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نشرت جي كي رولنج اول كتاب في سلسلة الكتب الشهيرة  1997في عام 

هاري بوتر. بعنوان هاري بوتر و حجر الفيلسوف. رغم ان الكتاب كان موجها لالطفال، 

اال انه نال استحسان القراء البالغين ايضا. فمنذ ان نشرت هذه السلسة ، اصبحت مصدرا 

نع عالما معقدا جدا في رواياتها. ففي هذا خصبا للنقاد. استطاعت جي كي رولنج ان تص

العالم، تكون االفضلية للسحره اصحاب الدم النقي. في هذا المجتمع الطبقي، يتربع على 

راس الهرم السحره اصحاب الدم النقي، الذين كال والديهما يمتلكون قدرات سحرية. ثم 

ها يمتلك قدرات سحرية، ياتي انصاف الدم النقي. وهذه الفئة من السحره يكون احد والدي

اما االخر فال يمتلكها. الفئة الثالثة هي السكويبس، و هم االشخاص المنحدرون من عائلة 

تمتلك قدرات سحرية لكنهم ال يمتلكونها. الفئة الرابعة هم اصحاب الدم الموحل او 



الماجال بورن. هم االشخاص الذين يمتلكون قدرات سحرية و لكن كال والديهما ال 

 لكونها. و في اخر الهرم هم الماجالز وهم االشخاص الذين ال يمتلكون قدرات سحرية.يمت

ستناقش هذه االطروحة فرضيتان ، اولها هي ان جي كي رولنج قد استوحت 

الكثير من احداث هذا العالم لكتابة روايتها هاري بوتر و باالخص ازمة السحر و 

ة هو ان رولنج تاثرت بالشخصيات االنثوي السحرة التي حدثت في سالم. االفتراض الثاني

الموجودة في اعمال ناثانيال هوثورن. رغما ان الموضوع الرئيسي لسلسة هاري بوتر 

هو الصراع بين الخير و الشر، اال ان العرقية و الفوقية توجد بشكل واضح في هذه 

مجتمع وتر و الالسلسلة. ستقدم هذه الدراسة العالقة بين العالم السحري في سلسلة هاري ب

البيوريتاني الذي وجد في سالم. على الرغم من انه عالم سحري، اال ان المؤلفة قدمت 

 الصراع بين االعراق المختلفة بطريقة تحاكي ما كان يحدث في المجتمع البيوريتاني.

الهدف من هذه االطروحة هي ايجاد الرابط بين عالم جي كي رونلج السحري و 

، و ذلك الظهار العرقية و الجندرية و الثبات ان هذا العالم السحري المجتمع البيوريتاني

ليس عالما ساحرا بالحقيقة. و تهدف هذه االطروحة ايضا الى ان تقدم الرابط بين 

الشخصيات االنثوية في سلسلة هاري بوتر و الشخصيات االنثوية في اعمال ناثانيال 

 هوثورن.
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