
األلعاب اإللكترونية والصناعات الثقافية في 
القرن الحادي والعشرين

أ. د. إسماعيل سراج الدين

اإلنسان صانع الثقافة...

الثقافيـة  هـذه حقيقـة تؤكدهـا مسـيرة اإلنسـان 

علـى مـر العصـور، وفـي الوقـت نفسـه تشـير هـذه 

الثقافـة  مـع  يتفاعـل  اإلنسـان  أن  إلـى  الحقيقـة 

تحـدد ماهيـة  التـي  التـي يصنعهـا؛ فالثقافـة هـي 

تلـك  تكويـن  عـن  المسـؤولة  وهـي  الشـعوب، 

التـي  وهـي  وتطورهـا،  للهويـة  المحـددة  األبعـاد 

تؤسـس الصـات بيـن األفـراد والجماعـات داخـل 

المجتمعـات، وتشـّكل التعبيـرات الثقافيـة للرأي 

العـام، وتحـدد األولويـات الجمعيـة للمجتمعـات 

والـدول، مـن الفكـر األحـادي إلـى قبـول التعدديـة.

تسـميته  يمكـن  مـا  رأينـا  الحديـث  عالمنـا  وفـي 

فـي  كبيـًرا  دوًرا  تلعـب  الثقافيـة«  »الصناعـات  بــ 

كان  سـواء  واآلخـر،  للـذات  النـاس  رؤيـة  تطويـر 

إيجاًبـا.  أو  سـلًبا  ذلـك 

فـي البدايـة، ال يمكـن الحديـث عن هـذه الصناعات 

الثقافـة  أو  الفلكلـور  إلـى  اإلشـارة  دون  الثقافيـة 

مـن  نعاصـره  ومـا  وتعبيراتهـا،  الشـعبية 

تؤكـده  ومـا  الشـعبية،  أو  الدينيـة  االحتفـاالت 

المشـاركة  طريـق  عـن  النـاس،  بيـن  أواصـر  مـن 

فـي طقوسـها وتعبيراتهـا المختلفـة، باإلضافـة 

الشـعبية  األمثـال  فـي  نجدهـا  التـي  الحكمـة  إلـى 

بعـض  إلـى  الزجـل  مـن  التعبيـرات،  مـن  وغيرهـا 

األجيـال. توارثتهـا  التـي  األغانـي 

مدير مكتبة اإلسكندرية السابق

ويمكننـا القـول إنـه بعـد انطاق الثـورة الصناعية 

فـي القرنيـن الثامـن عشـر والتاسـع عشـر، تأثـرت 

الصناعـات الثقافيـة بصـورة الفتـة، فبعـد أن كان 

المسـرح هـو أهـم أنـواع الصناعـات الثقافيـة التـي 

ا، وتعتمد  تحتـاج إلـى تمويـل وتقنيات عالية نسـبيًّ

الثقافـي،  المنتـج  فـي  الجمهـور  مشـاركة  علـى 

والعشـرين  عشـر  التاسـع  القرنيـن  فـي  عاصرنـا 

صحافـة  مثـل  متنوعـة،  ثقافيـة  صناعـات  ظهـور 

الرأي والراديو والسـينما والتلفزيون، وبدأ تكوين 

تنظيمـات خاصـة ألسـواقها، وتدشـين شـركات 

خاصـة بإنتـاج هـذه الصناعـات وتطويرهـا.

وال شـك أن المنتـج الثقافـي مـن هـذه الصناعـات 

المبدعيـن،  األفـراد  إبـداع  علـى  يعتمـد  يـزال  ال 

المبـدع  الفـرد  علـى  الصعـب  مـن  أصبـح  ولكـن 

اإلنتاجيـة،  المجمعـات  بـدون  يريـد  مـا  ينتـج  أن 

القطـاع  أو  الخـاص  للقطـاع  تابعـة  سـواء كانـت 

العـام، وهـذا يختلـف –بالطبـع- عـن حـال الرسـام 

المبـدع فـي مرسـمه أو الشـاعر فـي وحدته، كذلك 

تكنولوجيـة  إمكانـات  إلـى  الموسـيقى  احتاجـت 

وإداريـة وماليـة، إلخـراج الحفـات الموسـيقية أو 

التسـجيات.

العقـود  إلـى  نظرنـا  إذا  أننـا  للنظـر  الافـت  ومـن 

األخيـرة مـن القـرن العشـرين سـنرى أن ظاهـرة 

تقريًبـا،  الـدول  كل  لتضـم  انتشـرت  »العولمـة« 
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صنـاع  أمـام  العالميـة  األسـواق  وانفتحـت 

المنتجـات الثقافيـة مـن الثقافـات كافـة، ولكن ما 

زال هـذا المنتـج يعبـر عـن المجتمـع الـذي أنتجـه، 

ولنـا فـي السـينما المصريـة والسـينما األمريكيـة 

الثقافـي  االنتمـاء  ذلـك  علـى  واضحـة  أمثلـة 

وأنتجـت. أبدعـت  التـي  الدولـة  لمجتمـع 

القرن الحادي والعشرون:

فـي  والعشـرين،  الحـادي  القـرن  إلـى  نمـرُّ  بنـا  وإذ 

ظـل هـذا التبايـن الواضح بيـن المنتجات الثقافية 

للـدول ومجتمعاتهـا، واهتمامهـا الزائـد بالسـوق 

العالميـة لهـذه المنتجـات، وتناُفـس الصناعـات 

الثقافيـة علـى السـاحتين المحليـة والدوليـة علـى 

ا  حد سـواء، ليأتي انتشـار اإلنترنت وتوّسـعه محليًّ

ـا ليغيـر مـن الصناعـات الثقافيـة بطريقـة  وعالميًّ

أعمـق أثـًرا ممـا قامـت بـه الثـورة الصناعيـة؛ فقـد 

والمعلوماتيـة  االتصاالتيـة  الثقافـات  تطـورت 

مفاهيـم  إثرهـا  علـى  وتغيـرت  مذهلـة،  بصـورة 

كثيـرة، وفتحـت أبواًبـا جديدة للصناعـات الثقافية، 

حيـث اضطـر الكثيـر منها إلـى تغيير نموذج عملها 

الخـاص  النمـوذج  ذلـك   ،»business model«

بكيفيـة تدبيـر الشـركة لعمليـة اإلنتـاج، وتسـويق 

للمسـتهلكين.  وبيعـه  منتجهـا، 

وفـي عـام ٢٠٢٠، أحاطـت بنـا اإلجـراءات االحترازيـة 

المترتبة على وباء »كوفيد - ١٩«، والتي تسببت في 

منـع عـرض األفـام فـي صـاالت السـينما، وحظـر 

حضـور الجماهيـر للحفـات الموسـيقية الكبيـرة، 

المعلومـات  تكنولوجيـا  تسـهيل  أن  عـن  فضـًلا 

لنقـل المنتـج الثقافـي -سـواء كان نًصـا أو صـورة 

أو فيديـو- قـد أدى إلـى تعقيـد عمليـات بيـع نُسـخ 

 ، مـن ذلـك المنتـج مـع تافـي القرصنـة، ومـن ثـمَّ

المرئـي  التدّفـق  هـو  جديـد  عمـل  نمـوذج  ظهـر 

الصناعـات  تبّنتـه شـركات   ،»video streaming«

الثقافيـة العماقـة، مثل »ديزنـي« و«نتفليكس« 

مثـل  الشـهيرة  المنصـات  إن  حتـى  وغيرهمـا، 

مسـتخدميها  علـى  تعـرض  باتـت  »أمـازون« 

تأجيرهـا  أو  الكتـب  إمكانيـة شـراء 

أفـام  مـن  تعرضـه  مـا  لمشـاهدة  االشـتراك  أو 

علـى  رياضيـة  ومباريـات  تلفزيونيـة  وحلقـات 

وكذلـك  المرئـي،  التدفـق  طريـق  عـن  منصتهـا 

تفعـل »أبـل«، وال شـك أن هـذه المرونـة الفكريـة 

تؤكـد  العماقـة  الشـركات  لهـذه  والمؤسسـية 

فـي  المسـتمر  التغيـر  مـع  التفاعـل  علـى  قدرتهـا 

بـل  الثقافيـة،  للصناعـات  العالميـة  السـاحة 

التغّيـر. هـذا  صناعـة  فـي  واشـتراكها 

تتسـم  هائلـة  تكنولوجيـة  ثـورة  عالمنـا  ويشـهد 

هائلـة: تغيـرات  بخمسـة 

١. ثـورة معرفيـة جديـدة، وهـذه الثـورة المعرفيـة 

تتسـم بتغيـر عاقة اإلنسـان مع اآللـة، والتعامل 

مـع مواقـع علـى اإلنترنـت يتم تحديثها باسـتمرار، 

مـع إمكانيـة الربـط بين النص والصورة والفيديو، 

واسـتخدام وسـائل جديـدة للتخزيـن والبحـث عـن 

ذلـك  إلـى  وباإلضافـة  واسـتعادتها،  المعلومـات 

تجـدر اإلشـارة إلـى أهميـة الدراسـات البيئيـة التـي 

وقـد  واإلنسـانية.  الطبيعيـة  العلـوم  بيـن  تربـط 

كتبـت عـن ذلـك أكثـر مـن مـرة، وليـس مناسـًبا أن 

نكـرر ذلـك هنـا.

بسـرعة  وتطـوره  االصطناعـي،  الـذكاء  ظهـور   .٢

مياديـن  فـي  اسـتخدامه  إلـى  أدى  ممـا  فائقـة؛ 

عديـدة.

ومـا   ،»Big Data« الضخمـة  البيانـات  ـَزم 
ِ
ح  .٣

وتحديـات. إمكانـات  مـن  تطرحـه 

 ،»Internet of things« األشـياء  إنترنـت   .٤

تقنيـات  عبـر  مـع مثياتهـا  اآلالت  تتواصـل  حيـث 

البشـر. تدخـل  دون  وخوارزميـات 

 Social« االجتماعـي  التواصـل  ظاهـرة   .٥

عامـًة  النـاس  بيـن  ربطـت  التـي   »Networking

العالـم. أنحـاء  عبـر  خاصـًة  والشـباب 



إلـى  تحتـاج  الظواهـر  هـذه  مـن  ظاهـرة  كل  وألن 

فإنـه  تأثيراتهـا،  ودراسـة  لمناقشـتها  مجلـدات 

يصعـب علينـا عـرض ذلـك كلـه هنـا، لذا، سـنكتفي 

وهـي  أثـًرا،  األكثـر  تعـد  جديـدة  ظاهـرة  بعـرض 

السـينما  صناعـة  كانـت  وكمـا  الفيديـو،  ألعـاب 

وليـدة القـرن العشـرين فـإن ألعـاب الفيديـو هـي 

الصناعـة الثقافيـة الجديـدة وليـدة القـرن الحـادي 

ين. والعشـر

أن  الماضيـة  السـنوات  التطـورات فـي  يبـدو مـن 

واسـًعا  مجـاًلا  أصبحـت  قـد  الكمبيوتـر،  ألعـاب 

أن  ظـل  فـي  والعلميـة،  الفنيـة  لابتـكارات 

منتجاتها تخاطب كل الفئات العمرية والشـرائح 

الافـت  ومـن  الثقافيـة،  واالتجاهـات  التعليميـة 

لانتبـاه تنامـي حجـم سـوق هـذا المنتـج الثقافـي 

المعاصـر،  عالمنـا  فـي  دوًرا محوريًّـا  يلعـب  الـذي 

دْخـل  اإللكترونيـة  األلعـاب  دْخـل  تخطـى  فقـد 

هـذا  سـوق  وأصبحـت   ،٢٠١٨ عـام  فـي  التلفزيـون 

أسـواق  تعـادل  بدخلـه-  -قياًسـا  الثقافـي  المنتـج 

فقـد  مجتمعـة،  والراديـو  والتلفزيـون  السـينما 

أنهـا  كمـا   ،٢٠٢٠ عـام  فـي  دوالر  مليـار   ١٦٠ فاقـت 

سـوق تعتمـد علـى الربـط الوثيـق بيـن اإلبـداع فـي 

المنتـج الثقافـي )السـيناريو والرسـم والتصويـر(، 

دور  تفعيـل  عبـر  اإلخـراج،  فـي  العلمـي  والتمكـن 

الـذكاء االصطناعـي، وتقنيـات الواقـع االفتراضـي 

.»Virtual reality«

التركيـز  يجـب  التـي  الماحظـات  بعـض  وهنـاك 

عليهـا عنـد النظر إلـى صناعة األلعاب اإللكترونية 

ومسـتقبلها:

أصبحـت  حتـى  كبيـًرا  تطـوًرا  تطـورت  أنهـا  أولًا: 
تطبيقـات  أكثـر  مـن  األلعـاب  هـذه  صناعـة 

التكنولوجيـا الحديثـة، بـل إن الكثيـر مـن التقنيـات 

مـن  ابُتكـرت  السـينما  صناعـة  تسـتخدمها  التـي 

اإللكترونيـة. األلعـاب 

السـينما  صناعـة  مـع  متداخلـة  أصبحـت  ثانًيـا: 
والتلفزيون، حيث تُصنع أفام وحلقات تلفزيونية 

بنـاء علـى لعبـة إلكترونية القت رواًجا كبيًرا، كذلك 

 Graphic« تداخلـت األلعـاب مع القصص المرئية

أو   »Marvel comics« فـي  نـرى  مثلمـا   »Novels

.»Disney«

واأللعـاب  التعليـم،  فـي  المرتقـب  دورهـا  ثالثًـا: 
الثقافيـة  التعبيـرات  فـي  دور  لهـا  كان  دائًمـا 

الرياضيـة  األلعـاب  مـن  بـدًءا  للمجتمعـات، 

والـدورات األولمبيـة القديمـة، وصـوًلا إلـى جميـع 

ولكـن  الحديـث.  العصـر  فـي  األلعـاب  أنـواع 

لأللعـاب عامـة –واإللكترونيـة منها بصفة خاصة– 

دور مهـم فـي التعليـم، كمـا أنـه مـن الافت للنظر 

أن تكويـن العديـد مـن هـذه األلعـاب يعتمـد علـى 

تحـدي الاعـب واسـتعداده ألن يجابـه عـدًدا مـن 

أن  أو  يتخطاهـا  أن  عليـه  يجـب  التـي  التحديـات 

هنـاك أعـداء عليـه القضـاء عليهـم، وإذا نجـح فـي 

ذلـك نقلتـه اللعبـة الـي »درجـة أعلـى« وهكـذا مـن 

درجـة إلـى درجـة ... وهـذه وسـيلة ارتقـاء التلميـذ 

مـن مرحلـة إلـى مرحلـة،  أو مـن درجـة الـي درجـة في 

الموضوع نفسه إذا تمّكن من المادة المطروحة 

صعوبـة  األكثـر  إلـى  انتقـل  األولـى  السـاحة  فـي 

فـي السـاحة التاليـة ... فهـو يتعلـم ويتسـلى فـي 

نفسـه.   الوقـت 

وهنـاك جانـب بالـغ األهميـة لتأثيـر هـذه الصناعـة 

الثقافيـة الحديثـة، أال وهـو التفاعـل والمشـاركة؛ 

متلـقٍّ  مجـرد  ليـس  اإللكترونيـة  اللعبـة  فاعـب 

لمـا يعرضـه صانـع الفيلـم أو كاتـب الروايـة، إنمـا 

مراحلهـا وتطورهـا  وتترتـب  اللعبـة،  مـع  يتفاعـل 

علـى اختياراتـه واسـتراتيجياته، وليـس المفروض 

مسـبًقا مـن صانعهـا كمـا هـو الحـال فـي الفيلـم 

أو الروايـة، كمـا تسـمح المشـاركة عبـر اإلنترنـت 

أي  فـي  آخريـن  مـع  ويتواصـل  يلعـب  أن  لاعـب 

مـكان فـي العالـم، وذلـك عبـر آليتيـن؛ وحـدة تحكـم 

الشـخصي. والكمبيوتـر   »Console« اللعبـة 

نراهمـا  جديدتـان  ظاهرتـان  تّولـدت  وقـد 

المسـتقبلية  لاتجاهـات  حاسـمتين  سـتكونان 
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لصناعـة األلعـاب اإللكترونيـة، أوالهمـا: طغيـان 

التواصـل،  أنـواع  جميـع  علـى  المحمـول  الهاتـف 

 cloud« »وثانيهمـا: ظهور »الحوسـبة السـحابية

الخاصـة  العمليـات  تُخـّزن  حيـث   ،»computing

بـدًلا  السـحابي  التخزيـن  منصـات  علـى  بالبرمجـة 

ذلـك  فـي  بمـا  نسـتعملها،  التـي  األجهـزة  مـن 

المحمـول. الهاتـف 

)أي  الظاهـرة  هـذه  تـؤدي  أن  نتوقـع  ثـمَّ  ومـن 

الحوسبة السحابية( مع ما نشهده من االتساع 

السـريع فـي اسـتخدام الهاتـف المحمـول الذكـي 

بسـرعة فائقـة، إلـى انتشـار األلعـاب اإللكترونيـة 

السـنوات  فـي  الذكـي  المحمـول  الهاتـف  عبـر 

القادمـة.

فـي  زيـادة  الذكـي  الهاتـف  ألعـاب  شـهدت 

المشـاركة واإليـرادات، نتيجـة للتدابيـر االحترازيـة 

المصاحبـة لوبـاء »كوفيـد - ١٩«، وتشـير تقديـرات 

أرباًحـا ضخمـة  أنهـا حققـت  إلـى  وكالـة »رويتـرز« 

.٢٠٢٠ عـام  فـي  دوالر  مليـار   ٧٧ قدرهـا 

الهاتـف  ألعـاب  سـتجعل  عـدة  أسـباب  هنـاك 

تشـهد نمـًوا أكبـر مـن أجهـزة الكمبيوتـر ووحـدات 

عوائـق  بأدنـى  تتمتـع  أنهـا  أهمهـا:  مـن  التحكـم، 

للدخول إليها، ومعظمها مجانية، كما أن رواجها 

الهواتـف  أعـداد  بتنامـي  وثيًقـا  ارتباًطـا  يرتبـط 

سـكان  مـن   %٤٥ مـن  أكثـر  يمتلـك  حيـث  الذكيـة، 

عمليـات  أن  كمـا  ـا،  ذكيًّ محمـوًلا  هاتًفـا  العالـم 

تطويـر األجهـزة المحمولـة أقـل تعقيـًدا، وتحتـاج 

بمنصـات  مقارنـة  االسـتثمار،  مـن  أقـل  قـدر  إلـى 

الكمبيوتر الشـخصي، هذا إلى جانب عامل الراحة 

ومـا يرتبـط بـه مـن سـهولة التنّقـل، فعلـى عكـس 

ألعـاب الكمبيوتـر يمكـن لعـب ألعـاب الهاتـف في 

مـكان ووقـت. أي 

الذكـي  الهاتـف  ألعـاب  أن  نـرى  فإننـا   ، ثـمَّ ومـن 

مهيـأة لتحقيـق نمـو هائل في السـنوات القادمة، 

ألعـاب  نمـو  إلـى  باإلضافـة  ذلـك  وسـيكون 

اآلن  لديهـا  التـي  التحكـم  ووحـدات  الكمبيوتـر 

ألعـاب  تنمـو  أن  ُيتوقـع  حيـث  العـب،  مليـار   ١,٣

الكمبيوتـر الشـخصي بمعـدل سـنوي قـدره ٤,٤%، 

حيـث يصـل الدخـل منهـا إلـى ٣٧ مليـار دوالر فـي 

التحكـم  وحـدة  ألعـاب  سـتنمو  بينمـا   ،٢٠٢٠ عـام 

بمعـدل سـنوي يقـارب ٧% سـنويًّا، ليصـل الدخـل 

وتضـم  دوالر،  مليـار   ٤٥ علـى  يزيـد  مـا  إلـى  منهـا 

وهـذا   ،٢٠٢٠ عـام  فـي  العـب  مليـون   ٧٣٠ مـن  أكثـر 

باإلضافـة إلـى النمـو الكبيـر الـذي نتوقعـه لتنزيـل 

المحمـول.  الهاتـف  علـى  األلعـاب  هـذه 

تتطلـع صناعـة ألعـاب الهاتـف إلـى مسـتقبل ال 

تُعـد فيـه الحاجـة إلـى األجهـزة المعقـدة ضـرورة، 

في ظل أنها تُخّزن على »السـحابة«، كما أن هذه 

»األلعـاب السـحابية« زادت مـن تواصل الاعبين 

بطريقـة سـتغير نظرتنـا إلى األلعـاب اإللكترونية، 

أي  إلـى  بالوصـول  التكنولوجيـا  ستسـمح  حيـث 

مـا  كل  فقـط،  أساسـي  جهـاز  باسـتخدام  لعبـة 

تحتـاج إليـه هـو اتصـال إنترنـت ثابـت، مـع حـد أدنـى 

وهـذا  التـرددي،  النطـاق  متطلبـات  مـن  معيـن 

المفهـوم يلقـى رواًجـا فـي الـدول المتقدمـة، مثـل 

باإلنترنـت  االتصـال  إن  حيـث  المتحـدة؛  المملكـة 

عالـي السـرعة هـو المعيـار، وتشـير التقديرات إلى 

أن سـوق األلعـاب السـحابية العالميـة سـتصل 

إلـى ٣,١٧ مليـارات دوالر بحلـول عـام ٢٠٢٤، ولنـا أن 

نتصـور ازديادهـا فـي المسـتقبل كثيـًرا مـع ازديـاد 

اإلنترنـت،  شـبكات  وتطـور  السـحابة،  اسـتعمال 

واتسـاع النطاقـات التردديـة، وكل هـذا سيسـمح 

فـي  رغبتـه  يشـبع  أن  مـكان  كل  فـي  العـب  لـكل 

التفاعـل والتواصـل مـع العبيـن آخريـن، ويصبـح 

الثقافيـة،  الصناعـات  مـن  جديـد  نمـوذج  لدينـا 

الحـادي  القـرن  وليـدة  جديـدة  صناعـة  بمثابـة 

والعشـرين.

الشـباب  يهتـم  أن  التفـاؤل  دواعـي  لمـن  وإنـه 

ليكـون  والتقنيـات،  األلعـاب  بهـذه  المصـري 

مجاالتهـا  تطويـر  فـي  المشـاركة  علـى  قـادًرا 

تطويـر  إمكانيـة  فـي  كبيـرة  آفاًقـا  تفتـح  التـي 

يمكـن  حيـث  مصـر،  فـي  الثقافيـة  الصناعـات 



تأسـيس اسـتديوهات كبيـرة يعمـل بهـا آالف الشـباب لتوفيـر تقنيـات تخـدم األفـام السـينمائية، عن 

 Background« أو المناظـر المكّملـة والخلفيـات »Motion capture« طريـق تقنيـات التقـاط الحركـة

 »Disney« غـرار  علـى  الكرتـون،  أو   »landscapes

أو »Pixar«، وكذلـك ربـط الموسـيقى بالصـورة فـي أعمـال مبتكـرة، فضًلا عن األلعـاب اإللكترونية وما 

.»Interactive« بهـا مـن البرمجة التفاعلية

خاتمة:

إن سـرعة التطـور التكنولوجـي الـذي نعايشـه، يبشـر بتغييـر كل مـا اعتدنـا عليـه، حيـث يـزداد الـذكاء 

الصناعـات  علـى منتجـات  ذلـك سـيؤثر  أن  قـدرة، وتتسـع مياديـن تطبيقاتـه، وال شـك  االصطناعـي 

الثقافيـة فـي كل المجتمعـات، وبصفـة خاصـة الصناعـات الثقافيـة المرتبطـة باأللعـاب اإللكترونيـة، 

وسـيكون التفاعـل بيـن الـذكاء االصطناعـي وأبنـاء الجيـل الصاعـد مـن سـمات ذلـك المجتمـع الجديـد 

المنتجـات  أيًضـا فـي اسـترجاع  بينمـا سيسـتمر اإلنسـان  الذكيـة،  آالتـه  الـذي سـيبنيه اإلنسـان مـع 

الثقافيـة لألجيـال السـابقة مـن فتـرة إلـى أخـرى؛ فهـي شـواهد تاريـخ مـن سـبقوه، وهـي أيًضـا فرصـة 

تأصيـل الجديـد، دون انغـاق فـي قوالـب الماضـي، بـل مـع االنطـاق إلـى آفاق المسـتقبل الـا محدود.  


