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چکیده
در این نقد، ضمن مرور سریع داستان هرى پاتر در جلدهاى اول تا آخر آن به برخى اندیشه هاى 
مطرح شده در کتاب اشاره مى شود و آن را مصداقى براى ترویج جادوگرى و خرافه، بى خدایى و 

سبک زندگى غربى مى شمارد.

کلیدواژه
جادوگرى، هرى پاتر، دوآلیسم، تقابل خیر و شر.

داسـتان حول ماجراهـاى جادوگـرى نوجـوان به نـام هرى پاتـر مى گـردد که در مدرسـه اى 
به نـام هاگوارتـز فنـون جادوگـرى را مى آمـوزد. بخـش اصلـى داسـتان، تالش هـاى هـرى 
بـراى غلبه بـر جادوگر سـیاه، لـرد ولدمورت اسـت که هدفـش تحت فرمـان درآوردن دنیاى 
جادوگـران و نابودکـردن همۀ کسـانى اسـت که در مقابلش ایسـتاده اند، ازجملـه هرى پاتر.
البتـه شـروع تاریخـى ماجراهـاى داسـتان برمى گردد به سـالیان بسـیار دور که چند 
جادوگـر بـزرگ (گودریک گریفنـدور، هلگا هافلپاف، روینا رونکالو و سـاالزار اسـلیترین) 
مدرسـۀ هاگوارتـز را براى آموزش سـاحران تأسـیس کردند و هرکدام طبـق تفکر خویش 

به آمـوزش پرداختند.
دراین بین، ساالزار اسلیترین عقیده داشت جادوگران تحت تعلیم این مدرسه، باید خون 
خالص جادوگرى داشته باشند؛ یعنى هم پدر و هم مادرشان جادوگر باشند. سه جادوگر 
دیگر با وى موافق نبودند و او از مدرسه اخراج شد، ولى قبل از خروجش از مدرسه، تاالرى در 
اعماق آن ساخت و هیوالیى را در آن نهاد و دِر تاالر را بست، به امید روزى که نوادة واقعى اش 

برگردد و با بازکردن دِر تاالر،  مدرسه را از وجود خون ناخالص پاك کند.

  
135mohajer@gmail.com /     
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هـزاران سـال بعـد، پسـرى به نـام تـام مارلـو ریـدل کـه داراى اسـتعداد جادوگـرى 
اسـت، بـا دیگـر شـاگردان وارد هاگوارتز مى شـود و بعدهـا مى فهمد که مـادرش جادوگر 
و پـدرش غیرجادوگـر بوده اسـت و نیز از خون مادرى اش به سـاالزار اسـلیترین مى رسـد. 
وى بـراى خالصـى از نـام پـدرش (کـه غیرجادوگـر بـود)، نـام خـود را به لـرد ولدمورت 
تغییـر مى دهـد و یک بـار موفـق بـه بازکـردن دِر تـاالر اسـرار مى شـود  کـه درپـى آن، 
دختـرى به وسـیلۀ هیـوالى آزادشـده از تـاالر کشـته مى شـود. او به خاطر حضـور یکى از 
اسـتادانش (دامبلـدور) موفـق بـه بازکـردن مجـدد دِر تـاالر نمى شـود و مدرسـه را ترك 
مى کنـد و سـال ها بعـد بـا یارانـش کـه بـه مرگ خـواران معروفنـد، بـا نیروى سـیاه خود 

بـه جامعـۀ جادوگـرى حملـه مى کننـد و بـه کشـتار ادامـه مى دهند.
پیش گویـى مى گویـد کـه کودکـى به دنیا خواهـد آمد کـه ولدمورت را نابـود مى کند. 
ولدمـورت، هـرى پاتـِر کودك را در یک سـالگى پیدا مى کنـد و زمانى کـه مى خواهد او را 

بـا طلسـم مرگ به قتل برسـاند، طلسـم به خـودش برمى گردد.
هرى پاتـر مانـع از قدرتمندشـدن دوبـارة او مى شـود، امـا ولدمـورت پس از 13 سـال 
در برابـر چشـمان هرى پاتـر قدرتمنـد مى شـود. طى نبردى میـان دامبلـدور و ولدمورت، 
دامبلـدور کشـته مى شـود و ولدمـورت، وزارت خانـۀ جادوگـرى را تحت کنتـرل مى گیرد. 
درپایـان، باألخـره هرى پاتـر و ولدمـورت در مقابـل هـم قـرار مى گیرنـد و ولدمـورت 

به دسـت هرى پاتـر کشـته مى شـود.
نقدهـاى بسـیارى دربارة این داسـتان بیان شده اسـت؛ ازجمله شفاف سـازى الیه هاى 
پنهـان تاریخـى آن و اشـاره به حـوادث اتفاق افتاده در اروپـاى معاصر (اقـدام آلمان براى 
جنـگ جهانـى و کشـتار زیـاد و ورود آمریـکا به نفـع متفقین و شکسـت آلمـان) و القاى 
انتقـال قـدرت بـه آمریکا. بارهـا دامبلـدور گفته اسـت کـه امیـِد مـا هرى پاتر اسـت و نیز 
«پاتـر» در زبـان التیـن به معنـاى «پـدر» اسـت و شـاید اشـاره اى بـه ایـن دارد که همۀ 

دنیاى  از  داستان هایى   ،(1396) جى.کى.  رولینگ 
رستمى،  امیرحسین  مترجم:  پاتر،  هرى  جادویى 
تهران، انتشارات مهرگان خرد، 166ص، داستان هاى 
کودکان (انگلیسى) - قرن 20م، 15000 تومان، 1100 

نسخه، رقعى، شابک: 978-600-8067-18-4
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دنیایى خالى از معبود

اقدامـات امریکا، پدرانه و از روى دلسـوزى اسـت.
همچنیـن اسـامى چهـار بنیان گـذار هاگوارتـز، به گونـه اى اسـت کـه نـام و فامیل، با 
یـک حـرف الفبایـى شـروع مى شـود و در ذهـن خواننـده، مخفـف ایـن اسـامى سـاخته 

.(SS-RR-HH-GG) مى شـود 
بـا نـام «SS»، بـراى خواننـده «سـازمان امنیتـى آلمـان نـازى» کـه همیـن نـام را 
داشـت، تداعـى مى شـود و خواننـده بـه ایـن نتیجـه مى رسـد کـه همان طورکه سـاالزار 
اسـلیترین فـرد ظالمـى بـود، ایـن سـازمان نیـز مخوف ترین سـازمان امنیتى زمـان خود 

بوده اسـت. نویسـنده به طـور ضمنـى اشـاراتى هـم بـه هولوکاسـت دارد.
ایـن داسـتان چندیـن الیـه دارد: الیـۀ سـطحى آن را همـه مى فهمنـد و در ظاهـر 
یـک داسـتان تخیلـى و ماجراجویانـه  اسـت کـه نه تنهـا مخاطـب خـاص خـود را (کـه 
نوجوانان انـد و طبـع آنـان بـا تخیـالت تـوأم اسـت) جلـب مى کنـد، بلکـه بزرگ سـال را 
هـم جـذب مى کنـد و تـا انتهـا به دنبـال خـود مى کشـاند. داسـتان طـورى طرح ریـزى 
شده اسـت کـه مخاطـب پا به پـاى داسـتان بـرود تـا ببینـد پایانـش چـه مى شـود؛ امـا 
الیه هـاى پنهـان و عمیق تـرى هـم دارد و به طبـع پشـت فکـر نویسـندة چنیـن رمانـى، 
البتـه بـا توجـه بـه شـخصیت و فرهنـگ وى، منظورهـا و اهـداف بلندتـرى وجـود دارد.

داستان هرى پاتر فقط حول محور جادو و جادوگرى گشته و با به کارگیرى تخیل بسیار 
ساخته است.  دور  واقع  عالم  از  را  مخاطب  کرده)،  دوچندان  را  آن  جاذبۀ  و  اثر  (که  قوى 
نویسنده، دنیاى دومى را معرفى مى کند که تخیل محض دارد و از آن فراتر نمى رود. به نظر 
مى رسد که طبق معمول براى ورود موج جدیدى از تفکرات از دنیاى هنر استفاده شده است. 
چنان که با نگارش این داستان، زمینه سازى ذهنى روى مخاطبان در سراسر دنیا (به خصوص 
نوجوانان که آینده سازان هستند) براى ورود به عصر سحر و جادو و رخنه سازى اعتقاد به این 
مقوله و نیز رواج زیرکانۀ آن در باورهاى عمومى انجام شده است. چنان که گذشت و شاهد 
پیش بینى هایى در تاریخ نیز بودیم. به عنوان مثال، گفته شد که در سال 2000 فالن اتفاق 
خواهد افتاد یا در فالن سال دنیا تمام مى شود و... . همچنین دنیا به سمتى رفت که حتى 
برخى افراد تحصیل کرده پذیرفتند که به صرف تفکر محض انسان به چیزى یا موقعیتى، آن 

مورد حاصل مى آید که این اوج بى خردى است.
ایـن تفکـر در عصـر دانـش و پیشـرفت، به جـاى آن کـه ذهـن نوجـوان (آینده سـاز 
فرهنـگ) را رشـد دهـد و بینش او را تقویت کند، انگار او را به خرافه پرسـتى مى کشـانند 
و مهم تـر آن کـه دنیایـى را برایـش ترسـیم مى کنـد کـه توسـط نیـروى خیـر و شـر و 

رویارویـى ایـن دو باهـم اداره مى شـود.

فقدان قدرت مطلق
در ایـن داسـتان ها نیروهـا تنهـا بیـن افـراد ایـن دنیـا (سـاحران و جادوگـران)  تقسـیم 
شـده و بـا اعمـال زور و قـدرت، هرکـدام بـر دیگـرى غالـب مى شـود و چیزى به نـام خدا 
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در ایـن دنیـا حضـور و تأثیـرى نـدارد. درواقـع، به مخاطـب این گونه القا شـده کـه انجام 
مهم تریـن و دشـوارترین کارهـا  با اعمال سـحر و جـادو (و نه اسـتمداد از معبودى یگانه) 
امکان پذیـر اسـت. درپایـان هـم نیـروى شـر به دسـت و باقـدرت یـک انسـان (جادوگـر) 
ازمیـان مـى رود. هرى پاتر بـا قـدرت صـرف خـود و بـا اسـتفاده از سـحر، ولدمـورت را 
مى کشـد و اوسـت کـه دنیـا را از ظلمـى بـزرگ نجـات مى دهد و گویـى به منزلـۀ قدرت 

برتـر معرفى مى شـود.
همچنیـن در دنیایـى که نویسـنده ترسـیم کرده اسـت، سـاحر و جادوگربـودن ارزش 
اسـت  تاریخى هاگوارتـز  مدرسـۀ  داسـتان  اصلـى  مـکان  مى شـود.  محسـوب  امتیـاز  و 
کـه بیشـتر وقایـع حـول آن مى گـردد و از آن نشـئت مى گیرد؛ مکانـى بـراى تحصیـل 
علـوم و فنـون جادوگـرى. نویسـنده نیز تلویحـاً سـحر و جـادو را بـا محفـل دانـش توأم 
ساخته اسـت، شـاید بـراى موجه سـاختن آن در بـاور مخاطـب؛ تاجایـى کـه حتـى بـراى 
سـحر و جـادو، وزارت هـم قـرار داده و آن را کامـًال رسـمى شمرده اسـت و نیـز افرادى را 

معرفـى کرده اسـت کـه ذهن هـا را مى خواننـد و قدرت هـاى فوق طبیعـى دارنـد.
گذشـته از مـوارد فـوق، شـخصیت قهرمان داسـتان (هرى پاتر) کـه اصلى ترین الگوى 
مخاطـب مى توانـد باشـد، بـا توجه بـه فرهنـگ مغرب زمین سـاخته وپرداخته شده اسـت 
و به طبـع بـا سـایر فرهنگ هـا، ازجملـه اسـالم همخوانـى نـدارد؛ به عنوان مثال، دوسـتى 

بـا جنس مخالـف از همان سـنین نوجوانى.
شـگفتى هاى مسـتمر در ایـن داسـتان، ضمـن این کـه ذهـن خواننـده را تـا انتهـا با 
خـود همـراه سـاخته، توانسته اسـت اذهـان را تاحدودى از نقـاط ضعف داسـتان منحرف 

سازد.
فرعـى)  و  تیـپ  کاراکترهـاى  شـخصیت ها (حتـى  همـۀ  تقریبـاً  داسـتان،  ایـن  در 
به خوبـى شـخصیت پردازى شـده و خـود را به نمایـش گذاشـته اند. ایـن از نقـاط مثبـت 

است. داسـتان 


