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وٍّخ ٍّٛ اٌش١ـ ٔبطو اٌّؾّل األؽّل اٌظجبػ فٟ عبِؼخ ث١ٌٔٛٛب 
 ”Sigillum Magnum“ثّٕبٍجخ ِٕؼ ٍّٖٛ ١ِلا١ٌخ 

 ٠23/05/2014َٛ اٌغّؼخ اٌّٛافك 

 Ivano Dionigiاٌجوٚفٍٛٛه 

هئ١ٌ عبِؼخ ث١ٌٔٛٛب  

ا١ٌَلاد ٚاٌَبكح اٌىوَ  

رؾ١خ ط١جخ   

 

رؾ١خ ط١جخ أىفٙب ٌىُ ِٓ ثالك اٌشوق اٌمل٠ُ، ِٚٓ أهع اٌغي٠وح اٌؼوث١خ اٌّٛغٍخ 

فٟ اٌملَ، رؾ١خ رٛاطً ٚػٕبق ث١ٓ اٌشوق ٚاٌغوة، رؾ١خ َٔزؼ١ل ف١ٙب موو٠بد 

اٌّبضٟ اٌمل٠ُ اٌنٞ عّغ أعلاكٔب فٟ ٔطبق ؽضبهاد لل٠ّخ، اٌل١ٌّٔٛخ ٚاٌجبث١ٍخ 

. ٚاٌّظو٠خ اٌمل٠ّخ ٚاٌف١ٕ١م١خ ٚا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌوِٚب١ٔخ

 

ٚئٕٟٔ ئم ألف ا١ٌَٛ ث١ٓ علهاْ عبِؼخ ث١ٌٔٛٛب، فأٟ أٍزؼ١ل أٌف ٍٕخ ئٌٝ اٌٛهاء 

ِٓ اٌناووح اإلَٔب١ٔخ، ألٍزؾضو رٍه اٌٍؾظخ اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ أػٍٓ ف١ٙب ل١بَ ٘نٖ 

اٌغبِؼخ اٌؼز١لح، فٟ فزوح أطٍك ػ١ٍٙب ثزواهن ػظٛه اٌظالَ، ١ٌشىً ئػالْ ل١بَ ٘نٖ 

ٚئٕٟٔ أرملَ . اٌغبِؼخ إٌٛه األٚي فٟ رٍه اٌؼظٛه، ٚاٌجلا٠خ اٌّّٙلح ٌؼظو إٌٙضخ

 ٚا١ٌٙئخ األوبك١ّ٠خ ٌّٕؾٟ ١ِلا١ٌخ Ivano Dionigiثبٌشىو ِٓ اٌجوٚفَٛه 

“Sigillum Magnum” ٠ٚشوفٕٟ أْ ؽضوح طبؽت اٌَّٛ اٌش١ـ طجبػ ،

. األؽّل اٌغبثو األؽّل اٌظجبػ، أ١ِو اٌجالك اٌّفّلٜ، لل ثبهن ١ٍٟٔ ٘نٖ ا١ٌّلا١ٌخ

 

ا١ٌَلاد ٚاٌَبكح 

ئٔٗ ٌّٓ كٚاػٟ ٍوٚهٞ أْ ألف ا١ٌَٛ ث١ٕىُ، فٟ ٘نا اٌظوػ اٌؼٍّٟ اٌؼو٠ك 

ثبٌغّٙٛه٠خ اإل٠طب١ٌخ، ٌٕإول ع١ّؼب رمل٠ؤب اٌجبٌغ ٌظٕبػخ اٌّؼوفخ، ٚهػب٠خ اإلثلاع 

اٌضمبفٟ، ٚاٌزَّه ثم١ّخ اٌؼٍُ، ٚ٘نٖ اٌؼٕبطو اٌضالس ٟ٘ اٌزٟ أهرمذ ثبٌغٌٕ 

اٌجشوٞ، ٚأٍَذ ِل١ٔبرٗ، ٚطٕؼذ ٌٗ ؽضبهارٗ، ٟٚ٘ اٌزٟ أٔزٙذ ا١ٌَٛ ثظ١بغخ 
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آ١ٌبد اٌزفى١و اٌؾل٠ش، ٚأٍّٙذ فٟ ِل عَو اٌزٛاطً ٚاٌؾٛاه ث١ٓ األُِ ٚاألفواك، 

ثّب ٠ؼيى ١َِوح اٌَالَ اٌؼبٌّٟ، ٠ٚوٍٟ أٚاطو اٌزؼبهف ٚاٌزمبهة ٚاٌّٛكح ث١ٓ 

. اٌشؼٛة

 

ا١ٌَلاد ٚاٌَبكح اٌىواَ  

ئْ اٌّؼوفخ اٌّؼبطوح، ثٕظّٙب ٚآ١ٌبرٙب ٟ٘ ؽظ١ٍخ رواوُ ِؼوفٟ رّزل عنٚهٖ ئٌٝ 

أػّبق اٌيِبْ، ٚئٍٙبِبد أُِ ٚشؼٛة ػٍٝ ٚعٗ ٘نٖ اٌّؼّٛهح، ٟٚ٘ ثنٌه رقض 

اإلَٔبْ أ٠ّٕب ٚعل، ٚال رقض ع١َٕخ أٚ ل١ِٛخ أٚ ك٠بٔخ ِب، ٌمل ٍبُ٘ اإلَٔبْ فٟ 

ثٕبئٙب ع١ال ثؼل ع١ً، ثلءا ِٓ ػٍّبء كٌّْٛ ٍِٚٛو ٚثبثً ِٕٚف ٚط١جخ ٚأص١ٕب 

ٚأٍجوطخ ٚف١ٕ١م١ب ٚاإلٍىٕله٠خ ٚأٔطبو١خ ٚهِٚب ٚلوطبط، ٌُٚ رىٓ اٌّؼوفخ فبطخ 

ثغٌٕ أٚ لَٛ أٚ ٌْٛ، ثً وبٔذ كِٚب رٕؾبى ٌّٓ ٠واػب٘ب ٠ٚٛفو ٌٙب ث١ئخ اإلٔزؼبُ 

ٚإٌّٛ، ٠ٕٚفك ػ١ٍٙب ثَقبء، ٌنٌه أٔزمٍذ ِٓ أِخ ئٌٝ أِخ، ِٚٓ ٔطبق عغوافٟ ئٌٝ 

آفو، ٌٚمل وبْ ٌٙب ٚال ٠ياي فٟ ٘نا اٌجٍل اٌؼو٠ك ِٙلا ِٚٛطٕب، فٍمل شٙلد أهضىُ 

ئىك٘به اٌؾضبهح اٌوِٚب١ٔخ، رٍه اٌؾضبهح اٌزٟ ثَطذ ل١ّٙب ِٚؼبهفٙب ٚػٍِٛٙب 

ٌزشًّ ِؼظُ أطواف اٌّؼّٛهح، وّب ظٍذ أٚهٚثب رمزبد ِٕٙب طٛاي فزوح اٌؼظٛه 

اٌٍٛطٝ ٚػٙل اإللطبع، ٚوبْ ِٓ اٌطج١ؼٟ أْ رىْٛ روثزٙب ِؾضٕب ٌٍجنهح األٌٚٝ 

ٌٍٕٙضخ اٌؾل٠ضخ، ١ٌٕطٍك ِٕٙب اٌضٛء األٚي ِٓ ػظو اٌز٠ٕٛو، ثلءا ثبٌشبػو كأزٟ 

ئٌغ١١وٞ، ِٚوٚها ثزواهن ٚ ِبه١ٍ١ٍٛ ف١زش١ٕٛ ٚوبٍز١ٍ١ٟٛٔ ِٚى١بف١ٍٍٟ، 

ٚاٌوٍبِْٛ اٌؼظبَ ِٓ أِضبي عٛرٛ كٞ ثٛٔلٟٚٔ ِٚبىارش١ٛ ٚث١١وٚ ك٠ال فوأش١َىب 

ٚك١ِٕٚىٛ عوالٔلا٠ٛ ٚث١وٚع١ٕٛ ِٚب٠ىً أٔغٍٛ ٚهفبئ١ً ٚثٛر١زش١ٍٟ ١ٌٚٛٔبهكٚ كا 

ف١ٕشٟ ٚر١ز١بْ، ٚاٌّؼّبه١٠ٓ اٌؼجبلوح ِٓ أِضبي ثو١ٍ١َٔٚىٟ ١ٌٟٚٛٔ اٌجورٟ ٚأٔله٠ب 

ثبالك٠ٛ ٚثواِبٔزٟ، ٚاٌن٠ٓ رشًّ أػّبٌُٙ وبرلهائ١خ فٍٛهَٔب ٚوبرلهائ١خ اٌمل٠ٌ 

ثطوً فٟ هِٚب ٚر١ّج١ٛ ِبالر١َز١بٔٛ فٟ ه١ّ٠ٕٟ، ٚئما وبٔذ ثلا٠خ اٌضٛهح اٌّؼوف١خ 

اٌؾل٠ضخ فٟ أٚهٚثب رإهؿ ِٕن أطالق ٔظو٠خ وٛثو١ٔىًٛ ػٓ ِووي األهع، فاْ 

 فٟ ِملِخ ٘نا Galileo Galileiاٌزبه٠ـ ال ٠َٕٝ أثلا مووٜ عب١ٍ١ٌٛ عب١ٌٍٟ 

اٌّٛوت ِٓ اٌقبٌل٠ٓ، ٚاٌنٞ للَ ؽ١برٗ صّٕب ٌٍلفبع ػٓ ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍٝ أٌٍ 

. ف١ي٠بئ١خ
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ا١ٌَلاد ٚاٌَبكح 

ال "ئْ ل١بَ عبِؼخ ٠ؼٕٟ رؼ١ٍُ اٌزفى١و، ٚوّب ٠مٛي اٌف١ٍَٛف اٌظ١ٕٟ وٛٔفٛش١ًٛ 

، ٚاٌشٙبكح اٌغبِؼ١خ ال رؼٕٟ أْ "٠ؾظً اٌّوء ػٍٝ اٌّؼوفخ اال ثؼل أْ ٠زؼٍُ اٌزفى١و

اٌّوء لل طبه ػبهفب، ثً رؼٕٟ أٔٗ لل طبه لبكها ألْ ٠ؼوف، ٚال شه أْ ٌغبِؼخ 

ث١ٌٔٛٛب اٌؼو٠مخ شوف اٌَجك فٟ طٕبػخ اٌّؼوفخ ثأٚهٚثب اٌؾل٠ضخ، فٟٙ ١ٌَذ أللَ 

عبِؼبد ئ٠طب١ٌب فؾَت، ثً أللَ عبِؼبد أٚهٚثب ٚأػولٙب، ٚأٚي عبِؼخ فٟ اٌؼبٌُ 

، ٚاإلٔضٛاء فٟ 1219ٚوبْ مٌه فٟ ػبَ " اٌلوزٛهاٖ"رّٕؼ اٌلهعخ اٌؼ١ٍّخ 

فظٌٛٙب ٠ضغ اٌّوء فٟ ِظبف رال١ِن طبهٚا ػظبِب ِضً كأزٟ أ١ٌغ١١وٞ 

ٚفوا١ََٔىٛ ث١زواهن، ٌٚطبٌّب فوعذ ٌٕب لبػبرٙب اٌؼ١ٍّخ لبِبد فىو٠خ ٚػ١ٍّخ 

ٚصمبف١خ، وبْ ٌٙب أثٍغ األصو فٟ ئصواء اٌّؼوفخ اإلَٔب١ٔخ ٚرط٠ٛو إٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ 

. ٚاإلثلاع فٟ ِغبالد اٌضمبفخ ٚاٌفْٕٛ

 

ئٕٟٔ ئم أصّٓ كٚه عبِؼخ ث١ٌٔٛٛب فٟ ئصواء اٌّؼوفخ اإلَٔب١ٔخ، ألػوة ػٓ ئػزياىٞ 

، ٟٚ٘ ١ِلا١ٌخ ِٕؾذ ٌيػّبء ١ٍب١١ٍٓ Sigillum Magnumثّٕؾٟ ا١ٌّلا١ٌخ 

ٚك١١ٕ٠ٓ ٚػٍّبء ٌؼجٛا كٚها ِّٙب فٟ فلِخ اٌّؼوفخ ٚاٌؼٍُ ٚاٌَالَ اٌلٌٟٚ، ٚأعل 

ٔفَٟ فقٛها ثأْ اططف ِغ ٘نٖ اٌىٛوجخ اٌوف١ؼخ ِٓ هعبي اٌؼظو، ٚأشؼو 

ثَّٛؤ١ٌخ أوجو فٟ ٌؼت كٚه أٍٚغ ٌقلِخ اٌّؼوفخ ٚاٌؼٍُ ٚاٌَالَ اٌلٌٟٚ، ٍٛاء فٟ 

. اٌى٠ٛذ، أٚ ِٕطمخ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ، أٚ ػبٌّٕب اٌؼوثٟ ٚاإلٍالِٟ أٚ ثم١خ اٌؼبٌُ

 

ا١ٌَلاد ٚاٌَبكح 

أٍّؾٛا ٌٟ أْ اغزُٕ ٘نٖ اٌفوطخ ألث١ٓ ٌىُ ئ٘زّبَ كٌٚخ اٌى٠ٛذ ثبٌزؼ١ٍُ ٚكػُ 

فوغُ رؼلاك٘ب اٌَىبٟٔ اٌظغ١و، ئال أْ اٌى٠ٛذ رضُ ا١ٌَٛ فَّخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ،  

ػشو عبِؼخ ٚو١ٍخ، ٚثؼضٙب ِٕزَت ئٌٝ عبِؼبد غوث١خ، ٚرمله ِجبٌغ اإلٔفبق ػٍٝ 

ِٓ اإلٔفبق اٌؼبَ فٟ % 12اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌى٠ٛذ ثَٕجخ رمزوة ِٓ 

١ِيا١ٔخ اٌلٌٚخ، ٚال ٠لفً فٟ ٘نٖ إٌَجخ ئٔفبق اٌمطبع اٌقبص اٌنٞ ٠ٕفك ػٍٝ 

 ِإٍَخ رؼ١ّ١ٍخ فٟ ِقزٍف اٌّواؽً، ٚهغُ وً مٌه، فٕؾٓ ٔؼزجو رٍه 150ِب٠ي٠ل 

إٌَجخ ل١ٍٍخ َٚٔؼٝ ٌي٠بكرٙب، ِٓ أعً رط٠ٛو ١َِورٕب اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ، وّب ٔؼًّ 

ػٍٝ رٛص١ك اٌظٍخ ث١ٓ عبِؼبرٕب ٚاٌغبِؼبد اٌىج١وح، وغبِؼزىُ اٌوائلح، مٌه ٌٕزّىٓ 

ِٓ اإلٍزفبكح ِٓ فجوارٙب فٟ طٕبػخ اٌّؼوفخ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، ثّب ٠ؾمك ٌغبِؼبرٕب 
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رطٛها ٚرملِب فٟ اٌَّزٜٛ اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼ١ٍّٟ، ٚئٟٔ أرّٕٝ أْ ٠ٍمٝ ٘نا اٌَؼٟ 

. ِوكٚكا ئ٠غبث١ب ٌل٠ىُ، ٠ٌٍّٚ صّوارٗ أثٕبء اٌى٠ٛذ فٟ اٌَّزمجً اٌمو٠ت

 

ا١ٌَلاد ٚاٌَبكح اٌىواَ  

فٟ ٔٙب٠خ وٍّزٟ، أٚك أْ أووه شىوٞ ٌغبِؼزىُ اٌّٛلوح، ١ٌٍٙٚئخ األوبك١ّ٠خ ٌٚو٠ٌ 

، ػٍٝ ِٕؾٟ ٘نٖ ا١ٌّلا١ٌخ اٌوف١ؼخ، ِإولا Ivano Dionigiاٌغبِؼخ، اٌجوٚفَٛه 

ثبٌغ اػزياىٞ ثٙب ٚ٘ٛ األِو اٌنٞ ٠ؼىٌ ػّك أٚاطو اٌظلالخ ث١ٓ شؼج١ٕب، 

ٚاٌؾوص اٌّزجبكي ث١ٕٕب ػٍٝ كػُ عَٛه اٌزٛاطً ٚاٌزمبهة ٚاٌؾٛاه، ِغ فبٌض 

.  ر١ّٕبرٟ ٌىُ ع١ّؼب ثبٌزٛف١ك ٚاٌَلاك
 


