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ملف  عنالدراما التليفزيونية املأخوذة  ىفهوية األنا واآلخر 

 املخابرات العامة املصرية

 *دعاء أحمد البنا /د

 مقدمة

أحة   ، والتة  تدة الهويةة الونييةةمركز يمثل تشكيل سمات هوية األنا واآلخر 

إفرازات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ حيث ب أت المياظرة حول أصول الة ول، 

وظهور ال ولة القومية )في شكلها السياسةي،، وتزاية  اتهتمةام بممهةوم الهويةة الونييةة 

 . ،1)بي  عل  أساس أبداد األفراد الذين ت ييتمون لح ود الوننالذى دائًما ي

ـه دتلته اللغوية واستخ اماته الملسةمية واتتتماعيةة والهوية بوصمها ممهوًما ل 

واليمسية والثقافية، ق  استخ م في مجاتت مختلمة لإلشارة إل  الهوية المردية، أو هويةة 

 .،2)األنا، والهوية الجماعية، والهوية الدرقية، والهوية الثقافية

موضةوع وموضوع الهوية من الموضوعات التي تثيةر الجة ل والبحةث، فهةو 

مهم في ح  ذاته فيما يتدلق بتوصيف الشدوب، والتمايز بييها وبين األمم، والهوية هةي 

في كلمتين: "أنا والغير" أو "نحن وهم"، وهة  بسسةلوب رخةر "الحة يث عةن التمةايز"، 

ماذا يميز البشر بدضهم عةن بدة . مةاذا يميةز الشةدوب أو األمةمو فالهويةة هة  حقيقةة 

عةةي، مةةاذا يدةةرس اليةةاس عةةن أنمسةةهم ومةةاذا يدرفةةون عةةن إدراكيةةة، إذ هةةي إدرا  وو

والحةة يث عةةن الهويةةة المتةةرية يتدلةةس تح يةة  خمسةةة أبدةةاد هةةي: الهويةةة ، ،3)الغيةةرو

 .،4)الونيية، والهوية القومية، والهوية األفريقية، والهوية اإلسالمية، والهوية ال ولية

م أسةاس تشةكيل الهويةة وتركز الباحثة في هذه ال راسةة علة  األنةا واألخةر باعتبةاره 

، مةرتب  بموقةع تغرافةي ات كمةا تيشةس فةي إنةار حضةارن بدييةةالونيية والتي تح د فة  "الةذ

. فاألسةةاس الدلمةةي للهويةةة الونييةةة مةةن حيةةث تكوييهةةا هةةو تخليةةق مي ومةةة األنةةا أو ،5)محةة د"

أكثةةر. الةةذات فةةي سةةيات المجتمةةع المتةةرن. وتتدةة د أشةةكال الهويةةة وأحيانًةةا تمتةةز  هويتةةان أو 

والهويةةة الونييةةة ت تدتبةةر شةةيالًا ميمتةةالً عةةن األشةةكال اآلخةةرى للهويةةة، فهةةي تتشةةاب  بدةةرت 

متيوعة، والدةرت التةي يةتم مةن خاللهةا التشةاب  تكةون فةي األسةاس تغرافيةة، وعمليةة الهويةة 

  .،6)الونيية هي تدريف من "نحن" من خالل التدريف باآلخر

األنا واآلخةر ونبيدةة الدالقةة بييهمةا  مي ومة تياولتركز هذه ال راسة عل  و 

ملةةف المخةةابرات الدامةةة المتةةرية، حيةةث إن  عةةنفةةي الةة راما التليمزيونيةةة المةةسخوذة 

ال راما هي فةن الحيةاة وموضةوعاتها وشخوصةها مسةتم ة مةن الحيةاة، مجسة ة لواقدهةا 

وقضاياها ومشةكالتها، ومدبةرة عةن حيةاة اإلنسةان بتةمة عامةة. وكمةا أن الة راما هةي 

ن الحياة "، فهي أيضاً من "فيون اإلعةالم"، وهةي فةن متكامةل تجتمةع فيةه ع ية  مةن "ف
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الدياصةةةر )سةةةيياريو، وصةةةوت، ومةةة ورات صةةةوتية، وإضةةةا،ة، وتتةةةوير، وتمثيةةةل، 

ومكسا ، ومونتا ، وإخرا ،... الخ، وه  من أكثر فيةون وأشةكال الرسةالة اإلعالميةة 

هيةةةا، يمكةةةن القةةةول بةةةسن الةةة راما ومةةةن  .،7) فداليةةةة وتةةةسويراً فةةةي الجمهةةةور المسةةةته س

التليمزيونيةةة بكافةةة أشةةكالها اتتتماعيةةة والسياسةةية والتاريخيةةة وسةةيلة مهمةةة لمدالجةةة 

، وان كانت أكثرهم تمثةيال لمي ومةة مي ومة األنا واآلخر و تمثيل ت لية الدالقة بييهما

لةف المخةابرات األنا واآلخر ونبيدة الدالقة بييهما ال راما التليمزيونية المةسخوذة عةن م

 الدامة المترية.

إلة  السةييما المتةرية فةي فةيلم التةدود إلةي ب ايةة درامةا المخةابرات وترتةع  

الهاويةةة، الةةذن حقةةق نجاًحةةا تماهيريًةةا، ألةةرى صةةياع الةة راما التليمزيونيةةة باتسةةتجابة 

واستثمار استد اد المشاه  تستقبال هذا اليوع من المضمون في أفالم السةييما، وكانةت 

  .،8)ب اية في المسلسل التليمزيوني "دموع في عيون وقحة"ال

بيا، الهوية ووتمارس ال راما التليمزيونية بشكل خاص دوراً مهًما في إدرا  

الونيية وذل  من خالل نشر الرموز الونيية؛ وتق يم األسانير الونيية لخلق مشاعر 

سياسية لل ولة/األمة التوح  التي ييتج عيها نشان حماسي يساع  في نقل المكرة ال

وربدها بالمشاعر، بما يتضمن مدياها من أرض الونن والدادات والتقالي  والياس 

 وأنمانهم الثقافية والونيية والمشاعر المتاحبة لرؤية المرد بدالً في ونيه. 

، بسن ال راما التليمزيونية تخلق رؤية Lopez- 1990ويضيف "لوبز" )

للجمهور بسن يديش إحساس اتنتما، لل ولة/األمة وذل  مرئية للهوية الونيية تسمح 

اعتمادًا عل  نسيج من األفكار والرموز الونيية، حيث يتم بيا، وح ة ال ولة/األمة 

عبر الشكل الروائي القتتي، وتمثل التور والرموز والجذور مداني مشتركة 

يخ والخبرات "لل ولة" و"األممية"، وتمثيل الهوية الونيية كبيية تسسيسية للتار

المشتركة التي تروى، ورب  الموانيين بالهوية الونيية، فهي ت عم اترتبان بالونن 

 . ،9)بد د من األساليس

وأصبحت ال راما ت عم الهوية الونيية بدريقة مميزة عبر اليماذ  الونيية 

والتدبيرات اللغوية والمشاعر الجماعية، فه  تدلم الياس كيف يكونون ونييين وكيف 

كون اإلحساس بالونن، فمن خالل تدرس الياس بذاتهم، يتح د موقع الونن ب اخلهم، ي

وتح ي  ما هو الونن من خالل الح اوة والدالمية والدولمة، مما أعاد بيا، اإلحساس 

 . ،10)بإنتا  الونن من خالل ال ور المميز لل راما

ل اإلحساس وتثير ال راما ع ي اً من التساؤتت الخاصة ب راسة كيمية تشكي

بالذات، والمحاف ة عليها، والتدرس عل  الذات من خالل اتختالفات، والتمييز بين 

ما هو ونيي وعالمي، ومدي  الرموز التي تتضميها البيية ال اخلية لل راما، وتوظيف 

 ،11) .عبر كلمات مثل "نحن" و "الوح ة" الكلمات، أو ما يدرس بمحاولة تحري  المدل

و ت يغيس عن أبيا، أن شدس يدكس اهتمامه بهويته ورلبته في فتساؤل مثل من نحن

   .،12)مميزة بين األمم والشدوب األخرى.وضوح سماته ال
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  مشكلة البحث

تح دت  المشكلة البحثية ف  دراسة كيمية عرض ال راما التليمزيونية 

المخابرات الدامة المترية لهوية األنا أو "الذات" والهويات  عن ملفالمسخوذة 

األخرى المقابلة لها، واشكالية الدالقة بييهما، وكيمية توظيف األنا واآلخر ف  ال راما 

التليمزيويية من خالل الشختيات ال رامية، وتمثيل كل ميهما لهويته والتدبير عيها 

هوية كل دتتت الكلمات الت  تدكس وتحليل من خالل ممردات الحوار ال رامي، 

ميهما، باإلضافة إل  تحليل الرموز المستخ مة ف  لقدات ومشاه  التورة المرئية 

 متغيرات التراع . للتدبير عن ذل ، وتح ي  نبيدة الدالقة بييهما وحتميتها ف  إنار

وسيتم تياول المشكلة البحثية من خالل متغيرات ال راسة الت  تح د ف  

ومهيها  ات ال رامية الت  تمثل األنا واآلخر، وتيسية الشختيات وديانتهاالشختي

وهوية أسمائها ودتتته، وسمات الشختيات ودور هذه التمات ف  تح ي  صورة 

كل من األنا واآلخر، وم ى ادرا  كل ميهما لهوية اآلخر وتح ي ها من خالل 

ا وعالقتها بجيسية ممردات الحوار ال رامي، وتح ي  أساليس التدامل بييهم

الشختيات، والرموز المستخ مة ف  مشاه  ولقدات التورة المرئية ودتتتها ف  

 .تدبير عن هوية كل ميهماال

 أهمية الدراسة 

قضةةية  وهةةو موضةةوع  يمةةس القضةةايا الراهيةةة تيةةاول  فةة تكمةةن أهميةةة ال راسةةة  -1

فةة  إنةةار  عياصةةر تشةةكيل هويةةة األنةةا واآلخةةر ونبيدةةة الدالقةةة يبيهمةةاالهويةةة، و

 .الهوية الونيية التشكيل الدلم  لمي ومة

ملةةف  عةةنقلةةة ال راسةةات واألبحةةا  التةة  تياولةةت الةة راما التليمزيونيةةة المةةسخوذة  -2

 المخابرات الدامة المترية.

تياولةةت ال راسةةة التحليةةل الةة تل  كةةسداة مةةن أدوات ال راسةةات الكيميةةة، والتةة  يقةةل  -3

 استخ امها ف  ال راسات اإلعالمية.

ومةا تمثلةة مةن  للشختةيات ال راميةةاد ال راسة عل  التحليل الكيمةي والسةياقي اعتم -4

عةن ت المستخ مة للتدبير ال رامي واتلماظ والكلما الدملمي ومة األنا واآلخر ف  

 .ف  إنار الحوار ال رام هويتهم 

 أهداف الدراسة 

 تسد  هذه ال راسة إل  تحقيق ع ة أه اس ميها: 

سةةمات األنةةا واآلخةةر كمةةا يدكسةةها الدمةةل الةة رام  فةة  إنةةار فةةرض المةةرره  تدةةرس -1

 والت  يقتض  ان صورة األنا ما ه  ات اندكاس لتورة اآلخر.

ملةف المخةةابرات  عةةنتح ية  هويةة األنةةا واآلخةر فةة  الة راما التليمزيونيةةة المةسخوذه  -2

 الدامة المترية.
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 اآلخر للتدبير عن هويته.حتر الحقول ال تلية المستخ مة ل ى كل من األنا و -3

ية المستخ مة ل ى األنا للتدبيةر عةن هويةة اآلخةر، ولة ى اآلخةر لرص  الحقول ال ت -4

 للتدبير عن هوية األنا.

والتورة الميدكسة لكل ميهما لة ى صورة األنا واآلخر في ال راما، مالمح دراسة  -5

 .اآلخر

 قاع ة الغالس والمغلوب. والت  لالبا ما تقوم عل  تحليل الدالقة بين األنا واآلخر  -6

المسةتخ مة فة   والرمةوز اللم يةة والمرئيةةتمثيل مي ومة األنا واآلخر الدالقة بين  -7

 .الدمل ال رام 

 الدراسات السابقة 

ملةةف  عةةنن ةةراً لقلةةة ال راسةةات التةةي تياولةةت الةة راما التليمزيونيةةة المةةسخوذة 

 الةة راما التليمزيونيةةة فةة  المخةةابرات الدامةةة المتةةرية، وتيةةاول مي ومةةة األنةةا واآلخةةر

التةة  و  ل راسةات السةةابقةا ، سةيتم عةةرضبشةكل عةةام ودرامةا المخةةابرات بشةكل خةةاص

ال راما التليمزيونية وتياولهةا و بممهوم األنا واآلخر، أو لير مباشر بشكل مباشرترتب  

ال راسةات كةذل  الهوية الونييةة، وو ،واآلخر ونبيدة الدالقة بييهمالتشكيل هوية األنا 

لت  اعتم ت عل  التحليل ال تلي والسياقي مع األخةذ فةي اتعتبةار تةرتيبهم زمييةاً مةن ا

 األح   لألق م.

 الدراسات السابقة إلى محورين: ويمكن تصنيف

 المحور األول: ال راسات الت  تياولت األنا واآلخر بشكل عام.

 التليمزيونية.المحور الثان : ال راسات الت  تياولت األنا واآلخر ف  ال راما 

 المحور األول:الدراسات التى تناولت األنا واآلخر بشكل عام 

 (13)( "صورة اآلخر فى اإلسالم"2017) 

ركزت ال راسة عل  تياول ممهوم اآلخةر مةن قبةل األنةا، وان إشةكالية الدالقةة 

بةةين األنةةا واآلخةةر ضةةرورة لمهةةم الةةذات وعالقاتهةةا المتدةة دة والمركبةةة بةةاآلخر، وان 

الركةةائز التةة  اعتمةة  عليهةةا فةة  توضةةيح صةةورة اآلخةةر فةة  اإلسةةالم أن ممهةةوم اآلخةةر 

لقةةررن الكةةريم وحقةةائق التةةاريخ أصةةيل فةة  ديةةن اإلسةةالم، وضةةرورة اتحتكةةام إلةة  ا

اإلسةةالم  فةة  الكشةةف عةةن صةةورة اآلخةةر فةة  اإلسةةالم، و اشةةارت ال راسةةة إلةة  ان 

اتعتراس باآلخر لةيس أمةرا نارئةا علة  اإلسةالم بةل هةو سةمة ميزتةه عبةر الدتةور، 

واتعتراس باآلخر هو الذى ارسي دعائم الحضارة اإلسالمية وشكل قاعة تها التةلبة، 

آلخر مشرون باحترام لغته ودييه ووقافته وهو ما يمكن ان يتحقق مةن اتعتراس باوان 

خةةةالل مبةةة أ التسةةةامح والم اخةةةاه بةةةين الشةةةدوب، اتعتةةةراس بةةةاآلخر هةةةو اتعتةةةراس 
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 باتختالس وذل  من أتل القضا، عل  فكرة تموت الذات ودونية اآلخر.

 (14)( "صورة اآلخر: دراسة فى الدال والمدلول"2016) 

ة ممهةوم اآلخةر بشةكل عةام، وصةورة اآلخةر عبةر التةاريخ فة  تياولت ال راسة 

ال راسات اتنثروبولجيةة، وتة ل اآلخةر بةين الةرف  والقبةول، ومةن أهةم اليتةائج التة  

نيةةة، وهةةذه التةةورة أشةةارت إليهةةا ان صةةورة اآلخةةر تسخةةذ أبدةةادا متدةة دة، وأشةةكال متبا

ونتيجةة تهليةا بحقةائق  مديةة نتيجةة لمدلوماتيةا المغلونةة حةول اآلخةر،لالبا ما تكون ن

 الواقع، وختوصيات من يبحث باآلخر.

  (15)( "تمثالت الصراع بين األنا واآلخر"2015) 

أك ت ال راسة ان التورة تيشةس فة  لالةس األحيةان عةن أحكةام تةاهزة تحمةل  

بةةين نياتهةةا تشةةويهات للقةةيم مةةن خةةالل الةةرحالت واترتسةةامات والمكتةةوب والشةةموى 

أنهةةةا تلدةةةس دورا و ،ليمزيةةةون والسةةةييما والرسةةةوم المتحركةةةةوالجرائةةة  واإلذاعةةةة والت

توهريةةا باإلضةةافة إلةة  المذهبيةةة الدقائ يةةة أو السياسةةية فةة  ارتبانهةةا بالثقافةةة الونييةةة 

تنها تكرس استمرارية خداب التورة وسياسته كتدبير عن الجهل باآلخر أو الرلبةة 

 المبيته لتشويهه وتحديم صورته.

ه  اآلخر ألنها من بيا، الخيال والخداب، فالتةورة ليسةت  فتورة اآلخر ليست فدال

ه  الواقع حت  وان كان التةراع حولهةا مةن رهانةات الواقةع، فالخدةاب حةول اآلخةر 

أنا متكلمةة عةن هةذا اآلخةر مةع ول اتختالس، هو عالقة بين رخر وهو أساسا خداب ح

 تركيز ممرن للذات والهوية ف  مواتهة أو تمثل اآلخر.

ال راسة إل  ان اكتشةاس اآلخةر عية  الةبد  يةرتب  بسةياقات اتكتشةافات  كما توصلت

الغربية وبما وفرته من شرون اتختالس الثقاف ، وان الشرن الرئيسةي الةذى تبة  ميةه 

لك  يوت  "رخةر" حتة  وان لةم يكةن الشةرن الوحية  هةو وتةود "أنةا"، والحةال ان هةذا 

يقتض  بالضرورة الةوع  بةاآلخر، إن "األنا" اختراع تاريخي اى الوع  بالذات الذى 

اآلخر ت يوت  ات بد  وتود الذات او عل  األقةل ت يوتة  ات وهةو متةاحس لهةا، تدة  

"األنا" مرتدية للتماعل بين "الذات" و "اآلخر" بين مةا يمكةن القبةول بةه وبةين مةا هةو 

 مرفوض لتجاهله او مخالمته او مساسه بمي ومة القيم.

 (16)حوار مع الذات و مع اآلخر"  ( "اى إعالم واى2006)

تةةتلخه هةةذه ال راسةةة فةة  اتشةةارة إلةة  محةةاوتت تغيةةر اإلعةةالم الجمةةاهيرن  

الدربي من كونه وسةيدا فدةات وابة اعيا وتماعليةا إلة  التدامةل مةع الواقةع الموضةوع  

والمشةةةاركة المدالةةةة فةةة  تغييةةةره، وان هةةةذه الدمليةةةة قةةة  نمةةةذت فةةة  ال ةةةروس المحليةةةة 

ل ولية تحتا  إل  وسائل اإلعالم نشدة وم ورة وفدالة والممارقة الد يمةة واإلقليمية وا

الت  ح وت ان هيا  ظروس مثل المستويات الثقافية والتدليمية ف  الدةالم الدربةي رخةذه 

ف  اترتماع، ف  حين ان هيا  تسةارع فة  التغييةرات الهيكيليةة اتقليميةة وال وليةة فة  
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والمشةكالت اتتتماعيةةة والسياسةية واتقتتةةادية تميةع المجةةاتت، وأصةبحت القضةةايا 

 اكثر ح ه وتدقي ا، مع تراكم التدورات التكيولوتية.

وبيا، عل  ما سبق ت تستديع وسائل اإلعالم الدربية إترا، حةوار مةع الةذات 

وت مع اآلخر ذل  إل  تانس لياب المتدلبات األساسية للحوار الحقيقي مثل الحتةول 

حة، وتمديةةل الحقةةائق علةة  أرض الواقةةع، وتةةود مشةةروع علةة  هويةةة محةة دة وواضةة

اتتمةةاع ، وليةةاب الشةةمافية فةة  المدلومةةات، والشةةدور بةةالموانن، واحتةةرام األفكةةار، 

اإلعةةالم الجمةةاهيرن لتحقيةةق مشةةاركة واضةةحة فةة  حةةوار مثمةةر يجةةس ان يتحةةرر مةةن 

هة اس األن مة البيروقرانية، وتجيس الشدارات الدقيمةة والتةاخبة، ويبة و ان هةذه األ

 لير قابلة للتحقيق ف  المستقبل القريس.

 ،17)م( " من نحن؟ التحديات أمام هوية أمريكا القومية"2005) 

"منن نحنن ؟ التحنديات أمنام هوينة أمريكنا تياولت هذه ال راسة عرض كتاب  

الةةذن تيةةاول عياصةةر الهويةةة، والتحةة يات أمةةام الهويةةة القوميةةة، والتحةةوتت  القوميننة"

المداصرة وتسويرها في الهوية القومية، وإحيا، الهوية القومية، وفي هذه ال راسة كانت 

ال ولة التي يخشة  علة  هويتهةا مةن التمةزت هةي القدةس األوحة  المهةيمن علةي الي ةام 

 ال ولي.

وأهةةم مةةا أشةةارت إليةةه ال راسةةة توقةةع انهيةةار الوتيةةات المتحةة ة، حيةةث إن التةةاريخ  

 2002م البلة  نمسةه عةام 2025ممدم بالمماتست، وأن ت ل الوتيةات المتحة ة فةي الدةام 

وليس بل ًا مختلمًا )أوع ة بل ان، بمماهيم مختلمة تماًما حةول هويتهةا القوميةة عمةا كانةت 

وحةة ة الونييةةة والشةةدور بالهزيةةة الونييةةة التةةي خلقتهةةا عليةةه قبةةل ربةةع قةةرن، وإن ال

أخالقيات الدمل والحرب فةي القةرنين الثةامن عشةر والتاسةع عشةر، التةي ترسةخت فةي 

الحربين الدالمتيين في القرن الدشرين تب و اآلن في نريقها إل  التآكةل، تةسوير الدولمةة 

وازديةةاد تةةسوير الهويةةات  علةة  الهويةةة القوميةةة األمريكيةةة، فقةة  تسةةببت الدولمةةة فةةي نمةةو

الدابرة للقوميات في أوسان القابضيين عل  السلدة والمدرفة فةي المجتمةع األمريكةي، 

المتالح القومية تيبع من الهوية القومية، وعلييا أن نح د من نحنو قبةل أن نةتمكن مةن 

تح ي  متالحيا، فالخالفات حول ما يتوتس علييا عمله في الخار  تكمن فةي تةذورها 

 خالفاتيا حول من نحن في ال اخل.في 

 ،18)م( "عالقة المضمون اإلعالمي األمريكي بالهوية القومية للشباب الجامعي"2004) 

حاولةةت هةةذه ال راسةةة اختبةةار عالقةةة المضةةمون اإلعالمةةي األمريكةةي بالهويةةة  

القومية للشباب المتةرن الجةامدي مةن خةالل تسةاؤل أساسةي هةو: هةل يزية  اتعتمةاد 

عل  المضةمون األمريكةي تة عيم الهويةة القوميةة أو يدمةل علة  إضةدافهاو وقة  نبقةت 

متةرن الجةامدي باسةتخ ام نالةس ونالبةة مةن الشةباب ال 400ال راسة عل  عييةة مةن 

 أداة اتستبيان والمحادوات التليمونية والمياقشات الجماعية المتدمقة. 
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وق  خلتت ال راسة إل  ع ة نتائج أهمها وتود ارتبةان نةردن مةا بةين اتعتمةاد علة  

التليمزيةةةون المتةةةةرن والمضةةةائيات الدربيةةةةة والجرائةةة  والمجةةةةالت للحتةةةول علةةةة  

لمبحةووين لسةمات الهويةة القوميةة، واعتمةاد المبحةووين مدلومات عةن أمريكةا وإدرا  ا

عل  التليمزيون المترن والجرائ  للحتول عل  مدلومات عن أمريكةا يةرتب  إيجابيةاً 

مع البدة  السياسةي للهويةة القوميةة، وان اتعتمةاد علة  التليمزيةون المتةرن للحتةول 

 س  بالهوية ككل.عل  مدلومات عن أمريكا يرتب  نردياً مع اإلحساس بسهمية التم

( " عناصنننر تشنننكيل سنننمات هوينننة النننذات واآلخنننر فننني الخ ننناب الثقنننافي م2004) 

  ،19)التليفزيوني"

سدت هذه ال راسة إل  تحليل ختائه الخداب الثقافي فةي وصةف هويةة الةذات  

واآلخر كما تتجل  في عيية من البرامج المق مة عبر قياتي الييةل الثقافيةة والتيةوير، وعالقةة 

هةةذه الختةةائه بدةة د مةةن الدياصةةر التةةي ت هةةر داخةةل الةةيه الثقةةافي ختوصةةا مةةا يتدلةةق 

وقة  اعتمة ت الباحثةة علةي مة خل ه الزميةي لةه. بموضوع الخداب والماعل داخله والتوت

حلقة مةن البةرامج مةن أول ييةاير وحتةي  49"تحليل الخداب" في إترا، ال راسة علي 

 . 2004نهاية مارس 

يتح د ممهوم هوية الذات داخةل الخدةاب  وق  خلتت هذه ال راسة إل  ع ة نتائج أهمها

ة باليسبة األكبر وم اتنتما، إل  متةر، الثقافي التليمزيوني في اتنتما، إلي األمة الدربي

ممةةا يديةةي أن هيةةةا  تيوًعةةا فةةي وصةةةف الخدةةاب لهويةةة الةةةذات بةةين المكةةرة القوميةةةة 

والقدرية، ويرتب  بهذا األمر أيًضةا سةيدرة التدبيةر بالضةمير "نحةن" مقارنةة بضةمير 

وم "أنا" علي الخداب مما ي ك  الممهوم "الجمدي" للهوية، وفي مقابل ذلة  يتحة د ممهة

هويةةة اآلخةةر فةةي الغةةرب أساًسةةا وةةم اإلسةةرائيلي وةةم األوربةةي فةةسمريكي، ويديةةي ذلةة  أن 

التركيز علي الممهوم القومي في تح ي  هوية الذات )الدرب، يتوازى مده ن رة قوميةة 

عيةة  تح يةة  ممهةةوم هويةةة اآلخةةر )الغةةرب، ، ممةةا ي كةة  أن الوصةةف الةةذن يدتمةة  عليةةه 

دكةةس بالضةرورة علةةي الدريقةة التةةي تتةف بهةةا الخدةاب فةةي أن تح ية  هويةةة الةذات ت

هويه اآلخر، ويقابل سيادة ضمير "نحن" في التدبير عةن الةذات سةيدرة ضةمير "هةم" 

في التدبير عن اآلخر، كمةا يدكةس الخدةاب حالةة التةوتر فةي عالقةة الةذات بةاآلخر، إذ 

راع توصف باليسبة األكبر علي أنها حالة صراع، مما يديي تبيي فكرة التياقه والتة

 بين القيم التي تح د هوية الذات والقيم التي تح د هوية اآلخر.

 (20)( "الذات واآلخر: تحوالت الصورة النم ية"2002) 

اعتم ت ال راسة عل  تيةاول صةورة اآلخةر فة  التةاريخ اإلسةالم  والدربةي،  

 واشارت إل  ان السييما الغربية الت  ب أت احتكاكها مع الدرب بميلم "عن لةه بغة اد"

تدمل بدريقة أكثر فاعلية علة  تيمةي  التةورة المورووةة، وإبةراز المسةاؤى المسةتقرة 

ف  األذهان عن الدةرب والمسةلمين واختزالهةا إلة  صةورتين الثةرى الةوقح واإلرهةاب  

 الذى ت يقيم اى وزن للحياة البشرية.
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زويةر وما يح   ف  التليمزيون أخدر مما يجرى ف  السييما، لما يمل  مةن إمكانيةات ت

رهيبةةة، تن اى محاولةةة لتدةة يل التةةورة وتتةةحيحها ت ةةل محكومةةة بالمشةةل نتيجةةة 

اتمكانيات التكيولوتية الرهيبة ف  استوديوهات السةييما والتليمزيةون وفة  هةذه الحالةة 

كانت التورة الدربية الشاملة ه  الضحية، ومقابل هذا التيمي  المكثف، ازدهرت ف  

الة فاع عةن الةذات وتةرى تضةخيم مقتةود للهويةة، فمة  الدالم الدربي ميبهات لرائةز 

حقس الخدر والدجز يتبح تتيع األصالة أسهل الدةرت للة فاع عةن التخلةف ويتةبح 

الةة فاع عةةن الهويةةة المحليةةة أحةة  الدوائةةق األساسةةية امةةام فهةةم البدةة  الشةةمول  للحضةةارة 

 اإلنسانية.

 (21)( "صورة اآلخر: العربى ناظراً ومنظوراً إليه" 2001) 

تياولةةت ال راسةةة ممهةةوم اآلخةةر، واتتجاهةةات المكريةةة التةة  تحكةةم ت ليةةة  

بةةين الةةذات واآلخةةر وذلةة  ضةةمن سةةتة محةةاور ميهجيةةة تضةةميت مسةةسلة   الدالقةةة

اآلخرية، ن رة الدرب إل  اآلخر، ن رة اآلخر إل  الدرب، المهاتر الدربي داخل 

كما أشارت ال راسة  الح ود، اتختالس والتراتس، عبر الح ود، رخر األدب والمن،

إل  اختراع اآلخر فة  الخدةاب اتنثروبولةوتي، صةورة اآلخةر المختلمةة فكريةا و 

سوسةةولوتية اتخةةتالس والتدتةةس، وممهةةوم ومواريةةث "الدةة و" فةة  ضةةو، عمليةةة 

 التوحي  والسياسات األوروبية.

باإلضافة إل  ذل  أشارت ال راسة إل  صورة اإلسةرائيلي لة ى المتةرى 

الدامةةة والةة راما التليمزيونيةةة، وان اآلخةةر عيةة  المتةةرى يحتةةل شةةكالً بةةين الثقافةةة 

مختلمةةةا عةةةن اى رخةةةر فهةةةو رخةةةر نةةةوع  براف يةةةة الةةة يي  والسياسةةةي، وتضةةةميت 

المواتهات الي رية والميهجية رلم أن مكونات الةذات عةن اآلخةر تلدةس دوراً فة  

ز إيجابيةات صيالته لكن اختياراته وأفداله ه  مرتكزات صورته عي  األنا، زتبةر

اآلخر عن الذات عي  انكماشها عن الهوية ف  حين ترتسم سلبيات اآلخر عن الذات 

 عي ما يتجل  مالمح هويتها.

وأشارت ال راسة إل  ان صورة اإلسرائيلي تبلورت لة ى المتةرى بمدةل   

الخبرة المباشرة به واليه ال يي  واإلعالم والثقافة الشةدبية، واتسةتيداب لةه دور 

فهةةم اآلخةةر، ومةةن أهةةم اليتةائج التةة  توصةةلت إليهةةا ال راسةةة رلةةم المسةةحة  مهةم فةة 

التسامحية الت  وسم فيها الشدس المترى، فق  رأى اإلسرائيلي بمي ةار ديية  هةو 

اليهودى، بسبس ممارسة اإلسرائيلي الت  استحضرها من اليه ال ييي، مما أح   

اتسةةما، المدلقةةة علةة  تدابقةةا بةةين الوصةةف الةة ييي والسياسةةي عيةة  اآلخةةر، شةةغلت 

أبيا، اليهود ف  المجتمع اإلسرائيلي حيزاً مهماً فة  الثقافةة المتةرية علة  السةاحة 

الشدبية والثقافية المتختتة، باتت الثقافة الدامة ه  المدبرة عن حقيقةة المجتمةع 

نه ائيلي ووصمه بالبخل واألنانية، وبساإلسرائيلي، والت  تتمركز حول رف  اإلسر

راب ومت جةةاوز للدوانةةف والمشةةاعر األساسةةية لبخلةةه وماديتةةه، رفةة  المجتمةةع ُمةة

المترى للديتر اليهةودى شةدبياً وإعالميةاً تةا، مدبةرا عةن إصةرار اليهةود علة  
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إعةةةالن عةةة وانيتهم بةةةإنالت اسةةةم "إسةةةرائيل" علةةة  دولةةةتهم التةةة  أعدوهةةةا بدةةة اً 

مجتمةةع م كةةانوا ميةة مجين فةة  ال1952ايةة يولوتياً، فةة  حةةين ان اليهةةود قبةةل عةةام 

 المترى.

 المحور الثاني: الدراسات التى تناولت األنا واآلخر فى الدراما التليفزيونية: 

( "معالجنننننة مفهنننننوم الودنينننننة فنننننى الننننندراما السياسنننننية فنننننى التليفزينننننون 2014)

 (22)المصري"

تتبلور المشكلة البحثية ف  كيمية مدالجة ممهةوم الونييةة فة  الة راما السياسةية 

 148المتةةرى، وتضةةميت عييةةة ال راسةةة خمسةةة مسلسةةالت بواقةةع )فةة  التليمزيةةون 

دقيقةةة،، ووةةال  أفةةالم اشةةتملت  35سةةاعة، و ) 117مشةةه اً،، لمةة ة ) 2999حلقةةة،، و )

دقةائق،، واعتمة ت ال راسةة علةة مة خل  6سةاعات، و ) 7مشه اً،، بواقةع ) 311عل  )

ليها ال راسة أن ممهةوم تحليل الخداب بسدواته المختلمة، ومن أهم اليتائج الت  توصلت إ

الونيية تمت مدالجتة من خالل البد  الدانم  والبد  المكان ، والبد  اليمدة ، وتةا،ت 

القضةةةايا المتةةةرية فةةة  صةةة اره القضةةةايا التةةة  تياولهةةةا الخدةةةاب الةةة رام  لألفةةةالم 

علةةة  التةةةوال ، وتيةةةاول الخدةةةاب الةةة رامي  %96.6و  %99.6والمسلسةةةالت بيسةةةبة 

ألنروحات الم ي ة لممهوم الونيية بيسبة أعل  من األنروحةات لألفالم والمسلسالت ا

، %6.3: %93.7، و %30.9:  %69.1المدارضةةةة لةةةه بيسةةةبة بلغةةةت علةةة  التةةةوال  

واعتم  الخداب ال رام  لكل من األفالم والمسلسالت عل  األنر المرتديةة السياسةية 

مةة  كةةل مةةن علةة  التةةوال ، وفةة  توويةةق ممهةةوم الونييةةة اعت %47.3و %77.9بيسةةبة 

الخدةةاب الةة رام  لألفةةالم والمسلسةةالت علةة  األدلةةة والبةةراهين السياسةةية فةة  صةة اره 

 عل  التوال . %30.7و  %59.1األدلة الت  استي  إليها مسار البرهية بيسبة 

( "الصننننورة النم يننننة لشخصننننية اآلخنننننر واليننننات تجسننننيدها فننننى الفنننننيل  2014) 

 (23)السينمائي"

أساسةية ترتكةز حةول تةسوير التةورة اليمديةة فة  يتمحور البحث حةول أفكةار  

السيات الثقاف  واتتتماع ؛إذ تتسسس الرؤيةة الي ريةة للبحةث برصة  الةرؤى المختلمةة 

المحيدة بالتورة اليمدية لشختية اآلخر ورليات تجسي ها فة  المةيلم ومةا تحملةه هةذه 

  التةةورة مةةن دتتت ومدةةان ، وتضةةميت أهةة اس البحةةث الكشةةف عةةن رليةةات تجسةةي

التورة اليمدية لشختةية اآلخةر فة  المةيلم، والتدةرس علة  األبدةاد المكريةة تشةتغال 

التورة اليمدية لشختية اآلخر ف  الميلم، واعتمة ت ال راسةة علة  التةورة اليمديةة 

والمةةةيهج الوصةةةم ، واقتتةةةرت ال راسةةةة علةةة  فيلمةةةين همةةةا "وتد الدةةةم" و "أكاذيةةةس 

 حقيقية".

إليها ال راسة احتوا، األفالم عل  مجموعةة مةن  ومن أهم اليتائج الت  توصلت 

الةةة تتت والرمةةةوز التةةة  تةةةوح  بالمدةةةان  المكريةةةة لخلةةةق التةةةورة اليمديةةةة ل خةةةر، 

واسةةةهمت المالبةةةس واتكسسةةةوارات فةةة  التدةةةرس علةةة  هويةةةة الشختةةةيات والبيالةةةة 
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اتتتماعيةةة التةة  ييتمةةون لهةةا مثةةل )الكيبةةاه، التةة  تمثةةل لدةةا، الةةرأس اليهةةودن والةةزى 

واليشةةما ، ولقةة  سةةاد اللةةون األسةةود علةة  مالبةةس الشختةةيات   لدربةةي )ال شاشةة ةا

اليهوديةةة فةة  فةةيلم "وتد الدةةم"، كمةةا تةةم توظيةةف المةة ورات البتةةرية للحتةةول علةة  

األحسةةاس بواقديةةة الحةة   حيةةث أسةةهمت هةةذه المةة ورات البتةةرية بمةةيح المةةيلم دتتت 

ية لألح ا ، وتةم توظيةف الكثيةر فكرية تا،ت لتوكي  الح   ال رام  وألعدا، مت اق

مةةن الةة تتت  والرمةةوز التةة  اسةةتداعت ان تدبةةر عةةن المديةة  الةةذى يتمثةةل بةةالمكرة 

 الرئيسية لألفالم.

 (24)( "تمثيل الهوية السورية: دراسة حالة على مسلسل باب الحارة"2013)

يياقش البحث مسلسل درام  تليمزيوني سورى شهير هو "باب الحارة" الةذى  

م،، ويدة  المسلسةل نةوع مةن 2010-2005لم ة خمسة مواسم امتة ت مةن عةام )استمر 

دراما تسةم  "الوسة  ال مشةق "، تتيةاول قتتةا عةن سةكان أحيةا، دمشةق فة  أواخةر 

القرن التاسع عشر واوائةل القةرن الدشةرين، ويتةور كيميةة عةيش تماعةة سةورية فة  

ث الدبقةة والدائمةة ظل الحكم اتستدمارى المرنسي، وه  بلة  مقسةمه ومشةتته مةن حية

والموقع، ويسد  بش ه إل  سة  المجةوة بةين سةلدة ال ولةة والشةدور الةوني  باتنتمةا،، 

م رددت خدابةةةات الي ةةةام والمدارضةةةة 2011وفةةة  سةةةيات اتنتماضةةةة السةةةورية عةةةام 

 موضوعات ورموز من المسلسل مما ي ل عل  أهميته السياسية.

ل رائع علة  كيميةة قيةام الثقافةة الشةدبية واشارت نتائج ال راسة إل  ان المسلسل هو مثا

بتشةةكيل الةةذاكرة الدامةةة بسسةةاليس تسةةتخ مها مجموعةةات ونييةةة مختلمةةة لتدزيةةز الهويةةة 

الونييةةة والهويةةات السياسةةية والتيةةافس عليهةةا وخاصةةة فةة  سةةيات مةةا بدةة  اتسةةتدمار 

حة دة واتستب اد، كما تياول الخداب ال رام  تمثيل الهوية الونيية من خةالل رمةوز م

للماض  والحاضر، ونضال الذات السورن مع اتستدمار، حيةث أكة ت ال راسةة علة  

أهمية ال راما فة  بيةا، الهويةة الونييةة مةن خةالل تقة يم شختةيات ونييةة فة  صةورة 

أبدةةال، وتجاهةةل الشختةةيات الخائيةةة، كمةةا عكةةس الخدةةاب الةة رام  للمسلسةةل الثقافةةة 

كالت، واألزيا، و تمثيل أنمةان الحيةاة اليوميةة الشدبية من خالل الدادات والتقالي ، واأل

 للذات السورية الدربية، وتدزيز الشدور باتنتما، لل ولة.

( "النننذات واآلخنننر: صنننورة اآلخنننر اإلسنننرائيلي فنننى الننندراما التليفزيونينننة 2009) 

 (25)المصرية"

يد  البحةث دراسةة ن ريةة تياولةت صةورة اآلخةر الخةارتي و التة  تمثةل فة   

" واعتم  عل  رص  صورة اآلخر ورليات تجسةي ه 1001مسلسل "الدميل إسرائيل ف  

فةة  المسلسةةةل، وتمثلةةةت المشةةكلة البحثيةةةة فةةة  األشةةةكال الةةذى يدرحةةةه البحةةةث أساسةةةا 

بالممةةاهيم والتةةور المتبادلةةة بةةين نرفةة  التةةراع الدربةةي اإلسةةرائيلي، وكيةةف نةةرى 

دةة خاصةة فة  المكةر اليهودى، واإلسةرائيلي ومةا يمثلةه كةل ميهمةا بوصةمه رخةر ذا نبي

 الدربي، واعتم  البحث عل  دراسة الحالة، والتحليل الكيمي، والتورة الذهيية.
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وتوصةلت ال راسةة إلة  ع يةة  مةن اليتةائج مةن أهمهةةا عرضةت صةورة اآلخةر اليهةةودى 

" بوصةمه اآلخةر الدة و، فة  1001)اإلسرائيلي، ف  الدمل ال رام  المسلسةل "الدميةل 

ي  للشختية اليهوديةة وليسةت اإلسةرائيلية وهة  شختةية حين ق م المسلسل نموذ  ت 

"الدمةةة اسةةتر" اليهوديةةة المتةةرية التةة  لةةم تقبةةل تةةر  ونيهةةا للهجةةرة إلسةةرائيل، وان 

اآلخةةر اإلسةةرائيلي مسةةتقل عةةن الةةذات الدربيةةة، وبديةة  عيهةةا، للدبيدةةة األوربيةةة التةة  

آخر كلة  هةو الدة و تتدبغ بها إسرائيل ميذ نشستها، الي ةره إلة  اآلخةر اإلسةرائيلي كة

المدتةة ى الوحشةة  فةة  ممارسةةاته بغةة  الي ةةر عةةن تماعةةات السةةالم التةة  يضةةمها 

المجتمع اإلسرائيلي فالي رة ه  إل  الكل الذى نالما وصةف بةالديف والد وانيةة تجةاه 

الدةةرس الدربةةي كمةةا يغلةةس علةة  هةةذه الي ةةرة إلةة  اآلخةةر اإلسةةرائيلي الدةةابع الدةةانم  

ة والضغيية تجاهه، ب ون التبتير بدقالنية ف  مكةامن قوتةه القائم عل  مشاعر الكراهي

 ونقان ضدمه لمحاولة التغلس عليه.

( "تجاوز الحندود فنى الندراما التليفزيونينة: دور التمثينل العرقنى فنى تشنكيل 2003) 

 (26)الهوية الودنية متعددة الثقافات"

التليمزيونيةة فة  تستكشف هةذه الورقةة البحثيةة الة ور الةذى تلدبةه المسلسةالت  

عرض الهويات الدرقية علة  القيةوات التليمزيونيةة التجاريةة، واعتمة ت ال راسةة علة  

الدمل الذى أترته م رسة امستردام ألبحا  اتتتةاتت وال راسةات الخاصةة بمة لمين 

األعمال ال رامية متد دة الثقافات ف  استراليا، وركزت علة  أنمةان التمثيةل فة  الة ول 

لدملية ال يياميكية بةين هةذه التمثةيالت المختلمةة فة  هويةة ونييةة متدة دة وكيف تساهم ا

الثقافات، وح دت هذا البحةث وةال  دراسةات حالةة مةن درامةا الشةباب إلظهةار الدةرت 

المختلمة التة  يةتم بهةا تتةوير الدةرت ووضةده فة  السةيات التليمزيةوني الةذى يقة م مةن 

 خالله.

أهمهةا أن الة راما التليمزيونيةة يمكةن  وتوصلت ال راسة إلة  ع ية  مةن اليتةائج 

أن تسةةهم إسةةهاما إيجابيةةا فةة  التدبيةةر عةةن الهويةةة الونييةةة المتدةة دة الثقافةةات مةةن خةةالل 

التمثيل المتيوع والمدقة ، وان تمثيةل الشختةيات الدرقيةة فة  الة راما التليمزيونيةة يدة  

 مساهمة إيجابية إلبراز الهوية الونيية المتد دة الثقافات.

  :ق على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منهاتعليال

 ال راسات مي ومة األنا واآلخر بشكل ن رى.أللس  تياولت -1

قلة ال راسات الت  تياولت ممهوم الذات واآلخر ف  ال راما التليمزيونية بشةكل  -2

 عام.

اشارت أللس ال راسات السابقة إل  إسرائيل واإلسرائيلين كآخر مواتةه لألنةا  -3

 والدربية.المترية 

ربدةةةت مد ةةةم ال راسةةةات السةةةابقة مي ومةةةة األنةةةا واآلخةةةر بالهويةةةة الونييةةةة  -4
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 وادراكها.

قلة ال راسات الت  اعتم ت عل  التحليل ال تلي ف  تياول هوية األنةا واآلخةر  -5

 ف  ال راما التليمزيونية.

قلة ال راسات الت  تياولت ال راما التليمزيونية المسخوذة عةن ملةف المخةابرات  -6

 .مة المترية وكيمية تق يمها لمي ومة األنا واآلخر والدالقة بييهماالدا

 فيما يلي: من الدراسات السابقة أوجه االستفادة

 .تح ي  الدالقة الت  ترب  كل ميهما باآلخرتح ي  هوية األنا واآلخر، و أهمية  -1

ضرورة وضع فالات تحليل لشختةيات األنةا واآلخةر لرصة ها وتح ية  سةماتها، و   -2

مالمةةح التةةورة الميدكسةةة لةة ى األنةةا عةةن اآلخةةر، ولةة ى اآلخةةر علةة  األنةةا، وعةة م 

اتقتتار عل  ال راسة الي رية والكيميةة لتيةاول عياصةر تقة يم هويةة األنةا واآلخةر 

 .ف  ال راما

هميةةةة اسةةةتخ ام التحليةةةل الةةة تلي لتيةةةاول أ إلةةة بدةةة  ال راسةةةات السةةةابقة  أشةةارت  -3

موضوع ال راسة لتح ي  ال تتت والمدان  والرموز المختلمةة لهويةة األنةا واآلخةر 

 .والدالقة بييهما

ضةرورة الة مج بةين ال راسةة الكميةة والكيميةة لتقة يم عياصةر تشةكيل سةمات هويةة   -4

برات الدامةةةة األنةةةا واآلخةةةر فةةة  الةةة راما التليمزيونيةةةة المةةةسخوذة عةةةن ملةةةف المخةةةا

 .المترية

أهميةةة تح يةة  دور الرمةةز اللم ةة  واتيقةةوني فةة  التدبيةةر عةةن هويةةة األنةةا واآلخةةر   -5

 وقيمة هذه الرموز.

مقارنة بد  اليتائج الخاصة بال راسة الحالية مع نتائج ال راسات السةابقة، وتح ية   -6

 م ى اتتمات واتختالس بييهما.

 تحديد مفاهي  الدراسة

هةة   ملننف المخننابرات العامننة المصننرية: عنننالنندراما التليفزيونيننة المننأخوذة  -1

المسلسالت التليمزيونيةة التة  تتيةاول أحة اوها قتةه ومالحةم ونييةة واقديةة 

ح وت بالمدل ومسخوذة من ملةف المخةابرات الدامةة المتةرية بجميةع أحة اوها 

التة  برات، وشختياتها.ويمكن ان ندلق عليها ف  هذه ال راسة )دراما المخةا

تدتمةة  فةةي بييتهةةا علةة  وقةةائع وأحةة ا  حقيقيةةة مةةن ملةةف المخةةابرات الدامةةة 

 المترية.

تتمثل دراسة الهوية الونيية فةي والوةة محةاور أساسةية هةي:  الهوية الودنية: -2

 . ،27) دراسة األنا، ودراسة اآلخر، ودراسة الدالقة بين األنا واآلخر
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يدةوره األفةراد أو الجماعةات  هي الهويةة والةذات، فهةي نسةق تتةورن األنا: -3

وتتبياه، وتيسبه إلة  نمسةها. ويتكةون هةذا اليسةق التتةورن مةن مجموعةة مةن 

الختةةةائه الميزيقيةةةة واليمسةةةية واتتتماعيةةةة، ومةةةن عياصةةةر وقافيةةةة كةةةالقيم 

واألهةة اس والقةة رات التةةي يدتمةة  عليهةةا األفةةراد أو تدتقةة  الجماعةةة أنهةةا تتسةةم 

ع تدريف إترائي لألنا في هةذه ال راسةة ومن خالل ما سبق يمكن وض، 28)بها

بسنها الذات المترية الونيية التي تيشس في سةيات المجتمةع المتةرن بكةل مةا 

يحمله من سمات مترية وعربية، وبالتالي تتمثةل األنةا فةي هةذه ال راسةة فةي 

الشختيات المترية والدربية المق مةة فةي درامةا المخةابرات وكةل األحة ا  

 المرتبدة بها.

يةة هو تدبير عام يغد  الحةاتت التة  يدتةرس فيهةا باتختالفةات اللغو اآلخر: -4

ل األساس لهوية األنا. وتدبيـر اآلخر نسةبي فة  والثقافية اآلخرى أو الت  تشك

ماهيتةه وضةرورى، باعتبةار مةةا لةه مةن وظيمةة فةةي بلةورة الهويةة وفةي تي ةةيم 

هةةذه  . مةةن هيةةا يمكةةن القةةول إن المقتةةود بممهةةوم اآلخةةر فةةي،29)الختوصةةية

التةةي تيتمةةي  ،ال راسةةة الشختةةيات التةةي ت تيتمةةي للةةذات المتةةرية والدربيةةة

 لجيسيات أتيبية أخرن، وق  تمثل محوراً مدادياً أو م ي اً أو محاي اً لألنا.

 تساؤالت الدراسة 

 دتلة اسم الدمل ال رامي وعالقته بمي ومة األنا واآلخروما  -1

 ال راميو بالدملع د الشختيات التي تمثل تانس األنا/ اآلخر ما -2

 ال رامي و الدملما الدالقة بين تيسية الشختيات وديانتها كما عرضها  -3

 ال رامي و الدملما الدالقة بين تيسية الشختيات وهوية أسمائها كما عرضها  -4

 رام وما الدالقة بين نوع الشختية ومهيتها ل ى األنا واتخر ف  الدمل ال  -5

 ال راميو كما عرضها الدملسمات شختيات األنا  ه ما  -6

 ال راميو بالدملما الحقل ال تلي لألسما، المرادفة لهوية متر ل ى "األنا"  -7

 بالدملما الحقل ال تلي لألسما، المرادفة للهوية القومية الدربية ل ى "األنا"  -8

 ال راميو

 ال راميو الدملما هوية اآلخر كما عرضها  -9

 ال راميو الدملما الدالقة بين تيسية اآلخر وسماته كما عرضها  -10

ما الحقل ال تلي لألسما، المستخ مة ل ى اآلخر للتدبير عن هويته كما عرضها  -11

 ال رامي و الدمل

ما الدالقة بين تيسية اآلخر والحقل ال تلي لألسما، المستخ مة ل يه للتدبير عن  -12
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 ال راميو الدملهوية متر كما عرضها 

 ال راميو الدملما الدالقة بين تيسية اآلخر وإدراكه لهوية متر كما عرضها  -13

ما الدالقة بين تيسية اآلخر والحقل ال تلي للتمات المستخ مة ل يه عن صورة  -14

 ال راميو الدملاألنا كما عرضها 

ما الحقل ال تلي لألسما، المستخ مة ل ن األنا للتدبير عن هوية اآلخر كما  -15

 ال رامي و الدملعرضها 

ما الدالقة بين تيسية اآلخر والحقل ال تلي للتمات المستخ مة ل ن األنا للتدبير  -16

 ال رامي و الدملكما عرضها  عن صورة اآلخر

 الدملما الدالقة بين تيسية اآلخر وأساليس تدامل األنا مده كما عرضها  -17

 ال رامي و

ما الرموز المستخ مة للتدبير عن الهوية المترية كما عرضها الجانس المرئي  -18

 ال راميو للدمل

 للدملالمرئي  لجانسما الرموز المستخ مة للتدبير عن هوية اآلخر كما عرضها ا -19

 ال راميو

 لجانسما القيمة التي يدبر عيها الرمز ل ى "األنا" ول ن "اآلخر" كما عرضها ا -20

 اميوال ر الدملالمرئي 

 ومنهجه نوع البحث

هذا البحث من ال راسات الوصةمية التةي تسةته س وصةف ال ةاهرة وتحليلهةا،  

وهي دراسة كمية وكيمية تهتم برص  المداني وال تتت والرموز اللغويةة فةي الرسةالة 

اإلعالمية ودتتتها تستيبان الدالقة بين الرمز والمدي  ونرت بيا، األفكةار وأهة افها 

، وكيميةة ونبيدةة الدالقةة بييهمةا وسةماتهم، اآلخراألنا و تياول شختياتلمدرفة كيمية 

فةةي درامةةا المخةةابرات، بمديةة  أن المةةيهج اتسةةتقرائ  الةةذى  تشةةكيهلم الهويةةة الونييةةة

 يدلق عليه ميهج المسح هو الميهج المستخ م هيا. 

 مجتمع الدراسة التحليلية وتحديد العينة:

ليمزيونيةة المةسخوذة يتح د مجتمةع ال راسةة التحليليةة فة  تميةع المسلسةالت الت

عن ملف المخابرات الدامةة المتةرية، وتتضةمن هةذه المسلسةالت قتتةاً حقيقيةة مةن 

مسلسنل "رأفنت ، وتقتتةر الباحثةة هيةا علة  دراسةة ابرات الدامة المتةريةملف المخ

  حالة، وذلك لعدة أسباب:الدراسة فى إدار إجراءات بأجزائه الثالثة  الهجان"

أترت الباحثة دراسة استدالعية عل  كل من الجمهور الدةام وتمهةور اليخبةة  -1

لتح يةة  أكثةةر المسلسةةالت التليمزيونيةةة المةةسخوذة عةةن ملةةف المخةةابرات الدامةةة 
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عل  مسلسةل  %90متابدة وتسويرا وكان هيا  إتماع من الجمهور الدام بيسبة 

عالميةةة علةة  األكاديميةةة واإل مةةن اليخبةةة %95، فةة  حةةين أكةة  رأفةةت الهجةةان

أهميةةةة المسلسةةةل و اعتبةةةاره المسلسةةةل األكثةةةر متابدةةةة وشةةةهرة ونجاحةةةا بةةةين 

 .المسلسالت التليمزيونية المسخوذة عن ملف المخابرات الدامة المترية

المسلسةةةل يتكةةةون مةةةن والوةةةة أتةةةزا، تداصةةةر المتةةةرة الزمييةةةة والتاريخيةةةة مةةةن  -2

مةةةن أحةةة ا   ةبمةةةا تتضةةميه هةةةذه المتةةر الخمسةةيييات وحتةةة  نهايةةة السةةةبديييات

تاريخيةةة وسياسةةية لزيةةرة، ذلةة  باإلضةةافة إلةة  ان المسلسةةل يدتمةة  علةة  عةة د 

كبير من الشختيات الت  تمثل تانس األنا المتةرية واآلخةر ممةا يتةيح مجةات 

 أوسع لل راسة.

ومةيهج دراسةة الحالةة، ذلة  إلة   اعتماد ال راسةة علة  التحليةل الكمةي والكيمةي -3

ممةا اقتضة  اتقتتةار علة  مسلسةل واحة  فقة  لتيةاول  الة تليالتحليةل تانةس 

لمي ومة األنا واآلخةر ونبيدةة الدالقةة بييهمةا وتشةكيلها كافة تماصيل مدالجته 

 .للهوية الونيية

 وحدات القياس والعد 

لرئيسية التي ي ور حولها المسلسل، : وهي عبارة عن المكرة اوحدة الموضوع -1

وعبرت عيها  ال رامي للمسلسللدمل ا الت  تدبر عن القضايا الت  تتضميهاو

 . شختيات األنا واآلخر

: وهي عبارة عن مجموعة اللقدات التي تح   في إنار زميي وحدة المشهد -2

الهوية الونيية بما ومكاني واح  ، وتدتبر هذه الوح ة مهمة في قياس أبداد 

 تتضميه من مي ومة األنا واآلخر ونبيدة الدالقة بييهما.

: وتم استخ ام هذه الوح ة لتح ي  األه اس الت  ال بيعية للمادة اإلعالميةالوحدة  -3

 يسد  الخداب ال رامي لتسكي ها.

: وتم استخ امها للتدرس عل  أنواع الشختيات ال رامية وحدة الشخصية -4

، وكذل  التدرس عل    بييها في المسلسلوسماتها والدالقات التي ترب

الدمل والشختيات الت  تمثل اآلخر ببيية الشختيات الت  تمثل تانس األنا 

، ونبيدة األدوار الت  تقوم بها، والتمات الميتسبة إليها، وتح ي  ال رامي

 تيسيتها، وديانتها، وهوية أسمها، والمهن الت  تدمل بها.

اعتم ت الباحثة عل  هذه الوح ة في تح ي  ممردات الحقل ال تلي  :وحدة الكلمة -5

، والتمات نا المترية/الدربية، ول ن اآلخرل ن األ يةونيهوية اللمرادفات ال

الت  ييسبها كل ميهما ل خر لتح ي  م ى إيجابية أو سلبية التورة الميدكسة لكل 

 ميهما ل ن اآلخر، وتدبير كل ميهما عن هويته.

اآلخر، : وتم استخ امها لتح ي  الرموز المدبرة عن هوية األنا وهوية وحدة الرمز -6
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الونيية لكل  ، ودورها في التدبير عن الهويةذه الرموز ودتلتهاوتح ي  قيمة ه

 . من األنا واآلخر

 فئـات التحليـل 

 تضمنت فئات التحليل ما يأتي:

تمثيل الشختيات المترية ه  الشختيات الت  قامت بشخصيات األنا:  -1

مع أختالس ديانتها، ذل  باإلضافة إل  الشختيات األتيبية الت  والدربية 

 .يسية المتريةالجتحمل 

ه  الشختيات الت  مثلت الشختيات األتيبية بمختلف  شخصيات اآلخر: -2

تيسياتها، ذل  باإلضافة لشختيات يهود متر الذين يديشون في متر وأك وا 

 انتما،هم إلسرائيل وليس لمتر. 

 تح ي  ال ول الت  تيتم  إليها الشختيات ال رامية.جنسية الشخصيات:  -3

 ال ين الذن تدتيقه الشختيات ال رامية.ديانه الشخصيات:  -4

تح ي  دتلة اتسم والهوية أو ال ولة الت  ييتمي إليها، هوية األسماء:  -5

 وال يانة الت  تدتيقها الشختية صاحبة اتسم.

ختيات ال رامية ل ن يدي  بها التمات الميتسبة للش سمات الشخصيات: -6

ت عم الشختية وتميزها، ، وتتضمن هذه التمات سمات إيجابية األنا واآلخر

 صمات سلبية وه  السمات الت  ت خذ عل  الشختية كيقدة ضدف. -أو  -

، لتح ي  واألنا الدربيةوتتضمن هذه المالة سمات شختيات األنا المترية، 

 الدملالسمات اإليجابية والسلبية الميسوبة لكل ميها، والتورة الت  يدكسها 

يجابية والسلبية المشتركة بييها ال رامي لكل ميها، وتح ي  التمات اإل

 ال رامي. الدمل اآلخر ف وكشختيات تيتمي لألنا 

األنا  لألسماء المستخدمة للتعبير عن هوية مصر لدىالحقل الداللي  -7

تها يقت  بها الكلمات والممردات واألسما، الت  استخ م: المصرية/العربية

، وتح ي  هويتهاكمرادس للتدبير عن الشختيات المترية، والدربية، 

"الونن لهوية القومية واالهوية الونيية "متر"، في إنار  لهويتهاإدراكها 

 .الدربي"

الحقل الداللي لألسماء المستخدمة للتعبير عن الهوية القومية العربية لدى  -8

ويدي  تح ي  المرادفات الت  تستخ مها الشختيات المترية : األنا المصرية

 . كهوية قومية تتضمن الهوية الونيية القدرية للتدبير عن الهوية الدربية

، المترية أو الدربية هي الشختيات الت  تتيتمي لألنا: هوية اآلخر -9
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ال رامي سوا، كانت  الدملوتشمل تميع تيسيات الشختيات األتيبية في 

شختيات تيتمي ل ول أوربية، أم شختيات أمريكية، أم شختيات 

 إسرائيلية.

السلبية الميسوبة لشختيات اآلخر  سمات اإليجابية أوتح ي  ال سمات اآلخر: -10

ال رامي، لتح ي  كيمية تتوير ورسم هذه  بالدملبمختلف تيسياته 

 الشختيات، وم ى اختالفها باختالس تيسياتها.

اإلسرائيلي اقتترت هذه المالة عل  اآلخر العناصر المكونة لمجتمع اآلخر:  -11

المترية/الدربية، باإلضافة إل  اقتتار هذه باعتباره اآلخر المواته لألنا 

 المالة عل  المجتمع اإلسرائيلي دون ليره.

يتكةةون المجتمةةع اإلسةةرائيلي مةةن ع يةة  مةةن الدياصةةر، وتهةة س هةةذه المالةةة إلةة  

تح ي  انتما، الشختية اإلسرائيلية هل ه  شختية "إشكيازية" تيتمي ليهةود 

، أو مةن تيةل "التةابرا" الغرب، أو شختية "سماردية" تيتم  ليهود الشرت

وهو الجيل الذى ول  في إسةرائيل، أو مةن الةذين يدلقةون علةيهم "ال ياسةبورا" 

وهةةةم الشةةةتات اليهةةةودن، ومةةة ى اخةةةتالس إدرا  كةةةل عيتةةةر ميهمةةةا لهويةةةة 

 متر/الدرب واتجاه نحوهم كآخر.   

الحقل الداللي لألسماء التى استخدمها اآلخر للتعبير عن هوتيه وودنه:  -12

 المالة تميع الممردات واألسما، والكلمات المستخ مة ل ى يقت  بهذه

 اإلسرائيلي للتدبير عن هويته وانتمائه.شختيات اآلخر 

هة  الحقل الداللي لألسماء المستخدمة لدى اآلخر للتعبير عن هوينة مصنر:  -13

تميةةع الكلمةةات واألسةةما، والدبةةارات التةة  رددتهةةا الشختةةيات األتيبيةةة فةةي 

 ي للتدبير عن هوية متر.ال رام بالدملحوارها  

تختلةةف هةةذه المالةةة عةةن المالةةة السةةابقة فةةي تح يةة  إدراك اآلخننر لهويننة مصننر:  -14

إدرا  الشختةةيات األتيبيةةة لهويةةة متةةر فةةي سةةيات الخدةةاب الةة رامي كبييةةة 

كلية، وليس اتقتتار عل  مجرد تح ية  وعة  األسةما، والكلمةات ال الةة علة  

تيبية لهويةة متةر هةل هويةة هوية متر، ولكن تح ي  إدرا  الشختيات األ

يتمةة  للةةونن قُدريةةة، أو إدراكهةةا فةةي إنةةار هويتهةةا القوميةةة ك ولةةة تونييةةة 

لهويةةة    إدرا  الشختةةيات األتيبيةةةرتب، أو الهويةةة الشةةرقية، وقةة  يةةالدربةةي

 متر بالهوية ال ييية ك ولة إسالمية، أو بالهويات التاريخية والمرعية.

لننندى اآلخنننر للتعبينننر عنننن صنننورة األننننا الحقنننل النننداللي للصنننفات المسنننتخدمة  -15

: يقت  بهذه المالة تح ية  التةمات المسةتخ مة لة ى الشختةيات المصرية/العربية 

األتيبيةةة التةة  تيتمةة  ل خةةر للتدبيةةر عةةن صةةورة األنةةا المتةةرية/الدربية ل يةةة، 

 وتح ي  م ن إيجابية التورة أو سلبيتها.
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المصنرية/العربية للتعبينر عنن الحقل الداللي لألسماء المسنتخدمة لندى األننا  -16

: حتةر تميةع الممةردات واألسةما، المسةتخ مة لة ى الشختةيات هوية اآلخر

ال رامي للتدبير عن هويةة اآلخةر باليسةبة  بالدملالمترية والدربية بحوارها 

 لها وتح ي ه.

المسنتخدمه لندى األننا المصنرية للتعبينر عنن صنورة الحقل النداللي للصنفات  -17

المسةةةتخ مة لةةة ن الشختةةةيات المتةةةرية والدربيةةةة  تح يةةة  التةةةماتاآلخنننر: 

للتدبير عن صورة اآلخةر لة يهم، ومة ى إيجابيةة التةورة أو سةلبيتها واتماقهةا 

  مع موقف األنا المترية/الدربية ميه.

: اقتتةةر قيةةاس هةةذه المالةةة علةة  أسنناليت تعامننل األنننا المصننرية/العربية مننع اآلخننر -18

مباشةةةر والمدلةةةة  مةةةع اآلخةةةةر الشختةةةيات المتةةةرية والدربيةةةةة ذات التدامةةةل ال

الخةارتي بمختلةةف تيسةياته فةةي الخدةةاب الة رامي، لتح يةة  مة ى قبةةول أو رفةة  

 .األنا المترية/الدربية للتدامل مع اآلخر الخارتي

هةةو كلمةةة أو شةةكل يةة ل علةة  مديةة  محةة د ويكتسةةس دتلةةة خاصةةة بةةه الرمننز:  -19

عوامةةل  يسةت عيه عية  سةماع الكلمةة أو اللمةع أو عيةة  رؤيةة الرمةز، وهةو أحة 

دربيةة، وبالمثةل تح ي  الهوية السياسية أو ال ييية أو الثقافيةة لألنةا المتةرية/ ال

 تح ي  هوية اآلخر.

المدي  الةذى يشةير إليةه الرمةز وتح ية  دتلتةه وقيمتةه سياسةيًا أو  قيمة الرمز: -20

ديييًا أو تاريخيًا أو عسةكريًا أو وقافيًةا، ومة ن ارتبةان ذلة  بةالتدبير عةن هويةة 

 اآلخر.األنا و

 أدوات جمع البيـانـات

اسةةتمارة تحليةةل مضةةمون للةة راما التليمزيونيةةة  اعةة اد ال راسةةة علةة  تاعتمةة  

، بالتدبيق عل  مسلسل "رأفةت الهجةانالمسخوذة عن ملف المخابرات الدامة المترية 

وتح يةة  و واسةةتخ ام التحليةةل الةة تل  وأدوات التحليةةل الكيمةة  لبييةةة الةةيه الةة رام ، 

 بما يتوافق مع أه اس ال راسة واإلتابة عن تساؤتتها.حليل وفالات الت ح ات القياس

 

 (Semiology )التحليل الداللي 

المحور األساسةي فةي ال راسةات الكيميةة وأنرهةا الي ريةة ية ور أساسةا حةول  

الرموز اللغوية في الرسالة اإلعالمية ودتتتها أو الدالقة بين الرمةز والمدية  ونةرت 

أه افها، وت تكتمي هذه ال راسات بالرموز ال اهرة في محتوى اإلعةالم، بيا، األفكار و

 .،30)ولكيها تبحث في الحقائق الكامية ورا، هذا المحتون

من أبرز األدوات الميهجية التي بة أت تدةرح نمسةها فةي  ويد  التحليل ال تلي
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فةي تحليةل  ، وتي ر  هذه األداة ميهجيًا ضمن األدوات المسةتخ مة،31)ال راسات الكيمية

الخداب، وق  شاع هذا المتدلح في مجال اللغويات وعلم اتتتمةاع وليرهةا، ويدية  

بمدالجة البيية الكامية للكلمات أو األفكار وكذل  الدمليات الوظيمية التةي تحلةل المقولةة 

  .  ،32)المكتوبة أو الميدوقة

هرها اآلن وق  أنلق عل  هذا الدلم ع ي  من األسما، فةي اللغةة اإلنجليزيةة أشة

، أمةةا فةةي اللغةةة الدربيةةة فبدضةةهم يسةةميه علةةم ال تلةةة، ويسةةميه (Semanticsكلمةةة  

بدضةةهم علةةم المديةةي، وبدضةةهم اآلخةةر يدلةةق عليةةه اسةةم "السةةيمانت " أخةةذًا مةةن الكلمةةة 

. وفةةي اللغةةة الدربيةةة، ال تلةةة هةةي متةة ر مةةن المدةةل دل، ،33)اإلنجليزيةةة أو المرنسةةية

المةادة مدةاني متدة دة، ومةن بةين هةذه المدةاني اله ايةة وسجلت المدجمات لكلمةات هةذه 

 .،34)واإلرشاد

أن اللغة هي  –، 1913-1859م سس علم ال تلة ) –وي ك  دن سوسير  

الدامل المح د في أساس وتشكيل البيية ال تليه، ومجموع هذه البييات هو الذن يح د 

ا مدي  إت عبر عالقتها الدالقة بين الكلمات وتشكيلها في تمل، فالكلمة ت يكون له

بكلمات أخرى، وبالتالي يوت  ن ام واح  للكلمات في اللغة، وأهم ما أضافه تدريف 

 دن سوسير لل تلة أنها الدالقة بين ال ال والم لول في الرموز اللغوية عالقة أعتبانية

، ويديي دن سوسير بالدالقة اتعتبانية أنه ليس هيا  رابدة نبيدية وإلزامية ،35)

 .،36)بين ال ال والم لول

ويشرح دن سوسير اترتبان الوويق بين ال ال والم لول فيقول: "لو تخيليةا أن  

الورقة هي اإلشارة، فةإن الياحيةة األولة  ميهةا هةي الة ال واآلخةرى هةي المة لول، ممةا 

يديي أنه ت يوت  أح هما بغير اآلخر، فالدالقة بين الة ال والمة لول تةرتب  بكةل لغةة أو 

ة علةة  حةة ة، وت يديةي ذلةة  أنةةه ت توتة  إشةةارات تديةةي نمةس الشةةي، فةةي الثقافةةات وقافة

 .،37)المختلمة"

لتق يم بد  المماهيم  -بشكل عام -التحليل ال تلي هو دراسة ميهجية ميت مة للرموزف

ويهتم ب راسـة اإلشارات "أن شئ يرمز إل  شي، رخر"، والدالقة بين  ،،38)واألفكار

، كما يدتم  عل  ،39)أو ما تشير إليه من أفكار ومدان واعتقادات اإلشارات وما تتضميه

تحليل السلو  الرمزن بكل أنواعه وأشكاله وأدواته كي يستشف ال تلة من ورائها، حيث 

ت يتوقف األمر عي  مجرد تحليل هذه األنواع واألشكال واألدوات في ذاتها، بل يتجاوز 

، مما يديي أن ،40)ورا،ها، التي تدبر عيها ذل  إل  محاولة اكتشاس المداني الكامية

التحليل ال تلي هو بحث الدالقات األكثر تدقي اً بين الكلمات والمداني، والتي يمكن 

وهو الديتر الذن نستديع أن نراه أو نسمده سوا،   (Signifier)تقسيمها إل  "ال ال"

ت نستديع رؤيته أو  ، وهو الديتر الذن(Signified)أكان عالمة أم صوتا، "والم لول" 

سماعه، فهو المكرة أو المشاعر التي يثيرها ال ال بالدقول؛ فالكلمات المكتوبة أو الميدوقة 

ما هي إت رموز تشير إل  دتتت اعتبانية ألنها ليس لها عالقة بما تدبر عيه، فهي فق  

فإن لها مجرد رموز عشوائية وأصوات تستخ م لتيع المدي ، أما الرموز "األيقونية" 

 .(41)عالقة بما تدبر عيه
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وهةو يبحةث فةي كةل األن مةة  -وهو علم الدالمات  -وبذل ، فإن السميولوتيا 

الرمزية ذات ال تلة وما كةان خارتةا ميهةا عةن ندةات اللغةة، وإن كانةت تركةز ب رتةة 

 .،42) أكبر علي الي ام الرمزن للغة باعتبارها ذات أهمية خاصة باليسبة لإلنسان

تةةة اخل بةةةين علةةةم ال تلةةةة وعلةةةم الرمةةةوز، وفيمةةةا يةةةستي المتةةةدلحات  ويتضةةةح وتةةةود

 ومدانيها، في شكل مح د:

  علم ال تلة– Semantics – .وهو دراسة المدي  في اللغة 

  السيميولوتيا– Semiology -   وهو متدلح وضده فرديياي  دن سوسير

 ل راسة الرموز، واآلن، ميتشر عل  ندات واسع ل راسة الرموز اللم ية.

  علم الرموز– Semiotics-  هو علم دراسة الدالمات أو الرموز واستخ امها

 .،43) بشكل عام سوا، أكانت لغوية أم لير لغوية

رموز، فدلم ال تلة خاص ب راسة ومما سبق يتضح الدالقة بين علمي ال تلة وال 

الرموز اللغوية، وعلم الرموز ي رسها تمديا، أى أن علم الرموز أعم، وعلـم اللغـة 

 .،44) فرع ميه"

، أن علم الرموز  R.Carnap & C.W.Morrisويرن "كرنس" و"موريس" ) 

 يضم والوة اهتمامات رئيسية:

 تتال في اللغة المديية.دراسة كيمية استخ ام الدالمات أو الرموز كوسائل ا 

 .دراسة الدالقة بين الرمز وما ي ل عليه أو يشير إليه 

 . دراسة الرموز في إنار عالقاتها بدضها ببد 

وعلي هذا يضم علم الرموز كثيًرا من فروع اللغة وعل  وته الختوص ال تلة 

 . ،45) واليحو واألسلوب

التليمزيون وال راما التي تدرض الرسائل اإلعالمية التي من بييها ما يق م في و 

عل  شاشته بتمة خاصة، ت يتدرض فيها المرد إل  رمز واح  ق  يتمق أو يختلف مع 

ليره في تمسيره، ولكيه يتدرض إل  ع ي  من الرموز التي تشكل مجموعة من المثيرات 

 التي تختلف في ختائتها وتقييات عرضها.

م الرموز اللغوية، والرموز وأبس  أنواع هذه الرموز في وسائل اإلعال 

المتورة. وباليسبة للتليمزيون ت يقف األمر عي  ح ود الرموز اللغوية والمتورة 

فق ، ولكن تضاس إليه الرموز الموسيقية، والرموز الدبيدية، والرموز التياعية 

وليرها من الرموز التي تسهم تميدا في تحقيق التماعل فيما بييها كمثيرات تسته س 

 ة واح ة، ألن محتون اإلعالم متد د.استجاب

 Open، بين اليه الممتوح )J.Fiskeوفي إنار تد د المداني، يمرت "فيس " )
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Text) ،وهو اليه الذن ت يحاول أن يقي  القارئ بمدي  أو تمسير مدين مثل ال راما، سوا ،

أكان أفالم أو مسلسالت أو تمثيليات الت  تسته س متلقين مختلمين، واليه المغلق 

)Closed Text  الذن يييهي إل  مدي  واح  مح د، مثل التقارير اإلخبارية التي تميل إل ،

 .،46)قود المتلقي إلي نهاية مدلوماتية نمديةأن تكون مغلقة ألنها ت

وبختوص لغة ال راما، فإنه يالحع أنها لغة خاصة مرتبدة بالبيا، ال رامي كما أنها 

يجس أن تتوافق مع نبيدة الشختيات ال رامية وبييتها الزميية والمكانية اتتماعيا 

وإيضاح التراع واقتتاديا، كما أنها لغة تدمل عل  تتاع  األح ا  ورسم الشختيات 

ال رامي. ودراما التليمزيون تختلف في عياصر لغتها اإلعالمية، وهي عياصر اللغة 

األبج ية والموسيق  والم ورات التوتية وعياصر التورة المختلمة من لقدات تليمزيونية 

وزوايا تتوير وإضا،ة وديكور ومالبس ومكيا  وإكسسوارات وخ ع وم ورات بترية 

 .،47) ورقمية

ز هيا الميزة األساسية للتحليل ال تلي في اليتوص التي تتد د أن متها وتبر

الرمزية بحيث ت تكون مقتورة عل  الرموز اللم ية فق ، وكذل  اليتوص التي ت 

تلتزم بقواع  لغوية أو تلتزم بالقاموس اللغون المتاح، وتيتمي مد م اليتوص 

ل تلي يدتم  عل  تحليل السلو  اإلعالمية إل  هذا اليم  من اليتوص، فالتحليل ا

 .،48) الرمزن بكل أنواعه وأشكاله

ً لك  يدبّر   ويب أ التحليل ال تلي لليه من خالل محاولة تح ي  اليه واقديا

عن الدالم باستخ ام الرموز، حيث يتكون كل نه من مجموعة من الرموز، ويتضمن 

والم لول، ويتمثل ال ال في من مكونين أساسين هما ال ال  -كما سبق ذكره  –الرمز 

اليه في الشكل المادن للرمز، أن كل ما يتضميه اليه من كلمات، وأصوات، 

وصور التي تي م عبر أن مة تكيولوتية، والكلمات التي تي م عبر أن مة اليحو 

والسيات والتوتيات، والتور من خالل المونتا  واإلضا،ة، والم لول يي م عبر 

لبا ما تكون هذه الم لوتت مرتبدة بم لوتت ع ي ة أخرن عبر األن مة الثقافية، ولا

 ، عل  اليحو الموضح في الرسم اآلتي: أن مة لغوية مح دة
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 (1)رس  رق  

 ،   49)التحليل الداللي للنص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م سس  –يوضح الرسم السابق مكونات الدالمة/الرمز كما سماها دن سوسير 

 علم ال تلة.

وهو صور الرمز/الدالمة كما Signifier -   -الت  تتكون من دال وم لول ال ال 

 ت ر  ورقة أو صوت في حوار 

هو الممهوم الدقلي الذن يشير إليه، ويتسم هذا الممهوم  -  Signified –والم لول 

ً عل  ندات واسع لكل األعضا، الذين يشتركون في وقافة واح ة ، ،50) بكونه مدروفا

مع األخذ في اتعتبار أن هيا  نوعين من اإلشارات التي يشير إليها الم لول وهما: 

إشارات مادية تتمثل في الكيان المادن أو الميزيائي للدالمة وأخرن مديوية وتتمثل في 

المكرة التي تتكون في الدقل التي تد  شيالا لير ملموس، وكما عبر عن ذل  "شارل 

 النـص

 دال
 )كلمة، صوت ، صورة( 

 مدلول 
 )المفهوم العقلي(

 رموز تكنولوجية / تقنية 
 )نحو، صوتيات، تركيب( 

 رموز رسمية مثل البناء اإليقاعي 
 رموز اإلضاءة والمونتاج 

 رموز ثقافية 
 )البراجماتية، االستعارة، السياق(

 األنظمة 
  )لغة طبيعية / تليفزيونية(

 األسطورة 
 البنية الروائية / األنماط /الشخصية/ األماكن 

 الثقافة 
 األيديولوجية 

 النص الداللي
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، قائال إن الدالمة/الرمز أداة عقلية قوية، ألنها تتمثل  Charles Morrisموريس" )

 . ،51)في تز، يستديع أن يست عي نوعاً من المداني ق  يكون مادياً أو مديويا ً

 ،2)رسم رقم 

 الرمز ومحتواه

 

 

 

 

 

 

 

،، 1914-1834، و "شارل باريز" )1913-1857وعقس دن سوسير ) 

؛ ،52) ، الذن أصبح أكثر تدمقا في دراسة الرموز1980 -1915بارتيز" ) و"روتن 

فإن كان "دن سوسير" هو م سس التحليل ال تلي، وهو عالم سويسرن تخته في 

اللغويات واهتم بال رتة األولي  باإلشارات اللم ية واللغوية ودتتتها المدرفية، فان 

خر من الدالمات، وهي الدالمات الدالم المرنسي "روتن  بارتيز" اهتم بيوع ر

 .،53)المرئية

واستخ م "بارتيز" نموذ  "دن سوسير" للغة ليق م التحليل ال تلي للثقافة 

المرنسية واستخ م أسلوب دن سوسير نمسه في تتييف الدالمة لمكونين أساسين هما 

 )ال ال والم لول، وأضاس إليهما مستون وانيا لل تلة كما يوضح الشكل اآلتي:

 (3شكل رق  )

 مستويات الداللة
 ال تلة األساسية

 المديي ال اهر

 ال تلة الثانوية

 المديي الضميي

 الرمز/الدالمة

 م لول دال

 الم لول ال ال

فالدالمةةة دتلةةة أوليةةة وهةةي دتلةةة أساسةةية تتمثةةل فةةي المديةة  ال ةةاهر، وهةةذا  

 . ،54) المدي  يكون مستوى وانويًا لل تلة يتمثل في المدي  الضميي

واللغة في ال راما المرئية ت تمهم إت بارتبانها مع التورة، حيةث إن المدية   

فةةي الةةيه التليمزيةةوني يدتمةة  علةة  الةة تتت المرئيةةة والتةةوت ليةةر الميدةةوت مثةةل 

 الرمز

 الدال

 المدلول
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الموسةةةيق  بالتماعةةةل مةةةع اللغةةةة، فاللغةةةة فةةةي التليمزيةةةون عةةةادة مةةةا تكةةةون ميدوقةةةة فةةةي 

 .،55)امجية اآلخرىالحوارات ال رامية أو األشكال البر

فبييةةةة المةةةيلم أو المسلسةةةل، هةةةي بييةةةة مدقةةة ة البيةةةا،، فبياؤهةةةا متدةةة د الرمةةةوز  

 واإلشارات، وبدضها يتدلق باإلشارات السمدية واألخرى باإلشارات البترية.

واإلشةةارات السةةمدية تتكةةون مةةن ممةةردات لغةةات متدةة دة مثةةل لغةةة الموسةةيق   

الدربيةة الميدوقةة المتةح  ميهةا والداميةة، باإلضةافة والغيا،، ولغة الكةالم مثةل اللغةة 

إل  لغة الم ورات التوتية، وهي إشارات زمانية تميل إل  أن تكون رمزيةة بدبيدتهةا 

 .،56)ترتبانها بلغة الكلمات

واإلشةةارات البتةةرية يتوافةةق فيهةةا ع يةة  مةةن الةةي م التدبيريةةة والمييةةة األكثةةر  

فقة  علة  علةوم وفيةون التتةميم واإلشةارة، بةل تدوراً وتدميمةـاً، أن أنهةا تركةز لةيس 

تهتم أيضاً بتقيية التتوير وال يكور وهي سة الدمارة وفيون التمثيل، واإليقاع واأللةوان 

 ،57)والتشكيل، فهي رموز وإشارات تةرتب  بالمكةان، فهةي أيقونيةة أو تماوليةة بدبيدتهةا

دبية المكرية مكونة ال تلةة والرموز التكيولوتية المباشرة تمتز  والرموز التدبيرية األ

 .،58)المكرية

ولإلشةةارات السةةةمدية أهميةةةة خاصةةة فيمةةةا يتدلةةةق باللغةةة الميلميةةةة المسةةةموعة 

والمرئيةةة، حيةةث تيمةةرد بسهميةةة خاصةةة، ترتبانهةةا الوويةةق بالبدةة  المدرفةةي، فهةةي التةةي 

تساع  عل  تح ي  مداني األشيا، والتور المرئية، حيةث ت يمكةن تتةور أن ن ةام أو 

 ة بترية تتكون من مشاه  خـار  ندات اللغة.بيي

أمةةا الدياصةةر المرئيةةة فهةةي تتدلةةس رسةةالة لغويةةة مكتوبةةة أو مسةةموعة مثلمةةا  

يح   في مجـال السييما والتليمزيـون حيث ت تتبح ن اماً ما لةم تمةر مةن خةالل اللغةة 

 ، وبةةذل  فةةإن ال تلةةة المكريةةةة تتكةةون مةةن التةةةورة،59)التةةي تغةةزل دتلتهةةا وتسةةةميها

ومكونةات الكةادر "الجانةةس المةادن" والتةةوت والكلمةة المكتوبةة فةةي صةورة حةةوار أو 

 . ،60)تدليق أو م ورات صوتية "الجانس اللغون" 

ومما سةبق يمكةن القةول بةسن أهميةة التحليةل الة تلي تيبةع مةن تدة د القداعةات  

اسةات التي تتم دراستها داخل اليه والتةي تمثةل فائة ة توهريةة وقيمةة حقيقيةة فةي ال ر

اإلعالميةةة، حيةةث إن التحليةةل الةة تلي يتيةةاول ع يةة اً مةةن األن مةةة الرمزيةةة التةةي تشةةكل 

تانبةاً مهمةةاً مةةن اليتةةوص اإلعالميةةـة التةةي مةةن أبرزهةةا التةةورة التةةحمية والتةةورة 

  .،61)التليمزيونية

  للدراسة التحليلية اختبارات الصدق والثبات

ودقتةه فةي قيةاس المتغيةر الي ةرن المقتود بالت ت هو ص ت المقياس المسةتخ م 

الثبةةات يديةةي أن هةةذا المقيةةاس يقةةوم ممهةةوم الةةذن يرلةةس الباحةةث فةةي قياسةةه، وأو ال

 .،62)بقياس نمس الشي، أيا كانت ممردة الديية، أو الباحث الذن يقوم بالقياس
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ولتحقةةق مةةن ذلةة  صةةممت اسةةتمارة لتحليةةل المضةةمون، وقامةةت الباحثةةة بدةةرض  

اللغةات ، والسياسةية، واإلعةالمخبرا، متختتةين فةي مجةال )اتستمارة عل  أساتذة و

، وةم تةم ،63)للتسكة  مةن دقتهةا وصةالحيتها لتحقيةق الهة س الةذن أعة ت ألتلةه ، ،السامية

حيةث وصةل متوسة  إختبةارات الثبةات  مةن البةاحثين اويةينتدبيق اختبارات الثبات مع 

 ، وه  نسبة مقبولة ميهجياً.%87.4باليسبة لتحليل المضمون 

باحثين وتم ترميزهم إل  ال اويين من قامت الباحثة بإترا، الثبات معإترا،ات الثبات   

 أ،ب،  وكانت مد تت الثبات كاآلت : 

 %90أ،ب=         

 %85أ، =         

 %87.4ب، =         

، وس  مدامالت الثبات 90، 87.4، 85وبترتيس القيم تتاع يا لحساب الوس        

87.4% 

 87.4+85+90الوس  الحسابي=            

 %87.5ــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــ                            

                                    3 

  أساليت المعالجة اإلحصائية للبيانات

 المعامالت اإلحصائية المستخدمة: 

تم إترا، المدامالت    SPSSف  إنار برنامج التحليل اإلحتائ  المدروس باسم   

  اإلحتائية اآلتية:

   Chi Square Test  2اختبار كا -

وذل  ل راسة م ى وتود عالقة ارتبانية بين متغيرين وق  تم اعتبار وتود 

   ،.0.05عالقة بين المتغيرين عي  مستوى مديوية أقل من )

  Coefficient   Contingencyمعامل التوافق  -

وذل  لقياس ش ة الدالقة بين المتغيرين، وق  تم اعتبار الدالقة ضديمة عي  

- 0.30،، وعالقة ومتوسدة عي  مدامل توافق ما بين )0.30مدامل توافق أقل من )

 ،. 0.70،، وعالقة قوية عي  مدامل توافق أكبر من )0.70

إل  تانس ال راسة الكيمية  للتحليل ال تليال راسة من حيث تدبيقها هذا وق  كان لدبيدة 

لتحليل المضمون وكثرة التماصيل الجزئية لل اهرة محل البحث، ون رة األع اد الت  تمثل 

كل خاصية ضمن متغيرات ال اهرة، كان لكل ذل  أوره ف  تدذر استخ ام مدامالت 

 أخرى في التحليل اإلحتائ  لل راسة.

 )ׂ  Zالتحليل الوصفي لقيمة ) -

 وذل  لمقارنة اليسس المالوية ببن المتغيرات الخاصة بمالات ال راسة التحليلية.  
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هوية األنا واآلخر فى مسلسل "رأفت لمناقشة نتائح الدراسة الكيفية والكمية 

 الهجان" 

 داللة اس  العمل الدرامى وبياناته -1

اعتم  الدمل ال رامي عل  قتة حقيقية من ملف المخابرات الدامة المترية، تم 

م، والجز، الثاني عام 1988الجز، األول عام تتويرها من خالل وال  أتزا، 

إتحاد اإلذاعة ب ا قداع اإلنتم، وانتج المسلسل 1992م، والجز، الثالث عام 1990

دقائق، وتضميت ع د  8ساعة و  44والتليمزيون، والزمن الكل  للدمل ال رام  

 حلقة 14حلقة، والجز، الثالث  27حلقة، والجز، الثان   15حلقات الجز، األول  

دقيقة، وع د المشاه :  48، متوس  زمن الحلقة: ، حلقة56بإتمال  ع د حلقات )

 مشاه . 1006

لمسلسل "رأفت الهجان" من الخمسيييات حت  نهاية  الزمي  وامت  الحيز

ال رامي الدمل ت، كما أشار لمترة الثالويييات   واألربديييات عي  اعتماد السبديييا

،. وفيما يتدلق بالحيز المكاني للدمل Flash Backعل  أسلوب الرتوع إل  الورا، )

ال رامي فق  تضمن ع ي ًا من ال ول متر، وإسرائيل، وإيداليا، وألمانيا، واليونان، 

 ً ال رامي، ويد   الدملمع األح ا  الت  تياولها  وإنجلترا، وهولي ا، وفرنسا توافقا

الخداب ال رامي في مسلسل "رأفت الهجان" هو خداب مسرود، بمدي  أنه نوع من 

 -ما –خدابات الحكي والذى ييدلق من المتكلم اليانق بالحكي وهو يقف عل  مسافة 

تية تمتله عما يروى وهو يتوته إل  مرون عليه سوا، أكان ذل  المرون عليه شخ

 .  ،64)موتودة بشكل مباشر داخل الح   أم مرويًا عليه داخل بيية الخداب السردن

ال رامي في مسلسل رأفت الهجان عل  وتود راو،  الخدابوق  اعتم    

وهو هيا ضاب  المخابرات الذى كان يتحمل المسالولية الخاصة "لرأفت الهجان" 

والذى عرس في المسلسل باسم "عزيز الجبالي" وهو الذى تول  قرا،ة الخداب عل  

ه أرملة رأفت الهجان، التي عرفت في المسلسل باسم "هيلين"، الذى عالجت أح او

   .مي ومة األنا واآلخر ونبيدة الدالقة بييهما في إنار تشكيل الهوية الونيية لمتر

يتدلق اسم الدمل ال رامي باألنا المترية، فالشختية المحورية في و 

، ه  شختية شاب مترن نذر ،65)الخداب ال رامي، الت  لقبت برأفت الهجان

وع م نجاحه في اتستمرار في حياته لخ مة ونيه، فبد  صراع نويل مع عائلته، 

وظيمة ويمشل إت أن ييجح ضاب  مخابرات مترن لُقس في الدمل ال رامي بإسم 

أن يتيع ميه بدالً ونييًا يحتذى به عل  مر السيين، حيث قبل ،66) "محسن ممتاز"

عاما، الذهاب إل  إسرائيل لتيميذ  26هذا الشاب، الذى كان يبلغ من الدمر حييذا  

 ،67) في شختية شاب يهودن مترن ي ع  "دافي  شارل سمحون" مهمة ونيية،

للسمر إل  إسرائيل كموانن إسرائيلي متدتس لتسسيس الونن اإلسرائيلي، فدرس 

كمياضل وبدل قومي إسرائيلي، ونجح في كسس وقة المجتمع اإلسرائيلي بمختلف 

سرائيلي، فالاته، وكون عالقات مع المسالولين السياسيين والدسكريين بالمجتمع اإل
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ورشح للكييست اإلسرائيلي، واقتتر عمله في مجال السياحة والمشروعات 

اتقتتادية، ونجح في تكوين شبكة من الشختيات والمسالولين اإلسرائيليين كمتادر 

للمدلومات السياسية والدسكرية، فكان مت راً مهًما للمدلومات باليسبة لمتر، 

م، وهجوم 1956لمهمة مثل ع وان عام وأرسل الد ي  من المدلومات الدسكرية ا

ال رامي حول هذه الشختية وظروفها  الدملم، ف ارت أح ا  1967يونيو عام 

اتتتماعية، وكيمية تجيي ه كدميل للمخابرات الدامة المترية بإسرائيل، ومراحل 

، والت  تضميت مراحل ع ي ة م1975م وحت  عام 1954التجيي  الت  امت ت من عام 

 .ن شختيات األنا واآلخر ف  الدمل ال راميومتيوعة بي

 عدد الشخصيات الدرامية التي تمثل جانبى األنا واآلخر فى مسلسل رأفت الهجان -2

 (1)جدول رق  

 التى تمثل جانبي األنا واآلخر فى مسلسل رأفت الهجان الدرامية عدد الشخصيات
 % ك الشخصية

 100 70 المترية األنا 

 %56 70 المجموع الفرعي

 اآلخر 

 74.5 41 إسرائيلية 

 7.3 4 ألمانية 

 7.3 4 يونانية 

 7.3 4 بريدانية 

 1.8 1 إيدالية 

 1.8 1 أمريكية

 %44 55 المجموع الفرعي

 %100 125 المجموع الكلي

تضمن المسلسل كثيةًرا مةن الشختةيات، التة  تدة  القةوى الماعلةة فةي أحة ا   

شختةية، ميهةا لألنةا، التة    70شختةية، انتمةت ) 125)الدمل ال رامي الذى تضةمن 

شختةةية، ل خةةر الةةذى تدةة دت  55اقتتةرت علةة  األنةةا المتةةرية، فةةي حةين انتمةةت ) 

، وتسةةةاوت %74‚5تيسةةةياتة بةةةين الشختةةةيات اإلسةةةرائيلية، والتةةةي بلغةةةت نسةةةبتها 

، وتسةةاوت الشختةةيات %7‚3الشختةةيات األلمانيةةة، واليونانيةةة، والبريدانيةةة بيسةةبة 

 .%1‚8ة واألمريكية بيسبة اإليدالي

وممةةا سةةبق يتضةةح أن تيسةةية األنةةا اقتتةةرت علةة  الجيسةةية المتةةرية دون  

تمثيل ألى تيسةيات عربيةة أخةرى، علة  الةرلم مةن تدة د تيسةيات اآلخةر، وإن ظهةر 

فةةارت نسةةبي كبيةةر بةةين نسةةبة تيسةةية الشختةةيات اإلسةةرائيلية وتيسةةية الشختةةيات 

ماعلة في أحة ا  الدمةل الة رامي بةين الشختةيات األتيبية األخرى، مما يبرز القوى ال

،  فقة  ضايا الت  تياولها المسلسةلالمترية والشختيات اإلسرائيلية، ويتمق ذل  مع الق

، وتضةميت قضةيتي الجاسوسةية، والتةراع %97‚7بلغت نسبة القضايا المتةرية بةه 

يةةل المتةةرن اإلسةةرائيلي، وتدةة  متةةر، وإسةةرائيل همةةا القةةوى الماعلةةة فةةي إنةةار تمث

 مي ومة األنا واآلخر ف  أح ا  هذه القضايا. 
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 العالقة بين جنسية الشخصية الدرامية وديانتها كما عرضها مسلسل رأفت الهجان  -3

 (2)جدول رق  

 العالقة بين جنسية الشخصية الدرامية وديانتها كما عرضها مسلسل رأفت الهجان

 الديانة

 اإلجمالي الجنسية

 أمريكية إي الية بري انية يونانية ألمانية إسرائيلية مصرية 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 48 60 100 1 - - - - - - - - 100 41 25.7 18 اليهودية

 41.6 52 - - - - - - - - - - - - 74.3 52 اإلسالم

 9.6 12 - - 100 1 100 4 75 3 100 4 - - - - المسيحية

لير 

 واضح
- - - - - - 1 25 - - - - - - 1 0.8 

المجموع 

 الكلي
70 100% 41 100% 4 100% 4 100% 4 100% 1 100% 1 100% 125 100% 

يتضح مةن بيانةات الجة ول السةابق وتةود عالقةة ارتبانيةة بةين تيسةية الشختةية  

، فةي حةين %74‚3وديانتها، حيث اعتيقت الشختةيات المتةرية ال يانةة اإلسةالمية بيسةبة 

من الشختيات المترية ال يانةة اليهوديةة، ويتمةق ذلة  مةع الحقةائق  %25‚7اعتيقت نسبة 

التاريخيةة والسياسةية التة  تقةر بوتةود اليهةةود فةي متةر، واعتةراس متةر بهةم كمةةوانيين 

باليسةبة لألنةا المتةرية، كمةا  شختةيات يهةود متةرالة رامي عةن  متريين، فدبةر الدمةل

 ، الذى يد  ال ين الرسمي لل ولة.عبر عن ديانة أللبية الشختيات المترية وه  اإلسالم

وفيما يتدلق بشختيات اآلخر، اعتيقت تميع الشختةيات اإلسةرائيلية ال يانةة  

اليهوديةةة وهةة  نتيجةةة نبيديةةة تتمةةق مةةع ختوصةةية دولةةة اسةةرائيل ك ولةةة قائمةةة علةة  

ال يانةة  -الموتةودة بالمسلسةل  –أساس ال ين اليهودن، واعتيقةت الشختةيات اليونانيةة 

، واعتيقةةةت %25، وبلغةةةت نسةةةبة فالةةةة ليةةةر واضةةةح ديةةةانتهم %75بيسةةةبة  المسةةةيحية

ال يانةة المسةيحية، فةي حةين  -الموتودة بالمسلسل  –الشختيات البريدانية واإليدالية 

ال يانةةةة اليهوديةةةة كشختةةةية  -الموتةةةودة بالمسلسةةةل  –اعتيقةةةت الشختةةةية األمريكيةةةة 

 أمريكية الجيسية يهودية ال يانة. 

ال يانةةة اليهوديةةة وردت فةةي مق مةةة ديانةةات شختةةيات  وممةةا سةةبق يتضةةح أن 

، حيةث عبةرت عيهةا الشختةيات اإلسةرائيلية %48الدمل ال رامي حيث بلغةت نسةبتها 

والشختةةيات المتةةرية التةة  اعتيقةةت ال يانةةة اليهوديةةة، وةةم الشختةةيات التةة  اعتيقةةت 

مسةةيحية ، تليهةةا الشختةةيات التةة  اعتيقةةت ال يانةةة ال%41‚6ال يانةةة اإلسةةالمية بيسةةبة 

توافقاً مع الشختيات األتيبية الت  انتمت للجيسية األلمانيةة، واليونانيةة،  %9‚6بيسبة 
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والبريدانية، واإليدالية، واست لت الباحثة عل  ديانة الشختيات من الحوار الة رامي، 

وارتبدةةت  %0‚8وأفدةةال الشختةةيات وسةةلوكهم، وبلغةةت نسةةبة ال يانةةة ليةةر واضةةح 

 بالجيسية اليونانية.

العالقة بين جنسية الشخصية الدرامية وهوية إسمها كما عرضها مسلسل رأفت  -4

 الهجان 

 (3)جدول رق  

 العالقة بين جنسية الشخصية الدرامية وهوية إسمها كما عرضها مسلسل رأفت الهجان 

هوية 

 األسماء

 اإلجمالي الجنسية

 أمريكية إي الية بري انية يونانية ألمانية إسرائيلية مصرية 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 48 60 100 1 - - - - - - - - 100 41 25.7 18 إسرائيلية

 39.2 49 - - - - - - - - - - - - 70 49 مترية

 8.8 11 - - 100 1 75 3 75 3 100 4 - - - - أوروبية

لير 

 واضح
3 4.3 - - - - 1 25 1 25 - - - - 5 4 

المجموع 

 الكلي
70 100% 41 100% 4 100% 4 100% 4 100% 1 100% 1 100% 125 100% 

يتضح مةن بيانةات الجة ول السةابق وتةود عالقةة ارتبانيةة بةين تيسةية الشختةيات  

، ومتةةةرية بيسةةةبة %48وهويةةةة أسةةةمائها، فةةةوردت أسةةةما، الشختةةةيات إسةةةرائيلية بيسةةةبة 

هويةة األسةما، ، وبلغةت نسةبة %8‚8، في حين بلغت نسبة هوية األسما، األوروبيةة 39%‚2

، وتوافق ذل  مع تيسية الشختيات الت  تمثل مي ومة األنةا واآلخةر فة  %4لير الواضحة 

 الدمل ال رام .

، وعبةةرت هةةذه %70فجةةا،ت هويةةة  أسةةما، الشختةةيات المتةةرية متةةرية بيسةةبة  

، وليةةر واضةةح بيسةةبة %25‚7األسةةما، عةةن الهويةةة اإلسةةالمية لمتةةر، وإسةةرائيلية بيسةةبة 

ألسةةةما، عةةةن هويةةةة الشختةةةيات المتةةةرية كمةةةا عبةةةرت عةةةن الهويةةةة ، وعبةةةرت ا4%‚3

اإلسةةةرائيلية للشختةةةية المتةةةرية اليهوديةةةة، التةةة  عبةةةرت عةةةن إنتمائهةةةا إلسةةةرائيل كةةةونن، 

وتةةا،ت هويةةة أسةةما، الشختةةيات اإلسةةرائيلية إسةةرائيلية حيةةث عبةةرت عةةن الهويةةة السياسةةية 

منع دراسنة ال ناهر ت هةذه اليتيجةة واتمقة اإلسرائيلية كما عبةرت عةن الهويةة ال يييةة اليهوديةة،

والتة  اشةارت إلة  ان اتسةما، المدلقةة علة   ،لبيت بعنوان "العربي: ناظراً ومنظنوراً إلينه"

اليهةةود فةة  المجتمةةع تشةةغل حيةةزاً مهمةةاً فةة  الثقافةةة المتةةرية علةة  السةةاحة الشةةدبية والثقافيةةة 

ألسةما، اليونانيةة عةن وتا،ت هوية األسما، األلمانية أوروبيةة، وعبةرت هويةة ا المتختتة،
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، كمةةا عبةةرت هويةةة %25واضةةح  ، وبلغةةت نسةةبة فالةةة ليةةر%75الهويةةة األوروبيةةة بيسةةبة 

، وبلغةةت نسةةبة فالةةة ليةةر واضةةح %75الشختةةيات البريدانيةةة عةةن الهويةةة األوروبيةةة بيسةةبة 

، وعبرت هويةة أسةما، الشختةيات اإليداليةة عةن الهويةة  األوربيةة، فةي حةين عبةرت 25%

يات األمريكيةةة عةةن الهويةةة اإلسةةرائيلية إلعتيةةات الشختةةية األمريكيةةة هويةةة أسةةما، الشختةة

 ال يانة اليهودية.

 ويمكن االستشهاد بهذه االسماء وتمثيل هويتها على النحو التالى: 

"رأفت، محسن، حسن، متدمي، ن يم،  أسماء شخصيات األنا المصرية   -
راتح، شريف، عادل، خال ،محم ، خليل، سالم، نهاد، رش ن، سليم، رفيق، 
ع لي، بسيوني، تالل، نبيل، سدي ، محمود، شوكت، ذكرن، مج ن، م حت، 
مم وح، فهمي، يسرن، سمير، سلدان، كمال، مات ، صادت، بها،، سهيل، عل ، 

 أم إبراهيم "  نه، نارت، زهرة، شريمة، سميرة،

" راشةةيل، مارسةةيل، موسةة ، صةةامويل،  وتضننمنت أسننماء شخصننيات يهننود مصننر    
ماكس، داسان، فيليس، إيةزا ، يةاكوس بييةامين حيييةا، افةرايم، سوسةو ليمةي، سةاره، 

 عزرا، صروس، شارل سمحون، ماتي، إيمت"

حيةةث تضةةميت "سةةيرييا أهةةارون ،  وعبننرت األسننماء اإلسننرائلية عننن جنسننيتها  -
تون دارليج، عزرا، سيرييا، باول، تادون، دافي ، شحال، لوسي، تةا ، موشةي، 
صةةامويل، نحةةور، أندونيةةو، شةةمون، يدقةةوب، روبيةةر، يوسةةي، يوسةةف، ليليةةةان 
فري مان، أورلو، سيبل، البرتوا، تان، دان ربييوفيتش، ايزا  بن عميتةان، بخةور 

لومو، إيلياهو تادوسكي، مونيكا، إسةتر بلونسةكي، شتري ، يهوديت موردخان، ش
 شاؤول، نييو، كالرا، تول شتين، عمون بن أهارون، سوهر"

أسةةما، الشختةةيات األلمانيةةة  أسننماء الشخصننيات المعبننرة عننن الهويننة األوربيننة  -
وهي "هيلين، ولية ا، وأوليجةا، وفةرنس"، وأسةما، الشختةيات اليونانيةة "كوسةتا، 

وردت األسةةما، اإلنجليزيةةة " كةةان، هةةو ، وسةةتمرو"، وديمةةوس، وكريسةةتييا"، و
 واقتترت األسما، اإليدالية عل  اسم "فرانكا".

 " وهنني أمريكيننة الجنسننيةاقتتةةر اسةةم الشختةةية األمريكيةةة علةة  "حيةةا بلةةومبر  -
  يهودية ال يانة.
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العالقة بين نوع الشخصية ومهنتها لدى األنا المصنرية واآلخنر كمنا عرضنها  -4

 مسلسل رأفت الهجان 

 (4)جدول رق   

 العالقة بين نوع الشخصية ومهنتها لدى األنا المصرية واآلخر كما عرضها مسلسل رأفت الهجان

 المهن

 النوع
 اإلجمالي

 خر آلا األنا المصرية

 أنثي ذكر
 % ك

 أنثي ذكر
 % ك % ك

 % ك % ك % ك % ك

 25.6 32 10.9 6 - - 15.4 6 37.1 26 - - 42.6 26 ضاب  مخابرات

 12 15 10.9 6 - - 15.4 6 12.9 9 - - 14.8 9 ضاب  تيش

 11.2 14 10.9 6 18.8 3 7.7 3 11.4 8 33.3 3 8.2 5 موظف/موظمة

 9.6 12 3.6 2 - - 5.1 2 14.3 10 - - 16.4 10 تاتر

 9.6 12 16.4 9 18.8 3 15.4 6 4.3 3 - - 4.9 3 رتل/سي ة أعمال

 5.6 7 5.5 3 18.8 3 - - 5.7 4 44.4 4 - - ربة ميزل

 4.8 6 7.3 4 12.5 2 5.1 2 2.9 2 - - 3.3 2 لير واضح

 4 5 - - - - - - 7.1 5 22.2 2 4.9 3 خادم/ خادمة

 3.2 4 7.3 4 6.3 1 7.7 3 - - - - - - عالم/عالمة

 2.4 3 5.5 3 6.3 1 5.1 2 - - - - - - صاحس في ت

 2.4 3 5.5 3 - - 7.7 3 - - - - - - أعضا، وكالة يهودية

 2.4 3 5.5 3 6.3 1 5.1 2 - - - - - - عضو الهست روت

 1‚6 2 - - - - - - 2‚9 2 - - 3‚3 2 م رس

 0.8 1 1.8 1 - - 2.6 1 - - - - - - ترزن

 0.8 1 1.8 1 - - 2.6 1 - - - - - - كابتن

 0.8 1 1.8 1 - - 2.6 1 - - - - - - محامي

 0.8 1 1.8 1 - - 2.6 1 - - - - - - محاسس

 0.8 1 1.8 1 6.3 1 - - - - - - - - مضيمة

 0.8 1 1.8 1 6.3 1 - - - - - - - - صحمية

 0.8 1 - - - - - - 1.4 1 - - 1.6 1 مهي س

 %100 125 %100 55 %100 16 %100 39 %100 70 %100 9 %100 61 المجموع الكلي

تيوعت المهن الت  عملت بهةا الشختةيات فةي الدمةل الة رامي فةوردت مهيةة 
، فمهيةة %12، تليها مهية ضةاب  الجةيش بيسةبة %25‚6ضاب  مخابرات عامة بيسبة 

، وةةم %9‚6، وتسةةاوت مهيتةةا التةةاتر ورتةةل األعمةةال بيسةةبة %11‚2الموظةةف بيسةةبة 
 ا المترية، واآلخر ، واختلمت المهن بين كل من األن%5‚6بلغت نسبة ربة الميزل 

ويتضةةح مةةن بيانةةات الجةة ول السةةابق وتةةود عالقةةة ارتبانيةةة بةةين متغيةةرى اليةةوع  
والمهيةةة فتدةة دت مهةةن الةةذكر لةة ى األنةةا المتةةرية وتتةة رت مهيةةة ضةةاب  المخةةابرات المهةةن 

، فضةاب  قةوات مسةلحة %16‚4، تليها بمارت نسةبي كبيةر مهيةة التةاتر بيسةبة %42‚6بيسبة 
، وتسةةاوت مهيةةة رتةةل األعمةةال والخةةادم %8‚2مهيةةة الموظةةف بيسةةبة ، وةةم %14‚8بيسةةبة 
، ووردت مهيةةةة %3‚3، وبلغةةةت نسةةةبة فالةةةة ليةةةر واضةةةح، ومهيةةةة المةةة رس %4‚9بيسةةةبة 

، ومةع تدة د المهةن التة  %1‚6المهي س في رخر المهن الخاصة بالةذكور حيةث بلغةت نسةبتها 
، %44‚4بةة الميةزل بيسةبة عمل بها الذكر ل ى األنا المترية اقتتةرت مهةن اإلنةا  علة  ر

 .%22‚2، وخادمة بيسبة %33‚3وموظمة بيسبة 
بةين مهةن الةذكر واألنثةي  %74‚2ومما سبق يتضح المارت اليسبي الةذى بلةغ  

علةة  التةةوالي، ممةةا يبةةرز  %12‚9و %87‚1لةة ى األنةةا المتةةرية حيةةث بلغةةت نسةةبتها 
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ذن يتسةم بالةذكورة دور الذكر في المجتمع، ويتمق ذل  مع نبيدة المجتمع المتةرن الة
ويميةةز الةةذكر علةة  األنثةةي، فمةةع تدةة د مهةةن الةةذكر بةةين ضةةاب ، ومهيةة س، ومةة رس، 
ورتل أعمال، انتسبت مهن ربة الميزل، والموظمة، والخادمة لألنث ، كما يتوافق ذل  

 مع المترة الزميية الت  تياولها الخداب ال رامي.
بلغةت نسةبة عمالةة الةذكر وفيما يتدلق باآلخر، وعلة  نقةيه األنةا المتةرية،  

علةة  التةةوال ، وتدةة دت مهةةن الةةذكر واألنثةة  حيةةث  %29‚1، و%70‚9لألنثةة  ل يةةه 

تسةةاوت مهيةةة ضةةاب  المخةةابرات، وضةةاب  الجةةيش، ورتةةل أعمةةال، لةة ى الةةذكر بيسةةبة 

، ومهيةة %7‚7، وم مهية الموظف، والدالم، وأعضا، الوكالة اليهوديةة بيسةبة 15%‚4

، ، وبلغةت نسةبة فالةة ليةر %5‚1بالهسةت روت بيسةبة  التاتر، وصاحس في ت، وعضو

، %2‚6، وةم تسةاوت مهيةة التةرزى، والكةابتن، والمحةام ، والمحاسةس %5‚1واضح 

، %18‚8كمةةا تدةة دت مهةةن األنثةة  بةةين الموظمةةة، وسةةي ة أعمةةال، وربةةة ميةةزل بيسةةبة 

، وتسةةاوت مهيةةة الدالمةةة، وصةةاحبة فيةة ت، %12‚5وبلغةةت نسةةبة فالةةة ليةةر واضةةح 

، ويتمةةق ذلةة  مةةع نبيدةةة %6‚3لهسةةت روت، ومضةةيمة، وصةةحمية بيسةةبة وعضةةوه با

مجتمدات اآلخر مةع تدة د تيسةياته، التة  تقةر بة ور المةرأة فةي المجتمةع، وأهميةة هةذا 

 ال ور في تيمية وتق م المجتمع.

 سمات شخصيات األنا المصرية كما عرضها مسلسل رأفت الهجان  -6

 (5)جدول رق  

 المصرية كما عرضها مسلسل رأفت الهجانسمات شخصيات األنا  
 % ك السمات

ة 
بي

جا
إي

 
 25.6 909 الونيية 
 14 496 الذكا، 
 13.2 468 ال قة
 11.6 410 الحذر

 10.8 382 اإلخالص ف  الدمل 
 5.5 197 التضحية 

 5,2 184 ال عابة
 4.2 149 الت ين
 4 143 الت ت

 1.8 63 حس األسرة
 1.3 47 المسالوليةتحمل 

 1.1 40 الديبة
 0.7 25 الحس القومي

 0.6 22 التح ى 
 0.4 13 التبر

 %85 3548 المجموع الفرعي

 سلبية

 53.1 335 القلق
 38 240 اتنمدال
 3.3 21 التمرد
 3.2 20 األنانية
 1 6 المادية

 %15 631 المجموع الفرعي
 %100 4179 المجموع الكلي
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، فةي حةين %85شختيات األنةا المتةرية بالسةمات اتيجابيةة بيسةبة اتسمت  

، ممةا يبةرز التةورة اإليجابيةة لألنةا المتةرية التة  %15بلغت نسبة السةمات السةلبية 

 رسمها مسلسل رأفت الهجان.

، أى %25.6وتضميت السمات اإليجابية للشختية المترية الونييةة بيسةبة  

تةية المتةرية كشختةية ونييةة محبةة لونيهةا، تد  في مق مة السمات اإليجابية للشخ

فتتسم الشختية المترية بالذكا، فةي تمكيرهةا، واتخةاذ قراراتهةا،  %14فالذكا، بيسبة 

حيث صورت الشختية المتةرية كشختةية  %13‚2وممارسة عملها، وال قة بيسبة 

 دقيقة تراع  ال قة في عملها وحياتهةا، وتةا،ت سةمة الحةذر فة  الترتيةس الرابةع بيسةبة

فهةةي شختةةية حةةذرة تدتمةة  علةة  الدقةةل فةةي تمكيرهةةا كمةةا تحسةةس عواقةةس  11.6%

قراراتها، وتتسم بالحذر في عملها واتخاذ قراراتهةا، وبلغةت نسةبة سةمة اإلخةالص فة  

فالشختةةية المتةةرية شختةةية متمانيةةة فةةي عملهةةا، وتسةةد  إلنجةةاز  %10‚8الدمةةل 

ة المتةةرية بيسةةبة عملهةةا علةة  أكمةةل وتةةه، كمةةا نسةةبت سةةمة التضةةحية إلةة  الشختةةي

حيث عرض الدمل ال رام  استد اد الشختية المترية للتضحية بحياتهةا فة   5.5%

، فالشختةية %5‚2سبيل الحماظ عل  الةونن واسةتقراره، وبلغةت نسةبة سةمة ال عابةة 

المتةةرية لالبةةاً مةةا توصةةف بال عابةةة، وخمةةة الةة م فةةي حوارهةةا، وسةةلوكها، كمةةا أنهةةا 

فةسبرز  %1.8، وبلغةت نسةبة سةمة حةس األسةرة %4شختية صادقة وصريحة بيسةبة 

الدمل ال رام  عالقة الشختية المترية بدائلتها وأسرتها، وكيمية التدامةل بةين أفةراد 

األسرة وحبهم وتدانمهم وخوفهم وقلقهم بدضهم عل  بد ، وبلغت نسبة سمة الديبةة 

الحةس ، الت  تد  من السمات األساسية للشختية المترية، وبلغت نسةبة سةمة 1%‚1

حيةةث أبةةرز الدمةةل الةة رامي اتنتمةةا، القةةومي للشختةةية المتةةرية،  %0‚7القةةومي 

وارتبانها بقضايا ونيها القومي. فالشختية المترية شختةية تتحمةل المسةالولية فةي 

عملها، وأسرتها، وقرارتها، وشختية شجاعة تواته المخانر وتتيتر علة  الدقبةات 

 حكمية في تترفاتها وسلوكها. الت  تواتهها ، كما أنها شختية مت يية و

وفيمةةا يتدلةةق بالسةةمات السةةلبية للشختةةية المتةةرية ، ورد فةةي مقةة متها سةةمة القلةةق  

، وةم سةمتا التمةةرد و األنانيةة بمةارت نسةبي كبيةر حيةةث %38، فاتنمدةال بيسةبة %53‚1بيسةبة 

 .%1عل  التوال ، فالمادية بيسبة  %3.2و  %3‚3بلغت نسبتهما 

دمةةل الةة رام  قةة م صةةورة إيجابيةةة متيوعةةة السةةمات لشختةةية األنةةا ممةةا سةةبق يتضةةح أن ال 

المتةةةرية، ويالحةةةع المةةةارت اليسةةةبي الكبيةةةر بةةةين كةةةل مةةةن السةةةمات اإليجابيةةةة و السةةةلبية الميسةةةوبة 

 لشختيات الذات المترية مما ي ك  عكس الدمل ال رام  صورة إيجابية للذات المترية. 

اليهوديةةةة المتةةةرية، حيةةةث اعتبةةةرت هةةةذه ويجةةة ر اتشةةةارة هيةةةا إلةةة  الشختةةةيات         

الشختيات ضمن شختيات األنةا المتةرية إلة   أن أخةذت موقةف مدةادى لمتةر ومة عما 

إلسرائيل فاعتبرت شختيات مداديةة للةونن، وصةور الدمةل الة رام  هةذه الشختةيات مةن 
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، %42‚3والسةةمات اإليجابيةةة بيسةةبة  %57‚7بيسةةبة خةةالل ع يةة  مةةن السةةمات السةةلبية 

ذل  أن الدمل ال رامي رسم صورة سلبية ليهةود متةر توافقةاً مةع مةا تقةوم ويتضح من 

بةةةه هةةةذه الشختةةةيات مةةةن أفدةةةال وسةةةلوكيات مضةةةادة لمتةةةلحة متةةةر، وتهةةة د أميهةةةا 

واسةةتقرارها. فةةوردت سةةمة الخيانةةة فةةي مق مةةة السةةمات السةةلبية للشختةةيات اليهوديةةة 

عة م إعتةراس  الة رامي عةن الدمةل، حيةث عبةر %27‚8المترية حيث بلغةت نسةبتها 

اليهةةود المتةةريين بإنتمةةائهم لمتةةر رلةةم أنهةةم ولةة وا ونشةةسوا وعملةةوا وعاشةةوا علةة  

أرضها، إت أن انتمائهم كان إلسرائيل وعاونوها فةي تحقيةق مخددهةا وتمجيةر مكاتةس 

اتستدالمات األمريكية في القاهرة واإلسكي رية، حتة  يحة   تةوتر فة  الدالقةات بةين 

، فةالقلق بيسةبة %23خيانةة، وةم وردت سةمة اتنمدةال بيسةبة متر وأمريكا فاتسةموا بال

، وارتبدةةت هاتةةان السةةمتان باألفدةةال التةة  قامةةت بهةةا الشختةةيات اليهوديةةة 15%‚1

فاتسةةةمت هةةةذه الشختةةةية بةةةالتردد  %8‚3المتةةةرية، وةةةم بلغةةةت نسةةةبة قيمةةةة التةةةردد 

فتدتةةبت هةةذه  %7‚9للشختةةيات بهةة س تحقيةةق متةةالحها، فسةةمة التدتةةس بيسةةبة 

ية إلسرائيل وحلم إقامة الونن اإلسرائيلي عل  أرض فلسدين، والرتوع إلة  الشخت

، والغة ر %4‚1أرض الونن، كما اتسمت هذه الشختية بالمادية وحبها للمةال بيسةبة 

فلم تكن هةذه الشختةيات متة ًرا للثقةة أو اتعتمةاد عليهةا، فهةي  %3‚4والمكر بيسبة 

لة، كما أنها شختةيات تتسةم بةالجبن شختيات مادية تسد  لتحقيق متالحها بسى وسي

 .%1‚4، والديف بيسبة %2‚8بيسبة 

وفيما يتدلق بالسمات اإليجابية للشختيات اليهودية المترية تا، في  

، %19‚7، وال قة بيسبة %28‚6، والحذر بيسبة %38مق متها سمة الذكا، بيسبة 

التخدي ، وتح ي  فاتسمت هذه الشختيات بالذكا، في تترفاتها وق رتها عل  

أه افها، كما اتسمت بالحذر وال قة في تيميذ خددها لد م كشف هويتها الحقيقية 

وانتمائها إلسرائيل، وليجاحها في تيميذ مهمتها وخددها من أتل ونيها، وبلغت نسبة 

، وتساوت سمتا الونيية %4‚2، فسمة حس األسرة بيسبة %5‚2ة سمة ال عاب

، حيث عرض الدمل ال رامي %0‚5سمة الي م بيسبة ، و%1‚9والرومانسية بيسبة 

أكثر من تيل لليهود المتريين وارتبدت سمة الونيية وحس األسرة بجيل األت اد 

واألبا،، في حين ارتبدت سمة الي م بجيل الشباب الذى ن م بدضهم عل  ما فدلوه 

ات واتحادهم مع الشختيات اإلسرائيلية، وتيميذ مهمة تمجير مكاتس اتستدالم

األمريكية بالقاهرة واتسكي رية، ومما سبق يتضح وتود سمات مشتركة بين 

شختيات اآلخر ال اخلي وشختيات األنا المترية مثل سمة الذكا،، والحذر، 

 وال قة، وال عابة، وحس األسرة، والونيية، واتنمدال، والقلق.

اً ومنظوراً دراسة ال اهر لبيت بعنوان "العربي: ناظروتتمق هذه اليتيجة مع  

، حيث اشارت ال راسة إل  انه رلم المسحة التسامحية الت  اتسم بها الشدس إليه"

المترى ف  التدامل مع يهود متر كسح  نسيج المجتمع المترن، ات ان افدال يهود 

متر واتحادهم مع إسرائيل ض  متر تدل األنا المترية يتخذ موقف التدابق بين 
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والي ر إل  اليهودى كإسرائيلي، والي ر إل  اإلسرائيلي الوصف ال يي  والسياسي 

 بمي ار ديي  كيهودن.

 عرضها الحقل الداللي لألسماء المرادفة لهوية مصر لدى األنا المصرية كما -7

 مسلسل رأفت الهجان 

 (6)جدول رق  

 الحقل الداللى لألسماء المرادفة لهوية مصر لدى األنا المصرية 

 الهجان كما عرضها مسلسل رأفت
 % ك الحقل الداللي لألسماء المرادفة 

 86.4 376 متريون

 8.3 36 عرب

 2.3 10 مسلمون

 1.4 6 شرقيون

 0.9 4 فالحون

 0.5 2 مسيحيون

 0.2 1 فراعية

 %100 435 المجموع الكلي 

استخ مت شختيات األنا المترية الد ي  من األسما، الت  تدبر عةن هويتهةا  

، وتيةةةوع %86‚4فةةةي الدمةةةل الةةة رام ، ورد فةةةي مقةةة متها اسةةةم "متةةةريون" بيسةةةبة 

استخ ام هذا اتسم بين فاعةل، وصةمة، واسةم، ونسةس "متةرن، متةرية، متةريون، 

م "عةةرب" بيسةةبة متةةريين، متةةاروة" تدبيةةراً عةةن الهويةةة السياسةةية القدريةةة، وةةم أسةة

تدبيةةةراً عةةةن الهويةةةة الدربيةةةة القوميةةةة لمتةةةر، واتنتمةةةا، القةةةومي للشختةةةية  8%‚3

المترية، واختلف موقع اتسم بين "فاعل، نسةس، وأسةم، وصةمة"، وبلغةت نسةبة أسةم 

للتدبيةةةرعن الهويةةةة ال يييةةةة اإلسةةةالمية لمتةةةر، ك ولةةةة إسةةةالمية  %2‚3"مسةةةلمون" 

يةةوع موقةةع الكلمةةة بةةين "فاعةةل، واسةةم، ونسةةس، فاإلسةةالم الةة ين الرسةةمي لشةةدبها، وت

للتدبير عن الهوية الشةرقية لمتةر،  %1‚4وصمة"، وم وردت كلمة "شرقيون" بيسبة 

فدبةر  %0‚9وانتما، الشختية المترية للمجتمع الشرقي، وم كلمةة "فالحةون" بيسةبة 

الدمةةل الةة رامي لةة ى الشختةةيات المتةةرية عةةن أصةةل المتةةريين كمالحةةين مةةرتبدين 

للتدبيةةةةر عةةةةن المتةةةةريين  %0‚5م، وةةةةم وردت كلمةةةةة "مسةةةةيحيون" بيسةةةةبة بسرضةةةةه

المسةةيحيين كمةةوانيين متةةريين مةةثلهم مثةةل المتةةريين المسةةلمين، فدبةةر عةةن الهويةةة 

للتدبيةةر عةن الهويةةة  %0‚2القبديةة للمجتمةع المتةةرن، وبلغةت نسةةبة كلمةة "فراعيةة" 

ت فنننى حنننوار ومنننن الجمنننل الحوارينننة التنننى وردالمرعونيةةةة لمتةةةر كهويةةةة تاريخيةةةة. 

 الشخصيات و تضمنت هذه االسماء ما يأتي:

 ن يم: مترن. 

نهاد: ليي ا حبيبتي ديه حاتة متزعلش أنا ما كيتش ممكن اب ًا اح  هيلين في موقف  
محر  ومكيش ممكن برده أح  نمسي في موقف مالوش تزمة هو إسرائيلي وأنا 
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 مترن.

 رأفت: مترن. 

 ضاب  مترن.عزيز: هخلي دان ربييوفيتش يقابل  

 عزيز: روح ابن البل  المترن األصل. 

محسن: إنت دلوقت  موانن مترن شريف زن أن موانن مترن صالح  
 وشريف.

 محسن: أن مترن بيتكلم في التليمون بييهي مكالمته بسيهو 

 سهيل: متر نورت يافي م. 

 عزيز: أيوه من لير لما يدرس ان تالل شرس ال ين مترن. 

 ترن ابن بل  كمان.رأفت: مترن ابن م 

عزيز: كان شاب مترن مثالي في تترفاته ألنه ول  في الحسين وده حي شدبي  
مترن مدروس كانت سماته المترية فيه صارخة وأهمها خمة ال م والق رة عل  

 اإلبتسامة.

 عزيز: الحماظ علي سرية المهمة وحماظها داخل المتريين فق . 

متر بدبيدة الحال لكيه كان مدروس تماماً  عزيز: مكيتش ديه أول مرة ي خل فيها 
 لد د كبير من المتريين عل  انه ضاب  في الجيش البريداني. 

عزيز: كان سبس رفضه مدي وش استد اد انه يكشف نمسه خار  تهاز المخابرات  
 المترن.  

 محسن: ان انسان عربي نمسه يكون في مكان . 

  ة ونيية وعربية.تمال عب  الياصر: وكانت أماميا عوامل ع ي 

 رأفت: انا مترن ومسلم. 

 رئيس الجهاز: بالضب  المرحوم كان مترن ومسلم. 

 محسن: ت من الشرت وت الغرب بغير القشور اللي إحيا وخ ييها ميهم. 

رأفةت: أبويةةا ر يرحمةةه كةةان ليةه اتيةةين أصةةحاب واحةة  مسةيحي وواحةة  يهةةودن عةةم  
 رزت وعم ذكي اتتيين عمامي

يتضح تد د األسما، الت  تتضميها الحقل ال تلي لة ى الشختةيات ومما سبق  

المترية للتدبير عن هويتها، وهويةة متةر، وتيوعةت بةين إدراكهةا للهويةة السياسةية، 

الت  تضميت الهويةة الونييةة القدريةة، والهويةة القوميةة، ويتضةح المةارت اليسةبي بةين 
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المتةةرية لهويتهةةا الونييةةة تسكيةة اً إلدرا  الشختةةية  %78‚1كةةل ميهمةةا، الةةذى بلةةغ 

القدريةة فةي المقةام األول وةةم الهويةة القوميةة، وتوافقةاً مةةع تركيةز الدمةل الة رامي علةة  

مدالجةةة الهويةةة الونييةةة، وإشةةارته للهويةةة القوميةةة الدربيةةة بيسةةبة قليلةةة، وةةم ورد تدبيةةر 

الشختةةية المتةةرية عةةةن هويتهةةا ال يييةةةة التةة  تضةةةميت كةةل مةةةن الهويةةة اإلسةةةالمية 

يحية تدبيةةراً عةةن المةةوانيين المتةةريين مسةةلمين، ومسةةيحين، ويتضةةح المةةارت والمسةة

اتماقًةا مةع الحقةائق والوقةائع التة  تشةير إلة  أن  %1‚8اليسبي بين اتسمين، الةذى بلةغ 

أللبيةة الشةةدس المتةةرن تدتيةةق ال يانةةة اإلسةةالمية، كمةةا عبةةرت الشختةةيات المتةةرية 

ا عبةةرت عةةن هويتهةةا الثقافيةةة كالهويةةة عةةن هويتهةةا التاريخيةةة كالهويةةة المرعونيةةة، كمةة

الشةةرقية وانتمائهةةا للمجتمةةع الشةةرقي بداداتةةه وتقاليةة ه، وعةةن الهويةةة المرعيةةة والتةة  

 اقتترت عل  اإلشارة للمتريين كمالحين مرتبدين بسرضهم.

ولن  تتفنق هنذه النتيجنة منع نتننائ  دراسنة ماهينناز رمنزى بعننوان "عناصننر  

والتة  أشةارت إلة  ان تشكيل هوية الذات واآلخنر فنى الخ ناب الثقنافى التليفزينوني" 

ممهوم هوية الذات داخل الخداب الثقاف  التليمزيةوني تحة د فة  اتنتمةا، لألمةة الدربيةة 

 باليسبة األكبر وم اتنتما، إل  متر.

الحقل الداللي لألسماء المرادفة للهوية القومية العربية لدى األنا المصرية كما  -8

 عرضها مسلسل رأفت الهجان 

 (7)جدول رق  

 الحقل الداللي لألسماء المرادفة للهوية القومية العربية لدى األنا المصرية 

 كما عرضها مسلسل رأفت الهجان
 % ك الحقل الداللي لألسماء 

 63.3 76 ذكر أقدار عربية 

 15 18 الدرب

 9.2 11 األمة الدربية 

 7.5 9 البالد الدربية 

 0.8 1 إخوانا الدرب

 0.8 1 أوتد الدرب

 0.8 1 إخوانا السوريين 

 0.8 1 الجمهورية الدربية المتح ة

 0.8 1 م تمر القمة الدربية 

 0.8 1 قومي

 %100 120 المجموع الكلي 

تدةة دت الكلمةةات واألسةةما، التةة  يتضةةميها الحقةةل الةة تلي لمرادفةةات الهويةةة  

القوميةةة الدربيةةة لةة ى الشختةةية المتةةرية، فتضةةميت ذكةةر األقدةةار الدربيةةة بيسةةبة 

حيث ذكرت الد ي  من أسما، ال ول الدربية في الحوار الة رامي للشختةيات  63%‚3

ية، واهتمامهةا بسحة ا  الة ول المترية للتدبير عن اتنتما، القةومي للشختةية المتةر

الدربيةةة كةة ول شةةقيقة لمتةةر، وتوافقةةاً مةةع تيةةاول الدمةةل الةة رامي لألحةة ا  السياسةةية 
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 %15، وةةم وردت كلمةةة "عةةرب" بيسةةةبة ،68)والدسةةكرية الدربيةةة، والقضةةايا الدربيةةةة

للتدبيةةةر عةةةن الشختةةةية المتةةةرية، واليمييةةةة، والسةةةورية، والدراقيةةةة، والملسةةةدييية، 

جزائرية، كشختيات عربية تتيمي للونن الدربةي فةي المقةام األول وةم والسدودية، وال

للتدبيةر عةن الة ول الدربيةة  %9‚2ألقدارها التغيرة، "فاألمة الدربية" تا،ت بيسبة 

كسمة واح ة تضم الد ية  مةن الة ول التة  تجمدهةا الد ية  مةن المقومةات المشةتركة مثةل 

بلغةةت نسةةبة كلمةةة "الةةبالد الدربيةةة" األرض، واللغةةة، والةة ين، والدةةادات والتقاليةة ، و

للتدبير عةن الة ول الدربيةة المختلمةة، وتسةاوت أسةما، "إخوانةا الدةرب، وأوتد  7%‚5

الدةةرب، وإخوانةةا السةةوريين، والجمهوريةةة الدربيةةة المتحةة ة، ومةة تمر القمةةة الدربيةةة، 

، وعبةةرت هةةذه األسةةما، بمةةا تتضةةميه مةةن مدةةان ودتتت عةةن %0‚8وقةةومي" بيسةةبة 

القوميةةةة الدربيةةةة، فدبةةةرت تركيبةةةات "إخوانةةةا الدةةةرب"، و"أوتد الدةةةرب"، الهويةةةة 

و"إخوانةةا السةةوريين" عةةن مةةوانيي األمةةة الدربيةةة كةةإخوان، وأوتد تةةرب  بيةةيهم صةةلة 

القرابة، وال م ل عم اتنتما، القومي للشختية الدربيةة علة  اخةتالس تيسةياتها، وعبةر 

ائق التاريخيةةة والسياسةةية عةةن تجربةةة اسةةم "الجمهوريةةة الدربيةةة المتحةة ة" وفقةةاً للحقةة

الوحةة ة الدربيةةة بةةين متةةر وسةةوريا ك ولةةة قوميةةة عربيةةة واحةة ة فةةي إنةةار محةةاوتت 

تحقيةةق الوحةة ة الدربيةةة وحلةةم ال ولةةة القوميةةة الدربيةةة الواحةة ة التةة  تجمدهةةا الد يةة  مةةن 

المقومةةات المشةةتركة، كمةةا عبةةرت التةةةورة المرئيةةة مةةن خةةالل لقداتهةةا ومشةةةاه ها 

م، واتتمةةةاع قةةةادة الدةةةرب لمياقشةةةة 1970لية عةةةن مةةة تمر القمةةةة الدربيةةةة عةةام التسةةجي

المشاكل الدربيةة فةي قضةية التةراع الدربةي اإلسةرائيلي ومحاولةة حلهةا، واسةتخ مت 

كلمةة "قةومي" كسحةة  مرادفةات الهويةةة القوميةة الدربيةة مثةةل كلمةة "األمةةة" تدبيةراً عةةن 

تضنمنت هننذه  مننن الجمنل الحوارينة التننىو القوميةة الدربيةة، والهويةةةالقوميةة الدربيةة، 

 :وذكرتها شخصيات األنا المصرية األسماء الدالة على الهوية القومية العربية

 رأفت: الدرب إشمدي  الدرب يدييو 

 متدمي: المتيبة إن اليهود استغلوا اإلختراع الدربي ده لمتلحتهم. 

 ول الدالم.رأفت: إحساس لريس أنهم مش مرفوضين بس من الدرب ت من كل د 

عزيز: مش في متر بس وت في األمة الدربية فق  إنما في تميع دول الدالم  
 المستضدمه.

 مذيع: ياأبيا، األمة الدربية. 

تمال عب  الياصر: إن قوى اإلستدمار تتتور أن تمال عب  الياصر هو ع و  
 وأري  أن تكون واضحة أمامهم إنها األمة الدربية وليس تمال عب  الياصر.

 رأفت: مح ش بيروح البالد الدربية إت الم رسين وأنا ميمدش أبقي م رس. 

 محسن: البالد الدربية دلوقت  فيها بترول وإنت ل  خبرة سابقة مع شركات البترول 

 محسن: ر،  ي هر ما تابدش أخبار البالد الدربية كويس. 
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 المية الثانية.محسن: البالد الدربية البترول مكتشف فيها من قبل الحرب الد 

 رأفت: ره البالد الدربية.

 شريمة: إيه الل  هيودي  البالد الدربيةو  

 متدمي: ياأخي أخوانا الدرب دول محيرني بشكلو 

 رأفت: أهو أحيا ك ه ياأوتد الدرب.

 تمال عب  الياصر: كانت متادر إخوانا السوريين قانده. 

المتح ة وفق ت األمة الدربية محم  أنور السادات: فق ت الجمهورية الدربية  
 واإلنسانية كلها رتل من ألل  الرتال، من ألي  الرتال وأخله الرتال.

 نبيل: كل ديه كانت م اهر إلخما، حقيقة عمله القومي. 

فق  اقتتر عل  الكتابة التوضيحية  1970وفيما يتدلق بم تمر القمة الدربية عام  
  عل  الشاشة مع مشه  تسجيلي.

 مسلسل رأفت الهجان كما عرضها آلخر هوية ا -9

 (8)جدول رق  

 هوية اآلخر كما عرضها مسلسل رأفت الهجان 
 % ك هوية اآلخر 

 85.4 831 إسرائيل

 4.1 40 ألمانيا

 3.4 33 يهود متر

 2‚1 20 بريدانيا/إنجلترا

 1.7 17 أمريكا

 1.3 13 فرنسا 

 1 10 إيداليا

 0.6 6 اليونان

 0.2 2 اتتحاد السوفيتي

 0.1 1 أوربا

 %100 973 المجموع الكلي 

تد دت تيسيات اآلخر الت  عبر عيها مسلسل رأفت الهجان، ويرتب  ذل  بالمترة 

م، وتيوع 1975م وحت  عام 1948ال رامي ب اية من عام  الدملالزميية الت  تياولها 

إسرائيل بيسبة تا، في مق متها وال رامي،  الدملتيسيات الشختيات األتيبية في 

، فبريدانيا بيسبة %3‚4، وم يهود متر بيسبة %4‚1، فسلمانيا بيسبة 85%‚4

، وم %1، وإيداليا بيسبة %1‚3، وفرنسا بيسبة %1‚7، وأمريكا بيسبة 1%‚8

، فسوربا بيسبة %0‚2، وتساوت إنجلترا واتتحاد السوفيتي بيسبة ‚%6اليونان بيسبة 

1‚0%. 
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صر مجتمع اآلخر اإلسرائيلي الت  عرضها ومن الج ير بالذكر ان عيا

 36مسلسل رأفت الهجان تضميت تمثيل اإلشكيازيم، وهو يهود الغرب، بواقع )

تكرارات  3،، وتمثيل السمارديم، وهم يهود الشرت، بواقع )%87‚8تكراًرا بيسبة 

،، ويتضح المارت %4‚9،، وبلغت فالة لير واضح )تكرارين بيسبة %7‚3بيسبة 

تمثيل اتشكيازيم كديتر من عياصر المجتمع اإلسرائيلي، والدياصر اليسبي بين 

األخرى توافقًا مع اعتبار اتشكيازيم، وهم يهود الغرب، امت اد للغرب كآخر مواته 

  لألنا المترية وفقًا للد ي  من المراتع الدلمية الت  ذكرت ذل .

المراتع  ومما سبق يتضح تد د وتيوع تيسية اآلخر اتماقًا مع ع ي  من 

الدلمية الت  أشارت إل  تغير هوية اآلخر واتسمها بال يياميكية وع م الثبات، كما 

يتضح المارت اليسبي بين إسرائيل كآخر والمالات اآلخرى التالية لها، مما يشير إل  

إلسرائيل كآخر مواته لألنا المترية، وتركيز التراع بييهما  ال رامي الدملإبراز 

رامي، كما تمت اإلشارة إل  "يهود متر" كآخر مضاد لمتر ال  الدملفي بيية 

ال رامي عن هوية  الدملن راً تنتمائهم واتحادهم مع إسرائيل ض  متر، وعبر 

  اآلخر من خالل الحوار ال رامي، والشختيات الت  تم تمثيلها في الدمل ال رامي.

دراسة واتفقت هذه النتيجة مع نتائ  عديد من الدراسات السابقة مثل  

شيماء بكر سليمان بعنوان "الذات واآلخر: صورة اآلخر اإلسرائيلي فى الدراما 

حيث اشارت ال راسة إل  إسرائيل كآخر مواته لألنا المترية،  التليفزيونية"

والت  بعنوان "صور اآلخر: دراسة فى الدال والمدلول"  مرقومة منصورودراسة 

 والت  تمثلأشارت نتائجها إل  ان اآلخر يسخذ أبداد وصور متد دة ف  سيات األنا، 

 .ف  إسرائيل ف  سيات األنا المترية هيا

دراسة ماهيناز رمزى بعنوان "عناصر تشكيل ف  حين لم تتمق هذه اليتيجة مع نتائج 

ائج هذه حيث اشارت نتهوية الذات واآلخر فى الخ اب الثقافى التليفزيوني" 

ال راسة إل  ان ممهوم هوية اآلخر ف  الخداب الثقاف  التليمزيوني تح د ف  "الغرب" 

أساسا وم اإلسرائيلي فاألوربي وم األمريك ، مما يدي  الي رة القومية عي  تح ي  

مع دراسة الذى تح د ف  "الغرب"، كما لم تتمق هذه اليتيجة ممهوم هوية اآلخر و 

والت   رة اآلخر اإلسرائيلي فى الدراما التليفزيونية"شيماء بكر بعنوان "صو

اشارت إل  إدرا  اآلخر اإلسرائيلي ف  الهوية األوربية ن را للدبيدة األوربية الت  

          تتدبغ بها إسرائيل ميذ نشستها.
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 العالقة بين جنسية اآلخر وسماته كما عرضها مسلسل رأفت الهجان  -10

 (9)جدول رق  

 العالقة بين جنسية اآلخر وسماته كما عرضها مسلسل رأفت الهجان

 السمات

 الجنسية

 أمريكية يونانية إي الية إنجليزية ألمانية إسرائيلية اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

ابية
إيج

 

 29.5 836 26.7 4 46.2 12 20 10 50 2 32.1 111 29.2 697 الذكا،

 13.1 372 - - - - - - - - 1.7 6 15.3 366 الونيية

 11.8 335 46.6 7 23.1 6 - - - - 15.3 53 11.3 269 الت ت

 10.8 305 13.3 2 - - 16 8 25 1 14.7 51 10.2 243 ال قة

 9.2 261 - - 11.5 3 36 18 25 1 5.5 19 9.2 220 الحذر

 8.7 246 - - 3.8 1 24 12 - - 1.7 6 9.5 227 اخالص الدمل

 8.5 241 - - 15.4 4 - - - - 9.2 32 8.6 205 ال عابة

 5.6 159 6.7 1 - - - - - - 11.3 39 5 119 اإلخالص

 1.3 36 - - - - - - - - 7.8 27 0.3 9 حس األسرة

 0.8 23 - - - - - - - - 0.6 2 0.9 21 الرومانسية

 0.4 10 6.7 1 - - - - - - - - 0.3 9 الت ين

 0.2 6 - - - - 4 2 - - - - 0.2 4 التضحية

 %62.6 2830 %51.7 15 %51 26 %83.3 50 %66.7 4 %78‚5 346 %60.7 2389 المجموع الفرعي

لبية
س

 

 27 457 28.6 4 36 9 - - - - 28.4 27 27 417 اتنمدال

 23 389 35.7 5 - - 100 10 - - 63.2 60 20.3 314 القلق

 13 220 - - 40 10 - - - - - - 13.6 210 المادية

 10.7 181 - - 24 6 - - - - 4.2 4 11.1 171 التودد

 8.2 139 - - - - - - - - - - 9 139 المكر والغ ر

 7.2 122 - - - - - - 50 1 - - 7.8 121 التدتس

 4.1 69 - - - - - - 50 1 4.2 4 4.1 64 الغرور

 1.4 24 - - - - - - - - - - 1.6 24 السخرية

 1.2 20 - - - - - - - - - - 1.3 20 األنانية

 1‚1 19 - - - - - - - - - - 1.2 19 الجبن

 1 17 - - - - - - - - - - 1.1 17 الديف

 0.9 15 35.7 5 - - - - - - - - 0.6 10 التمرد

 0.5 8 - - - - - - - - - - 0.5 8 حس الم اهر

 0.4 6 - - - - - - - - - - 0.4 6 الكذب

 0.1 2 - - - - - - - - - - 0.1 2 الش 

 0.1 2 - - - - - - - - - - 0.1 2 الخيانة

 0.1 2 - - - - - - - - - - 0.1 2 الشهوانية

 0.1 1 - - - - - - - - - - 0.1 1 البخل

 %37.4 %1693 %48.3 14 %49 25 %16.7 10 %33.3 2 %21.5 95 %39.3 1547 المجموع الفرعي

 %100 4523 %100 29 %100 51 %100 60 %100 6 %100 441 %100 3936 الكليالمجموع 

، وتضميت هذه ل رامي صورة مح دة لشختيات اآلخرا الدملرسم  

، مما يبرز تق يم %37‚4وسمات سلبية بيسبة  %62‚6التورة سمات إيجابية بيسبة 

ال رامي لتورة اآلخر بشكل إيجابي اتماقًا مع قاع ة التراع بين األنا واآلخر  الدمل

والت  تيه عل  إذا ق مت صورة اآلخر بشكل إيجابي فذل  ي ل عل  التورة 

 اإليجابية لألنا، ألن كالً ميهما يد  مررة ل خر.
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ويتضح وتود عالقة ارتبانية بين تيسية اتخر وسماتة، فاتسمت الشختية  

في حين بلغت نسبة السمات السلبية  %60‚7اإلسرائيلية بالسمات اإليجايبة بيسبة 

ال رامي صورة إيجابية للشختيات اإلسرائيلية عل  الرلم من  الدمل، فق م 39%‚3

، %29‚2يجابية سمة الذكا، بيسبة موقمه الراف  والد ائي لها،  وتضميت السمات اإل

، %10‚2، فال قة بيسبة %11‚3، وبلغت نسبة سمة الت ت %15‚3فالونيية بيسبة 

، في حين تت رت سمة اتنمدال %9‚2، فالحذر بيسبة %9‚5وإخالص الدمل بيسبة 

، كما اتسمت الشختية اإلسرائيلية %20‚3، والقلق بيسبة %27السمات السلبية بيسبة 

، وبلغت نسبة الغ ر %11‚1، والتودد لتحقيق متالحها بيسبة %13‚6بيسبة  بالمادية

 .%7‚8، والتدتس بيسبة %9والمكر 

بعنوان  محمد عماره واتفقت هذه النتيجة مع نتائ  دراسات سابقة مثل دراسة 

والت  اشارت إل  ان اتعتراس باآلخر وسماته هو "صورة اآلخر فى اإلسالم" 

كما اتفقت من أتل القضا، عل  فكرة تموت الذات ودونية اآلخر، اتعتراس باتختالس 

فق  توصلت نتائج ال راسة  هذه النتيجة مع فرض المراة الذى يحك  منظومة األنا واآلخر

والت  إل  أن الدمل ال رام  نسس ع ي  من السمات اإليجابية لشختيات األنا المترية 

جابية لشختيات اآلخر اإلسرائيلي بيسة ، ف  حين نسبت السمات اإلي%85بلغت نسبتها 

ل ، تحقيقا ألن اآلخر مررة عل  التوا %39.3: %60.7أعل  من السمات السلبية بواقع 

األنا، فاذا ادركت شختيات األنا شختيات اآلخر يشكل إيجابي فما هذا ات اندكاس 

 لتورتها.

الميسوبة لها  وفيما يتدلق بالشختية اإللمانية فبلغت نسبة السمات اإليجابية 

، فاتسمت الشختية األلمانية %21‚5، في حين بلغت نسبة السمات السلبية 78%‚5

،  %14‚7، وبلغت نسبة سمة ال قة %15‚3، والت ت بيسبة %32‚1بالذكا، بيسبة 

، %63‚2، وتضميت السمات السلبية سمة القلق بيسبة %11‚3فاإلخالص بيسبة 

 .%4‚2التودد والغرور بيسبة  ، وتساوت سمتا%28‚4واتنمدال بيسبة 

، في %66‚7وبلغت نسبة السمات اإليجابية الميسوبة للشختية البريدانية  

، وتضميت السمات اإليجابية الذكا، بيسبة %33‚3حين بلغت نسبة السمات السلبية 

، واقتترت السمات السلبية عل  %25، وتساوت سمتا ال قة والحذر بيسبة 50%

 لكل سمة. %50بيسبة سمت  التدتس والغرور 

، والسمات %83‚3واتسمت الشختية اإليدالية بالسمات اإليجابية بيسبة  

، واإلخالص %36، وتضميت السمات اإليجابية الحذر بيسبة %16‚7السلبية بيسبة 

، وبلغت نسبة سمة %16، فال قة بيسبة %20، والذكا، بيسبة %24ف  الدمل بيسبة 

مقت هذه السمات مع المهمة ، واقتترت السمات السلبية عل  القلق، وات%4التضحية 

الت  قامت بها الشختية اإليدالية كدميلة مداونة للمخابرات الدامة المترية، وحلقة 

 اإلتتال بييها وبين الشختية المحورية في إسرائيل. 
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وفيما يتدلق بالشختية اليونانية بلغت نسبة السمات اإليجابية الميسوبة لها  

، وتضميت السمات اتيجابية الذكا، %49بية في حين بلغت نسبة السمات السل 51%

، %15‚4، فال عابة بيسبة %23‚1، وبلغت نسبة سمة الت ت %46‚2بيسبة 

، وتضميت السمات %3‚8، واإلخالص ف  الدمل بيسبة %11‚5والحذر بيسبة 

 .%24، والتودد بيسبة %36، واتنمدال بيسبة %40السلبية المادية بيسبة 

، والسمات %51‚7كية بالسمات اإليجابية بيسبة واتسمت الشختية األمري 

، والذكا، %46‚6، وتضميت السمات اإليجابية الت ت بيسبة %48‚3السلبية بيسبة 

، وتساوت سمتا اإلخالص والت ين بيسبة %13‚3، فال قة بيسبة %26‚7بيسبة 

لكل  %35‚7، واقتترت السمات السلبية عل  سمت  القلق والتمرد بيسبة 6%‚7

 .%28‚6اتنمدال بيسبة سمة، و

ال رامي ق م الشختية اإليدالية واأللمانية  الدملومما سبق يتضح أن   

بتورة أيجابية بيسبة أعل  من الشختيات البريدانية، واإلسرائيلية، واليونانية، 

، %83‚3واألمريكية حيث بلغت نسبة السمات اإليجابية الميسوبة لتل  الشختيات 

عل  التوال ، في حين ق مت  %51‚7، و%51، و%60‚7، و%66‚7، و%78‚5و

الشختية اليونانية واألمريكية بتورة أكثر سلبية من الشختيات اإلسرائيلية، 

والبريدانية، واأللمانية، واإليدالية حيث بلغت نسبة السمات السلبية الميسوبة لهم 

 عل  التوالي. %16‚7، و%21‚5، %33‚3، و%39‚3، و%48‚3، و49%

والحقل الداللي لألسماء المستخدمة لديه للتعبير عن ة بين جنسية اآلخرالعالق -11

 هويته كما مسلسل رأفت الهجان 

 (10)جدول رق  

 العالقة بين جنسية اآلخر والحقل الداللي لألسماء المستخدمة لديه 

 للتعبير عن هويته كما عرضها مسلسل رأفت الهجان 

 الحقل الداللي لألسماء

 جنسية اآلخر 

 إسرائيلية 

 % ك

 49.5 52 إسرائيليون

 16.1 17 يهود

 7.6 8 عيتريون

 5.7 6 شتات

 3.8 4 سمارديم

 2.9 3 إشكيازيم

 2.9 3 متريون

 2.9 3 صهايية

 2.9 3 شرقيون

 1.9 2 ساميون

 1 1 كييوتز
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 1 1 أوربيون

 1 1 عرب

 1 1 ُمشاس

 %100 105 المجموع الكلي

، عالقة ارتبانية بين تيسية اآلخر الج ول السابق وتوديتضح من بيانات  

والحقل ال تلي لألسما، المرادفة لهويته ل يه، حيث استخ مت الشختيات اإلسرائيلية 

 %49‚5الد ي  من األسما، للتدبير عن هويتها ورد في مق متها "إسرائيليون" بيسبة 

إسرائيل، وم اسم "يهود" بيسبة  تدبيراً عن الهوية السياسية للشختية، وانتمائها ل ولة

للتدبير عن الهوية ال ييية للشختية اإلسرائيلية الت  تدتيق ال يانة اليهودية،  16%‚1

إلدرا  الشختية اإلسرائيلية لديتريتها،  %7‚6وبلغت نسبة سمة "عيتريون" 

وممارستها للسياسية الديترية باعتبارهم شدس ر المختار في األرض، وم اسم 

" للتدبير عن الهوية المشتتة للشختية اإلسرائيلية الت  تتسم بالوت، المزدو  "شتات

للونن الت  ول ت عل  أرضه وكبرت فيه، والونن الذى هاترت إليه، فهويتهم 

األساسية هي الشتات والتمرت تنتمائهم للد ي  من دول الدالم الشرقية والغربية، وع م 

للتدبير عن يهود الشرت، في  %3‚8رديم" وتود ونن لهم، وبلغت نسبة اسم "سما

للتدبير عن يهود الغرب، كما عبرت بد   %2‚9حين بلغت نسبة اسم "اشكيازيم" 

الشختيات اإلسرائيلية عن هويتها وانتمائها لل ول الت  هاترت ميها فبلغت نسبة اسم 

، كما عبرت الشختية اإلسرائيلية عن هويتها الشرقية %2‚9"متريون" 

، وأدركت الشختية اإلسرائيلية انتمائها %2‚9ة بيسبة متساوية بلغت والتهيوني

، وتساوى استخ امهم %1‚9للجيس السامي حيث استخ مت سمة "ساميون" بيسبة 

، فالكيبوتز هي %1ألسما، "كيبوتز"، و"أوربيون"، و"عرب"، و"مشاس" بيسبة 

ختيات اإلسرائيلية المزراع الت  يدمل بها اليهود المهاترين إلسرائيل، وعبرت الش

عن هويتها األوربية تنتما، بد  الشختيات اإلسرائيلية لل ول األوربية، كما 

ومن الجمل الحوارية التى وردت على لسان بية،عبرت عن انتمائها لل ول الدر

 شخصيات اآلخر للتعبير عن هويته وودنه:

ل  شوية وفي كل ليمي: من رتس السيين وإحيا مبتبدترين في كل حتة في كل ب      
 ونن مجموعة من الياس.

 روبير: أوت سيرييا مترية زي .     

 حيا: إن  مترن.     

 دافي : إتول ت في متر.     

 سيرييا: تحع إن  مترن وأنا مترية.     

 دافي : متيساش إن البيات دول يهود.     
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إن المركس فيها كثير دافي : إذا كيتم من الوكالة اليهودية فدال فالزم تدرفوا      
 من لير اليهود.

 حيا: مش ديه القضية شاؤؤل متيساش إني يهودية.     

عزرا: إنت تدرس يديي إية سمارديم واشكيياز يمكن إنت ما تحسش باللي      
   نما ‘إحيا حاسين به ألن  إبن شارل سمحون 

ية به ك ه لموت إحيا سمارديم سمارديم يديي يهود شرقيون يهود درتة وان          
   وشوس الحكومة مين الل  مسكها من الوزرا، 

مين اللي ماسكين أهم مياصس فيها اشكياز دافي  اشكياز يديي يهود أوربا            
   يهود درتة أول  أما إحيا صمر سمارديم 

 بتراحة يهود الدرب ملهمش أن قيمة ملهمش أن تزمة.            

 ن هيا  دول الل  اختاروا يرحوا الكيبوتز.يدقوب: الل  واقمي     

 دافي : ودول نبدا الل  هتبد هم عل  المشاس.     

 حيا: ما هو أنا كمان ض  الديترية.     

حيا: كلمة إسرائيل في ح  ذاتها عيترية وحكاية األرض الل  وع نا بها      
 الرب ده امتياز يساون الديترية.

عل  مستوى وإذا قولت ل  إن  تقف تيبي علشان سيرييا: وإذا قولت ل  إن       
 تقف في وش الدتابة الل  بيحكم باسم 

 صهيون.                  

دافي : ما أنا قولت ل  أسمي دافي  شارل سمحون يهودن ال يانة إسرائيلي      
 الجيسية.

 دافي : إسرائيلي.     

محون بتمت  شختية نحور: إحيا مدانا تتريح باسم سييور دافي  شارل س     
 إسرائيلية هامة.

 دافي : وفي بد  األحيان مع اإلسرائيلين نمسهم.     

 شمون: اإلسرائيلين.     

 يوسف: مش أهم من انيا ندرس انت ناوى تدمل أيه في إسرائيل.     

 دافي : أنا إسرائيلي ليليان.       

 دافي : بس أنا إسرائيلي.     
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 إسرائيلية.استر: الممروض إني      

 استر: إسرائيل أوًت.     

 سيرييا: إحيا مش عل  استد اد إنيا نلو  سمدة موانيين إسرائيلين شرفا،.     

حيا: إسمديي دافي  أنا يهودية زي  بالضب  أبويا يهودن وأمي يهودية      
 وأت ادن يهود ومميش دم لريس دخل الدائلة.

 حيا: أنا ض  التهيونية.     

دافي : في ناس كتير في إسرائيل مش مقيدين بالتهيونية بس مقتيدين ان      
 األرض ده ه  الل  وع نا بها الربو

 شاؤول: يضيف للشتات اليهودن شتات رخر.     

مونيكا: ي هر إنه مكتوب علييا أن نديش مشتتين نول عمرنا حت  لو كيا في      
 أرض الميداد.

بديةة  عةةن األرض دلةةوقت  لمةةا رتديةةا لهةةا أصةةبح مونيكةةا: األول شةةتات وإحيةةا      
 الشتات توانا.  

مما سبق يتضح تد د وتيوع الهويات الت  تيتم  إليها الشختية اإلسرائيلية في و 

مسلسل رأفت الهجان، وتدبيرها عن ذل  في حوارها ال رامي، ويتمق ذل  مع ع ي  من 

يل، وع م إدرا  الشختية المراتع الدلمية الت  أشارت إلشكالية الهوية في إسرائ

 اإلسرائيلية لهوية مح دة تيتمي إليها ن راً لتد د عياصر المجتمع اإلسرائيلي، وتيسياته. 

الحقل الداللي لألسماء المستخدمة لدى اآلخر للتعبير عن هوية مصر كما  -12

 عرضها مسلسل رأفت الهجان 

 (11)جدول رق  

 الحقل الداللي لألسماء المستخدمة لدى اآلخر للتعبير 

 عن هوية مصر كما عرضها مسلسل رأفت الهجان
 % ك الحقل الداللي لألسماء

 79.7 204 متريون

 13.3 34 عرب

 2.3 6 شرت أوسديون

 2.3 6 مسلمون

 0.8 2 شرقيون

 0.8 2 مسيحيون

 0.8 2 فراعية

 %100 256 المجموع الكلي 

استخ مت شختيات اآلخر ع ي ًا من األسما، في حوارها ال رامي للتدبير عن  
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 %79‚7إدراكها لهوية متر، وتضمن الحقل ال تلي لهذه األسما، اسم "متريون" بيسبة 

القدرية للشدس المترن وانتمائه لل ولة المترية، وم اسم الونيية  لإلشارة إل  الهوية

انتما، الشختية المترية للونن الدربي، وتساوى للتدبير عن  %13‚3"عرب" بيسبة 

تدبيًرا عن إدرا  الهوية الشرقية  %2‚3استخ ام "شرت أوسديون"، و"مسلمون" بيسبة 

وال ييية للشختية المترية، وم تساوت أسما، "شرقيون"، و"مسيحيون"، و"فراعية" 

شرقية ، وعبر اسم "شرقيون" عن إدرا  شختيات الخارتي للهوية ال%0‚8بيسبة 

لمتر، كما عبر اسم "مسيحيون" عن إدرا  شختيات الخارتي ل يانة بد  الشختيات 

المترية بال يانة المسيحية، وعبر اسم "فراعية" عن إدرا  شختيات اآلخر الخارتي 

شخصيات من الجمل الحوارية التى رددها او للهوية التاريخية للشختيات المترية.

 آلخر للتعبير عن هوية مصر:

 راكس مترن. 16الكابتن: متيساش كمان إن المركس عليها       

 الكابتن: تشوفوا بيتتل بمين ختوصاً المتريين.     

 كان: قولت إن  مالكش ح  في متر.     

 ديموس: إنت مش مترن يابيهو     

عزرا: إنت كيت عايش في متر مميش فرت بين أن مسلم ومسيحي أقوم      
 اتي هيا أتقي ك ه.

 سيرييا: دافي  من مجتمع مترن يديي من مجتمع شرقي.         

 دافي : إذا ما كيتوش تدرفوا إن المركس فيها ع د ت بسس به من المتريين.     

 أندونيو: المتريين الل  عل  المركس.      

 هيلين: المتريين ألرقوا الم مرة إيالت.     

 ا ك هونحور: وليه ميكونش المتريين الل  عملو     

 دافي : اتهتمام الش ي  ممكن يخلي المتريين يهتموا بسنهم يدرفوا انا مينو     

 يوسف: أهم حاتة باليسبة لييا خبرت  مع المتريين.     

 اندونيو: المره ده هي يي المتريين درس عمرهم ما هييسوه.     

 به.سيرييا: وليه ميكيش المتريين وصلوا لمستون إحيا مدملياش حسا     

 يوسي: الياس ديه بتتترس كسن الدرب هيتغيروا بين يوم وليلة     

 ايزا : إنت عارس حبيبي إستراتيجية الحرب بييا وبين الدرب.      

 هيلين: مش مدي  ك ه إن في حرب بين إسرائيل وال ول الدربية إن حيات  تقف.     
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 الدرب وترتع تاني.ايزا : ألن خزانات الوقود ساعتها متق رش توصل ألرض     

يوسي: عب  الياصر مستحيل يتيازل عن مساع ة وورة الجزائر وإت كان      
 وضده في الونن الدربي هيتهز.

 يهوديت: أنا شايمة إنيا نتمق مع اويين مع الدرب.     

 حيا: وإحيا بيداني من الل  إنتم بتدملوه مع الدرب.      

عمون: متيسوش إن الحياة تزم تب و نبيدية ت ا إحيا بالذات تزم نتترس        
  كسن الحياة ماشية بشكل نبيدي الدرب وختوصا 

 المتريين لهم عيون بترص  كل كبيرة وصغيرة.               

 دافي : تحع إن الدرب بيقولوا نمس الكالم علييا مش بس الحكومة.     

 يوم ان الدرب عايزين يرمونا في البحر. شتري : وبيوهميا كل      

 دافي : أوكي يهوديت أتمق مع اويين من الدرب بيمس مرتس اإلسرائيلي.     

 كريج: عي نا الد ي  من األص قا، في الدالم الدربي.     

 ايلياهو: صمقة هتغير كثير في الشرت األوس .      

 .دافي : أمريكا مش ممكن ت خل في الشرت األوس      

حيا: قبل لما تيجي إسرائيل كيت بتحس بسن فرت بيي  وبين أن مسلم أو      
 مسيحي.

 هيلين: كتاب المسلمين المق س.     

 لي ا: الموقف ملتهس ت ا في الشرت األوس .     

 فرانكا: الموقف متوتر أون في الشرت األوس .     

 لي ا: وإذا كان خاص بالشرت األوس .       

 ا: أهال بالمرعون الماتن.لي         

ولن  تتفنق هنذه النتيجنة منع نتننائ  دراسنة ماهينناز رمنزى بعننوان" عناصننر 

والت  اشارت إلة  ان  تشكيل هوية الذات واآلخر فى الخ اب الثقافى التليفزيونى"

، وةم الدربيةة قاع ة ادرا  اآلخر لألنا تدتم  عل  ادراكها ف  سياقها وهويتها القومية

 .المتريةالهوية الونيية 
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 ن جنسية اآلخر وإدراكه لهوية مصر كما عرضها مسلسل رأفت الهجان يالعالقة ب  -13

 (12)جدول رق   

 العالقة بين جنسية اآلخر وإدراكه لهوية مصر كما عرضها مسلسل رأفت الهجان

 هوية مصر

 جنسية اآلخر 
 اإلجمالي

 أمريكية يونانية إي الية إنجليزية ألمانية إسرائيلية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 78.5 208 57.1 4 40 2 25 1 33.3 1 63 17 83.5 183 ونيية

 14 37 14.3 1 60 3 - - 33.3 1 18.5 5 12.3 27 قومية

 2.6 7 - - - - - - 33.3 1 - - 2.7 6 شرقية

 2.4 6 14.3 1 - - 25 1 - - 11.1 3 0.5 1 إسالمية

 1.1 3 - - - - 25 1 - - 3.7 1 0.5 1 شرت أوسدية

 0.7 2 14.3 1 - - - - - - - - 0.5 1 قبدية

 0.7 2 - - - - 25 1 - - 3.7 1 - - فرعونية

المجموع 

 الكلي
219 100% 27 100% 3 100% 4 100% 5 100% 7 100% 265 100% 

يتضح من بيانات الج ول السابق وتود عالقة ارتبانية بين تيسية اآلخر  

إدرا  اآلخر للهوية القدرية لمتر  وإدراكه للهوية المترية، حيث بلغت نسبة

، والهوية %2‚6، فالهوية الشرقية بيسبة %14، والهوية القومية بيسبة 78%‚5

، وتساوى إدرا  %1‚1، والهوية الشرت أوسدية بيسبة %2‚4اإلسالمية بيسبة 

 .%0‚7اآلخر للهوية القبدية، والمرعونية لمتر بيسبة 

لمترية بإختالس تيسياته، واختلف إدرا  شختيات اآلخر للهوية ا 

، %83‚5للشختية المترية بيسبة  الونييةفسدركت الشختية اإلسرائيلية الهوية 

، وتساوى %2‚7، فالهوية الشرقية بيسبة %12‚3فالهوية القومية الدربية بيسبة 

إدرا  الشختية اإلسرائيلية للهوية اإلسالمية، والشرت أوسدية، والقبدية بيسبة 

 الونييةارت اليسبي بين إدرا  الشختية اإلسرائيلية للهوية ، ويتضح الم0%‚5

لمتر والهويات األخرى، ويتمق ذل  مع توتهات الشختية اإلسرائيلية الت  تمتل 

ف  إنار مي ومة التراع بين األنا  إدراكها لمتر ك ولة مستقلة عن ال ول الدربية

متر، كما أدركت الشختية ، عل  الرلم من إدراكها للهوية القومية الدربية لواآلخر

 اإلسرائيلية الهوية الثقافية وال ييية للشختية المترية.

ومن الجدير بالذكر عدم اتفاق هذه النتيجة مع النتائ  التى توصلت إليها  

عناصر تشكيل هوية الذات واآلخر فى الخ اب دراسة ماهيناز رمزى بعنوان "

ممهوم الذات داخل الخداب الثقاف  والت  اشارت إل  ان  الثقافى التليفزيوني"

التليمزيوني تح د ف  اتنتما، إل  األمة الدربية باليسبة األكبر وم اتنتما، إل  متر، 

 .مما يدي  التركيز عل  الممهوم القوم  ف  تح ي  هوية الذات



 العامة المصريةهوية األنا واآلخر فى الدراما التليفزيونية المأخوذة عن ملف المخابرات 

 682                              عشر الثانيالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

للشختية  الونييةوفيما يتدلق بالشختية األلمانية ، فق  أدركت الهوية  

، والهوية اإلسالمية بيسبة %18‚5، فالهوية القومية بيسبة %63المترية بيسبة 

، في حين %3‚7، وتساوى إدراكها للهوية الشرت أوسدية والمرعونية بيسبة 11%‚1

، والقومية، والشرقية لمتر بيسبة الونييةتساوى إدرا  الشختية البريدانية للهوية 

، واإلسالمية، والشرت ييةالون، كما تساوى إدرا  الشختية اإليدالية للهوية 33%‚3

را  الشختية اليونانية لهوية ، واقتتر إد%25أوسدية، والمرعونية لمتر بيسبة 

، وأدركت %40بيسبة  الونيية، والهوية %60عل  الهوية القومية الدربية بيسبة متر 

، وتساوى اإلدرا  للهوية %57‚1لمتر بيسبة  الونييةالشختية األمريكية الهوية 

 .%14‚3إلسالمية، والقبدية لمتر بيسبة القومية، وا

ً للهوية    الونييةومما سبق يتضح أن الشختية اإلسرائيلية كانت األكثر إدراكا

لمتر، في حين أدركت الشختية اليونانية الهوية القومية بيسبة أعل  من شختيات اآلخر 

لشرقية لمتر في األخرى، وكانت الشختية البريدانية أكثر إدراًكا للهوية اذات الجيسيات 

حين أدركت الشختية اإليدالية الهوية اإلسالمية، والشرت أوسدية، والمرعونية لمتر بيسبة 

األخرى، وكانت الشختية األمريكية أكثر إدراًكا  ذات الجيسياتاعل  من شختيات اآلخر 

 متر.من للهوية القبدية لمتر، واتمق ذل  مع توتهات شختيات اآلخر وتيسيتها، وموقمها 

العالقة بين جنسية اآلخر والحقل الداللي للصفات المستخدمة لديه للتعبير عن   -14

 مسلسل رأفت الهجان ألنا المصرية/العربية كما عرضها صورة ا

 (13)جدول رق  

 العالقة بين جنسية اآلخر والحقل الداللي للصفات المستخدمة للتعبير عن

 مسلسل رأفت الهجانلمصرية/العربية كما عرضها اصورة األنا  

 الحقل الداللي للصفات

 جنسية اآلخر 
 اإلجمالي

 يونانية إنجليزية ألمانية إسرائيلية

 % ك % ك % ك % ك % ك
ية

ر
ت

لم
 ا
نا
أل

ا
 

 14.3 4 - - - - - - 19 4 ونييون

 14.3 4 50 1 - - - - 14.3 3 أذكيا،

 10.7 3 - - - - - - 14.3 3 مياضلون

 7.1 2 - - - - - - 9.5 2 بالداداتمتمسكون 

 7.1 2 - - - - - - 9.5 2 أقويا،

 7.1 2 - - - - 50 2 - - كرما،

 3.6 1 - - - - - - 4.8 1 ووار

 3.6 1 - - - - - - 4.8 1 ذوو خلق رفيع

 3.6 1 - - - - - - 4.8 1 ف ائيون

 3.6 1 50 1 - - - - - - متسامحون

 3.6 1 - - - - - - 4.8 1 مدان ون

 3.6 1 - - - - - - 4.8 1 ع ما،

 3.6 1 - - - - - - 4.8 1 شرفا،

 3.6 1 - - - - 25 1 - - مريحون

 3.6 1 - - - - 25 1 - - صادقون

 3.6 1 - - 100 1 - - - - مخلتون في عملهم

 3.6 1 - - - - - - 4.8 1 لافلون

 %77.8 28 %100 2 %100 1 %57.1 4 %80.8 21 المجموع الفرعي
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ية
رب

لد
 ا
نا
أل

ا
 

 37‚5 3 - - - - - - 60 3 أع ا،

 12‚5 1 - - - - - - 20 1 متتارعون

 12‚5 1 - - - - - - 20 1 مستسلمون

 12‚5 1 - - - - 33.3 1 - - مستهترون

 12‚5 1 - - - - 33.3 1 - - مختلون في عملهم

 12‚5 1 - - - - 33.3 1 - - همجيون

 %22‚2 8 - - - - %42.9 3 %19.2 5 الفرعيالمجموع 

 %100 36 %100 2 %100 1 %100 7 %100 26 المجموع الكلي

استخ مت شختيات اآلخر كثيًرا من التمات للتدبير عن صورة األنا  

المترية والدربية ل يها، وتضميت التمات المستخ مة لوصف األنا المترية سمت  

،، %14‚3تكرارات بيسبة متساوية بلغت  4"الونيية" و"الذكا،" بواقع )

،، وتساوت سمة "متمسكون %10‚7تكرارات بيسبة  3و"مياضلون" بواقع )

،، كما تساوت سمة "ووار"، %7‚1بالدادات"، و"أقويا،"، وكرما، )بتكرارين بيسبة 

و"ل يهم أخالت"، و"ف ائيون"، و"متسامحون"، و"مدان ون"، و"مخلتون في 

لكل سمة،، في حين  %3‚6كرار واح  فق  لكل سمة بيسبة عملهم"، و"شرفا،" )بت

،، %37‚5تكرارات بيسبة  3وردت في مق مة سمات األنا الدربية "األع ا،" بواقع )

وتساوت سمة "متتارعون"، و"مستسلمون"، و"مستهترون"، و"مخلتون في 

 لكل سمة،. %12‚5عملهم" )بتكرار واح  فق  بيسس متساوية بلغت 

نات الج ول السابق وتود عالقة ارتبانية بين تيسية اآلخر ويتضح من بيا 

والحقل ال تلي للتمات المستخ مة ل ية للتدبير عن األنا المترية والدربية، فتد دت 

السمات الت  وصمت بها الشختيات اإلسرائيلية األنا المترية حيث تتضميت سمة 

ذكيا،"، و"مياضلون" ،، وتساوت سمتا "أ%19تكرارات بيسبة  4"ونييون" بواقع )

،، وتساوت سمتا "متمسكون بالدادات" و"أقويا،" %14‚3تكرارات بيسبة  3بواقع )

،، كما تساوت سمة "ووار"، و"ذوو خلق رفيع"، %9‚5)بتكرارين بيسبة 

و"ف ائيون"، و"مدان ون"، و"ع ما،"، و"شرفا،"، و"لافلون" )بتكرار واح  فق  

مات األنا المترية، وصمت الشختيات ،، وعل  نقي  س%4‚8لكل سمة بيسبة 

،، والتتارع %60تكرارات بيسبة  3اإلسرائيلية األنا الدربية بالد ا، بواقع )

 لكل سمة،. %20واتستسالم )بتكرار واح  فق  بيسبة متساوية بلغت 

ومما سبق يتضح أن الشختيات اإلسرائيلية أدركت األنا المترية بتورة  

للسمات السلبية،  %4‚8مقابل  %95‚2مات اإليجابية إيجابية حيث بلغت نسبة الس

الت  اقتترت عل  سمة "لافلون" في حين تد دت السمات اإليجابية للشختية 

المترية، في حين أدركت الشختيات اإلسرائيلية األنا الدربية بتورة سلبية؛ حيث 

ين ال رامي عل  التراع ب الدملاقتترت عل  السمات السلبية، مما يبرز تركيز 

اإلسرائيلي، وإدرا  كل ميهما ل خر بتورة إيجابية، وفقاً ر األنا المترية، واآلخ

 لقاع ة التراع بين األنا واآلخر واعتبار كل ميهما مررة آلخر.
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وفيما يتدلق بالشختية األلمانية، فق  وصمت شختيات األنا المترية  

،، وتساوت سمتا %50بيسبة بالسمات اإليجابية، الت  تضميت سمة الكرم )بتكرارين 

لكل سمة،، في حين وصمت األنا  %25المرح، والت ت )بتكرار واح  فق  بيسبة 

الدربية بالسمات السلبية بيسبة أعل  من السمات اإليجابية حيث تضميت السمات 

السلبية سمت  "مستسلمون"، و"مستهترون" )بتكرار واح  فق  بيسبة متساوية بلغت 

قتترت السمات اإليجابية عل  سمة اإلخالص في الدمل لكل سمة،، وا 33%‚3

 ،.%33‚3)بتكرار واح  فق  بيسبة 

واقتتر وصف الشختيات البريدانية، واليونانية لألنا المترية عل   

السمات اتيجابية، حيث وصمت الشختية البريدانية األنا المترية باإلخالص في 

ليونانية بالذكا،، والتسامح )بتكرار تكرارات،، ووصمتها الشختيات ا 7الدمل بواقع )

من الجمل الحوارية التى تتضمن صفات استخدمتها و واح  فق  لكل سمة،.

 :المصرية و العربية لوصف األنا باختالف جنسياتهشخصيات اآلخر 

 صروس: المتريين ألبية المتريين ممهموش حاتة لح  ما راحوا.     

 دافي : مش أخيس من المتريين.     

 دافي : أيوه مجرد ب اية لكن بالرلم من الضغون الل  عليه ق ر يتم .     

 استر: تمتكر إحيا هيق ر ندمل حاتة مع الرتل الديي  ده.     

 يوسف: إحيا محانين ببحر من األع ا،.     

يوسف: كليا عارفين المتريين كويس أون وعارفين ق رتهم وأن تحليل      
 لو قامت أية محاولة  علمي بيقول إنهم مش ممكن حت 

 ده من يوم لما قامت الثورة إنهم يق روا يوصلوا للمستوى ده أب ا.                   

سيرييا: عب  الياصر وزمال،ه شباب صغيرين في عز شبابهم وفوت ك ه      
 ووار.

واح  في  53أورلو: رئيس الوزرا، بيقول علياً إن الم ائيين المتريين قتلوا      
 شهر الل  فاتوا.الكام 

 ألبرتو: إنت فاهم إن المتريين حاسين بال نيا .     

سيرييا: يقولوا الحقيقة يقولوا إنهم مش عايزين يمهموا إن متر دلوقت       
 حاتة ومتر الل  عشيا فيها حاتة وانية. 

سيرييا: عب  الياصر حاتة من اويين إما إنه شاب عارس بالضب  بيدمل إيه       
 تهور وفي الحالتين اتحتكا  به خدر.أو شاب م

سيرييا: واضح إن تمال عب  الياصر بيرد عل  الل  حتل بجماعات من      
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 الم ائين بتدبر الح ود وده الل  هيجييي.

 دافي : المتريين مش بالسذاتة ديه.     

 تون: ونمترض إن المتريين أذكيا،.     

 ديه.دافي : إن المتريين مش ألبية لل رتة      

 دافي : مدي  ك ه إن المتريين بس هما الل  عي هم أخالت وونييةو        

دان: إنت عارس دافي  نبدا إن أراضي الم ائين الدرب ختوصا المتريين        
 أصبحت مزعجة لييا.

 دافي : مدقول يكون المتريين بالغباوه ديهو       

  استثيا، مع أع ائها.عمون: إحيا ال ولة الوحي ة الل  ح ودها بال      

 ايزا : لكن سمدت إن المتريين كانوا بيدملوا عمليات إنتحارية.     

سيرييا: اللي يخوس أكثر إن الم ائيين المتريين مش بيهاتموا المواقع        
 والقوافل بس، أل دول بياخ وا أسرى مدهم.

 شاؤول: يق ر يتخيل إن ف ائيين متريين بيدبروا القياة.      

 دافي : تدتق  إن عب  الياصر ممكن يكون بالسذاتة ديهو     

 دان: أيوه بس أنا أشه  إنه كان ختم شريف فدال.     

هيلين: أرتو  توصل للشدس المترن شكرن الحار عل  كرمه ورقته      
 وحسن استقباله لضيوفه.

تتور هيلين: نبدا عارفين الكرم الل  بيكتس عن الدرب في أوربا مكيتش أ     
 إذا كان األمر يخه المتريين إنه هيجي الرد 

ختوصا إن الشائع عن الدرب إن الوقت مالوش قيمة  بالسرعة ديه                   
 عي هم.

هيلين: أمال إيه اللي بيقولوه عن الدرب ده في أوربا أنا بكرر أسمي ياتماعةة      
 لكن ال قة في األسلوب رسمه.

يات اآلخر لألنا المترية عن األنا الدربية، ومما سبق يتضح فتل شخت 

وإدراكهم لألنا المترية بتورة أكثر إيجابية من األنا الدربية، ويرتب  ذل  بإدرا  

لدربية، والم افدة عن حقوت الدرب، شختيات اآلخر لمتر كسكبر قوة في ال ول ا

ذات واآلخر: محيي الدين الالذقانى بعنوان "الواتفقت هذه النتيجة مع نتائ  دراسة 

والت  اشارت إل  أن صورة الدرب في دراما اتخر  تحوالت الصورة النم ية"
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وبشكل خاص السييما الغربية اختزلت ف  الثرى الوقح واإلرهابي الذى ت يقيم اى 

وزن للحياة البشرية، وان التور الدربية الشاملة الميدكسة ف  هذه ال راما تد  ه  

   الضحية.

عن هوية اآلخر تخدمة لدى األنا المصرية للتعبيرالداللي لألسماء المسالحقل  -15

 لهجان اكما عرضها مسلسل رأفت 

 (14)جدول رق  

 الحقل الداللي لألسماء المستخدمة لدى األنا المصرية للتعبير 

 عن هوية اآلخر كما عرضها مسلسل رأفت الهجان
 % ك الحقل الداللي لألسماء

 64.3 275 إسرائيليون

 26.4 113 يهود

 4 17 إنجليز/بريدانيون

 2.3 10 أمريكيون

 1.2 5 صهايية

 0.9 4 فرنسيون

 0.5 2 اتتحاد السوفييتي

 0.2 1 أوربيون

 0.2 1 الغرب

 %100 428 المجموع الكلي

استخ مت شختيات األنا المترية كثيًرا من الكلمات واألسما، ال الة عل   

أن كلمة "إسرائيليون" تا،ت في مق مة األسما، الت  اآلخر باليسبة لها، ويتضح 

، للتدبير عن الهوية السياسية %64‚3تتضميها الحقل ال تلي حيث بلغت نسبتها 

وية تدبيراً عن اله %26‚4ل خر المواته لألنا المترية، وم اسم "يهود" بيسبة 

لغت نسبة اسم ، وب%2‚3، و"أمريكيون" بيسبة %4، وم "إنجليز" بيسبة ال ييية ل خر

، %0‚9، وتساوى اسما "بريدانيون"، و"فرنسيون" بيسبة %1‚2"صهايية" 

، وتساوى اسما "أوربيون"، و"الغرب" بيسبة %0‚5و"اتتحاد السوفييت " بيسبة 

من الجمل التى قالتها شخصيات األنا المصرية وتضمنت التعبير عن هوية و .0%‚2

 اآلخر:

 إسرائيل.محسن: إن  عايزه يروح      
 مليون إسرائيلي. 2محسن: إنت وس       
 محسن: بس تحع إنها إسرائيلية.        
 رأفت: مش حضرت  قولت لي إني أكون صهيوني أكثر ميهم.     
 عزيز: بقي يافي م بد  لما أحارب التهيانية أنبل دور.     
 ن يم: ده ميخائيل باريهودا ضاب  المخابرات اإلسرائيلي.     

 محسن: أنا عايز مي  أخبار اليهود الل  في إسرائيل.     
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 محسن: هو متخته في ت ريس الشباب اليهود عل  عمليات التخريس والقتل. 

 محسن: متيبة من متائس اليهود.     

 رأفت: بس أكي  اليهود عارفين.     

 محسن: قليل أون من اليهود الل  يدرفوا إسمه الحقيقي.       

 إيزا  بن عمتان رائ  مهي س في القوات اإلسرائيلية. عزيز:     

ن يم: كان عل  عالقة بواح ة إسرائيلية ورلم تحذيرنا له إت إنه مسمدش        
 الكالم شكت في تترس بسي  وهي الل  بلغت عيه.

عزيز: ب ات محاوتت إلتيال عب  الياصر تكتر إنجلترا وفرنسا وإسرائيل        
 لوبها .وكل دولة ولها أس

 عزيز: فرنسا عق ت صمقة مع إسرائيل.     

 ن يم: وفي وف  إسرائيلي عسكرن بيزور فرنسا.     

 محسن: هتقول لهم نمس الل  قولته لإلنجليز عل  ح ود ليبيا.      

 مذيع: وأك  وزير الخارتية البريداني أن القوات البريدانية سوس تيسحس من القياة.    

 ح  من أص قائيا في أوربا يقوم بالمهمة ديه. متدمي: ممكن أن     

 رأفت: المهي س األمريكاني مستييي.     

 رأفت: ودول لهم ي  في تمجير مكاتس اإلستدالمات األمريكيةو     

محسن: تي  من هيا وتد يهود وسمرهم أوروبا في رحالت سياحية هيا       
 أديهم بسبورات إسرائيلية راحوا بها إسرائيل.

 محسن: هو الل  هيبقي يقابل  في أوروبا.     

 محسن: ممكن خبير إنجليزن أو أمريكاني خ   مداه.     

 عزيز: إنت مش نمس  تزور أوروبا و     

تمال عب  الياصر: بل وقام أص قاؤنا في اتتحاد السوفيتي بإخدار الوف       
 البرلماني الذن كان يزور موسكو في مدلع الشهر 

 الماضي بسن هيا  قت  مبيت ض  سوريا.                              

 متدمي: التهيانية حبوا يد وا بورف اد.     

ومما سبق يتضح تد د األسما، والكلمات الت  تضميها الحقل ال تلي ل ى  

، وبلغت نسبة األسما، المستخ مة للتدبير عن ية اآلخراألنا المترية للتدبير عن هو
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، واختلمت هذه األسما، بين التدبير عن الهوية السياسية، %91‚9"إسرائيل" كآخر 

وال ييية، وال عائية إلسرائيل، ويتضح المارت اليسبي بين األسما، المستخ مة للتدبير 

عن إسرائيل والشختيات اإلسرائيلية كآخر مضاد لألنا المترية واألسما، األخرى 

، الت  تضميت "اإلنجليز" بيسبة تدبير عن هوية اآلخرلل الت  تتضميها الحقل ال تلي

، و"األمريكيون"، و"المرنسيون"، ويتمق ذل  مع مقولة "ديياميكية اآلخر وتغير 4%

ً للحقائق التاريخية والسياسية اعتبرت متر إ نجلترا، وفرنسا رخر هويته"، فوقما

ومقاومة الشدس  مضادًا لألنا المترية أويا، فترات احتاللها لألراضي المترية،

المترن لالحتالل البريداني والمرنسي، كما عبر عن الغرب، وأوربا ككل كآخر 

مواته لألنا المترية، وم تغيرت كييونة اآلخر بد  تحرير األراضي المترية من 

اتستدمار البريداني والمرنسي إل  إسرائيل، وب أ التراع المترى اإلسرائيلي من 

م 1948، وكذل  التراع الدربي اإلسرائيلي من عام م1973م وحت  عام 1956عام 

وحت  اآلن، وتشير كثير من المراتع الدلمية إل  أن إسرائيل كانت ومازالت اآلخر 

 المواته ألنا المترية والدربية.

الحقل الداللي للصفات المستخدمة لدي األنا المصرية للتعبير عن صورة اآلخر  -16

 مسلسل رأفت الهجانكما عرضها 

اتضح من نتائج التحليل أن شختيات األنا المترية استخ مت كثيًرا من  

التمات للتدبير عن صورة اآلخر اإلسرائيلي، الت  تضميت سمات سلبية وايجابية 

تكرارات عل  التوالي،، تدبيراً عن التورة السلبية   5تكراًرا مقابل 23بواقع )

 ً مع التراع بين متر وإسرائيل للشختية اإلسرائيلية ل ن األنا المترية توافقا

 واحتالل إسرائيل لألراضي المترية.

 10) 4:5وتت رت السمات السلبية سمت  "خواتة"، و"ع و" بيسبة  

تكرارات عل  التوالي،، وتساوت سمة "القسوة"، و"ازدوا   8تكرارات مقابل 

  فق  الوت،"، و"اتلتتاب"، و"الخوس"، و"الغملة"، و"أوتد أبالسه" )بتكرار واح

لكل سمة ميها،، في حين اقتترت السمات اإليجابية عل  "الخبرة"، و"الذكا،" 

 )بتكرارين لكل ميهما،، فالقوة )بتكرار واح  فق ،.

ومما سبق يتضح ان السمات السلبية للشختية اإلسرائيلية عبرت عن أنها  

ولافلة، شختية لريبة عن األنا، وع و لها، كما عبرت عل  أنها مغتتبة، وتبانة، 

من الجمل و وشيدانه، في حين اتسمت هذه الشختية بالذكا،، والخبرة، والقوة.

الحوارية التى تتضمنت الصفات المعبرة عن صورة اآلخر اإلسرائيلي لدى األنا 

 المصرية:

محسن: اليهود ياحسن التدامل مع الياس ده أوبت إنهم مش عباقرة لكن تزم      
 ندترس إن خبرتهم كبيرة أون في المجال ده هل تمتكر 

 يكونوا ممكن بلدوا الددم بسهولةو                   
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 متدمي: مش ممكن يكون اليهود بالسذاتة ديه مش ممكن!     

يلدبوا اللدبة بوشين متق رش تمتح بق  فيه رأفت: أصل وتد األبالسة دول ب     
 بكلمة وش تاني مح ش يدرفة إت هما.

 متدمي: ألنهم م ربين.     

وهما بيخترعوا حاتات لريبة عن اليهود  1948متدمي: من أيام حرب      
 قته وحكايات عن دها، اليهود وشدارتهم وقسوتهم 

 وقوتهم وق راتهم.                     

 رأفت: الد و من أمامكم والبحر من وراكم.     

عزيز: ما كيتش أيام صدبة وبس كانت أيام مريرة ت ا عايش وس  محي       
 من أع ا، بل ه.

 رأفت: إذا زحف الجيش المترن لمالقاة الد و.     

 مذيع: صرح مت ر عسكرن بسن قواتيا الجوية ق  تت ت للد و.     

 هيا  خدة من الد و لغزو سوريا.تمال عب  الياصر: كان      

 مذيع: وبد  مدركة مريرة أبل  فيها تيودنا بالً، ع يما اضدر الد و للمرار.      

مذيع: أق م الد و في الساعة التاسدة من صباح اليوم عل  تريمة ت ي ة تموت      
 ح  التتور.

يي ر ن يم: الرياضة علمتيي حاتة مهمة ت ا إن مواتهة الختم من حيث      
 ه  أضمن وسيلة لالنكسار.

رأفت: أصل حكاية الوت، للونن الل  إحيا بيحس بها في متر أو يشدر بها      
   أن موانن في أن دولة من دول الدالم يديي مش 

 موتودة في إسرائيل بيمس المديي.                 

إلتتس رأفت: اإلسرائيلي تاد ت ا في دفاعه عن األرض ألنه حاسس أنه      
 حاتة مش بتاعته هو يمكن يكون مقتيع صحيح إن 

ربيا سبحانة وتدالي وع ه باألرض لكن هو عي ه إحساس دائم ومستمر                 
 بالخوس.

 رأفت: اإلسرائيلين نايمين في الدسل ولو تخ وا رأي  تزم نضرب دلوقت .     

محمند واتمقت هذه اليتيجة مع نتائج ع ي  من ال راسات السابقة وميهةا دراسةة   

والتةة  اشةةارت إلةة  أن  التغمرتننى بعنننوان "تمننثالت الصننراع بننين األنننا واآلخننر"
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صورة اآلخر ليست فدال ه  اآلخةر، فدلة  الةرلم مةن ان الةيه الة رام  لمسلسةل 

لية بمةةارت نسةةبي كبيةةر رأفةةت الهجةةان نسةةس السةةمات اإليجابيةةة للشختةةيات اإلسةةرائي

عن السمات السلبية، ات ان التمات الت  استخ مت ف  بييةة الةيه الة رامي حة دت 

كمننا اشننارت نتننائ  دراسننة صةةورة سةةلبية ل خةةر اإلسةةرائيلي لةة ى األنةةا المتةةرية، 

إلة  ان  شيماء بكنر بعننوان "صنورة اآلخنر اإلسنرائيلي فنى الندراما التليفزيونينة"

  .الوحش  ف  ممارساته المغتتس  و المدت ىاآلخر اإلسرائيلي هو الد

العالقة بين جنسية اآلخر وأساليت تعامل األنا المصرية مع شخصياته كما  -17

 عرضها مسلسل رأفت الهجان 

 (15)جدول رق  

العالقة بين جنسية اآلخر وأساليت تعامل األنا المصرية مع شخصياته كما عرضها 

 مسلسل رأفت الهجان
موقف 

األنا 

 المصرية

 جنسية اآلخر 
 اإلجمالي

 يونانية إي الية إنجليزية ألمانية إسرائيلية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

رف  

 وع ا،
1067 100 - - - - - - - - 1067 92.9 

 7.1 81 100 5 100 11 100 9 100 56 - - قبول

المجموع 

 الكلي
1067 100% 56 100% 9 100% 11 100% 5 100% 1148 100% 

تداملت الشختية المترية في مسلسل رأفت الهجان مع الد ي  من  

الشختيات اإلسرائيلية، واأللمانية، واإلنجليزية، واإليدالية، واليونانية، واختلف 

تدامل الشختية المترية مع هذه الشختيات بإختالس تيسيتها، فورد تدامل 

، والقبول %92‚9الشختية المترية مع شختيات اآلخر بالرف  والد ا، بيسبة 

 .%7‚1والتداون بيسبة 

ويتضح من بيانات الج ول السابق وتود عالقة ارتبانية بين تيسية اآلخر  

وأسلوب تدامل شختيات األنا المترية مدها، فتداملت الشختيات المترية مع 

توافقاً مع التراع بين متر  %100الشختيات اإلسرائيلية بالرف  والد ا، بيسبة 

ف  عالقات التدبيع بييهما، في حين تداملت الشختية المترية مع وإسرائيل، ور

الشختيات األلمانية ، واإلنجليزية، واإليدالية، واليونانية بالقبول والتداون بيسبة 

، ويتمق ذل  مع ع م وتود عالقات صراع وع ا، بين متر والمانيا، أو 100%

ن الونيي "رأفت الهجان" من إنجلترا أو إيداليا أو اليونان، بل تزو  البدل المتر

شختية ألمانية، في حين اعتم ت المخابرات الدامة المترية عل  شختية إيدالية 

لتكون حلقة اتتال مع الشختية الونيية المحورية "رأفت الهجان" في إسرائيل 

لتوصيل المدلومات والرسائل إليه، كما تداملت الشختية المترية مع الشختيات 

ن عاشوا في متر فترة نويلة ويدتبرون متر ونيهم الثاني، اليونانية كموانيي

 وتداونت مع الشختية اإلنجليزية في مي ان الدمل.
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ويتمق ذل  مع الحقائق التاريخية والسياسية حيث دائما ما اعتبرت إسرائيل   

هي الد و األساسي المواته لألنا المترية، واستمر التراع بييهما ب اية من الد وان 

م، فركز الدمل 1973م حت  حرب أكتوبر عام 1956عل  متر عام الثالوي 

ال رامي عل  إبراز إسرائيل كسح  أنراس التراع األساسي مع متر، وفقاً 

اتفقت هذه النتيجة مع نتائ  عديد من ين األنا واآلخر، كما لمي ومة التراع ب

العربي ناظراُ مثل دراسة ال اهر لبيت بعنوان "صورة اآلخر:  الدراسات السابقة

ومنظوراً إليه"، ودراسة شيماء بكر بعنوان "الذات و اآلخر: صورة اآلخر 

ودراسة محمد التغمرتى بعنوان "تمثالت ، اإلسرائيلي فى الدراما التليفزيونية"

الصراع بين األنا واآلخر"، ودراسة ماهيناز رمزى بعنوان "عناصر تشكيل هوية 

حيث اشارت هذه إل  رف  األنا التليفزيوني"، الذات واآلخر فى الخ اب الثقافى 

المترية ل خر اإلسرائيلي، وان شختيات األنا المترية تحمل مشاعر الكراهية 

وان دائما   والضغييه تجاه اآلخر اإلسرائيلي ف  إنار الي ر إليه باعتباره الد و، و

أنها حالة  هيا  حالة توتر ف  عالقة الذات باآلخر، إذ توصف باليسبة األكبر عل 

 صراع دائم.

المرئني  الرموز المستخدمة للتعبينر عنن الهوينة المصنرية كمنا عرضنها الجاننت -18

 لمسلسل رأفت الهجان 

 (16)جدول رق  

 الرموز المستخدمة للتعبير عن الهوية المصرية

 كما عرضها الجانت المرئي لمسلسل رأفت الهجان 
 % ك الرموز

 رموز مترية

 28.8 92 الدلم المترن

 15.9 51 اليسر

 13.8 44 زن بل ن

 9.4 30 صور قادة سياسيين

 7.5 24 نربوش

 6.6 21 ديكورات فرعونية

 5.9 19 ديكورات نحاسية

 5.3 17 شيشة

 5 16 رمز المخابرات

 1.7 5 القهوة

 0.3 1 ديكورات ب وية

 %57.5 320 المجموع الفرعي

 رموز إسالمية

 91 203 ديييةديكورات ولوحات 

 3.1 7 القررن الكريم

 3.1 7 صيحات التكبير

 0.9 2 التالة

 0.9 2 ريات قررنية

 0.9 2 كلمة التوحي 

 %40 223 المجموع الفرعي
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 رموز عربية

 50 7 زن عربي

 42.9 6 صور قادة وزعما، عرب

 7.1 1 علم دولة  عربية

 %2.5 14 المجموع الفرعي

 %100 557 المجموع الكلي

 لمسلسل رأفت الهجانتد دت الرموز األيقونية الت  عرضها الجانس المرئي  

 %57‚5للتدبير عن هوية متر، ووردت في مق متها الرموز المترية بيسبة 

، فالرموز %40المترية، وبلغت نسبة الرموز اإلسالمية  الونييةللتدبير عن الهوية 

 الونيية، ويتضح المارت اليسبي بين الرموز المدبرة عن الهوية %2‚5الدربية بيسبة 

المترية، والرموز المدبرة عن الهوية ال ييية اإلسالمية، والرموز المدبرة عن 

ي الت  ت ك  ضرورة حس ال رام الدملالهوية القومية الدربية، ويتمق ذل  مع أه اس 

الونن، وإبراز الهوية اإلسالمية لمتر، وم إبراز الهوية القومية الدربية لمتر، 

ال رامي  الدملمع تركيز  للمسلسلوتوافقت الرموز الت  عرضها الجانس المرئي 

 القومية الدربية. الهويةعل   اوإبرزه الهوية الونييةعل  مدالجة 

كرمز سياسي  %28‚8م المترن بيسبة وتضميت الرموز المترية الدل 

كرمز سياسي  %15‚9دال عل  الهوية السياسية لل ولة المترية، واليسر بيسبة 

كرمز وقافي دال  %13‚8مدبر عن الهوية السياسية المترية، فالزى البل ى بيسبة 

عل  المالحين والتداي ة وع ي  من فالات الشدس المترن بمختلف فالاته، وبلغت 

، واقتترت عل  صورة الرئيس المترن الراحل %9‚4السياسين  نسبة القادة

للتدبير عن إح ى الهويات  %6‚6"تمال عب  الياصر"، فال يكورات المرعونية بيسبة 

ترتبان الدمل ال رامي بملف  %5التاريخية لمتر، وبلغت نسبة رمز المخابرات 

ز وقافي مدبر عن كرم %1‚7المخابرات الدامة المترية، فالقهوة المترية بيسبة 

الهوية الثقافية للشدس المترن وعاداته وتقالي ه، وبلغت نسبة ال يكورات الب وية 

 ، تدبيراً عن الهوية الب وية كسح  رقائق الهوية المترية.0%‚3

وفيما يتدلق بالرموز المدبرة عن الهوية ال ييية اإلسالمية، فق  تضميت  

حيث عرضت ممردات ال يكور الد ي  من  %91ال يكورات واللوحات ال ييية بيسبة 

"ما شا، ر، اللوحات الت  بها لمع الجاللة، وشهادة اإلسالم، والدبارت ال ييية مثل 
"رية الكرسي، وسورة ، وعرضت الد ي  من اآليات القررنية مثل سبحان ر، ر أكبر"

لمتريين في ، وتساوت صيحات التكبير الت  رددها الجيود ااإلخالص، والمدوذتين"

، وتساوت التالة، %3‚1م، والقررن الكريم بيسبة 1973انتتار أكتوبر عام 

 .%0‚9واآليات القررنية، وكلمة التوحي  بيسبة 

واقتترت الرموز الدربية ال الة عل  الهوية القومية الدربية عل  الزن  

قادة  كرمز وقافي دال عل  الهوية والمجتمدات الدربية، وصور %50الدربي بيسبة 

وتضميت صورة الرئيس المترن، ومل  األردن،  %42‚9وزعما، عرب بيسبة 

ومل  السدودية، والرئيس السورى، والرئيس الليبي، والسلدان الدُماني، وبلغت نسبة 
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 واقتتر عل  علم األردن. %7‚1علم دولة عربية

الدمل ومما سبق يتضح تد د الرموز األيقونية واللم ية الت  عرضها  

مستقلة، وك ولة عربية  ونيية، الت  عبرت عن الهوية السياسية لمتر ك ولة م ال را

تيتم  للونن الدربي، كما عبر عن الهوية ال ييية اإلسالمية لمتر ك ولة ي ين شدبها 

ولة كما ييه علية ال ستور بال يانة اإلسالمية، ويد  اإلسالم ال ين الرسمي لل 

رعد عبد الجبار واتفقت هذه النتيجة مع النتائ  التى توصلت إليها دراسة المترن، 

بعنوان "الصورة النم ية لشخصية اآلخر واليات تجسيدها فى الفيل  السينمائى"، 

والت  اشارت إل  اسهام المالبس واتكسسوارات ف  التدرس عل  هوية الشختيات 

 زى الدربي"والبيالة اتتتماعية الت  ييتمون إليها مثل "ال

الرمننوز المسننتخدمة للتعبيننر عننن هويننة اآلخننر كمننا عرضننها الجانننت المرئنني   -19

 لمسلسل رأفت الهجان 

 (17)جدول رق  

 الرموز المستخدمة للتعبير عن هوية اآلخر كما 

 عرضها الجانت المرئي لمسلسل رأفت الهجان
 % ك الرموز

 30.3 170 علم إسرائيل

 24‚6 138 ديكورات دييية يهودية

 18.7 105 الشمد ان السباعي

 7.8 44 صور قادة وشختيات سياسية

 7.3 41 نجمة داود

 3.9 22 ألاني عبرية 

 2.9 16 ناقية اليهود

 2.3 13 يوم السبت

 0.7 4 تمثال الحرية

 0.5 3 التوراة

 0.4 2 علم بريدانيا

 0.4 2 علم إيداليا

 0.2 1 زن حاخام

 %100 561 المجموع الكلي

فت الهجان تد دت الرموز األيقونية الت  عرضها الجانس المرئي لمسلسل رأ 

، وبلغت نسبة الرموز األيقونية الت  عبرت عن إسرائيل للتدبير عن هوية اآلخر

لل ول األتيبية األخرى، ويتمق  %1‚5، مقابل %98‚5كآخر مداد لألنا المترية 

ا المترية، ف  إنار تمثيل ته لألنال رامي إلسرائيل كآخر موا الدملذل  مع إبراز 

 عياصر تشكيل هوية األنا واآلخر.

وتضميت الرموز األيقونية ال الة عل  هوية اتخر علم إسرائيل بيسبة  

كرمز سياسي دال عل  الهوية السياسية إلسرائيل، وم ديكورات دييية يهودية  30%‚3
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قادة وشختيات ، فتور %18‚7، وبلغت نسبة الشمد ان السباعي %24‚6بيسبة 

، وبلغت نسبة األلاني %7‚3، ونجمة داود بيسبة %7‚8سياسية إسرائيلية  بيسبة 

، وتمثال %2‚3، ويوم السبت بيسبة %2‚9، فداقية األحبار بيسبة %3‚9الدبرية 

، وتساوى علم %0‚5، والتوراه بيسبة %0‚7الحرية كرمز دال عل  أمريكا بيسبة 

، وبلغت  نسبة زى الحاخام كرمز دييي دال عل  %0‚4بريدانيا، وعلم إيداليا بيسبة 

 .%0‚2إسرائيل 

دراسة رعد عبد الجبار  واتمقت هذه اليتيجة مع اليتائج الت  توصلت إليها 

بعنوان "الصورة النم ية لشخصية اآلخر واليات تجسيدها فى الفيل  السينمائى"، 

عل  هوية الشختيات والت  اشارت إل  اسهام المالبس واتكسسوارات ف  التدرس 

 .والبيالة اتتتماعية الت  ييتمون إليها مثل "الكيباه" الت  تمثل لدا، الرأس اليهودى

ومما سبق يتضح تد د وتيوع الرموز األيقونية واللم ية ال الة عل  إسرائيل  

، في حين استخ مت الرموز الخاصة بسمريكا، وبريدانيا، وإيداليا كرموز دالة خركآ

مكان، عل  نقي  الرموز اإلسرائيلية الت  تختلف قيمتها وال تتت عل  هوية ال

 والمداني الت  ت ل عليها.

القيمة التي يعبر عنها الرمز لدى األنا المصرية واآلخر كما عرضها الجانت   -20

 المرئي لمسلسل رأفت الهجان 

 (18)جدول رق  

 القيمة التى يعبر عنها الرمز لدى األنا المصرية واآلخر كما 

 عرضها الجانت المرئي لمسلسل رأفت الهجان

 قيمة الرمز

 الجهة
 اإلجمالي

 اآلخر  األنا المصرية

 % ك % ك % ك

 40.4 19 43.7 7 38.7 12 دييية

 21.3 10 25 4 19.4 6 سياسية

 19.1 9 12.5 2 22.6 7 وقافية

 17 8 18.8 3 16.1 5 عسكرية

 2.1 1 - - 3.2 1 تاريخية

 %100 47 %100 16 %100 31 المجموع الكلي

تد دت قيم الرموز الت  عرضها الجانس المرئي لمسلسل رأفت الهجان، وعل   

ال رامي إت أن القيم ال ييية للرموز وردت في مق مة  للدملالرلم من المضمون السياسي 

،، %40‚4تكراًرا بيسبة  19ال رامي بواقع ) الدملقيم الرموز األيقونية الت  عرضها 

تكرارات  9،، فالقيم الثقافية بواقع )%21‚3تكرارات بيسبة  10وبلغت القيم السياسية )

،، وم القيم التاريخية %17يسبة تكراارت ب 8،، وبلغت القيم الدسكرية )%19‚1بيسبة 

 ،.%2‚1)بتكرار واح  فق  بيسبة 

ويتضح وتود عالقة ارتبانية بين الجهة وقيمة الرموز، حيث اختلمت قيمة  
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الرمز بين األنا المترية، واآلخر اإلسرائيلي، فوردت القيم ال ييية للرموز في مق مة 

،، فالقيم الثقافية %38‚7ا بيسبة تكرارً  12قيم الرموز باليسبة لألنا المترية بواقع )

تكرارات،، وم القيم الدسكرية  6تكرارات،، وبلغت القيم السياسية للرموز ) 7بواقع )

 تكرارات،، وبلغت القيم التاريخية )تكرار واح  فق ،. 5للرموز بواقع )

وفيما يتدلق بقيم الرموز ل ى اآلخر الخارتي وردت القيم ال ييية للرموز في  

،، وبلغت القيم السياسية للرموز %43‚7تكرارات بيسبة  7م الرموز بواقع )مق مة قي

تكرارات،، فالقيم الثقافية للرموز  3تكرارات،، فالقيم السياسية للرموز بواقع ) 4)

 )بتكرارين،.

وتضةةميت الرمةةوز ال الةةة علةة  القةةيم ال يييةةة لةة ن األنةةا المتةةرية المتةةجف  
الة، وصةةةيحات التكبيةةةر، والمدبةةة  اليهةةةودن، الكةةةريم، والةةة يكورات ال يييةةةة ، والتةةة

والشةةمد ان السةةباعي، والتةةوراه، وزن حاخةةام، وزن القسةةيس، وتضةةميت الرمةةوز 
ال الة عل  قيم سياسية الدلم المتةرن، وعلةم بدة  األقدةار الدربيةة، اليسةر، رمةز 
المخابرات، صور القادة السياسيين، واقتترت الرمةوز ال الةة علة  القةيم التاريخيةة 

ال يكورات المرعونية، في حةين تضةميت الرمةوز ال الةة علة  قةيم وقافيةة الةزن عل  
البلةةة ن المتةةةرن، والةةةزن الدربةةةي، والقهةةةوة المتةةةرية، والشيشةةةة، والدربةةةوش، 
وتضةةةميت الرمةةةوز ال الةةةة علةةة  قةةةيم عسةةةكرية الحةةةرب، والمدةةة ات الدسةةةةكرية، 

 والغارات، األسرى.

لةةي القةةيم ال يييةةة ل يةةه ديكةةورات، فيمةةا يتدلةةق بةةاآلخر فتضةةميت الرمةةوز ال الةةة عو  
والشمد ان السباعي، ونجمة دواد، وناقيةة األحبةار، ويةوم السةبت، والتةوراه، وزن 
حاخام وتضميت الرموز ال الة عل  قيم سياسية علم إسرائيل، وعلم بريدانيا، وعلةم 
إيداليا، وصور قادة سياسين مثل هرتزل، وتضميت الرمةوز ال الةة علة  قةيم وقافيةة 

اني الدبرية، وتمثال الحرية، كمةا تضةميت الرمةوز ال الةة علة  القةيم الدسةكرية األل
 الحرب، والمد ات الدسكرية، والزن الدسكرن.

ومما سبق عرضه يتضح أن الرموز ل ى األنا المترية عبرت عن القيم  

عل   %12‚5، و%22‚6الثقافية بيسبة أعل  من اآلخر اإلسرائيلي حيث بلغت اليسبة 

واقتترت القيم التاريخية للرموز عل  األنا المترية دون اآلخر  التوال ،

اإلسرائيلي، في حين عبرت الرموز ل ى اآلخر اإلسرائيلي عن القيم ال ييية، 

 %43‚7والسياسية، الدسكرية بيسبة أعل  من األنا المترية حيث بلغت نسبتهم 

عل   %16‚1و %18‚8عل  التوال ،  %19‚4 %25عل  التوال ، و %38‚7و

 التوال .

 خالصة الدراسة وأه  النتائ : 

تياولت ال راسة كيمية التدبير عةن هويةة اآلنةا واآلخةر ونبيدةة الدالقةة بييهمةا  

فةة  الةة راما التليمزيوييةةة المةةسخوذة عةةن ملةةف المخةةابرات الدامةةة المتةةرية، واتةةرت 
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الباحثةةة "دراسةةة الحالةةة" علةة  مسلسةةل "رأفةةت الهجةةان" بستزائةةه الثالوةةة، واسةةتخ مت 

التحليل ال تل  ف  تح ي  هوية األنا واآلخر وسمات تشكيلهم للهوية الونيية ف  الدمةل 

وتح يةة  الةة رام ، هةةذا باإلضةةافة إلةة  ال راسةةة الكيميةةة لبييةةة الةةيه الةة رام  للمسلسةةل، 

والحقةةةول ال تليةةةة  ،فةةة  تح يةةة  هويةةةة األنةةةا واآلخةةةر الكلمةةةات والتةةةمات المسةةةتخ مة

، وتح ي  مالمح صورة األنا واآلخر المستخ مة تدرا  كل ميهما لهويته وهوية اآلخر

 ف  الدمل ال رام .

مثنل دراسنة ثرينا البندوى بعننوان حيث اشةارت ع ية  مةن ال راسةات السةابقة  

لشباب المصنري الجنامعي"، عالقة المضمون اإلعالمي األمريكي بالهوية القومية ل"

ودراسة عمنر الغنازى بعننوان "تمثينل الهوينة السنورية: دراسنة حالنة علنى مسلسنل 

ودراسة ماريا اكويال بعنوان "تجاوز الحدود فى الدراما التليفزيونينة:  باب الحارة"،

إلة  أهميةة التدةرض  دور التمثيل العرقى فى تشكيل الهوية الودنية متعددة الثقافات"

للتليمزيةةون المتةةرى فةة  األحسةةاس بسهميةةة التمسةة  بالهويةةة وادرا  األنةةا واآلخةةر، 

فةة  تشةةكيل وبيةةا، الهويةةة الونييةةة مةةن خةةالل التدبيةةر عةةن  وأهميةةة الةة راما التليمزيونيةةة

 ونبيدة الدالقة بييهما.هوية األنا واآلخر 

 وتوصلت الدراسة إلى عديد من النتائ  من أهمها:  

مة األنا واآلخر من خالل الشختيات ال رامية الت  ون مي عبر الدمل ال رام  ع -1

، والشختيات الت  عبرت عن اآلخر الخارت  %56مثلت األنا المترية بيسبة 

وان تت رتها الشختيات تد دت تيسية شختيات اآلخر، ، و%44بيسبة 

، فتح دت مي ومة األنا واآلخر ف  الشختيات %74.5اإلسرائيلية بيسبة 

 الشختيات اإلسرائيلية. المترية مقابل

يد  ال ين عيتر أساسي من عياصر تشكيل هوية األنا واآلخر ف  الدمل  -2

واتماقا مع اليتيجة السابقة تا،ت نسبة الشختيات الت  اعتيقت ال يانة ال رام ، 

، في حين %41.6، والشختيات الت  اعتيقت ال يانة اإلسالمية %48اليهودية 

 .%9.6يقت ال ين المسيحي تا،ت نسبة الشختيات الت  اعت

ً ف  التدبير عن هويتها وديانتها، فوردت كما  -3 يد  اسم الشختية عيتراً مهما

أسما، الشختيات ال رامية الت  تمثل مي ومة األنا واآلخر اسما، إسرائيلية بيسبة 

 .%39.2، واسما، مترية بيسبة 48%

هذه المجتمدات، عبرت المهن ل ى شختيات األنا واآلخر عن الهوية الثقافية ل -4

حيث تموت الذكر عل  األنث  ف  شغل المهن المختلمة ل ى األنا المترية، عل  

نقي  اآلخر اإلسرائيلي الذى تد دت وتيوعت مهن شختياته بين الذكور 

واألنا  توافقا مع الدبيدة الثقافية لهوية هذه المجتمدات، كما اشار اليه ال رام  

 المرأة اإلسرائيلية بتموس الجيش اإلسرائيلي. لمسلسل رأفت الهجان إل  التحات
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ونسس الدمل ال رام  ع ي  من السمات لشختيات األنا المترية، والت  عكست  -5

ف  حين  %85صورة إيجابية لشختيات األنا حيث بلغت نسبة السمات اإليجابية 

، وتا،ت صمة الونيية ف  الترتيس األول بيسبة %15بلغت نسبة السمات السلبية 

، في حين تضميت السمات %13.2، وال قة بيسبة %14، فالذكا، بيسبة 25.6%

 عل  التوال . %38و  %53.1السلبية القلق واتنمدال بيسبة 

استخ مت شختيات األنا المترية ع ي  من الكلمات للتدبير عن هويتها ف   -6

وم "عرب:  %86.4الدمل ال رام ، تا، ف  مق متها اسم "متريون" بيسبة 

تدبيرا عن الهوية القومية الدربية، ويالحع المارت اليسبي بييهما مما  %8.3بيسبة 

ي ك  ادرا  شختيات األنا المترية لهويتها الونيية القدرية بيسبة أعل  من 

 الهوية القومية الدربية.

وفيما يتدلق بهوية اآلخر، فدل  الرلم من تد د تيسيات شختيات اآلخر ما بين  -7

واإلنجليزية واإليدالية واليونانية، ات ان الشختيات ذات اإلسرائيلية واتلمانية 

، مما ي ل عل  ادرا  %85.4الجيسية اإلسرائيلية تا،ت ف  المق مة بيسبة 

شختيات األنا المترية إلسرائيل والشختيات اإلسرائيلية باعتبارها اآلخر 

 المواته لألنا المترية، وتركيز التراع بييهما ف  بيية الدمل ال رام .

تتوير رسم الدمل ال رام  صورة مح دة لشختيات اآلخر اإلسرائيلي من خالل  -8

والت  تتضمن سمات إيجابية وسمات سلبية  هذه الشختيات ف  الدمل ال رام 

، مما ي ك  فرض المرره ف  مي ومة عل  التوال  %37.4:  %62.6بلغت نسبتها 

ان رسم اآلخر ف  والذى ي ك   ،الدالقة بين شختيات األنا وشختيات اآلخر

صورة إيجابية ما هو ات اندكاس لألنا، وهو ما عبر عيه الدمل ال رام  حيث 

نسبت السمات اإليجابية لشختيات األنا المترية وشختيات اآلخر اإلسرائيلي 

نسبت السمات اإليجابية لشختيات األنا رت نسبي عن السمات السلبية، وان بما

مقابل  %85خر اإلسرائيلي والت  بلغت المترية بيسبة أكبر من شختيات اآل

 عل  التوال . 62.2%

وعل  الرلم من موقف شختيات األنا المترية الراف  والمدادى لشختيات  -9

ف  الدمل ال رام  اتسمت  ات ان شختيات اآلخر اإلسرائيلي اآلخر اإلسرائيلي،

 %11.3، والت ت وال قة بيسبة %15.3، والونيية بيسبة %29.2بالذكا، بيسبة 

، وتت ر اتنمدال %9.5عل  التوال  واتخالص ف  الدمل بيسبة  %10.2و 

، كما اتتمت الشختية %20.3، فالقلق بيسبة %27السمات السلبية بيسبة 

 .%13.6اإلسرائييلية بالمادية بيسبة 

واستخ مت شختيات اآلخر اإلسرائيلي الد ي  من الكلمات ف  بيية الدمل  -10

تدبيرا  %49.5ورد ف  مق متها "إسرائيليون" بيسبة ها ال رام  للتدبير عن هويت

وم "يهود" بيسبة السياسية للشختية اإلسرائيلية وانتمائها إلسرائيل، عن الهوية 
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للتدبير عن الهوية ال ييية لشختيات اآلخر اإلسرائيلي، ويتمق ذل  مع  16.1%

الواقع التاريخ  والسياسي ل ولة إسرائيل الت  ق مت الهوية السياسية عل  الهوية 

ال ييية لتسسيس دولة إسرائيل وهجرة يهود الدالم إل  إسرائيل، وهو ما يخالف 

الهوية ال ييية واتنتما، لل يانة أساس تق يم الدقي ة التهيونية الت  تقوم عل  

 الهوية السياسية واتنتما، ل ولة إسرائيل. عل اليهودية 

وادركت شختيات اآلخر اإلسرائيلي هوية شختيات األنا المترية ف   -11

للهوية القومية  %12.3مقابل  %83.5بيسبة  إنار الهوية الونيية القدرية

، المستخ مة ل ى شختيات األخر لالسماالحقل ال تل   أك ه، وهذا ما الدربية

اإلسرائيلي في بيية اليه ال رام  للتدبير عن هوية متر حيث تا، اسم 

بمارت نسبي كبير عن استخ ام اسم  %79.7"متريون" ف  الترتيس األول بيسبة 

، %13.3"الدرب" للتدبير عن هوية شختيات األنا المترية والذى بلغت نسبته 

خر اإلسرائيلي للهوية الونيية القدرية لشختيات وهذا ي ك  ادرا  شختيات األ

، وادرا  هوية متر ك ولة بيسبة أكبر من الهوية القومية الدربية ريةاألنا المت

 .ف  إنار مي ومة األنا واآلخر مستقلة عن ال ول الدربية

استخ مت شختيات اآلخر اإلسرائيلي ع ي  من التمات اإليجابية الت   -12

لشختيات األنا المترية، حيث بلغت نسبة السمات تدكس صورة إيجابية 

عل  التوال ، وعل  اليقي   %4.8:  %95.2اإليجابية إل  السمات السلبية 

 ادركت شختيات اآلخر اإلسرائيلي شختيات األنا الدربية بشكل سلبي.

استخ مت شختيات األنا المترية ع ي  من اتسما، ف  الحوار ال رام   -13

، و "يهود" %64.3سبة ر ورد ف  مق متها "إسرائيليون" بيللتدبير عن هوية اآلخ

 ، نسبة إل  الهوية السياسية وال ييية لألخر وشختياته.%26.4بيسبة 

وفيما يتدلق بالتمات المستخ مة ل ى شختيات األنا المترية ف  بيية  -14

اليه ال رام  للتدبير عن صورة إسرائيل وشختيات اآلخر اإلسرائيلي تضميت 

بيسبة أكبر من التمات اإليجابية حيث رسمت صورة اآلخر  صمات سلبية

اإلسرائيلي بالشختية الغربية عن األنا المترية وع و لها، كما عبرت عل  أنها 

مغتتبة، وتبانة، ولافلة، وشيدانه، في حين اتسمت هذه الشختية بالذكا،، 

مع والخبرة، والقوةـ واتمق ذل  مع أساليس تدامل شختيات األنا المترية 

 .%100شختيات اآلخر اإلسرائيلي والت  اتسمت بالرف  والد ا، بيسبة 

وفيما يتدلق بالتحليل ال تلي للرموز اتيقونية والمرئية، ودورها ف  تمثيل  -15

عن الهوية عبرت تد دت الرموز الخاصة باألنا المترية وهوية األنا واآلخر، 

بالرموز اتيقونية لألخر الونيية المترية، فالهوية اإلسالمية، وفيما يتدلق 

ل تليها الرموز ف  الترتيس األو ال ييية اليهوديةاإلسرائيلي تا،ت الرموز 

 اإلسرائيلية السياسية.
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