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ملخ�س البحث
 ت�صع����ى الدرا�ص����ة احلالي����ة اىل فه����م الآلي����ة الخراجي����ة و ت�صخي�����ض مرجعي����ات التنوع����ات 
ال�صتعارية يف اخلزف العراقي املعا�صر، ل�صيما واأن هذا اجلن�ض الفني ميثل اأحد اأهم اأجنا�ض 
الفن����ون الت�صكيلي����ة الرائدة يف الف����ن العراقي املعا�صر،ف�صاًل ع����ن ماميثله الرث احل�صاري 
لفنون وادي الرافدين، التي رفدت العامل باأوىل البدعات الفنية يف اخلزف، اإذ تنوعت فيها 
لغ����ة ال�صتع����ارات �ص����واء اأكانت حماكاتي����ة ، اأم ا�صتعارات اعتمدت الت�صرف، و�ص����وًل باأ�صكالها 
اىل ال�صكل التجريدي ،واحياناً اىل ال�صكل المثل التي توارثه اخلزاف املعا�صر وا�صبغ عليه 
و طوره، بفعل التنوع يف خامات فن اخلزف �صواء اأكانت يف الطيان  اأم بالكا�صيد اللونية اأم 
بفعل املخيلة اخلاّلقة املبدعة التي ت�صتعري ا�صكال الواقع املحيط و توظفها خلدمة الفكرة 

املتمركزة يف ذهنية اخلزاف املعا�صر و املدربة على اخللق  و البتكار.
اتخذت الباحثة اخلزاف العراقي الكبري ) �صعد �صاكر (  كونه من اأوائل اخلزافني العراقني 
الذي����ن داأب����وا كث����رياً على تطوي����ر فن اخلزف يف الع����راق ، ف�صاًلعن ماتكتن����زه ابداعاته  من 
التنوعات ال�صتعارية  والبث الدليل ل�صفرات رموز اعماله اخل�زفية . وقد ت�صمنت الدرا�صة 
احل����الية الطار املنهجي الذي اح�توى على :) م�صكلة البحث ، واهميته ، و حدوده ، واهدافه(  
ف�صاًلعن)الط����ار النظ����ري للبح����ث( الذي ا�صتمل على ثالثة مباح����ث  تناول املبحث الول  
)التن����وع � املفه����وم و املعنى � التنوع يف اخلزف(  واملبحث الثاين تناول )ال�صتعارة يف اخلزف(، 
ام����ا املبح����ث الثالث فق����د تناول )تاريخ اخل����زف العراقي املعا�صر( ف�صاًلع����ن املوؤ�صرات التي 
ا�صفر عنها الطار النظري ، زيادة على ذلك ت�صمن البح��ث احلايل )اجراءات البحث(التي 
احت����وت عل����ى  )جمتمع البحث ، وعينة البحث ، واداة البحث و منهج البحث(، ومن ثم قيام 
الباحث����ة بتحليل )ارب����ع عينات( من اعمال اخلزاف العراقي الكب����ري )�صعد �صاكر( للو�صول 

اىل نتائج البحث التي متخ�صت عن : � 
1( تنوع اخلزف العراقي املعا�صر تبعاً لتنوع  ا�صتعاراته وجتارب خزافيه. 

2( جتلت ال�صواغط البيئية و ال�صو�صيولوجية و ال�صايكولوجية يف اخلزف العراقي املعا�صر 
من  توظيف ايقوناتها يف البدعات اخلزفية العراقية املعا�صرة .

3( متث����ل ال�صتع����ارة لدى الذات - عين����ة البحث - ا�صتدعاًء ملفردات الواق����ع املحيط املعتمدة 
على اآلية التحليل ال�صكالين، ومن ثم اعادة الرتكيب للو�صول اىل الفكرة .

4( اهتم����ام الفن����ان - عين����ة البح����ث - بتنوعاته يف ا�صتع����ارة و جت�صيد ال�ص����كال الهند�صية  يف 
اعماله الفنية.

تنوع استعارات الخزف 
العراقي المعاصر

�سجى ر�سول نفل

)�صعد �صاكر( امنوذجاً -  درا�صة حتليلية 
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تنوع ا�صتعارات اخلزف العراقي املعا�صرتنوع ا�صتعارات اخلزف العراقي املعا�صر �صجى ر�صول نفل�صجى ر�صول نفل

The Summary
The current study in the entry for understanding the mecha-
nism of directorial and to diagnose references variations al-
legorical in porcelain contemporary Iraqi after going into this 
race technical as it represents one of the most important 
races of Fine Arts leading the Fine Arts of Iraq, in addition 
to Maimthelh Cultural Heritage Arts and Mesopotamia, which 
supplied the world>s FIRST creative technical ceramics, 
which varied in the language of metaphors, whether Makati, 
or metaphors adopted the act, and access forms to form the 
abstract, and sometimes the best form, which inherited the 
potter>s contemporary and bestowed upon them and devel-
oped by the diversity of raw materials ceramic art, whether 
in the clays , Balakased or color, or by the creative imagina-
tion, which borrows forms of reality the ocean and the idea 
employed in the service stationed in the Iraqi mind the con-
temporary potter and trained on the creation and innovation. 
Researcher identified the large ethnic potter (Saad Shaker), 
the fact that this was the leading potter of the early potters 
of Iraqis who Dibwa much for the development of ceramic 
art in Iraq, in addition to the potter Matktenze innovators of 
variations allegorical, broadcast and semantic codes for its 
ceramic blades. The study included the current methodologi-
cal framework, which contained «the research problem, and 
its importance, and its borders, and Ahdavha,» in addition to 
the «theoretical framework for research» and which included 
three SSI, take the first part, «Diversity in porcelain,» and the 
second topic dealt with «metaphor in Ceramics, «The third 
topic dealt with the» lead in the porcelain contemporary Iraqi, 
«in addition to the indicators resulting from the theoretical 
framework, as well as ensure that the current search» action 
research «, which contained the» research community, and 
sample search, search tool, in addition approach to research 
«, and then the researcher analyzed the» Four samples «of 
the great innovators of ethnic potter (Saad Shaker) to get to 
the search results that resulted in:
1)The diversity of contemporary Iraqi ceramics depending on 
the variety of metaphors and experiences whosever.
2) Compressors demonstrated environmental and sociologi-
cal and psychological in the Iraqi contemporary ceramics by 
employing creative ceramic icons in contemporary Iraq.
3) Represent a metaphor of self-sample call to the reality 
surrounding vocabulary based on the mechanism of formalist 
analysis, and then re-install to get to the idea.
4) The attention of the artist in the research sample Btnoath-
metaphor and embodiment of geometric shapes in his works 
. sample Btnoathmetaphor and embodiment of geometric 
shapes in his works of art.
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-م�سكلة البحث :
          امنازاخل���زف العراق���ي من���ذ ن�صاته ب���دءًا من املوروث الرافديني و�ص���واًل اىل املعا�صرة، 
بالتنوع اال�صتعاري �صواء اأكان ذلك يف اخل�صائ�س البنائية ، اأم يف تناول الفكرة اأم يف الطرح 

الداليل .
    تنوعت اال�صتعارات يف البنية اخلزفية ما بني توظيف املُ�صتعار لا�صكال الهند�صية  اوتوظيف 
املُ�صتع���ار ال�صكال البيئ���ة ، اواجلمع ما بني اال�صتدع���اء البيئي والتب�صي���ط الهند�صي،  وتنوعت 
امل�صامني بني ال�صواغط اخلارجية وال�صيما تلك ال�صواغط التي توؤثر �صلبًا على طبيعة احلياة، 
فظه���رت م�صامني حتاكي رق�صة اال�صت�صق���اء على �صبيل املثال، كما ارتب���ط التنوع يف االفكار 

بالتنوع التقني . 
- م�صكلة البحث : تعر�س الباحثة م�صكلة البحث عرب الت�صاوؤالت االأتية :

1- ه���ل اأن توظي���ف اال�صتع���ارة ال�صكلية من الواق���ع املرئي ينبع من غاي���ات ابداعية يف اعمال 
اخلزاف )�صعد �صاكر ( ؟

2- هل اأن تنوع اال�صكال يف اعمال اخلزاف )�صعد �صاكر( ناجت عن تاأثري ال�صواغط اخلارجية 
وال�صواغط الداخلية ؟  ام انها ناجت عن الكيفية يف التعامل مع �صواغط اخلامات ؟

- اهمية البحث :
    ا�صهمت الدرا�صة احلالية يف تعزيز امل�صادر التي تعتمد ت�صليط ال�ص�وء على م�صاهمة الف�نان 
الت���صكيل���ي العراقي ع��مومًا ، واخل�زاف العراقي )�صعد �صاكر( على وجه اخل�صو�س ، ملواكبة 

اهمية دورهم االبداعي يف احلركة الت�صكيلية املعا�صرة.

- اهداف البحث :
1- التعرف على ماهية التنوع اال�صتعاري يف اعمال اخلزاف )�صعد �صاكر( .

2- التع���رف على املرجعي���ات ال�صاغطة الت���ي اأدت اىل التنوع اال�صتع���اري يف اعمال اخلزاف 
)�صعد �صاكر( .

- حدود البحث :
1- احلدود املو�صوعية : اختيار مناذج من خزفيات )�صعد �صاكر(، وا�صتقراء التنوع اال�صتعاري 

فيها، وكيفية توظيف املرجعيات ال�صاغطة كاملرجع التاريخي واملرجع البيئي.
2- احلدود املكانية : مناذج خزفيات الفنان الكبري )�صعد �صاكر( التي مت اجنازها يف العراق 

ح�صرًا .
3- احلدود الزمانية : 2000 – 2003
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- تعريف امل�سطلحات :
التنوع :

اَر اأَْنَوعًا .  َع ال�صيُء : �صَ - َتَنوَّ
- امِلنوَاُع : امِلنواُل َواآلَوْجُه و الطريقة . )7(- �س 847 .

التعريف االجرائي :
- التن���وع : تعدد االختاف���ات التي ت�صمل ال�صكل ، والفكرة ، والتع���دد التاأويلي ونواجت االخراج 

الناجتة من التثاقف احل�صاري .
اخلزف :

اَر َفَخارًا . اِر َف�صَ - اخَلَزُف واِحَدُتًه »َخَزَفٌة« : ماُعِمَل من الطني و�ُصِوَي بالنَّ
- اأخَلّزاُف اخَلَزيِف : باِئُع اخَلَزف . )7(- �س 177 .

التعريف االجرائي :
- اخل���زف : كُل اب���داٍع يعتمد على خام���ة )الطني املحروق( بع���د معاملتها باالكا�صي���د املّلِونة 

الغرا�س )نفعية ،وجمالية ،وداللية( .
املعا�صرة :

َرًة  : َكان يف ع�صرِه وزمانِه . )7(- �س509 . َر ُمَعا�صَ - َعا�صَ
التعريف االجرائي :

- املعا�ص���رة : متث���ل مرحلة متاأخرة م���ن احلداثة، تتحايث فيها االبداع���ات الفنية مع الذوات 
املتلقية من حيث الزمان ولي�س املكان .

التعريف االجرائي :
- اال�صتع���ارة : اال�صتدع���اء من )البيئة اأو املرجع املرتبط بتج���ارب االمم ال�صابقة اأو الفكرة اأو 

الداللة ( .
املبحث االول : ـ

التنوع املفهوم و املعنى :
    ميث���ل التنوع تعدد اخل�صائ�س وال�صمات، وتعدد توظيف اخلامات و تقنيات االخراج الفني، 
على وفق نواجت التجريب اأو التثاقف بني فناٍن واآخر ، اأو بني الفنان و خ�صائ�س ع�صر اآخر . 

     يعتم���د التن���وع �صواء اأكان يف ال�ص���كل ، اأم يف ماهية العنا�صر املكونة لبني���ة العمل الفني  اأم 
يف امل�صم���ون ، اأم يف تنوع ال�صف���رات املنعك�صة من الن�س اىل الذات املتلقية،  و قد يكون التنوع 
يف تع���دد اخلامات التي تعمل يف تقني���ات االظهار يف املنجز االبداعي، ليعطي التنوع تنظيمات 
جمالي���ة غالبًا ماتقوم باإغناء العمل الفني مما يجعل���ه اكرثتاأثريًا على املتلقي، اذ ُيفعل التنوع 
�صف���ة االب���داع،  الذي ميثل اخلل���ق اجلديد  » و كاأي فك���رة يف تقنيات الفن���ون الت�صكيلية تبداأ 
ب�صيط���ة ومن ث���م تتطور على وفق املمار�صة والتجريب وتعاظم الفكرة »)14( - �س28 ، ف�صًا 
ع���ن ان التاق���ح الفكري مابني احل�ص���ارات املختلف���ة،  وم�صاهمته  يف تعزي���ز حالة التنوع يف 
املنج���ز االبداع���ي الفني، و دور ال�صواغ���ط الطبيعية املحيطة  يف اث���راء التنوع يف الفن، نظرَا 
للتن���وع امل�صتمر لتلك الظواهر، زي���ادة على مظاهر الطبيعة التي توؤثر تاأث���ريَا مبا�صرَا يف تنوع 
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خ�صائ����س و�صمات االعمال الفني���ة ، اذ ان العملية االبداعية تعتمد ا�صكااًل متنوعة من االآالت 
الت���ي ت�صهم بتنوعها ايجاد تنوعات اظهار خمتلف���ة ؛ وت�صهم يف تعزيز اأ�صكال التنوع يف املنجز 
االبداع���ي الفن���ي  واخلزيف حتديدَا، وكذل���ك كان لل�صواغط الطبيعية املحيط���ة دورًا يف اثراء 
التن���وع يف الفن نظرَا لتنوع تلك الظواهر امل�صتم���ر، اذ ان مظاهر الطبيعة توؤثر تاأثريَا مبا�صرَا 
يف تنوع خ�صائ�س و�صمات االعمال الفنية وتطويعها و�صواًل اىل ما يخدم الفكرة املحققة للذة 
املتلقي،  وي�صاحب هذا الفعل تنوعَا يف اال�صلوب ويف الدالالت املنبعثة من املنجز الفني لي�صبح 

و�صيطَا بني ذات الفنان  وذات املتلقي .

التنوع يف اخلزف :
          يرتبط التنوع لدى اخلزاف العراقي املعا�صر بحالة من التباين، ومن ثم يرتبط هذا االخري 
بنوعي���ة اخلام���ة وكيفية التعامل معها وباأكا�صيد االلوان التي ت���وؤدي اىل اخرج ال�صكل املرغوب 
في���ه،  وبع�صها االآخر يرتبط بالتنوع االمتاعي الذي حتققه تنوعات اللذة  التي تنتج عن عملية 
حتويل املرئي اىل منجز ابداعي يف اخلزف املعا�صر  اال ان حتويل الامرئي اىل منجز ابداعي 
)مرئ���ي( الب���د ان يحقق نوعَا اكرب من االإث���ارة و االإبهار . ف�صًا ع���ن اأن الت�صرف ب�صواغظ 
التعبري لدى اخلزاف لل�صكل املرئي بعد حتليله يف الذهن و اعادة تركيبه بهيئة خمالفة لهيئته 
املاألوف���ة الب���د اأن يحقق تنوعَا اخرًا ويع���د م�صدرَا من بني م�صادر اجلم���ال اال�صا�صية » الذي 
تتلق���اه الذات الب�صرية، التي غالبَاما تت�صور ال�صكل الذي يكون مرادفَا للجمال على انه �صيء 
ب�ص���ري . اي ان���ه تركيب ملا هو مرئي ، ولكن تاأثري ال�صكل اليظهر يف اخليال الذي يقوم بعملية 

الرتكيب ، اال بعد تاأثري اللون »)13( -  �س99 .
           ميث���ل الف���ن بفع���ل دالالت ايقوناته لغة عاملية، على الرغم من حاالت التنوع  الامنتاهي 
فيه���ا،  اإذ اأن هذا التنوع تعتم���د المتناهيته على حاالت اخللق اجلديد، و االبتكار الامتناهي،  
وتتج�ص���د هذه ال�صورة ب�صكل كبري يف اخلزف املعا�صر عمومَا ، اما اخلزف العراقي يف الوقت 
الراه���ن فقد اخذ منها الكثري االمر الذي ادى اىل تنوع ا�صاليب اخلزافني العراقيني، فالتن�وع 
يف اال�صل���وب يعتم���د » اختي���ار اف�ص���ل الطرائق للتعبري ع���ن املو�صوع ، اأو االختي���ار بني املعاين 
املتنوع���ة »)20( � ����س 24 ،  فالتن���وع موج���ود يف الطبيع���ة وب�صكل تلقائي حت���ى وان مل تتدخل 
قابلي���ات االن�صان االبداعية يف ايج���اده ، االان التدخل االن�صاين يزيد من تفعيل ظاهرة التنوع 
عند اال�صارة الي���ه بالفعل الق�صدي عن طريق العملية االبداعية اخلاقة للفنان والناجتة عن 
الفك���ر املبدع الذي يلتزم مو�صوع���ًا معينًا، ويلتزم يف الوقت نف�صه التع���دد الذي ي�صمح للفنان 
ب���اأن يظل ن�صيطًا ، الأن حالة التنوع تعتم���د على نوعية التفكري لديه و الذي يوؤثر بال�صيء املرئي 
تاأث���ريَا ق���ادرَا على حتويله من جمرد مرئي اىل مرئي مدرك  ومب���ا ان اآلية التفكري تختلف من 
فنان )خزاف( اىل اخر لذلك و نظرَا لهذا االختاف �صيتحقق التنوع يف االظهار ويف تقنياته، 
وال�صيم���ا يف جن�س اخلزف حتديدَا يف الفنون الت�صكيلية ، ذلك ان اخلزاف واخلزاف العراقي 
املعا�ص���ر على وج���ه التحديد وما ميتلكه من خربات ادت اىل تهذيب الب�صر  والب�صرية لديه ، 
ال�ص���يء الذي جعله قادرَا على اأن يرى ماال ت���راه اأعني العامة غري املدربة و تعتمد على اخلربة 
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التي ت�صتمل على نوعني من االداء الب�صري  االول : العملية االمائية الناجتة من تاقح االفكار 
واالآخ���ر : العملي���ة التاأملي���ة امل�صتحثة لوالدة االف���كار . وعن طريق ه���ذه االداءات يتحقق نوعَا 
م���ن انواع التن���وع املرتبط باملهارة االدائية، التي تتجلى بتحوي���ل االفكار يف ذهن اخلزاف اىل 
ا�ص���كال مادي���ة م�صبعة بال�صفرات املع���ربة عن ماهية الفك���رة املراد تو�صيله���ا اىل املتلقي عن 
طري���ق » ال�صورة املع���ربة التي هي ال�صفة ال�صائعة يف كل االعم���ال الفنية الب�صرية التي تبدو 
ع���ن طريق العاقات والرتكيب���ات واخلطوط و االلوان »)19( � ����س19 ، ، فال�صكل  اوال�صورة 
تك���ون مبثاب���ة العنا�صر التي ت�صفي النظ���ام  اأوالرتتيب على اجزاء العم���ل الفني، التي تنتظم 
عل���ى وفق خميل���ه الفنان اخلزاف الناجتة ع���ن اخلربة املرتاكمة، والتكوي���ن املهذب خلا�صية 
التخي���ل لدي���ه، وخطوات اجناز االعمال و ت�صل�صلها اثناء العملي���ة االبداعية، ال�صيء الذي البد 
ان يح���دث تباينَا بني خ���زاف واخر، ف�صَا عن االختاف يف كيفي���ة توظيف املواد يف اخلزف 
» فال�صف���ات الت���ي يت�صف بها العم���ل الفني ال�صيما �صكله اخلارجي تعتم���د بدرجة كبرية على 
امل���ادة امل�صتخدم���ة »)10( � �س 183 ، وكيفية توظيفها عن���د حتويلها من جماد مبهم اىل ن�س 
مق���روء، عند انتق���ال العني املتلقية عرب نقاط اجلذب ح����ول املنجز االبداعي �صواء كان مدورَا 
اأم �صطح ذو بعدين،  للو�صول اىل الر�صالة املراد اي�صالها اىل املتلقي عند تعدد اآليات توظيف 
امل���واد وتنوعاتها وال�صيما يف االجتاهات الفنية احلديث���ة ومنها التجريد وعن طريق حماوالته 
يف الت�ص���رف باخل�صائ����س ال�صكلي���ة للواق���ع احلي » فامله���م يف الفن لي�س هو دف���ع املادة اىل 
حم���اكاة بع����س املو�صوعات ، بل اتخاذها و�صيل���ة الظهار كل ما فيها من بري���ق  وبهاء ، ورواء 
.«)2( ��س33 ،باتقان اخلزاف لل�صنعة عرب ا�صتعمال مهارته االدائية مبا يخدم عملية عر�س 
اأو تق���دمي امل�صمون  اوالفك���رة ، ف�صًا عن ا�صتغال جمي���ع العنا�صرامل�صرتكة لاعمال الفنية  
كاخل���ط  والل���ون  وامللم�س ... » و قد يكون امللم�س يف الفنون الت�صكيلية اأ�صيَا ناجتَا عن طبيعة 
امل���ادة امل�صتعمل���ة، اأو قد يكون ناجتًا عن عمل الفنان بايج���اد امللم�س املنا�صب له ... ، و امللم�س 
ه���و خلي���ط يجمع بني كل من االح�صا�س الناجت عن امللم�س ، اأو ذلك االدراك الناجت عن الب�صر 
»)11( � ����س288 ،  اذ ي�صاه���م التنوع يف امللم�س يف اغناء ال�صكل اخلزيف املعا�صر ، زيادة على 
التنوع يف اللون الذي ا�صبح و�صيلة لتنمية كل عنا�صر العمل الفني ذلك اأن جميع اال�صكال تت�صم 
بلون ما،  واخلزف يت�صم باألوان اأكا�صيده التي متيزه عن بقية اجنا�س الفنون الت�صكيلية االخرى 
الت���ي اف���اد منها اخلزاف العراق���ي املعا�صر افادة كبرية اغنت ابداعات���ه اخلزفية ، والأن للون  
تاأثري مبا�صر على احلوا�س التي تدركه فقد اهتم فيه فن اخلزف ، من الناحية التقنية والفنية، 
الأن ه���ذا التاأثري �صرعان ما »ا�صبح عام���َا من عوامل اجلمال »)13( � �س99 ، يف االجتاهات 
الفنية احلديثة، ومن ثم ميكن القول ان للتنوع حاالت متعددة بع�صها ينتج عن حالة االختاف 
ب���ني اجتاه فني واآخ���ر توؤثر ب�صورة مبا�صرة على فن اخلزف املتفاع���ل مع ذلك االجتاه، وعليه 
فالتن���وع ب�صتى حاالته يوؤث���ر تاأثريَا كبريَا ومبا�صرَا على اخل���زف العراقي املعا�صربكل اجنا�صة 
�ص���واء كان نحت���َا خزفي���َا ام خزفَا جداري���َا  ولت�صع ظاه���رة التنوع على ه���ذا اجلن�س الفني يف 
العراق، ليتج�صد �صكل اخلزف العراقي املعا�صر وال�صيما يف اعمال اخلزاف العراقي الكبري ) 

�صعد �صاكر ( متنوعَا يف �صكله و دالاللته. 
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التنوع يف خزفيات الفنان )�سعد �ساكر( :
          اهت���م اخل���زاف العراقي الكبري )�صعد �صاكر( بكيفية توظي���ف ال�صكل الهند�صي توظيفَا 
يكث���ف في���ه انعكا�س ال�صفرات الداللي���ة باعتماد اب�صط ال�صور ال�صكلي���ة  فالداللة لديه ترتبط 
بال�صكل امل�صتعار املب�صط املعزز بدالالت اللون والتاأويل  اوقد تكون اعماله مرتبطة مبرجعيات،  
اذ الب���د ان يكون لا�صتعارة مرجعَا ناه���َا ، وقد تكون مرجعيات اال�صتعارة م�صتقاة من عملية 
ابداعية لفن �صابق ، وقد َعِمَد اخلزاف الكبري)�صعد �صاكر( كثريًا اىل تب�صيط اال�صكال احلية 
يف الع���امل املحي���ط، لتمثل مرجع���َا م�صتعارَا ي���وؤدي اىل االرتق���اء با�صكاله من حال���ة التب�صيط 
احيان���َا اىل حال���ة تكون اكرث تعقيدَا الإي�صال املعنى ، اأوال�ص���ورة ، اأوالفكرة ، اأوامل�صمون ، وقد 
وظ���ف اخلزاف العراق���ي املعا�صر وال�صيما اخلزاف الكبري )�صع���د �صاكر( اال�صكال الهند�صية 
يف اعمال���ه ذلك اأن ال�ص���كل الهند�صي يحظى بكنية املثال املطلق لا�ص���كال الواقعية ،وقد تنبه 
اخل���زاف )�صعد �صاكر( اىل تلك الكنية واف���اد منها يف حماوالته املتعددة و املتجددة، ليحاكي 
باعمال���ه املث���ال املطلق وي�صل اىل اجلم���ال احلقيقي الكامن فيها، وتو�ص���ل اخلزاف العراقي 
)�صع���د �صاك���ر( - يف ع�صر احلداثة - اىل جتاوز احلرفة الوظيفية و االرتقاء بفنه )اخلزف( 
نح���و حتقيق وظائ���ف جمالية حينما اخذ يوجه العناية اىل املناه���ل املعرفية التي ا�صتقاها من 
جذوره املمتدة يف عمق التاريخ، ويف هذا ال�صدد يقول اخلزاف العراقي الكبري ) �صعد �صاكر ( 

: » ان الفن ذكاء ان�صاين يقوم بدوره يف بناء احل�صارة ب�صدق و اخا�س ...«)5( - �س8 . 
             تنب���ه اخل���زاف العراق���ي املعا�ص���ر وحتدي���دًا اخل���زاف )�صع���د �صاك���ر( اىل ان يك���ون 
واعيًا للعاقات اجلمالية التي تربط عمله اخلزيف لتحقيق ماهية الروؤيا املتج�صدة يف مدركاته 
للو�ص���ول اىل الفكرة، م�صتعينًا بخاماته التي قد ا�صتخدمت منذ ن�صاأة فن اخلزف عرب التاريخ 
، اإال ان املتغري ح�صل يف االآلية االخراجية التي ارتبطت باال�صاليب احلديثة واملتنوعة كالقولبة 
، والت�صطي���ح  وال�صك���ب ، وان���واع البن���اء ... ، وبا�صتخ���دام خمتل���ف االدوات امل�صاعدة، ف�صًا 
عل���ى اداته اال�صا�صية )االنامل( وبهذا فقد برع اخل���زاف )�صعد �صاكر( يف توظيف ا�صتعاراته 
م�صتعين���ًا بعنا�صر الت�صكيل واال�صاليب الفنية واالجتاه���ات احلديثة يف البناء اخلزيف العراقي 

املعا�صر.
املبحث الثاين :اال�ستعارة يف اخلزف :   

 متثل اال�صتعارة حالة ا�صتدعاء ا�صكال العامل املحيط البيئي ، اوقد تكون ا�صتعارة متمثلة با�صتدعاء 
جت���ارب االمم ال�صابقة على اإخت���اف زمانها و مكانها ، اذ ي�صهم الفهم العايل للفنان يف خمتلف 
اجنا����س الفنون الت�صكيلي���ة ان يختار ا�صتعاراته و يوظفهَا خلدمة فكرة معينة، الن املخيلة املبدعة 
للفن���ان مب���ا متتلكه من طاق���ات ابداعية متكنه من اعتم���اد فكرة اال�صتعارة بع���د ا�صتدعائها من 
ا�صكال املحيط البيئي، ومن ثم يقوم الفنان باأحدى العمليتني : اما تب�صيط تلك اال�صكال للو�صول  
بال�ص���كل امل�صتدعى مب���ا ين�صجم مع الفكرة التي جتوب خميلة الفن���ان ؛ اأو بتكثيف البنية ال�صكلية 
امل�صتدع���اة باعتم���اد اآليتي التفكيك و اع���ادة الرتكيب مبا ين�صجم مع االجت���اه الفني الذي يتبناه 
الفنان عند درا�صة النظم والعاقات والت�صورات » للمادة الروحية ال�صائدة وللعادات  والتقاليد، 
والعاق���ات االجتماعي���ة »)3( � ����س 19 ، يف بيئة معينة ؛ اذ ان تلك النظ���م التي تعتمد ا�صتدعاء 
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اال�صكال تكون مرتبطة بالقيم والعادات والتقاليد ملا متلكه من بث لل�صفرات الداللية ، وهذا يعني 
اأن ا�صتدع���اء اال�صكال خلدمة الداللة ميثل �صكَا من ا�ص���كال اال�صتعارة التي متثل نظامَا متقدمَا 
)لاأ�ص���ل( ال���ذي له عاقة وثيق���ة بالداللة وال�ص���ورة ب�صقيها املادي واملحدو����س الذي يت�صكل يف 
املخيلة ، وال ميكن ا�صتمكانه عن طريق النوافذ احل�صية . ويظهر هذا جليَا يف فن اخلزف ب�صورٍة 
وا�صحة  للمتلقني. ترتبط اال�صتعارة بامل�صتعار منه  الذي ميثل مرجعَا �صكليَا للم�صتعار اذ ان » كلمة 
اال�صتع���ارة يف اللغ���ة ماأخوذة من قولهم )ا�صتعار امل���ال : اي طلبه(«)1( � �س 332 ، وهذا يتطابق 
مع اجلدلية ال�صائدة بني الفنان و الطبيعة، ولكي اليكون امل�صتدعى �صمن البنية الت�صكيلية للن�س 
الب�ص���ري يف املبدع���ات الت�صكيلية . ومتثل اال�صتعارة يف الفن اال�ص���ل الذي ي�صتوحي منه الفنان ، 
ولتك���ون عاك�ص���ة ل�صفرات تلك االيحاءات عن طريق ال�صورة الت���ي ت�صنعها املخيلة و املتحولة من 

حالتها االثريية اىل بنية �صكلية .
           متث���ل فك���رة اال�صتعارة اأوىل االفكار التي اعتمد عليها الفنان الت�صكيلي ، التي تكون اما عن 
طري���ق اال�صتدع���اء املطاب���ق ، اواال�صتدع���اء املمتزج مع اخلزي���ن الفكري للفنان لتكوي���ن ا�صكااَل 
جتريدي���ة،  وظه���رت هذه الفكرة يف بادئ االمر يف ف��نون وادي الرافدي���ن وال�ص��يما يف خ���زفيات 
)دور ح�صون���ة( الت���ي تكثفت فيها فكرة االزاحة لاأ�صكال امل�صتدع���اة من الواقع  احلي عن طريق 
حتوي���ل الفكر االجتماعي اىل منظوم���ات �صكلية » وذلك بو�صع اال�صالي���ب و التقنيات االوىل غري 
م�صبوق���ة بخربة يف فنون الت�صكي���ل وكذلك تنوع اخلربة والتجريب يف انواع اخلامات امل�صتعملة يف 
ان�ص���اق الت�صكي���ل ، وغنى انظم���ة الت�صكيل ادى اىل تنوع ال���روؤى ومقوالت الفك���ر و�صغطها ب�صكل 
مزة اتبعه فيما  منظوم���ات �صكلي���ة رمزية »)14( � �س9 ، وه���ذا النوع من اال�صتعارة ال�صكلي���ة املرَّ
بعد فنان���وا ع�صر احلداثة والفنانني املعا�صرين، الذين ارتبطت فك���رة اال�صتعارة لديهم مباهية 
االدراك الت���ي تتنامى بفع���ل املرتاكم من اخلربة والتجريب، حتى ا�صبح���ت العاقة بني االدراك 
واال�صتع���ارة مرتبطة باملرتاكم املغذي لعملية االدراك التي تتاأثر بال�صواغط الداخلية واخلارجية 
املحيط���ة بالفن���ان، اذ ت���وؤدي تلك ال�صواغ���ط اىل انحراف ال�ص���كل املحاكاتي لل�ص���كل املرئي عن 
املطابق���ة االمين���ة وهن���ا » يكون تركيز الفنان قائم عل���ى العنا�صر القابلة للتح���ول ، اذ ان الفنان 
يختار من اال�صياء ما يكون ملهمًا له . وهكذا تتحول اال�صياء احلا�صرة امام احا�صي�س الفنان اىل 
�ص���ريورات �صكلية ،... متتزج مع خميلة الفنان ، وتتجمع مرة ثانية مع عنا�صر ال�صورة املرتاكمة 
يف ذاك���رة الفن���ان لتك���ون يف النهاية ال�ص���ورة الفنية اجلدي���دة »)18( � �س 37  وعل���ى وفق اآلية 
الرتكي���ب اجلديد وبفعل تلك االآلية يتحقق االبداع الفني الذي يحّور  ويطّور االمنوذج لينتج عمًا 
جدي���دًا ا�صتطاع الفنان اي�صالِه عن طريق ا�صكاله امل�صتع���ارة ، ف�صًا عن املرجعيات املوؤثرة به . 
تختل���ف اال�صتع���ارة ماب���ني فنان واآخر يف كيفي���ة توظيف امل�صتع���ار، االمر ال���ذي ادى اىل تنوع يف 
اال�صالي���ب و االجتاه���ات الفني���ة يف الف���ن املعا�صر و لتك���ون » نظرية اال�صتعارة ماه���ي اال حتليَا 
متهيدي���َا ينته���ي اىل نظرية الرمز ، ونظرية الرمز يف املقابل تتيح لن���ا التو�صع اىل نظرية الداللة 
حي���ث تت�صمن املعنى اللفظي ، واملعنى الالفظ���ي ، وهكذا ن�صتطيع بوا�صطة اال�صتعارة والرمز ان 
ن�ص���ل اىل التاأوي���ل »)12( � ����س84 ، ف�ص���ًا ع���ن ان فكرة اال�صتع���ارة مهدت اىل ظه���ور االجتاه 
النق���دي ال�صيميائي املعتمد على ا�صتق���راء ال�صفرات الدالة خدمة للتاأوي���ل . وا�صبحت اال�صتعارة 
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مبثاب���ة بداية الدخ���ول للو�صول اىل م�صامني خمتلف���ة بع�صها يقرتب من امل�صتع���ار منه  وبع�صها 
االخ���ر يبتع���د عنه ابتع���ادَا كب���ريَا، اعتمادًا على فك���رة االزاحات الكب���رية . والفن���ان كما و�صفه 
)ار�صط���و( » �صخ����س يتبع تخياته اك���رث مما يتبع عقل���ه و علمه ، وهكذا ا�صب���ح التخيل : حيث 
حل���ت م�صاأل���ة القرب والبع���د من احلقيقة وانتق���ل مفهوم املحاكاة من حم���اكاة الظاهر اىل خلق 
املمك���ن »)9( � ����س 26 ، اذن اال�ص��تع���ارة الب����د ان تك���ون متّفعلة م���ع الن�ص��اط التخي��ل���ي للف��نان 
)فاال�صتع���ارة واخلي���ال(  اليفرتق���ان، االمر الذي �صاع���د يف تفعيل القيم���ة االدراكية لابداعات 
الفني���ة ب�صرف النظر عن جن�صها الفني �صواء اأكانت ت�صكيلية ام ادبية ... ، ولتكون اال�صتعارة يف 
اخل���زف حتديدًا متث���ل ماي�صبه البيان املخت�ص���ر لتثبيت دالالت متع���ددة ومتداخلة عندما يدمج 
امل�صتع���ار من���ه مع البنية العقلي���ة الف�صلجية لل���ذات املبدعة ، الت���ي توؤثر فيما بع���د بالكيفية التي 
يختل���ف فيه���ا ال�صكل يف الفن عن ال�صكل يف الطبيعة » اذ ان انت���اج البيئة العقلية هو احد املعايري 
التي تظهر على نحٍو كاف الكيفية التي يظهر فيها ال�صكل يف الفن خمتلفَا عن ال�صكل يف الطبيعة،  
والف���ن ال���ذي يجهد نف�صه يف تقليد االمن���وذج اال�صل مهما كانت مهارت���ه يف التقليد فهو لي�س فنًا 
»)17( � ����س26 ، بل ان���ه يف هذه احلالة يقرتب من احلرفة ال�صاذج���ة التي تخطاها فن اخلزف 
مبهارة فنانّيه املعا�صرين، ليكون فنًا يعمل على ا�صتحثاث الطاقة االبداعية التخيلية لدى الذوات 
املبدعة فيه كفن ا�صيل . اذ داأب اخلزافون املعا�صرون على متثيل ال�صّور امل�صتدعاة من الذاكرة 
، اواال�ص���كال امل�صتع���ارة م���ن الواق���ع املحيط  وجت�صيده���ا يف اعماله���م الفنية لتكون �ص���ورَا فنية 
التن�ص���خ ال�ص���كل الفيزي���اوي،  ب���ل تعيد �صياغت���ه للو�صول ب���ه اىل ما ه���و غري متوق���ع ، وبعيد يف 
ت�صكيات���ه اجلديدة ع���ن ا�صتعارات���ه املادية ، عندم���ا ي�ص���م���و الف���نان )اخل���زاف( اىل حماولة 
الغو����س يف عمق اجلوهر ال�صتقراء املعنى الكامن فيه والو�ص���ول اىل ا�صراره، وهنا  تعمل العملية 
االبداعي���ة اىل ك�صفه���ا اذ ان » حتول اال�صياء يدخل بني ذات العامل  وبني عامل الوهم الذي تخلقه 
املخيل���ة اخلاقة »)15( � �س130  للخ���زاف املعا�صر لتحقيق حالة اخلل���ق اجلديد اثناء العملية 
االبداعي���ة الت���ي توؤدي اىل االبداع امل�صتعار ل�صيٍء ما الذي يبعث بلغ���ة جت�صدت �صكليَا مبا ين�صجم 
م���ع حالة املتغ���ري الناجت من التطور الفك���ري ، فمن البديهي اأن تك���ون يف الع�صر اجلديد والدات 
جدي���دة خمتلف���ة ع���ن �ص�ابقاته���ا اي )مرجعياتها( من�صجمة م���ع تطور الزمان وامل���كان، يف بثها 
لل�صف���رات الدال���ة وي�صتطيع املتلقي ان يلم�س الفرق بني م���ا كان ، وما هو كائن، اذ تطورت القدرة 
االدراكي���ة للفن���ان املعا�صرلي�ص���ل اىل امل�صم���ون اجلوه���ري عن طري���ق اعتماد التط���ور الفكري 
���ل للم�صتعار حل�صول  بطرائ���ق اعتمدت عل���ى التكثيف يف الرتميز، بع���د الرجوع اىل اخليال املُفعِّ
ال���والدة االبداعية اجلديدة، الت���ي ينعك�س فيها تطور مل�صات الفن املعا�ص���ر بكل اجنا�صه ، و�صواًل 
اىل املعن���ى املجازي لل�صطوح الب�صرية املعا�صرة التي ت�صتفز االآلي���ة االدراكية لدى املتلقي فالفن 
وم���ا في���ه من ابداع فني » يرتبط ارتباطَا وثيقَا مبختلف الق���وى الفاعلة يف تاريخ تطور جمتمٍع ما 
ماديَا و فكريَا ... ، كونه الينف�صل عن جمموعة العاقات االجتماعية، �صمن تلك العاقات التي 
ت�صه���م ا�صهامَا كبريَا يف حتديد م�صاره وتوجهه الع���ام »)4( � �س7 ، اذ ميكن لا�صتعارة ان تكون 
ناجت���ة من تطور فك���ري ملجتمع معني، وقد جت�صد ه���ذا النوع من اال�صتع���ارة يف فن اخلزف كونه 
الف���ن ال���ذي يام����س العاقات االجتماعي���ة يف منطقة معين���ة ، ومبا ان فن اخل���زف من الفنون 
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الرائ���دة يف الت�صكي���ل العراقي املعا�صر ا�صوًة بالر�صم و النحت، فقد كان���ت املفردة امل�صتعملة فيه 
غالبَا ماتكون م�صتعارة من العامل املحيط منذ القدم ، كاأ�صتعارة االم  يف خزفيات )تل ال�صوان( 
للدالل���ة على اخل�صب و التكاث���ر ... ، وا�صتمرت اال�صتعارات يف اخل���زف العراقي وعلى اإختاف 
الع�ص���ور اىل الع�صر الراه���ن، اذ ا�صبحت اال�صتعارات تعتمد نوعَا م���ن االزاحات الب�صيطة التي 
تط���ورت فيم���ا بعد حتى ا�صبح���ت ازاحات كبرية ث���م اىل ال�ص���كل الهند�صي الب�صي���ط و�صواَل اىل 
التجري���د اخلزيف فق���د » راأى البع�س ان روع���ة فن اخلزف يف )التو�صي���ح( يف حني وجد اخرون 
ذل���ك يف )التجري���د(  وكلت���ا اجلماعتني الترى االال�صط���وح  يف ذلك املحت���وى الظاهر يف الرائعة 
اخلزفي���ة ، و�صواَل اىل النقط���ة التي يندمج عندها التو�صيح بالتجريد »)16( � �س 10  وا�صتوعب 
اخل���زاف العراقي املعا�ص���ر فكرة )امل�صاهرة � اأو الدمج(  بني النه���ج القدمي والنهج املعا�صر يف 
التج�صي���د الت�صكيل���ي اخل���زيف، فه���م اخل���زاف العراق���ي املعا�ص���ر فك���رة املزاوجة ب���ني امل��ادي 
)باال�ص��تدع���اء( واملح���دو�س )باالزاح���ة( با�صتحثاث القابلية املمرنة ملخيل���ة اخلزاف املعا�صر، 
الت���ي ت���وؤدي اال�صتعارة فيه���ا دورَا مهمًا يف الفن احلدي���ث » با�صتعمال ال�ص���ور الكامنة يف خربته 
املعرفي���ة ليوؤ�ص����س فيه���ا بنيات تعبريي���ة ، تتكون من عنا�ص���ر �صكلية تنتظم داخ���ل ان�صاق خا�صة 
»)16( � ����س 12، 13 ، لتك���ون اال�صتع���ارة يف اخل���زف العراق���ي املعا�صر حماولة لنق���ل اال�صارات  
ومقارن���ة �ص���يء ب�صيء اخ���ر يت���م ا�صتح�ص���اره والربط ب���ني امل�صتعار وامل�صتع���ار من���ه » فاال�صياء 
املح�صو�ص���ة تغيب وتبق���ى �صورها يف التخيل ، وكذلك تتجرد وتبقى يف العقل ... فكان فعل التخيل 
ُي���رى ان���ه حرك���ُة ما ، فه���و حركة التك���ون االبعد حرك���ة هي حركة احل����س ، فاأذا حت���رك ال�صيء 
املح�صو����س واخ���ذ مثال���ه ، حترك التخيل عنها و اخ���ذ مثاله اخذًا اخرًا ؛ وحفظ���ه »)8( � �س20، 
وهن���ا تك���ون االيقونات قد اخ���ذت حيزه���ا يف خميلة اخلزاف الت���ي وظفها يف اخل���زف العراقي 
املعا�ص���ر توظيف���ًا ارتبط كثريًا بالفك���ر ال�صو�صيولوجي، كم���ا وظفت يف الر�ص���م و النحت  لتعطي 
دالالت حتق���ق اخل�صو�صي���ة املرتبط���ة بالزمان وامل���كان فالفن���ان �صخ�صية متكامل���ة ذات ابعاد 
اجتماعي���ة وتاريخية متاأث���رة كثريًا بكل مايحيطه اإذ تتج�صد اف���كاره يف اعماله الفنية يف خمتلف 
اجنا����س الفن���ون، والأن الفنان ينماز بقدرة عل���ى ان يرى ما اليراُه الغ���ري،  وتاأويل وتف�صري مايراه 
با�صل���وب يعتم���د الدراية املرتبطة باملو�صوعية املعرفية الت���ي يكتنزها عقله اخلاق ، لذلك تن�صط 
ل���دى الفنان فك���رة اال�صتع���ارة بدوافع جمال ال�ص���كل ، اودالل���ة امل�صمون  وتوظيف تل���ك االآليتني 
توظيف���ًا يحق���ق اجلذب الب�صري الذي ي�صعى الفنان من خاله اىل تنبيه املتلقي ، وميكن القول » 
ان امت���زاج الفك���رة با�صتعم���ال اال�صتع���ارة ماهي اال تلبي���ة اأو ا�صتجاب���ة مل�صكلٍة ما يعن���ي ان تلك 
اال�صتع���ارة قد ا�صتث���ريت بتلك امل�صكلة ، وتتعلق تلك امل�صكلة بواح���دة من املعطيات الت�صحيحية ، 
ومب���اان اال�صتث���ارة تت�صم���ن التحفيز، لذلك ف���اإن املعطي���ات التعميمية هي يف واق���ع االمر ا�صياء 
ُحف���زت اوُدفع���ت باجتاه اال�صتعارة »)4( � �س 53 ، وال تخت����س اال�صتعارة يف العاقة ال�صكلية بني 
امل�صتع���ار وامل�صتع���ار من���ه فح�صب ، ب���ل تتعداها اىل ال�صواغ���ط الداخلي���ة واالنفعالية من دالالت 
ترتب���ط باالرها�ص���ات النف�صي���ة، لتتج�صد ا�صكااًل يف الف���ن م�صتعارة من الع���امل املحيط وحماكية 
ال�ص���كال مفرت�صة يف الذهن كاال�صباح وما �صابه ذل���ك ، ف�صًا عن االرث الفلكلوري و املثيولوجي 
لزم���ان ومكان معينني، اذ انه���ا توؤثرا اي�صًا يف الفن���ان لتكون مو�صوعات جدي���دة ُتغني ابداعاته 
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الفنية . ومبا ان فن اخلزف العراقي املعا�صر يعد من بني الفنون الت�صكيلية التي ترتبط مبدعاته 
ب���االرث الفلكلوري  والفك���ر ال�صو�صيولوجي ، وخ�صائ����س املوروث يف الف���ن الت�صكيلي الرافديني 
الق���دمي  فقد قام اخلزاف العراقي املعا�صر مب�صاهرة ماهو قدمي بخ�صائ�س الت�صكيل يف ع�صر 
احلداث���ة  وا�صتغاله���ا يف ايج���اد ابداع���ات جدي���دة، تغني اخل���زف العراقي املعا�ص���ر على وجه 

التحديد و اجنا�س الفنون الت�صكيلية على وجه العموم .

املبحث الثالث :  اخلزف العراقي املعا�سر : 
           ظه���رت النه�ص���ة املعا�ص���رة يف الفن العراق���ي بعد تاأ�صي�س معهد الفن���ون اجلميلة يف بغداد 
وكلية الفنون اجلميلة ، ف�صًا عن تاأ�صي�س مركز التدريب احلريف يف بغداد عام 1970  و�صمي فيما 
بع���د ) ب���� مديرية ال���رتاث ال�صعبي ( الذي ميثل في���ه ق�صم اخلزف من اهم اق�صام���ه وال�صيما فرع 
الفخارال�صعب���ي . وا�صهم اخلزافون العراقيون املعا�صرون يف حتديد نظام ال�صكل اخلزيف املعا�صر 
يف الع���راق ، وجتل���ى ذل���ك وا�صحًا يف جت���ارب اخلزاف الكبري)�صع���د �صاكر( ونخبة م���ن ا�صاتذة 
اخلزف املعا�صر يف العراق ، وقد ا�صتطاع ا�صاتذة اخلزف يف العراق من  املزاوجة بني فن اخلزف 
، و الفن���ون االخرى حت���ى ا�صبحت االبداعات اخلزفية التقل اهمية ع���ن نظرياتها يف )الر�صم ، و 

النحت(.
   مه���د ظهور جماع���ات فنية متعددة يف العراق وجدت حالها مثقلة ب���االرث الوفري من خ�صائ�س 
احل�ص���ارة الرافدينية يف الفن الت�صكيلي، التي لها الريادة يف ان تكون مرجعًا خل�صائ�س احلداثة 
عموم���ًا يف كل انح���اء اورب���ا ، ف�ص���ًا عما مهدت���ه ظروف تل���ك اجلماعات لاط���اع على جتارب 
ع�ص���ر احلداث���ة االوربي من حيث الطبيعة االخراجية للمنجز الفن���ي  اوالكيفية التي ترتكز عليها 
املرجعي���ات املختلف���ة ، ف�صًا عن تقنيات االظه���ار اجلديدة واملتنوعة ، كل ذل���ك ادى اىل حتقيق 
نوع م���ن املزاوجة مابني ال�صواغ���ط ال�صو�صيولوجية يف الواقع العراق���ي وال�صواغط الداخلية التي 
امت���از بها االن�ص���ان العراقي وال�صيما الفنان ، كل ذلك يتمازج م���ع االرث احل�صاري للعراق املوغل 
بالق���دم ، واملتمثل باحل�صارة الرافديني���ة وكيفية م�صاهرتها مع ما امتازت به من ابداعات ع�صر 
احلداث���ة االوربي���ة ؛ اذ امت���از الفن العراقي منذ الق���دم » بتنوع مو�صوع���ات منحوتاته الفخارية ، 
وتع���دد انظمته���ا ال�صكلية ، واخت���اف الوظائف التي اوكلت اليها«)14( � ����س 65 ، 66 ، اذ ارتبط 
ف���ن اخلزف ب���االرث الرافدين���ي عندما ا�صتعمل اخل���زاف العراقي القدمي جن����س اخلزف لتوثيق 
ايقونات���ه املرتبطة بالفكر ال�صو�صيولوجي العراقي القدمي، �ص���واء اأكان ذلك يف بنية اخلزف اأم يف 
توظيفها عن طريق الت��زين اللوين لها باعتماد املي�ثو�صو�صيولوجا )كالكف ، وام �صبع عيون مثًا(، 
ومل يغف���ل اخلزاف العراقي املعا�صر فك���رة اال�صتعارة ب�صتى انواعه���ا ، وتوظيف قيمها اجلمالية ، 
ودالالته���ا املرتبطة مبحاكاة املطلق الذي يتجاوز حدود املرئي التي » يظهر فيها ال�صكل و امل�صمون 
يف هوي���ة كاملة »)16( � �س 238 ، وقد ا�صحت اخلزفية العراقية وحتوالتها ترتبط بفردية الفنان 
، وموهبته املحققة للمنجز الفني امل�صتعر�س ملهارته وخزينه الثقايف الذي يحدد ديناميكية الفنان 
وحيويت���ه الفّعال���ة يف املجتمع،  ف�صًا عن ما ميتلكه اخلزاف العراقي املعا�صر من ح�صا�صية مهذبة 
ل���كل ال�صواغ���ط والتي انعك�ص���ت يف اعماله الفنية لتكون موؤث���رة بالذات املتلقي���ة املرتبطة معه يف 
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ذات الزم���ان وامل���كان وذلك عن طري���ق ادراك الروؤيا اجلمالية اخلال�ص���ة لنظم فن اخلزف فيما 
يخ����س الفنان اواملتلقي، اإْذ ي�صتوجب ذلك تدريبًا ادراكيًا يتجاوز حدود اجلانب النفعي يف ال�صكل 
اخلزيف املعا�صر وي�صل اىل التوفيق والتاأليف بني فهم خ�صائ�س ال�صكل احل�صية ، وبني خ�صائ�س 
ال�صكل الذهني الناجت عن عمل االدراك  للخزاف، للو�صول اىل ال�صورة اجلمالية يف اخلزف . وان 
�صة للحرارة ال�صديدة  التي  كلم���ة )�صرياميك( وا�صعة املعاين وت�صمل كل املو�صوعات الطينية املعرِّ
حتولت اىل مواد تختلف عن خ�صائ�صها االولية ، واخلزف قد يكون مادة ا�صتعمالية �صمن حاجات 
االن�صان يف حياته اليومية  وقد يت�صمن يف الوقت نف�صه مزايا فنية ... ،والفن ب�صكله العام البد ان 
يخ���دم حاج���ات االن�صان احلياتية ، اأواملدنية  اأواالجتماعي���ة ، اأوالفكرية ، اأوالنف�صية .. الخ  واال ملا 

كان للفن اي ردة فعل يف حياة االن�صان عرب الع�صور« )5( – �س 22. 

املوؤ�سرات التي ا�سفر عنها االطار النظري :
1- تنوع���ت ا�صالي���ب اخلزافني العراق���ني بدوافع ميله���م اىل التجديد واالبت���كار املت�صمن دالالت 

المتناهية .
2- حاف���ظ اخل���زف العراقي على هويته امل�صتدع���اة من اإرثه الرافدين���ي واملرتبطة باملحاكاة غري 

املبا�صرة ، ف�صًا عن متيزه بالتنوع يف طرح االأفكار وامل�صامني .
3- ع���زز االخت���اف يف امله���ارات بني خ���زاف واآخر من ظاه���رة التنوع اال�صتع���اري يف اخلزفيات 

العراقية .
4- التن���وع بتقنيات اال ظهار ، وبال���روؤى ، وباملرتاكم يف اخلربة والتجريب ، وتعدد انواع اخلامات: 

ت�صبب يف تنوع النواجت االبداعية اخلزفية العراقية .
5- التن���وع يف اآلي���ة التفكري، وامله���ارة االدائية بني خزاٍف واآخر فّعل التن���وع يف ا�صاليب االظهار يف 

االعمال اخلزفية العراقية .
6- تاأث���ري املرجعي���ات املختلف���ة ال�صيم���ا املرج���ع الرافديني على اآلي���ة توظيف املُ�صتع���ار يف جممل 

اخلزفيات العراقية املعا�صرة ،ال�صيما اعمال الفنان )�صعد �صاكر(.
7- متيزاخل���زف العراقي املعا�صر باأعادة �صياغ���ة اال�صكال املُ�صتعارة من الواقع بغية الو�صول اىل 
اجلوه���ر ، �صواء اأكان ذلك يف ال�ص���كل اأم يف )ال�صكل الهند�صي( باعتماد اب�صط ال�صور التجريدية 
اأم )بامل�صم���ون( بع���د حتويل الامرئي اىل جت�صيدات �صكلية مرئي���ة ذات �صفرات داللية ، ويتجلى 

ذلك يف اعمال اخلزاف )�صعد �صاكر(  . 
8- اعتمد اخلزاف العراقي املعا�صر فكرة )التثاقف و امل�صاهرة ( بني النهج الفني القدمي والنهج 

الفني احلديث ، وقد تبنى ذلك الفنان )�صعد �صاكر( يف جممل اعماله اخلزفية .
9- وّثق���ت اخلزفي���ات العراقية املعا�ص���رة خ�صو�صية الزمان واملكان بدواف���ع �صو�صيولوجية االرث 
الفلوكل���وري واملثيولوج���ي يف الفك���ر العراق���ي الق���دمي ، ويظه���ر ذل���ك يف معظم خزفي���ات )�صعد 

�صاكر(.
10- ن�ص���ط اخلزاف العراقي املعا�صر فكرة اال�صتع���ارة بدوافع جمالية مرتبطة بال�صكل وامل�صمون 

لتحقيق اجلذب الب�صري ، لت�صبح �صمة وا�صحة من �صمات اعمال اخلزاف )�صعد �صاكر( .
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اجراءات البحث : ـ
جمتمع البحث : اح�صت الباحثة )جمتمع البحث( بعد قيامها با�صتطاع اعمال اخلزاف العراقي 
املعا�ص���ر )�صعد �صاكر(وح�صرت مايقرب من)ثمانني عم���ًا( �صمن املدة املمتدة من )2000اىل 
2003(التي ات�صمت بغزارة انتاجه ومعار�صه . ومن ثم مت اختيار )اربع عينات( تت�صف بخ�صائ�س 

م�صرتكة تخدم اهداف البحث .
عين���ة البح���ث : تو�صل���ت الباحثة بع���د ر�صدها ملجتم���ع البح���ث اىل الكيفية االخراجي���ة للخزاف 

)�صعد�صاكر( مبا تن�صجم خ�صائ�صه مع هدف البحث .
اأداة الب���ح���ث : جلاأت الباحثة اىل املاحظة كاأداة بحثية  عن طريق اطاعها على ماتي�صر لها من 

اعمال اخلزاف العراقي )�صعد �صاكر( ور�صد اآليات التنوع واال�صتعارة .
 منه���ج الب�ح���ث : اعتم���دت الباحث���ة املنهج الو�صف���ي التحليلي لر�ص���د الكيفية االخراجي���ة للتنوع 

واال�صتعارة يف اعمال  اخلزاف )�صعد �صاكر( .

- حتليل عينات البحث :

عينة رقم )1(
ا�سم العمل : حمامة ال�سالم                                      

�صنة االجناز : 2001 
ابعاد العمل : 55�صم ×48�صم 

          تكوين نحت خزيف ذوهيئة مربعة خايل 
م���ن الزوايا الهند�صية ، مم���ا ا�صاف لهيئة 
املربع حركة ك�صرت جموده ال�صاكن ورفعت 
من القيم���ة اجلمالية ل���ه . اعتمد اخلزاف 
)�صعد �صاكر( تنوعًا تقنيًا يف عملية اجنازه 
ب���داأً من الهيئة اخلارجي���ة التي اقرتبت من 
مت���وازي املرب���ع ، التي عمل���ت عمل احلامل 

ل�صكل اخر يف الداخل ي�صر اىل طائر يقرتب اىل حٍد ما من حماكاة الواقع احلي،  االانه اعتمد 
يف ت�صكيل���ه قليًا م���ن الت�صرف الذي جعله بني الواقعية والتجري���د ، وقد نفذ با�صلوب النحت 
اخل���زيف امل���دور داخل ف���راغ �صمني يوحي بهياأة الط���ري ، وال�صكل الداخلي يق���رتب اىل الواقع 
احل���ي اكرث م���ن اقرتابه اىل التجري���د ، وقد يكون التكوي���ن العام ملنج���زه االبداعي م�صتوحى 
م���ن فكرة ال�صورة املوؤطرة باالط���ار، االمر الذي يجعل من �صكل الطري القريب اىل املحاكاتية 
الواقعي���ة ان يك���ون �صكًا مهيمنًا يف التكوي���ن اخلزيف ، اما الفراغ ال�صمن���ي الذي ي�صكل هيئة 
لطائ���ر جتريدي ميثل �ص���كًا �صاندًا . حاول اخلزاف )�صعد �صاك���ر( يف منجزه هذا ا�صتحثاث 
اف���كاره االثريي���ة املوجودة داخل خميلته وم���ن ثم ترجمتها اىل واقع م���ادي حم�صو�س برباعته 
الناجت���ة من التجريب اخلاق ، اذ متيز اخلزاف العراقي املعا�صر بالتنوع واالبتعاد عن رتابة 
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اال�صكال املحيطة ليعطي يف مبتدعاته الفنية تنظيمات جمالية تغني العمل اخلزيف من عنايته 
بفك���رة التجريب املتوالد غالبًا ، فاخل����زاف العراقي املعا�صر وال�صيما اخلزاف )�صعد �صاكر( 
امن���ازت اعماله بالتن���وع يف ا�صتعاراتها االمر الذي ادى اىل اث���راء ابداعات اخلزفية بالتنوع، 
نظ���رًا لك���رثة التجارب يف اخلزف العراقي م���ن حيث الكم  والنوع ، وقد �صم���ل التكوين التنوع 
يف امللم����س اذ امت���از االطار احلا�صن اخلارجي مبلم����س ناعم جدًا ، ام���ا الطائر املدور الذي 
يحت�صنه الفراغ ال�صمني فقد امتاز مبلم�س خ�صن ن�صبيًا نفذ باأ�صلوب احلزوز الب�صيطة . وافاد 
الفنان من فكرة توظيف امللم�س الناعم يف العمل من اجل ان ي�صل ابداعه اىل الفكرة التي يف 
خميل���ة اخلزاف بطريقة تربط مابني نعومة اخلامة وامل�صمون ، وال�صكل الذي ميثل ا�صتعارات 
عك�ص���ت �صف���رات داللية تراوح���ت مابني الوا�صح الب�صي���ط املقروء ، وبني املخف���ي الذي يحفز 
املتلق���ي للتق�صي والت�ص���اوؤل للو�صول اىل القراءة ال�صحيحة . لقد حظيت اعمال الفنان )�صعد 
�صاك���ر( تنوعًا م���ن الناحية االخراجية التي تباينت بني عمٍل واخر  وجتربٍة واخرى ، كما �صمل 
التنوع واال�صتعارة عنا�صر التكوين املتمثل باللون واخلط وامللم�س ... ، فيظهر يف هذا التكوين 
ال�ص���كل الداخلي للطائر وقد لون بل���ون �صذري ارتبط باملفاهيم املثيولوجي���ة و ال�صو�صيولوجية 
العراقي���ة، اذ متك���ن الفنان م���ن ايجاد فكرة امل�صاه���رة مابني املعا�صرة و امل���وروث االبداعي 
الرافدين���ي ، وال �صيم���ا االخت���زال ال�صومري ، اما خط���وط العمل فقد امت���ازت بليونتها وميثل 
التكوي���ن دالالت المتناهية بفعل ا�صكال���ه املتداخلة التي اعتمدت على اخللق اجلديد  واالبتكار 
ال���ذي نهل منه اخلزف العراق���ي املعا�صر، االمر الذي ادى اىل تن���وع ا�صاليب االخرج اخلزيف 
ملبتدعات اخلزاف )�صعد �صاكر( حتديدًا بو�صفه امنوذجًا جتلت يف مبتدعاته تنوع ا�صتعارات 

االفكار التي اغنت امل�صمون.

عينة رقم )2(
ا�سم العمل : تكوين
�صنة االجناز : 2002

ابعاد العمل : 58�صم × 45�صم
        تكوين نحتي خزيف ت�صري البنية ال�صكلية له اىل 
ان�صجام العاقات ب���ني العنا�صرالتكوينية وال�صيما 
تلك التي بني الكتلة و الف�صاء ، والفراغات ال�صمنية 
الت���ي تت�صلل م���ن الف�صاء املحيط ع���رب الت�صكيات 
اخلطية التي �صنعتها اال�صاك  التي ت�صكل ح�صورًا 
مميزًا ت���وج التكوين العام لل�صكل اخلزيف، با�صلوب 
اعتم���د على فكرة التناغ���م االيقاعي بني اخلطوط 
املنحنية وامل�صتقيمة عمودية كانت اأم افقية، ف�صًا 
ع���ن اللذة الت���ي تخلقه���ا اال�ص���كال الهند�صية التي 
تتحق���ق عند متابع���ة تاأثري االجت���اه للخط وال�صطح 
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وحركة جميع العنا�صر املفّعلة واملكونة لل�صكل . ظهرت اخلطوط امل�صتقيمة والعمودية واالفقية 
باطوال متباينة انتهى بع�صها با�صكال كروية ، واخرى بي�صوية ملونة ذات احجام �صغرية ن�صبيًا 
�صنعت من الطني املفخور و املزجج . تركت الت�صكيات اخلطية فعًا ديناميكيًا عمل على ك�صر 
الرتاب���ة الهند�صية ال�صاكنة املتمثلة باالطار اال�صود الذي �َصَكَل ح�صورًا �صياديًا يف التكوين وهو 
يحت�ص���ن فراغًا �صمنيًا على هيئ���ة هند�ص��ية م�صتطيلة ، وقد تنب�ه اخل��زاف )�صعد �صاكر( اىل 
الل���ون اال�صود ليك���ون لونًا م�صادًا للف�صاء املحيط مما اكد  هيمنت���ه  يف البناء العام للتكوين . 
و�صم���ل التنوع اللوين للكرات واال�صكال البي�صوي���ة ال�صغرية التي األ�صقت يف نهايات اخلطوط 
العمودية واالفقية وامل�صافة اىل الت�صكيل لتحرك �صكون الفراغ ال�صمني الذي احت�صنه االطار 
اال�ص���ود املهيم���ن، الذي ت�صكل ليمثل ماي�صب���ه الكف الب�صري نفذ ب�ص���كل م�صتعار وبا�صلوب يقع 
ب���ني املحاكاتية والتجريد ، اوانها حماكاتية بت�صرف . ارتكز التكوين العام على قاعدة عملت 
بتقني���ة ال� )box  ( على �صكل متوازي امل�صتطيات، وقد حر�س اخلزاف )�صعد �صاكر( على 
ايج���اد نوع من التناغم االيقاعي املت�صكل م���ن �صراع اال�صداد . اال ان التكوين يخلو من التنوع 
امللم�ص���ي ليقت�ص���ر ال�صكل على امللم�س الناعم فقط . اعتم���د التكوين على التنوع يف اخلامة ما 
ب���ني اخلامة اال�صا�صية )الط���ني( و )اال�ص��اك احلديدية( و على الرغم من ان التكوين يحمل 
وظيف���ة جمالي���ة اال انه اليخلو م���ن الوظيفة الداللية مب���ا يبثه من �صفرات موحي���ة اىل ا�صكال 
ماألوف���ة يف الع���امل املحيط ك�صكل )التلفزيون( الذي يعلوه جه���از ا�صتقبال،  ف�صًا عن اهتمام 
اخل���زاف بالكيفية التي ُوظ���ف بها ال�صكل الهند�ص���ي ليك�صف عن انعكا����س ال�صفرات الداللية 
املكثفة باعتماد اب�صط ال�صور ال�صكلية املعززة بدالالت لونية مع االحتفاظ بالفي�س اجلمايل . 
وق���د اعتمد اخلزاف )�صعد �صاكر( ال�صكل الهند�صي الب�صيط حماولًة منه للتعبري عن اجلوهر 
مل���ا لل�ص���كل الهند�صي من م�صاهمة يف حماكاة ال�صكل املحدو����س واملطلق ، كما انه ميثل جوهرًا 
مرجعي���ًا لل�صكل الفيزي���اوي  وقد اعتمد اخلزاف التجريد الهند�ص���ي ا�صتعارًة يحقق بها اللذة 
اجلمالي���ة ، والن اخلزاف املعا�ص���ر داأب على اختيار اف�صل طرائ���ق التعبري عن مو�صوع معني 

لي�صل التكوين اىل تنوع املعاين املُج�صدة الفكار الفنان .

عينة رقم )3(
ا�سم العمل : فدائي
�صنة االجناز : 2001

ابعاد العمل : 70�صم × 50�صم
         تكوي���ن نحت���ي خ���زيف تظه���ر في���ه 
براعة اخلزاف �صع���د �صاكر يف الكيفية 
توظيف���ه  طري���ق  ع���ن  االخراجي���ة، 
لا�ص���كال الهند�صي���ة ليمث���ل به���ا ع���ن 
طري���ق اال�صتع���ارات �ص���كًا يقرتب من 
املدرك ال�صكلي لهيئة وجه ب�صري ملثم . 
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متثل الهياأة العامة للتكوين مربعًا على �صكل اطار يح�صن �صكًا لوجه ب�صري على هيئة مربعة، 
كم���ا ان �صكل العي���ون املتيقظة جاءت من ا�صتع���ارة ال�صكل الدائري املنتظ���م و كل عني مكحلة 
بانخفا�س لون بلون غامق يوح���ي بال�صحنة ال�صمراء ملجاهد �صيا�صي �ُصكل بت�صكيات متنوعة، 
ف�ص���ًا عن ذلك وظف���ت ا�صتعارات اخرى متثلت بال�ص���كل املثلث القائم الزاوي���ة  ليكون الوتر 
ذو انحن���اءة مريحة تعط���ي ايحاًء بوجود خوذة تغط���ي الراأ�س تقطع املثلث���ني القائمني لتعطي 
�ص���كًا م�صتطي���ًا يعطي ايحاًء باالن���ف ، يف حني ان اللث���ام الذي يغطي الن�ص���ف ال�صفلي من 
الوج���ه الب�صري يعط���ي ايحاًء ملم�صيًا خ�صنًا لت�صخي�س نوعني م���ن اخلامات )خامة القما�س( 
اأو ت�صاري�س االر�س التي ت�صتحق نذر الروح و الدفاع عنها . يوؤَطر التكوين باطار من ذات لون 
وخام���ة التكوين . لقد وظ���ف اخلزاف )�صعد �صاكر( خطًا يحيط ال�ص���كل ليحرك حالة �صكون 
ال�صكل اخلزيف امل�صكل لغطاء الراأ�س متثل بخطني عموديني ي�صري اىل الطاقة االبداعية املتمثلة 
باالداء الناجت عن وعي و خربة وخميلة نا�صطة للفنان متكنه من ا�صتعارة ا�صكال املحيط البيئي 
ومن ثم القيام باحدى العملينت اما )التب�صيط( اأو )التعقيد( اما بتب�صيط امل�صتعار ، اوبتكثيف 
البنية ال�صكلية باعتماد اآليتي التفكيك ومن ثم اعادة الرتكيب للو�صول اىل التجريد الهند�صي 
، اواالجت���اه التكعيب���ي ، ولهذا فاأن الفنان اخت���ار عملية )التب�صيط( باعتم���اده ب�صط اال�صكال 
الت���ي متثل���ت باملربع و الدائرة واملثلث وتوظيفها مبا يخ���دم الو�صول اىل املدرك ال�صكلي للوجه 
الب�صري، معتمدًا اال�صتعارة التخيلية التي ت�صل اىل ت�صخي�س ال�صورة الوهمية )ح�صيًا( متاأثرًا 
بال�صاغط اخلارجي اأو ال�صيا�صي ليجعل من الكتلة اخلزفية ذات هيمنة �صكلية . ظهرت العينة 
بل���ون واح���د  باحلفاظ على لون اخلام���ة الطينية احادية احلرقة )الب�صك���ت( كما تنوع ملم�س 
التكوي���ن بني الناع���م و اخل�صن . ف�صًا ع���ن ان�صهار الوظيفة اجلمالية م���ع الوظيفة الداللية 
ليبدو التكوين م�ْصبعًا بال�صفرات الداللية التي ت�صري تارًة اىل ال�صهيد ، وتارًة اخرى اىل االر�س 

التي ت�صتحق ال�صهادة .

عينة رقم )4(
ا�سم العمل : ف�ساء رقم 2 

�صنة االجناز : ....
ابعاد العمل : قطر 55�صم

         �صح���ن خ���زيف تعتم���د في���ه البني���ة ال�صكلية 
عل���ى  تنوعات ا�صتعارية ُوظفت با�صاليب وطرائق 
اللوني���ة  باالأكا�صي���د  اكتف���ى  ، بع�صه���ا  خمتلف���ة 
واالخر اعتم���د على تناغم ايقاع���ي من�صجم بني 
املت�ص���ادات اللوني���ة الت���ي تراوحت ب���ني االبي�س 
واال�صود يف عينة البحث باعتماد �صطوح اختلفت 

فيه���ا اخلط���وط بني امل�صتقيم واملنحني فقد كان للخط ح�صورًا ب���ارزًا ، اكتفى اخلزاف )�صعد 
�صاك���ر( باعتماد ملم�س واح���د هو امللم�س الناعم . وظف اخلزاف التنوع اال�صتعاري يف حالتني 
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يف ه���ذا العم���ل : االوىل � يف الهيئة الدائرية لل�صحن ، واالآخرى � ر�صم امل�صطحات داخل الهيئة 
وم���ن وجه واحد وباعتماد االكا�صيد والطرائق املعروف���ة يف التزجيج . وظيفة ال�صحن جمالية 
، واال�ص���كال الداخلي���ة اعتمدت التجريد املطلق اخلايل من ال�صف���رات الداللية ،. يفّعل ال�صكل 
الباغ���ة االدراكي���ة ال�صكلية  واللغ���ة االنفعالية . اذ اعتمد اخلزاف )�صع���د �صاكر( عن طريق 
اال�صتعارة وتنوعاتها الو�صول بهذه العينة اىل الب�صاطة ابتداًء من الهيئة العامة مرورًا بالتزيني 
، و�ص���واًل اىل النتيج���ة اجلمالية . كاأن الفنان يريد بهذا العم���ل ان ي�صل اىل اباغ يت�صمن ان 
الر�صالة اجلمالية ميكن ان تتحقق بالب�صاطة �صواء كانت بالتكوين العام ، ام بتنوع اال�صتعارات 

اأو اختزالها ، اأو تكثيفها .

- نتائج البحث :
1( اث���رت ال�صواغ���ط املرجعية البيئية التي متثلت بال�صور و الت�ص���ورات املثيولوجية والدينية  و 
ال�صو�صيولوجي���ة على املنتجات االبداعية للخزف العراق���ي املعا�صر ويظهر ذلك جليا يف)العينة 

رقم 2 – تكوين( التي تتج�صد فيها فكرة :
اأ - ا�صتعارة اال�صكار الهند�صية من الواقع املحيط .

ب - ا�صتعارة ال�صكل االآيقوين من البيئة )الهيئة الب�صرية(، اأو )�صكل التلفاز(.
خ�صعت اخلزفيات العراقية املعا�صرة لل�صواغط الداخلية )ال�صايكولوجية( لتج�صيد   )2
الن�ص���اط االنفعايل للفنان ، ويتج�صد ذلك يف )العينة رقم 1 – حمامة ال�صام( للخزاف )�صعد 
�صاك���ر( التي يبدو فيها تاأث���ري ال�صاغط االنفعايل بالت�صرف و االخت���زال يف هيئة )احلمامة(، 
الت���ي يحت�صنها فراغا �صمني���ا يعطي ايحاًء جتريديًا بهيئة احلمامة يف حالة اال�صتعداد للطريان 
. ف�صا عن خ�صوع اخلزفيات العراقية املعا�صرة لل�صواغط ال�صيا�صية ، ويظهر ذلك يف )العينة 
رقم 3- الفدائي( للخزاف )�صعد �صاكر( التي اعتمد فيها الفنان التفاعل بني الذات االنفعالية  
امل�صبع���ة بالتعبريية بداللة ال�صرخ���ة املوحية بالرف�س و الثورة، وال�صاغ���ط اخلارجي ال�صيا�صي 

الذي ي�صري اىل موقف الفنان املوؤيد للق�صية الفل�صطينية . 
3( تنوع التج���ارب الفردية للخزاف العراقي املعا�صر الذي ميثل امتدادًا لتنوع املناهل املرجعية 
الراف���دة باخل�صائ�س الفني���ة ، اذ تظهر فكرة التعالق بني اخل���زف الرافديني القدمي وال�صيما 
اخلزفيات ال�صومرية التي تعطي عناية خا�صة الأ�صتعارة ال�صكل الهند�صي، ويتجلى ذلك يف معظم 
اخلزفي���ات العراقية املعا�ص���رة ال�صيما تلك التي متثل جتريدات هند�صي���ة، مثلما يظهر ذلك يف 
معظ���م اعمال اخلزاف )�صع���د �صاكر(العينة رقم 1،2،3- ا�صتعارة املرب���ع. وكذلك يف ا�صتعارة 

ال�صكل الدائري يف )العينة رقم 4- ف�صاء رقم 2( .
4( متيز اخلزف العراقي املعا�صربالتعدد التاأويلي ، اإْذ تبدو هذه اخلا�صية يف جممل اخلزفيات 
العراقي���ة املعا�ص���رة ال�صيما خزفيات الفنان )�صع���د �صاكر( اذتبدو يف العين���ة رقم )1( دالالت 
متعددة كداللة )ال�صورة املوؤطرة باطار( ، وداللة )التلفاز( ، ف�صًا عن امل�صمون الذي يعرب عن 
ال�ص���ام ...  . كذلك يظهر التع���دد التاأويلي يف العينة رقم )2(اذتعطي ايحاًء )بالتلفاز( بداللة 
جهاز اال�صتقبال الذي يعلو التكوين ، وداللة )الهيئة الب�صرية(، اذاما افرت�س ان التكوين اخلطي 
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الذي يعلو التكوين يعطي ايحاًء )بالراأ�س الب�صري( ، اما املربع الذي يحتوي فراغًا �صمنيا يعطي 
ايح���اًء )باجل�صم الب�ص���ري( بداللة التكوين ال���ذي يعطي ايحاًء )بالكف الب�ص���ري( التي ت�صللت 
الفراغ ال�صمني ، ف�صاعن توقيع الفنان )�صعد(ميكن قراءته �صمن التكوين اخلطي الذي يعلو 
التكوين ، ويف العينة رقم )4( التي يج�صد ال�صكل فيها )�صحنًا خزفيًا(، اما الداللة ، فقد تكون 
مرتبط���ة بالعنوان )ف�صاء رق���م 2( ف�صا عن كونها تعطي ايحاًء بهيئ���ة )بي�صة الطري( حلظة 

التفقي�س بداللة التداخل اخلطي ، ورمبا يعطي ذلك ايحاًء بالوالدة اجلديدة.
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