
 
 

Copernicus celestial spheres 2460 RT من مجموعة Métiers d’Art 
 
 مستوحاة من نيكوالس كوبرنيكوس وتاريخ االستكشافات الفلكية العظمى تشكيلة 
 عن احلرف الزخرفية تعّرب  مبتكرة ثالثة موديالت 
 2460معايرة هي  حركة جديدة من صنع الدار RT بطريقة عرض متميزة تتفّرد اليت 
  دمغة جنيف، عالمة اجلودة واألصالةساعات حتمل 
 
 

نية أصيلة، ف يك العواطف. ومن خالل ابتكار حتفموهبة فريدة أال وهي حتر بقدرات فنية إبداعية و  فاشرون كونستانتني يتمتع حرفيو
م االستثنائية من جيل توارثوا روح  Copernicus celestialتشكيلة . وتعّرب 1755إىل جيل منذ العام  االبتكار لديهم ومهارا

spheres 2460 RT  من جمموعة اجلديدةMétiers d’Art فنية. واختارت الدار البساطة عن هذه الرباعة ال بصورة أصيلة
ومع أسلوب العرض  كوبرنيكوس.الشكلية من خالل علبة مصنوعة من الذهب األبيض لتهيئة األجواء للعامل الفلكي وفقاً لنيكوالس  

بأحد أعظم  2017للساعات الراقية للعام  الصالون الدويليف  سُتعرضاجلديدة اليت  زخرفة الرائعة، تشيد هذه التشكيلةوالاملميز 
  مركزية الشمس. االكتشافات اإلنسانية أال وهو

  
 كوبرنيكيةالثورة ال

 De revolutionibus orbiumكتاب   1543اً، وقد نشر يف العام رياضيات وفيلسوف كان نيكوالس كوبرنيكوس عاملَ 
coelestium وين املتجذر ظام الكظرية مركزية األرض، أي النوهو عمل يبشر بثورة فلكية كربى يف تاريخ العلم. وحتّدت فرضيته ن

،  هذا الكتابأّن األرض ثابتة وواقعة يف مركز الكون. ويف هذه الفرضية ترى. و أرسطو وبطليموس يف العصور القدمية والذي دافع عنه
قبل و  وإّمنا ،بوحس قمر صناعي أال وهو القمرلديها و  األرض ال تدور حول حمورهانظريَة مركزيَة الشمس وبّني أّن كوبرنيكوس طرح  

ا أي شيء  تتحرك بفعل اجلاذبية حول الشمس. وبعد عقود متعددة، اسُتكملت هذه النظرية بإدراج املسارات اإلهليلجية لألجرام أ
االفضاء تأثريًا فلسفيًا كبريًا على باملرتبطة  يدةهلذه الرؤية اجلدالسماوية. وقد كان  ّ غّريت كافة املعتقدات  النظرة اإلنسانية. كما أ

االت كان هلذه الثورة تداعيات عميقة على كافة جم  وعليه،إىل كون المتناهي.  على ذاته غلقنالقائمة ونقلت اإلنسان من عامل م
  .غّريت وجه العامل بكل تأكيد ذه االكتشافات الرمزية اليت كونستانتنيون  ر فاشتشيد اليوم، الفكر. و 

 
  مختلفة قرص واحد، ثالثة تصاميم

أكثر من أي  Métiers d’Artاجلديدة من جمموعة  Copernicus celestial spheres 2460 RTتشكيلة تثبت 
صاميم خمتلفة جتّسد ابتكروا ثالثة أقراص بت فهم. كونستانتنيون  ر فاشإبداع احلرفيني املاهرين لدى  عمقاً وقت مضى وبصورة أكثر 

عاصر القرن  اينأمل -رسام خرائطي دمناركيوهو  سيالريوس أندرياساملوضوع نفسه. واستوحيت الزخرفة من الرسوم اليت ابتكرها 
ا و ماكروك هارمونياالسماء امللونة األكثر أمهيًة  خريطةَ  الثامن عشر وابتكر   الباروكي الرائع.مسيكا بأسلو

  



 
 

 يجزَءْين خمتلَفْني. ُزخرف املركز البيضاوي بنقش الشمس مع وجه متوهج مصنوع من الذهب الوردمن  تتأّلف أقراص التشكيلة
ارجي، يقّدم األخدود . وبني املركز واإلطار اخلمتباينة تقنيات حرفية زخرفية حمفور يدويًا بينما ُخّصصت األسطوانة اخلارجية لثالث

يالً بقطر وقد ُجّسد هذا األخري بأسطوانة ذهبية صغرية مقببة قلاألرض.  عرض املدار الذي تؤلفهري مساحًة تسمح بهليلجي الصغاإل
  خلرائط.على أساس إسقاط المربت املخروطي اخلاص بايقّدم عرضاً قطبياً للقارات هو مم تقريباً و  6.8يساوي 

  
  رياً فّن الزخرفة بالمينا المضفرة المعالجة حرا

  حتتّل تقنيات خمتلفة للزخرفة باملينا مركَز الصدارة يف
ُ
ج باملينا إهلامه من اخلريطة الِ عاملوديل األول من بني هذا الثالثي. وقد استمّد امل

عن اللون ة غسيالريوس. تكشف األرض املزخرفة باملينا املضفرة املعاجلة حرارياً واملفرّ  للنظام الكوبرنيكي كما رمسها أندرياسالفلكية 
 اخللفية، ُزخرفت . ويفمماثل نطاقز فين أصيل عندما يُعرض على األزرق للمحيطات وجغرافية القارات األمر الذي يُعّد مبثابة إجنا

ّسد مدار أدرجت فيها خطوط رفيعة جتكما بألوان فاحتة.  و باملينا املضفرة  مصنوعة من الذهب خريطة السماء املنقوشة على قاعدة
ْني. بنجم حمّدد بامسه الالتيين متامًا كاالنقالبـَْني الشمسيَـ  من هذه األجرام السماوية اجملّسد مسة املعروضة. ذُكر كلّ الكواكب اخل

تينسالت كرت باستخدام سابتُ كما قد لوان.  برجًا فلكيًا مزخرفًا باملينا املضفرة املتعددة األ 12ويشمل اجلزء اخلارجي من القرص 
قة حتتاج إىل الكثري البتكاره وحرفيًة بالغة الد ب هذا القرص الكثري من الصرباستخدام فرشاة دقيقة. تطلّ لئت بوُزخرفت بريشة ومُ 

 مئويةً  درجةً  850متعددة بالنار حىت  معاجلةأخضعوه لعمليات و  من اجملازفة. وعمل احلرفيون عليه على مدى أكثر من شهر واحد
اقبل تنعيمه حبجر جلخ وصقله وتلميعه. بالتايل ز تقاليد صناعة الساعات عقود يف متيّ  العمليات نفسها اليت سامهت على مرّ  ، إ

  يف جنيف.
  
  

 فن النقش
القرص املصنوع يف وتتداخل  12وتتشابك األبراج الفلكية الـ مستوحاة من األسلوب الباروكي. لقرص الثاين يدوياً بزخارف مجيلةا زُّين

 ى األحجام بواسطةوء علط الضالبارزة اليت تسلّ النقش جمموعًة وافرًة من التفاصيل الزخرفية  حريف قد ابتكركما من الذهب األبيض.  
لعرف ااملواد املقصوصة يدوياً واملضاءة بواسطة التفاعل اخلفي للتأثريات املائلة والعميقة. وتبدو العضالت املنتفخة لرمز برج القوس أو 

ا حقيقيلرمز برج اجلدي  دلاملنس ّ مس الذهبية األرض اليت تدور حول الش ا من عدسة مكربة. وبالنسبة إىليُنظر إليه ماعند ةوكأ
التأثريات  ا من خاللمنتهاها: ُغطّيت احمليطات بأمواج جمهرية متّ التوصل إليه التفاصيل لة، تبلغ الدقة اليت ابُتكرت على أساسهااملشتع

  قية.ن الذهب. ويف هذا األمر تعبري عن الرباعة الفنية االستثنائية احلقيبينما ُصقلت القارات املتباينة إلبراز ملعا ،املنقوشة
  

  النقش اليدوي على كريستال الصفيرو النقش بالليزر مزيج ما بين 
زُّين القرص الثالث بتقنيات زخرفية تنطوي على عدة جوانب جديدة. وملرافقة حركة األرض والشمس، اسُتكملت األبراج الفلكية 

ني التجزيع الدقيق بالظاهر جتّسد هذا التباين  بطريقةبسماء مرصعة بالنجوم ذات تأثري ثالثي األبعاد. كما نُقشت األرض يدويًا 
منتصف  شهدم حياكيباألزرق الذي يدويًا  امللّون القرص السفلي يظهرفضًال عن ذلك،  خاذ للقارات.ألوالتوهج األمواج احمليط 

 تقنيةَ  استخدمت تنيون كونستانر فاش جتدر اإلشارة إىل أنّ كما   .احملفور على اجلهة اخللفية منهشفاف الصفري الكريستال مع   الليل



 
 

عب بالتأثريات الرباقة والتالالنافرة إلبراز الزخارف  بشكل كامل حريف النقش عليها يدوياً ومن مثّ عمل الليزر املبتكرة لنحت الرموز. 
ختّيم  ،. وبالتايلSuper-Luminova® مباّدةللصفري. وعلى اجلهة األمامية، ُحفرت األبراج بالليزر ومن مثّ سلط الضوء عليها 

  ّسد ضخامة السماء ليًال.والذي جي لخريطة الفلكيةاملشهد اآلسر ل أجواء شبه مظلمة على
  

  طريقة عرض مميزة تجسد إنجازًا فنياً 
 أال ،ع الدارمن صن التدوير ذاتية مكيانيكيةتعمل هذه الساعات اليت حتمل دمغة جنيف، عالمة اجلودة واألصالة بواسطة حركة 

وات. نمن خالل عملية امتدت ثالث س اوابتكر اوطّور هذه احلركة رون كونستانتني. وقد صّممت فاشRT 2460وهي معايرة 
او   ة عقربـَْني . ُحيّدد الوقت بواسطلدى جتسيد منوذج مركزية الشمسالرائع للسماء  م إمكانية عرض الشكلتقدّ  اجلدير بالذكر أ

 معاً  رانيدو ف ،لدقائقا بتصميم مقصوص حيّدد الساعات واآلخر بتصميم متكامل حيّددأحدمها  N4مصنوَعْني من ذهب مثلثـَْني 
  من املعايرة. على اجلزء اخلارجي واسطة عجلتَـْني كبريتـَْني موضوعتَـْني ب يعمل هذان املؤشرانعالوة على ذلك، حول إطار القرص. 

  
بارزة ويقّدم لا يف هذه الساعة وهو يتميز مبكانته عنصرًا مركزياً  يشّكل املسار اإلهليلجي لألرض حول الشمس بالذكر أنّ  جدير

ساعًة  24األيام. وتأخذ آليَة التعقيد األوىل شكل األرض اليت تدور حول حمورها ضمن فرتة دوران تبلغ  مع مرورة معلومات متواصل
 دار اإلهليلجياملوي على فتنط ،ا آلية التعقيد الثانية اليت ُتشّغل بواسطة سلسلة مسننات "مدارية"تساوي متوسط اليوم الشمسي. أمّ و 

اآللية دقيقًة . وتعترب هذه أي سنة مدارية واحدةيومًا  365.2421898ل الشمس خالل الذي تدور على أساسه األرض حو 
ما يعين  ،عام 8000د وملرة واحدة فقط كل تطلب تصحيحاً ليوم واحشّغل هذه احلركة الواقعية لألرض يالذي ي للغاية ألّن اجلهاز

ا ة درجة الدقّ  وتسمح للغاية! األمد حقبة طويلة اللتزام بتطوير حركات ااملذكورة للدار بإظهار وفائها ملبدأ التعقيد  ةآلياليت تّتسم 
ا على االبتالدار لطاملا أثبتت  هيذّكرنا يف الوقت املناسب بأنّ  اً كبري   اً إجناز جديدة. ويُعّد هذا االبتكار  من حيث عرض الوقت  داعقدر

ا  ،احرتافها لفن تصميم الساعات بفضلالتناظري    عاماً. 260د عن ما يزي اليت اكتسبتها على مرّ  بداعيةاالفضًال عن جرأ
  

  تفاصيل متقنة جيداً 
وع املصنوع من الذهب والذي يظهر على اجلهة اخللفية من الساعة وحيميه كريستال الصفري بنقش يتناول املوض الثقل املتأرجحيتمّيز 

ا قواطع ناقصة. ومتتاز هذه املعايرة الذاتية   36يوازي  جزءًا باحتياطي طاقة 352ؤلفة من وامل التدويرنفسه: مشس مشرقة حتيط 
  التقليدية.الحرتافية املثالية يدوياً وفقاً لطرق صناعة الساعات خرفة اساعًة. وقد ُصنعت كامل عمليات الز 

  
. ولضمان درجة مواءمة مثالية، مس 43حول حافة اإلطار الذي يبلغ قطره ية االثنا عشر بأسلوب مميزاألبراج الفلكوقد ُحفرت 

ت الثالثة فضًال عن احلركتَـْني اللتَـْني تؤديهما األرض. وقد زّودت املوديال ،حتديد الساعات والدقائق أي كافة الوظائف  التاج عّدلي
 ةمكربّ  عدسة م يف علبة خشبية مرتفة حتتوي علىمن الذهب. وهي تُقدَّ  نوعمص مشبكمع  ميسيسيبمتساح حبزام مصنوع من جلد 

  بداعات.التأمل يف تفاصيل العمل الفين البارع الذي ابُتكرت على أساسه هذه اإلب تسمح
  
  



 
 

  المواصفات الفنية

Métiers d’Art Copernicus celestial spheres 2460 RT 
 

  )باملينا املضفرة املعاجلة حرارياً  (زخرفة 7600U/000G-B212   الرقم المرجعي
      7600U/000G-B211 )يدوي-نقش(  
      7600U/000G-B226 )كريستال الصفري(  
  واألصالةساعات حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة       
  ط يف بوتيكات فاشرون كونستانتني متوّفرة فق      

  
  RT 2460      المعايرة

  من تطوير وصنع فاشرون كونستانتني      
  حركة ميكانيكية، ذاتية التدوير      
  )¼ ’”11مم ( 37قطرها       

  مم 6.7مساكتها 
  ساعة تقريباً  36احتياطي الطاقة يوازي حواىل       
  ذبذبة يف الساعة) 28,800هريتز ( 4      
  جزءاً  352      
  حجراً  27      

  
  من خالل عقربني مثّلثني  والدقائق عرض للساعات      المؤّشرات
  عرض لدوران األرض حول الشمس وحول نفسها      

  
  قرياطاً  18عيار  الذهب األبيضمن       العلبة

  مم 12.9مساكتها مم،  43قطرها       
 ظهر علبة شفاف من كريستال الصفري      

  
  قرياطاً  18عيار  5N الذهب مشس مدموغة من      القرص

B212 رة املعاجلة ملينا املضفأرض مزخرفة باقرياطاً، املينا املضّفرة املعاجلة حرارياً،  22: ذهب عيار
 حرارياً واملفّرغة

B211 : قرص وأرض منقوشان يدوياً  قرياطاً، 18ذهب عيار  



 
 

B226 (السماء)؛ نقش بالليزر ونقش يدوي على   قرياطاً، قرص ملّون يدوياً  18: ذهب عيار
األبراج)؛ ( Super-Luminova®كريستال الصفري (األبراج الفلكية)؛ نقش بالليزر وماّدة 

  أرض منقوشة يدوياً 
  

مع بطانة داخلية من جلد التمساح، خماط يدوياً، تنفيذ  األسودجلد متساح ميسيسيب باللون   الحزام
  سرجي، حراشف مربّعة كبرية احلجم

  
  قرياطاً  18من الذهب األبيض عيار  مشبك  المشبك

  مصّمم على شكل صليب مالطه نصفي ملّمع  
  

  موديل فاخر  علبة التقديم
  

  عدسة مكّربةّدم معها تُق  األكسسوار
  
 
 
 
 


