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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
ھو عرضھ و تھدف الدراسة الى البحث في مواطن االبداع ألحد أبرز مجموعات مصمم الموضة ألكسندر مكوین، 

األخیر في حیاتھ "أتالنتس ألفالطون". اتبع البحث المنھج االستقرائي في محاولة للتحقق من فروض الدراسة 
 عرضا ابداعیا بكل التفاصیل،و كوین تعد مجموعة) أن مجموعة "أتالنتس أفالطون" للمصمم الكسندر م1الثالثة: 

) أنھ یمكن التوصل الى مجموعة من المداخل االبتكاریة في تصمیم الموضة من 2من ثم وضع الفرضیة الثانیة و
) اتباع نھج مكوین في تصمیم 3ھو أن و خالل تلك المجموعة التصمیمیة، كما ترد الدراسة على الفرض الثالث

قد قامت الباحثة بالتجریب التطبیقي و مدخل ابتكاري جدید لمصممي الموضة المعاصرین ، ھذه المجموعة یحقق
من خالل أحد التصمیمات المصممة والمنفذة على طریقة مكوین مع اختالف الخامات المستخدمة والتقنیات 

یة العمل البحثي في المتبعة. تتمثل  نتائج الدراسة في التحقق من فروض الدراسة الثالثة. تثري الدراسة الحال
حاولة الوصول مو موضوعات تصمیم الموضة من خالل محاولة توظیف المنھج االستقرائي في دراسات الفنون،

باألخص الدارسین، كما تثري الدراسة أیضا و نماذج استرشادیة تفتح آفاق االبتكار لدى المصممینو الى قواعد
  ة.التطبیق االبتكاري في حقل تصمیم الموضة المعاصر

  الكسندر مكوین   
Alexander McQueen 

  "أتالنتیس ألفالطون" 
Plato Atlantis 

  المنھج االستقرائي 
Inductive Approach 

  تصمیم الموضة 
Fashion Design 

  الموضة المعاصرة
Contemporary Fashion. 
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  :  Introductionالمقدمة 
التصمیم تعرض لھا الكثیر من و ان اشكالیة الفرق بین الفن

 لنوجز أھم نقاط االختالف بین الفنانو الفنانین،و الكتابو المفكرین
متى تجتمع السمتان في شخص واحد وذلك حتى و بین المصممو

شخصیة الفنان یمكننا الحكم على مصمم ما ان كان یكمن بداخلھ 
 الفنان المتمیز،و فیكون بذلك قد جمع بین سمات المصمم الناجح

منصفة. ان و تقییم أعمالھ برؤیة واعیةو بالتالي یمكننا تحلیلو
التصمیم یكمن بالدرجة األولى في و االختالف األساسي بین الفن

مقاصد كل منھما، فالعمل الفني ینبع من وجھة نظر أو رأي أو 
لفنان داخل نفسھ، ینشأ الفنان ھذا الفن لمشاركة شعور یحملھ ا

 رأیھ مع اآلخرین، وللسماح للمشاھدین االرتباط بھو شعوره
االستلھام. على النقیض من ذلك یبدأ المصمم بتصمیم و التعلمو

دائما ما یكون لدیھ نقطة بدایة ثابتة، سواء كانت و قطعة جدیدة
ا یكون الھدف تحفیز غالبا مو رسالة أو صورة أو فكرة أو اجراء،

  الجمھور على القیام بشيء، شراء منتج أو استخدام خدمة ما. 
ھو كیفیة تفسیر رسائل كل و التصمیمو ھناك اختالف آخر بین الفن

منھما، الفنان یمكن تأویل أعمالھ أي أن تتخذ أكثر من معنى حسب 
عاطفة المشاھد أو المتلقي بینما معیار التصمیم الجید و وجھة نظر

مباشرة، اذن فالغایة األساسیة من و و فھم الرسالة المصممة بدقةھ
رؤیة ھذا العمل ھما أھم اختالفین بین و كیفیة تفسیرو وراء العمل

أسلوب و حقیقة مجموعات مكوین من تصمیماتو التصمیم،و الفن
عرض تؤكد على أن مكوین فنانا بالدرجة األولى، المعیاران 

مقیاسا لكل مصمم موضة، أوال  السابق عرضھما یمكن اتخاذھما
 ال نتركھا لالعتبارات العشوائیةو لیتعرف المصمم على حقیقة ذاتھ

حدود التصمیم و االطراء أو المدیح. ھل یقف المصمم على أبعادو
فقط ام یتجاوزھا ألبعد من ذلك، للتدلیل أیضا على ذلك نجد أن 

 الشراء،و كثیر من أعمال مكوین ال تستھدف الربح، المقصود البیع
أحیانا و رسائلو انفعاالتو أن أعمالھ في الغالب تحمل مضامینو

غیر و كثیرا ما كانت تقدم بأسلوب صادمو نقد،و غضبو ثورات
 (Art and Design. 2019)متوقع لجمھور المشاھدین.

اذن فالباحثة من خالل ھذه الدراسة بصدد تحلیل عمل فني متكامل 
ات الفن التشكیلي البصري من جمع فیھ المصمم الفنان بین مفرد

بین الفن المسرحي أو و خالل لوحاتھ المتحركة على العارضات
رشاقة مع العنصر و السینمائي حیث عناصر أخرى تتشارك بتناغم

ھو األزیاء ـ تطلق لفظة أزیاء على كل من و الرئیسي في العمل
ملحقاتھا في مصطلح متخصصي الموضة،ـ في تكوین و المالبس

الفنیة لل "العرض األخیر" كما أطلقت و عامة الشاملةالصورة ال
علیھ الباحثة في ھذه الدراسة، من أمثلة تلك العناصر تصفیف 

ھي مكمالت المالبس التي من خاللھا و الشعرـ الماكیاج ـ األحذیة ـ
ھناك و تكتمل صورة العارضات أو الشخصیات ان جاز الوصف،

التصویر في و یة بلالخلفو االضاءةو عناصر العرض كالموسیقى
كما تم تحلیل العرض بأسلوب مشابھ   ھذا العرض بشكل خاص.

  لتحلیل األعمال السینمائیة الدرامیة.
 2010العرض محور الدراسة الحالیة ھو عرض ربیع/ صیف 

ھو العرض األخیر في حیاة الكسندر مكوین، اشتمل العرض على و
 تصلح الو ) قطعة للعرض فقط15) قطعة ملبسیة منھم (45(

كما تعرضنا الشكالیة و لالنتاج الكمي بحسب وصف نقاد الموضة.
خلصنا الى أن مكوین یعد مصمم و المصممو الفرق بین الفنان

فنان، فقد رأت الباحثة أن تتعرض الشكالیة أخرى یكثر الخلط فیھا 
ھي اشكالیة الفرق و الفنون عامة، أالو بین متخصصي الموضة

 متى یوصف المصمم أو الفنان بالمبتكرو االبداع،و بین االبتكار
  متى نصفھ بالمبدع!و

كما جاء تعریف االبداع بأنھ "قدرة الشخص على استخدام 
المھارات العقلیة الیجاد أفكار جدیدة خارجة عن المألوف، أفكارا 

فریدة من نوعھا" ، یعرف االبتكار بأنھ "قدرة الفرد على و نادرة
فیذھا بأسلوب جدید". اذن فمن تنو أسالیب جدیدةو ایجاد أفكار

التعریف المبسط المقدم نجد أن االبداع یرتبط بالعملیة الذھنیة 
االبتكار باالنتاجیة، بدلیل ما جاء في آراء بعض و بالدرجة األولى

 المفكرین أن االبداع ال یخشى فیھ المبدع من الوقوع في المخاطر،
كرة المبتكرة من فشل الفو في االبتكار ھناك خوفا من المخاطرو

ألنھ یقوم و ألن أفكار مكوین غیر مسبوقة فھو مبدعاو عند التنفیذ.
 بانتاج تلك األفكار في صورة تصمیمات مبھرة اذن فھو مبتكرا.

(Sloane, P.nd)  
االبتكار أن مصمم و وفقا للرأي السابق في تحلیل الفرق بین االبداع

بق المبتكر لفظ مبدع یسو مبتكرا،و فنان مثل مكوین یعد مبدعا
صاحب االنتاج، اال ان الباحثة وجدت اختالفا آخر بین اللفظتین من 

المجتمعات في كیفیة التفریق و خالل واقع االستخدام بین األفراد
مبتكر، عند التفریق بین اللفظین في اللغة و بین لفظة مبدع

بین االبتكار و  Creativityاالنجلیزیة، أي بین االبداع 
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Innovation ختراع االوInvention، من خالل مالحظة و
الباحثة لوصف الجمھور للفظ "أبدع" عندما یكون المصمم أو 
الفنان أو حتى الصانع قد أتقن العمل بشكل فائق الدقة، یأتي ھنا 

ان كان مماثال لعمال سابقا دون أي تغییر أو تحویر یطلق و االتقان
زف مقطوعة علیھ الجمھور المتذوق "أبدع اآلداء"، مثال ذلك ع

موسیقیة منفردا على آلة عربیة مثل القانون، یصف الجمھور 
یصفون كذلك المبتكر بمن جاء بفكرة و العربي العازف بالمبدع،

ھي محض فكرة أو رأي، اذن و ان لم تكن لالنتاجو جدیدة حتى
 فالثقافة المتعارف علیھا لدى الكثیر من جمھور الشعوب العربیة،

أن االبتكار لمن جاء و االبداع لمن أتقن،من خالل المالحظة أن و
بالجدید األصیل سواء فكرا أو انتاجا. عرضت الفرق للمفھوم 

مرة أخرى لدى و ابتكار أوال بشكل لغويو المدرك للفظتي ابداع
أیضا في و یلقى علیھ الصفة،و الجمھور العربي الذي یتلقى العمل

وین یعد مبتكرا ألنھ الحالة الثانیة نجد أن المصمم الفنان الكسندر مك
  ما أنتجھ.و مبدعا ألنھ أتقن ما قدمھو جاء بالجدید

عندما یأتي الفكر االبداعي غیر المسبوق فھو یتأتى نتیجة    
المرجعیات التي جاءت بھذا الفكر و مخزون خصب من الخلفیات

االدراك الى و أخرجتھ من بواطن الشعورو من عالم الالوجود
المنتج االبتكاري.  عند وضع العنوان  ھو ھنا یعدو سطح الوجود،

اتبعت الباحثة االسلوب العلمي في الوصف فأطلقت على أعمال 
 مكوین صفة االبداع لكونھا سباقة في الفكر بالدرجة األولى،

مدخل ابتكاري لمصممي الموضة الذین ینھجون ما نھجھ مكوین و
مصمم قد یكون محفزا ابداعیا جدیدا للو طریقھو كل مصمم بأسلوبھ

 أیضا. الدراسة الحالیة تستعرض مواطن االبداع في التصمیم
من جھة أخرى تقترح و االبتكار في اسلوب التنفیذ ھذا من جھةو

  مجموعة مداخل لفتح باب االبتكار لدى المصممین الشباب.
  :  Problem المشكلة

  یمكن صیاغة مشكلة البحث في سؤالین رئیسیین كالتالي:
عرض الكسندر مكوین و اع في تصمیماتـ ما ھي مواطن االبد

؟ من  2010األخیر بعنوان "أتالنتس أفالطون" ربیع/صیف 
  حیث:

تنفیذ المالبس: مشتمال فكرة و ـ مواطن االبداع في تصمیم   
معالجتھا ـ تكوین القوالب و المجموعة تصمیم ـ اختیار الخامات

  األساسیة للمالبس ـ الحلیات المستخدمة .
 بداع في اسلوب العرض: مشتمال تصفیف الشعرـ مواطن اال   

  التصویر.و مكمالت الیدو األحذیةو الماكیاجو
ما ھي المداخل االبتكاریة التي یمكن أن تحققھا ھذه المجموعة و ـ

  لمصممي الموضة ؟
  : Objectives األھداف

عرض الكسندر و ـ الكشف عن مواطن االبداع في تصمیمات1
  طون".مكوین بعنوان "أتالنتس أفال

ـ استقراء مجموعة مداخل ابتكاریة لمصممي الموضة استرشادا 2
  عرضا.و تنفیذاو بمجموعة مكوین األخیرة لتمیزھا الكبیر فكرا

  : Significance األھمیة
ـ الكشف عن مواطن االبداع في أعمال مصممي الموضة 1

المجددین یعد خارطة مسار یمكن أن یسترشد بھا شباب 
  المصممین.

 یجعلھ أقرب للفھمو العمل االبداعي یظھر قیمتھ، ـ تحلیل2
  التقییم من قبل المتخصصین.و االدراكو

ابرازھا یعد دافعا لكل و التأكید علیھاو ـ اظھار قیمة الجمال3
 االبتكار حتىو السعي لالبداعو المصممین بعدم التزام النمطیة

  المخاطر.و ان كان االبداع ینطوي على بعض الصعوباتو
استقراء مجموعة محاور یھتدي و العمل الفني االبداعي ـ تحلیل4

بھا المصممین بعد ذلك یعد خطوة الطالق مواھب المصممین 
تلقي العمل و العرب الكامنة وراء ستار الخوف من نقد المجتمع

  بالرفض أو االستھجان.

  :Methodology & Hypothesis ضوالفرو المنھج
رز مناھج البحث العلمي، (المنھج االستقرائي منھج من أھم وأب 

ویعرف المنھج االستقرائي عند أھل المنطق بأنھ الحكم على الكل 
واالستقراء في اللغة تعني من قرأ  .بما یوجد في جزیئاتھ الكثیرة

األمر أي تتبعھ، ونظر في حالھ، أو من قرأت الشيء بمعنى جمعتھ 
ولقد عرف االستقراء بأنھ عملیة  .وضممت بعضھ إلى بعض

الل صاعد یرتقي الباحث فیھ من الحاالت الجزئیة البسیطة استد
إلى القواعد الكلیة العامة، ویتمیز االستقراء بأن نتائجھ تكون عادة 
أعم من مقدماتھ، ومن الممكن أن یستفید االستقراء من المالحظة 

ویعد المنھج االستقرائي من  .والتجربة، وتقنیات البحث المتعبة
العلوم الطبیعیة والعلوم اإلنسانیة، ویعتمد ھذا المناھج المشتركة في 

المنھج على المالحظة العلمیة، وتعد النتیجة التي یتوصل الباحث 
إلیھا في ھذا المنھج فتكون معبرة عن القانون الذي تندرج تحتھ 

) (المنھج 1999الجزئیات) ( سالم، محمد عزیز نظمي. 
  )2019االستقرائي ـ 

ى المنھج االستقرائي التحلیلي تعتمد الدراسة الحالیة عل
Inductive Approach حیث ینتقل الباحث في ھذا المنھج ،

ذھنیا من خالل تحلیل الجزئیات الى الحكم على الكل، ثم یقوم 
ھو ما یتحقق في الدراسة الحالیة حیث تمت و بوضع قاعدة كلیة،

یتم تحلیل كل و تجزئة عناصر مجموعة التصمیم في ھذا العرض،
ھو أشبھ بتحلیل و فردا، ثم تحلیل العمل الفني بالكامل،عنصر من

عمل مسرحي درامي حین تتحد العناصر الفنیة البداع كیان فني 
 الفنون،و لالستقراء أھمیة علمیة كبیرة في العلومو واحد متماسك.

 ھذه الدراسة تعد نموذجا للمنھج االستقرائي في تصمیم الموضة،و
خدام ھذه المنھجیة البحثیة في قد وجدت الباحثة ندرة في استو

 الدراسات العلمیة الفنیة . تقوم خطوات االستقراء على المالحظة
ھي البیانات التي یقوم الباحث و التجربة، المالحظةو الفرضیةو

ھو ما حدث في تحلیل تفاصیل عرض مكوین و تحلیلھاو بتجمیعھا
ا افتراضھو الفرضیة التي یقوم الباحث بطرحھاو محل الدراسة،

حیث افترضت الدراسة الحالیة أن ھذا العرض ھو عرض ابتكاري 
أنھ یمكن استقراء مداخل ابتكاریة من خاللھ یھتدي و بكل تفاصیلھ

  تطبیقات مبتكرة.و بھا مصممي الموضة في اقتراح أفكار
ترى الباحثة أن دراسات التصمیم تحتاج لھذه المنھجیة، فمن    

تجتمع فیما بینھا حول مشترك خاللھا یمكن تحلیل مجموعة أعمال 
ذلك بھدف الوصول الى نتائج و مجموعة متغیرات،و واحد،

 استرشادیة، ترسم تلك النتائج طریقا أو خارطة لدارسي التصمیم
باألخص من المبتدئین للوقوف على مداخل یسترشدون بھا في و

حال االقدام على مشروع تصمیمي ابتكاري.  (تكمن أھمیة 
یمكن أن یزودنا بقواعد عامة تمككنا من استخدام  االستقراء في أنھ
كلما كانت الجزئیات و نعرف أحكام الجزئیات،و التطبیقات العملیة

التي یأتي بھا الباحث لدعم فرضیتھ متوافقة مع الفرضیة كانت 
الحجة االستقرائیة أكثر اقناعا) ( سالم، محمد عزیز نظمي. 

1999(  
دراسة یتم التحقق منھما من وضعت الباحثة ثالثة فروض لھذه ال 

االنتھاء بعملیة تجریب تطبیقي، و التحلیل،و خالل جمع البیانات
  كاآلتي:

) أن مجموعة "أتالنتس أفالطون" للمصمم الكسندر مكوین تعد 1 
  .عرضا ابداعیا بكل التفاصیلو مجموعة

أنھ یمكن التوصل لمجموعة مداخل ابتكاریة في تصمیم ) 2
  .لمجموعة التصمیمیةالموضة من خالل تلك ا

) اتباع نھج مكوین في تصمیم ھذه المجموعة یحقق مدخل 3
  ابتكاري جدید لتطبیقات مبتكرة في تصمیم الموضة.

ـ للتحقق من الفرض الثالث قامت الباحثة بتطبیق تصمیم ابتكاري 
) 1على نھج مكوین ، التصمیم المقترح استرشدت الباحثة من 

) أسلوبھ 2الرئیسي للتصمیم  أسلوب مكوین في تشكیل القالب
الھندسي في نقش الخامات. حیث تم تنفیذ التصمیم من خامة 

  patchworkالنقش علیھا بأسلوب ال و اللباد السادة
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بقصاصات اللباد الملونة بأسلوب یحاكي الماندال، بعد تشكیل 
الخامة األساسیة حول المانیكان الصناعي بأسلوب الطیات 

الذي اتبعھ مكوین في تصمیمات االنتفاخات و الواسعة
  المجموعة موضوع الدراسة الحالیة.

 افتتان مكوین بالماء:
غموضھ، ظھر ھذا االفتتان من و افتتن مكوین بجمال البحر   

خالل في ظھور الماء في عروض مكوین على غیر عادة عروض 
 األزیاء ألكثر من مرة، قد یكون مرجع ھذا كون البحار

م بالغموض، أو كون المیاه ھي شریان المحیطات عوالم تتسو
الحیاة، أو ولع مكوین الغوص،  قد شاھد المصمم العدید من أفالم 

كان دائم الزیارة لمتحف لندن المائي، كما حوى و البحار المصورة
 Koiأضاف وشم سمك الـ و منزلھ حوض أسماك ضخم خاص بھ،

Carp  أنھ من على صدره. في حدیث لمكوین عن افتتانھ بالماء قال
أنھ و البحار،و أنھ على المسار الصحیح بولعھ للماءو برج الحوت

أشار مكوین و الھدوء عندما یغوص في البحار،و یستشعر السالم
السباحة أینما ذھبت بدون مسارات و لقدرة األسماك للغوص

محددة، حتى أن بعض الحضارات أعدت األسماك رمزا للحریة. 
)Wilcox, c. 2015(  

 La Poupeللماء في عروض مكوین كان عرض  أول ظھور   
حیث كانت العارضات یخضن في ممشى  1997ربیع/ صیف 

حیث تم  1998ربیع/ صیف  Untitledممتلئا بالماء، ثم عرض 
تحویل ممشى عرض األزیاء الى حوض ماء من الحبر األسود 

العارضین كما ھطلت األمطار الصفراء و تحت أقدام العارضات
خریف/  The Overlookلعرض الثالث ھو او على رؤوسھن.

حیث ظھر الماء بصورة متجمدة في أرضیة العرض  1999شتاء 
تناثر الثلوج أثناء العرض داخل حجرة و من الثلوج المتجمدة

زجاجیة شفافة مغلقة. كما استخدم مكوین البحار مصورة في 
حیث بدأ العرض بفیلم في  2003ربیع/ صیف   Irereعرض 

حیث غطست امرأة بالماء  John Mayburyراج الخلفیة من اخ
رشاقة و یحوطھا فستان من الشیفون اخذ یتحرك حولھا بانسیابیة

تشبھ تصویر الحركة البطیئة لتطایر الشیفون في الھواء.(حسان، 
 (Wilcox, C. 2015)) عن 2017رحاب ـ 

     
  4 صورة    3 صورة      2 صورة    1 صورة

على الیسار من و The Overlookیلیھا من عرض  Untitledیلیھا من عرض  La Poupe): الیمین من عرض 4: 1الصور(
  .Irereعرض 

  تنفیذ المالبس:و أوال: مواطن االبداع في تصمیم
  فكرة مجموعة التصمیم: )1

" Plato -مسمى المجموعة "أتالنتس لبالتوه" لفظة "بالتوه   
 نتیس"أتالو تعریبھا ھو اسم الفیلسوف الیوناني "أفالطون"،

Atlantis - " تعرب "أطالنطس ـ أطلس ـ أطالنتس ـ أتالطس ـ و
أطلنتس" (و ھي قارة افتراضیة أسطوریة لم یثبت وجودھا حتى 

تحكي عما حدثھ و اآلن بالدلیل القاطع، ذكرھا أفالطون في كتاباتھ،
حدیث الكھنة و بھ جده "طولون" عن رحلتھ الى مصر مع الكھنة

بة الى المحیط األطلسي ـ التي حكمت عن القارة األلطسیة ـ نس
قصة الجزیرة ھي و )https://ar.wikipedia.org (العالم) 

واحدة من أكثر قصص التدمیر الكارثي لحضارة قدیمة في مدینة 
 بالرغم من تشكیك العدید من علماء التاریخو أطالنتس المفقودة،

بولوجیا في مدى حقیقة القصة اال انھا ما تزال تتكرر االنثرو
عام من وفاة أفالطون. روى  2300بأشكال متعددة بعدأكثر من 

قال أن مؤسسیھا و ق.م 360أفالطون قصة أطالنتس حوالي عام 
أصبحوا و أنصاف بشر، خلقوا حضارة عظیمةو كانوا أنصاف آلھة

 ر متعددة المركزقوة بحریة مھیبة، كانت منازلھم مبنیة على جز
مفصولة بخنادق واسعة مرتبطة مع بعضھا البعض بقناة تمر و

كانت عاصمتھا و بالمركز، حوت الجزر على المعادن النفیسة،
 أنھا اختفت في أعماق البحرأثر زلزالو جزیرة كبیرة في المركز،

  لیلة.و فیضان ماء أو بركان ضخم في یومو
محض و حقیقیة أو خیالیةانطالقا من قصة أطالنتس سواء كانت    

أسطورة ألفھا أفالطون متأثرا بما تلقاه، اال أن الحكایة ألھمت خیال 
صناع السینما، ألھمت أیضا خیال و الفنانینو العدید من الروائییین

مكوین البداع ھذه المجموعة. كما استند أیضا مكوین على نظریة 
 وءالنشو "دارون" في القرن التاسع عشر عن تطور األجناس

 ذكي بین غرق الجزیرة بسكانھاو االرتقاء. في ربط رشیقو
نظریة دارون عن تطور األجناس مدعما بخیال مكوین، تخیل و

المصمم أن سكان الجزیرة تكیفوا تدریجیا للحیاة تحت الماء، فخرج 
علینا بتصور لكائنات جدیدة أشبھ بالكائنات الفضائیة ثنائیة الجنس 

أو ذكور، تصور لكائنات جدیدة بالكلیة أي غیر متمایزة بین اناث 
 .Harris, J)الكائنات البحریة. و ھي مزیج ھجین بین البشر

2013)  
(بالرغم من أن مجموعة   Claire Wilcoxالناقدة  تذكر   

Plato’s Atlantis  ھي مجموعة ابداعیة استثنائیة بالكلیة، اال أنھ
 2009یع/ صیف كان یمكن التنبؤ بھا مسبقا، فمجموعتھ السابقة رب

تعد ترجمة للفصل الرابع لكتاب دراون ـ تشارلز دارون ـ عام 
 On the Origin ofالذي بعنوان "أصل األنواع و 1859

Species" فیھ الفصل بعنوان و“Natural Selection”  
بمتابعة تطور فكر مكوین، جاءت ھذه المجموعة كخطوة و بالتاليو

 بأسلوبھو ن على طریقتھلألمام في تناول مكوین لنظریة دارو
خیالھ، أراد مكوین أن یصور تخیلھ لحلقة طبیعیة في سلسلة و

  (Wilcox, C. 2015)التطور للحیاة).
لم یكن ھذا التناول لفكرة (التحول) ھو األول أو الوحید لمكوین،    

لقد صور مكوین فكرة التحول في العدید من مجموعاتھ، فكرة 
" ظھرت في العدید من Becomingالتحول أو "الصیرورة 

  It’s a Jungle out Thereتصمیماتھ، أمثلة ذلك عرض 
باألخص و الحیوانو عندما مزج بین المرأة 1997خریف/ شتاء 

 حیوان الظبي، ظھر ذلك جلیا في تصمیم المالبس  الملحقات
أیضا تصفیف الشعر. مرة أخرى تناول الخلط بین جسد و الماكیاجو

بأكثر من عرض واحد، على و صمیماتالطیر في عدة تو المرأة
آخر بریش البط األسود و سبیل المثال تصمیمین بریش البط األسود

. جعل مكوین المرأة مزیجا  The Horn of Plentyفي عرض 
الحشرة) و الطیر) أو (األنثىو الحیوان) أو (األنثىو بین (األنثى

  كثیر من تصمیماتھ تجسد رؤیة تحویلیة للمرأة.
بالمالحظة أن التحول الذي یقدمھ مكوین یحاول أن  (الجدیر    

https://ar.wikipedia.org(


246 The Last Show”: Creativity Aspects in Designing and Showing  the Collection of Alexander McQueen (Plato’s 
Atlantis)  as an Innovative Entry for Fashion Designers 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

یبعد فیھ صفة اآلدمیة، أنھ ال یقدم المزج، بل التحول نفسھ، التحول 
 .Spooner, Cمن الصفة اآلدمیة الى ھیئة أخرى جدیدة) (

غیرھا العدید من األمثلة في تناول مكوین لفكرة البشر و ).2015
لشخصیات خیالیة التحوالت و ”metamorphic“ المتحولین 

األشباح. كما جاءت بعض و مرعبة أحیانا أخرى كمصاصي الدماء
تحوالتھ فیھا تطلع للمستقبل، أي تخیل صورة ذھنیة لما سوف 

ھو أیضا تراه الباحثة المبدأ الذي قام و یكون علیھ الحال مستقبال،
علیھ تصمیم مجموعة "أتالنتس ألفالطون" محل الدراسة الحالیة، 

ھو و تجربة مماثلة قائمة على نفس المبدأ قبل ذلكخاض مكوین 
ربیع /   The Hungerذلك في عرضھ بعنوان و تخیل المستقبل

 Tony، فالعرض یحمل نفس عنوان فیلم من انتاج 1996صیف 
Scott  عن مصاصي الدماء، حیث انتھى بلقطة  1983عام

اسدل الستار على و ھي تصرخو النطالق مصاصة دماء من كفنھا
مفاجئة لشابة تشعل سیجارة من مصاصي الدماء في شرفة  لقطة

ھو نفس الحي الذي امتلك فیھ و بلندن، Barbicanمنزلھا بحي 
 مكوین استدیو خاص بأعمالھ، لم یترك مكوین الخاتمة، التقطھا

أكمل علیھا التصور أن مصاصات الدماء أنتشرن بالحي الذي و
من تحول الشابات  جاءت المجموعة بالكامل انطالقاو یقطن فیھ،

كأن ما و الیافعات الى مصاصات دماء. نظرة استشرافیة للمستقبل
حدث ھو الضغط على زر "االیقاف" ثم فجأة زر "التمریر 

  (O’Neill, A. 2015) السریع" لألمام ثم زر "التشغیل" لآلن.
كما أن الباحثة لھا رؤیة خاصة بالتحول الذي قدمھ مكوین في    

الطون" محور الدراسة الحالیة، حیث تربط عرض "أتالنتس ألف
من اخراج   ”The Water World“فیلم و بین تصمیم المجموعة
Kevin Reynolds  بطولة وKevin Costner   الذي قام بآداء

الشخصیة الرئیسیة المتحولة في الفیلم، یجسد الفیلم قصة صراع 
رجل مع قراصنة المحیط، بعد أن ذاب جلید القطبین جراء 

مع تطور األحداث و أغرق األرض بالكامل،و حتباس الحرارياال
یكتشف المشاھد أن الشخصیة الرئیسیة بالفیلم قد تحول الى كائن 

اذ بخیاشیم خلف و برمائي ـ الحظ نظریة دارون عن االرتقاء ـ
أذنیھ یستطیع من خاللھا الحیاة تحت الماء. لقد كان مكوین مفتونا 

الالمحدودیة التي تتصف و سطوتھا،تعقیدھا، و بالطبیعة، جمالھا
األجناس، فوق كل ھذا صفة "االحتمالیة" و بھا، التقسیمات للشعب

  الالنھائیة، الطبیعة منصة تطور مستمر.
بین نظریة دارون في االحتمالیة و مزجا بین أسطورة أفالطون،   

بین خیال مكوین جاء تناول المجموعة محل و الال محدودة،
ھي و موطن االبداع األول لدى المصمم، أال ھنا یكمنو الدراسة،

  الموضوع الذي تتناولھ. و الفكرة أو ھدف المجموعة
  معالجة الخامات (نقش األقمشة): )2

طالبھم "ال أرید أن أنظر و ـ  االعداد: جمع مكوین فریق العمل1ـ2
الى شكل محدد، ال أرید في ھذه المجموعة أن أستند الى مرجع أو 

طلب من و )Faiers, J. 2015دیدا بالكلیة" (رسم ما، أرید عمال ج
فریق العمل آالف الصور، منھا ما تم التقاطھ من الجو للمظھر 

الكریستال، كذلك و تكوینات الجرانیتو السطحي لصخور األرض

األمواج، كذلك صورا للمظھر السطحي لكثیر من الكائنات و البحار
ات أخرى حشرو فراشو بعضھا بعدسة "الماكرو" لكائنات بحریة

  كذلك الثعابین.
 كما لكل كائن حي على األرض المظھر السطحي الذي یمیزه   
یمیز فصیلتھ، أراد مكوین أن یقترح للبشر مجموعة مظاھر و

سطحیة من أفكاره، فحقیقة األمر أن المالبس ھي ما تجعل البشر 
یتمایزون عن بعضھم البعض. من ھنا اخترع مكوین مظاھر 

  رؤیتھ الذاتیة.و ابداعھو من خیالھسطحیة جدیدة للبشر 
"لقد   McQueenالمدیر االبداعي لدار   Sara Burtonتقول    

قمنا بتثبیت الصور بأعداد ضخمة على الحائط، فقد أراد مكوین 
تضیف واصفة آلیة العمل و كان لھ ما أراد"و شیئا جدیدا بالكلیة،

یلھ تارة على "قمنا بمسح النموذج ـالباترون ـ الذي قام مكوین بتشك
أخرى على الطبیعي، تم مسحھ مفرودا على و الجسد الصناعي

بواسطة الماسح الضوئي قمنا بتركیب الرسوم على و المنضدة
) Chung, C. Selected Projectsالنموذج ببرنامج الحاسب (

كما و األورجنزا،و التافتاهو تنوعت الخامات بین الشیفون الرقیق
دات النقش المستلھمة من الطبیعة كانت ھناك صعوبة في ضبط وح

على أجزاء الباترون، فان تنوع الخامة یعد تحدیا آخر، اختیار 
خصائص األقمشة یجعل ما یظھر واضحا على التافتاه مثال لیس 

  رقیقة كالشیفون.و بنفس نصوع اللون على خامة شفافة
فریق العمل بجمع أكبر صور و ـ التقنیة: بعد أن قام مكوین2ـ2

 ، قام بمعالجة الصور رقمیا من خالل برامج الحاسبللطبیعة
ابتكر تكوینات جدیدة من خالل خاصیة و باألخص "الفوتوشوب"و

التكرار التي سمحت بھا أدوات البرنامج، جاءت الرسوم أشبھ 
أو زخارف الـ  Mandalaأو فن الـ  Fractalsبتكرارات الـ 

Kaleidoscopicش التي ، اذن فھذا االستدعاء الزاھي للنقو
  ابتكرھا مكوین یمكن ارجاعھ الى ثالث عوامل كالتالي:

  ـ برامجك جرافیك الحاسب اآللي.
  ثالثي األبعاد. Ink- Jetـ اسلوب الطباعة 

  ـ برنامج الفوتوشوب.
 ـ اسلوب التكرار الذي سمح بتصمیم تكوینات ملونة لتبادیل

  (Wong, A. 2010) تكرارات النھائیة شدیدة التعقید.و
 -Mirrorالطباعة أحیانا على ھیئة صور مصقولة المعة  و جاءت

Image Print في مزیج ابداعي یحقق الكفایة البصریة، 
(Issacc, C. Digital textile design)  اعتمد على التناغم

قدم صدمة للعین ببقع لونیة متضادة في أحیان و الناعم أحیانا،
أخرى و أخرى. تصمیمات تعكس المظھر السطحي للبرمائیات

البعض اآلخر و األسماكو القنادیلو أشبھ ما تكون للقشریات
  (Sheehan, S. 2019) جلد الثعابین.و ألجنحة الفراشات

جدیر بالذكر أن مكوین كما اعتمد في ھذه المجموعة تقنیة    
وفیھا تبرز   filcoupeالطباعة الثالثیة، فقد وظف تقنیة تدعى الـ 

أن الرسوم قد تم تطریزھا كو أھداب من الخیوط على السطح،
بحیث تترك أھداب على السطح تشكل ما یشبھ الزغب یثري من 

  (Faiers, J. 2015)ملمس الخامة. و المظھر السطحي
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 7صورة          6صورة 

ھندسة وضع أجزاء و الثعابین،و ) یظھر األقمشة المطبوعة بالطباعة الرقمیة بأسلوب التكررات للمظھر السطحي للفراش7: 5الصور (
  النموذج ـ الباترون ـ على الرسوم.

   
  11صورة        10صورة       9صورة        8صورة 

  الكریستال أقصى الیسار.و ) توضیح للنقوش المطبوعة رقمیا بأسلوب التكرارات للمظھر السطحي لجلد الثعبان11: 8الصور (
  تشكیل قالب المالبس الرئیسي:  )3

ة بالتصمیم بطریقة أو بأخرى، كالھما توزیع یلتقي علم الھندس   
لعناصر التكوین وفق نسق المھندس أو المصمم، في عملیة بناء 
لتكوین أو تشكیل ما، كثیرا ما یحمل التصمیم الجدید رؤیة فلسفیة 

الصیاغة الفنیة الجدیدة، فیأتي و أو دعائیة بخالف عناصر التصمیم
لمعنى، من ھنا تبرز بین او االقتران بین التصمیم كمنتج فني

تعریفات جدیدة في التصمیم كما تراھا الباحثة في الدراسة الحالیة 
فنقول مثال (مصمم مھندس) أو (مصمم فیلسوف) أو (مصمم 
دعائي) كل حسب توجھھ في أسلوبھ أو في انتاج مجموعة ما أو 
 حتى ان كان توجھا لتصمیم واحد بعینھ. ان عمل مكوین في تنفیذ

ب لتصمیماتھ الذي یحوي الجسد یعد بمثابة عمل تشكیل القالو
  ھندسي، أو بتعبیر آخر اعادة لھندسة الجسد، أي اعادة ألبعاده.

اعادة ھندسة الجسد لیست بالقضیة الجدیدة في عالم الموضة،    
جمیع أنواع المؤثرات غیر و فتاریخیا یعد استخدام المشدات

بطریقة ما، فما  المرئیة أسفل المالبس ھي اعادة لھندسة الجسد
یحدث ھو اعادة ضبط ألبعاد الجسد البشري وفق معاییر جمالیة 
جدیدة یختلقھا المصمم، فكأنھ یعید نحت الجسد، بالطبع في حدود. 

بالتالي ھندسیة بناءه و في ھذه المجموعة أعاد مكوین أبعاد الجسد
من خالل وضع أشكال ظلیة جدیدة للمرأة، جاءت من خالل ابتكار 

یر مسبوقة، فالتنورات مخددة، تلتف من الداخل للخارج قصات غ
كأنھا حركة و المرونةو توحي باالنسیابیة في مسارات وھمیة

ثقل على و قنادیل البحر المرنة أو الحمم البركانیة المنزلقة بتباطئ
الفساتین في الغالب قصیرة،  (Mower, S. 2010)سفح الجبل.  

فوق خط الوسط غالبا  تصل الى منتصف الفخذ، الجزء العلوي
مالصق للجسد، النصف السفلي بأرداف منتفخة مكونة الطیات 

األرداف، كما أوجد و المعقدة تشبھ السالل التي تحوط بالوسط
أشكال ظلیة جدیدة منھا تصمیم على شكل جاكیت المایسترو 

 Savage) سروال أشبھ بسروال الفروسیة.و الطویل من الخلف،
Beauty. V&A online)   

عن مجموعة "أتالنتس   Jonthan Fairesیذكر المحلل    
الحدیثة، و ألفالطون" (لقد حشد مكوین كل مھاراتھ التقنیة القدیمة

حیث براعتھ في ابتكار القصات، باالضافة الى التكنولوجیا 
الرقمیة، لینتج كائنات جدیدة رائعة التكوین ال مسمى لھا، أشكاال 

مثل ھذا الشحن لمجموعة ضخمة  متفردة تجسد التحول المتطور)،
ھندستھا على الجسد و من المظاھر السطحیة الطبیعیة أو المالمس

البشري مرتین كما تراھا الباحثةا، المرة األولى في التكوین 
حیث التشكیالت الجمالیة   structureاألساسي للتصمیم المنفذ الـ 

ویت ـ ظھور اشكال ظلیة ـ سلو االنتفاخات و االبداعیة  للطیات
المرة الثانیة عندما قام و غیر مسبوق،و للمرأة بشكل معاصر

بموضعة التكوینات الھندسیة المبتكرة على ھذا التصمیم، أو الجسد 
 الجدید ان صح التعبیر، فقد دمج مكوین بین الجسد البشري

الملبس، تالحما معا مشكلین كائن جدید من ابتكار مكوین. حتى و
م الخامة، ما قدمھ مكوین یعد نموذجا غیر اآلن الفكرة ثم القالب ث

مسبوق في عالم تصمیم الموضة. یقول مكوین عن ھذه المجموعة 
 ) قطعة لیسوا لالنتاج15) قطعة منھم (45التي جاءت على شكل (

انما للعرض فقط على حد قول أحد النقاد، یقول مكوین (لقد أردت و
)  ما Faiers, J. 2015خلق متحفا یحمل قطعا من المستقبل) (

ابتكره مكوین أراه یضع المصمم من طلیعة المبدعین في تاریخ 
  تصمیم الموضة المعاصرة.



248 The Last Show”: Creativity Aspects in Designing and Showing  the Collection of Alexander McQueen (Plato’s 
Atlantis)  as an Innovative Entry for Fashion Designers 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

  
  15صورة      14صورة     13صورة       12صورة 

ما یمثلھ من اعادة ھندسة الجسد حیث االبتعاد عن الشكل الخارجي ـ السلویت ـ المعروف و ) تشكیل القالب األساسي للفساتین15: 12صور (
  األحجام التي ابتكرھا الكسندر مكوین.و یظھر الطیات المبتكرةو لجسد المرأة،

 الحلیات المضافة:  )4
كما أدخل مكوین تقنیة العمل الیدوي أیضا في تنفیذ أعمالھ    

یك لبعض التصمیمات وقطع الفنیة، حیث أضاف قطع الموزا
أحد التصمیمات عبارة عن فستان و أخرى تحاكي المعدن الصدأ،

تم تطریزھما بالكامل على السطح  skinnyبنطلون و قصیر
بحلیات أشبھ بترتر ألوان الطیف البراق لیحاكي التألأل البیولوجي 

 لقنادیل البحر.

       
      18صورة         17صورة       16صورة        

یمثل و لیس دور مكمل أو زخرفي بحت.و ) تظھر دور الحلیات البارز الذي یمثل جزء أساسي من التكوین العام للتصمیم18: 16صور (ال
عند وضع اللمسات و الطباعة معا عند اعداد األقمشة للتصمیم،و التوظیف المتقدم للتكنولوجیا في التصمیمو أیضا تزاوج العمل الیدوي

  الممیزة. 

    
      21صورة         20صورة        19صورة        

) تظھر تمیز الحلیات التي استخدمھا مكوین: الیمین السلوك الرقیقة مع خامة األورجنزا، الوسط حبات األحجار الصناعیة 21: 19الصور (
 قطع معدنیة بمظھر الصدأ.و على الیسار حلقاتو الكبیرة،
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  ثانیا: مواطن االبداع في عرض المجموعة:
  تنفیذ الماكیاج:و داع في تصمیماالب )1

جاء الماكیاج مؤكدا للمفھوم الذي تناولتھ مجموعة 
التصمیمات، حیث تمت اضافة أجزاء صناعیة على وجوه 
العارضات أعلى عظمة الوجنة ـ الخدـ مسحوبة للخلف في 

أجزاء أخرى نھایة الحاجب مسحوبة و اتجاه األذن ألعلى،
ن تماما، بھدف تعزیز للخلف بعد أن تم طمث رسم الحاجبی

تنفیذ و بالتالي التحول، قام بتصمیمو فكرة التكیف البیولوجي
بیجمانت  MACمن مادة  Peter Philipsالماكیاج الماكییر 

 ,McQueen) نقال عن  (   2017(حسان، رحاب.  بودر.

L.A. 2014(  
یرى أحد نقاد الموضة أن اضافة ھذه األجزاء بھذا الشكل    

فیھ و اجبین ھو تشابھ بجماجم الزواحف،الحو على الوجھ
حیث فئة  Star Warsمحاكاة لشخصیات فیلم حرب النجوم 

ھي و Klingonفي الفیلم كان یطلق علیا الـ "الكلینغونیة" 
جاء ذكرھا األول في فیلم الخیال و من األنواع الخیالیة،

كان لكائن شبھ بشري تمیز و م ،Star Trek 1967العلمي 
ھیئة رأسھ بزوائد عظمیة غریبة تعلو  جاءتو بالقسوة،

 Plato’s) الجبھة. كما تم اضافة أظافر طویلة تشبھ المخالب.
Atlantis. 2009)  

   
    25صورة         24صورة     23صورة       22صورة 

األظافر الطویلة  أعلى عظم الحاجب، كما تظھرو اضافة بروز للوجنةو ) تظھر ماكیاج الوجھ حیث تمویھ الحاجبین،25: 22الصور (
  البراقة.

  االبداع في تصفیف الشعر:  )2
قد انحصر تصفیف و ،Gluido Palauقام بتصفیف الشعر    

الشعر في ھذا العرض على ھیئتین، األولى على ھیئة برجین 
یمیالن قلیال و عالیین مفلطحین من الجوانب فوق رأس العارضة

لة أخرى ینصفھما مفرق الرأس أو یعلو المفرق جدیو للخلف،
المظھر اآلخر للشعر منتصب أیضا و رفیعة من اللون الذھبي،

على رأس العارضة في صورة صفوف طولیة من الجدائل 
ینتشر حول و المضفرة اال انھا أقل ارتفاعا من المظھر األول،

الرأس بعض الخصالت  المبعثرة. یذكر أحد النقاد في تحلیلھ 
مضفر في تسلسل  لشخصیات العرض أن (الشعر یشبھ التالل،

  )Predator . )Allwood, E.H. 2016یشبھ منحوتات ال 

    
  28صورة         27صورة       26صورة 

  ألعلى.و األبراج الطویلة الممتدة للخلفو ) تظھر جدائل الشعر28: 26الصور(
  مكمالت الید:و تنفیذ األحذیةو االبداع في تصمیم )3

 یدة أللبسة القدم،حملت عروض مكوین تصمیمات ابتكاریة عد   
لآلن ھو عالمة في التاریخ و یعد ھذا العرض من أبھرھم،و

 Helenاالنساني المعاصر لتصمیم موضة األحذیة. تقول 
Persson  تم تصمیم الحذاء بحیث یكون آمنا من الداخل، مغطى)

 القش القاسي الذي یحمل رسوم جلد الثعبانو من الخارج بالجلد
البعض مزخرف بالترتر الصدأ و درع ـ حیوان األرمادیللو ـ المو

  )Person, H. 2015أو حبات المزایكو البراقة" (
أما عن تقنیة التنفیذ، فقد تم االنتاج لكل حذاء بشكل منفرد، بدایة    

الكعب الذي بلغ طولھ و نحت القاعدة الخشبیة، ثم تركیب النعل
بقة سم، ثم تثبیت البطانة الداخلیة یدویا كما تم تركیب الط30

الخارجیة بالید أیضا، لدخول القدم تطلب األمر تركیب سحابات ـ 
 سوست ـ خلفیة بكل حذاء بحیث تجمع بین الطبقة الخارجیة

 الداخلیة. احتاج األمر لمران العارضات قبل العرض لعدة أیامو
زیادة وزن الحذاء. أما عن تصمیم األحذیة و ذلك الرتفاع الكعبو

المالبس، فكما ربط مكوین الملبس  في ھذا العرض، فمثلھا مثل
بالجسد، بالمثل فعل مع الحذاء، جعلھ نھایة طرف الكائن الذي 
ابتكره، فلم یظل الحذاء على صفتھ، غطاء لنھایة طرفي الرجلین، 
بل ھو قدم الكائن الذي تخیلھ مكوین، كان بمثابة امتدادا للجسد. 

)Person, H.2015( یالألن مجموعة مكوین تمزج بین الخو 
ربطھ بالماضي ـ الماضي من خالل و استشراف المستقبلو

المستقبل من نظریة دارون عن و اسطورة افالطون عن أطالنتس
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كذلك و   Ernst Haeckelارتقاء الكائنات ـ فقد استثارت أعمال 
التي تدور كلھا في فلك المخلوقات و H. R. Gigerأعمال 

   .Alinesالفضائیة 
رب كثیرا على السیر على ممشى العرض قامت العارضات بالتد   

أن (العارضات   Nick Knightیقول المصور مرتدیات األحذیة، 
من و تحدث الیھن،و أعترضن على ارتداء األحذیة، جمعھن مكوین

أن أول و (Judith, W. 2012) بعدھا أقبل الجمیع على التدریب) 
 Daphneمن ارتدت أحذیة مكوین على السجادة الحمراء كانت 

Guiness أن المطربة العالمیة وLady Gaga  ارتدت حذاء
عند و  ”Bad Romance“األرمادیللو في تصویر ألبومھا 

  .2015استالمھا الجائزة الموسیقیة 
(غرقت أقدام العارضات العاریة   Sara Mowerالناقدة كتبت    

في أحذیة فظیعة تشبھ الرؤوس المدرعة لساللة خیالیة من وحوش 
)  كما ذكر ناقد آخر أن العارضات (Mower, S. 2010البحر

أن منھم من طالبت مكوین و كانت تتحرك كاالنسان اآللي،
أجابھن مكوین بالموافقة وأقر أنھ و باالحتفاظ بالحذاء بعد العرض،

  ).Vergas, L. 2013لن یقوم ببیع األحذیة بعد العرض (
  جاءت تصمیمات األحذیة على ثالثة أشكال، كالتالي:   

 ھیجل، حیث واجھة الصندلو صنادل عاریة تحاكي أعمال جیجر ـ
الكعب أي الصندل بالكامل یعد بمثابة عمل و النعلو الحوافو

الغائر، یثبت و نحتي قطعة واحدة في تشكیل فني ابداعي بین البارز
  على القدم بشرائط بالستیكیة شفافة.

 رسامو م كان نحاتH.R. Giger :1940- 2014 (ھـ.ر. جیجر 
رمزي، عمل و مصمم سویسري، أعمالھ ذات طابع سوریاليو

 بسبب أصالة أعمالھو لسنوات في مجال التصمیم الجرافیكي،
الذي حصل  Alienتأثیرھا القوي ساھم بتصمیم مخلوقات فیلم ِو

 Ernst) (ارنست ھیجل 1980على عدة جوائز أوسكار 
Haeckel :1834 ام عالم أحیاء ألماني، قو م كان فیلسوف1991ـ

باكتشاف آالف األنواع من أنواع الكائنات البحریة، كما كان ھیجل 
 رسم تفاصیل الكائنات بدقة متناھیة. في كتاب بعنوان "فنو رساما

علوم ارنست ھیجل" یحوي فصل عن "أشكال الفن في الطبیعة" و
نسخة من الكائنات المختلفة التي نشرت بین عامي  100یشتمل 
 .Giger) (Sierzputowski, K. 2017)  )1904و 1899

Wiki)   
الجلد، على سطحھا و من الخشب armadilloـ األحذیة الدرعیة 

الحبات البراقة، و الكریستاالتو عمل یدوي حیث تثبیت الموزایك
یتم ارتدائھا من خالل فتحات و بعضھا یحاكي جلد الثعابین،

 (V&A Catalogue. N.d) السحابات الخلفیة.
خذ مقدمة الحذاء الشكل الطبیعي للقدم، اال ـ أحذیة بشكل ثالث تأ

بعضھا یزخرف التصمیم و مزودة بالشرائطو أنھا مدرعة أیضا 
الحذاء یشتمل مسامیر و النحاس،و على الجلد بقطع الحدید الصدأ

   (Darcell, A. 2018)  قالووظ تربط األجزاء بعضھا ببعض.
فقط، لنلقي لم یظھر بالعرض الكثیر من الحقائب، المحدود منھا    

نظرة عن العدد المحدود الذي ظھر في العرض من الحقائب أو 
األجدر أن نطلق علیھا "مكمالت الید". قام مكوین بتصمیم 
مجموعة محافظ من خامات قاسیة كالبلبكسي جالس، أھم ما یمیز 

تم و التصمیمات وجود فتحات ألصابع الید األربعة لالمساك بھا،
الت علیھا، كدعایا للعرض أیضا تم انتاج تثبیت العدید من الكریستا

حقائب ید على شاكلة التصمیمات، الشكل الخارجي للحقیبة مطویة 
جوانبھ العلویھ والسفلیة الیمنى والیسرى بشكل یحاكي طیات 

ال و الفساتین، لتأخذ شكل الفستان على شكل حقیبة ید، بال سالسل
قمشة مطبوعة أیضا شرائط لحملھا، انما كحافظة النقود الكبیرة، األ

كما الفساتین، الطباعة ثالثیة األبعاد، للتشكیل الجمالي الذي ابتكره 
الباحثة تتوقع أن یكون قد تم تنفیذھا من قطع النسیج و مكوین،

المطبوعة فاقد انتاج الفساتین. كذلك ظھرت بالعرض قطع حلي 
 محدودة في شكل أساور مبتكرة كما بالصور، النمط غیر تقلیدي

  تكوین الفساتین.و افق مع خطوطمتوو

    
  31صورة         30صورة         29صورة 

  ) تظھر التصمیم الممیز ألحذیة ھذا العرض.31: 29الصور(

     
  35صورة  34صورة       33صورة       32صورة 

ت المعدنیة، یلیھا من جلد الثعبان مع ) نموذج من حقائب الید: على الیمین من خامة تحاكي جلد الثعبان مثبت علیھا الوحدا35: 32الصور (
بھا ثقوب ألمساك الحقیبة بواسطة األصابع، على الیسار االمساك بالحقیبة و تصمیم ممیز لألمساك بالحقیبة، یلیھا من خامة البلیكس األسود

  الكائنات البحریة البراقة. الذي یحاكي بدوره و الحقیبة یعلوھا حبات الكریستال التي تعكس خامة الفستانو من خالل أصبع االبھام
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انحناءات و ھي على شكل أساور ممیزة، تتخذ نفس خطوطو ) نموذج من قطع الحلي المحدودة التي ظھرت بالعرض،37: 36صور (
  الفساتین، كما اتصلت بأصبع االبھام.

 التصویر:و االبداع في أسلوب العرض )4
ایابا كامیرتان كشخصیات و على مدرج متأللئ ركضت ذھابا   

ذلك و أفالم الروبوت الشریرة، مثبتتین على أذرع سوداء عمالقة،
 Raquelبالتزامن مع فیلم متحرك بالخلفیة المسرحیة للعارضة

Zemmer Mann   مستلقیة عاریة على الرمال مع ثعابین تتدلى
تم بث العرض مباشرة عبر (Mower, S. 2010)على جسدھا. 

. كما أن المغنیة واسعة SHOW Studioكة النت من خالل شب
كانت قد أعلنت قبل العرض بدقائق قلیلة   Lady Gagaالشھرة 

 Badعبر تویتر ـ حیث لھا مالیین المتابعین ـ أن أغنیتھا الجدیدة 
Romance  ض مكوین. یتم بثھا في عر  

العرض بأنھ (الثورة األكثر   Suzy Mekesتصف الناقدة     
 ,Knoxالعشرین) (و الم الموضة بالقرن الواحددراماتیكیة في ع

K. 2010( أن مكوین أثبت مكانتھ كأحد أكبر مصممي الموضة و
رغم كون عرض "أفالطون" اال انھ غیر تاریخ و المعاصرین،

  الموضة لسنوات عدیدة قادمة.
المصور و SHOW Studioمؤسس  Nick Knightیقول     

البث المباشر عبر الرئیسي أنھ قد عرض على  مكوین فكرة 
قد فعلھا في فیلم و ،2002االنترنت عدة مرات سابقة منذ عام 

حیث حول  ”Transformers“موضة مفاھیمي قصیر بعنوان 
  )2019مكوین العریس الى عروس. (حسان، رحاب. 

فریقھ و األمر في األساس مرجعھ الجھد الكبیر الذي یبذلھ مكوین   
شخص،  300یشاھده  الخراج عرض یتم عرضھ لمرة واحدة،

عروض مكوین قطع مسرحیة مذھلة، یتم فیھا بذل جھد كبیر، 
فبینما تعرض األعمال المسرحیة للعدید من المرات یتم عرض 
الموضة المبھر لمرة واحدة فقط، من ھنا جاءت فكرة المصور أن 

خاصة أن و یتم نشر العرض على شریحة أكبر من المشاھدین،
البارزة، و وفھ بالشخصیات المشھورةمكوین ال یمیل أن یملئ صف

أن یوظف الصف األمامي   Nick Knightكان ذلك مشجعا لـ 
لجزء من المشھد، یشبھ أحد النقاد وجود الكامیرات على منصة 

ایابا، و العرض بالدیناصورات المتحركة على القضبان ذھابا
 تنقض برأسھا ـ عدسات الكامیرات ـ مقتربة من وجوه الحاضرین،

بین و ا تھاجم الفرائس، تتبادل الھجوم بین الحضوركأنھو
یتم كذلك البث على شاشة ضخمة خلفیة العرض و العارضات،

  الحي.
یذكر و یذكر المصور أن كل شيء قد تم التدرب علیھ مسبقا،   

ملحوظة ملفتة أن أي خطأ كان من الممكن أن یدمر العرض 
ناھیة، فحركة بالكامل، لذلك تم االعداد لكل التفاصیل بدقة مت

العارضات الالتي رفضن في البدایة و الكامیرات مبرمجة مسبقا،
ارتداء األحذیة ثم تدربن علیھا اذا سقطت احداھن ما كانت تستطیع 

األمر الوحید الذي تفاجئ بھ ھو تصفیف و الوقوف دون مساعدة،
تم و شعر العارضات على ھیئة أبراج عالیة مما زاد من أطوالھن،

، أیضا عندما فاجئھ مكوین أنھ یخطط النھاء العرض تدارك األمر
أنھا قبل العرض بدقائق ذكرت و الجدیدة  Lady Gagaبأغنیة 

ذلك على حسابھا الشخصي لیتزاید عدد المشاھدین الى ما یقرب 
 .Allwood, E.Hالستة مالیین مشاھد في توقیت زمني واحد.( 

2016(  
) شخص 300العرض ( كان انقالبا في عالم الموضة! لماذا یشاھد

ملیون) شخص للعرض! لماذا  6اذا كان باألمكانیة مشاھدة (
الصحفیین الذي و عدد من الموزعینتنحصر فئة المشاھدین في 

یقدمون العرض برؤیتھم الخاصة للمجتمع، یمكن أن یتحول 
العرض ألشبھ بحدث ریاضي ضخم یشاھده العالم أجمع، كل فرد 

بھذا العرض فقط لم یعد مفھوم و یراه برؤیتھ الخاصة، من ھنا
عالمة في و عرض الموضة كسابق عصره، بل كان العرض ثورة

 )Allwood, E.H. 2016تاریخ الموضة. ( 

  
  شاشة الخلفیة.و القضبانو یظھر علیھا الكامیرتانو ) منظر عام لخشبة العرض38الصورة(
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السفلي أسفل خط الوسط مبتعدا عن خط و ث یكون الجزء العلوي مالصق للجسدالتصمیم المقترح: الیمین تشكیل القالب حول الجسم بحی

ـ تمت اضافة وحدات تكراریة  نفس األسلوب الذي اعتمده مكوین في تصمیم المجموعة  الجسد الخارجي من خالل تشكیل الطیات الكبیرة
الجسد. التصمیم في مجملھ یحاكي شكل كائن مستلھم  لنقش الخامة على التصمیم األساسي بحیث تكون النقوش موزعة بأسلوب ھندسي على

  من عالم الحشرات  أو كائن خیالي على نفس طریقة مكوین التي اتبعھا.
  :  Results النتائج

عرض و ـ جاء الرد على الفرضیة األولى (تعد مجموعة تصمیم
"أتالنتس أفالطون" مجموعة  2010الكسندر مكوین لربیع/ صیف 

ذلك من خالل تحلیل مجموعة التصمیمات من و ابداعیة بالكلیة)
دراسة أسلوب و الزخرفي، كما تم عرضو حیث التصمیم البنائي

تصمیم األحذیة، كذلك العرض لجمھور و الماكیاجو تصفیف الشعر
حضور افتراضي من خالل البث المباشر و انقسم بین حضور فعلي

  عبر شبكة االنترنت.
الثانیة ( تعد مجموعة ـ كما جاء الرد مفصال على الفرضیة 

"أتالنتس أفالطون" مدخل ابتكاري جدید ألعمال مصممي 
الموضة المعاصرین من عدة نواحي) المبدع من یقدم عمال غیر 

العرض محل و یمكن من خالل مجموعة التصمیمو مسبوق
الدراسة الحالیة وضع مجموعة مداخل ابتكاریة یمكن اتخاذھا 

  ھي كالتالي:و كخارطة اررشادیة لمصممي الموضة،
  تنفیذھا:و أوال: مداخل االبتكاریة في تصمیم المجموعة

االبتكاریة في الفكرة: قد تستند مجموعة التصمیم الى  )1
 الجزئيو ذلك بالنقل الكليو (االقتباس) من مصدر ما

اعادة و ھي أسالیب فنیة للتعامل مع مصدر ماو التحویرو
اتخاذ صیاغتة برؤى جدیدة في تصمیم جدید، كما یمكن 

تجربة شعوریة ما كمصدر (الھام) للمصمم، كذلك یمكن 
وضع (مفھوم) ذھني أو مجرد فكرة أو رأي   كمحرك 
لعملیات التصمیم، كما یمكن عند التركیز على (الوظیفة) یعد 
ھو المحرك وراء التصمیم. یعني ذلك أن المصمم یتبادل 

 ال تتحدد صفتھ كمصمم بعملیة التصمیمو األدوار أحیانا،
بمعنى الواسع بشكل بحت، فقد یكون مصمما مخترع أو 
مصمما فنانا. على المصمم الذي یھدف لعمل تصمیم غیر 

یكون على جانب كبیر من العملیة االبداعیة أن و مسبوق
 themeیضع ھذه االتجاھات نصب عینھ عند البحث عن ال 

أو الفكرة التي سوف یبني علیھا التصمیم، ھل اقتباسا من 
ا أم استلھاما من احساس ما أم ھو تصمیم یبرز مصدرا م

الوظیفة بشكل رئیسي، أو أن تصمیمھ ترجمة لمفھوم أو 
نظریة أو أسطورة كما حدث مع مكوین في العرض محل 

 الدراسة.
معالجتھا: كاستخدام خامات و االبتكاریة في اختیار الخامات )2

جدیدة على عالم الموضة، لیس المقصود بالخامات الجدیدة 
تكون خامة غیر نمطیة، ففي اآلونة األخیرة قام العدید من  أن

مصممي الموضة بمحاوالت ابتكاریة في تشكیل كل ما تقع 
ایدیھم على مانیكانات العرض الصناعیة و علیھ أعینھم

مقدمین بذلك افكارا ابتكاریة غیر مسبوقة، اال أنھ ھناك مجاال 
فیة ھو كیو مازال رحبا لمصممي الموضة، أالو واسعا

ذلك كما فكر و ان كانت نمطیة،و التعامل مع الخامة، حتى
فریقھ بوضع النقوش على خاماتھم بعد تشكیلھا و قامو مكوین

بطریقة محددة ثم و لتأخذ نماذج النقوش مواضع محددة،
 تصمیمھا بأسلوب تكراري متعدد بواسطة برامج الكترونیة

 صباعة ثالثیة األبعاد. طباعتھا و
تشكیل النماذج األساسیة: اذا نظرنا للموضة االبتكاریة في  )3

بنظرة أخرى غیر كونھا غطاء یكسو الجسد البشري، لوجدنا 
أن ھذا الغطاء یتخذ سطحھ مظھر سطحي مخالف لما علیھ 

كما یتخذ و حقیقة االنسان ـ على عكس كل الكائنات األخرى ـ
ألواننا، كذلك و مظھره الخارجي شكال على غیر حقیقتنا

فالمالبس قد تتخذ أبعادا مغایرة عن أبعاد الجسد األبعاد، 
البشري في خطوطھا الخارجیة أو تفاصیلھا الداخلیة، بالطبع 

التكوین و یراعى فیھا التكوین العظمي الھیكلي للجسد
لكن ذلك لم یمنع المصممین من و امكانیة الحركة،و العضلي

ابتكار تكوینات مغایرة تماما ألبعاد الجسد البشري، ھذه 
الكیفیة التي تأتي بھا تعد أیضا مدخال ابتكاریا و النظرة

 لمصممي الموضة.
االبتكاریة في اضافة الحلیات على التصمیم: أضاف مكوین  )4

تطریز و حبات صدأةو من خالل العمل الیدوي  خرز
بالخیوط، التقنیة للزخرفة على القماش قد تكون تقلیدیة اال أن 

ا، أو الدمج بین عدة أسلوب التصمیم قد یكون غیر تقلیدی
ھذا ما فعلھ مكوین عندما أضاف أجزاء بارزة و تقنیات معا،

 في بعض الفساتین لتحاكي الحراشیف الصلبة ثالثیة األبعاد.
 ثانیا: مداخل االبتكاریة في عرض المجموعة:

االبتكاریة في تصفیف الشعر: أن یطرح المصمم فكرا غیر  )1
صفیف الشعر أن یأتي تو مسبوق في مجموعتھ للمالبس

التناول الفني المجمل و معضدا لھذا الفكر یعد تفانیا في األداء
لعرض مجموعة التصمیم، عمل مصممي الموضة عمل 
ابداعي یشترك فیھ مجموعة من المبدعین، فمن مصممي 
 األقمشة الى مصففي الشعر عند العرض، كل منھم لھ أسلوبھ

 أدواتھو
ین بأسلوب غیر مسبوق االبتكاریة في الماكیاج: كما قدم مكو )2

في عالم الموضة أنھ استخدم الماكیاج السینمائي في عرضھ، 
 فقام بتغییر مالمح الوجھ على غیر المعتاد.

االبتكاریة في ملحقات التصمیم: قد یركز المصمم على أحد  )3
ملحقات المالبس باالبتكاریة كاألحزمة أو الجیوب، أو أحد 

حدث في عرض  قطع المكمالت المنفصلة كاألحذیة كما
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 أو الحقائب أو الحلي.  .مكوین محل الدراسة
تصویر الموضة: كأن یقوم المصمم و االبتكاریة في عرض )4

 بالتعاون مع المصورین المحترفین بتقدیم الموضة للمجتمع
النقاد من خالل نوافذ العروض الحیة أو المصورة أو و

بأسالیب غیر نمطیة، مستفادا بذلك من و الصور الضوئیة
التي لكل منھا ما یمیزھا، و یات أسالیب العرض المختلفةآل

فھناك األسلوب الممیز للفنون المسرحیة درامیة أو 
ھناك أسلوب الفن السینمائي من خالل و استعراضیة،

التصویر الضوئي الثابت، لكل من ھذه و التصویر المتحرك،
المصمم المبتكر من یستطیع و فنونھ،و الطرق الثالثة آلیاتھ

تصمیم غیر نمطي بأسلوب غیر نمطي أیضا و م فكرتقدی
 .یرفع من قیمتھو یتوافق معھ

تنفیذ فستان مقترح و ـ الرد على الفرض الثالث: حیث تم تصمیم
نقش و من خامة اللباد یحاكي أسلوب مكوین في تشكیل القالب

الخامة بأسلوب ھندسي على الجسد، اتباع اسلوب مكوین في 
بالتالي جسد أسلوب و تصمیم غیر نمطيالنقش نتج عنھ و التشكیل

 مكوین مدخال ابتكاریا في التصمیم.
  :  Conclusion الخالصة

قدمت الدراسة الحالیة تحلیال مفصال للعرض األخیر لمصمم  
الذي تحت عنوان "أتالنتس أفالطون" و الموضة الكسندر مكوین

 من خالل الدراسة تبین أن مجموعة التصمیم التي قدمھا المصمم
أسلوب العرض تمیزا باالبداع العالي في كل التفاصیل، حیث تم و

خرجت الدراسة و العرض،و التنفیذو تحلیل عملیات التصمیم
بمجموعة مداخل كخارطة ارشادیة یسیر على ھداھا مصممي 

باألخص الدارسین، بھدف أن تعینھم تلك المداخل على و الموضة
 أسلوب تقدیمھا.و ضةتوجیھ الفكر لمداخل ابتكاریة في تصمیم المو

االستقراء تم تحدید تلك المداخل في نقاط سبعة و من خالل التحلیلو
قد تحققت تلك النقاط في مجموعة مكوین و توصلت الیھا الباحثة،

  ھي كالتالي:و ،2010"أتالنتس أفالطون" ربیع/ صیف 
االبتكاریة في الفكرة: حیث ربط مكوین بین أسطورة  )1

 بین نظریة دارون للنشوءو أفالطون عن غرق أطالنتس
ظھور كائنات بشریة جدیدة. من ھنا و االرتقاء في األجناس،و

تخطى مكوین حدود الموضة بالشكل التقلیدي كونھا غطاءا 
جمیال للجسد، مشكال من خالل الموضة تصورا خیالیا لھیئة 

 كائنات جدیدة.
معالجتھا: حیث قام بنقش و االبتكاریة في اختیار الخامات )2

ت بتصمیماتھ التي استوحاھا من المظھر الطبیعي الخاما
قام بمعالجة الرسوم ببرامج الحاسب اآللي بأسلوب و لألرض

 التكرارت المتضاعفة.
االبتكاریة في صیاغة القالب الرئیسي: حیث قام بتشكیل  )3

طیات ضخمة على الجسد كان نتیجة ذلك تغیر الخط 
 الخارجي لشكل الجسم البشري األنثوي.

ة في اضافة الحلیات للتصمیم: عندما أضاف قطع االبتكاری )4
ترتر ألوان الطیف بشكل و الموزایكو المعدن الصدأ

 جسدھا بصورة كأنھا جزء من تكوین التصمیمو حراشیف،
 التجمیل فقط.و لیست جزءا مضافا علیھا بھدف الزخرفةو

االبتكاریة في ملحقات التصمیم: حیث قفز باألحذیة من حدود  )5
 لي للقدمین الى كونھا امتداد للتصمیمكونھا غطاء جما

 للشخصیات الجدیدة التي ابتكرھا.و
االبتكاریة في تصفیف الشعر: جاء تصفیف الشعر بصورة  )6

استكمل فیھا مكوین رسم الشخصیات األسطوریة التي 
 ابتكرھا.

االبتكاریة في تصمیم الماكیاج: الماكیاج جاء بأسلوب  )7
أضاف أخرى و بینسینمائي حیث حذف أجزاء كتمویھ الحاج

 كبروز الوجنتین.
التصویر: عندما بث و االبتكاریة في عرض المجموعة )8

ملیون  6العرض مباشرة عبر شبكة االنترنت لیشاھده 

مشاھد، عندما أضاف أغنیة مطربة ذات شھرة عالمیة واسعة 
جعلت متابعیھا ینضموا لصالة المشاھدین، و بنھایة العرض

المنصة انما تعلو المنصة  عندما وضع الكامیرات لیس أمام
بجوار العارضات، حركات مبرمجة مسبقا من الكامیرات 

 الحضور على السواء.و التي كانت تنقض على العارضات
أخیرا عندما أضاف شاشة ضخمة مؤخرة العرض لیظھر و

 كل ما تنقلھ الكامیرتان على المنصة.
  :  Discussion المناقشة

ابداعھ ھل ھو موھبة و انكما ظھرت اشكالیة حول شخصیة الفن
بحتة أم أن الفن یمكن تعلمھ؟ كذلك التصمیم الذي یتم تدریسھ بكافة 

تصمیم الموضة و أنواعھ من تصمیم دیكور الى تصمیم المنتجات
یأتي ذات و ذلك في الجھات التعلیمیة المختلفة،و من بینھا،

التساؤل، ھل االبداع في التصمیم ھي محض موھبة فطریة یقذفھا 
 في نفوس بعض البشر دون اآلخرین، أم ان التصمیم كما یمكن هللا

تعلمھ، یمكن تعلم مداخل ابتكاریة لكل مجال، تعد بمثابة خرائط 
ارشادیة للمصممین الدارسین تھتدي أفكارھم بھا في رحلة البحث 
عن تقدیم عمل غیر مسبوق في التصمیم لتحقیق ھدف ما. قدمت 

یة للوصول الى المداخل االبتكاریة الدراسة الحالیة دراسة استقرائ
ذلك استرشادا بمجموعة تصمیمیة تعد من و لمصممي الموضة
ھي و العروض في تاریخ الموضة المعاصرو أبرز المجموعات

  مجموعة "أتالنتس أفالطون" لمصمم الموضة ألكسندر مكوین.
  : Recommendations التوصیات

باألخص و وضةـ التوجھ الى تقدیم أعمال الطالب دارسي الم
 مشروعات الطالب في السنوات المتقدمة في صورة عروض

  معارض فنیة متخصصة.و
ـ تقدیم دراسة تصمیم الموضة لطالب الدراسات العلیا من خالل 

  التركیز على المداخل االبتكاریة للدراسین المصممین.
 الندوات التي تتناول أعمال المبتكرینو ـ تنظیم المحاضرات

 لذلك من أھمیة توسیع مدارك المصممین، استضافتھم لماو
باألخص تصمیم الموضة الذي یحتاج عنایة األساتذة لتوجیھ و

 الطالب لمدى تداخل فن الموضة مع غیره من الفنون
كذلك النظریات و العلوم، بما في ذلك األساطیر الخیالیةو

  العلمیة.
ـ أن یساھم منتجي الموضة في خوض شباب المصممین 

ال یقتصرون على استھداف بیع و كاریة بالكلیة،لتطبیقات ابت
أسرع وقت، ألن العمل االبتكاري یتمیز و المنتجات بأكبر
 التذوق.و بمحدودیة التلقي
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