املؤكد  من  يكون  التعرض  يكاد  در 
بشكل  -ويشري منوذج اًلحتيال يف التالعب   ولكن من احملتمل أن توجد مصادر أخرى أيًضا. للتالعب،

إىل أن األشخاص األقل تقدًما من الناحية الفكرية معرضون بشكل خاص لالحتيال وابلتايل    - معقول
واًلجتماعي والعاطفي قد    ويشري منوذج الضغط يف التالعب إىل أن اليأس املايل  يقعون يف فخ التالعب.

أكثر    -ابلفعل -جيعل املرء عرضة بشكل خاص للضغوط اليت تسببها التهديدات فتصبح األوضاع اهلّشة  
إىلو  سوًءا. )املناورة    ابإلضافة  "النفي"  بـ  يسمى  ما  مثل  التالعب،  أشكال  بعض  تعمل  قد  ذلك، 

ستهَدف ملزيد من التالعب.السادسة( والتالعب النفسي )املناورة الثامنة( على زايدة تعرّ 
ُ
 ض امل

ومع ذلك، قد يكون صحيًحا أيًضا أن التالعب هو أداة مغرية يستخدمها الضعفاء ضد  
 كما تالحظ ابتريشيا جرينسبان األقوايء.

أن غالًبا ما يُنصح ابلتالعب ليكون اسرتاتيجية خاصة ابلنساء، أو يتم التعامل معه ببساطة على أنه مسة  
وهناك   املرأة، على األقل يف عامل ًل تستطيع فيه النساء التصرف بشكل علين لتحقيق أهدافهن.من مسات  

 Greenspan)  حجة إضافية للتالعب يف هذه احلاًلت تناشد حبدود ما هو ممكن يف موقف التبعية.
2003:  156) 

 لني ابورز  -بشكل مماثل -وكما يالحظ  

استجابة طبيعية للسجن واًلعتقال، بدًًل من  أنه من املمكن تفسري التالعب على أهنا  
 كونه أسلواًب ابثولوجيًّا للسلوك،
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 وأنّه

ة على أهنا طريقة بسيطة للمقاومة ضد أي نظام حيرم  تالعبقد يُنظر إىل اًلسرتاتيجيات امل
 (Akerlof & Shiller 2015) السجني من حريته الطبيعية.

التالعب هو أهنم غالًبا ما    أساليب األطفال غالًبا إىل  أخريًا، يبدو من احملتمل أن أحد أسباب جلوء  
 يفتقرون إىل أي طريقة أخرى )أو أي طريقة أخرى فّعالة بنفس القدر( للحصول على ما يريدون.

وجتدر اإلشارة أيًضا إىل أنّه ميكن استخدام فكرة أن التالعب يقوض اًلختيار املستقل، على حنو متناقض  
اًلختيا لتقويض  النخبة.تقريًبا،  املستقل، خاصة بني األشخاص غري  النقطة قسًرا يف   ر  وظهرت هذه 
مصادر اإلنرتنت األخرى على كتاب جورج أكريلوف وروبرت شيلر،  و   (،2015 تعليق لسارة سكوير )

(  Akerlof & Shiller 2015.. )  (Phishing for Phools)   التصّيد االحتيايل للحمقى
أكريلوف وشيلر عدًدا من أهنا   إذ انقش  اليت يصفوها على  والتسويق  واملبيعات  اإلعالانت  ممارسات 

ة هو أن  تالعبواملشكلة اليت تالحظها سكوير هي أن السبب وراء وصف هذه املمارسات ابمل ة.متالعب
وشيلر أهنا غري عقالنية مبا يكفي؛ إذ خيتاروهنا فقط    املستهلكني خيتارون قرارات اليت يعتقد أكريلوف

وتكتب سكوير أن هذه املقاربة ًلكتشاف التالعب توضح "ازدراء القرارات اليت   حتت أتثري التالعب.
  ، 2015سكوير  يتخذها األشخاص األكثر فقًرا ومن طبقة اجتماعية أقل من طبقة مؤلفي املقاربة" ) 

أن أكريلوف وشيلر سريعني جًدا يف اًلشتباه ابلتالعب    -ابختصار -ري  وتش مصادر اإلنرتنت األخرى(.و 
وسواء   يف احلاًلت اليت يتخذ فيها األشخاص قرارات خمتلفة عن تلك القرارات اليت يعتقدون أهنا أفضل.

حىت   كنا نتفق مع انتقادات سكوير ألكريلوف وشيلر، فإن وجهة نظرها تنفع بصفتها نقطة حتذيرية: 
كرة أن التالعب يقّوض اًلختيار املستقل، جيب أن نكون حريصني على عدم استخدام ذلك  إذا قبلنا ف

سبًبا للشك يف أن األشخاص الذين يتخذون قرارات خمتلفة عن القرارات اليت نعتقد أهنا األفضل، ًلبّد  
للتالعب. السخرية   أن يكونوا ضحااي  العدل - وسيكون من  التالعب هو    - وغري  أن  استخدام فكرة 

دّخل غري مشروع يف اًلستقاللية ابعتبارها سالًحا لنزع الشرعية عن اخليارات املستقلة لألشخاص الذين  ت
 خنتلف معهم أو الذين ًل نفهم مواقفهم واحتياجاهتم وقيمهم الشخصية. 
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