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  سید علیرضا واعظ موسوي: حقق م
    
  پر داستان یک داستان   هري پاتر                                                      
  

هاي مدتی پیش که تازه کتاب. هاي هري پاتر و بینندگان فیلم هاي هري پاتر هستم  من یکی از خوانندگان مجموعه کتاب
   .که تقدیم خوانندگان جست و جوگر می کنم  ، ی برخوردمتانک به م ،رساندهري پاتر را به پایان 

  :شایسته است پیش از هر چیز به خالصه ي داستان توجه فرمایید 
  

گ به نام هاي گودریک گریفندور ، هلگا هافلپاف ، روینا ادوگر بزرچهار جهزاران سال پیش در جامعه ساحران  •
  این چهار .سه اي با نام هاگوارتز براي آموزش سحر اقدام کردند ساالزار اسلیترین  به تاسیس مدر رونکالو  و 

 اما در میان  . به آموزش پرداختند  بنا به سلیقه و تفکر خود ،جادوگر که چهار گروه را در مدرسه به وجود آوردند
ي خون خالص که داراتعلیم دهیم  مدرسه یده داشت که باید جادوگرانی را دراینها ساالزار اسلیترین به این عق

یکی از : انواع دیگر جادوگران به این صورت است که  و( جادوگري هستند ، یعنی پدر و مادر آنها جادوگر باشند 
 آن سه جادوگر ) متولد شده باشد  فرزند ساحروالدین جادوگر باشد ، یا هیچ یک از والدین جادوگر نباشد و فقط 

ز مدرسه تاالري را در اسلیترین از مدرسه خارج شد و قبل از خروج ادیگر با عقیده ي وي موافق نبودند بنابراین 
 برگردد و با باز ه امید اینکه روزي نواده واقعی اش ب بنا کرد و هیوالیی را در آن نهاد و درب تاالر را بست اعماق آن

 .  پاك کند ، مدرسه را از وجود خون ناخالص کردن درب تاالر
استعداد جادوگري است همراه دیگر  که داراي »تام مارلو ریدل « نام ادوگر ، پسري به هزاران سال بعد از آن چهار ج •

که  سالها می گذرد و آن پسر کوچک .  آغاز می کند  رامحصلین وارد هاگوارتز می شود و سال اول تحصیل خود
حال از خون مادري  متوجه می شود که مادرش جادوگر و پدرش غیر جادوگر بوده و در عین اینک نوجوانی شده ،

 › تام  ‹ . او در مدت تحصیلش در هاگوارتز دوستانی را در کنار خود جمع می کند .اش به ساالزار اسلیترین می رسد 
او یک .  تغییر می دهد »رد ولدمورت لُ«     اسم خود را به ،براي خالص شدن از نام پدرش که یک غیر جادوگر بوده

 کشته می  ،وسیله ي هیوالي آزاد شده از تاالر  رار می شود که در پی آن دختري بهالر اسابار موفق به باز کردن ت
تام ریدل از آنجایی که زیر نظر یکی از اساتید خود به نام دامبلدور بوده موفق به باز کردن تاالر براي بار دوم . شود 

ت به همراه یارانش که به مرگخواران ها بعد ولدمور سال .  گیرد می  مدتی تصمیم به ترك مدرسه ازنمی شود و بعد
که با مقاومت هایی روبرو می شوند ولی  با اینمعروف اند با نیروي سیاه خود به جامعه جادوگري حمله می کنند و 

 که خواهد آمد ،شده است که کودکی به دنیا گفته  آنمی دهد که در  پیش گویی رخ  .دهند  باز به کشتار ادامه می
 یک سال دارد ،  زمانی که کودك ومی آید بر کودك صدد کشتن آن ولدمورت در  ، می کند ولدمورت را نابود

و زمانی که می خواهد کودك .  ولدمورت پدر و سپس مادر کودك را به قتل می رساند .می کند پیدا را  او ولدمورت
جهان جادوگري دوباره روي .  طلسم به خودش بر می گردد و او نابود می شود  ،را با طلسم مرگ به قتل برساند

 . می بیند  رامش راآ
هري پاتر بزرگ  . توسط جادوگران نماینده خیر به خاله اش سپرده می شود  ، هري پاتر نام دارد کهپسرك یک ساله •

 . به مدرسه جادوگري می رود و در مدت تحصیل دوستان و دشمنانی پیدا می کند می شود و در سن یازده سالگی
 ولی ).کتابهاي یک و دو (  می شود  ولدمورت مانع از قدرتمند شدن  دوباره ي مدت تحصیل بارها در هري پاتر 

  ،که هري با این . )کتاب چهار (  قدرتمند می شود  ،باالخره ولدمورت پس از سیزده سال در برابر چشمان هري پاتر
ز معدودي از جادوگران از جمله دامبلدور  ولی هیچ کس ج ،بارها به جامعه جادوگري می گوید که ولدمورت بازگشته
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 نبرد کوتاهی . دکه مدیر مدرسه ي جادوگري است و همچنین حامی هري می باشد  این موضوع را قبول نمی کن
 ، مورت را می بیندولدو از آنجایی که وزیر براي چند ثانیه ) در وزارتخانه (  دهد میان دامبلدور و ولدمورت رخ می

ی شود ، پس از مدتی  نبردي در هاگوارتز م وزیر جادوگري عوض  .)کتاب پنج ( ا تایید می کند بازگشت ولدمورت ر
هري و .  )کتاب شش (  شود کشته می )حامی هري (  لدوردهد که طی آن دامب رخ می)مدرسه جادوگري ( 

 و از سوي دیگر ولدمورت دوستانش در جهت وظیفه اي که دامبلدور به آنان واگذار کرده دیگر به مدرسه نمی روند ،
کند و در برخورد با خون ناخالص جادوگري   جادوگري را تحت کنترل می گیرد ، و آموزش را کنترل میي وزارتخانه

از وجود  باز می گردد ، معلمین طرفدار هري ، مدرسه را  مدرسه براي مبارزه به  باالخره هريبسیار اهتمام می ورزد
   مرگخواران به مدرسه حمله می کنند و جنگ در؛کنند ه ي مقاومت می هگوارتز را جبو ها طرفداران ولدمورت خالی

کتاب هفت (  ولدمورت به دست او کشته می شود می گیرد باالخره هري و ولدمورت در مقابل هم قرار می گیرند و 
( .  

  
   . مین را عرضه نمودآاین خالصه اي بود از داستان هري پاتر که با درج شماره کتاب 

این داستان ! تر از یک داستان معمولی براي نوجوانان و جوانان است  فرا ، داستان هري پاتر که از چند کتاب تشکیل شده
 خیال استفاده شده و در عین حال همچون اسطوره ها یک سیر منطقی را دنبال می کند ه يکه در آن به شدت از قو

  .  واقعی می باشد   این داستان داراي مضامین تاریخی و پنهانِوايِ محتداراي محتوایی مخفی و دور از خیال است ،
 رویارویی خیر و شر ، ،به عبارت دیگر داستان هري پاتر ، داستانی است خیالی درباره سحر و جادو ، جامعه ي جادوگري 

که سطحی است ی اي چندین الیه ي معناین داستان به ظاهر خیالی داری ولی ا ؛محبت و کینه ، عشق و سرخوردگی 
 الیه هاي پنهان باید دانست که   و . که براي همه قابل درك است ، همان مضامینی بود که ذکر کردیم  ، آنیه يترین ال

  .گاه در ذهن خواننده  نقش می بندد و در جاي خود نمود می کند آداستان به طور ناخود
 بدانند که چه هدفی  ، مجموعه کتابهاي هري پاتر محترمِندگانِم تا خوانیدر اینجا به شرح این الیه هاي پنهان پرداخته ا

  . با نوشتن این داستان طوالنی و درعین حال مجذوب کننده ، دنبال شده 
 

    تاریخ الیه ي :الیه اول
   

 قرار داده داستان  در این طوالنی  نامرئی و نسبتا در الیه اي چند رخ داد تاریخی را  ، زیرکانه ،خانم رولینگبه نظر من 
   . است حوادثی که در تاریخ معاصر اروپا رخ داده. است 

  
   .در پی داشتشتار زیادي  شد که کُ جنگ جهانی اول شروع ،1914آلمان در سال با اقدام  .1

 در این جنگ هم از طرف خوبی و خیر و هم از طرف بدي و شر  . حمله کرد  ولدمورت به جامعه ي جادوگري •
 . ان باقی می ماند کشته هاي زیادي در جه

 باقی  آلمان و اثري از شکوه آلمان شکست خورد شد که در نتیجه حدود یک سال بعد آمریکا به نفع متفقین وارد جنگ .2
   . نماند 
 ، » پسري به دنیا می آید که باعث نابودي ولدمورت می شود« : طبق پیشگویی که در داستان ذکر شده  •

یک سال از ورود (  پیدا می کند  را یک ساله پسر آنید و زمانی کهآمی  آن کودك بر ولدمورت در صدد یافتن
هر  ( با طلسم مرگ به او حمله می کند ولی طلسم به خود ولدمورت بر می گردد )آمریکا به جنگ می گذرد 
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و  برخی می گویند که ا، مورت نابود می شود لد و و) بر ضد خودش تمام می شود  ، آمریکاعلیهاقدام آلمان بر
  .است مرده ولی برخی دیگر می گویند که فقط ضعیف و ناتوان شده 

 از شور هاي اروپایی مانعی فشار هاي پیمان ورساي وکبرآمد ول رشد و تجدید قوا آلمان پس از جنگ اول جهانی در صدد .3
  .می شود آن 

مدیر = نه ي دامبلدور با پشتوا( ولدمورت سعی می کند که دوباره قدرتمند شود ولی با مقابله ي هري پاتر  •
 هري پاتر  کامال مشهود است ؛یک و دوروبرو می شود ، که این مطلب در دو کتاب ) مدرسه جادوگري هاگوارتز 

 . و دامبلدور در اینجا نماد متفقین هستند  
ست  ، حزب نازي کرسی هاي بیشتري بد آلمان که در انتخابات مجلسبودلف هیتلر در راس حزب نازي در تالش وآد .4

 و این اقدامات هیتلر در راه کسب قدرت پس از سیزده به مقام صدارت اعظمی آلمان برسد ،  قصد داشتهمچنینو آورد 
 در انتخابات مجلس موفق حزب نازي  و باالخرهفتشدت یا ) 1918(لمان در جنگ جهانی اول آاز شکست پس سال 

لستان و در راس آن چمبرلن نخست وزیر انگلستان به این انگ) . 1933(د ی رس آلمانبه صدارت اعظمی هیتلر می شود و
ه از این تحرکات  کدبودن ولی افرادي در انگلستان و آمریکا کردو توجهی به این جنب و جوش هیتلر نداد ماجرا اهمیت ن

  .   بود  چرچیل  ، انگلیسیانسیاستمدار یکی از آن  وبودندنگران  آلمان سیاسی
 دوباره قدرتمند می  ،ري پاتر ، پس از سیزده سال ضعف و دوري از جهان جادوگريولدمورت در برابر چشمان ه •

که  1931حدود  ضعیف می شود و در 1918آلمان در =  سال قدرتمند می شود  13ولدمورت پس از( .شود 
ینگ باید در نظر داشت که خانم رول) (   می رود آلمان رو به قدرتمند شدن هیتلر در حال قدرت گرفتن است ،

نمی توانسته دقیقا سالها را ذکر کند و یا مدت زمان هاي ضعف و قدرت ولدمورت را بیان کند زیرا که این کار 
فیلم هایی که به طور  باعث لطمه دیدن اصل داستان و سیر منظم آن می شود و باید بدانیم که داستان ها و یا

 می باشد و آنقدر که داستان هري پاتر مشهور و  بسیار رسوا ، هستندکامل سفارشی و براي کنایه به مطلبی 
 اشاره کرد که از آغاز تا   300 براي نمونه می توان به فیلم ضد ایرانی ، نمی توانست مقبول شود  مقبول شده

 بالفاصله تاریخ و غوغا به پا کرد م فقط مدتیـی ایران است و همان طور که می دانیــپایان بر ضد فرهنگ غن
هري پاتر پس از بازگشت .  آلمان به پا خواسته ، است  ولدمورت در کتاب چهار نماد  . )ان رسیدمصرفش به پای

 به او  ،به سوي دامبلدور که در راس جبهه ي خیر است و به عبارتی نماد شعور جمعی جامعه ي انگلستان است
 در حال وقوع  تغییرات مهمیآلمان در می گوید که آمریکا به جامعه ي اروپا( می گوید که ولدمورت برگشته 

ادوگران که در راس آنها وزیر جادوگري است این جولی برخی از .  دامبلدور این سخن را باور می کند و) است 
 . )رد چمبرلن نخست وزیر انگلستان توجهی به قدرت گرفتن آلمان نمی ک( سخن را باور نمی کنند 

شدن پس از ملحق .   آلمان می شود  اعظمر د ص1933و او در سال تالش هیتلر براي بدست آوردن قدرت ادامه دارد   .5
 نخست وزیر ،       دند شپاییان متوجه خطر آلمان هیتلري ارو به دست هیتلر ،اتریش و چکسلواکی به خاك آلمان

 لهستان سنگ ر یعنیشد والبته جامعه اروپا در راه الحاق کشور مورد نظر هیتل از خواب غفلت بیدار) چمبرلن (انگلستان 
  .اندازي کردند 

( ولدمورت ن ، نبردي بی)  مشهود است 5در کتاب ( ش می کند الولدمورت قدرتمند شده و براي قدرت بیشتر ت •
تالش هیتلر براي ( رخ می دهد و این نبرد که بیشتر یک زور آزمایی است ) جامعه اروپا ( و دامبلدور ) هیتلر 

بی  ولدمورت متوجه می شود این نبرد و  بی نتیجه به پایان می رسدباالخره)  به شیوه ي قانونی نالحاق لهستا
هیتلر به این نتیجه می رسد که نمی تواند مانند دو کشور اتریش و ( از مقابل دامبلدور می رود   ، وفایده است

 و چکسلواکی  اقداماتی که هیتلر براي به دست آوردن اتریش بدست آورد ، راحتی ، چکسلواکی ، لهستان را به
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 -3 تحرکات نظامی در مرز کشور هاي اتریش و چکسلواکی -  2 سخنرانی ها -1:   عبارت است ازانجام داد
   ... )  و مذکورتهدید کشور هاي 

خانه می شوند و وزیر در یک نگاه وزیر جادوگري وارد وزارتدر آخر این نبرد که در وزارتخانه رخ داده ، جادوگران به همراه 
 که  ، و متوجه شد ،چمبرلن به اشتباه خود پی برد. ( و قدرت گرفتن ولدمورت را تایید می کند . لدمورت را می بیند کوتاه و

 توسعه قلمرو کاري است که انگلستان سالها در پی آن بوده البته همان طور که می دانید   بوده ؛هیتلر در صدد توسعه قلمرو
وست ندارد د-  و باز آن هم به دالیل سیاسی نه براي راحتی ملت هاي تحت سلطه  - ه از این کار دست کشید ،و بعد از اینکه

  . ) ، زیرا قدرت گرفتن دیگر کشور ها خارج  از تحمل انگلستان  است این اقدام را دیگر ملت ها انجام دهند
 چرچیلمدتی بعد . شود هستان آغاز می حمله به ل. قدرت نمایی هیتلر آغاز شده و تحرکات نظامی او ادامه می یابد  .6

که  فرارسید آن و وقتباید دانست که قدرت انگلستان در آن زمان تقلیل یافته  ، شد نخست وزیر انگلستان بجاي چمبرلن
 مدت ها پیش اتفاق افتاده و آمریکا جاي جاي این کشور استعمارگر کهن را کشور قدرتمندي بگیرد و البته این از

  .  بود گرفتهانگلستان را در صحنه جهانی 
  ‹                             ، ووزیر سحر و جادو  عوض می شود. حمالت توسط ولدمورت و یارانش شروع میشود  •

  ،هاگوارتز (به هاگوارتز.  می آید و این همان جابجایی چرچیل با چمبرلن است ›  فاج  ‹  بجاي ›اسکریمجور
 از –به دست اسنیپ   حمله می شود و دامبلدور  )   گرفتقرار  تعرض هیتلرمکان هایی است که مورد نمادي از

(  می خوانیم که دامبلدور 7این در حالی است که در کتاب  ). 6کتاب (  می شود کشته - مرگخواران سابق  
 قبل به وسیله ي طلسمی ضعیف شده ، و خودش به اسنیپ گفته که تو مرا بکش  چون هامدت)نماد انگلستان 

 جهانی ، آمریکا با انگلیس است  که با رضایت انگلیس و این همان جایجایی قدرت( ده ام نتخاب کرمن مرگ را ا
امید : بارها در این مجموعه کتابها از قول یاران دامبلدور براي یکدیگر نقل شده که دامبلدور گفته  و.)انجام  شد 

 محقق آمریکا نگاه متفقین پیروزي به دست  از وو این همان انتقال قدرت به آمریکا است . ما هري پاتر است 
  . )6کتاب ( می شود 

او آموزش را سازمان دهی .  و این شامل آموزش هم شد ختپس از به قدرت رسیدن به نظم بخشیدن  امور پردا هیتلر .7
دم درباره  که اکثریت مربود ، هیتلر به خون خالص آریایی چیزي از سوي دیگر عالقه ي زیاد.  گرفت و تحت کنترلکرد 

  را در نظراصل و ریشه و به عبارتی خون آریایی  او در عزل و نصب مقامات و سران کشوري و لشکري .ي آن می دانند 
  . گرفت

  
  در سراسر داستان. مالحظه کرد 7این دو نکته تاریخی را می توان در کتاب هاي هري پاتر و به ویژه در کتاب  •

 جامعه جادوگري نماد  ،7ه خون خالص جادوگري صحبت شده و در کتاب  درباره ي عالقه ولدمورت بهري پاتر
در این کتاب نوشته شده که . جامعه ي آلمان در نظر گرفته شده و وزارت جادوگري هم نماد دولت آلمان است 

  همچنین دربارهولدمورت افرادي را در وزارت جادوگري بر سر کار می گذارد که به نوعی با او همراه هستند و
 همچنین آموزش در هاگوارتز به وسیله ي دست نشانده هاي ل و ریشه کارکنان وزارتخانه بررسی می شود ،صا

  .ولدمورت کنترل می شود 
 باعث یاري زیاد آمریکا به متفقین. آلمان در دو جبهه در جنگ بود و سرانجام هم از این دو جبهه مورد هجوم قرار گرفت  .8

یکی از دالیل بزرگ شکست آلمان تمرکز ندادن نیرو ها در یک جبهه . خورد بم شکست  در جنگ جهانی دوشد تا آلمان
یکی از عوامل شکست خود را به دست خود ) شرق و غرب آلمان و همچنین آفریقا ( هیتلر با ایجاد چند جبهه . بود 

  .  ایجاد کرد 
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می گیرد و این جنگ در حالی است لدمورت به دستور او به هاگوارتز حمله می کنند و جنگ سختی در  ویاران •
 عدم  تمرکز قدرت در جبهه(که ولدمورت در گوشه اي در حال تماشا می باشد و به صحنه ي جنگ وارد نشده 

  و نابودي دو هوراکسسیافتن( و از آنجایی که هنوز هري پاتر به دالیل ذکر شده در کتاب  )  دیده می شودنبرد 
 با یک حمله برق آساي خود به هاگوارتر،  اگر ولدمورت از غرور خود کم می کرد  ، نبود ،آماده نبرد ) باقی مانده

 بگیرد  زمانی تصمیم به حمله لی این غرور باعث شد که اوو. ا جنگ را به نفع خود تمام کند می توانست شخص
)   نبرد با او شده بود مادهآهري پاتر (   که دیگر این حمله آن تاثیر قبلی را که می توانست داشته باشد ، نداشت

 هري پاتر در جنگل به نزد ولدمورت می رود  ،در داستان(  می گیردسرانجام ولدمورت در مقابل هري پاتر قرار . 
به نظر من این بخش براي تکمیل سیر منطقی داستان آمده ، ما ولی ما این رویارویی را در نظر نداریم زیرا 

که البته در زمان رویارویی ؛ در نظر داریم ،  که در هاگوارتز رخ می دهد ر را رویارویی پایانی ولدمورت و هري پات
ولدمورت هري را به ظاهر می کشد ولی خودش هم کمی  هري پاتر با ولدمورت در جنگل شاهد این هستیم که

 تفقینمی توان به نوعی همان حمالت به ظاهر موفقیت آمیز آلمان نازي بر ضد م از حال می رود ، و این را
هري به ظاهر ، وانمود به  دانست که سطحی بود و هیچ نتیجه اي نداشت ، چرا که در داستان می بینیم که

موجودات افسانه  (  یاران ولدمورت حمله شده  چند جبهه ي دیگر بهو این در حالی است که از   )مردن می کند
ولدمورت در دوئلی  . )گوارتز از سوي دیگر  از پشت سر ، و جن هاي خانگی ها_ سنتور ها –اي جنگل ممنوعه 
 حمله ي عظیم آمریکا به آلمان است که باعث شد آلمان در مدتی  این نماد (کشته می شود  ،کوتاه با هري پاتر 

 .  )کوتاه نابود شود 
طلسم ولدمورت به   ،می کند که باعث می شود در هنگام دوئل می بینیم که هري پاتر با طلسم خلع سالح با ولدمورت مقابله

  . کنم البته نکته اي در این بخش نهفته که آن را ، در الیه اي دیگر ، بررسی می و. سوي خودش برگردد و او بمیرد 
طلسمش به خودش بر می گردد ، چوب جادوي  ،  این است که زمانی که ولدمورت دیگر در این الیه ،نکته ي قابل توجه

   :اب می شود و در اینجا است که با چنین توصیفی از خانم رولینگ رو برو می شویمدستش است به هوا پرت ر بزرگ که د
که آمده بود تا باالخره مالکیت کامل آن را  رسید... چوب از دست ولدمورت پرتاب شد ، چرخید و چرخید تا به دست اربابی 

  . در اختیار بگیرد
 و به دست آمریکا افتاد ، و چنان این صحنه توصیف شده که است که از دست آلمان خارج › قدرت جهانی ‹ این چوب نماد

  ! انگار از هري پاتر در جهان فردي بهتر وجود ندارد
  !! همان طور که می بینید ، خانم رولینگ چطور یک واقعه تاریخی را در دل داستان جا داده است

 
: ند که نام آنها به این صورت نوشته شده در کتاب گفته شده که چهار جادوگر  مدرسه هاگوارتز را بنا کرد: توجه  •

اگر دقت کنید می بینید که خواننده پس .  ساالزار اسلیترین – روینا رونکالو - هلگا هافلپاف  –گودریک گریفندور 
خواننده در  از خواندن این اسامی به این نتیجه می رسد که هر اسم و فامیل با یک حرف الفبایی شرع می شود ،

گودریک گریفندور  : ف اسامی را می سازد خفذهن خود مgg –  هلگا هافلپاف hh  -روینا رونکالو RR  – ساالزار 
 است که با معادل کردن این واژه با  SS  مخفف نام آخري کهمتوجه می شود  خواننده  و ناگهان SS اسلیترین

ه همان طور که اسلیترین فرد  نام داشت به این نتیجه می رسد ک)ss (سازمان امنیتی آلمان نازي که اس اس
فردي که در مدرسه جادوگري تاالري ایجاد می کند و هیوالیی در آن قرار می دهد تا روزي نواده اش  ( ظالمی بوده

 نیز یک سازمان سازمان اس اس ،  )با یاري آن هیوال ، جادوگران غیر اصیل را  بکشد ، مسلما فرد ظالمی است 
رب ف ترین سازمان امنیتی زمان خود بوده و مانند سازمان هاي اطالعاتی کنونی غَوخم سازمان اس اس .مخوف بوده 
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 دست این کاربه رولینگ  ؟ چرا خانم لی این یادآوري براي چه الزم است و؛کشتار بسیار و زندانیان بسیاري داشته، 
 زده ؟

      
v  به هم نخوردکرده هم سیر منطقی داستان همان طور که مالحظه کردید ، خانم رولینگ با قلم جادویی خود سعی ) 

همان طور که دیدیم جامعه جادوگري در یک جا جامعه ي اروپا را ترسیم می کند و در مقطعی کوتاه جامعه ي 
آلمان را ترسیم می کند و یا وزارت جادوگري در جایی دولت انگلیس را نشان می دهد و در جایی هم دولت آلمان را 

 ولی چرا این موضوع تاریخی از دل تاریخ  .ریخی را در البه الي واژه هاي این داستان قرار دهد و هم یک موضوع تا)
 بیرون کشیده شده و در پوششی جذاب به مردم جهان عرضه شده ؟

  آیا قصد زنده نگه داشتن یک اتفاق  تاریخی که به نحوي با موضوع هولوکاست  ارتباط دارد در نظر بود ؟
 ، تا از این رهگذر ، به نحوي غیر این الیه ، اشاره به عاملینِ به وجود آورنده ي هولوکاست نیستآیا هدف از آوردن 

 مستقیم به هولوکاست اشاره کند ؟
   

    تحلیل شخصیت ها الیه ي :الیه دوم
  

 البته  .یکی دیگر از الیه هایی که باید به آن در این داستان توجه کرد چند بعدي بودن شخصیت هاي این داستان است
  :تکمیلی است براي الیه هاي دیگر داستان ؛ این بخش 

ولی ابعاد دیگر این .  در نمایی بسیار سطحی جادوگري است که نماد شر ، را به دفعات نابود می کند :هري پاتر  •
 : شخصیت عبارت است از 

  
ه به کمال رسیدن این ناجی در سر را.  هري پاتر نماد یک ناجی است که وظیفه اش نجات جامعه است :یک ناجی 

این . موانعی است که این موانع در برخورد هاي تند و آزار دهنده ي خاله و شوهر خاله و پسر خاله اش دیده می شود 
این منجی همچون حضرت موسی در . که از سوي مربیان ماهري تربیت می شود امیدي است براي نجات جهان  ناجی

س ، گاه براي رهایی از دست فشار م مقدو همچون مری) خانه خاله ي هري (  ط ناخواسته بزرگ می شودیک محی
این منجی مانند دیگر منجیان و دیگر قهرمانان تاریخ ، . باید روزه ي سکوت بگیرد ) شوهر خاله ي خشنش ( اطرافیانش 

( گاه و بی گاهش می شود ت هاي ر خود را که باعث آشفتگی و عصبانید تنها لکه ي آلوده دباید پاالیش شود ؛ او بای
ک را از خود بیرون کند و این تنها با ی) ولدمورت گرفته است دي که در زمان کودکی به طور ناخواسته از انرژي پلی

و او از رد صورت می گی) نگل رو در روي ولدمورت قرار می گیرد زمانی که او در ج= 7در کتاب ( خودکشی داوطلبانه 
     !دیاین پس پاك به حساب می آ

  
که سعی در نجات جهان .  همان طور که در الیه قبلی توضیح دادیم هري پاتر در نمایی دیگر ، نماد آمریکا است :آمریکا 

د دشمنان آزادي و در یک دید کلی نما( در این داستان گفته شده که هري پاتر در برخورد با ولدمورت . از ظالمین دارد 
و این  ) جادوي سیاه(  می گیرد         کمی از قدرت او را به طور غیر ارادي . )ت  اسلمان نماد آدر یک نماي کوچکتر

 همان طور که داستان سعی در گه هایی از ظلم را در برخورد خود با جوامع اعمال می کند ولینشان می دهد که آمریکا ر
و همان طور که  .نشان داده می شود  ) ناجی( القاي آن دارد این خشونت و ظلم ،  به صورت غیر ارادي از سوي آمریکا 

 استفاده می کند و با این طلسم است که در خلع سالحدر داستان به صورت بسیار واضح بیان شده ، هري پاتر از جادوي 
و در داستان از قول یاران دامبلدور نقل شده که این جادو به نوعی امضا و مشخصه هري (  نبرد هاي خود پیروز می شود
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این نشان دهنده ي گفتار آمریکا .  استفاده می کنند طلسم مرگدر حالی که ولدمورت و یارانش بیشتر از  )ت پاتر اس
  . و قصدمان فقط خلع سالح است است که می گوید ما براي خلع سالح به کشور ها حمله می کنیم

، وقتی کاله گروه ر زمان گروه بندي و نکته اي دیگر که باید به آن توجه کنیم این است که هري پاتر در ابتداي سال د
  ، و این هم نشان می دهد که اسلیترین نه  بندي می خواست او را به گروه اسلیترین بفرستد ، هري چندین بار گفت که

آمریکا با اینکه داراي قدرت زیادي است ، طرف ظلم را انتخاب نکرده و به صورت آگاهانه طرف خوبی و خیر را انتخاب 
 زیرا این الیه ي داستان به همراه .ن هم نوعی خالص شدن آمریکا از زیر فشار افکار عمومی را به دنبال دارد کرده و ای

  !  فرد اثر می گذارد ذهنگاهودآدیگر الیه ها در ذهن خواننده قرار می گیرد و در بخش ناخ
  
  لی را براي او انتخاب کرده ؟فامی چرا خانوم رولینگ چنین چرا پاتر ؟ : نجا طرح شودولی بهتر است سوالی در ای •

کا پدرانه و از روي و این شاید اشاره اي به این دارد که ، همه ي اقدامات آمری. زبان التین به معناي پدر می باشد پاتر در 
   . دلسوزي است

راف وجود اي اش که عده، است  اطوري رومدا کرد و آن در امپریک سِبقه ي تاریخی هم می توان براي واژه پاتر پی 
   . ن افراد پدران ملت هستندن می دادند ؛ و این به معناي پدران است ، یعنی ای به خود لقب پاترسیداشتند که

     
 : این شخصیت هم داراي الیه هاي زیاد معنایی است ) :مدیر مدرسه هاگوارتز ( دامبلدور  •

 
ولی باید   )هري پاتر ( ست براي ناجی آینده  به تناسب زمان دامبلدور نماد یک حامی قدرتمند ا:یک حامی بزرگ 
داراي وظایف سنگینی است ولی هیچ وقت نمی تواند جاي ناجی را بگیرد و فقط و فقط ناجی می تواند  دانست اگر چه او

نه را براي رشد او فراهم می کند و در زمان مناسب هم از حامی از او مراقبت می کند و زمی. نجات دهنده ي جامعه باشد 
  .کنار او می رود 

  
  در زمان هایی خاص دامبلدور با کمک چهره اي که از او در داستان توصیف شده نقش یک اسقف را بازي میکند ،:سقف اُ

او با لباس هاي بلند و خاصی و با ریش سفید و بلندش در مدت زمانی که در داستان حضور دارد همچون یک اسقف به 
 در متن داستان نی هاي دامبلدور هاي این ارشاد ها و راهنمایی ها را تحت عنوان سخنراشاد دیگران می پردازد و نمونهار

یا در جمع معلمین جادوگري صحبتهایی می دهد      انجام را تحصیلی  اول سالداریم یعنی دامبلدور به ظاهر سخنرانیِ
یه هایی است ص به داستان نیست بلکه توخنان او منحصرمی کند ولی در باطن به ارشاد آنان پرداخته و حتی بعضی از س

  .گاه آنان را در زندگی واقعی خود به کار می گیرد ودآبه طور ناخه در ذهن خواننده نقش می بندد و خواننده ک
   

دامبلدور همچون انگلستان است که نقش پدري آمریکا را بازي می کند و او را به سوي رشد سوق می  :قدرت انگلستان 
  . می سپارد ) هري پاتر ( ی هم که قدرت خودش کم می شود صحنه را به آمریکا دهد و در زمان

  
او داراي . است که در کتاب شخصیت او به زیبایی توصیف شده اسنیپ فردي  ) :مرگخوار توبه کرده ( اسنیپ   •

 و هري  و فلیچدارد اسنیپ را که به همراه دامبلدور  که قول کتاب دوم یعنی در زمانی بهشخصیت دو گانه است و
 نصف بدنش توي سایه و تاریکی و نصف دیگرش در  «: پاتر در دفتر دامبلدور جمع شده اند توصیف می کند 

 یا ناخواسته ترسیم شده ، به طور خواستههمان طور که می بینیم تصویري که  .  » قرار داشت روشنایی نور شمع ها
 است که در اواسط جنگ اول به طور مخفی با دامبلدور ارتباط او مرگخواري ،  استنشان دهنده مرموز بودن اسنیپ
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ور  ضعیف بود ، او در کنار دامبلد هم که ولدمورت سالی 13 اطالعات می دهد و در مدت زمان  اوبهبرقرار می کند و 
او در زمان  ، رده بود ولی در عین حال ارتباطش را با مرگخواران دیگر حفظ می کند کار می کرد و به عبارتی توبه ک
 معلوم می شود که او  به دست ولدمورت ،می رود ولی به طور ظاهري و بعد از مرگش برگشتن ولدمورت به طرف او 

 .   می کرده براي او کار همان زمان که توبه کرده به واقع بوده و با دامبلدور همراه بوده و

گ جهانی اول ، از حلقه ي جبهه متحدین گسست و که در اوایل جناسنیپ در یک نگاه می تواند کشور ایتالیا باشد  •
و در نگاه دیگر می تواند کشور  .  )همکاري اسنیپ با دامبلدور در زمان حمله ي اول ولدمورت (  به متفقین پیوست

اسنیپ ، در (  شوروي باشد که در جنگ جهانی دوم با هیتلر پیمان عدم تجاوز بست ولی درصدد حمله به آلمان بود
 که در این حال )ت گرفتن دوباره ولدمورت در عین حال که با او همراه شد ولی در واقع با دامبلدور بود زمان قدر

در (   شدباعث حیرت شوروي  که  کردو به شوروي حمله د و پیش دستی نمود شمطلع   شورويهیتلر از این قصد
 البته باید به همان نکته اي که در ابتداي  ،شداسنیپ را می کُ ،م که ولدمورت به وسیله ي مارشیخوان می  7کتاب 

 توجه کرد ، که خانم رولینگ براي اینکه نمی خواسته سیر منطقی داستان ناقص شود  اشاره شده است ،این مقاله
     ) !این الیه ها را تا جایی که امکان دارد در درون این داستان قرار داده 

 
    بی خدایی  :الیه سوم

  
 است که نشان دهنده ي  که باید در این داستان به آن توجه شود ، فقدان وجود خدا تا آخر داستانیکی دیگر از مباحثی

به عنوان مثال دامبلدور بارها و این نکته بارها و بارها دیده می شود .  انسان است  محوریت و توجه به وجودانسان محوري
 و آن هم براي به جز آخر داستان ( این داستان نمی بینیممی گوید امید ما به هري پاتر است  و یا ما لحظه اي را در 

 رخ می دهد از سوي دوستان و حامیان به  کهکه از خدا طلب کمک شود و هر امداد و کمکی  )خالی نبودن عریضه
با ، کمک ارواح والدین هري به او در زمان برخوردش ) کتاب دو ( کمک دامبلدور به هري در تاالر اسرار : یکدیگر است 

، البته در آخر داستان ذکر شده است که هري پاتر با از این قبیل می باشند ... و ) کتاب چهار (ولدمورت در قبرستان 
 نشان می تواند   که این .  به ولدمورت حمله می کند)   به کار رفته د به آسمان هاامی لفظ   ای(   آسمانامید به خدايِ
 به نیعنی دروازه ي رسید می باشد هم به خدا  )آمریکا (  پاتر و امید هري پاتري که امید همه به هر باشد دهنده ي آن

خدا هري پاتر است و این همان دین گرایی دولتمردان و سیاست مداران آمریکایی است که فقط ایمان را از سوي خود 
: ه چند اشکال در اینجا وارد است البت. ) مسیحیان تجدید حیات یافته (  رسیدن به آن تالش می کنندمی دانند و در راه

 در گرفته بود در مورد انسان محوري و توجه نکردن خانم یبحث،  7 که تا قبل از انتشار کتاب  ، اینکه از آنجایی اول٭
براي پایان دادن به این بحث بوده  »با امید به خداي آسمان « رولینگ به وجود خدا در داستان ، شاید آوردن این جمله 

 اما با آوردن این جمله در اواخر داستان ٭.  است  شدهبه وجود خداوند در داستان پرداختهاهل فکر نشان دهد که تا به 
چرا گفته شده خدايِ آسمان ، به بیان دیگر چرا از یاي نسبت : و آن این است که  . یک نکته ي دیگر به چشم می خورد

 الزم به ذکر است که غرب .هاي چند گانه در حوزه تمدن غرب است  هاین یادآور چند خدایی و وجود اله. استفاده شده 
 در عناصر ا این موضوع بارها و باره.حیت است یدر حال رجوع به عصر اسطوره هاي خود است که همان عصر پیش از مس

  . ساخته شده توسط غرب دیده شده است  گذشته ي هايفیلم
خداي آسمان و زمین و یا خداي توانا و   :واژه هایی مانند ،  ) آسمان خداي(  خانم رولینگ می توانست بجاي این واژه 

 نشان می دهد  ؛ پس استفاده از چنین تیا خداي قدرتمند استفاده کند که این اسامی صفات خدا را که در ذات اوس
     .  بیانی ، مشکوك است 
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غات محسوس آمریکایی ها و صهیونیست ها قرار دادن این الیه در داستان باعث می شود که ذهن خواننده با تبلی •
 . راحت تر همراه شود 

  
    ماورا  الیه ي :الیه چهارم

  
  .پایه ي خیال و مسائل ماورایی استبنا شدن این داستان بر  ،یکی دیگر از الیه هایی که باید به آن توجه شود  

ز می دارد و به عبارتی مشکالتی را که در زندگی  متمرکز کردن ذهن افراد به ماورا ، آنها را از توجه به زندگی عادي با
 این به آن معنا نیست که ؛  بخشد معنا می به آنها مفاهیم ماورایی ،رخ می دهد و او  قادر به معنا کردن آنها نیست انسان

 . ي اشتباه است من به ماورا اعتقاد ندارم ، بلکه من بر این خُرده می گیرم که ، استفاده سو از ماورا براي توجیه هر چیز
 ندارد و ها و جوابی براي آن دهد می رخترسی که در وجود افراد از مسائلی غیر قابل درك به وجود می آید و یا اتفاقاتی که

در داستان هري پاتر به دفعات با این موارد روبرو . آن را به ماورا نسبت می دهد از کارکرد هاي این قبیل داستان ها است 
  .ن براي التیام درد ناشی از عدم شناخت طبیعت است کِّسفراتر از آن خود داستان هم یک ممی شویم و حتی 

 داستان هري پاتر ، زمانی که نخست وزیر انگلیس در حالتی مضطرب در اتاقش در حال قدم زدن است و م در کتاب شش
ی کند و فشار افکار عمومی را بر روي خود  که عاملین آن پیدا نشده و یا فرو ریختن چند پل ، فکر م مرموزيبه قتل هاي

 از  ، این حوادث رخ داده در جامعه ي انسانیکه حس می کند ، ناگهان وزیر سحر و جادو ظاهر می شود و به او می گوید
  .سوي جادوگران سیاه می باشد و هیچ دلیل منطقی ندارد 

 جامعه اش و یا جهان  پس درباره ي حوادثی که در این مطلب کوتاه آنچنان در ذهن خواننده نقش می بندد که از آن 
، فرد این و یا نمی خواهند پاسخ دهند رخ می دهد و هیچ کس از دولت مردان قادر به پاسخ گویی درباره علت آن نیست 

ن کاسته و به طرز جالبی از فشار افکار عمومی بر دولت مردااتفاقات را به طور ناخوداگاه به مسائل ماورایی مربوط می کند 
   . می شود واین خواست سیاستمداران غرب است 

  
 اهانت : الیه پنجم

   
  . می یابیم اسالم  به رااهانت بزرگی هري پاتر می پردازیم ،وقتی ما به موشکافی الیه هاي معنایی داستانِ
  . ایی است  پر واضح است که ، شفاف سازي غیر از سیاه نم؛شاید کسانی این برداشت را سیاه نمایی بدانند 

 یکی از جذاب ترین و  ،من این داستان را چندین بار خوانده ام ، و فیلم هاي آن را دیده ام ؛ بی تردید این داستان
ایجاد یک فرهنگ و نمایش زندگانی جادوگران در داستان ، خلق :  واقعا حیرت آور است .پرطرفدارترین داستان ها است 

 داستان ، تصویر سازي هاي زیبا و جذاب در طول داستان و مهم تر از همه شرح اسامی و مفاهیمی جدید و متناسب با
  . خود داستان ، واقعا حیرت آدمی را بر می انگیزد 

  
 تاریخی این )منظور الیه هاي معنایی نامرئی است که در دل داستان نهفته شده  (  به الیه براي اولین بارزمانی که

یشتر تامل و تفکر کردم و کم کم الیه هاي دیگر هم برایم نمایان شد ، زمانی که به داستان برخوردم ، متعجب شدم ، ب
رفته باشم و همه ي  الیه اهانت رسیدم ، متوقف شدم و تا چند روز از نوشتن دوري کردم ، چرا که می ترسیدم به خطا

ر روز بیشتر بر یقینم افزوده می شد که ویل ذهنی باشد ؛ اما جلو رفتم و به بررسی بیشتري پرداختم و هااینها یک نوع  ت
  .ام  کرده به واقع درست فکر

published by knowclub.com



 ١٠

شما خوانندگان گرامی و حقیقت جو ، که تا حال صبوري کرده و الیه هاي پیشین را خواندید ، اینک هم به دور از موضع 
  .پیدایی این داستان ، برسید  این الیه آخر را هم بخوانید و بعد خودتان تفکر کنید ، امید دارم به حقیقتِ چرایی  ،گیري

  ...آنگاه تصمیم بگیرید . اینک این تحلیل را قبول نکنید ، و فقط تا آخر بخوانید 
  

، به  باید بدون تکلف و با زبان علم سخن گفت  روشن ساختن این مفاهیم توهین آمیز اینکه درالبته پیشاپیش به جهت
 و اگر نگوییم ه باید کرد که راهی جز روشن کردن حقایق وجود ندارد پناه می برم ، ولی چرحیم رحمان و درگاه خداوند

من پایه هاي استدالل خود را ، مبنی بر وجود اهانت در این داستان به دین اسالم ، شماره آنها به اهدافشان می رسند ؛ 
   :  وار می نویسم

  
 جادوگري هاگوارتز را بنا می  ي ، مدرسه (!) جادوگر بزرگ4 ،  ( ! )در داستان گفته می شود که بیش از هزار سال پیش  )1

 قبل از خروجش از مدرسه تاالري و  . (!) مدرسه را ترك می کند ،تاهی به خاطر اختالفاتیکنند و یکی از آنها پس از مدت کو
ت و خواسته هاي مرا  می گوید که نواده ي من می آید و منویارا در مدرسه بنا می کند و در آن هیوالیی قرار می دهد و

 . دنبال می کند 
 این اولین جرقه ذهنی !! که یکی از آنها با بقیه مخالف بود  جادوگر بزرگ 4اگر توجه کنیم می بینیم که گفته شده  ♦

با توجه به پایه هاي استداللی دیگر و شواهد دیگري که در داستان من براي رسیدن به الیه اهانت بود و بعد از آن 
  . به وجود الیه ي اهانت کننده به دین اسالم پی بردم  )مو به آنها اشاره می کن(  وجود دارد

  ! اسالم  است نانه اي از چهار خلیفه راشدیح وقیاین چهار جادوگر نماد
 به چهار جادوگر تشبیه شده اند و این  ،ن این تشبیه به نوعی تشبیه دین اسالم به جادو است و چهار خلیفه راشدی

همان (  . اصل اسالم را باطل و جادو به حساب آورد  ، در کل ،هم می خواسته اختالف اندازي کند و هم  ،تتشبیه زش
 بعد هم افرادي ي تهمت می زدند و در طول سالها و قرن ها- ص– بعثت ، به محمد حرفی که اشراف جاهلی در ابتداي 

   ! ) کالم پیامبر و جادوگر بودن خود پیامبر کدام ادعا ؟ ادعاي سحر بودن. بر آمدند که چنین ادعایی کنند 
 
که بیش از هزار  (  استی اسالمحکومت همان بناي  ، سال پیش1000 در حدود گربناي مدرسه توسط چهار جادو ♦

 و  تفکر، نشان دهنده ي ) به صورت پنهانی  (  و ایجاد یک تاالر در اعماق مدرسه) سال از زمان ایجاد آن می گذرد 
همان طور که سه جادوگر این داستان ، در  ( که از دید دیگر خلفا باطل انگاشته شده است!  می باشد  انشعاب شیعه

همانطور :  همین مسئله را در ذهن ایجاد می کند ، که  ، و این تصویر هم . ) برابر ساخت این تاالر موضع گرفتند 
جادوگر هم ، با اسلیترین مشکل داشتند ؛ و این مشکل داشتند ، این سه ) ع(که سه خلیفه نخستین ، با امام علی 

  . قیاس بی شرمانه به طور برنامه ریزي شده اي ، در ذهن خواننده ، نقش می بندد 
  

  : داستان آمده است  دیگر در سوياز  )2
 ؛ او یک دوره اهداف مرا دنبال می کند و دیدیم که ولدمورت آمد  نواده ي من می آید و :  گفت ، جادوگر جدا شده از بقیه

ظهور کرد (!) و پس از مدتی دوباره قدرت گرفت و در کنار مقبره پدرش (!) قدرت رانی کرد و سپس ضعیف شد و غایب شد 
  ) پناه بر خدا  ( )عج ( مهدي   !؟ آن نواده کیست .(!) 

 ، اثري که در ذهن خواننده  تطبیق دهیم ، ذکر شدی که در ابتداي این مقاله با الیه ي اول ،و اگر این تشبیه زشت را 
  و اعمالش خواسته هم ظالم است و هم ولدمورت همان طور که درباره ي آن توصیف شده: ایجاد می شود این است 

 این توصیف هایی  خواننده و از سوي دیگر وقتی .)نژاد پرست است  = خلوص خون(    است)خونریز (=  همانند هیتلر
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این سه شخصیت خیالی ، سیاسی ، الهی را در کنار هم  ، فی کردیم را در نظر می گیردکه ما در این الیه اخیر موشکا
  ذهنی می رسد که هر سه شخصیت به این نتیجه ي و و به عبارت دیگر این سه شخصیت را یکی می داندقرار می دهد

 تشبیه به یک شخصیت جادویی ، هم) عج (  و آن شخصیت الهی یعنی امام زمان !!  دارا هستند یک نوع افکار و کردار 
  ! شناخته شده ي تاریخ  قاتلمی شود و هم به یک

 این الیه  درست است ، اما چطور ،کنیم که همه ي این الیه هایی که تا حال ذکر شده ، فرض می  خب :شاید گفته شود که
ز این همه خواننده ، فقط وجه به اینکه  ابا ت خواننده ها نقش می بندد ، و به عبارت دیگر تاثیر آنها چیست ، ناذهادر ها ، 

  !! این مقاله آنها را درك کرده ؟ ينویسنده
  

 اگر .! تسلط بر افراد است دریافته اند ه راه تسلط بر افکار را ، که را ،و قدرتمندان عالم. علم پیشرفت کرده . پاسخ روشن است 
  .افکار در دست گرفته شود ، افراد هم در اختیار خواهند بود 

 جهان متمدن غرب ، این اصل جادویی و سحر آمیز رعایت می شود و صاحبان سرمایه و قدرت ، براي آنکه به سود اینک در
  . بیشتري برسند ، با روش هاي مختلف سعی در تاثیر در ذهن هاي عموم مردم و مخاطبین خود را دارند 

هاي تازه اي را باز می کند بخوانید ، رر بنا باشد این مقاله را ، که دخوانندگان عزیز این مقاله ، باید توجه داشته باشند ، که اگ
 ؛ تاثري که خواهد داشت این است که در مقابل من و این مقاله  عمیقا نظاره کنید ،رامونی خود بدون اینکه در جهان پی
   .موضع گیري می  کنید 

  :تی ارائه می دهم براي روشن شدن کارایی این الیه ها ، در این داستان ، توضیحا
  .ونی خود را به دقت بیشتري ببینید بهتر است شما هم محیط پیرام

 مشتریان ،  ذهن در فروشگاه هاي غربی ، آهنگ هاي مالیمی گذاشته می شود ، تا با تاثیر آرامش بخش خود به: که ببینید 
   ! آنها را هر چه بیشتر در فروشگاه نگاه دارد ، تا خرید بیشتري انجام دهند

 بکار نت هاي تند در آتا حدودي نُ (  پخش می شود که نسبتا تند استی در رستوران هاي غربی موسیقی های: که ببینید
 به رستوران را وادار کند که سریع تر غذا را بخورند و رستوران را ترك  ، تا با تاثیري که بر ذهن می گذارد ، مراجعینِ)رفته 

  !یان دیگر باشد کنند ، تا جا براي پذیرش مشتر
، چنان از محصوالت خود در تبلیغات تعریف می کنند و با موزیک هاي مختلف  صاحبان سرمایه ، و کارخانه داران : که ببینید

، و تصویر پردازي هاي خاص ، بر ذهن مردم تاثیر می گذارند ، که فرد ناخودآگاه به این نتیجه می رسد که اگر این کاال را 
  ! آدم ها به حساب نمی آید تهیه نکند ، جزو

    !)برادران وارنر  ( را بر عهده گرفت داستان هري پاتر دن به فیلم در آور چرا یک کمپانی صهیونیستی ، کارِ:ببینید که 
قرار می گیرد ، با اینکه بسیاري از نویسندگان و محققان در غرب ، به دلیل  هري پاتر داستان  ، چرا در صدر اخبار: که یدببین

  !عدم همراهی با سیاست ها غرب در انزوا هستند 
   !!هري پاتر یک پروژه است .  هري پاتر فقط یک کتاب نیست : که ببینید

  
 به مجموعه کتابهاي تخیلی و جذاب:  این چنین پروژه اي است  فقط یک کتاب داستان نیست ، اوهري پاتر. بله یک پروژه 
 فیلم هاي +و دیگر بازیگران فیلم ها ) نویسنده کتابهاي هري پاتر ( ه هاي رولینگ اخبار هاي مداوم از گفت + نام هري پاتر

 اخبار مختلف جهان که به نحوي در پیرامون اخبار هري پاتر در دنیا + اعمال و کردار رولینگ و بازیگران فیلم ها +هري پاتر 
 دو سال بررسی ، بخشی از آنها را دریافته ام و خدا  رسیدن به هدف هاي بلندي که ، تازه من بعد از= ... +مخابره می شود 

  !افی در پی این پروژه وجود دارد می داند دیگر چه اهد
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کنم ، شما هم به ت به جاي اینکه همه ي چیز ها را من بیان س پروژه ي هري پاتر را توضیح دادم ، حال بهتر ا ،دوستان
 مجموعه کتاب هاي هري پاتر است ، نه کل ه هري پاتر ، فقط بررسی  در برخورد با پروژ چرا که هدف مندنبال آن بروید ؛

  کور همچون طرفداران دو آتیشه ي هري پاتر ، که ، نه اینکه پیروانی بسازمکنم  روشن گري پروژه هري پاتر و می خواهم 
اخودآگاه ذهن افراد بر افراد می گذارد  این را باید دانست که تاثیراتی که ن.پیروي کنند و آنها را قبول کنند کورانه از حرفهایم 

  .، بسیار اعجاب آور است 
  :خودتان جست و جو کنید  

 بعد از مدتی که به عنوان هري پاتر معروف شد ، بازي در دانیل رادکلیفپیدا می کنید که بازیگر نقش هري پاتر ، یعنی  **
از  در مورد یکی می باشد ؛ و داستان آن) من ، جک پسر (    my boy jackکه نامش  یک فیلم جدید را هم شروع کرد ، 

  !! ه هاي جنگ علیه آلمان شرکت می کند ه در جبسربازان متفقین است ، که
  !چرا باید دانیل رادکلیف ، نقشی اینچنینی ، در فیلمی تاریخی بازي کند ؟

   خود سوال کرده اید ؟از
  !نیست ؟ آن هم توسط یک بازیگري که محبوب معاصرین شده ؟ تاریخ  برشآیا این همان تداعی و زنده نگه داشتن یک

در الیه اول ، گفتم که هري پاتر نماد آمریکا است و اینک می بینید این بازیگري که هري پاتر به نام او سند خورده ، در . 
مه ي اینها پیشبرد ه.  می دهد  نشان شرح حال یک سرباز و خانواده اش را ،نقش یک سرباز متفقین بازي می کند و فیلم

  .  است  هري پاتراهداف پروژه
  ! که در فیلم هاي هري پاتر حاضر شده ، ایفاي نقش می کند عینکیدر آن فیلم ، آقاي دانیل رادکلیف با همان 

شاید بپرسید چه ربطی دارد ؟ ربطش این است که طبق همان پروژه هري پاتر ، یکی دیگر از عوامل موثر در رسیدن به هدف 
ردو این عینک خاص ، یعنی . اشیا حاضر در پروژه می باشند ،  و به نوعی !! است یهودیان  ي خاص  مشخصهعینک پنسی گِ
عرف و امضاي آنها است م.  

م رولینگ و تهیه کنندگان فیلم هاي هري پاتر و یا به طور کل مسئولین پروژه هري پاتر ، این عینک را انتخاب کرده چرا خان
را یک یهودي جلوه دهند ؟ یا اصال چرا ) الگو و سنبل نوجوانان و جوانان = دانیل رادکلیف ( ته شده هري پاتر اند ؟ چرا خواس

  یهود را مطرح کرده اند ؟
  

  (  The Reader در فیلمی با نام 2008 پیدا می کنید که بازیگر نقش ولدمورت ، یعنی رالف فیناس در سال **
که داستان فیلم شرح مختصري از ! او در این فیلم نقش یک آلمانی را بازي می کند . د حضور دار) کتاب خوان = خواننده 

داستان بعد از جنگ (  آلمانی در برلین با یک زن آلمانی اشنا می شود  ساله 15 این نوجوان. دوران نوجوانی و جوانی اوست 
 مدتی که از او جدا می شود و مشغول  ازکند ، بعدو با  این زن ارتباط عاطفی بر قرار می ) جهانی دوم را نشان می دهد 

ر می شود و همراه همکالسی هایش به عنوان بیننده در جایگاه قرار می  روزي در دادگاهی حاض،قوق می شود تحصیل ح
ا با او  هانا اشمیت ، همان معشوقه اش که مدتی ر. زمانی که نام متهم برده می شود ، متهم را می شناسد او در آنجا. گیرند 

این زن یکی از مسئوالن انتخاب یهودیان !  عضو سابق حزب نازي که در اردوگاه هاي مرگ آلمان کار می کرده یک زن. بوده 
  !...براي اردوگاه مرگ بوده 

  
 در(  معروف شدن دانیل رادکلیف به عنوان هري پاتر ، او باید نقش یک سرباز متفقین را بازي کند  ازچطور می شود که بعد
 شناخته شده است و دشمن هري پاتر ، باید نقش یک آلمانی و در مقابل ، رالف فیناس که ولدمورتِ) حالی که یهودي است 

  ! ارتباط بر قرار کرده با یک نازي را بازي کند ؟
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  ... ! کمی فکر کنیم 
  

مهره هاي شطرنج هستند ، که خودشان اینها شاید این بازیگران ، روحشان هم از پشت پره ها خبر دار نباشد ، به عقیده من 
فکر می کنند آزاد و مستقل هستند و بنا به اختیارات و استعداد هایشان می توانند عمل کنند ، یکی همچون سرباز فقط یک 

  . قدم می تواند به اطراف برود و دیگري مانند وزیر و رخ اختیارشان بیشتر است 
بر ندارند که توسط بازیگران توانا در حال به حرکت در آمدن بر روي صفحه  پایشان را می بینند ، و خياینها فقط جلو

  .شطرنج هستند 
. مسئولین امر ، ساخت فیلم هاي هري پاتر را به کمپانی وارنر می دهند ، و او بازیگران را با نظارت مسئوالن انتخاب می کند 

در حالی که فکر می . ي نقش هایی دیگر سوق داده می شوند مدتی بازي ، این بازیگران شناخته شده به نحوي به سو بعد از و
. ند  ، تا تصویر روشنی از زنده کردن تاریخ باشکنند آزادند ، و نمی دانند که با زیرکی تمام به آن نقش ها کشانده شده اند

   !! نازي زنده کرده رویارویی آمریکاي یهودي و آلمان
   .این همان پروژه هري پاتر است 

  
 زمانی که دامبلدور ، به عنوان یک الگوي قوي براي خوانندگان در آمده و کودکان و نوجوانان ، او را دوست دارند ؛ چرا **

  !!خانم رولینگ به یک باره در اخبار اعالم می کند که دامبلدور همجنسباز است ؟
  !رد می کند ؟م رولینگ یک الگو را خُچرا خان

   . یعنی به فساد کشیده شدن برخی از کشیشان .ا گفته  واقعیتی ربرخی می گویند ، شاید او
بسیار خوب ، اگر بنا به گفتن واقعیتی بود ، چرا آن را در دل داستان جا نداد ؟ چرا این واقعیت را زمانی گفت که دامبلدور 

  یک شخصیت محبوب شده بود ؟
 چرا بی دلیل یک شخصیت داستان را !!ی کنی ؟ یک نویسنده اي ، چرا حاشیه سازي م رولینگاصال سوالی دیگر ، شما خانم

که همسان اسقفان کلیسا است ، زمانی به اوج می بري و بعد به زمین می زنی ؟ خانم رولینگ شما می خواهی دین داري را 
  !در چشم ها زشت کنی و یا اینکه همجنسبازي را عملی شایسته نشان دهی ؟

  
ي پاتر بود ، به یک باره کنار گذاشته شد ؟ در کتاب به نحوي سریع مهرش  چرا چو چانگ دختر شرقی که در داستان هر**

  . دیدیم که او را یک خائن جلوه دادند 5اما در فیلم . از دل هري رفت و هري از او گسست 
ویانه این نمادي از برخورد سواستفاده ج! چرا باید با یک شرقی این طور برخورد کنند ؟ این ورود سیاست در ادبیات نیست ؟

  !غرب نسبت به شرق نیست ؟
  

در ماجراي (  در داستان هري پاتر هم باید یکی از یاران هري پاتر به او خیانت کند  ،)ع(  چرا همچون داستان عیسی **
  ) ! ارتش دامبلدور 

  و اسطوره اياین سوال مرا پاسخ دهید که چرا در مجموعه کتاب ها از اسرار و رموز قدیمیخوانندگان عزیز می توانید ** 
  استفاده شده ؟

  : مثال چرا 
هري پاتر یک نشان صاعقه بر پیشانی اش دارد و چنان که گفته شده ، اثري است که در اولین برخوردش با ولدمورت از او * 

البته این نقش صاعقه دقیقا (   شبیه اس شکسته است پاتر ،من قبال گفتم که شکل صاعقه ي رو پیشانی هري. بجا مانده 
، و دو اس  )شبیه اس نیست ، چرا که برعکس است ، ولی در برخورد اول این را در ذهن تداعی می کند که شبیه اس است 
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یعنی ولدمورت که نازي صفت است در برخورد با هري پاتر بخشی از (  آلمان نازي است) ss( شکسته نماد سازمان اس اس 
نشان ) صاعقه (  دیگر را نگفتم که اینک می گویم ، نشان رعد و برق ، ولی نکته اي )قواي خود را به او منتقل کرده 
  . یونان قدیم است ) و خداي خدایان  ( مخصوص زئوس خداي آسمانِ

صفی که از آن و حاال سوال این است چرا نشان صاعقه ، با این و. صاعقه سالح زئوس بوده . صاعقه نماد قدرت و خدایی است 
   !گفتم ، انتخاب شده ؟

همان طور که گفتم او نماد آمریکا است و آمریکا دریچه !  خدایی داده شود ؟یی این نبوده که به هري پاتر جلو ،استیا خوآ
 صورت و هدایت و خوشبختی را از طریق خود می داند ، و این نشان صاعقه هم تصدیقی بر این است که آمریکا به راستی

  !!سیرتی خدایی دارد 
  

آتش (  هستی  سازنده و ولدمورت در حال جنگ هستند ، به نوعی از ارکان چهارگانه  زمانی که دامبلدور  ،5چرا در کتاب * 
را زنده می کند و به سوي ولدمورت ) از خاك ساخته شده اند ( دامبلدور مجسمه ها ! استفاده می کنند ؟) ، آب ، باد ، خاك 

 تغییر به نمایش کشیده شده ؛ ا در فیلم به زیبایی ، اما باو این ماجر .  ادامه می یابد می فرستد ، جنگ به وسیله آب و آتش
   !فر علیه دیگري به کار می رود  می بینیم که این عناصر چهارگانه توسط این دو ن5خر فیلم وادر آ

  
 ، سرخح رنگ نور جادوي خلع سال(  ! ؟اد دو رنگ سرخ و سبز در این مجموعه داستان به وضوح نمایان استچرا بحث تض* 

در حالی که  ) که رنگ گروه اسلیترین هم هست سبزي!  است سبز و رنگ جادوي مرگ  است سرخرنگ گروه گریفندورهم 
می دانیم این دو رنگ در فرهنگ هاي مختلف با اینکه معنا هاي مختلفی دارند ، اما در هر حال همیشه در مقابل هم بوده اند 

   ).بهتر است براي اطالع بیشتر به کتاب هاي فرهنگ اساطیر و عالئم مراجعه کنید  . دلیل آن در این مقاله مجال نیست. ( 
  

از اعداد خاصی در  منظور این است که دائما ؟چرا نمود و جوالن همیشگی برخی از اعداد را در طول داستان شاهد هستیم * 
 ؟ و چرا دوستان وفادار جلد نوشته شده 7 پاتر درا مجموعه داستان هاي هري چر: به عنوان مثال . داستان استفاده شده است 

و از این نمونه ها در طول .  چرا که می دانیم هفت عددي مقدس در فرهنگ سامی است  نفر اند ؟7و همراه هري پاتر 
  ...میتوانید ببینید .  زیاد به چشم می خورد  هم ،داستان

   
زبان (  به کار برده ، یا ریشه در زبان التینی دارند و یا زبان عبري چرا ورد ها و جادو هایی که خانم رولینگ در داستانش* 

 نام دارد ، ریشه اش از یک طلسم رایج در قرون وسطا است که آواداکداوراجادوي مرگ که : به عنوان مثال ) ! یهودیان 
Abracadabra نام داشت ، و همین طلسم آبرا کدابرا  )Abracadabra ( ابل گرفته شده است هم از عبارت عبري مق

 =abreg ad habra صاعقه ات را تا زمانِ مرگ بفرست  به معناي!  
 به دلیل طلسم محافظ مادرش ،  ، هري پاتر را بکشد ، زمانی که ولدمورت می خواست با این طلسم: ما مشاهده می کنیم و

  !! بر روي پیشانی هري پاتر بر جاي گذاشت صاعقهفقط یک عالمت 
  

  !! ، چه رازي را از ما پنهان کرده ؟ و کهناستفاده از این رموز و ورد ها و الفاظی با پشتوانه ي قدیمیخوانندگان ، 
      
،  ز صد و چهل و دو پلکان داردتمدرسه هاگوار: دگان عزیز به من بگویید که چرا در داستان هري پاتر آمده است که ن خوان**

  ! منتهی می شوند پلکان هایی که روز هاي جمعه به جاي متفاوتی
  چرا روز جمعه ، روزي منحرف کننده تداعی شده ؟
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چرا پله ها باید در همه ي روزها راهی براي رسیدن به مسیر درست باشند ولی در روز هاي جمعه تغییر کنند و افراد را به 
  ! ؟ جلوه دهد چرا خواسته شده روز جمعه را در ذهن ها بد کنند ؟  هدایتجاي دیگري 

   
  .مان پروژه هري پاتر است این ه

  !!!خوانندگان عزیز و فکور ، اینک شما پاسخ دهید 
      

  :به الیه پایانی ، یعنی الیه اهانت بر می گردیم 
 

ویات ننشان دهنده ي ادامه م  کنایه اي است که  آمدن نواده ي اسلیترین و باز کردن درب تاالر به وسیله ي او ، ♦
 !مان است به وسیله امام ز) ع(ی حضرت عل

 
ائمه و   و پرچم  به رنگ لباس است و این اشاره اي سبز ،اسلیترینوه گر لباس و پرچم نکته ي دیگر این است که رنگ ) 3

 ) گنجانده شده است  داستان ، در دل ، از سوي نویسندههمه ي این فاکتور ، به جهت تکمیل هدف مورد نظر(  ! است سادات
 که نسبش به جدش )به هري پاتر  خطاب در تاالر اسرار = 2در کتاب  ( لدمورت می گوید وو نکته ي دیگر اینکه ،  )4

 ما قبال فهمیدیم که خانم ،و این مطلب هم گستاخی بزرگی است . ساالزار اسلیترین از طریق مادرش می رسد نه پدرش 
زیرا ما می دانیم که .  می شود  تررولینگ از ساختن شخصیت ولدمورت چه هدفی داشته و با نوشتن این مطلب کارش کامل

می ) ص(به پیامبر ) س(و به طبع آن سادات از طریق حضرت فاطمه ) در اینجا هدف امام زمان است (   نسب امامان شیعه
 اسلیترین را  در یک نگاه دیگر خانم رولینگ (   . › زیرا حضرت فاطمه دختر پیامبر است ‹ ، ) ع(نه از طرف حضرت علی  رسد
 به علت بر هم نخوردن سیر منطقی داستان ، خانم رولینگ در بیان خواسته چرا که  – ه از پیامبر مکرم اسالم گرفته کنای

   )_هاي خود کمی با محدودیت واژه ها روبرو بوده 
مان از امام ز و چهره مشخصی را. ت تمام آن را بیان کرده ی که خانم رولینگ با مهارت و وقاحو این هم بحث نسب شناس

  .توصیف می کند و آن را در این داستان خیالی قرار داده 
 براي اثبات وجود الیه اهانت در داستان این است که ، ولدمورت زمانی که دارد مجدد قدرت می  ، منو یک دلیل دیگرِ ) 5

  !یت می یابد ، در کنار قبر پدرش ظاهر می شود و موجود ) 4در آخر کتاب ( گیرد و به عبارت دیگر ظهور می کند 
  !در مکه ، شهر جدش رسول اهللا ظهور می کند ) عج ( آیا نه این است که امام زمان 

مطمئن باشید که اگر خانم رولینگ می توانست مفهومی همانند کعبه را در داستان جاي دهد تا ولدمورت در کنار آن ظهور 
 همچون آثار رسواي ولی به دلیل اینکه نمی خواسته . ی دادر را انجام مااین ک) براي اینکه این تشبیه ها بهتر شود ( کند 

 و به جاي آن مفاهیمی عمیق را  است، به باد انتقاد گرفته شود ، از مفاهیم سطحی و قابل درك دوري کردهدیگر در جهان 
     .  و امثال آن بیشتر است 300در داستان جاي داده که تاثیرش به مراتب از فیلم 

  
از دهان مجسمه ساالزار ) مار عظیم الجثه و جادویی ( باسیلیسک : م تصویري توصیف  شده است که  ه2در کتاب  ) 6

و همان  طور که می بینیم نوشتن این مطلب هم بی حرمتی است ، زیرا از آنجایی که اسلیترین در . اسلیترین بیرون می آید 
ن پیامبر ، جادو و سحر دانسته شده و آن را به شکل ماري این بخش داستان نماد پیامبر است ، از این رو در اینجا  سخنا

در آخر . خانم رولینگ یک جا اسلیترین را نماد حضرت علی و در جایی دیگر نماد پیامبر اکرم دانسته است ( .ترسیم می کند 
 مجسمه اسلیترین کتاب دو ، ولدمورت از نسبش و رسیدن آن از طریق مادر به اسلیترین سخن می گوید و بعد هم در برابر
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 4ولی زمانی که در داستان بحث از / می ایستد و با او سخن می گوید ، پس در آخر کتاب دو ، اسلیترین نماد  پیامبر است 
  )جادوگر می شود ، اسلیترین که چهارمین جادوگر است ، نماد خلیفه چهارم مسلمین است  

  
اب دانش آموزان سس هاگوارتز ، هر کدام یک معیار خاص براي انتخدر داستان هري پاتر گفته شده که چهار جادوگر مو) 7

متوجه می شوید که به غیر از خلوص خون که . کمی دقت کنید .  شجاعت ، تالش   ، زیرکی خون ،خلوص: خود داشتند 
  .  صفات خلفاي اول تا سوم هستند  ،تهمتی است که به امام اول شیعیان زده شده ، بقیه

  ! و هوشیاري شهره بود ابوبکر به زیرکی
  ! ) است  مرصعیک شمشیریکی از سمبل ها و میراث هاي گریفندور ، (  !  و  شجاعت عمر به شمشیر زنی

دائما در حال عبادت بود و در زمانی که براي قتلش به وي حمله کردند در حال خواندن . عثمان به تالش و جهد در راه دین 
  !  قرآن بود 

  
  .ن بر اثبات وجود الیه اهانت در داستان هري پاتر این هم شاهد دیگر م

 
من لرد ولدمورت « ، حروف نام خود را به هم می ریزد و جمله ي  ) Tom Marvolo Riddle(  تام مارلو ریدل  )8

 ند ، که نام ولدمورت شوم است و نباید نام اوجادوگران به این معتقد. ی سازد را م ) I am Lord voldemort(  »هستم 
را برد و حتی جادوگران طرفدار ولدمورت هم نام وي را نمی برند به جهت آنکه براي آن حرمت قائل اند و به جاي آن از واژه 

   !ي لرد سیاه استفاده می کنند 
  .این هم یک بخش تکمیل کننده ي دیگر الیه ي اهانت به اسالم است 

 و این  ، به هم »د - م- ح–م«  به این صورت نوشته می شود احترام به زیرا نام امام زمان ، همام نام پیامبر است و این نام 
انا بقیه « و زمانی هم که امام زمان ظهور می کنند ، این طور خود را معرفی می کنند !! ریخته شده ي واژه ي محمد است 

حجت ، مهدي ، بقیه اهللا ، : تی همچون و از سوي دیگر شیعیان به احترام ایشان ، نام اصلی ایشان را نمی برند و از کلما! »اهللا 
 .  استفاده می کنند ... امام زمان و 

، با  حرمت گذاري شیعیان در بردن نام امام زمانو  لقب و همچنین نام بهم ریخته شده یعنی  ذکر شده ،میها مف و این 
  .وقاحت تمام در این داستان بیان شده 

 
 ، عالوه بر اینکه در داستان به طور عادي پاي او ل نام داردییر کو مدرسه هاگوارتز  یکی از معلمین هري پاتر ؛ 1اب در کت ) 9

 سخن رفته است ؛ من به  ،در میان است ، در برخی مواقع هم درباره برخی خصوصیات او از جمله لکنت زبانش و نوع پوشش
ین اینکه در آخر کتاب متوجه می شویم همه که نشان از آرام بودن و ساده بودنش دارد ، در ع( لکنت زبانش کاري نداریم 

 دستاري که بر ي معرفی لباسش کار دارم که بسیار مشکوك است و خیلی هم بر روبکِمن به س!) آنها ظاهر سازي بوده 
ته شده است و من  وي نوشرسرش می بسته تکیه شده ، به نحوي که چندین جمله در جاهاي مختلف داستان درباره دستا

 :آنها را ذکر می کنم تعدادي از 
هري خواب دید که دستار پرفسور کوییرل را روي سرش « ، » ه دستار مسخره اي به سر داشت پرفسور کوییرل ک« 

ین برود ، اما هري مخالفت می کرد او می گفت که باید به گروه اسلیترگذاشته و دستار با او صحبت می کند ، دستار به 
می خواست آن را از سرش بر دارد ، اما دستار به سرش قفل شده بود ، او سرش .  شد ، و دستار سنگین و سنگین تر می

به او هدیه ... یک شاهزاده آفریقایی  ]به گفته خود کوییرل [ دستارش را نیز به گفته ي خودش « ، » را درد می آورد 
  »  ، او دستارش را پر از سیر می کند بوي سیر از دستارش به مشام می رسید ؛  دوقلو هاي ویزلی می گفتند« ، » داده 
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در داستان بحث شود ؟ چرا باید چهره بدي از یک دستار در ذهن  یک موضوع به ظاهر بی اهمیت چرا باید اینقدر درباره
  ها نقش ببندد ؟

 :جریان از این قرار است 
 

 عمامه اي  ،یم مانند روحانیون مسلماندستاري مانند هندي ها و یا بهتر بگویاو  :کل توصیف ها این را می خواهد بگوید 
بر سر دارد و در آخر کتاب هم او عمامه اش را باز می کند تا ولدمورت که درون سر اوست از پشت سرش با هري پاتر 

 چرا که علما و روحانیون مسلمان به جادوگران تشبیه شده  ،است  هدف مندي توصیف ،این توصیف هم.  کند  صحبت
می خواند و با خود می گوید این   خواننده این توصیف را: در ذهن خواننده ایجاد می شود این است اند و تصویري که 

  !ادوگر شبیه روحانیون مسلمان است ج
 نشان داده می شود و همان طور که در همین الیه بررسی ) کوییرل  ( ولدمورت در سر این معلمباید توجه کرد که ) 10

این طور در ناخودآگاه خواننده نقش می  ، پس با کنار هم کذاشتن این دو توصیف استم زمان  اما کنایه ازکردیم ولدمورت
   !  وجود موعود فقط در ذهن شیعیان است و وجود خارجی ندارد: بندد که 

  
*************************************************                 

  
و من در شگفتم که این نویسنده ي نوظهور . اتر ، کاري فوق العاده و عالی است هري پ باید اعتراف کرد که داستان در پایان

  .  کاري قوي و جذاب !؟چطور این مجموعه را نوشته 
 هر منظوري را که خواسته در این داستان قرار دهد ، با مهارت تمام به نحوي قرار داده که یک کار صرفا اهانت آمیز رولینگ
، متخصصان فرهنگی غرب که قصد تخریب فرهنگ هاي دیگر ملل را دارند ، ... ) و یا اسکندر و  300همچون فیلم ( نباشد 

و یا یان کنند سال به سال بر تجربیاتشان افزوده می شود ، و در کار هاي جدیدشان به جاي اینکه یک سخن را مستقیم ب
ا در الیه هایی پنهان می کنند ، تا در ناخودآگاه ، سخنان و اهداف خود ر اینکه آن را به نحوي غیر قابل قبول در آوردند

و بعد با فراهم آوردن دیگر قطعات پازل خود ، به هدف ) است که همانا ناخودآگاه قدرتمند تر و موثر تر ( مخاطب بنشیند 
  .خود می رسند 

  
  . چه تاثیري در خواننده کتاب ها دارد  ولی اینها  ، پذیرفتیم راشاید بگویید که الیه ها
  :که  پروژه هري پاتر این طور عمل می کند جواب شما این است ؛

(  خواننده وقتی کتاب ها را خواند ، تصویري از یک انسان جانی و جادوگر ، که بسیار قدرتمند است در ذهنش نقش می بندد 
  ،ی کند ، و بعد خوانندهکه مشخصه اش رنگ سبز بوده و گفته که نواده من می آید و خواسته هاي مرا دنبال م) اسلیترین 

تصویري هم از نواده ي وي دارد که فردي قاتل و آدم کش است ، اسمی خاص دارد که دیگران می گویند اسمش شوم است و 
 ؛ مدتی حضور دارد و به ناگاه ضعیف میشود و غایب ؛ و بعد دوباره  خیر در جنگ است جبهه ينباید گفت ، یارانی دارد و با

  ) .ولدمورت  ( در میان یارانش ظاهر می شود قدرت میگیرد  و 
در حرکت بعدي فیلم ها .  به وجود آمده است کنایه و اشاره اي در ذهن خوانندهبی هیچ خب تا اینجا این تصویر ساده ، و 

  ،رت داشته ذهنی که از ولدموفیلم ها را می بیند ، و آن تصویر  ،این خواننده. ساخته می شود و بر روي آنها تبلیغ می شود 
 در ذهنش روشن تر می شود ، چرا که ظلم و خشونت و قتل عام را حس می کند و خود را )فیلم  ( با توجه به جادوي تصویر

  . با هري پاتر یکی می بیند و در برابر ولدمورت موضع می گیرد 
  .که در ذهن خواننده تصاویري شفاف قرار گرفته   اینهنوز هم اتفاق مهمی نیفتاده ، جز
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در ظاهر هیچ ربطی به . بله اخبار جهان . حال حرکت دیگري در پروژه ي هري پاتر رخ می دهد و آن اخبار جهان است 
  : داستان هري پاتر ندارد ، ولی کامل کننده ي پازل پروژه ي هري پاتر است 

در ماه محرم اري هاي شیعیان را  غربی ، با سفارش مسئوالن پروژه ي هري پاتر ، اخبار مربوط به عزاد تلویزیونشبکه هاي
 پرچم هاي سبز هیات ها هم در نظر گرفته شده است ، سپس براي آگاهی  ، در تصاویر برداشتی ،قطعاپخش می کنند که 

 و در کل شمایی کلی از دین اسالم را ارائه  داده می شود واقعه کربال توضیح و درباره  حسین و جد او ،بیشتر ببیندگان اخبار
یی را در از سوي دیگر اخبار انفجار ها.  است چه گفته که بوده و درباره نوه اش که مهدي   ؛ که موسس این دیندمی دهن
 ، و بعد از انجام داده اند نشان می دهند که گفته می شود گروه هاي شیعی این کار را را...  ، عراق و یا انگلستان وپاکستان

کم کم در ذهن بیننده این طور القا می شود که ... .  و  پخش می شودماجرااخبار هم تحلیل هاي دیگري پیرامون این 
و این ببینده و به طور ... . شیعیان اینها هستند ، با این اعتقادات و این تفکرات و این موعود و این پیامبر و این سنبل ها و 

که قبال هم  ) اخبار مسموم هستند بمباران زیر چرا می گویم شهروند غربی ، به دلیل اینکه اینها در(  کل این شهروند غربی
 همانند سازي را نکتاب هاي هري پاتر را خوانده ، ناخود آگاه ، بدون اینکه بگوید ولدمورت ، امام زمان است ، در ذهنش ای

   .  را باور می کند ، شیعیان تروریست هستند :می کند و بعد راحت تر حرف هاي دولت مردان غربی را که می گویند
  

  : مثالی دیگر براي نشان دادن کارایی ، این الیه هاي معنایی 
  

همان عالقه ي ( مثال زمانی که در جامعه درباره هلوکاست ، هیتلر ، خونریزي هاي هیتلر و اعمال و رفتار وي سخن برود 
 اند ، از آنجایی که مفهوم روشنی ، افرادي که داستان هري پاتر را خوانده) مداوم یهودیان در زنده نگه داشتن یاد هلوکاست 

، ) ولدمورت ( از ظلم و ظالم در ذهن دارند و همچنین مشابه هیتلر را در داستان دیده اند که اعمالش همچون هیتلر بود 
  ... جدا کردن افراد با خون خالص از بقیه جامعه ، تصفیه مخالفین خود ، در دست گیري کامل آموزش  و : اعمالی چون 

، بدون اینکه به صراحت بگویند که ولدمورت ، همانند هیتلر است ؛ ناخودآگاه با یهودیان همدردي می کنند ، و از آن گاه 
  . اینکه فردي به دنبال تصفیه نژادي بوده تنفر پیدا می کنند 

  
ید که در مقابل این بخش کوچکی از توضیح این پروژه بود ، شما خوانندگان عزیز ، حتما به دنبال بررسی این پروژه برو

و باور هاي  ، دین ما هویت ملی مانابودي  عالوه بر اهداف سیاسی ، قصد  که با این محصوالت فرهنگی شانبی هااقدامات غر
  .ما دارند ، آماده تر باشید 

  
  
  

  داستان هري پاتر در کل
 منحرفو هم ) آمریکا ( و و منجی  واقعه ي مشکوك هلوکاست است و هم نشان دادن یک الگ هم زنده کننده یادِاین داستان

   . است به اسالمندهاذهان به ماورا الطبیعه و همچنین ضربه زنکننده 
  

  : به میان می آید  ،در نوشتن و نشر این داستان دو نظر ، به عقیده من
مظلومیت قوم که به اصطالح   عالقه ي زیادي به مطرح کردن مباحثی دارند ،یهودیاناز آنجایی که  یکی آن است که ،  )١

همچون جنگ جهانی دوم و موضوع  هولوکاست ، که بسیاري از مورخان مشهور غربی و همچنین ( یهود را نشان دهد 
یهودیان اهل تحقیق این واقعه را ساختگی و دروغ القا شده از سوي صهیونست ها دانسته اند ،  تا صهیونست ها  بتوانند 
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که  (  تا می توانند به اسالم ضربه بزنند قصد دارند ،و یا اینکه . )د قرار دهند آن را دست آویزي براي توجیه جنایات خو
 است مضامین  مورد  از این رو ، خانم رولینگ سعی کرده ،)از زمان بعثت پیامبر شروع شده و در طول تاریخ ادامه داشته 

  به طور کلی ،  و آنها ز حمایت هاي مالی و تبلیغاتیعالقه آنها را در الیه هایی در این داستان قرار دهد ، تا از این رهگذر ا
 :و به قول فردوسی شاعر پارسی گوي ایران  . جهانی کردن  داستان از سوي قدرتمندان ، بهره ببرد

 
  به گیتی هر آن کس که نیکی شناخت                               به کوشید و با شهریاران بساخت

  
 با هم  انسته می شود که خانم رولینگ ، اینقدر توانایی ، در ، سر هم کردن این همه الیهبعید د: نظر دیگر این است  )٢

 سال و نیمی می باشد و نهایتا هر فردي ماکسیمم ، سه 54چنانکه می دانیم متوسط شاهکار ادبی در سن . داشته باشد 
ه هفت به یکبار عدم نویسنده بودن در گذشته ، او اینکه ایشان در این سن و آن هم ب. اثر شاهکار در سه فاز متفاوت دارد 

 ه را به عنوان خروجی ادبی خود عرضه می کند و همچنین اینکه ایشان این هم محتوایی سلسله وارجلد کتاب ، با
 ایشان ،ما به این نتیجه می رسیم که حتما  ن اطالعات را به این نحو کنار هم بگذارد ،اطالعات داشته باشد و بتواند ای

ثر نوشته و یا به عبارت دیگر ، این ا .  که در این کار به وي کمک کرده اند بسیار حرفه اي  در کنار خود داشته  ،شاورانم
 !!آن معرفی شد  ي  به عنوان نویسندهشد و سپس ، خانم رولینگ

  !؟ینگ شد رت دیگر رولینگ چگونه رولو ما باید ببینیم که خانم رولینگ ، چگونه کشف شده است ، و به عبا
  !شاید این داستان ، خود هري پاتر دیگري شود 

  
  سید علیرضا واعظ موسوي 
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