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أو طلع  الععون معن ال عوخ الةاحقعب لتلبيعب ، إن موضوع التعاقد مع الشيطان، أو بيعع العحول لع      
احد المواضيع التي استأثحت باهتمام االدباء على مح تعاحي   -كما في أسطوحة فاوست -امنيب دنيويب

علععى اإلنجليعع ع علععى وجعع  الةنععوعق ان الع ععد ال،اوسععتي هعع ا، كمععا دح   واألد  ،االد  عمومععا
تسميت ، ظل حافدا مهما من حوافد االد ، غيح ان الحلل التي ظهح بها قد تنوعت من عمل ادبي الى 

 أةحق

تت نى ه ه الدحاسب االسالي  التي اعتمدها كحيستوفح ماحلو و اللوحد بعايحون و وليعام بتلعح ييعت   
الكونتيسدة و  مدانفرد، و تالددكتور فاوسد في تناولهم ل،كحة التعاقد مع الشيطان في اعمالهم االدبيعب 

ق و تستند الدحاسب علعى اسعا  م،عاده ان االدبعاء الثقثعب قعد اسعتةدموا هعده ال،كعحة كعل بحسع  كاثلين
 غحض ق

 والددكتور فاوسدت وعلى الحغم من كون التعاقد عادة ما يكون ع عدا  حسعميا  معدونا كمعا فعي  
استحضعاح االحوال و طلع  الععون معنهم ، فان  يكون احيانا ع دا ضمنيا يتمثل فعي الكونتيسة كاثلين
وفضعق  ععن  لعا فعان االبطعال الثقثعب فعي هع ه المسعححيات يةتل،عون فعي مانفرد. كما هو الحال في 

مبتغاهم اةتقفا واضحا،  ف،اوست كان يسعى وحاء المعحفب، و مان،حد كان يحغ  في نسعيان إثمع ، 
ع كانت في  اللعنب من نني  فاوست، ظل و الكونتيسب سعت من اجل حةاء شعبها، و في الوقت ال 

 يت الكونتيسب بالةقع في نهايب المطافقظمنيح مان،حد مجهوال، بيمنا ح

تو عت الحسالب على أحبعب فنول وةاتمب متبوعب ب ائمب المنادح المعتمدة في كتابب ه ه الحسالبق 
لتاحيةيب التي وقعع فيهعا ين سم ال،نل االول الى مبحثين، عني المبحث األول بسحد بعض الحوادث ا

تعاقد مع الشيطان، ويبين ك لا عققب ه ه ال،كحة معع موضعوعي السعحح و الحوحانيعات، وي عدم هع ا 
المبحث ايضا سحدا موج ا السطوحة فاوست و اهميتها في ديمومب هع ه ال،كعحةق أمعا المبحعث الثعاني 

 تياحه له ا الموضوعقفاهتم بعحض الجوان  الشةنيب لكل كات ، والتي كان لها أثح في اة

حيعث ان الع عد الع ع ي عدم علعى توقيعع  معع الشعيطان الدكتور فاوسدت يناقش ال،نل الثاني مسححيب 
يمثل نتيجب حتميب لتكبحه و مغاالت  في السعي وحاء المعحفعبق ويحكع  ال،نعل الثالعث علعى االسعبا  

كع لا ان منعيح معان،حد  التي دفعت بطل بايحون معان،حد العى استحضعاحه لعقحوال الشعحيحة، ويبعين
كان مجهوال على ةقف منيح فاوستق ويتناول ال،نل الحابع مسححيب الكونتيسعب كعاثلين مبينعا ان 

ليب وطبيعتهعععا العطوفعععب كانعععا السعععب  وحاء انةحاطهعععا فعععي ع عععد شعععيطاني، إال أن وشععععوحها بالمسععع 
 لى السماءقمنيحها قد بين  ابناء قومها ال ين حيوها تحيب االبطال وهي في طحي ها ا

تنتهععي الدحاسععب بةاتمععب تبععين اهععم النتععائ  التععي تونععلت اليهععا هعع ه الدحاسععب، وتتبعهععا قائمععب  
 بالمنادح المعتمدةق  


