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 گفتارپیش
 

گذرد. این کتاب کوچک می ه شدنها از نوشتسال

سال داشتم.  05زمانی که کتاب پیش رو را تمام کردم، 

 بسیار داغ هری پاترسال دارم. آن موقع تب  43اکنون 

بود. اکنون شاید دیگر خبری از آن تب و تاب جهانی 

های نباشد، اما هری پاتر هنوز هم یکی از پدیده

م و یک عجیب ادبیات داستانی قرن بیستم و بیست

دم برای خو بیشتررا  راز هری پاترباقی مانده است. 
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کنجکاو بودم علت موفقیت عظیم کتاب نوشته بودم. 

 422در ابتدا کتابچه هم نبود. بیش از را دریابم. 

به  آن هم نه در قطع معمول کتاب. صفحه داشت.

تمام جوانب کتاب پرداخته بودم، از جمله به رازهای 

جود م کتاب هری پاتر وپنهانی که پشت موفقیت عظی

جا که این رازها ادبی نبودند، اما بعد، از آنداشت. 

ها را الزم ندیدم و صرفاً به رازهای اشاره به آن

بسنده کردم که حاصلش این کتابچۀ کوچک « پریانی»

شد. گمان نکنم در ایران کسی به شیوۀ این کتابچه، 

در  اگرچههای هری پاتر را تحلیل کرده باشد. داستان

 آمدینوشتم، اما بدم نم یابتدا کار را به صورت ذوق

 زیآن را به چاپ ن ،آمدن فرصت شیدر صورت پ

 پاتر یهرکه مخاطبان کتاب  ییجابسپارم و از آن



 3/  سایت ادبیات اقلیت 

 یاغلب نوجوانان کم سن و سال بودند )و هستند( سع

ا ت ،حال نیساده استفاده کنم و در ع یکردم از زبان

 زیمهم اثر ن اتیمقدور بود، به جزئ میاکه بر ییجاآن

تلزم ها مسکه استفاده از آن یپرداختم. قاعدتاً از منابع

ام. دهقول نکرنقل ،بود یبه کار بردن لغات دشوار و فن

 هانهافسون افسامشهور  اریمنبعم کتاب بس نیترمهم

 یهایکارزهیر یخوباست که به میاثر برونو بلتها

پاتر را با استفاده  یهر یهاموجود در کتاب یانیپر

 داد.  حیتوض توانیاز آن م

کتابچه اکنون، بعد از نُه سال، و  نیچرا ا کهنیا

 یانداست زین شودیممنتشر  کیبه صورت الکترون

 ۀجی. نتنمیبینقلش نم یبرا یدارد که لزوم یطوالن

محترم است.  ۀخوانند یرو شیکار، هر چه باشد، پ
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با  پاتر یهر یهابه کتابمندان عالقه دوارمیام

بشوند که  وجهمت ،یاثر، حداقل تا حد نیخواندن ا

 یهارا جذب داستان انآن ییبا چه ترفندها نگیرول

 خود کرده است.
 1417حسام جنانی ـ مهر 
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 مقدمه

 

شاید بهتر است از ابتدا شروع کنم، از زمانی که من نیز 

با نام هری پاتر  ،مانند بسیاری از نوجوانان و جوانان

های وبسایت ،هاکردم. در مجالت، مقالهبرخورد می

و خالصه هر جا که مرتبط با هنر، ادبیات و  ادبی

 توانستم نامی از هریمی ،مخصوصاً ادبیات کودکان بود

های هری ای که یکی از کتابپاتر را ببینم. اولین مرتبه

دنبال . به م مانده استیاد درخوبی به ،پاتر را دیدم
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ک ، پا به درون یهری پاترکتابی، البته نه کتاب  خرید

ه چشمم به کتاب قطوری افتاد ک و گذاشتمکتابفروشی 

 دانستم که فروشنام هری پاتر را بر خود داشت. می

در  . توصیفاتی کهکننده بوده استها خیرهجهانی کتاب

ها بود، معموالً با مورد کتاب و نویسندۀ آن سر زبان

، ترین رمان تاریخپرفروش شد:همراه می« ترین»پسوند 

وش در فر ترین کتاب پس از انجیل، باالترینپرفروش

 ،قصۀ کودکان ترینکننده، مسحورهفتۀ اول انتشار

 نویسندۀ ادبیات ترین، موفقرمان فانتزی ترینجذاب

 دشیآمیزی را که مهر صفت ستایش ،خالصه کودکان.

 اب شنیده بودم. برایم عجیباین کت ۀدربار ،انتخاب کرد

هم کتابی که  بود که چطور ممکن است یک کتاب، آن

د تا این ح ،قشر کم سن و سال نوشته شده است یبرا
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در  احت ،و مخاطب جهانی اش موفقیتبرای نویسنده

برای فهمیدن راز این دست و پا کند.  ،میان بزرگساالن

 بخوانم. پسها را که کتابای نداشتم جز آنمسئله، چاره

 شروع کردم.

 هری پاتر و سنگ فالسفه )سنگ جادو(داستان اول، 

 ،اما در عین حال ،رفتمی جلو. داستان خیلی کند بود

خورد. از طرفی جذابیت غریبی در آن به چشم می

 ،ساله بوددهفهمیدم چرا قهرمان داستان که کودکی نمی

اله س چندبه طرز عجیبی برای من که جوانی بیست و 

له دانستم این مسئداشتنی بود. میجذاب و دوست ،بودم

دانستم چه علتی. به هر حال ادامه اما نمی ،علتی دارد

 دادم.
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شد. جذابیت داستان بیشتر می ،رفتمهرچه جلوتر می

جذابیت به اوج خودش رسید و این  ،که در پایانتا این

مانند هر ماجرای دیگری قصۀ کتاب نخست، سرانجام 

. نخستین چیزی که پس از پایان کتاب اول از تمام شد

 هایبیهوده نیست که داستان ، این بود:ذهنم گذشت

ا ها رباقی کتاب اند.هری پاتر تا این حد محبوب شده

هیچ، باید بگویم که از  ندجذاب که بودهم خواندم. 

 ند.تر بوداول خیلی جذاب کتاب

ن بود ای در یافتن راز این مسئله به نظرم بهترین کار

 هایش چهکه ببینم خود خانم رولینگ در مورد داستان

 گفته است.

این اولین سؤالی بود که پس از « های پریان؟!قصه»

های رولینگ از ذهنم گذشت. رولینگ خواندن مصاحبه
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 درکه این ؛های پریان گفته بوداز قصه، هایشدر صحبت

 کرد،ها را برایش تعریف میاین قصه بچگی پدرش

ها داشت و به این قصه بسیاری ۀکه خودش عالقینا

 راوانیتعداد ف ،که تا قبل از نوشتن داستان هری پاتراین

 بود. نوشته پریانی ۀقص

ها و قصه. ها رفتماین مرتبه، به سراغ این کتاب
های پریان را خواندم. قصه های برادران گریمافسانه

کشورها را  دیگر یهای پریانایرانی را خواندم. قصه

 نیزها در شرح و نقد این قصه را هاییخواندم، کتاب

 یهاخواندم تا باالخره شناخت نسبتاً کاملی از قصه

 پریان به دست آوردم. ۀعامیان

ای به های رولینگ هیچ اشارهدر صحبت

. همیشه طوری نبودهای موجود در داستانش کاریریزه
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های داستانش به گفت گویی شخصیتسخن می

از هایش اند و کتابصورت اتفاقی شکل گرفته

به چنین موفقیت عظیمی دست پیدا  اقبالی اوخوش

. ولی کامالً واضح بود که رولینگ شناخت بسیار نداکرده

خصوصاً در مورد  ،های پریانعمیقی از زیر و بم قصه

ها دارد. تمام اجزای داستانش تأثیرات روانی این قصه

ها، ها، حادثهشخصیتمؤید همین مسئله بود. 

 هایشگوها، و بسیاری دیگر از جزئیات کتابوگفت

های پریان شکل های خاص قصهمطلقاً بر اساس مؤلفه

 ،اهگذاری روانی آنهایی که تأثیرمؤلفه ؛گرفته بود

برای متخصصان  ،خصوصاً در ذهن افراد کم سن و سال

ای . هیچ کس، جز کسی که مطالعهاستانکارناپذیر 

 ،های پریان کرده باشدعمیق در ساختار معنایی قصه
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ره ها استفاده کند و اشاچنین از این قصهتوانست ایننمی

رولینگ خالی  گوهایوبه این مسئله همواره در گفت

ود. برانگیز بباری، کار رولینگ حقیقتاً تحسین بود.

ای نظیر بود. کمتر نویسندهذهنش واقعاً بی ۀقدرت خالق

 چنین پر بار داشته باشد.بودم که تخیلی اینرا دیده 

 ۀرا در قفس هری پاتراولین روزی که کتاب 

کردم که گاه گمان نمیکتابفروشی دیدم، شاید هیچ

قد و ن به قصدام بنشینم و شخصی ۀروزی پشت رایان

گونه اما این کلید را بفشارم.های صحفهدکمه ،بررسی آن

ای است که پیش روی شد و حاصلش همین کتابچه

 است. در این بخشسه این کتاب، دربردارندۀ  شماست.

کنم با زبانی ساده و گویا، نشان سه بخش، تالش می

ای از طور استادانه هببدهم که رولینگ چگونه 
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های پریان و نیز برخی قصهخاص خصوصیات 

 ،ای اروپااسطورهـ ای سانهافـ  مذهبیفرهنگ  هایمؤلفه

 شود،های پریان مربوط میکه آن هم به نوعی به قصه

محور  واقع،در  .های خود استفاده کرده استدر داستان

رولینگ به تمام زوایا  خانم کارم این است که نشان دهم

کتاب خود آگاه است و بند به بند  هایکاریهو ریز

 ل از اثربخشیرا با آگاهی کام هری پاتر هایکتاب

 نوشته است. هانروانی آ احساسی،

 
 1488تابستان حسام جنانی ـ 
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 اول قسمت

 پریان یهاقصه یالگوهاکهن
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 جهانی ییالگوشده، کهنقهرمان طرد

 

ان پری یهاقصه رایج یهایکی از مشخصه ،الگواین کهن

 در هاو تأثیرگذارترین الگو ترینیمیو یکی از قد

است که  ییهاعامیانه و داستان یهابه قصه یدهشکل

ا ب مشخصه. این شوندیامروزه برای کودکان نوشته م

ها ها، افسانهدر بسیاری از قصه ،کمترین تفاوت ممکن

 تاریخی تکرار شده است. های واقعییتروا او حت
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، تمامی اطرافیانِ قهرمانِ داستان او مبتنی بر این الگو

دست و پا چلفتی، خرابکار، احمق، ضعیف را موجودی 

ا نادیده و وجود او ر دانندیو در کل، موجودی زیادی م

ه ب ،برای خلق قهرمان داستان خود ،. رولینگگیرندیم

جهانی استفاده کرده  یالگوی استادانه از این کهنلشک

ک کوچ جادوگرییمهاست. در داستان او نیز هری پاتر ن

گیرند و مانند موجودی یمادیده دیگران او را ناست که 

 ،شدهقهرمان رانده یالگو. کنندیماضافی به او نگاه 

است و به همین خاطر  جهانی ی قدیمی وامشخصه

 یاها در دورهاغلب انسان نامید. 1الگوکهنتوان آن را یم

 داستان از زندگی خود این تجربه را که قهرمان کوچک

 :اندیدهگذران، از سر ما، هری پاتر، در آن قرار دارد

                                                 
1. Archetype. 
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به چوب جادویش که هنوز آن را  ،ینیهری به پا

نگاه کرد. اگر او افسون  ،فشردیدر دستش م

زد. او چندانی نمی ۀصدم ،کردکوچکی اجرا می

را داشت که از پدرش به ارث  کنندهییشنل نامر

اگر... خودش را با آن  شدیبرده بود. چه م

گاه ؟ آنکردیو به لندن فرار م پوشاندیم

پولش را از بانک درآورد و...  یۀبق توانستیم

شروع  شدهطردرا به عنوان یک  اشیزندگ

 ]تأکید از من است.[ 1.کردیم

محبوبیت  از بخشی علتخوبی به ،مسئلهاین 

 رولینگ ،. در واقعکندیهری پاتر را معلوم م یهاداستان

پریان و  یهابا آگاهی کامل به خصوصیات قصه

                                                 
1. Rowling, Joanne. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 
Scholastic Press, 1999. Page 32. Digital print. 
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 ،به گیراترین شکل ممکن و هااثرگذاری روانی آن

 اخوانندگان داستان خود را که غالباً نوجوان و حت

. کندیجذب داستان خود م ،نداکودکان کم سن و سال

ه ساالنی کدر بزرگ ااین گیرایی به حدی است که حت

 یپنداراحساس همذاتخوانند نیز، این مجموعه را می

 وانتیروشنی م. البته بهآوردیرا به وجود م پرقدرتی

به این مجموعه  هم ساالندرک کرد که چرا بزرگ

 و بودند اننوجو کودک و ها نیز زمانیمندند؛ آنعالقه

 .اندگذراندهرا از سر  ربیاتیجچنین ت

یی از هادورهخانواده، تمامی ما را در  تربزرگافراد 

ی بعضو  اند، بعضی مواقع تعمداًگرفتهزندگی نادیده 

که این همان وضعیتی است که  دانیمیو م مواقع سهواً
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ده او را نیز نادی ترهابزرگ برد؛یهری پاتر در آن به سر م

 ند.کنیمگیرند و مانند موجودی نامریی با او برخورد یم

در بسیاری از مواقع صورت  توجهی،یباین  ،البته

و این فرد کم سن و سال است که در ذهن  گیردینم

. بسیاری از آوردیچنین تصوری را به وجود م خود

 ،فرزندان خود اعتقاد دارند هایییترها به توانابزرگ

ها زودتر از موعد مقرر از این که اگر آن ترسندیفقط م

 ر حال،به هبه خود آسیب برسانند.  ،نیروها استفاده کنند

 ،هاآنان و چه بسا همگی کودکان و نوجوان بسیاری از

 مرابا سرخوردگی حاصل از این  ،به نوعی کنندیسعی م

ها بسیار مؤثری که آن یهامقابله کنند. یکی از راه

ممکن است به سنین جوانی نیز  او حت کنندیاستفاده م

 است.« بافییالخ»روی آوردن به  ،کشیده شود



 25/  سایت ادبیات اقلیت 

ن تجربه ای ،بیشتر کودکانگفت که  توانیمه جرئت ب

 برای توانیل مختلفی را می. دالاندیدهرا از سر گذران

با  ،کهبرشمرد. اول آن بافییالروی آوردن کودکان به خ

سنی که کودک در آن  به خاطردر نظر گرفتن واقعیات، 

 کهانجام بدهد کارهایی را  تواندیبه واقع نم ،قرار دارد

کودکان  ،. هرچنددهندیتر خانواده انجام مافراد بزرگ

شان از این ناتوانی خودآگاهمهیبه شکلی ناخودآگاه و یا ن

 یهااین مسئله به طرز آشکاری با خواسته 1،نداآگاه

ها یکی از آن گونه،ین. بداستها در تضاد ندرونی آ

 به شانخود را در بر طرف کردن مشکل مؤثر ابزارهای

شاید به همین  اصالًو  .پردازییالخ ۀقو گیرند؛یکار م

                                                 

ترین احساس برای یک کودک است، چون با داشتن چنین . و این مهم1
 یامسئلهکند، یماحساسی کودک نیاز خود را برای مراقبت پدر و مادر درک 

 دانیم برای امنیت یک کودک بسیار ضروری است.یمکه 
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تر یوقپردازی در کودکان بسیار یالخۀ قوعلت است که 

 ساالن است.از بزرگ

، خود را از پردازییالکودکان با استفاده از ابزار خ

و وارد دنیایی خیالی و البته  کنندمیدنیای واقعی جدا 

ت دنیایی اس دنیای جادویی طبیعتاً، .شوندیجادویی م

 ۀکه در آن از نیروهای مادی )یعنی همان چیزی که نقط

اما  ،( کاری ساخته نیستکودکان است ضعف

بسیاری برای استفاده از نیروهایی ماورایی  یهافرصت

عنصر جادو به  ،و جادویی وجود دارد. بدین ترتیب

 ،و امکانات شودیمحور و رکن اساسی این دنیا بدل م

فراوانی برای انجام دادن  هایییها و توانافرصت

م سن و سال قرار العاده در اختیار فرد ککارهای خارق



 20/  سایت ادبیات اقلیت 

تا برای زمانی، ولو کوتاه  کندیرا کمک م و او دهدیم

 خود را فراموش کند. یهاضعف ،و موقتی

نقشی اساسی  ،شدهطردن قهرما یالگوکهن شک،یب

پریان ایفا کرده  یهاقصه یصۀدر پروراندن این خص

اغلب  ی پریانی،هاقصه. بر اساس این الگو، در است

که از دنیایی وجود دارد  شدهکوچک و رانده قهرمانی

. کندیخشن و واقعی به دنیایی رؤیایی و جادویی فرار م

 و پریان در فرآیند طوالنی تکوین یهاقصه ،در واقع

در پاسخ به نیازهای افرادی به وجود  ،تدوین خود

اند که یکی از اند که در سنی خاص قرار داشتهآمده

 و است ضعف جسمانی ،ناصلی و بارز آ هاییصهخص

او با سیلی از  ۀتنهایی فرد و مواجه ،آن ۀدیگر مشخص

هیجانات، احساسات و افکاری که تا پیش از آن چندان 
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اند. واضح است که این برای او شناخته شده نبوده

از نظر جسمی و فیزیکی به  ، همکودک را ،مشکالت

او را از نظر روانی و احساسی کشانند و هم یچالش م

 .کنندیحریک مت

هرمانانِ قراحتی ببینیم که به توانیمیم این اساس،بر 

و  ینترعمدتاً کوچک ،پریان یهاتنهای قصهاغلب

. نداخانواده در عضو –به لحاظ فیزیکی  –ین ترناتوان

 با اتکا بر توانندیم فقط اغلب کوچک، این قهرمانان

از پس مشکالت  ،نیروهایی جادویی و ماورایی

وی نه با اتکا بر نیر ،دنیای جادویی برآیند ۀتهدیدکنند

همان دنیایی  ،مادی و جسمانی خود. این دنیای جادویی

ی در بسیاراست که رولینگ با مهارت 

و قهرمان  کندیهری پاتر طراحی م یهاداستانمجموعه



 23/  سایت ادبیات اقلیت 

دنیایی  .گنجاندیدر آن م داستان را ۀشدو طردکوچک 

جا با که هری پاتر قرار است در آن «تزگوارها» به نام

گوناگون و جادویی دست به گریبان  جذاب، ماجراهایی

 شود.

بوهی که ان رسدیدر نگاه نخست چنین به نظر م ،البته

اند ، قهرمان داستان رولینگ را احاطه کردهدارانطرفاز 

و عالوه بر این، هری پاتر دو دوست وفادار و بسیار 

دارد که در همه  هم «هرمیون»و « رون»صمیمی به نام 

تا پای جان او را همراهی  یاحال و در هر حادثه

و « شدهطرد»دیگر نتوان صفت ، شاید . بنابراینکنندیم

مو و یدهرا برای این قهرمان ریزنقش و ژول« تنها»یا 

 بیان کرد. عینکی
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ه نظر ب گونهیندر نگاهی سطحی ا باید گفت که فقط

ها نشان قت در این مجموعه داستاناما د .رسدیم

که وجود این تعداد نوجوانان هم سن و سال در  دهدیم

بر  تا ندکیداللت م اشییبر تنها ، بیشترکنار هری پاتر

 آموز که دردر میان این تعداد دانش مثالً،. نبودنش تنها

هری پاتر است که  فقط، خوانندیهاگوارتز درس م

در معرض خطر قرار  ومشدت و به طور مدابه جانش

مدام او را  ،دنیای جادویی جادوگر ینترخطرناکدارد و 

در مورد رون و هرمیون  تر نیزیین. پاکندیتعقیب م

 در واقع که تا معلوم شود اتی ارایه خواهد شدتوضیح

به  در کنارش، وجود این دو دوست خوبِ هری پاتر

 معنای تنها نبودن او نیست.



 31/  سایت ادبیات اقلیت 

هرمان ق یالگونیز گفته شد، کهن ترگونه که باالهمان

لکه ب ،پریان ندارد یهاتنها اختصاص به قصه ،شدهرانده

بسیاری  در مورد زندگی اها و حتها، اسطورهدر افسانه

در این  1شود.یملی نیز دیده م و پیشوایان بزرگ دینی از

اما چون  ذکر کرد،متعددی  یهامثال توانیم رابطه،

سخن  ،بنابراین ،پریان است یهاقصهاین نوشته موضوع 

و از بقیه  دهمیها اختصاص مبه این داستانتنها را 

 .گذرمیم

ی خوب دربارۀ قهرمانان طردشده در هامثالیکی از 

کوچک  ۀدختربچ است،« دوروتی» ی پریان،هاقصه

                                                 

توان در داستان زندگی پیامبران دو دین بزرگ جهان، یعنی یم. برای مثال 1
 دونبیت، چنین الگویی را مشاهده کرد. هم پیامبر اسالم یتیمی اسالم و یهود

دانیم که او یمبدون پدر بزرگ شد و  )ع(پدر و مادر بود، و هم حضرت موسی
 نیز در جوانی از سرزمین مصر طرد شد.
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، در این داستان نیز دوروتی 1. جادوگر شهر آزداستان 

نامهربان  یاعمهو عمو  ،ترهری پا مانند داستان دقیقاً

 ها درخانۀ آن در او و کنندیدارد که با او بدرفتاری م

ی همان کار شبیه. درست بردیشرایط خوبی به سر نم

که خاله پتونیا و عمو ورنون نسبت به هری انجام 

 .دهندیم

 معروف دیگری یهابیشتر از قصه ییهامثال توانیم

که نامادری و  سیندرالمانند  ارایه داد.نیز 

ه ک هنسل و گرتل، کنندیم تحقیرش هایشیناخواهر

ن که چنی راپونزل، کنندیمشان والدینشان از خانه اخراج

ه ک سفید برفی شود ویاش دیده مالگویی در قصه

 ،. به هر حالکندیمقصد جانش را نامادری ظالمش 

                                                 

 . اثر فرانک لیمان بام.1



 33/  سایت ادبیات اقلیت 

شده اهمیت دارد طردقهرمان ی الگوچه در مورد کهنآن

 ۀدخواننی با قهرمان را در پندارهمذاتبیشترین  و عمالً

، آوردیمبه وجود سال بزرگ اسال و حتکوچک

ت و اس شخصیت اصلی داستان« پناهییب»و « ییتنها»

در مورد قهرمان داستان  یقاً دقاین موقعیت،  که دانیمیم

 نیز وجود دارد. رولینگ
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 محافظان ظالم

 

معمول و مخصوص دیگری  ۀمشخص« محافظان ظالم»

هری  یهاداستانتمام شروع . است پریان یهااز قصه

که قهرمان داستان  کسانی ،هاستیدورسل ۀپاتر از خان

باید  کند و قاعدتاًیها زندگی مرولینگ نزد آن

بسیار مهربان و بخشنده باشند که کودکی تنها  ییهاانسان

اری نگهد یفۀو وظ اندیرفتهخود پذ ۀرا در خان پناهیو ب

در داستانی  .انداز او را بر عهده گرفته و محافظت



 35/  سایت ادبیات اقلیت 

اما نه در داستانی بر  ،معمولی، البته چنین خواهد بود

 ،هاگونه داستاندر این .پریان یهااساس الگوهای قصه

ها تناغلب نه برد،یها به سر مکسانی که قهرمان نزد آن

 ،ندستبدطینت و ظالم نیز ه اکه حت ،مهربان نیستند

 .آیندیبه نظر م گونهینحداقل ا کهیااین

از  در بسیاری ،چنین الگویی در مورد بستگان قهرمان

در سه عدد از مشهورترین  از جمله ،پریان یهاقصه

یده د هنسل و گرتلو  سفیدبرفی، سیندرال یعنی ها،آن

د نینامادری و دخترهای او ،در داستان سیندرال .شودیم

در  .گیرندیظالمانه با سیندرال در پیش مکه رفتاری 

ه او نسبت ب یداًشد اوداستان سفیدبرفی نیز نامادری 

. در کندیرا م شقصد جان او حت ورزدیحسادت م

و  مادر واقعی این دو نامهربان است ،هنسل و گرتل
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 . در اینرا از خانه بیرون کند هابچهکند یبارها قصد م

 اثرتریو البته ب از مادر ترپدر، سیمایی مهربان ،داستان

 دارد:

که  شودیپریان با ماجرای قهرمانی آغاز م ۀقص

 را خوار هایشییاسیر کسانی است که او و توانا

 او حت کنندیبا او بدرفتاری م شمرند،یم

 ۀ. کاری که ملککنندیرا تهدید م اشیزندگ

 1.کندیم سفید برفیبدجنس در 

آقا و خانم دورسلی و فرزند  ،در داستان هری پاتر

عمو  .کنندیمبا هری بدرفتاری  ،مانندشان دادلیکابوس

، او را نادیده کنندیهری را خوار م ورنون و خاله پتونیا

او از فرزند خودشان دادلی بسیار  کهینا و با گیرندیم
                                                 

ر هرمس، نش زاده، تهران:یعتشر، ترجمه اختر هاافسانهافسون بتلهایم، برونو،  .1
 .151ص چاپ اول، 



 30/  سایت ادبیات اقلیت 

 گویی که کنندیبا او رفتار م طوری ،تر استباهوش

ما چرا چنین است و چرا هوش است. افردی کودن و کم

با او مهربان  محافظان قهرمان ،پریان یهادر قصه

 نیستند؟

 یاهاما به سبب این تحلیل فنی از محاسن قصه

ها شدم، بر عکس، این پریان نبود که من جذب آن

جاذبه پیامد پرسشی بود که از خود کردم: چرا 

چه بهنجار و چه  ـ کودکان ،امکه تجربه کردهچنان

از ـ سطوح هوشمندی  ۀجار و در همنابهن

 .برندیلذت م ...پریان یهاقصه

هر چه بیشتر کوشیدم تا دریابم چرا این 

ها در بارور کردن زندگی درونی کودک این داستان

حی ها در سطبیشتر دریافتم که آن ،اندچنین موفق
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از  ،از مطالب خواندنی دیگر تریقبسیار عم

که کودک واقعاً از نظر  کنندیجایی آغاز مهمان

 ۀها دربارروانی و عاطفی در آن قرار دارد. این قصه

سخن  یافشارهای شدید درونی کودک به گونه

و  کندیکه او ناخودآگاه درکشان م گویندیم

درونی و ناشی از  یهاکشمکش ترینیجد آنکهیب

برای مشکالت عاجل او  ،رشد او را خوار شمرند

ه یمی ارایموقتی یا دا یهالحاز راه ییهانمونه

 1. دهندیم

 روحی»فشارهای  از ،پریان یهاپاسخ همین است. قصه

 .گویندیخاص از زندگی فرد سخن م یادوره «عاطفیو 

که فرد کم و سن سال در حال بیرون آمدن از  یادوره

                                                 

 .5ص  همان مأخذ. .1



 33/  سایت ادبیات اقلیت 

دیگر از زندگی خود  یاسن کودکی و ورود به دوره

ی متفاوت یهااحساسو  داردویژه  یخصوصیاتکه  است

 .زندیمۀ قبل در آن موج دورنسبت به 

که کودکان ممکن است به اقتضای  جاستیناما نکته ا

این هیجانات درونی خود را به صورت  سبب ،سن خود

ها را به صورتی خودآگاه درک نکنند، ولی وجود آن

 «فهم»ناخودآگاه در درون خود حس کنند. این تفاوت در 

وجه د و با تشوتخلیه  یاباید به گونهکودک « احساس»و 

پریان بهترین ابزار برای  یهاقصه ،موجود یهابه تجربه

 ند.ااین فشارهای درونی یۀتخل

که هری پاتر نیز مانند  فهمید توانیدقیق م یبا نگاه

 برد. اویسر مه ب یابسیاری از کودکان در چنین دوره

که به جشن تولد  است کوچک ی ضعیف وکودک
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و بر عبور اشود. این رویداد، یخود نزدیک م سالگییازده

 .کندیبه نوجوانی داللت م و ورودش از کودکی

 است.نسخۀ نمونۀ کتاب این فایل 
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