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 الملخص:

(  ينالون  1901 -1714كان الضباط البريطانيون من الطبقة االجتماعية الراقية في العصرين الجورجى والفيكتورى ) 

مميزات مجانية منها أنه عندما ينطلقون في أي حملة عسكرية في إفريقيا أو الهند فإنهم يتمتعون بنفس مستوى المعيشة الذى 

أثاث تصمم خصيصاً للحملة العسكرية أو أثاث من نوع الفك والتركيب من يحظون به في وطنهم عن طريق إستخدام قطع 

أجل الحملة . والفرق الوحيد بين أثاث البيت وأثاث الحملة أن أثاث الحملة يمكن فكه بسرعة ووضعه في صناديق ونقله 

لعسكرية يشمل خزانات وإعادة تجميعه وتركيبه مرة أخرى في أي مكان بسهولة ويسر. وكان أثاث الضباط في الحمالت ا

 ومكاتب للكتابة وحوافظ كتب ومناضد للعب وكراسى وأسرة وأرائك وحوامل غسيل .

كانت المتانة والراحة هي اهم ما يميز أثاث الحملة، فشعار أثاث الحملة " ال تجعل نفسك تشعر بعدم اإلرتياح لعدم وجود 

لحياة المخيم، كما صنع أثاث الحملة من أفضل الخامات وعادة ما كان األشياء التي كنت معتاد عليها، وهذا هو السر العظيم 

يصنع من أخشاب الغابات الجميلة منحوتة في تصاميم عصرية ويتم تعبئة قطع األثاث داخل الصندوق الخاص بها أو غطاء 

ومصمم بأحدث مواصفات الذوق قماش لحماية األثاث أثناء النقل. فأثاث الرحالت ليس متيًنا وعملًيا فقط ولكن أيًضا أنيًقا 

المعاصر. إبتكار أثاث الحمالت هو أكثر من مجرد فصل جذاب في التاريخ البريطاني وإنما هو مثال جيد على كيف أن 

الخصائص الثقافية قد تؤدى إلى نوع فريد من األثاث الذى يمكن تعبئته ونقله، كما يحتوى على مهارات أبرع صناع 

عشر والتاسع عشر واليوم فإن تزايد إهتمام المصممين بهذا األثاث يتطلب بحث شامل في كل ومصممين القرنين الثامن 

 . 1جانب من جوانب هذه القطع العبقرية والظروف التي صنعت فيها

 مشكلة البحث: 

النوع  ندرة وجود مرجعيات علمية وتقنية ألثاث الحملة البريطانية المصنوع خصيًصا للمعسكرات والرحالت، حيث أن هذا 

من األثاث يمثل عمق تاريخى ووظيفى مماثل للفكر التقدمى الموجود األن فى القرن الواحد والعشرين فوجب التطرق ألسس 

 تصميم أثاث الحملة بالدراسة والتحليل.
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 أهداف البحث:

اً بالقرن التاسع عشر إلقاء الضوء على بدايات أثاث الحملة وذلك من خالل التاريخ  إبتداًء من القرن الثامن عشر مرور -

 للوصول إلى أسس تصميم أثاث الحملة والتى يمكن اإلستفادة منها في صناعة األثاث القابل للفك والتركيب.

 حدود البحث:

 حدود الزمان : للفترة التاريخية لبداية ظهور أثاث الحملة .

 الهند. –حدود المكان : إفريقيا 

 منهج البحث:

 التعريفات والمفاهيم ألثاث الحملة .منهج إستقرائى مسحى لبعض  -

 .منهج تاريخى للدراسة في بدايات وظهور أثاث الحملة البريطانية من خالل التسلسل الزمنى في عرض وصفى تحليلى -

 منهج تحليلى من خالل دراسة تصميمات مختارة لبعض أهم مصممى أثاث الحملة . -

 الكلمات المفتاحية:

 األسس االتصميمية. –والتركيب الفك  -أثاث الحملة 

 

Abstract : 

British officers of high social position in the Georgian and Victorian periods (1714-1901) took 

it for granted that when they set out on a military campaign in Africa or India they could enjoy 

the same standard of living as they did at home. While “ under canvas,” as life in camp was 

called, an officer and gentleman assured himself a high degree of comfort by using specially 

designed pieces of campaign, or knockdown, furniture. The only real difference between fine 

household furniture and its campaign counterpart was that the latter could be quickly folded up, 

packed away in boxes and transported everywhere easily and conveniently. Officer’s campaign 

furniture included chests, writing desks, bookcases, games tables, chairs, beds, sofa and 

washstands.   

Durability and comfort were the most important characteristic of campaign furniture, the 

campaign furniture logo "Don't make yourself feel uncomfortable for the lack of things you're 

used to, this is the great secret of camp life", as campaign furniture was made of the best 

materials and was usually made of beautiful forest wood carved into modern designs and 

furniture is filled inside its own box or cloth cover to protect furniture during transportation. 

The campaign furniture is not only durable and practical, but also elegant and designed with the 

latest contemporary taste. The innovation of campaign furniture is more than just an attractive 

chapter in British history but it is a good example of how cultural characteristics may lead to a 

unique type of furniture that can be filled and moved, as it contains the skills of the finest makers 

and designers of the 18th and 19th centuries and today the increased interest of designers in this 

furniture requires a thorough examination of every aspect of these ingenious pieces and the 

circumstances in which they were made... 

Key Words:  

Campaign Furniture – Knock-down Furniture - Design basics.  
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 مقدمة البحث:

صمم أثاث الحملة لكى يكون قابل للفك والتركيب وتعبئته ويتم حمله في المسيرة من قبل الجيوش منذ وقت يوليوس قيصر 

Julius Caesar  ومع نهوض اإلمبراطورية البريطانية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر سيطر

البريطانيون على الجيش والحكومة والتجارة في المستعمرات في جميع أنحاء العالم، ومن صانعى األثاث البريطاني لهذه 

 Hepplewhite وهبلوايت  Chippendaleينديل الفئة الجديدة من األثاث المحمول والقابل للفك والتركيب، تشب

قد تنافسوا على تصميم  الكراسى والطاوالت والمكاتب وخزائن الكتب واألرائك واألسرة، وبذلك Sheraton  وشيراتون 

 أصبح من الممكن لرجال الجيش البريطاني طلب أجنحة كاملة من األثاث للحياة في الخارج.

ولكنه كان أنيقاً مصمماً في ذوق أكثر عصرية، فهذا النوع من األثاث يجمع مهارات خيرة  لم يكن أثاث الحملة عملياً فحسب

المصممين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، واليوم دعا االهتمام المتزايد إلى إجراء تحقيق شامل في كل جانب من 

 جوانب هذه القطع البارعة والظروف التي صنعت وأستخدمت فيها.

 : Designالتصميم 

هو جمع بعض المكونات وتجهيزها وعمل الالزم لها من معالجة وقياس وتعديل وإضافة عنصر االبتكار والجمال لها، 

 .للخروج بمنتج أو شيء جديد ومميز، يقوم بوظيفته بشكل فعال، ويلبي الغرض من تصميمه

 : Design Elementsعناصر التصميم 

كيفية تصور العمل، وتنفيذه، واستخدامه، وهي موجودة في أي تصميم بغض النظر عن إن عناصر التصميم لها تأثير على 

، حتى تفهم الجمال في ، فيلسوف وعالم نفس أمريكىJohn Deweyيقول جون ديوى  .المهارة، أو الذوق، أو النمط

 ب العين واألذن.صوره العليا والمقبولة، يجب أن تبدأ من عناصره األساسية، من األحداث والمشاهد التي تجذ

 :(Color)اللون  -1

يساعد اللون على تنظيم التصميم والتأكيد على أجزاء معينة، كما أن للون بعض الخواص المختلفة: الدرجة، التشبع، 

 .والسطوع

 : )Texture(الملمس -2

يكون على شكل نقش هناك عدة أنواع من األسطح المختلفة الململس، فبعضها عبارة أسطح ناعمة وأخرى خشنة، وبعضها 

 .أو بارز يمكن مالحظته

 :Formالشكل  -3

الشكل هو جسم ثنائي أو ثالثي األبعاد، وهو يتميز عن الحيز المالصق له ألنه محدد بحدود فاصلة، قد يشغل الشكل مناطق 

 .مختلفة من الفراغ، و قد يكون هندسًيا أو عضوًيا

 : Line  الخط -4

ية للتصميم، وهو غالًبا ما يكون نقطة البداية لجميع أنواع التعبير الفني، قد يكون الخّط الخط هو من أهم العناصر األساس

 .رأسًيا، قطرًيا، أفقًيا، أو منحنًيا. وتتخذ الخطوط أشكااًل وسماكات ومواضع واتجاهات وكثافات متعددة

وإستغالله في إنتاج أثاث الفك والتركيب تم ولتحقيق الهدف من تلك الدراسة وإحياء ذلك التراث الغنى واإلستفادة منه 

 البحث في ثالث محاور:

 دراسة تاريخ أثاث الحملة. المحور األول :

 السمات التصميمية ألثاث الحملة. المحور الثانى :

 . نماذج حديثة مستوحاة من أثاث الحملة البريطانية.المحور الثالث:
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 تاريخ أثاث الحملة:

وبراعة أثاث الحملة البريطانية لمجموعة مصممين وصانعى أثاث الحملة البريطانية  سوف نكتشف معاً جودة وتنوع

والحاصلين على براءة اإلختراع لهذه المنتجات المتاحة للضباط العسكريين من الربع األخير للقرن الثامن عشر إلى أوائل 

ن فيهم موظفو الخدمة المدنية والمستكشفون القرن العشرين، كما إستخدم هذه القطع المدنيون المسافرون إلى الخارج، بم

 والمهاجرون .

وبذل معظم مصنعى هذا األثاث جهدا متضافًرا لتوسيع نطاق اإلستخدامات المحتملة ألدواتهم ، بحيث تكون تصاميم مناسبة 

أنه يمكن إستخدام  لإلستخدام العسكرى والمحلى على حد سواء، وبالتالي فإن جملة " أثاث الحملة " محدودة إلى حد ما، حيث

 هذا األثاث ليس فقط لتجهيز المخيمات والثكنات العسكرية، أو لتجهيز السفن، ولكن يمكن أن تستوعب فرد إضافى.

كما أن اإلعالنات التي وضعتها الشركات المصنعة لهذا النوع من األثاث وضحت كيف تكيفت التصميمات مع اإلحتياجات 

وأنجيلو سيدلى   James Clifton     كليفتون وضعت شركات جيمس 1861تاسع، عامالمتغيرة لعمالئها طوال القرن ال

Angelo Sedley  وجون واردJohn Ward   إعالًنا في الصفحات التجارية تكشف هذه اإلعالنات عن العديد من

 .2خيارات التجهيزات المتاحة ألى شخص يستعد للسفر إلى الخارج

، "وال حرفية أو جودة المواد" ، كما  1948كما كتب إدوارد ويلكس في عام  التكوين ؛ساس التصميم الجيد ليس الشكل أو أ

، على الرغم الكفاءة الوظيفيةلكن األساس هو  أنه "ليس في الواقع فًنا تطبيقًيا في شكل زخرفة أو لون أو تشطيب السطح،

ية هي التي حددت المسار المستقبلي لتطوير األثاث االعتبارات الوظيفية والتقنمن أن الجماليات كانت مهمة أيًضا ، إال أن 

، في حين أن تعدد االستخدامات يمكن تفسيره من قبل العديد من الشركات المصنعة بعدة طرق ، كان  الحديث بعد الحرب

 .3من أكثرها شيوًعا التأكيد على مرونة المنتجات الفردية وقدرتها على التكيف داخل المنزل

 : مصممى أثاث الحملة البريطانيةنماذج من دليل 

 توصيف القطعة نبذة عن المصمم

-Thomas butler(1814 توماس بتلر -1

1787) 

يمكن إعتبار توماس بتلر المؤسس الجد من صانعى 

أثاث الحملة ، قام بتلر بعمل شراكة ألعماله مع المصمم 

قبل عام    Edward Johnsonإدوارد جونسون

ولكن بعد فترة تم فض الشراكة بينهما وإنضم  1787

وقدما  John Heppelبتلر في شراكة مع جون هيبل 

 مجموعة متميزة من أثاث الحملة.

 

 (.3)مرجع تحولها، بعد األريكة" 1"صورة

 :   " Chair-Bed" األريكة أو الكرسى المتحول إلى سرير

شكل شرائح الكرسى يتكون من ثالث أجزاء مطوية على 

خشبية والتي يتم سحبها بسهولة لتشكيل السرير، كما زود 

الكرسى بعجالت نحاسية لكى يزيد من دعمه، ومن الملفت 

في هذا الكرسى أن لديه زوج إضافى من األرجل في الجزء 

األوسط من هيكل السرير مما يزيد من دعمه ومتانته، وفى 

لد الغزال تقريباً تم تنجيد الكرسى بوسائد ج 1800عام 

 الحمراء للمقعد والظهر والجانبين.

سم، القطر " لألريكة  180سم، العرض  90األبعاد: اإلرتفاع 

 .سم 178سم، القطر" كسرير"  59" 

 

 الشرائح سحب طريق سريرعن الى تحولها قبل األريكة" 2"صورة

 (.3)مرجع الخشبية،
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 Thomas butler توماس بتلر -1

(1814-1787): 

من أن بتلر كان قد قدم في السابق  على الرغم

مجموعة متنوعة من األثاث مع جونسون 

وهيبل، ولكنه ركز بعد ذلك على أسرة 

 األرائك ووصفها في اإلعالنات.

فمن السهل أن نرى كيف جعل أثاث الفك 

والتركيب تحول من كونه أثاث عادى إلى 

أثاث الحمالت والحروب وقد زاد ذلك من 

األثاث، كما وجد إعالن  الطلب لهذا النوع من

يظهر أن بتلر كان ينتج  1806من عام 

الكراسى المحمولة وطاوالت الطعام  

والكرسى أو الكنب المتحول إلى أسرة، وكانت 

هذه العناصر من األثاث موجهة إلى كل من 

السوق العسكرية واألسواق المحلية ، كما كان 

من الممكن للعمالء توفير األخشاب الخاصة 

صمم بتلر سرير يمكن  1785ي عام بهم وف

 تجميعه دون إستخدام المسامير أو الصواميل.

 األسرة بأربعة أعمدة: -2

اهتم العديد من المصممين بتصنيع األسرة ذات األربع أعمدة منهم 

وتشيبينديل  Hepplewhiteوهيبلوايت   Sheratonشيراتون

Chippendale  وجيلوسGillows ولكن على الرغم من ذلك .

 ان المصمم األكثر شهرة في تصنيع هذه األسرة هو توماس بتلر.ك

األخشاب الرئيسية المستخدمة في هذا السرير هي الماهوجنى مع إطار 

من البلوط،األعمدة واألرجل الخلفية تنحنى حتى تصل لألخرى 

األمامية بشكل ديكورى رائع مع إضافة النحاس لهذه المظلة مما 

نيقة كما أنه يمكن فكه وتركيبه بسهولة، أضاف لها زخرفة ديكورية أ

 سم. 107سم، القطر  193سم، العرض  230.5األبعاد: اإلرتفاع 

 

 ALBERT BARKER ألبرت باركر -2

(1820-1939: ) 

الدالئل تم إدراج ألبرت باركر ألول مرة في 

من خالل أوامر  1890التجارية في لندن عام 

 خاصة من التعين لصاحبة الجاللة الملكة ويلز

Wales. 

منضدة من أواخر العصر الفيكتورى التي تظهر وهى في حالة التغليف 

حيث األرجل تكون مطوية في القاعدة وهى مصنوعة من الماهوجنى 

 ومطعمة بالنحاس .

سم، اإلرتفاع في  68األبعاد: اإلرتفاع في حالة المنضدة "مفتوحة" 

 سم.  79سم، أما الطول فهو  10حالة المنضدة "مغلقة" 

  

" السرير بأربع 3صورة"

 (.6أعمدة، مرجع)

 

" السرير مفكك تماًما، 4صورة"

 (.6مرجع)

 

 في مطوية المنضدة "6" صورة

 صندوق تشكل التي القاعدة

 (.3مرجع) التعبئة،

 حالة في المنضدة "5" صورة

 (.3مرجع) اإلستخدام،
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 CHARLESتشارلز غرين  -3

GREEN )1846-1887: ( 

سجل المصمم تشارلز غرين في دالئل 

إلى  1846السجالت التجارية في لندن من 

كصانع للمكاتب والكراسى، حيث  1852

على براءة  1878يوليو  26حصل في 

إختراع لتصميم مكتب للمخيمات، وفقاً 

لتشارلز غرين، فإن الغرض من الكرسى 

من أجله، أن يكون الكرسى الذى والذى صمم 

يمكن إستخدامه في المعسكرات يحتل حيزأو 

مساحة صغيرة للغاية وأن يكون له مظهر أنيق 

 عند إغالقه.

 
 لإلستخدام، تركيبه عند االمقعد" 7" صورة

 (.3)مرجع

 

 Hill&Perkinsهيل وبيركنز -4

(1823-1839:) 

كان هيل وبيركنز بائعين في المزاد وصانعى 

الخزائن و التجارة والمفروشات من أعمالهم 

 طاولة الطعام البيضاوية.

 
 (.3)مرجع التركيب، بعد الطاولة"  10"صورة

كرسى بدون ظهرمن العصر الفيكتورى مصنوع من خشب 

 الماهوجنى وهو قابل للطى.

 

 

  

                       

يحتوى كما أن جلسة هذا الكرسى توضع بداخل هيكل الصندوق والذى 

على الساقين األربعة، ذات النهايات المنحنية ومصنوعة لكى تتناسب 

تماماً مع وصالت النحاس الموجودة في حافة الصندوق. البراغى 

 القابلة لإلنزالق في الجانبين تعطى المقعد االستقرار الالزم.

سم، والقطر  36سم، العرض )مطوية(  5األبعاد: اإلرتفاع )مطوية(  

 36سم، العرض  31سم، أما وهى) مفتوحة(، اإلرتفاع  9)مطوية( 

 سم. 18سم، القطر 

   

هذه الطاولة من الماهوجنى مع قرصة ترتكز على ساق مخروطة 

يتفرع منها أربع سيقان منحنية وتنتهى بعجالت تسهل الحركة والنقل. 

ويتضح في الصورة الطاولة وهى مفككة ويتبين أنه يمكن إزالة 

 الساقين، حيث تكون جاهزة للسفر والتنقل.

 
 (.3)مرجع للنقل، وجاهزة تماما   مفككة وهى الطاولة" 11"صورة

 

 

 

 داخل المقعد أرجل توضح  "9صورة"

 ،التعبئة عند له المخصص المكان

 (.3مرجع)

 الغلق بعد الصندوق " "8صورة"

 ،النحاسى المقبض من حمله ويتم

 (.3مرجع)
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 ) :E.ROSS) 1821-1907 شركة إ.روس

هي واحدة من األسماء األكثر رواجاً  ROSS&CO، روس وشركاة Hill&Millardجنباً إلى جنب مع هيل وميالرد 

للمعدات  Kabulوالقيمة في أثاث الحملة، وكانت هي الشركة المصنعة ألثاث الحملة للجيش الفيكتورى. كتبت لجنة كابول 

، يعتبر من الضرورى لراحة الضابط، أن يكون لديه سرير، ووجد أن النظام الذى 1882التابعة للجيش البريطاني في عام 

يمكن إستخدامه بشكل مسطح كسرير أو و  4كيلو جرام 9اسطة روس هو األنسب في هذه الحالة،حيث يزن أقل من صنع بو

                                                                    مرفوع بواسطة مفصالت نحاسية كأريكة إسترخاء مريحة للغاية.

         

 (.6) مرجع األرجل، إزالة ويمكن الطى عند السرير" 13"صورة         (.6)مرجع إسترخاء، كأريكة السرير إستخدام عند" 12"صورة       

 

، Patrick Murphy، و باتريك ميرفى James Ross Murphyميرفى  تأسست شركة روس من قبل جيمس روس

، وهو كرسى من الماهوجنى األيرلندى من العصر 1855وتم منحهم براءة إختراع لتصميمهما كرسى متكئ محمول في عام 

، مثبت بمسامير نحاسية من الربع الثالث من القرن التاسع عشر، الرجل الخلفية Canava "5الفيكتورى ظهره من الكانفاه" 

سم، عرضه  77عليها اسم الصانع واسم شركته وعنوانها، األبعاد: ارتفاع الكرسى الثالثة مثبت عليها لوحة من العاج منقوش 

 سم. 51سم، قطره  56

            

 

 

 الساحقة من قطعها بلوحة نحاسية أو عاجية تعطى إسمها وعنوانها الحالي.ومن المالحظ أنه قد تميزت شركة روس باألغلبية 

 من لتعبئتة مفكك وهو الكرسى "14صورة"

 (.3مرجع) الرحلة، أجل

 عند الكرسى "15صورة"

 (.3مرجع) اإلستخدام،



 2022الثون                           مايو ث والثالعدد الثال –ابع المجلد الس –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

51 

                 

 

 

 :كرسى حملة روكى

"ومقعده من الكانفاه، حوالى عام  Canavaمن الماهوجنى اإلنجليزى له مساند من شرائط جلدية وظهر من الكانفاه"  

سم، وهو ضمن مجموعة  54سم، العمق  56سم، العرض  45سم، واإلرتفاع حتى القاعدة  90، األبعاد: اإلرتفاع 1900

 خاصة االن.

لكى يستخدمه ضباط الجيش البريطاني في الهند حيث كانو يحتاجون  -كما يقول كليمنت ميدمور –تم تصميم كرسى روكى 

يف الوزن ويمكن ثنيه وطًيه وحمله ونقله بسهولة ويمكن إستخدامه على أرض غير مستوية بدون أن ينكسر لكرسى خف

ويكون مريح بشكل معقول، وقد تحقق كل هذا ببناء كرسى من سلسلة من أجزاء خشب البلوط الملتفة التي تركب في بعضها 

من الشرائط الجلدية والجلد أو الكانفاه في المقعد والظهر، تركيًبا خفيًفا وبدون غراء وتثبت األجزاء مع بعضها بتوليفه 

والشرائط والمساند والمقعد والظهر، كلها تعمل تحت شد وضغط لجعل تركيب الكرسى ثابًتا في مكانه وفى نفس الوقت 

 .6يسمح بتعديله على األرض المستوية

 

المتانة ويمكن حملها كيلو جرام وهى شديدة  5 - 4.5وتزن هذه الكراسى فيما بين 

ويشرح  -ونقلها بسهولة شديدة في الحملة وكذلك في رحالت الصيد والمعسكرات

ميدمور قائالً: كرسى روكى يبدو كما هو قوى وعملى ويمكن نقله وإخراجه من 

 األبواب الضيقة كما أنه يدوم لألبد.

اصره على كمال وظيفته وهى عناصر بسيطة ومباشرة. وكل األجزاء وتعبر كل عن

يتم تركيبها بزوايا قائمة وتظهر زاوية المقعد بشد الكانفاه أو الجلد من األمام للخلف 

على قضيبين موضوعين على إرتفاعين مختلفين ومسند الظهر مرتب بشريطين 

 محورين من الخشب.

 Victorianكرسى روكى يمثل اإلنتقال من األثاث المنزلى للجيش الفيكتورى 

Army  إلى كراسى المعسكرات األكثر عملية في العصر اإلدواردى

Edwardians. 

" توضح المظهر العام لكرسى 18صورة"

 (.3روكى، مرجع)

 

فاصيل األجزاء المختومة على " ت16صورة"

 (.3األرجل الملتفة لمجموعة اإلطار، مرجع)

                          

  

                       

 
 

 المحفور العاج اللوحة تفاصيل "17صورة"

 (.3مرجع) الصانع، إسم عليها
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كما أن روعة تصميم كرسى رووكى كان له تأثير على عمل المصممين الحديثين 

ازيه والمصمم الدانمركى كلنت وكلهم المشهورين مثل مارسيل بروير و لوكوربو

 1925أنتجو أشكال من هذا الكرسى ويظهر تأثيره بوضوح في كرسى برويرعام 

 .1933وكرسى سافارى لكلنت عام  1928وكرسى باسكوالنت لكوربوازيه عام 

      

                                                                                                                                              

 :1925مارسيل بروير -1

 البناء والتفاصيل:

 حواف جلد البقر األسود مصبوغة باللون األسود. -أ  

 نبوبى غير الملحوم مع تشطيب بالكروم المصقول.اإلطار من الفوالذ األ -ب 

 أربعة إنزالقات بالستيكية تستقر في الثقوب المحفورة مسبًقا على قاعدة الكرسى. -ج 

                                                                    اإلمضاء الخاص بالمصمم في قاعدة الكرسى.                                                                                        -د  

                              

 :1928لكوربوازيه كرسى باسكوالنت  -2

هو النسخة األكثر شهرة من إعادة تشكيل " كرسى الضباط البريطانين" ويستخدم فيه 

 أنابيب من المصنوع لوكوربوازيه كرسى عناصر هيكلية مكشوفة مع مقعد من الجلد،

 تظهر م، حيث 1928 باسكوالنت الكرسى باسم يعرف الكروم من الحديد وطبقات من

 والعملى. البسيط التصميم روعة

 

 

ا ينبع من العناصر التالية: سسولتحديد األ ا إبداعي   التصميمية ألثاث الحملة البريطانية، فإن هذا األثاث يحمل فكر 

 سهولة النقل: -1

سم ،  46× سم  109× سم  86يمكن وضع كل األثاث في صندوق كما هو موضح في هذا الشكل. مقاس هذا الصندوق 

 .وبذلك يشكل أفضل أثاث واكثر مالئمة للمعسكرات كيلوجرام، يحقق درجة من الراحة  90وزنه 

     

 

 

" كرسى باسكوالنت، 21صورة"

 (.2مرجع )

 

 . (.3مرجع) فكه، بعد األثاث "1" شكل

 (.2مرجع) مارسيل، كرسى "20صورة"

 صناديق داخل معبأ وهو األثاث "2" شكل

 (.3) مرجع للسفر، الجمال على محملة

 (.3مرجع) مفكك، الكرسى "19صورة"
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ومن األمثلة على الصناديق المستخدمة في تعبئة أثاث الحملة عند النقل والسفر، أواخر القرن التاسع عشر، نرى زوج من 

المصنوعة من خشب الماهوجنى والصنوبر، يحتوى كل منهما على رفين قابلين  ،J.W ALLNالصناديق للمصمم ألين 

لإلزالة للسماح بتعبئة قطع األثاث بالداخل عند النقل، األبواب واألسطح مكسوة بألواح من خشب الماهوجنى ، الجوانب 

صندوقين كوحدة أثاث للتخزين، والخلف من خشب الصنوبر وتم طالئها بلون مطابق، كما أنه يمكن بالطبع إستخدام هذين ال

 سم. 54سم، عمق  53سم، عرض  107األبعاد: ارتفاع 

            

 (.6)مرجع الحملة، أثاث قطع نقل صناديق من زوج" 22"صورة

 

 الخامة: -2

تم بناء أثاث الحملة بإستخدام مجموعة واسعة من األخشاب المحلية واإلستوائية، من خشب البلوط والزان إلى الماهوجنى و 

خشب الساج و خشب الكافور، كما أن معظم األمثلة تم فيها إستخدام الخشب الصلب بدالً من القشرة، األمر المثير لإلهتمام 

ي العديد من أثاث الحمالت ال يوجد خشب ثانوى، حيث أن كل جزء في قطعة بشكل خاص في إختيار الخشب هو أنه ف

 .8أو خشب الساج الصلب 7األثاث حتى قيعان األدراج مصنوعة من "خشب الماهوجنى" 

 ولكن لماذا يستخدمون مثل هذا الخشب الباهظ الثمن داخل الصندوق؟

أصحاب هذا النوع من األثاث كانوا يضعون أحياًنا أرجل أثاثهم ذلك لحماية األثاث من الحشرات والعفن، وذكر أيًضا أن 

في أوعية خزفية من الماء أو الزيت للحد من تأثير الحشرات على أثاثهم، بالطبع أدى نقع الخشب في الماء إلى التعفن، ولهذا 

 .9السبب ستجد العديد من القطع ذات األقدام المفقودة أو القصيرة

"  ر والتاسع عشر ، كان خشب الفاكهة يستخدم على نطاق واسع في بناء األثاث العامي أو الريفيخالل القرنين الثامن عش

vernacular or country furniture " أوالً ، التوافر: توريد جاهز لألخشاب  في إنجلترا ويرجع ذلك ألسباب مختلفة ؛

ه ناعمة وسلسة وخفيفة الوزن لكنها مستقرة وخالية نسبًيا كما أنه من السهل جًدا العمل عليه حيث أن حبيبات المنتجة محلياً.

 سواء كان مزيًتا أو ملمًعا في األصل ، فإنه يكتسب لمعاًنا حريرًيا جمياًل على مر السنين. يحمل تشطيب جيد من العقد،

اهوجني من األخشاب في ذلك الوقت ، كان الم عامل آخر هو لونه المحمر والتشابه السطحي بينه وبين الماهوجني. حيث أنه

غالًبا ما كان يتم استخدام الكرز بدالً من ذلك  .المستوردة باهظة الثمن ، وكان يستخدم فقط فى أرقى قطع األثاث في المدينة

 .، له لون جميل وناعم ونهاية شمعية

لكمثرى قوي وثقيل خشب ا  من المعروف أن األنواع المختلفة من خشب الفاكهة يصعب تمييزها عن بعضها البعض فمثالً،

مصبوغ باللون األسود ومصقول  تم استخدامه من فترة مبكرة جًدا لألثاث الريفي البسيط ، وناعم الحبيبات مشوب باألحمر،

 أو ملمع و تم استخدامه أيًضا لتقليد خشب األبنوس.
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 الشكل : -3

نالحظ جماليات النسب والبساطة في التشكيل ودقة األداء ومدى إرتباطه باإلستخدام، محقًقا التوازن بين الشكل والوظيفة،  

 كما أن هذا النوع من األثاث يعتبر خالًيا إلى حد ما من الزخرفة ويميل إلى التجريد.

 

 اللون : -4

خشب " الماهوجنى" ، إال إذا أراد المصمم أن يستخدم لون يضيفه  دائًما ما يستخدم اللون الطبيعى للخشب وكان في الغالب

على اللون الطبيعى للخشب بحيث يكون لوًنا شفاًفا إلعطاء القطعة مظهر أنيق وأيًضا كاشًفا عن الخطوط الطبيعية المموجة 

ا أضاف تأثيًرا جمالًيا براًقا ، كما شاع التطعيم بالنحاس في أثاث الحملة ممGrain "10لسمارة الخشب " إتجاه ألياف الخشب 

المع، معطًيا جماالً تقدمًيا ناتج عن إنعكاس الضوء لهذا الطالء، وفى بعض األحيان تم تكسية المقاعد بالجلد بلون متناغم مع 

ا الذى يتسم بالمرونة والزخرفة البصرية، جاعالً المقعد كقطعة فنية منحوتة في الفراغ، ذات روحً ، Canالخشب والخيرزان 

 تصميمية إنسيابية الملمس، تحمل وقاًرا من نوع خاص.

 

 مبادئ تصميم أثاث الحملة:

 الحركة: -1

(، توضح 23حيث يتكون هذا األثاث من وحدات أجزائها متحركة يسهل فتحها وغلقها حسب الحاجة كما في الصورة) 

، يتم مد 18، القرن Morgan &Sandersالصورة طاولة طعام من الماهوجنى، بواسطة المصممان مورغان و ساندرز 

الطاولة تماًما أو غلقها عن طريق ألية السحب، مما ينتج عنه إيقاع داخل الفراغ ويعطى المستخدم شعور أن الفراغ متغير، 

 .هذا التنوع يكسر الشعور بالملل والضيق وان كانت مساحة الفراغ صغيرة

     
 (.3)مرجع المختلفة، أجزائه حركة بحرية الحملة أثاث يتميز" 23"صورة

 المرونة: -2

يتمتع أثاث الحملة بقدر كبير من المرونة وذلك بسبب قابليته لتلبية أكثر من غرض كما هو الحال في األريكة المتحولة 

لسرير، فهى متعددة اإلستخدامات وتناسب األعداد المختلفة من المستخدمين داخل الفراغ، كذلك ال تحتاج مساحات كبيرة 

 .للتخزين

                                                                                       

   J&R GURAM: وبناء على هذه السمات تم إحياء أثاث الحملة في عصرنا الحالي من قبل بعض الشركات ومنها شركة

 هدف الشركة:

كان أثاث الحملة مصمم ليكون "مطوًيا" ويحمل مسافات 

سمة من سمات الجيوش المتنقلة على مدى قرون طويلة 

عديدة ، مع توسع المستعمرين األوروبيين خالل القرنين 

الثامن عشر والتاسع عشر ، تنافس أفضل صانعي األثاث األوروبيين على تصميم وإنتاج أثاث أنيق ومبتكر وعصري 

 .لضباط االستعمار والمدنيين الذين يسافرون في المستعمرات
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مديرو وجيوش اإلمبراطورية البريطانية في شبه القارة الهندية أكبر مستهلك ألثاث الحملة مما أدى إلى تصنيع ربما كان 

لقد نجحنا في إحياء هذه الحرفة  .محلي عالي الجودة وكراسي وطاوالت ومكاتب وخزائن وأسرة متينة وعملية وأنيقة

إكسسوارات ذات جودة دائمة ستسعدك مدى الحياة في الداخل أو في باستخدام أفضل صانعى األثاث والمواد لنقدم لك أثاًثا و

 .الهواء الطلق ، في المنزل أو في المخيم الخاص بك

 

 بعض أعمال هذه الشركة في إحياء أثاث الحملة البريطانية بطريقة معاصرة :

 نبذة عن القطعه صور للقطعة

 
 (.10) مرجع مفككة، الطاولة"25"صورة

الورد، يتم فكها بسهولة عن طاولة من خشب  -1

طريق فك الساقين وجميع التركيبات المعدنية 

سم ،  74المستخدمة من النحاس الصلب، اإلرتفاع 

 سم . 2سم ، بسمك  78حجم الطاولة 

 
 تجمع التي الوصلة يوضح" 24"صورة

 (.10) مرجع الطاولة، جزئى 

 
 مرجع جانبية، كطاولة وغلقه فتحه عند السرير" 27"صورة

(10.) 

 
 كطاولة إستخدامه عند السرير في التخزين مكان" 28"صورة

 (.10) مرجع جانبية،

 

هذا السرير هو إستنساخ حقيقى لتصميم من القرن -2

أزواج من األرجل  9التاسع عشر. له قمة مستطيلة ، 

الممتدة مغطاة بقماش مضاعف مع حواف جلدية، جميع 

اإلكسسوارات مصنوعة من النحاس األصفر، هذا 

التصميم غير عادى كما أنه عملى. حيث أنه يمكن أن 

يكون سرير عند فتحه، وعند إغالقه يصبح طاولة 

جانبية ممتازة مع مساحة تخزين واسعة في فتحة 

 .رفرف توجد في األمام

 األبعاد:

سم، القطر)عند سحب   93سم ، العرض  67اإلرتفاع 

 سم. 218السرير وفتحه( 
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 (.10) مرجع كامل، بشكل للفك قابل سرير" 29"صورة

 
ا، مفكك وهو السرير" 30"صورة  (.10) مرجع تمام 

 

 

 

 

 

 
 (.10) مرجع غلقه، عند السرير" 26"صورة

 

كما أنه تم تصميم سرير قابل للطى بشكل كامل 

(، بسبب األرجل واألعمدة واأللواح 29،30صور)

القابلة للفصل، ويمكن نقل السرير بسهولة وتخزينه 

مضغوط. سرير ذو حجم مريح بشكل مثالى، كما بشكل 

يضيف إطار للوقاية من البعوض وهى تعلو السرير 

 فتكسبه سحًرا فيكتورًيا حالًما.

 .سم 107سم، العرض  213جية: الطول األبعاد الخار

سم ،  98سم ، ارتفاع مسند الرأس  42ارتفاع المرتبة 

 سم . 69لوح القدم 

 
 (.10) مرجع كمقعد، العصا إستخدام يوضح" 32"صورة

 

 (.10) مرجع لإلستخدام، مفتوح وهو المقعد" 33"صورة

 

اإلضافات الرائعة أيًضا لهذه الشركة عصا الرماية  -2

من أكثر القطع تنوعاً للجلوس عليها، وهى تعود إلى 

العصر اإلدواردى، العصا التي تتضاعف كمقعد في 

كأنها رقيقة الميدان هي عصا خالدة، تظهر في الشكل 

وضعيفة لكنها في الحقيقة قوية ومتينة ، إنها حل 

لإلتكاء تستخدم فى الصيد والسباقات والتخييم، حيث 

أنها مدمجة ومريحة بشكل مدهش توفر راحة جيدة 

للمستخدم، هذا المقعد مصنوع من قصب الخيرزان 

 .11القوى والنحاس الصلب

 

 (.10) مرجع العصا، أجزاء" 31"صورة
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 النتائج:

 األثاث.دراسة تقنيات أثاث الحملة البريطانية يمكن أن يعد إتجاه تصميمى لخلق فكر إبداعى جديد إلثراء مجال تصميم  -1

 مرونة الفك والتركيب(. -األسس والمحددات التنفيذية ألثاث الحملة تمثلت في )سهولة النقل  -2

ن الشكل والوظيفة والخامة واإلنشاء مع البيئة الفسيولوجية إن قيم األثاث تثريها إبداعات المصممين من خالل الربط بي -3

 لإلنسان.

 المعاصرة،إن معطيات التقنية الحديثة في عصر ما تصبح أحد إثراءات الفكر اإلبداعى وتصل تصميم األثاث ببيئته  -4

 كما تلبى متطلبات أبناء جيله المتجددة والتي تقرب التصميم إلى مستخدميه فيصبح بالنسبة لهم مطلًبا حيوًيا متجدًدا ومستمًرا.

 التوصيات:

 الحث على المزيد من األبحاث والدراسات الخاصة بأثاث الحملة البريطانية لتحقيق اإلستفادة القصوى من هذا التراث. -1

 مالية جديدة من خالل إستغالل الخامات الحديثة في أثاث الرحالت.محاولة إكتشاف قيم ج -2

 توجيه االهتمام إلى التقنيات الحديثة ودورها في إنتاج أثاث رحالت يحمل فكر جديد معاصر. -3

 يجب التركيز على البعد الوظيفى في تصميم األثاث كجانب أساسى مثل البعد الجمالى. -4
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