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ساعة من مجموعة لي كابينوتييه بنسخة من قطعة واحدة مع وظيفة التقويم الدائم ذات   •
القفز الرجعي ينظمها توربيون مزدوج المحور ويكملها تمثيل ثالثي األبعاد لنصفي الكرة 

األرضية المصممين لتوفير مؤشرات على مدار 24 ساعة نهارًا/ لياًل.
حركة جديدة من التعقيدات الكبرى، كاليبر 1991، استغرق تطويرها أربع سنوات  •

2021 - تعرض ساعة "أرميالري توربيون بيربتشويل كالندر-بالنيتاريا"، وهي نسخة  7 أبريل  جنيف، 
التقنية، تعقيدات متطورة بأسلوب يحمل توقيعًا جماليًا فريدًا. جهزت  من قطعة واحدة عالية 
1991 الجديدة من تصنيع الدار، وتحتفي بالوظيفة الفلكية بامتياز أي  هذه الساعة بحركة كاليبر 
التقويم الدائم مع مراحل القمر الدقيقة. مع تاريخ رجوعها الذي يظهر على طول القوس األيمن 
على الميناء، باإلضافة إلى مؤشرات الشهر واليوم التراجعية الدائرية التي تصور نصفي الكرة 
األرضية مع مؤشرات النهار/ الليل، يتم تنظيم هذه الساعة أيضًا بواسطة توربيون مزدوج المحور. 
هذه الساعة الجديدة، التي تم تقديمها في معرض ساعات وعجائب 2021، هي جزء من موضوع 
الدار لعام 2021 بعنوان "كالسيكية بلمسة جريئة" Classic with a Twist، والذي يسلط الضوء على 
الطاقة اإلبداعية لڤاشرون كونستنتان، مسترشدًا بهوية تحتفل بالتراث وتجرؤ على تقديم ما هو 

غير متوقع.
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  كاليبر 1991، حركة جديدة من التعقيدات الكبرى
حركة الساعة المبكانيكية يدوية التعبئة كاليبر 1991 هي معقدة بشكل غير عادي بمكوناتها البالغ 
745، وقد أتت نتيجة لعملية تطوير استمرت أربع سنوات. إنها تشغل وتحرك كرتين كرويتين  عددها 
دائرتين تمثالن نصفي الكرة األرضية، ينظمهما توربيون مزدوج المحور. وذلك بالتوافق مع تفسير 
مبتكر للتقويم الدائم، وهو التعقيد الفلكي بامتياز الذي "يقرأ" خصائص التقويم دون الحاجة إلى أي 
تعديالت قبل عام 2100. تكمن ميزة مميزة أخرى في العروض الرجعية أليام التقويم الدائم والتواريخ 
الخطي السلس، وتتبع  التشغيل  التاريخ على محامل كروية لضمان  نافذة  تثبيت  والشهور. يتم 
قوسًا دائريًا على يمين ميناء الساعات والدقائق. تماشيًا مع المهنة الفلكية للساعة، تم تخصيص 
وسط ميناء ضبط الوقت الذي يحمل عالمات الساعة لمراحل القمر. تظهر هذه وفقًا لتطور كل منها 
في نصفي الكرة األرضية، في تناسق مثالي مع الكرتين الدوارتين، وبدرجة من الدقة تتطلب تصحيحًا 

ليوم واحد فقط كل 122 عامًا.

تستمر وظائف التقويم الدائم مع ظهور السنة الكبيسة من خالل فتحة الساعة الـ5، جنبًا إلى جنب 
مع مؤشرات اليوم والشهر الدائرية عند موضع الساعة 12 والساعة 6 استنادًا إلى نظام عرض من 
نوع البليت المرتجع. في وسط العدادين، تقوم الكرتان اللتان تمثالن نصفي الكرة األرضية الشمالي 
24 ساعة حول  بإجراء دورات كاملة في اتجاهات متعاكسة على مقياس مدرج مدته  والجنوبي 
الحافة. تم وضع المناطق المظللة من كريستال السافير المقبب المستخدم إلشارة النهار/ الليل 

بطريقة تجعل التوربيون أرميالري يشبه الشمس التي تندفع بأشعتها عبر سطح األرض.

يتطلب صنع الكريستال السافيري الرقيق للغاية )0.35 مم( الذي يتميز بالقباب ويمتد عبر شاشة 
التاريخ الرجعي قدرًا كبيرًا من البراعة. تتيح أداة الدفع المدمجة بالتاج الضبط المتزامن لوظيفة التوقيت 

العالمي للكرة األرضية.

والجاذبية  األمثل  التوازن  بتحقيق  باستمرار  يهتمون  الذين  الحركة،  لمصممي  إضافي  تحٍد  في 
الجمالية، كان عليهم أن يتخيلوا ويصمموا نظامًا رجعيًا لمؤشرات اليوم والشهر مما يترك مساحة 

كافية لالستمتاع بضرب توربيون أرميالري ثنائي المحور بزنبرك التوازن الكروي الخاص به.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


4

نظرة عامة
–

كاليبر 1991، حركة جديدة 
من التعقيدات الكبرى

-
تحية تقدير إلى أسياد 

صناعة الساعات التاريخيين
-

الوقت الفلكي
-

ڤاشرون كونستنتان  
والساعات الفلكية

-
كالسيكية بلمسة جريئة

-
ملخص

-
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه
أرميالري توربيون بيربتشويل كالندر-بالنيتاريا

  تحية تقدير إلى أسياد صناعة الساعات التاريخيين
الخاص بها، وهو يشكل  أرميالري  التوربيون  1991 المعقدة تمامًا في  آليات حركة كاليبر  تتجسد 
الحركة هذا  العين. استفاد جهاز تنظيم  إلى مشهد مذهل يمتع  باإلضافة  بحد ذاته  تحديًا تقنيًا 
60 ساعة من البحث الذي تم إجراؤه على الساعة األكثر تعقيدًا في  المزود باحتياطي طاقة لمدة 
العالم، المرجع 57260. تم وضع هذا البناء على الجانب األيسر من القطعة، أسفل "فقاعة" كريستال 
"أرميالري" في إشارة   armillary التوربيون اسم  السافير. بتشكيل كرة بحركة دائمة، ُأطلق على 
إلى صانع الساعات الفرنسي "أنتيد جانفيه" الذي اخترع قرب نهاية القرن الثامن عشر كرة كوكبية 

متحركة ُتعرف باسم armillary، وتعتبر واحدة من أكثر روائعه إنجازًا.

اخترع  بالميزان.  المقترن  األسطواني  التوازن  زنبرك  هي  القطعة  هذه  آللية  أخرى  فنية   ميزة 
1814، هذا البديل الخالي من المنحنيات الطرفية يمنح التوربيون  "جاك-فريديريك هوريه" في عام 
إيقاعًا متحد المركز تمامًا، مما يضمن توازنًا متزامنًا معززًا. من أجل إرسال النبضات المتوافقة مع تردد 
18000 هزة ترددية في الساعة )2.5 هرتز( إلى زنبرك التوازن هذا، طورت دار ڤاشرون كونستنتان ميزانًا 
يتكون من عجلة إفالت من السيليكون ورافعة مع منصات ماسية، وهي مواد تقلل االحتكاك بدون 

أي تحتاج إلى تزييت وبالتالي زيادة دقة اآللية.

  تشطيبات الساعات الراقية
تسلط كل تفاصيل التشطيبات التي تزين هذه الساعة المكونة من قطعة واحدة الضوء على هذا 
التنسيق الفلكي الرائع للوقت. يتم تدوير كرتين من التيتانيوم المعالجين جلفانيًا تزن بالكاد 0.12 جرام 
24 ساعة المحيطة بها  بلطف على الميناء ذي الحبيبات الدقيقة. العدادات التي تعمل على مدار 
مصنوعة من الساتان بشكل دائري مع تحويالت، بينما ُتطبع مؤشرات اليوم والشهر والتاريخ أسفل 
كريستال السافير. يتميز ميناء ضبط الوقت بأرقام رومانية على شكل زخارف ذهبية مصقولة. تم 
 تأطير هذه اللمسات النهائية للساعات الفاخرة بشكل جميل من خالل علبة من الذهب الوردي عيار 

18 قيراطًا 5N يبلغ قطرها 46 مم ومزودة بحزام من جلد التمساح.
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  الوقت الفلكي 
في كل عام، يكشف قسم "لي كابينوتييه" في الدار عن مجموعة من اإلصدارات من قطعة واحدة 
 "Le Temps Céleste" مرتبطة بموضوع معين تحتفل به ڤاشرون كونستنتان. تم تخصيص عام 2021 لـ

)والتي تعني الوقت الفلكي(، مع ساعات تشير إلى األصول الفلكية لقياس الوقت.

القمر  ومراحل  الليل،  سماء  في  األبراج  وتطور  والفصول،  األيام  دورة  بدت  الحضارات،  فجر  منذ 
والكسوف، سحرًا غامضًا تقريبًا. حرصًا على كشف أسرار الكون، وجد اإلنسان األول في الحكايات 
األسطورية نشأة الكون التي تمزج بين األساطير والشعر. في مرحلة مبكرة جدًا، حاولت العقول 

العلمية األولى فك رموز إيقاعات الطبيعة وتنظيمها وفقًا ألنماط يمكن التنبؤ بها.

من هذه الحسابات، ومع ظهور الكتابة، ُولدت التقويمات األولى، قبل أن يعطي النظام الستيني 
التقليدية وريثًا  زاوية. تعتبر صناعة الساعات  المادي للوقت إلى وحدات  للتقسيم  البابلي معنى 
مباشرًا لهذا النهج الدقيق والعلمي، الذي يتم التعبير عنه اليوم على الساعات مع صور التقويم، 
ومخطط السماء، ومراحل القمر، والمد والجزر والفصول، وحتى الوقت المدني والشمسي والفلكي 
مع فروقها. ومع ذلك، فقد سعت ڤاشرون كونستنتان إلى إضفاء كل سحر األساطير التأسيسية 
على أدوات المراقبة الحقيقية هذه من خالل دقة حرفة صنعها، من خالل عملها في نقش غيوشيه 
الزخارف الرمزية، أو في تألق األحجار الكريمة "النجمية". تمثل مجموعة "لي كابينوتييه"  ونقش 

الجديدة هذه تعبيرًا عن الخبرة االستثنائية في الساعات الفلكية المخصصة لشعر الزمن. 
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  ڤاشرون كونستنتان والساعات الفلكية
تتمتع الساعات الفلكية بتقاليد غنية وعريقة داخل الدار. تكشف أرشيفات ڤاشرون كونستنتان عن 
1884، مدمج في ساعة جيب ذات وجهين من الذهب األصفر، وهي اآلن  أول تقويم دائم في عام 
جزء من مجموعة الدار الخاصة. كانت هذه بداية "ملحمة" ميكانيكية ستتبلور بشكل فريد في مطلع 
الدار ورشة عمل مخصصة حصريًا لتجميع الساعات ذات التعقيدات،  1900، أنشأت  القرن. في عام 
المعقدة  وحتى  المعقدة  الساعات  على  الطلبات  تدفقت  فلكية.  وظائف  تتضمن  ما  غالبًا  والتي 
للغاية. تم دمج التقويم الدائم بعد ذلك مع مآثر تقنية أخرى مثل تلك التي تثري ساعة جيب 1905 

التي تضم مكرر الدقائق وكرونوغراف أجزاء الثواني والتقويم الدائم مع مراحل وعمر القمر. 

دائم  وتقويم  كرونوغراف  مع   1929 عام  مصر  ملك  األول  فؤاد  للملك  الجيب  ساعة  تسليم  تم 
ووظائف الرنة الكبيرة والرنة الصغيرة ومكرر الدقائق، وهي إحدى سمات هذا العصر الذهبي. هذه 
التعبير عنها  اليد، سيتم  الخبرة االستثنائية في صناعة الساعات، التي ُطبقت الحقًا على ساعات 
إنتاجها في عام  16، التي تم  الـ  بقوة في ساعة "تور دو ليل" بتعقيداتها الساعاتية والفلكية 
2005 لالحتفال بالذكرى الـ 250 للدار. تتميز بخريطة السماء، وهو تعقيد أصبح من اختصاص ڤاشرون 
كونستنتان. المرجع 57260، الذي يحتوي على 57 تعقيدًا، يحتوي أيضًا على مخطط السماء، مصحوبًا 
بشكل خاص بالزمن الفلكي والتقويم العبري العلماني. في عام 2017، ابتكرت ڤاشرون كونستنتان 
مرة أخرى مع كاليبر 3600، لتشغيل عروض الوقت المدني والشمسي والفلكي، وتزامن األخير مع 

تمثيل متحرك لألبراج.

  لي كابينوتييه: إصدارات من قطعة واحدة
في عالم ڤاشرون كونستنتان، تمثل "لي كابينوتييه" قسمًا في حد ذاته مخصصًا إلضفاء الطابع 
التقليد  هذا  يعود  واحدة.  قطعة  من  المؤلفة  واإلصدارات  الكبير  التعقيد  نماذج  على  الشخصي 
الرئيسيين اسم  الثامن عشر، وهو العصر الذي كان ُيطلق فيه على صانعي الساعات  إلى القرن 
الخزانات  باسم  ُتعرف  الطبيعي،  الضوء  يغمرها  مشاغل  في  يعملون  كانوا  الذين  "كابينوتييه" 
وتقع في الطوابق العليا من مباني جنيف. على أيدي هؤالء الحرفيين المتعلمين، المنفتحين على 
األفكار الجديدة للتنوير، ولدت ساعات استثنائية، مستوحاة من علم الفلك والهندسة الميكانيكية 
رائعًا في صناعة الساعات في جنيف، تتدفق عبر عروق  والفنون. هذه الخبرة، التي تشكل تقليدًا 

ڤاشرون كونستنتان منذ عام 1755.
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  كالسيكية بلمسة جريئة
لطالما كان إبداع ڤاشرون كونستنتان منسجمًا بشكل وثيق مع وقته أثناء استحضار الذكريات. هذا 
المثل في األناقة، الذي اعتمده كل صانع ساعات وحرفي ومصمم على مر السنين والقرون، يحتفل 
بالتراث ويتجرأ على استكشاف ما هو غير متوقع. ومع التقاء البراعة التقنية مع الرقي والجمال، 
فإن الجاذبية الدائمة لساعات ڤاشرون كونستنتان تشق طريقها سالمة عبر العصور العابرة. نظرًا ألن 
الديمومة ال يمكن تحقيقها فقط من خالل االمتثال لشرائع صناعة الساعات التقليدية، فإن كل إبداع 
يبدو مشوبًا بلمسة من الجرأة التي تم الكشف عنها في أصغر التفاصيل. شاشات العرض الخاصة، 
وعالمات األوفست، والشطب المحدد لجميع المكونات، والتشطيب اليدوي، وتعقيد اآللية ليست 
سوى أمثلة قليلة على هذه الخبرة. والنتيجة هي مجال للتعبير الشخصي البحت حيث تلتقي التقنية 

واألسلوب في تناغم دقيق بين التقليدي وغير العادي.
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نظرة عامة
–

كاليبر 1991، حركة جديدة 
من التعقيدات الكبرى

-
تحية تقدير إلى أسياد 

صناعة الساعات التاريخيين
-

الوقت الفلكي
-

ڤاشرون كونستنتان  
والساعات الفلكية

-
كالسيكية بلمسة جريئة

-
ملخص

-
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه
أرميالري توربيون بيربتشويل كالندر-بالنيتاريا

  ملخص
تتميز  التي  للساعات  تقنيًا  إتقانًا  يا"  كالندر-بالنيتار بيربتشويل  توربيون  "أرميالري  ساعة  تظهر 
بالتعقيد الفلكي والجمالي للغاية، مع التكامل على ميناء الكرات الدوارة. تم تجهيز هذا اإلصدار 
المكون من قطعة واحدة بكاليبر جديد يدوي التعبئة 1991، هو حصيلة أربع سنوات من التطوير، ويتميز 
بتقويم دائم أصلي تمامًا مع عرض رجعي للتواريخ واأليام واألشهر. تقدم هذه الساعة أيضًا تمثياًل 
نادرًا ثالثي األبعاد لنصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي. تؤدي كرتا التيتانيوم دورة كاملة في 
غضون 24 ساعة، مع إشارة كاملة بالنهار/ الليل. يعتمد تنظيم الحركة على نفس االهتمام بالتقنية 
المعبر عنها بواسطة توربيون أرميالري مزدوج المحور تتحرك عربات األلمنيوم المتداخلة فيه بسرعة 
60 ثانية لكل دورة. تأتي هذه الساعة في علبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا 5N بقياس 46 مم، 

ومزودة بسوار من جلد التمساح البني الداكن.
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المواصفات التقنية
لي كابينوتييه 

أرميالري توربيون بيربتشويل كالندر-بالنيتاريا

9820C/000R-B707 المرجع 
 

1991 الكاليبر 
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، يدوية التعبئة  
قطرها 35 مم، سماكتها 11.20 مم  

60 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
2.5 هيرتز )18000 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

745 جزءًا  
94 جوهرة  

ساعة مصدقة بسمة جنيف المميزة  

الساعات والدقائق المؤشرات 
توربيون أرميالري مزدوج المحور  

تقويم دائم  
تاريخ تراجعي، اليوم والشهر  

مراحل القمر في القطبين الشمالي والجنوبي  
مؤشر 24 ساعة مع مؤشر الليل/النهار في القطبين الشمالي والجنوبي  

5N الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 46 مم، سماكتها 20.20 مم  

 
الذهب 18 قيراطًا، ميناء من الفضة األوباليني الموانىء 

5N عقارب من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا )من األمام والخلف( 

جلد التمساح الميسييبي باللون البني الداكن مع قشرة داخلية من الجلد، الحزام 
مخيط يدويًا، تشطيب السرج، مربعات كبيرة  

 5N مشبك قابل للطي من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا المشبك 

طراز لي كابينوتييه علبة التقديم 

قطعة واحدة
"لي كابينوتييه"، قطعة واحدة، شعار AC محفور على خلفية العلبة
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تأّسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات 

دون انقطاع لنحو 265 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجّسد ڤاشرون كونستنتان تراثًا ال ُيضاهى وروحًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: "باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز" 

و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك". كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب 

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

#WatchesandWonders2021
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