نوجوانایرانی
با زیوری ایرانی
آزاده یوسفی

عضو هیئت علمی گروه طراحیصنعتی دانشگاه هنر

سارا خسروی

کارشناسطراحیصنعتی

چکیده
جواهرات ترکمن اصالتی دیرین به قدمت تاریخ دارد .این هنر سنتی زیبا که نسلبهنسل به صنعتگران امروز ترکمن رسیده،
متأسفانه از بازار فروش خوبی برخوردار نمیباشد و بیم آن میرود که بهزودی به فراموشی سپرده شود .این مقاله گزارشی از
پروﮊهی طراحی زیورآالت برای نوجوانان با الهام از جواهرات ترکمن میباشد و هدف از انجام آن احیای جواهرات ترکمن در بین
نسل جوان جامعه بوده است.
کلیدواﮊهها :
طراحی زیورآالت ،زیورآالت ترکمن ،نوجوان.

64

سال  /22شماره  / 32تابستان 1391

مقدمه

نیاز ب��ه زیبایی یک نیاز طبیعی و غریزی اس��ت که نباید
نادیده گرفته ش��ود .تمایل به زیبایی در تمام انسانها وجود
دارد ،ول��ی این میل و نیاز در دورهی نوجوانی قویتر ظاهر
میش��ود .نوجوانان به دلیل خصوصیات دورهی سنی خود
به زیبایی و آراستگی خود بیشتر توجه دارند تا از طریق آن
برتریجویی ،اس��تقاللطلبی و نوگرایی خود را نشان داده،
بتوانند احت��رام و توجه دیگران را برانگیزند و اعتمادبهنفس
خود را باال ببرند (قمیفر ،1373 ،ص .)85آنها برای ارضای
این نی��از از ابزار و ش��یوههای متفاوتی اس��تفاده میکنند.
یکی از این ش��یوهها که البته در بین دختران نوجوان بیشتر
رایج اس��ت ،اس��تفاده از زیورآالت بهخص��وص زیورآالت
بدلی میباش��د .نوجوانان به خرید زی��ورآالت بدلی به دلیل
پایینبودن قیمت آنها و همچنین تنوعش��ان در رنگ ،فرم و
جنس تمایل بیش��تری دارند ،چرا که در ای��ن دوران او ً
ال از
استقالل مالی برخوردار نیستند و ثانی ًا تنوع این زیورآالت با

روح تنوعطلب آنها سازگاری دارد.
تمایل نوجوانان و بعد جوانان به زیورآالت بدلی از یک طرف
و جمعیت قابل توجه نوجوانان و جوانان در جامعهی امروز ما
از طرف دیگر باعث ش��ده بازار بدلیجات در ایران بیشازپیش
رونق گیرد .با وجود آنکه س��اخت و تولید زیورآالت بدلی در
اقوام ایرانی تاریخچهای کهن داشته است ،ولی متأسفانه امروزه
تولیدات داخل سهم اندکی از بازار را در اختیار دارند و این در
حالی است که نزدیک به 90درصد بازار بدلیجات در ایران متعلق
به کشورهای چین ،مالزی و هند میباشد (بختیاری.)1385 ،
زیورآالت ترکمن یکی از زیورآالت سنتی و اصیل ایرانی است
که کمکم به فراموشی سپرده میشوند .با توجه به مصاحبه با
فروشندگان و تولیدکنندگان این زیورآالت ،آنچه روشن است،

وﯾﮊگیها و خصوصیات دورهی نوجوانی

دورهی نوجوانی حد فاصل بین دوران کودکی و بزرگسالی
و در محدودهی س��نی  12تا  18سالگی تعریف شده است .این
دوره که با بلوغ جنسی و احساسی همراه است از بحرانیترین
مراحل زندگی انس��ان بشمار میرود ،تا جایی که استانلی هال
متخصص روانشناسی بلوغ ،آن را دورهی طوفان و یک جهش
ناگهانی میداند (س��ایت تبیان .)1389 ،در این دوره ،رفتارها و
واکنشهای نوجوان منطقیتر و عاقالنهتر میشود .او بهتدریج
استقالل مییابد و کمکم وابستگیاش را به والدین خود کاهش
میدهد .فرد در نوجوانی بهش��دت نیاز دارد که دوس��ت بدارد
و دوس��ت داشته ش��ود .در این سنین بیش��تر عالقه دارد که
پیوندهای دوس��تی برقرار کند و نظر دوستانش در رابطه با او
برایش بسیار مهم است .این دوره بهترین مرحله برای انتخاب
هدف اس��ت .نوجوان نهتنها به آنچه هست فکر میکند ،بلکه به
آنچه میتواند باشد نیز میاندیشد (مودب .)1378 ،او اکنون در
بهتری��ن مرحله از زندگی خود قرار دارد ،مرحلهای که میتواند
برای آیندهاش برنامهریزی کند.
از دیگر مش��غلههای مهم نوجوان در ای��ن دوره هویتیابی
اس��ت .یافتن الگوی مناس��ب در زندگی او و آیندهاش بس��یار
تأثیرگذار اس��ت .در این سنین او به ظاهر خود بسیار حساس
اس��ت و دوس��ت دارد زیبا و جذاب در اجتماع ظاهر ش��ود که
البته این میل در دختران نوجوان بسیار قویتر است (عطاریان،
 .)1388در آخ��ر تنوعطلبی و نوگرایی از خصوصیات بارز این
دوره میباشد.

زیورآالت محبوب نوجوان

نوج��وان بنابه اقتضای س��ن خود تنوعطلب و نوگراس��ت؛
ب��ه همین دلیل ب��ه تغییرات مد توجه بس��یار دارد و با انتخاب

این زیورآالت هماکنون بیشتر توسط افراد مسن و آن هم فقط

پوش��ش از جمله زیورآالتش مطابق با م��د روز درصدد جلب

تقاضا در بازار بدان دلیل اس��ت که تولیدکنندگان ،خواس��ت و

او در خرید زیورآالتش بش��مار میرود (ترکاش��وند.)1387 ،

در مراس��م خاص سنتی و قومی استفاده میشوند .این کاهش
نیاز نوجوانان و جوانان را نادیده میگیرند .همچنین در طراحی
این زیورآالت هیچ بداعتی برای جذب این گروه که اصلیترین
خریداران این کاال بشمار میروند نداشتهاند.

توجه دیگران است .بنابراین مطابق ُمدِروزبودن از فاکتورهای

همانطور که اش��اره ش��د نوجوان در ای��ن دوره عالقهمند به
تشکیل گروههای دوستی است و گاهی از زیورآالتی که نشانگر
تعلق او به گروهی خاص یا گروه او و دوستانش است ،استفاده
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میکند .در این مورد ،خاصبودن زیور برایش بس��یار اهمیت

خواننده ،هنرپیش��ه و ورزش��کار مورد عالقهاش پیروی کند.

دارد؛ به همین دلیل گاهی از خالقیت خود برای درس��تکردن

بههمیندلی��ل با الگوبرداری از آنها پوش��ش و زیورآالتش را

آن اس��تفاده میکند .دستبندهای دوس��تی که به دور مچ گره

نظیر پوش��ش و زیورآالت آنها انتخاب میکند (پاتل .)2010 ،

میخورد ،نمونهای از این زیورهای دستس��از اس��ت (افروز،
.)1390

نهایت ًا نوجوان جویای تفاوت با دیگران اس��ت ،پس از راهها و

ش��یوههای گوناگون استفاده میکند تا تمایز خود را با دیگران

نوجوان همچنین دوس��ت دارد از ش��خصیتهای مهم مانند

به اثبات رساند.

تصاویر  )1نمونههایی از زیورآالت نوجوانان

زیورآالت ترکمن

ترکمنها یکی از اقوام ایرانی هستند که در ساخت زیورآالت
س��نتی قدمتی کهن دارند .س��اخت زیورآالت در این قوم س��ه
جنب��هی مذهبی ،تزیینی و اقتصادی داش��ته و ملهم از آداب و

رس��وم و س��نن آنها بوده اس��ت .زیورآالت ترکمن عمدت ًا از
جنس نقره هستند و کاربرد وسیع این فلز از یک طرف به دلیل
ارزان��ی و س��هولت کار با آن و از طرف دیگ��ر به علت اعتقاد
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این قوم که نقره را باعث فروتنی میدانس��تهاند میباش��د .این
زیورآالت در ابعاد بزرگ و سنگین ساخته میشوند و علیرغم
بزرگی و وزن زیادش��ان ،در گذش��ته زنان و دختران ترکمن
آنها را همیشه همراه خود داش��تهاند (قزلجه .)1387 ،سطوح
این زیورآالت با طرحها و نقوش گوناگون و با سنگهای عقیق،
فیروزه و یا شیشههای رنگی تزیین میشوند .به اعتقاد ترکمنها
ترکیب سنگ و فلز انسان را از نیروهای ناشناخته حفظ میکند.

این زیورآالت اغلب در حرکت تولید صدا میکنند ،گویی صداها
ارواح شرور را دور میکنند (محمدی .)1388 ،از دیگر اعتقادات
ترکمن اهمیتدادن به رنگ قرمز است .ترکمنها این رنگ را نماد

تقسیمبندی کرد که عبارتاند از (سایت کلوب ترکمن:)1389 ،
 -1زیورهایی که مربوط به س��ر میباشند و در جلوی سر،
پیشانی و موها قرار میگیرند.

عشق دانسته و در منس��وجات خود حتی لباس عروس از این

 -2زیورهایی که به لباس وصل میشوند.

رنگ استفاده میکنند .عالوهبر تمام موارد ذکرشده ،بهکاربردن

 -3زیورهایی که بهصورت مجزا اس��تفاده میشوند .مانند

پارچه بهعنوان جزئی از جواهرات نیز از دیگر مش��خصههای
ویژهی زیورآالت ترکمن بشمار میرود.

النگو ،گوشواره ،انگشتر ،گردنبند ،بازوبند و کمربند.
 -4زیورهای��ی که مربوط به ابزار کار زنان میش��وند مثل

بهطورکلی زیورآالت زنان ترکمن را میتوان به سه گروه بزرگ

تزیین اشیای کاربردی ،نظیر انگشتانه و شانهی سر.

تصاویر  )2نمونههایی از زیورآالت ترکمن
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 -1طرحه��ای هندس��ی -2 ،طرحه��ای مله��م از گل و گیاه،

نقوش در زیورآالت ترکمن

ترکمنها در ساخت زیورهایشان از نقوش متنوعی استفاده کردهاند
که ملهم از اساطیر و طبیعت پیرامونشان بوده است .بهطورکلی میتوان
این طرحها را به چند گروه تقسیم نمود (سایت کلوب ترکمن:)1389 ،

-3طرحهای ملهم از حیوانات -4 ،طرحهایی به ش��کل قلبهای
قرینه -5 ،طرحهایی به شکل وسایل زندگی مثل :اشکالی چون
تیر و کمان ،شمشیر -6 ،طرحهای ملهم از ماه و ستاره.

تصاویر  )3نمونههایی از نقوش زیورآالت ترکمن

طرح پیشنهادی

با توجه به هدف پروژه و يافتههای تحقيق ،طرح پیش��نهادی
ارائهش��ده آميخت��های از هویت زیورآالت ترکمن و س��لیقهی
نوجوان میباشد.

وﯾﮊگیهای طرح

این زیور که «آسانا » نام دارد ،از دو بخش تشکیل شده است:
 -1بخ��ش اصلی که از جنس پارچه میباش��د  -2تزییناتی از
جنس نقره و مهرههای رنگی که بر روی پارچه دوخته میشوند.
از ویژگیهای برجس��ته این طرح آن اس��ت که نوجوان میتواند

تصاویر  )4طرحهاي پیشنهادی طراح

تصاویر  6و  )7اجزای هر بسته

تصویر  )5دوختن تزیینات نقرهای و مهرههای رنگی بر روی پارچه
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با سلیقهی خود زیورآالت متفاوت و متنوعی را بسازد .او همچنین

پارچه دارای حلقه یا سوراخ میباشند .این تزیینات در پنج شکل

میتواند بهراحتی تزیینات را بر روی انواع وس��ایل شخصی خود

و به تعداد مشخصشده در جدول  1در یک بسته به همراه سایر

مثل کیفش بدوزد و بعد از مدتی آن را برداش��ته و یا تغییر دهد .در

اجزای مجموعه (تصاویر  6و  )7به مشتری ارائه میشوند.

طراحی این زیورآالت از ویژگیها و عناصر هویتس��از زیورآالت

نتیجه

ترکمن استفاده شده است .تزیینات نقرهای دارای نقوش ترکمن بوده

با توجه به ه��دف اصلی این پروژه که همان��ا احیای زیورآالت

و رنگ قرمز که پرکاربردترین رنگ در صنایعدستی ترکمن میباشد،

ترکمن بوده است ،در طراحی آسانا عناصر هویتی این زیورآالت در

رنگ اصلی در این مجموعه بشمار میرود .از پارچه بهعنوان متریال

نظر گرفته شده است .این مجموعه عالوهبر ارضای میل به زیبایی

اصلی اس��تفاده شده که آن هم جزئی از زیورآالت ترکمن میباشد.

و تنوعطلبی در نوجوان ،میتواند او را با فرهنگ و هنر ترکمن آشنا

در ضمن پارچه یکی از متریالهای جذاب در زیورآالت نوجوانان و

س��ازد و منجر به گس��ترش آن در جامعه گردد .بهعالوه آسانا در

رنگ قرمز رنگی هیجانانگیز و نشاطآور برای آنها بشمار میرود.

رشد و پرورش خالقیتهای ذهنی نوجوان قدم برداشته و او را در

در این مجموعه تزیینات نقرهای برای دوختهش��دن بر روی

یافتن هویت ایرانی خود یاری داده است.

جدول  )1اشکال و تعداد تزئینات نقرهای

تصویر  )8آسانا
پینوشت:
1 . Stanley hall
2 . friendship bracelet
3 . Barat patel
 .4آسانا در زبان ترکمن بهمعنای دختر زیبا میباشد.
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