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و هنر 25-39: 1390 تابستان،4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

دركاركرد قوانين ي ايرانهاازدواج بين تركمن عرفي
∗منيژه مقصودي

و تحليل الگوي ازدواج در بين تركمن:چكيده و تجزيه ميهاي اين مقاله به بررسي اين. پردازدايران

و نيز بر پايهي، اقامت در محل، مشاهده، مصاحبههاي كيفپژوهش با تأكيد بر روش ويهاي باز اسناد

ي تركمن جامعهدر اين مقاله ابتدا به معرفي اجمالي. تركمن انجام شده استيمدارك موجود از جامعه

ميو سپس به برخي از ويژگي پردازيممي هايي كه فرهنگ كنيم، ويژگيهاي كليدي اين جامعه اشاره

يكتركمني بر پايه و به صورت بافتي ازي آن شكل گرفته و متشكل از. عناصر گوناگون است پارچه

ازدواج: زير قابل تأكيد استموارد،ي تركمن مورد بحث در اين پژوهشكليدي جامعه هايجمله ويژگي

و مجموعهدرون و ازدواجهمسري، پدرتباري، پدرساالري، پدرمكاني . هاي اجبارياي از قوانين عرفي ازدواج

و شواهد و سپس با داليل و تعيين مهريه آغاز نموده عيني به مبحث ازدواج را با شرح قوانين عرفي ازدواج

مينقش ثابت بودن ميزان مهريه: ايم، از جملهكند پرداختههاي متفاوتي كه مهريه در اين جامعه بازي

و از سوي ديگر انعطاف شربراي تمامي اقشار روستايي هاي درونازدواج:ايط گوناگوني چونپذير بودن در

و برون شهري روستاييو برون مباحث فوق در مجموع به صورت مجموعه عناصري از بافت.و نيز درون

ميجامعه و همه جانبهي تركمن ميباشند كه شناخت عميق .ي تركمن منجر شودتواند به شناخت جامعهي آن

.، لويرات، پدرساالري، پدرتباري، پدرمكانيهمسري، مهريهتركمن، ازدواج، درون:هاي كليديواژه

 مقدمه
بها يكي از اقوام آسياي مركزيتركمن ه سمت اند كه طي سه مهاجرت بزرگ از قرن ششم ميالدي

يرقيرزها،ق،هاكالموك: كنار ساير اقوام از جملهها در آسياي مركزي در تركمن. اندفالت ايران كوچ كرده

 
 mnj_maghsudi@yahoo.com دانشگاه تهران شناسيگروه انسان دانشيار∗

mahsudi@chamran.ut.ac.ir                       
www.maghsudi.info 

 22/08/1389:پذيرشتاريخ 22/01/1389: تاريخ دريافت
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و هنر 26  1390 تابستان،4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

و ازبكتاتارها، مغول بهها ميصورت كوچها آنعلي. كردندنشين زندگي آنكه ده قرن از رغم ها مهاجرت

و بيش ويژگيبه ايران مي و فرهنگي خود را حفظ نمودهگذرد، كم بهاين ويژگي. اندهاي قومي خصوص در ها

و ازدواج قابل مشاهده است ساختار خانواده كه در واقع همان سازمان اجتماعي. ساختار خانواده، خويشاوندي

ميآن .ي تركمن نشأت گرفته استهاي منحصر به جامعهشود، از ويژگيها محسوب

و ازدواج با توجه به اين واقعيت است كه خويشاوندي از سنگ انتخاب موضوع ساختار خانواده، خويشاوندي

و شناخت هر بناهاي انسان جامعه از طريق انجام تحليل عميق از نظام ازدواج، روابط شناسي است، لذا درك

و فرهنگي كه ناشي از روابط خويشاوندي است، ميسر مي و سببي، قوانين عرفي اجتماعي، اقتصادي .شودنسبي

و ازدواج در ميان تركمن روابط خويشاوندي،به بررسي قوانين عرفي كه اين مقاله اختصاصهاخانواده

ويبر پايهدر ابتدا دارد،  و گسترده اسناد و سپس تحقيقات ميداني وسيع اي انجام مدارك موجود انجام شده

ب. گرفته است و دوستي با تركمنيتدريج با ايجاد رابطههامكان مطالعات ميداني نيز و جامعهنزديك يها

بستركمن جامعهيكه جامعهبا توجه به اين. برايمان ميسر گرديد تركمني و نفوذ به درون آن به اي است ته

نيسادگي امكان و با قدميرو زمينه، از اينستپذير شدمطالعات ميداني بسيار به كندي . هاي آهسته فراهم

و قوانين عرفي از دستاوردهاي بسيار كليدييتحقيق درباره و ازدواج و تحول الگوي خانواده اين تغيير

،2تباريتك،1همسريدرون: اصل پنجياي ايران بر پايههقوانين عرفي در بين تركمن. استپژوهش 

هاي كليدي همسري از جمله ويژگيدر حقيقت درون. قرار دارد5ساالريپدرو4مكانيپدر،3تباريپدر

.شده استتركمن است كه باعث حفظ اين سننيجامعه

 هاي ايرانمعرفي تركمن
كهاناز آسياي ميانهيكي از اقوام ها تركمن ها، ها، قيرقيزها، ازبككالموك: در كنار ساير اقوام از جملهد

و مغول ميتاتارها سو به ها طي سه مهاجرت بزرگ از قرن ششم هجري با اينتركمن. كردندها زندگي

 
1. Endogamy  
2. Monolineal 
3. Patrilineal 
4. Patrilocal 
5. Patriarchal 
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27 در بين زنان تركمن ايران عرفي قوانينكاركرد

و با كسب اجازه از در زمان حكوم هفتم هجرييدر سده آنها.ايران كوچ كردند فالتسمت ت سامانيان

از كمي.)5،387ج:1371محمد، معين(ي فالت ايران اقامت گزيدندشرقها در شمالآن بعد، پس

ت و محمود، در منطقه سلطانيها، با اجازهغزنويان، طوايفي از تركمنيسيس سلسلهأانقراض سامانيان

مييعني سرزمين كنوني تركمن»تركمن صحرا« بعدها پس از پايان).جاهمان( شوندهاي ايران، مستقر

و نتيجتاً كاهش وسعتجنگ ها نيز بين سه كشور جغرافيايي فالت ايران، تركمن–سياسيهاي متعدد

و تركمنستان كنوني تقسيم شدند .ايران، افغانستان

هاي ها از سوي خاناقوام تركمن در قرن شانزده ميالدي به داليلي چند از جمله استثمار تركمن«

و فئودال زنخيوه و نياز به مراتع وسيع،هاي قاليق به علت و دگي شبانكاري و مناطق خوش آب سرسبز

و در مراتع شمالي ايران، از استان هاي هوا به تدريج از فالت شمال تركمنستان شروع به حركت كرده

بخيخراسان گرفته تا سواحل شرقي درياچه ميخزر كه پراكنده دهد،ش شمالي استان گستان را تشكيل

ها هرچند كه حضور تركمن. نوزدهم ميالدي ادامه داشتها به سرزمين ايران فعلي تا قرنكوچ تركمن. شدند

و كوچرو بود ولي تركمنهدر اين مناطق با مقاومت محلي فراوان روب و نشينيها نيز با زندگي متحرك

و گريز خود توانستند حضور خود را در اين منطقه تثبيت نمايند كوچ).1359:56،لوگاشوا(»جنگ

ها بر طبق ميالدي يعني تا تسخير كامل تركمنستان توسط روس 1881ها به سمت ايران تا سال تركمن

تحت نشين تا شمال رود اتركخال بخش اعظمي از مناطق تركمنآبر طبق قرارداد. قرارداد آخال ادامه داشت

و بخش جنوبي رود اترك تحت عنوان  تركمن صحرا كه در واقع عنوان تركمنستان به روسيه تعلق گرفت

همبخش شمالي استان گلستان را تشكيل مي ).48: 1366، گلي( ايران باقي مانديچنان تحت سلطهدهد

هر ايل به چند طايفه.ندشوتقسيم مي8و تكه7، گوكالن6هاي ايران به سه ايل بزرگ يموتنمترك

بهو هر طايف و هر تيره به زيره ميو در نهايت خانواده9تيره تا سطح ابهچند تيره هويت. شودتقسيم

ب. استهاي بارز اين قوم قومي از جمله ويژگي گوگالن عقايد فرقه طايفه خصوص در ميانهدر ميان آنان

.نقشبنديه رواج دارد

6. Yumot 
7. Goklan 
8. Tekke 
9. Obe 
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و هنر 28  1390 تابستان،4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

و تابع شاخهتركمن ت»تركمنچه«ها زبان تركمن.اندحنفييهاي ايران همگي اهل سنت ركمني يا

يك. است .هاي زبان تركي استي از شاخهاين زبان

ا مركزبر طبق آخرين برآورد و بر 1384العات، جمعيت اين استان در سالطآمار نفر 1619953بالغ

ت.باشدمي ، بلوچ)درصد33(ر قوميت تركمن كيد است كه جمعيت اين استان تركيبي است از چهاأقابل

و ها، افغانقزاق:بر اقوام ذكر شده، اقوامي مانندعالوه ). درصد46(و فارس)درصد16(، سيستاني)درصد3( ها

).46: 1384، مقصودي(ندهستدر اين استان ساكن درصد2ها با جمعيت كولي

 تركمنيهاي كليدي جامعهويژگي

آناقوام آسياي مركزي هستند كه عليها يكي از تركمن آنرغم ها به كه بيش چند قرن از مهاجرت

از،گذردايران مي و اي فرهنگي خود را هنوز حفظ نمودههويژگي برخي در به برخي از قوانين عرفي اند

و ازدواج .ندپايبند ساختار خانواده

و بقاي قوانين عرفي بايد به چند ويژگي خاص جامعه و چگونگي حفظ تركمنييبراي درك علت

: ها موارد زير قابل ذكر استاين ويژگياز جمله.توجه نمود

؛همسريندرو.1

؛تباريتك.2

؛تباريپدر.3

؛ساالريپدر.4

.مكانيپدر.5

 همسريدرون

و تعيينبرده، ويژگي درونويژگي نامپنج از ميان ييك مقايسه.اي داردكنندههمسري نقش كليدي

مي عرفي،يگانهسهساده بين قوانين و مدني نشان كهشرعي بر دهد اساس فرهنگ قوانين عرفي كه

ب دروتدريجهجامعه ودر طي ساليان دراز و هم تنيده شده و جان آن جاي گرفته بسيار جان در دل سخت

گو، از اينستديرپا ميرو هر و پيروي. گيردنه تغييري در آن به كندي صورت سرپيچي از قوانين عرفي

بنكردن از آن مجازات و محروفرد از به طردشدن منجر دنبال دارد منجملهههاي جمعي را م شدن جامعه
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29 در بين زنان تركمن ايران عرفي قوانينكاركرد

مياز پاره رب. است همسريدرونترين اين قوانين عرفي قانون از جمله كليدي.دشواي امتيازات اجتماعي

هم همسري،طبق تعريف درون هاي خود ازدواج گروهيافراد يك گروه بايد درون گروه خود يا به عبارتي با

كه 10همسريكه بر طبق قوانين ازدواج بروندر حالي. حق ازدواج ندارنداز گروه با افراد خارجهاآن. كنند

ندهستافراد ملزم به ازدواج با افرادي خارج از گروه خود است، همسريدروننقطه مقابل قانون

).35: 1385مقصودي،(

بننداهمسردرون ها به معني دقيق كلمهتركمن  گروه. باشد در درون گروه خودها بايد براين ازدواجا،

ازدواج با يا به عبارتي همسري،رو ازدواج برونايناز. استافراد تركمنيشامل كليهها از نظر تركمن

همتركمن غير آنگروهي يا غير .ه نيستپذيرفتهااز نظر

 هايحلقههمسري در درونيقاعده تنها به معني ازدواج با تركمن نيست، بلكه همسريدرونيدايره

يهدر داير ترجيحاً بايد همسريدرون بنابراين. اج با افراد دورترتر است تا ازدوپذيرفتهتر كوچك

اند ارجحيت ها كه همگي متعلق به يك تيره ازدواج عموزاده بدين ترتيب، مثالً. شود محدودتري انجام

و در نهايت ازدواج دارد به ازدواج بين دو تيره و ازدواج بين دو تيره ارجحيت دارد به ازدواج ميان دو طايفه

و نه با غيرتركمن يهري جريان انبساطي را تا سطح جامعهمسدرونيهبنابراين داير. بايد با تركمن باشد

ميبدين صورت درون. كند تركمن طي مي شود كه قوانين گوناگون عرفي در جامعه حفظ همسري باعث

و از نسلي به نسلي ديگر منتقل شود نين عرفي از نسلي به گروهي با تكرار قواهاي درونازدواج.شود

.استديگر در تداومينسل

 پدرمكاني، تباري، پدرتباري، پدرساالريتك
و پدر،تباريتك: چهار ويژگي ديگر از جمله مذكوربه جزء ويژگي در ميان مكانيپدرتباري، پدرساالري

تكبرخي از ويژگي با مروري بر مطالعات كالسيك،.ها وجود داردتركمن به تبار پدر- تبارهاي جوامع

تكنظامدر: توصيف شده است صورت زير فپدرتبار- تبارهاي خويشاوندي و پسرر، نام پدر به زندان دختر

يا(شان فرزندان پسر هستند كه اين نام را به فرزندان شود وليمنتقل مي مي)پسر دختر  كنند منتقل

مينشانگر تبار خويشاوندي پدرت1ارهشم ودارمن.)87: همان( .باشدباري

10. Exogamy 
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و هنر 30  1390 تابستان،4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

 تبار خويشاوندي پدرتباري)1( نمودار

واپدرتبار همگي پدرساالرسنتي هاي نظام و مدني در جوامع پدرتبار قوانين عرفي، ند و شرعي

و پدرهاي پدردر نظام. حقوق مردان بر زنان استاساس چيرگي پدرساالر بر .زني وجود داردساالر، چندتبار

بادر چنين جوامعي، دارايي و،هاي بيشترداشتن زمين در ارتباط مستقيم ن زنان داشت چنينهمدام بيشتر

و پدرهاي نظام كاني نيز از ديگر ويژگيمپدر.و فرزندان بيشتر است به. استساالر هاي پدرتبار پدرمكاني

و مسئول محسوبالعمر از نيرويبرخوردار شدن دائميتواند به منزلهتعبيري مي رو. شود كار فعال از اين

همت مهريه هميشه با پدرپرداخ برده را دارا تركمن هر چهار ويژگي ناميجامعه.بوده استهرامكاني

مينشانگر ويژگي پدرتباري جامعه2نمودار شماره. است . باشدي تركمن
ي ايرانهاتركمنپدرتبار-سويهيكتبار خويشاوندي)2(نمودار

تك–هاي ايران خويشاوندي تركمن اي از نمودارنمونه∗  پدرتبار- تبارخويشاوندي
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31 در بين زنان تركمن ايران عرفي قوانينكاركرد

 ازدواجقانون تبادل در
كهمطالعات ميداني نشان مي نب دهد، در مواردي الگوي اشد، پرداخت مهريه در توان خانواده داماد

بهيعالوه بر پرداخت مهريه از طرف خانواده.استغالب مكانيمادر جز داماد نيزييپدرعروس، مبلغي

.دشوبه عنوان شيربها به مادرعروس پرداخت مي

آندر مقابل چنين پرداخت. داماد استيخانوادهيمخارج عروسي هم بر عهدهيكليه چه كه هايي

مييعروس با خانوادهيخانواده ميكند در غالب قانونداماد مبادله به عبارتي. گيردعرفي پدرمكاني قرار

ميداماد، در مقابل تمام پرداختياقامت زن در خانواده ت. باشدهاي ذكر شده اأقابل ست كه عروس كيد

ميهمواره با خود جهيزيه .آورداي نيز

و داماديتبادل بين دو خانواده قانون، نشانگر1جدول شماره در بين. باشدميها در بين تركمنعروس

آنعناصر مبادله و ديگري شده بين دو خانواده، پيروي از چه كه اهميت بنياني دارد، يكي مهريه است

ميمثال. انيمكاقامت پدرالگوي  پرداخت كه در برخي موارد، در مقابل عدم دهدهاي مختلف نشان

.شودمهريه، الگوي مادرمكاني جايگزين الگوي پدرمكاني مي
 هاي ايرانتبادل در ميان تركمنيدايره)1( جدول شماره

تبادلدايره

داماديخانواده عروسيخانواده

مهريه

بهاشير

مخارج ازدواج

و چشم روشنيطال

جهيزيه

مكانيالگوي پدرعروس

را تركمنياستحكام ساختار فرهنگي جامعهبرده همسري در كنار چهار ويژگي نامدرون ويژگي

هم.دوشميسبب  يكاين چهار ويژگي ميديگر به گونهچون چهار حلقه در كنار هرگاي قرار يرند كه

مييك در جهت تقويت حلقه همهاي چهارحلقه. كندهاي ديگر عمل از ساختاري،چون گانه متشكل
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و هنر 32  1390 تابستان،4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

ب ميهعناصر گوناگون فرهنگي و پدرساالري استوار جامعه براساس پدر هايهپايدر واقع. رسدنظر تباري

و ساير ويژگي يكاست و نيز در جهت تحكيم ديگر حضوري ها در جهت تحكيم اين ويژگي كليدي

ميپر و 11لويرات، اجباريهاي، ازدواجعرفي ازدواجبراساس چنين ساختاري است كه قوانين. يابندمعني

. گيردقوانين توارث در اين جامعه شكل مي

درمهريه براي تمام خانواده ها مقدارعرفي تركمنبر طبق قوانين يك ها از اقشار گوناگون سطح

و حتي در سطح يك شهر ثابت و از شهري به شهر. است روستا  اين مقدار از روستايي به روستاي ديگر

كهيهاي بسيار شاخص جامعهاز ديگر ويژگي. ديگر متفاوت است پدر داماد كل مهريه تركمن اين است

.پردازدبعروس به پدربايد در صبح روز عقد شده را تعين

ميشيربها نيز به خانواده،عالوه بر مهريه هم. گيردي عروس تعلق ميعروس نيز . بردراه خود جهيزيه

و شهرها از طرف.ي داماد استي خانوادههمخارج عروسي بر عهد عالوه بر موارد فوق در برخي از روستاها

ميخانواده  هاياين ويژگي. نشان داده شده است2دهند كه در جدول شمارهي داماد مقداري طال به عروس

. عرفي ازدواج استكلي قوانين

مييخانوادهعروس، عروس متعلق به در مقابل پرداخت مهريه به پدر به عبارتي از الگوي.شود داماد

مهمان.كنندپدرمكاني پيروي مي و به ازاي پرداخت مهريه الگوي طور كه ذكر شد قدار مهريه ثابت است

تيولي نكته. مكاني وجود داردپدر ميوجه اين است كه مقدار مهريه قابلجالب باشد، به انعطاف نيز

ميارتي در تحت شرايطي خاص تغيعب . كندير

يل در يكي از مطالعات ميداني چشمه متوجه شدم كه به دليل الل بودن داماد، ميزان در روستاي

كه. برابر افزايش يافته بود3مهريه عروس تا  عروس داراي اگر عكس اين قضيه نيز چنين است

را. يابد مشكالت جسمي باشد، ميزان مهريه پرداختي كاهش مي به صورت تبادلي بين بنابراين اگر ازدواج

كايبا تغيير شرايط طرفين، ميزان مهريه در نظر بگيريم، خانوادهدو  ميهشپرداختي ، اين يابدو يا افزايش

ميمقدار بسته به نظر ريش .كنندسفيدان دارد كه دركنار والدين ميزان مهريه را در چنين شرايطي تعيين

و يا هاي درون يا برونشود، مربوط به ازدواجمييط ديگري كه باعث تغيير مهريه از جمله شرا شهري

كه. روستايي استدرون يا برون و يا برونهاي برونمقدار مهريه ازدواجبدين صورت شهري روستايي

ميا2جدول شماره.يابدافزايش مي .دهدطالعاتي را در اين مورد نشان

12. Levirate  
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33 در بين زنان تركمن ايران عرفي قوانينكاركرد

و روستايي در سال تنوع ميزان مهريه را در نقاط مختلف)2(جدول شماره  1387شهري

 طال ميزان مهريه نام منطقه

طال 700000الي 600000 تومان 1300000گنبد كاووس  تومان

غرب شهرستان گنبد
 تومان 1200000الي 1000000روستاي ايمر

و  تومان 1200000الي 1000000سفالروستاي ايگدرعليا

 تومان 1300000الي 1000000پشمك پناده

شمال شهرستان گنبد
 تومان 1400000آق آباد

 تومان 1400000سارلي مختوم

تومان1400000توتلي كوچك

 تومان 1400000عرب شرنگ

تومان1400000كسكن قوجق

 تومان 1400000چاي قوشان

 تومان 1400000حاجي قوشان

 تومان 1500000گليداغ

 تومان 1000000يل چشمه

طال تومان 600000روستاي مختومجنوبيمنطقه  مقدار كمي

طال- تومان 500000 تومان 1300000الي 1200000برون روستاي مختوم

طال- تومان 500000 تومان 1000000روستاي قول حاجي

طال- تومان 500000 تومان 1300000برون روستاي قول حاجي

و اينچهداشلي  تومان 1500000برونبرون

ودرون روستاي داشلي برون
بروناينچه

 تومان 1000000

تنگراه گلستان
طال- تومان 700000 تومان 700000مهريه درون وستايي

طال تومان 2000000مهريه برون وستايي  مقدار كمي

 طال با توافق تومان 1000000قزلجه آق امام

طال- تومان 600000 تومان 1400000الي 1300000برون روستاي قزلجه آق امام

 تومان 1400000الي 1300000روستاي خط نوكاكا
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و هنر 34  1390 تابستان،4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

حددرون حفظتوجه در اين امر نهفته است كه قابلينكته با است همسري تا بدان كه اگر ازدواجي

و يا شهر ان مييجام شود مهريهخارج از روستا د وجود دارهايي به عبارتي مكانيسم.يابدپرداختي افزايش

و پايداري قوانين ميعرفي جامعهكه باعث ثبات ه شرايط ديگري كه منجر به از جمل. شودي تركمن

زن در رابطه با متفاوت بودن ميزان مهريه يك نوعروسپذير بودن مهريه است، انعطاف 35و يك بيوه

مي40الي مي. باشدساله ساله40يا35يك بيوه زن دهد كه ميزان مهريه براي تحقيقات ميداني نشان

مي3تا2معموالً  ،كارياز عمده داليل بارز اين مسئله در تجربه. يابدبرابر مهريه يك تازه عروس افزايش

و توان و مندي در امور خانهمهارت . است هاي كشاورزيفعاليتداري

اانسان و خويشاونديشناساني كه مطالعات خود را متمركز بر خانواده ت نموده زدواج ،كيد بر ازدواجأاند،

و شوهر دارندمانند تبادلي دو طرفههب و.بين دو خانواده زن پيشتر نيز گفتيم كه در جوامع كشاورزي

و دام بيشتر كه نشانه ويدامداري كه وسايل تكنيكي به قدر كافي رشد نكرده، داشتن زمين ثروت

داشتنيرو داشتن زنان بيشتر به منزلهاز اين. نياز داردكار فزاينده نيروي قدرت است به طور طبيعي به

بنيروي و نيز داشتن فرزندان بيشتر خصوصاً فرزندان ذكور بيشتر، همه باال بودن مقاميمنزلههكار بيشتر

. استو منزلت شخص 

ب خانواده گرفتن يك عروس از يك خگرفتن يك نيروييمنزلههدر واقع و اين انواده استكار از آن

كارو كاهش يك نيروي) شوهريخانواده(خوديكار به خانوادهبه معناي افزايش يك نيروي له دقيقاًأمس

مي. باشدمي)زنيخانواده(ديگرياز خانواده توان منطقاً چنين استنباط نمود كه پرداخت مبلغي بنابراين

بيبه خانواده و گرفتن عروس در مقابل آن تي جهت از دست دادن يك پرداخت خساريمنزلههعروس

.دكنغ پرداخت شده را اصطالحاً مهريه بناميم تغييري در واقعيت امر نميحال اگر مبل. است كارنيروي

زير در رابطه با هاي تركمن صحرا به برخي از ويژگييبنا بر تحقيقات ميداني انجام شده در منطقه

: كنممهريه اشاره مي

ومهريه در روز• مييهنگام بردن عروس به خانه عقد  شود؛همسر به طور كامل پرداخت

يكيها در كليه ميزان مهريه براي تمام خانواده• و يا و فقير در محدوده يك شهر سطوح غني

؛ثابت استروستا 

مي• ؛شد در چند دهه پيش، معادل مهريه دام مانند گاو، گوسفند، اسب به پدر عروس پرداخت
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35 در بين زنان تركمن ايران عرفي قوانينكاركرد

و برونهاي برونازدواجيميزان مهريه متفاوت بودن• روستايي هاي درونشهري با ازدواجروستايي

 شهري؛و درون

و يك بيوه زن يك نوعريمتفاوت بودن ميزان مهريه• .ساله40الي35وس

ازيقات ميداني كه به آن اشاره كردم زن كهندر يكي از تحق : من گفتهب»يان بالغ«روستاي سالي

و2مرا به قيمت پدرم« .»گوسفند فروخت10گاو

ميتل كه طرز»نفروخت«يگذشته از واژه جايهبدهد، وجه معامله نيز قي از معامله را در قضيه نشان

و گوسفند بوده است گذشتهپول نقد كه اينك رايج شده در  شده قيمت تعيينيدر واقع به ازا.بيشتر گاو

ب. پرداختند مهريه، دام مي بهاكنون ه خصوص در نقاط شهري رسم پرداخت مهريه به صورت دام ديگر

به البته ظاهراً. كلي از بين رفته است ميچنين . آيد كه از ميزان مهريه نيز در شهرها كاسته شده استنظر

عروسيداماد مقداري طال به خانوادهيدانيم كه در منطق شهري بر طبق رسم جديد، خانوادهولي مي

و روستايي وجود. دهدمي اين تقابل، تفاوتي است كه در حال حاضر در پرداخت مهريه بين نقاط شهري

مه كاووس گنبددر شهري مثالً نقاطدر. دارد ريه به صورت پول نقد از جانب پدرداماد در روز بخشي از

و بخش ديگرعروسي به پدرعروس پرداخت مي ب شود ميهرا وي اي. دهدصورت طال به عروس ن از

ميه در شهر متحولرسمي كه به اين گون بتوان نتيجه گرفت كه مهريهشده عنوانهاي كه در گذشته

مييخسارت به خانواده و مفهوم خود را از دستهبشدعروس پرداخت و به نوعي تغيير تدريج معني داده

و در غالبشكل و نشانه باقي مانده استيافته ما مثالً.هايي از نماد پ نند گذشته مستقيماًمهريه در به

و در محيطايكه طال كه در واقع بخشي از همان مهريه استكهدر حالي. گيردعروس تعلق مي نك

ميتغيير شهري به صورت هديه  و براي عروس خريداري ميوشود نام داده و شودبه خود عروس داده

پسهب برعنوان، مياندازي در بسياري از موارد، زوج جوان ولي. شوداي زندگي آتي وي در نظر گرفته

و وانند بخشي از پول مسكن را تهيه كنندبت فروشند كه احتماالً جهت خريد مسكن يا زمين، طالها را مي

ز اين مسكن احتماالً و نه شدمسكني است كه به نام شوهر مي.ن ثبت خواهد بينيم كه به اين ترتيب

دعالوه بر آن، خانواده. گرددر بازميطال دوباره به نزد شوه خريديهزينه و هاي و طرف نيز بنابر عرف

عقهاتركمنسنت رايج و نيز در روز پاتختيدر روز مي روشنيعنوان چشمهبد . دهند نيز به عروس طال

بكننده بودن قدرت پدرتعيين هاي قدرت پدرساالري، يعني جا از سويي ريشهدر اين چشمهساالرانه

ومي و بيش»كادو«يا به عبارتي)طال(روشني-چشم ساختاريهاي سوي ديگر، جنبهاز رسد كه كم
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و هنر 36  1390 تابستان،4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

و از دل خانواده و نه عمودي بيرون آمده هستهيغربي است كهمي مالحظه.اي با قدرت افقي بدين شود

و در قالب همان خانواده شكل گونه تغيير ميييافته و پدرمكان تكرار و پدرساالر و پدرتبار در.شودگسترده

ميواقع، آن و ازدواج را شكل و در نهايت دهد، مجموعه چه كه قالب خانواده و شرعي اي از قوانين عرفي

آن مدني است ميكه گاه مدهاي روز شكل ظاهري خود را به و گاه حتي در پارهها تحميل اي موارد كنند

ميها ماهيت آن .كنندرا دگرگون

همقوانينيهذا مطالعهمع و مدني ميعرفي، شرعي و ازدواج و اساس شناخت خانواده . باشدچنان پايه

سهياي رابطهاز سوي ديگر بايد به جستجوي گونه و منطقي بين هر يك از قوانين گانه عرفي، شرعي

دو.مدني برآمد بينايگروه در نظر بگيريم، چنين مبادله اگر ازدواج را به صورت يك نوع مبادله بين

شده براي بهاي تعيينكه ولين دليل اينا.به وضوح قابل مشاهده است بنابر داليل زير كامالًها تركمن

و براي كليه نقداً در روز مبادله بزرگو ها يكسان است خانوادهيعروس در هر منطقه قيمت خود را دارد

ع ميقد يعني روز و يا داماد داراي نقص اگركهدومين دليل اين.دشو پرداخت يكي از طرفين، عروس

ميعضو باشد  و يا افزايش در يابدميزان مهريه كاهش بل پرداخت مهريه مقاو دليل ديگر اين است كه

و در صورت عدمالگوي اقامت پدرمكاني مشاهده مي پرداخت مهريه، الگوي مادرمكاني جايگزين شود

يا دال بر اين است كه در مقابل دادن،موارد ذكر شده، تمام. شودمي ن به عبارتي دختر قدي كار، وجه

ازشايد به عنوان خسارتي به پدر ميدست دادن چنين نيروي عروس جهت بدين.شود كاري پرداخت

.صورت مبادله مستقيم، بين دو طرف گاهاً قابل درك است

 لويرات
يلويرات از واژه بر طبق تعريف. هاستخيلي كهن نزد تركمنعرفي لويرات يكي ديگر از قوانين

كه. شوهر مشتق شده استالتين لوير يعني برادر قوم از سويي ريشه در قوانينطبق اين الگوي ازدواج

اين رسم در بين. شوهر خود ازدواج نمايدپس از فوت شوهرش، بايد با برادر يهودي دارد، هر زني

. رواج داردلرها نيزو البته رسم لويرات در بين كردها.مشاهده شده استهاي ايران همواره تركمن

.)1386:74مقصودي،(

ت در اين گونه. كيد بر اين است كه زن پس از مرگ همسرش با برادرشوهر خود ازدواج كندأدر لويرات

و ش موارد اختالف سن اهميتي ندارد و يا سن بلوغ حتي اگر برادر شوهر متوفي زير سن قانوني، يا سن رعي
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37 در بين زنان تركمن ايران عرفي قوانينكاركرد

. جا اهميت دارد، متعلق بودن زن به خانواده داماد استچه در اينآن. شودباشد باز تغييري در قضيه داده نمي

و باقي ماندن زن در خانواده مييفقط خارج نشدن ).78: 1370؛ ساروخاني، 1380:46فربد،( باشدداماد مدنظر

 1382من صحرا كه در سال تركيبرون در منطقهتحقيقات ميداني در روستاي داشلي در يكي از

و مرتب كمربند خود دادم، از پسر بچهانجام مي مياي كه در مقابلم ايستاده بود كرد، پرسيدم را سفت

؟« اين نوجوان تازه ازدواج«:، راهنماي محلي، به من گفت»پنجم دبستان«: او گفت»كالس چندمي

 ها،طبق رسم ما تركمن«: راهنما گفت،»اي بيش نيستاين كه هنوز بچه«:با تعجب پرسيدم»ردهك

مي استبزرگ اين پسر بچه چون شوهر اين خانم كه برادر با فوت كرده، عرفاً اين زن متعلق به او و شود

آن. تواند ازدواج كند كسي ديگري نمي ».ي خواهد ماندها باقاين زن براي هميشه در داخل خانواده

:اي كه در توجيه ازدواج لويرات وجود دارد به قرار زير است كنندهعوامل تعيين

؛پرداخت مهريه در روز عقدعدم.1

 برابر مهريه يك دختر تازه عروس است؛دو تا سه سال،35بيوه زن باالييمهريه.2

مياين بيوه زن كه اكنون نيروي.3 يخانواده، از خانواده شود، قبالً توسط اينكار مهمي محسوب

ب عروس در مقابل پرداخت مهريه گرفته آنهشده است، بعبارتي قبالً پول  اند؛ عنوان مهريه پرداخت كردههرا

و ماهر است؛به معني از دست دادن يك نيرويرفتن عروس از اين خانه.4  كار فعال

آنها در ميان تركمندهد كه ازدواج رسم لويرات نشان مي كه انتخاب آزاد بين دو فرد باشد، قبل از

دو انتخاب دو دوطه، دو تير خانواده، و يا و مالك. استايل ايفه و شرايط جامعه و معيارهاي آن جامعه

و نيز نقطه كننده در ازدواج از جمله عوامل تعيين سفيدان، ريشهاي بزرگان فاميلگيريتصميمنظرات

بودن ازدواج بايد اضافه نمود كه پيوند ازدواج حتي بر اثر فوت دادي در رابطه با قرار.شوندمحسوب مي

ت ين پايان نمييكي از طرف و ييدي است در جهت پايداري برخيأيابد، رسم لويرات قوانين عرفي ازدواج

داخصوص معاملههب مييم به خانوادهياي كه در اثر آن زن به طور .گيردداماد تعلق

ميهاي رسم لويرات بدين ويژگي :شوند صورت برجسته

و نسبي پس از فوت همسر؛•  تعهد به انجام وظايف دوگانه بين خويشان سببي

مي•  دارد؛ گيرد، حتي پس از مرگ يكي از طرفين نيز، ادامه تبادلي كه بين دو خانواده انجام

و فاكتورهايي است بر اهميت ويژگياين نوع ازدواج، تأكيد• هاي اقتصادي، خويشاوندي

.اي در جوامع قبيلهسياسي 
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و هنر 38  1390 تابستان،4ي، شماره2يهدور، زن در فرهنگ

 گيرينتيجه
به سمت بزرگ مهاجرت3طي هجريششمند كه از قرن هستها كه يكي از اقوام آسياي مركزي تركمن

در پس از وقايع سياسي تركمن. ايران آمدند و اتحاد3هاي مهاجر جماهير شوروي كشور ايران، افغانستان

و استقالل  و جمهوري تركمنستان جمهوريقرار گرفتند، كه پس از فروپاشي در بخش( ها، كشور مستقل

شد) جماهير شورويدسابق اتحا و تركمنستان از هاي ساكن ايران، از اين رو تركمن. تأسيس افغانستان

و داراي سابقهايك قوم و فرهنگي مشتركييند انجام هاي ايران بر روي تركمنكه اين تحقيق. اند تاريخي

پ و قوانينگرفته پژوهشي است آناح عرفييرامون ساختار ازدواج .هاكم بر بافت فرهنگي

و درونهاي برون ها مسأله مهاجرت تفاوت از جمله مي. مرزي استمرزي كه چنين به نظري رسد

با استان گلستان زندگي كردهياند، همواره در منطقه مرزيها كه مهاجرين برونمنترك و بسيار كم اند

مي. اند ساير اقوام ارتباط برقرار كرده د به جرأت عرفي اشت كه ويژگي غالب يكي از قوانينتوان اظهار

و عدم ماندن تركمن منزويهمسري، منجر به درون: ازدواج يعني آن ادغامها ها ها با غيرتركمنفرهنگي

عشده است، از اين آناي از قوانين مدهرو بخش همانيهنوز بر پايه، از جمله قوانين ازدواج ها،عرفي

و شباهتقوانين .از قوانين اقوام آسياي مركزي داردي نيز به برخييهاعرف قرار دارد

و ازدواج در به. ايمها پرداختهتركمناين پژوهش ميداني به توصيف الگوهاي خانواده مواردي را كه در زير

ميآن اش :تركمني استيجامعه–فرد شايد بتوان گفت منحصربه- خاصاريبس هايكنيم از ويژگياره

؛عروسداخت مهريه در روز ازدواج به پدرپر.1

درمهريه براي تمام خانوادهبودن مقدار ثابت.2 و گاه حتي ها از اقشار گوناگون سطح يك روستا

؛در سطح يك شهر

و برونهاي برونمتفاوت بودن ميزان مهريه ازدواج.3 و درون هايشهري با ازدواجروستايي روستايي

؛ شهريدرون

زنييمتفاوت بودن ميزان مهريه.4 و يك بيوه .ساله40الي35ك نوعروس

ب درپر اولينكته: كيد استتأدست آمده نتايج زير قابلهبا توجه به اطالعات كليدي داخت مهريه

م بر طبق.باشدروز ازدواج به پدرعروس مي هريه تعيين شده بايد در روز چنين قانوني، تمامي ميزان

با. عروس پرداخت شودشدن عقد از طرف پدرداماد به پدربسته اين در حالي است كه در بين اقوام ديگر

در رو هستيم،هعكس اين قضيه روب مي بدين صورت كه مهريه .شودصورت طالق به عروس پرداخت
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39 در بين زنان تركمن ايران عرفي قوانينكاركرد

ر بدين صورت كه ميزان مهريه.ه استبودن ميزان مهريوم در يكساندينكته و يك وستا در يك شهر

.براي تمامي اقشار يكسان است

 منابع
ت) 1382( گنبددردي راداعظمي و معنوي تركمننگاهي به حيا .ها، مشهد، دانشگاه مشهدمادي

و خويشاوندي،شاي بر جامعهمقدمه)1370( ساروخاني، باقر .سروش:تهرانناسي خانواده

و نظام خويشاونديدرآ)1383( محمدصادق،فربد .نشر پشوتن:، تهرانمدي بر خانواده

در) 1366(اهللامين،گلي .علمنشر:، تهرانهاتاريخ سياسي اجتماعي تركمنسيري

و سيروس ايرديترجمههاي ايران، تركمن)1385( رابعهبيبي،لوگاشوا .شباهنگ:تهران،ي حسين تحويلي

.قطره: عبداهللا توكل، تهراني، ترجمهپيش از اسالميايراني در دورهيخانواده)1373( اكبرعلي،مظاهري

ص5جلدي معين، جلد6فرهنگ)1371( محمد،معين .387ص، فرهنگ اعالم،

و يونسكو) 1384( منيژه،مقصودي .بررسي تنوع قومي ميان تركمن، دانشگاه آزاد

و خويشاوندي،انسان)1386( ----------- .نشر شيرازه شناسي خانواده
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