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سنطلق عليها من اآلن  Red Dead Redemption 2 بة الكمبيوترفي لع
 .يتحكم الالعبون بإحدى الشخصيات في عالٍم افتراضي ،(RDR2)  فصاعًدا

من بين الشخصيات التي تمثلها رسومات الكمبيوتر ولكن ال يتم التحكم 
 .فيها بواسطة الالعب في العالم الحقيقي يوجد شخصية لمناضلٍة نسوّيٍة 

دال حين اكتشف الباحثون أن الالعبين يقومون بتعذيب أو قتل هاته نشأ الج
)كأن يقوم الالعب عبر إحدى الشخصيات التي يتحكم  .المناضالت النسويات

 .فيها بتقديم المناضلِة النسوية وجبًة للتماسيح(

أي الشعور الفطري  –أسعى في هذه المقالة إلى شرح ااِلنزعاج األخالقي 
االعتداء على “الذي تثيره أفعال الالعبين )أو  -ة أخالقًيابأن األمور منحرف

من  ،علم األخالق النفسي“وسيكون الشرح تمريًنا في  .باختصار(” النسويات
وال أسعى هنا إلى شرح انزعاجنا من  ،[1”: ]الجانب الفلسفي وليس النفسي

ا ليست سوّيًة  ،ناحية الطبيعة البشرية ثم ومن  ،بل سأبين أن األمور حقًّ
  .سأعلل أو أفند انزعاجنا

فإما أن  ،والغرض من طرح هذا التساؤل هو فتح الباب أمام عدة احتماالت
أو أنها مبررة ولكن  ،يكون انزعاجنا مبّرًرا رغم أن أعمال الالعبين غير خاطئة

وقد ُأهملت هذه التساؤالت في  .ليس ألن أخطاء الالعبين خاطئٌة بالضرورة
المخالفات ااِلفتراضية من مثل: هل هذا النوع من  النقاشات الماضية حول

فأنا أعتبر أن الحجج  ،المخالفات االفتراضية خاطئٌة فعاًل؟ وفي الواقع
بل ترسم مالمح  ،الشائعة في عّد المخالفات االفتراضية خاطئة غير مقنعٍة 

غامضة عن سبب اعتبار المخالفات االفتراضية مزعجًة لنا من الناحية 
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وهذا ال يستلزم خطأ سلوكيات الالعبين بالضرورة بل خطأ ما  .األخالقية
 .تكشفه هذه السلوكيات عن دواخل الالعبين

هو السلوك الذي يفعله العٌب ما في ” المخالفة االفتراضية”وما أقصده بـ
تقوم به شخصية في  φV العالم الحقيقي ويؤدي هذا السلوك إلى فعل

والمعيار الذي نزن  .V د خاطًئا فييع φV بحيث أن السلوك V عالم افتراضي
هو نفسه المعيار المستعمل في الواقع  V به خطأ الفعل في العالم

 .الحقيقي

 العواقب
في أن بعض المخالفات ااِلفتراضية تؤدي  ،تتمثل إحدى الحجج المنتشرة

مشابهة لمثيالتها في العالم  ،إلى عواقب في العالم الحقيقي
 أن االعتداء على النسويات في ،في هذه الحالة ،قد يقال  .االفتراضي

RDR2 اء يًة إليذاء النسله آثار نفسية على الالعب لدرجة أنه يصبح أكثر قابل
 .في العالم الحقيقي

وهذا النوع من الحجج ليس من السهل إثباته بالتجربة فليس هناك إال عدٌد 
قليٌل من األدلة القاطعة على أن لعب ألعاب الفيديو يؤثر على سلوكيات 

بل في  .الالعب في العالم الحقيقي بالشكل الذي تدعيه هذه الحجة
أن الذين يلعبون ألعاب الفيديو العنيفة ال  وجدت دراسٌة حديثٌة  ،الواقع

يختلفون بشكٍل كبيٍر عن اآلخرين ممن ال يلعبونها من ناحية عّدة متغيراٍت 
 .[03]مثل العدوانية والسلوكيات الجنسية
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المشكل الثاني في هذه الحجة أن زيادة خطر الوقوع في الضرر )أو الخطأ( 
حسبانك حاالت فيها أنشطٌة تزيد وضع في  .ليس كافًيا العتبار الفعل خطأً 

من الخطر لكن ال يوجد أي مبدٍأ يستحيل دحضه بعقالنية ينص على منع 
وعلى سبيل المثال فإن بناء خط سكة حديد جديد يزيد من خطر  .هذا النشاط

ولكن إذا كان هذا النشاط جالًبا لمنفعٍة عامة )كأن يسهل  .حوادث القطارات
ال يوجد أي مبدٍأ يستحيل دحضه بعقالنية يمنع ف ،عمليات التبادل التجاري(

 .وبالتالي ال يبدو هذا النشاط خاطًئا ،هذا

رغم إمكان منعها  ،وضع في حسبانك أيًضا حاالت األنشطة غير الخاطئة
[ ويمكن أن نذكر هنا 4] .على أساس بعض المبادئ التي ال يمكن دحضها

فيزيد حجم  ،كرة القدممثال ماكورميك لشخٍص يحضر مباراة  ،كمثاٍل مضاٍد 
مما يؤدي لزيادة خطر تخريب ممتلكات  ،الجمهور وبالتالي مستوى هيجانه

ا من سكان  ،مثاًل  ،[ فإذا كان حضور المباراة5] .سكان المنطقة ال يفيد أيًّ
ومع  .المنطقة فقد يكون سلوًكا ممنوعا على أساٍس مبدٍأ ال يمكن دحضه

أمٌر مستساغ وال نراه  -كورميككما يدعي ما-فإن حضور المبارة  ،ذلك
وقد يكون السبب هو ضآلة قيمة الضرر المتوقع مقارنًة مع متعة  ،خاطًئا

 .الجمهور

لذلك ينبغي على أولئك الذين يحتجون بأن بعض المخالفات االفتراضية تعّد 
أن يثبتوا أنها ال تندرج تحت أيٍّ من األمثلة  ،خطًأ ألنها تزيد من خطر الضرر

أي أن بعض حاالت المخالفات االفتراضية ليست -المضادة التي ذكرناها 
فإن  ،ذاية اآلخرين[ وأنها حتى إذا زادت من خطر إ6مفيدًة على اإلطالق ]
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هذا الخطر ليس صغيًرا للغاية وأن المتعة التي يسببها للالعبين ليست 
 وهذه ااِلدعاءات ليست واضحة في حالة .كبيرًة لحد أنها ترجح على الخطر

RDR2. 

إذا أظهرت بعض الحجج التبعية أن أنواًعا معينة من المخالفات  ،ومع ذلك
ي تبرير ِانزعاجنا من االعتداء على فإنها ال تنجح ف ،االفتراضية خاطئة

وفي حين أن االعتبارات المذكورة أعاله تشير إلى أن إمكان خطأ  .النسويات
هذه  .فإن هناك اعتباًرا واحًدا يجعل ِانزعاجنا معتبًرا ،السلوك هامشي  

على الرغم من أنها تشير إلى أن رد فعلنا الحدسي  ،النتيجة ليست حاسمًة 
يبدو أن ِانزعاجنا ال يزول حتى إن  ،واألهم من ذلك .خاطٍئ يتم تقييمه بشكٍل 

فنفترض مثاًل أن بعض الالعبين  .تم التشكيك في العواقب المحتملة
حيث يتم إعادة  RDR2 يخضعون إلجراءات بعد كل مرة يلعبون فيها

سيظل  -كما أظن-فإن الكثير منا  ،ومع ذلك .عقولهم إلى حالتها األولى
 .RDR2 ر بشأن هؤالء الالعبين الذين يؤذون النسويات فييشعر بانزعاٍج كبي

 التجريد من اإلنسانية
أو ” التجريد من اإلنسانية“هناك تفسير جذاب أولي آخر يستدعي فكرة 

في الوقت الذي ثار فيه الجدل  .]اعتبار اإلنسان شيئا أو غرضا[” التشييء“
منح “فشلت في  RDR2 قال كاتب عمود صحفّي أن لعبة ،RDR2 حول

 ،]الالعبين الذكور[ مفاهيم ومهارات التحدث إلى النساء باعتبارهن أشخاًصا
 RDR2 وبالتالي يمكن القول أن تعذيب النسويات في .[7]”وليسوا أشياًء 
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واالعتداء على النسويات  ،أمر خاطٌئ ألن التجريد من اإلنسانية أمر خاطئٌ 
 .يعتبر تجريًدا لإلنسانية

نسان أو تجريده من إنسانيته يعني معاملة فإن تشييء اإل ،ومع ذلك
ولكن ال يتم التعامل مع أي إنسان عند  ،اإلنسان على أنه مجرد شيء
وقد  .ألنهن شخصيات خيالية ولسن بشًرا RDR2 االعتداء على النسويات في

يتم االعتراض على هذا بالقول أنه في حين ال يوجد أي بشريٍّ حقيقيٍّ يتم 
لكن هذا  .يتم تشييء ذاٍت إنسانيٍة  RDR2 ففي عالم ،تجريده من إنسانيته

باعتبار أن تجريد إنساٍن من إنسانيته في  .ليس إال مراوغًة لتجنب الجدل
 ،العالم الحقيقي )أو الخيالي( أمٌر خاطٌئ في العالم الحقيقي )أو الخيالي(

يجّرد شخًصا من بشريته  RDR2 في حين إذا كان االعتداء على النسويات في
 ،فإن هذا السلوك سيكون خاطًئا في العالم الحقيقي ،العالم الحقيقيفي 

يجردهن  RDR2 والصحيح أن االعتداء على النسويات في .وهذا ليس صحيًحا
وهذا ما يقودنا إلى تقرير أن االعتداء على  RDR2 من إنسانيتهن في عالم

 .RDR2 أمر خاطٌئ في عالم RDR2 النسويات في

ر العديد من الحاالت التي تعتدي فيها شخصيٌة وفي الواقع يمكننا ذك
بطريقٍة ال تتماشى مع كون  ،RDR2 يتحكم فيها الالعب على النسويات في

ومع ذلك ال يمكننا تجريم الالعب أخالقًيا بدعوى  ،المناضلة النسوية إنساًنا
ِد لإلنسانية يرغب في  ،لنفترض أن أحد مطوري األلعاب .التشييء المجرِّ

فيلعب بإحدى  ،كون التمساح يلتهم كل األشياء كما ُبرِمج لهالتحقق من 
الشخصيات وينجح في إطعام التمساح كلَّ مكونات وشخصيات اللعبة )بما 
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ونحن ال نعتقد أن المطور يفعل شيًئا خاطًئا في  .فيها المناضلة النسوية(
رغم أنه يعامل المناضلة النسوية عمًدا على أنها ليست  ،العالم الحقيقي

 .بشريًة 

 الكشف
لنفترض أن سام تصرخ بشعاراٍت عنصريٍة عندما تكون وحيدًة في غرفتها 

قد يكون هذا السلوك خاطًئا باعتبار  .دون أن ُيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة
لكن ال يبدو أن خطأ السلوِك يفسر  ،بعض التصورات عن السلوك الصحيح

أن سام ليست مسؤولًة ولنفترض في الواقع  .االنزعاج الذي نشعر به تجاهه
وتدرك أن مواقفها قد تقودها إلى إيذاء  ،أخالقًيا عن تبني مواقف عنصريٍة 

فتعمد إلى تنفيس مواقفها بشكل خصوصي لتتجنب إيذاء  ،اآلخرين
 .ولكنه مع ذلك مزعٌج أخالقًيا –ومن ثم قد ال يكون عملها خاطًئا  .اآلخرين

فتراًضا أن لديها مواقَف ويكمن أحد أسباب ذلك في أن سلوكها يكشف ا
 .عنصريًة صريحًة 

والحاالت التي يملك المرء فيها مواقف عنصرية هي حاالت سيئٌة أخالقيا 
أنه: إذا كان شخٌص ما  " Y يكشف افتراًضا أن X" وأقصد بقولي) .على األرجح

أي أن  (صحيٌح إلى حدٍّ ما Y فيمكنه بكل عقالنيٍة افتراض أن ،X يعلم
فإذا علم شخٌص ما أن جو يصرخ بشعاراٍت عنصريٍة  .لمراجعةاالفتراض قابٌل ل

حين يكون وحيًدا في غرفته وأنه أيًضا يقوم بالتمرن على دوره في فيلٍم 
فال يكون من المنطقي إًذا افتراض أنه يملك  ،يلعب فيه دور العنصريِّ 
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إذا كنا نعرف السياقات والظروف  ،وفي الواقع .مواقف عنصريًة صريحًة 
 .فلن نشعر باالنزعاج ،قة لمثل هذه الحاالتالمواف

ُيفّسر  RDR2 إّن االنزعاج الذي نشعر به حين يتم االعتداء على النسويات في
بنفس االعتبارات التي تفسر االنزعاج الذي نشعر به بخصوص  -كما أفترض-

ر انزعاجنا ليس خطأ  –الصراخ بشعاراٍت عنصريٍة بشكل خصوصي  إن ما ُيفسِّ
وهناك ثالث قرائن  .افتراًضا عن الالعب  ذاته وإنما ما يكشفهالفعل بحد 

 .على األقل تدعم هذه الفرضية

بما أن االعتبار القائل أن الالعب يجرد شخًصا من إنسانيته صار غير  ،أوًل 
وصار غير واضًحا على األقل إن كان سلوكه يرفع خطر الضرر بشكل  ،مقنٍع 
 RDR2 الالعب على النسويات في فقد صار من المقنع أن تعدي ،معتبرٍ 

ا بخصوص بعض  يجعل المرء يفترض امتالك الالعب رغباٍت منحرفٍة أخالقيًّ
ليكن في حسبانك هذا السؤال: لماذا يعتدي  ،ولدعم هذا االدعاء  .النساء

الالعب على النسويات )أقصد: ما هو السبب ]التوضيحي[(؟ تتصرف 
داٍف محددة: فهي تأكل مثاًل الشخصيات في العالم الخيالي من أجل أه

لكن هذه   .أو لُتتم مرحلًة ما في اللعبة ،كي تبقى على قيد الحياة
ليس لديها أي دافٍع مشابٍه لالعتداء على  RDR2 الشخصيات في عالم

والمعتقد الذي يفسر -لذا فإن الرغبة الكامنة في مزيج الرغبة .النسويات
صية المتحكم فيها بما عليها سلوك الالعب ليست رغبًة في أن تقوم الشخ

 RDR2 بل يوجد في العوالم االفتراضية مثل لعبة .فعله في عالم اللعبة
حيث يستعمل الالعب  ،دقيٌق بين الالعب وشخصيته في اللعبة تناسٌب 
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الشخصية في العالم االفتراضي لتفعل ما يرغب الالعب فعله باحتشاٍم في 
يستعملون فضاءاٍت خياليٍة “ن إن العديد من الالعبي –العالم الحقيقي 

أو عن مجموعٍة من  ،أو عاداتهم ،ليعبروا عن جوانب من شخصياتهم
ألن الالعب  ،”يرغب باحتشاٍم “أقول  َ.كما الحظت ماريا شيختمان” رغباتهم

في مجمل األحوال ال يكون مستعًدا للتصرف وفًقا لما يرغب فيه باحتشاٍم 
لرغبة التي ُيعّبر عنها افتراضًيا هي كما أن العادة أو ا ،تضيف شيختمان –
 .”لسبب ما العادة أو الرغبة المكبوتة في الواقع عادًة “

تسمح لنا هذه الفرضية بشرح عدم انزعاجنا من بعض المخالفات  ،ثانًيا
نجد أن الالعبين في األلعاب االستراتيجية  ،فعلى سبيل المثال .االفتراضية

لغزو دوٍل  -داخل اللعبة-تحكمون فيها غالًبا ما يستخدمون البلدان التي ي
كما  ،نادرا ما نشعر بالقلق من هذه السلوكيات .أخرى بشكٍل غير قانوني

ألن العبي هذه األلعاب ال يتصرفون عادًة إال بالشكل الذي  ،تقترحه فرضيتي
فنحن ال  .وفًقا ألهداف وقواعد اللعبة ،يجب أن تتصرف به شخصياتهم

كما ال نعتقد أن  ،ح رغبتهم في غزو دوٍل أخرىنعتقد أن سلوكياتهم تفض
 .أخذ حصاٍن في الشطرنج يكشف رغبًة في قتل الخيول

ُتفّسر فرضيتي سبب شعورنا الحدسي بأن األرقام ال تهم بخصوص  ،ثالًثا
المخالفات االفتراضية )وليس الفعلية(: فحادثة اعتداِء على عشرين امرأٍة 

لكن في  .ر من االعتداء على عشرةتعد أسوأ بكثي ،في العالم الحقيقي
يبدو أن االعتداء على عشرين مناضلٍة نسويٍة ليس أسوأ من  RDR2 لعبة

لم يكن باإلمكان شرح هذا الشعور الحدسي إذا  .االعتداء على عشر نسوياٍت 
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حتى إذا  ،يعد سلوًكا خاطًئا RDR2 كان االعتداء على مناضلٍة نسويٍة في
ٍل متناسٍب مع عدد الحاالت السابقة لذلك كان مقدار الخطأ يتناقص بشك

أن هذا طبيعي  ألن تكراًرا أكثر للفعل ال يكشف  ،لكن في اعتقادي .الفعل
لنا حقائق أسوأ عن الالعب )على األقل بعد عدٍد من الحاالت يكفي إلثبات أن 

 .الالعب يفعل ذلك عمًدا(

يكون هذا الفعل  أن ،ال يلزم من شعورنا باالنزعاج األخالقي تجاه فعٍل ما
سلوك  RDR2 أن االعتداء على مناضلٍة نسويٍة في ،أنا أقترح إًذا .خاطًئا

ا بسبب ما يكشفه عن الالعب الذي يقوم باالعتداء  وليس ألنه ،مزعٌج أخالقيًّ
 .سلوٌك خاطٌئ في حد ذاته
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 .ساهم في استمرارية توطين المعرفة ونشر العلم باللغة العربية
 .إيفيانا بسكال اشتر نسخة أو أكثر من رواية
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