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چكیده
اين مقاله به بررسي موسیقي منطقۀ کجور در استان مازندران ميپردازد؛ منطقهای که در چند برهۀ
مختلف از تاريخ ،به ويژه از دوره صفويه به بعد ،میزبان اقوام مهاجر با فرهنگهای متفاوتي بوده است.
رويارويي اقوام و گروههای مختلف در اين منطقه ،دو گروهِ فرهنگي «ايل» و «گیل» را به وجود آورده
که در حال حاضر پس از چند قرن تقابل ،به شکل ترکیبي و درهمتنیده تبديل شدهاند.
فرهنگپذيری موسیقايي اقوام مختلف از يکديگر ،در کنار ساير تحوالت اجتماعي و فرهنگي آنها،
همواره قابل مطالعه است ..با توجه به اهمیت و تحلیل اين پديده ،فرآيند فرهنگپذيری در موسیقي
کجور بر اساس روند «تلفیق» و «جانشیني» عناصر موسیقي چند فرهنگ متفاوت در يکديگر مورد
بررسي قرار گرفته است .پژوهش از نوع موسیقيشناسي قومي است و دادهها بر پايۀ کار میداني و
حضور در محل و انجام گفتوگو و ضبط موسیقي گردآوری شدهاند .يافتههای اين پژوهش نشان
ميدهد رويارويي فرهنگهای مختلف در اين منطقه ،تأثیرگذاری آنها بر يکديگر و تلفیق عناصر
فرهنگي در طي زمان ،به نوعي يکپارچگي فرهنگي انجامیده و موسیقي نیز به عنوان يکي از ارکان
فرهنگ ،از اين جريان مستثنا نبوده است.
کلیدواژگان :ايل و گیل ،فرهنگپذيری ،فرهنگ مازندران ،موسیقيشناسي قومي ،موسیقي کجور.

* اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد نگارنده اول است با نام «بررسي موسیقي منطقۀ کجور استان
مازندران» به راهنمايي نگارندۀ دوم که در دانشکده موسیقي دانشگاه هنر تهران به انجام رسیده است.
 1کارشناس ارشد موسیقيشناسي ،دانشکده موسیقي ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ايران .نويسندۀ مسئول
aghaberar.goudarzi@gmail.com

 2استاديار دانشکده هنرهاى نمايشى و موسیقى ،پرديس هنرهاى زيبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
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مقدمه و بیان مسئله
در منطقۀ کجور کنوني 1اقوام گوناگون در دورههای تاريخي گوناگون حضور يافتهاند .از دورۀ
صفويه به بعد (بنگريد به سلطاني )1981 ،اقوامي در اين منطقه ساکن شدهاند که نسل
آنها تا زمان حاضر تداوم داشته است .تنوع اقوام در نهايت به شکلگیری دو گروه بزرگ
«ايل» و «گیل» انجامیده است .مهاجرت يکي از عوامل مؤثر در شکلگیری فرهنگپذيری2
است که موجب اشاعۀ فرهنگي ميشود .در مهاجرت الگـوها و خـصوصیات از فرهنگي به
فرهنگ ديگر جابهجا ميشوند (فیندلي .)11 :1912 ،مفهوم فرهنگپذيری بر ارتـباط
پیوسته و همیشگي گروه های گوناگون بر يکديگر تـأکید داشـته و همچنین دگرگونيهای
فـرهنگي گـروهها را در برمي گیرد .افزون بر آن حـتي اگر برخورد میان دو قوم همیشگي
نباشد ،فرهنگپذيری وجود دارد .يک برخورد فرهنگي کوتاه میان دو جامعه کافي است تا
فـرآيندی شکل گیرد که قادر به تأثیرگذاری بـر تـرتیبات فـرهنگ قبلي بـاشد (دوکوستر،
 .)19:1992فرهنگ متشکل از عناصر بسیار است که يکي از آنها هنر ،من جمله موسیقي،
است و مطالعۀ فرهنگپذيری در موسیقي ،يکي از شاخههای مهم مطالعات فرهنگي است که
به واسطۀ آن ميتوانیم پديدۀ آمیزش فرهنگي و سازگاری و انطباق فرهنگهای غالب با
فرهنگ و تاريخ يک منطقه را بررسي کنیم.
در اين مقاله ،با بررسي پديدۀ فرهنگپذيری در موسیقي اقوام ،در پي شناخت
چگونگي بازتاب اين فرهنگها در يکديگر هستیم .در اينجا قصد داريم که اين تحوالت را بر
پايۀ موسیقي محلي و اجراکنندگان آن در روستاهای کجور مورد بررسي قرار دهیم ،بنابراين
پايۀ اصلي مطالعۀ ما آثار موسیقايي است که نگارندگان طي مطالعات میداني آنها را
گردآوری و ضبط کردهاند و يا در دهههای گذشته افراد ديگری ،آنها را ثبت کردهاند.
اولويت اين پژوهش تنها توصیف يا تحلیل دادههای موسیقايي نیست ،بلکه تالش شده که
آنها در کنار ساير پديدههای انساني مورد ارزيابي قرار گیرند؛ بنابراين فقط از منظر موسیقي
به تحلیل يک پديدۀ صوتي نميپردازيم ،بلکه پديدههای موسیقايي را بر اساس ارتباط آن با
ديگر پديدههای انساني ـ اجتماعي مورد بررسي قرار ميدهیم.

پرسشهای پژوهش
 )1ساختار موسیقايي کجور تحت تأثیر چه فرهنگهای قومي است؟
 )2فرآيند فرهنگپذيری در موسیقي کجور بر چه عناصری از موسیقي تأثیرگذار بوده
است؟
 )9پیوند فرهنگپذيری موسیقايي با عوامل انساني ،اجتماعي و تاريخي مردم کجور
چگونه است؟

 1کجور واقع در بخش کوهستاني جنوب شهرستان نوشهر ،استان مازندران (واقع در شمال ايران).
Acculturation.
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میدان پژوهش
منطقۀ کجور در ناحیۀ جنوبي شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران واقع شده است.1
بخش کجور با مرکزيت شهر پول ،دارای وسعت  1189کیلومترمربع است« .جمعیت کجور
بالغ بر  29هزار نفر است و بر تعداد اين جمعیت در فصل بهار و تابستان افزوده ميشود»
(جهانگیری .)92 :1988 ،کجور در امتداد رشتهکوه البرز واقع شده و بیشتر مناطق کجور را
روستاها تشکیل ميدهند .اهالي هر روستا روايتي از اينکه از کدام نقاط به کجور آمدهاند
دارند .گروههای قومي در کجور به «ايل» و «گیل» طبقهبندی ميشوند .اصطالح گیل در
ابتدا هر محققي را به اهل گیالن بودن اين مردم جهتدهي ميکند ،در صورتي که امروز به
جز خواجهوندها؛ اکثر مهاجرين خود را گیل ميدانند ،2يعني افرادی که معتقدند از نقاطي
مانند طالقان ،اراک ،فارس (شیراز) مهاجرت کردهاند جزء گیل محسوب ميشوند .ايلها در
دورههای تاريخي گذشته توسط حکومتها ی مرکزی ايران برای بازداری از شورش و جنگ
علیه حکومت مرکزی به کجور کوچانده شدهاند .9اگرچه نزاعهای قديمي میان اعضای ايل و
گیل از زمان پهلوی اول به بعد کمرنگ شده است ،اما پیشینۀ تاريخي هنوز هم آنها را در
برابر يکديگر قرار ميدهد .امروز ايل و گیل در روستاهای کجور به گويش مازندراني با لهجۀ
کجوری صحبت ميکنند .دو گويش مازندراني و کردی گويش منطقه کجور را تشکیل
ميدهند .اهالي که به مازندراني تکلم ميکنند آن را گیلکي مينامند ،درصورتيکه تفاوت آن
با ديگر گويش بخشهای مازندران در لهجه است .4در اکثر روستاهای کجور مردم به گويش
مازندراني و با لهجۀ کجوری گفتوگو ميکنند که زبان اصلي منطقه و مبنای ارتباط
محسوب ميشود.9
 1بخش کجور از شمال محدود به شهر نوشهر ،از شرق و جنوب به شهرستان نور و از غرب به شهرستان
چالوس محدود است.
 2رابینو دربارۀ مردم اين منطقه ميگويد سکنۀ نواحي تنکابن و کالرستاق و کجور که سابقاً جزء رستمدار بودند
خود را مازندراني محسوب نميدارند و مازندرانيها نیز آنها را گیلک ميشمارند (.)92 :1983
 9ايل عبارتي است در برابر ساکنان بومي کجور که در ابتدا به اعراب متخاصم نسبت داده ميشد و در دوره
های بعد به اکراد (کردها) و امروز به خواجهوندها ميگويند و تمام کردها را در حال حاضر در کجور خواجهوند
ميگويند .با انقراض حکومت پادوسبانان به دست شاهعباس صفوی ( 1398-339ق) ،رستمدار و از جمله
کالرستاق و کالردشت از آن پس مستقیماً تحت حکومت مرکزی ايران قرار گرفت (سلطاني.)91 :1981 ،
هنری فیلد خواجهوندها را از اقوام کرد ميداند و عقیده دارد در سال  1323م در کالردشت پنج گروه از آنها
عبارت بودند از سلطان قليخاني ،کاکاوند ،لک ،خواجهوند و دلفان .عدهای از آنها در پايان دورۀ کريمخان به
سرزمین قبلي خود بازگشتند ،ولي آقا محمدخان قاجار برای جلوگیری از شورش اهالي دوباره آنها را برگرداند
(فیلد.)133-231 :1944 ،
 4در ساير مناطق مازندران به گويش مازندراني کنوني گیلکي (گِلِک يا گِلِکي) ميگويند.
 9سلطاني دربارۀ تغییر زبان کردی در روستای لرگان منطقه کجور چنین مطرح ميگويد« :همگي اقوام در
ابتدا به کردی تکلم ميکردند ،ولي به داليل مختلف و وصلت با خانوادههای متعدد اکنون تمامي خواجهوندهای
لرگان به زبان گیلکيِ مازندراني تکلم ميکنند و حتي برخي از روستاهای اطراف که به زبان کردی صحبت
ميکنند قابل درک برای خواجهوندهای لرگان نیست» (.)119 :1989
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محدودۀ مورد مطالعه بر پايۀ دسترسي و اطالع يافتن از محل زندگي اجراکنندگان
موسیقي و افراد مطلع بوده است .معموالً بسیاری از کساني که اين موسیقي را ميشناسند،
در بیرون از محدودۀ کجور زندگي ميکنند .بعضي از ضبطها و مصاحبهها عالوه بر افراد
ساکن روستاهای واقع در کجور ،در شهر چالوس ،مرزنآباد ،نوشهر ،آمل ،ساری و تهران
انجام شده است.

مبانی نظری
باره1

فرهنگپذيری به
فرهنگپذيری فرآيند ارتباط و برخورد دو فرهنگ است .به گفتۀ
فرآيند پیچیدۀ برخورد فرهنگها اشاره ميکند که از ورای آن جوامع يا گروههای اجتماعي
به يکديگر شباهت پیدا ميکنند و ويژگي يا ويژگيهای يکي بر ديگری تأثیر ميگذارد»
(باره .)1331 ،هنگامي که گروههايي با پسزمینههای فرهنگي گوناگون باهم ارتباط نزديک
پیدا ميکنند ،روند فرهنگپذيری آغاز ميشود و به تغییرات فرهنگي و روانشناختي در هر
دو گروه ميانجامد (ج .دبلیو .)92 :1988 ،جي ،دبلیو ،پاول آمريکايي در سـال  1883مفهوم
فرهنگپذيری را ابداع کرد .هدف او بررسي انتقال شیوههای زندگي و انديشۀ مهاجران در
تماس با جامعۀ آمريکايي بود (پهـلوان .)112 :1982 ،در سال  1399بیانیۀ مطالعات
فرهنگي 2توسط روبرت ردفیلد ،9رالف لینتون 4و ملويل هرزکوويتز 9مطرح شد:
«فرهنگپذيری به پديدههايي گفته ميشود که در پي تماس مستمر و مستقیم میان
گروهي از افراد با يکديگر ،با فرهنگهايي متفاوت است که موجب تغییر الگوهای فرهنگي
يکي از دو گروه و يا هردو گروه شود» (ردفیلد و ديگران .)143 :1399 ،اين بیانیه اساس کار
بسیاری از انسانشناسان شد ،چراکه در آن چارچوب مشخصي از فرهنگپذيری ارائه شده
است و مهمترين موضوعي که در بیانیۀ فوق به آن اشاره ميشود تماس مستمر عناصر
فرهنگي با يکديگر است .همانطور که فرهنگپذيری ميتواند فرايندی از دگرگوني باشد
کـه طي آن دو فرهنگ به همگرايي بیشتر دست مييابند ،بايد بدانیم که خودِ اين همگرايي
ناشي از برخورد پیاپي اين فرهنگها است؛ برخوردی که ميتواند به صورتهای گوناگوني
میسر گـردد (اچ الور .)238-233 :1919 ،فرهنگپذيری الزاماً به حذف فرهنگگیرنده
نميانجامد و منطق دروني آن را دگرگون نميکند (پهلوان .)114 :1982 ،در موسیقي
جوامع مختلف نمونههای زيادی از ملودیها بر اساس تلفیق فرهنگها شکل گرفتهاند.

Baré

1
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در «تلفیق» 1خصوصیات تازه و قديم ممکن است درهم آمیزند و نظام جديدی را به
وجود آورند .در چنین وضعیتي دگرگونيهای ساختاری درخورتوجهي به وجود ميآيد
(همان .)139 :مهمترين تأثیرات فرهنگپذيری در موسیقي کجور بر اساس «تلفیق» بررسي
شده است .برای اينکه تلفیق صورت بگیرد بايد شباهتهايي میان دو فرهنگ مربوطه وجود
داشته باشد (فاطمي .)82 :1981 ،حجاريان ( )1981در اين زمینه معتقد است« :هرزکويتز
و واترمن به اين نتیجه دست يافتند که مطالعۀ تلفیق دو پديدۀ فرهنگي مانند هنر و تفسیر
مجدد دستاوردهای فرهنگي ميتوانند مراحل دگرگونيِ فرهنگ را آشکار کنند» (ص .)31
در روند جانشیني ،2با ورود عناصر تازه ،مجموعهای از خصوصیات جديد بهوجود
ميآيند که جانشین خصوصیات و ويژگيهای قبلي ميشوند و بر اثر پذيرش همان کارکردها
را انجام ميدهند (پهلوان .)139 :1982 ،در موسیقي کجور« ،جانشیني» با توجه به
رويدادهای فرهنگي مرتبط با موسیقي در جامعه شکل ميگیرد .در اين منطقه عروسي يکي
از مهمترين موقعیتهايي است که موسیقي در آن اجرا ميشود و روند «جانشیني» در آن
صورت گرفته است.
در روند فرهنگپذيری و برخورد فرهنگها با يکديگر با پديدۀ تلفیق مواجه خواهیم
شد .از سوی ديگر تلفیق ميتواند باعث به وجود آمدن ِ يک واحد فرهنگي تازه باشد که به
دلیل ريشهداشتن در دو فرهنگ ،بنیانهای قویتری نیز ميتواند پیدا کند .در موسیقي
مورد بررسي ما ،بنا بر شواهد تاريخي ،اقوام مختلف با يکديگر در منطقۀ مورد نظر ،رودررو
شده و در طي بازۀ گستردهای از زمان ،از يکديگر متأثر شدهاند .با توجه به مطالب ارائه شده
خواهیم ديد که ،با تلفیق عناصر مختلف در يکديگر ،شکلهای جديدی از فرهنگ به وجود
آمده که اين پديده در پیوند و ترکیب ساختاری برخي ملودیها ديده ميشود.

روششناسی پژوهش
اين تحقیق بر پايۀ رويکردهای موسیقيشناسي قومي 9و انسانشناختي به موسیقي کجور
ميپردازد .همانند انسانشناسي ،موسیقيشناسي قومي وابسته به میدان تحقیق است و
دادههای میدان تحقیق گامهای بعدی پژوهش را شکل ميدهد .شیوۀ گردآوری دادهها در
اين بررسي بر پايۀ کار میداني و حضور در محل بررسي و انجام گفتوگو و ضبط موسیقي
(به صورت ويدئو ،صدا و عکس) از افراد آگاه به موسیقي ،در منطقۀ کجور 4شکلگرفته است.
 1تلفیق ترجمۀ واژۀ « »syncretismاست (بنگريد به حجاريان 31 :1981 ،و فاطمي )82 :1981 ،معادلهای
ديگری در فارسي برای اين واژه توسط محققین به کار گرفته شده است ،مثل واژۀ «درهمگرايي» (بنگريد به
فکوهي )499 :1932 ،و همچنین «بههمآمیختگي» و «درهمآمیزی» (بنگريد به پهلوان.)993 :1982 ،
Substitutive.

2

 Ethnomusicology 9موسیقيشناسي قومي علمي است که به مطالعۀ موسیقي بر اساس فرهنگ و موسیقي
به عنوان يک پديده فرهنگي در نقاط مختلف جهان ميپردازد.
 4بعضي از افراد در حال حاضر ساکن روستاهای کجور نبودهاند و در نوشهر و چالوس با آنها گفتگو و ضبط
صورت گرفته است.
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در اينجا با تطبیق تحلیليِ ملودیها ،ميتوانیم اليههای متفاوتي از عناصر متأثر از
فرهنگهای مختلف در ملودیهای اجراشده در کجور را بازشناسیم و به عبارتي ردپای
فرهنگهای ديگر را در اين فرهنگ واحد پیدا کنیم .نظريۀ تطبیقي و تجربۀ بررسيهای
میداني در انسانشناسي ثابت کرده است که پديدههای فرهنگي به يکديگر وابستهاند و به
صورت بديهي در کنار يکديگر قرار ميگیرند ،ولي هیچ زمان و بهروشني ادراک و تشريح
نميشوند (مالینوفسکي .)193 :1984 ،فرآيند فرهنگپذيری در موسیقي کجور از منظر
روند «تلفیق» و «جانشیني» در فرهنگپذيری مورد بررسي قرار گرفته است .برای پیداکردن
نوازندگان و افراد آگاه در زمینه موسیقي از افراد بومي ياری گرفته شد و يافتن هريک از
اطالعرسانها و اجراکنندگان 1در معرفي افراد ديگر کارساز بوده است (روش گلولهبرفي).
يکي از نکات مورد توجه در انجام کار میداني ،توجه و بهکارگیری واژگان بومي بوده است .در
هنگام بررسي در بیشتر موارد به گويش مازندراني با افراد گفتوگو ميشد و هدف اصلي از
اين کار دستیابي و يافتنِ واژگان بومي مربوط به موسیقي اين منطقه بوده است و بخصوص
از بهکار گیری واژگان موسیقايي رايج و موسیقي دستگاهي پرهیز شده است؛ چراکه
بهکارگیری اين ادبیات موسیقايي ـ به عنوان يک ادبیات غیربومي ـ تنها باعث سردرگمي
افراد شده و باعث بهکارگیری واژگاني بیرون از فرهنگ زباني کجور در يک بافت بومي
ميشد.
2
شیوۀ نتنگاری در اين تحقیق بر اساس دسترسي به ساختار اجرايي  ،ريتم ملودی و
جايگاه نتهاست ،بنابراين به شیوۀ ساده نت نگاری شده است .برای تکرار نکردن میزانهای
تکراری ،آنها را در کادر و تعداد دفعات تکرار با عدد در باالی کادر به صورت عدد نوشته
شدهاند .در موسیقي کجور انتظام تُنها بر پايۀ موسیقي دستگاهي نیست و اگرچه
پژوهشگران ساختار اجرايي کجور را با مُدهای (ساختار اجرايي) موسیقي دستگاهي تطبیق
ميدهند ،بايد اشاره کرد که تنها شباهت آنها در شکل ظاهری انتظام تُنها 9است و ديگر
ويژگيهای مدهای دستگاهي را در خود ندارد (حجاريان.)192-113 :1939 ،

 1اطالعرسانان پژوهش :فرهود جاللي کندلوسي (شاعر و رابط) ،سیامک جهانگیری (نوازنده ني و آهنگساز)،
احمد محسنپور (پژوهشگر) ،اردشیر لهراسبي (نوازنده سرنا و رابط) ،شاهرخ لهراسبي (نوازنده دهل) ،مهرافروز
(صدابردار) ،ابوالفتح لهراسبي (نوازنده لـله و ني) ،احمد لهراسبي (راوی موسیقي آوازی) ،شهريار کرماني
(نوازنده سرنا و رابط) ،میثم کرماني (نوازنده دهل) ،بهزاد کرماني (رابط) ،علیرضا کرماني (در اختیار گذاشتن
آرشیو ويدئو شاهرخ کرماني) ،تورج کیا (پژوهشگر و رابط) ،مصیب عبدالهي (نوازنده لـله) ،جلیل مرادی
(نوازنده لـله و ني) ،کوکب جهاندار (اجرای الالييها) ،بشیر پاشا (رابط) ،همت پاشا (تعزيه) ،نوراهلل آزاديان
(تعزيه) ،علي ملکي (نوازنده سرنا) ،اسفنديار غالمپور (سرنا) ،شعبان فضلاهللپور (نقاره) ،فاطمه حسننیا (رابط)،
قاسم قليزاده (راوی ،رابط) ،يزدان يزداني (راوی).
 2ساختار اجرايي يا مُد ( )modeبه معنای گونه خاصي از انتظام تُنهای ( )toneموسیقايي است و نظمي که
در استقرار تنها ايجاد ميشود بنیان اجرای مد را سامان ميدهد (حجاريان.)194-199 :1939 ،
 9.toneتُن به معني نغمههای خاص در اصوات موسیقي است (همان).
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تلفیق در ملودی کاکو سُلیمانی
کاکو سلیماني ملودی ای است که در کجور هم به صورت آواز با زبان کُردی و با همراهي دو
ساز سُرنا و دُهل 1اجرا ميشود .ريتم همراهيکنندۀ 2ملودی کاکو سلیماني به وسیله دهل
ريتم «کُردی» است .اين ملودی توسط خواجهوندها با شعر کردی خوانده ميشود.
نت  :1کاکو سلیماني بر اساس اجرای سرنای شهريار کرماني «ساز» و میثم کرماني «دهل»
(ضبط فروردين  ،1934روستای مُنج بخشِ کجور)

منبع :نگارندگان

اين ملودی در میان اقوام لُر و کُرد ايران با عناوين ديگری هم نامیده ميشود .عظیم
لک دربارۀ اين ملودی چنین ميگويد:
اين مقام 9که به انواع مختلف در موسیقي کردستان رواج دارد ،در موسیقي
لرستان با نامهای «لَکي» و «آمانگُلي» شناخته شده و در مقام «دوپا» اجرا
ميشود .بختیاریها اين مقام را «پاپي سُلیماني» و «خرمآبادی» مينامند و
آن را در قالب مقامهای چوب بازی مينوازند( .لک.)32 :1984 ،
نت  :2بخشهايي از نت پاپي سلیماني در مناطق غربي ايران

منبع :لک32 :1984 ،
 1در کجور ابزار موسیقي سرنا را «ساز» و دهل را «طَبل» مينامند.
 2در موسیقي کجور هر ملودیای که با سرنا اجرا شود بر پايه متر ملودی ،با چند ريتم از پیشساخته شده
همراهي ميشود ،اين الگوهای ريتمیک مشخص به وسیلۀ ساز دهل همراهي ميشوند .ريتمهای همراهيکننده
در کجور با چهار الگوی ريتمیک متفاوت تحت عنوان« :رَقصي»« ،کُردی»« ،خَمَني» و «کُشتي» توسط
اجراکنندگان دهل نامگذاری ميشوند.
 9واژۀ مقام در اينجا به جای واژۀ ملودی است.
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در کجور اين ملودی را به گويش کردی ميخوانند و با توجه به اينکه گويش کُردی
گويش ايلها است ،اين ملودی از فرهنگ اقوام مهاجر ،که امروز ايل خوانده ميشوند ،وارد
منطقۀ کجور شده ،با اين تفاوت که در ساختار اجرايي آن نت سهچهارم پرده هم اجرا
ميکنند .در صورتي که در ملودی مشابه کردی و لری نُت سهچهارم پرده وجود ندارد (به
صورت نیمپرده و تمامپرده اجرا ميشود) .در شهر بابل به اين ملودی با اجرای سرنا و «نقاره»
«کُردی» ميگويند (مصاحبه با غالمپور و فضلاهللپور .)1939 ،اين ملودی در بابل با ريتم
«مَقشي» 1به وسیلۀ نقاره همراهي ميشود (همان) .اجرای اين ملودی در بابل با ساختار
اجرايي متفاوتي اجرا ميشود.
نت  :9ملودی «کردی» بر اساس اجرای اسفنديار غالمپور (سرنا) و شعبان فضلاهللپور (نقاره) ،ضبط
تابستان  1939روستای نقارچي محلۀ بابل.

منبع :نگارندگان

هدف از تطبیق اين سه نمونه نشان دادن ساختار اجرايي متفاوت آنها از يکديگر
است .با توجه به اينکه اين ملودی در بخشهای غربي ايران نواخته ميشود و در دو بخش
از مازندران يعني کجور و بابل ،آن را به عنوان ملودی کردی و با کدگذاریهای مربوط به
اين مناطق اجرا ميکنند .ساختار اجرايي بر اساس نت نگاری عظیملک از ساختار پنج نت
(پنتاکورد) تشکیل شده است (لک)32 :1984 ،؛ در بابل از چهار نت (تتراکورد) و در کجور
از دو تتراکورد استفاده ميشود؛ اگرچه تسلسل استفاده از نتها به صورت پيدرپي نیست،
ولي در محدودۀ دو تتراکورد از تعداد نتهای بیشتری نسبت به نمونۀ غرب ايران استفاده
ميشود.
در اجرای کجور ،نوازندۀ دهل عیناً همان ريتم و همان الگوی ريتمیکي را که در
مناطق غربي ايران اجرا ميشود ،اجرا ميکند؛ ولي نوازنده سرنا در اجرای فواصل از اين
منطقه پیروی نميکند و از «فواصل جانشین» 2استفاده ميکند .فواصل جانشین فواصلي
هستند که يک قوم بر اساس انديشۀ فرهنگي و تاريخي ،ملودیهای نقاط بیرون از حوزۀ
فرهنگي خود را ،با ساختار فواصلي که به سلیقۀ شنیداری قوم خود نزديک باشد ،اجرا
 1در بابل نقارچيها (نوازنده نقاره) برای همراهي ملودیای که با سرنا اجرا ميشود ،سه ريتم« :مَقشي»،
«رَووُني» و «يکچوُ» را بکار ميگیرند.
 2اصطالحي است که توسط نگارندگان با توجه به تطبیق موسیقي ساير نقاط با موسیقي کجور وضع شده است.

فرايند فرهنگپذيری در موسیقي کُجور 151

ميکند و تغییر ميدهد .هر دو اجراکنندۀ بابلي و کجوری در اجرای اين ملودی از فواصل
جانشین مربوط به حوزۀ فرهنگ موسیقايي خودشان بهره ميگیرند .ملودی کاکوسلیماني
کجور ،از لحاظ ساختار اجرايي بیانگر موارد اشتراک و نیز تفاوت کجور با ساير مناطق مورد
بررسي است .تطبیق ساختار اجرايي سه منطقۀ فوق نشاندهندۀ جايگزيني فواصل و تغییر
ملودی اصلي کاکو سلیماني (مناطق غرب ايران) با توجه به سلیقۀ شنیداری مردم اين
منطقه است.

تلفیق عناصر موسیقایی ایل و گیل
ملودیهای گیالني دارای ويژگي های ساختاری و موسیقايي منحصر به مناطق گیالن است.
يکي از الگوها در موسیقي گیلکي وجود پرشهای سوم کوچک در ملودیهايي است که
معموالً نتهای درجۀ پنجم يا سوم در مقايسه با نت خاتمه دارای پرش به فاصلۀ سوم
کوچک به باال هستند .اين حرکت در ملودیهای زيادی در گیالن وجود دارد .ملودی
قاسمآبادی (نت شماره  )4که در گیالن اجرا ميشود نمونهای از ملودیهای گیلکي است که
پرش سوم کوچک در بخشهای مختلف آن وجود دارد .در اين نت نگاری نت  ،faنت خاتمه
( )Kاست و نت درجه « »Iدر ساختار اجرايي آن است ،نت  ،laنت درجۀ « »IIIنسبت به
نت خاتمه است که پرش سوم کوچک از اين نت (نت درجۀ « )»IIIآغاز ميشود .نت  doنت
درجه « »vنسبت به نت  faاست ،بنابراين دو نت  laتا  doدر فاصلۀ سوم کوچک از هم
قرار دارند .اين ساختار ملوديک که در ملودی قاسمآبادی توضیح داده شده ،در بعضي از
ملودیهای موسیقي کجور وجود دارد.
نت  :4قسمتي از ملودی «قاسمآبادی» ،برای نشان دادن پرشهای سوم کوچک از نمادهای باال،
پايین و رفتوبرگشت نشان داده شده است.

منبع :باللي99 :1933 ،

در ملودی «خرجيبار» 1در حالي که ملودی با همراهي ريتم کُردی اجرا ميشود ،در
بخشهايي از ملودی پرشهای سوم کوچک وجود دارد و ملودی بر پايۀ تلفیق ريتم
«کُردی» 2با ساختار ملودی گیلکي به وجود آمده است .در ملودی خرجيبار ترکیبي از
 1لوتيزنها با همراهي خانوادۀ داماد برای تحويل مايحتاج برگزاری عروسي به خانوادۀ عروس ،اين ملودی را
اجرا ميکردهاند.
 2ريتمي که هويت کردی دارد و در میان اجراکنندگان کجوری مصطلح است.

 192پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،8شماره 1

همراهي ريتمِ ملودی که همان ريتم «کُردی» است ،با ساختار ملودی گیلکي باهم ترکیب
شده و در ملودی خرجي بار نمود يافته است .در اينجا عناصر ساختاریِ مشترک و نزديک به
هم در میان موسیقي کردی و موسیقي گیلکي يک تلفیق موسیقايي به وجود آورده و اين
ملودی در میان «ايل» و «گیل» پذيرفته شده است.
نت  :9قسمتي از ملودی «خرجيبار» بر اساس اجرای اردشیر لهراسبي (ساز) و شاهرخ لهراسبي
(طبل) .محل ضبط نوشهر ،اسفندماه .1939

منبع :نگارندگان

ملودی «خرجيبار» در عروسي «ايل» و «گیل» کاربرد داشته است .با توجه به
گزارش تاريخي مالمحمدحسن در دوره ناصرالدين شاه ،وی با توجه به گزارش جمعیت
روستاها به اقوامي که در روستاها زندگي ميکردند ،چنین ميگويد؛ اکثر روستاهای کجور را
نیمي از قوم گیل و نیم ديگر را کردها تشکیل ميدهند (بنگريد به :نوروز مرادی )1988 ،بر
اين اساس و بر پايۀ آنچه پیشتر بیان شد ،اجرای ملودیای که ترکیبي از موسیقي گیلکي و
موسیقي کردی است ،حاصل برخورد فرهنگ ايل و گیل است ،برای اثبات اين موضوع از
لحاظ موسیقي ،ملودی «حَناسَری» است که در شب حنابندان در منزل عروس برگزار
ميشده است .در ملودی حناسری ،زماني که ملودی در بخش اول در يک بستر صوتي
مشخص و در محدودۀ ساختار اجرايي مشخصي اجرا ميشود ،در بخش دوم در اجرای
ملودی به صورتي آگاهانه محدودۀ صوتي تغییر نموده و عناصر گیلکي نظیر پرش سوم
کوچک و ملودیای مشابه ملودی «قاسمآبادی» اجرا ميشود.
نت  :9بخشي از قسمت اول ملودی حناسری ،بر اساس اجرای اردشیر لهراسبي (ساز) و شاهرخ
لهراسبي (طبل) .محل ضبط نوشهر ،اسفندماه .1939

منبع :نگارندگان
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نت شماره  :1بخشي از قسمت دوم ملودی حناسری ،بر اساس اجرای اردشیر لهراسبي (ساز) و
شاهرخ لهراسبي (طبل) .محل ضبط نوشهر – اسفندماه .1939

منبع :نگارندگان

روند جانشینی در موسیقی مراسم عروسی
در طول تاريخ کجور ،موسیقي عاملي است که همواره کارکردهای خود را با رويدادهای
عروسي و با زمانۀ خود درهمآمیخته است .عروسي مهمترين دوره از مناسک گذار 1در زندگي
يک فرد کجوری است و در شرايط اجتماعي مختلف شیوههای مختلفي از ارائۀ آن وجود
داشته است .اطالعات ما از اجرای موسیقي در عروسيهای کجور بیشتر از يک قرن گذشته
نیست ،ولي يک قرن اخیر شاهد دگرگونيهای زيادی بوده که در بعضي از منابع به ثبت
رسیده است .نوازنده سرنا در گذشته در تمام بخشهای عروسي حضور داشته است.
«لوتيزنها» در گذشته نقشي اساسي در همۀ رويدادهای عروسي داشتهاند .ملودیهای
عروسي بر پايۀ رويدادهای مختلف عروسي شکل گرفتهاند و بر پايۀ الگوهای از پیش
تعیینشده ،اين ملودیها به کار گرفته ميشدند  .هريک از رويدادها در طي تاريخ مردم اين
سرزمین شکل گرفته است ،قیصری دربارۀ عروسي و نقش موسیقي در عروسيِ کجور چنین
ميگويد:
صبح روز عروسي زماني که میهمانها به خانۀ داماد برای صرف نهار و شیريني
دعوت شده اند ،داماد را با ساز و دهل به همراه مجمعه به سرها به حمام
ميبرند [ ]...هنگاميکه شخص ساززن با به صدا درآوردن ساز خود و زدن
دهل به پیشواز مهمانان تازهوارد ميرود و مهمانان هم مبلغي پول به رسم
هديه به نوازنده ميدهند (قیصری.)411 :1989،

قیصری بعد از توضیح رسوم عروسي در گذشته در پايان از منسوخ شدن رسوم
گذشته سخن ميگويد .طي گفتوگو با اهالي کجور ،بعد از انقالب سال  1991شیوۀ
برگزاری عروسي تغییر کرد و تا مدتي جريانهای مذهبي که بعد از انقالب قدرت بیشتری
گرفتند ،مانع از اجرای موسیقي ميشدند .در گفتوگو با تورج کیا ،او اشاره ميکند که به
دلیل شهدای جنگ مردم به احترام آنها از آوردن ساز خودداری ميکردهاند و بعد از چند
rite of passage.
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سال با اجازه از خانواده شهدا ،اجرای موسیقي از سر گرفته شد (کیا .)1934 ،در سالهای
بعد از جنگ و در دو دهه اخیر ،موسیقي دوباره در مراسم عروسي مورد اجرا قرار ميگیرد،
ولي از شیوۀ اجرای موسیقي به شیوۀ قديم استفاده نميشود و ساز «اُرگ» 1جانشین سرنا و
دهل شدهاند ،اگرچه از سرنا و دهل به عنوان نمادی از گذشته در عروسيها به کار گرفته
ميشود ،ولي ديگر جامعه از سنتهای قديم خود پیروی نميکند .رويدادهايي که در قديم
به صورت مفصل برگزار ميشد ،در سالهای اخیر به صورت فشرده و يکروزه به پايان
ميرسد ،اگرچه هريک از رسوم گذشته در قالبي امروزی تغییر يافته است ولي موسیقي
قديم که در همۀ رويدادها در گذشته حضور داشته امروز کارکرد خود را از دست داده و
جای خود را به عناصری جديد داده است.
در سالها ی اخیر به دلیل مهاجرت بیشتر اهالي کجور به دو شهر چالوس و نوشهر،
عروسيها در تاالرهای جديد ،در اين دو شهر برگزار ميشود .در تاالرها ،بخش زنانه و مردانه
جدا از هم هستند و معموالً لوتيزنها 2در جلوی در ورودی هتل که محل ورود مهمانها
است ،به اجرای برنامه ميپردازند و از ملودیهای قديم سرنا چیزی را اجرا نميکنند.
پیرزنها و پیرمردها معموالً در هنگام ورود انعامي به لوتيزنها ميدهند .هنگام ورود عروس
و داماد مهمترين زمان اجرای برنامۀ لوتيزنها است .با ورود عروس و داماد ،لوتيزنها با
سرنا و دهل به استقبال آنها ميروند و آنها را به بخش زنان همراهي ميکنند و برای چند
دقیقه در بخش زنان به اجرا ميپردازند .در واقع بعد از آمدن عروس و داماد و چند دقیقه
اجرا در بخش زنان 9کار آنها به پايان ميرسد و مجلس عروسي با همراهي گروهي ديگر که
موسیقي اجرا ميکنند ،دنبال ميشود.
گروه ديگری که به غیر از لوتيزنها به اجرای موسیقي ميپردازند ،دربرگیرندۀ نوازنده
سینتي سايزر و خواننده است که در قسمت آقايان به اجرای برنامه ميپردازند و صدای
اجرای آنها با سیمهای رابط به بلندگوهای قسمت زنان ،که در حال رقصیدن هستند،
انتقال پیدا ميکند و همزمان هردو قسمت (زنانه و مردانه) به اجرای آنها گوش ميدهند.
در سالهای اخیر با رونق هتلها ،هر هتلي برای خود نوازنده سرنا ،دهل و اُرکِستر 4دارد و
يکي از هزينههايي که برای برگزاری جشن در هتل دريافت ميشود ،حقالزحمۀ اين افراد

1

اجراکنندگان موسیقي در کجور همچون ساير نقاط مازندران به «سینتيسايزر»« ،اُرگ» ميگويند و به

نوازندۀ آن «اُرگزَن» ميگويند.
 2به نسل جديدی که سرنا و دهل اجرا ميکنند ،هنوز لوُتيزَن ميگويند.
 9با ورود لوتيزنها به بخش زنانه ،زنها با ورود آنها حجاب نميکنند و به گفتۀ لوتيزنها ،صاحب مجلس
آنها را افرادی امین و محرم ميدانند و از گذشته تا کنون بدين طريق مرسوم بوده است.
 4اين عبارت امروزه مورد استفادۀ اجراکنندگان اين نوع موسیقي در اين منطقه است .يک ارکستر حداقل از
يک نوازنده سینتيسايزر و يک خواننده تشکیل ميشود .اين اصطالح با معادل ارکستر در موسیقيِ
«ارکسترال» تفاوت زيادی دارد.
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است .برای انتخاب اجراکنندگان موسیقي صاحب عروسي ،1اگر مايل باشد ميتواند از
گروهي ديگر  -به غیر از گروههای ثابت هتل -نیز دعوت کند .در چند سال اخیر اجرای آواز
و خواننده نقش اصلي را دارد و هیچ ملودیای توسط ارکستر بدون همراهي آواز اجرا
نميشود .ملودیهای عروسي ،ملودیهايي آشنا برای مردم هستند و ممکن است به
مازندراني يا فارسي باشد .معموالً آهنگهای مازندراني که ارکستر اجرا ميکند بر پايۀ
ملودیهای مردمپسند مازندراني 2است که در مازندران مخاطبان زيادی دارد .گاهي ارکستر
ملودیهايي با شعر فارسي برگرفته از موسیقي مردمپسند ايراني را اجرا ميکند .بیشتر
ملودیهايي که ارکستر اجرا ميکند ملودیهای مازندراني است و در اين سالها ملودی
«سپیدهجان» و «تَکدست» بیشترين طرفدار را دارد .ملودیهايي که سینتيسايزر اجرا
ميکند به همراه نتهای همراهيکننده نیستند .ملودی به صورت تکخطي اجرا ميشود و
فقط ملودی اصلي با همراهي الگوهای ريتمیکي که در سینتي سايزر به صورت از پیش
برنامهريزیشده ،همراهي ميشوند.

ورود سازهای جدید و جانشینی کارکردها
نتل معتقد است يکي از مشخصههای زندگي ايراني پذيرش گستردۀ روشهای غربي است و
يکي از نمودهای اين پذيرش استفاده از سازهای غربي است و همچنین اين پیوند را در
شیوۀ گنجاندن عناصر موسیقي غربي و ساختار سازهای غربي در پیکر سازهای سنتي
ميداند (نتل .)19 :1982 ،يکي از پیامدهای جانشین شدن در موسیقي کجور ،حضور ساز
سینتيسايزر است که عروسي مهمترين جايگاه ارائه آن در میان مردم است .اين پديده تحت
تأثیر تحوالت فرهنگي است که در سالهای اخیر در ديگر بخشهای ايران و مازندران در
جريان است ،به گونهای که يکي از شیوههای ارائه موسیقي اجرای متأثر از فرهنگ
موسیقايي اين ابزار الکترونیک در عروسي است .فاطمي دلیل پذيرش سینتي سايزر در
جامعه را در سه مورد بیان ميکند .1 :فراگرفتن سادۀ آن  .2غنای رنگها و امکان اجرای
همراهي ريتمیک به طور خودکار  .9ارائۀ فضای شو -ويدئوهای لسآنجلسي (فاطمي،
.)133 :1981
نوازندگان «ارگ» يا «ارگزنها» با ملودیهای مردمپسند فارسي آشنايي دارند .اين
نوازندگان با تجهیزات الکترونیک مثل سینتيسايزر ،میکروفون ،بلندگوهای قوی و آمپليفاير
به اجرای موسیقي ميپردازند .در کنار نوازنده سینتيسايزر خواننده بخش اصلي ارائۀ
موسیقي را بر عهده دارد و اجرای ساز در درجۀ دوم قرار ميگیرد .شنیدن صدای خواننده
مهمترين بخش از سلیقه شنیداری مردم اين منطقه است .در عروسيها ملودیهايي از
مناطق مختلف مازندران اجرا ميکنند .معموالً در ديگر بخشهای مازندران ملودیهای
 1صاحب عروسي (صاحب مجلس) ،به خانوادۀ عروس يا داماد که برگزارکننده عروسياند ،ميگويند.
 2اين نوع موسیقي معموالً در اينترنت (بدون مجوز از وزارت ارشاد) به صورت رايگان و در بازارهای محليای که
به صورت موقت در طول هفته در مازندران برگزار ميشوند ،توسط دستفروشها به فروش ميرسند.
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مردمپسند 1اين منطقه را «نوری» ميگويند .وسايل جديد ،شیوۀ ارائه ملودی (به وسیله ساز
سرنا) را تغییر داده است و امروز کمتر ملودیهای قديم عروسي را اجرا ميکنند .در اجراهای
اخیر ،سرنا که در گذشته مهمترين ساز عروسي بوده است ،اکثراً در ملودیهايي بهکار گرفته
ميشود که بر پايۀ ملودیهای گروههای جديد عروسي است.

جایگزینی زبان
موسیقي که در کجور اجرا ميشود ،نه يک موسیقي گیلي و نه يک موسیقي ايلي است ،بلکه
ترکیبي از اين دو است که درهمتنیده شدهاند؛ موضوع مطرحشده قابل تعمیم به يک پديدۀ
ديگر است ،پديدهای که پیوند قومي را مستحکمتر کرده و آن زبان است .با توجه به موقعیت
جغرافیای سیاسي کجور که همواره با دو حکومت گیالن و مازندران در ارتباط بوده ،زبان به
عامل پیوندهای جديد و گسستهايي با سرزمین آغازين 2تبديل شده است .امروز مردم اين
منطقه با گويش مازني تکلم ميکنند9.
بررسي مؤلفۀ جايگزيني نشان داد که عناصر موسیقايي ايل و گیل درهمآمیخته و از
نسلهای قبل از خود فاصله گرفته و عناصر جديد همچون زبان را تحت شرايط سیاسي و
جغرافیايي به عنوان انطباق با شرايط موجود پذيرفته است .فرهنگ کجوری برخالف گذشته
(بنگريد به رابینو )92 :1983 ،ديگر در برابر فرهنگ مازندراني کمتر از خود مقاومت نشان
ميدهد و رفتهرفته دامنۀ تأثیرپذيری و اشتراک فرهنگي در میان اين دو بیشتر ميشود،
اگرچه هنوز با توجه به کدگذاریهايي که در بخشهای قبل اشاره شد ،ممکن است در برابر
پديدهها از خود واکنشهای فرهنگي متفاوتي بروز دهد.
با توجه به گسترش ابزارهای شنیداری و در دسترس بودن منابع شنیداری در میان
عموم ارتباط میان بخش غربي مازندران ،مرکز و شرق مازندران بیشتر شده و با آگاهي به
شتاب ارتباط فرهنگي ،مرحلهای ديگر از فرهنگپذيری در حال شکلگیری است .ما در هر
جامعهای ضرورتاً با يک فرهنگ غالب روبهرو هستیم .اين فرهنگ را ميتوان رايجترين و
پذيرفتهشدهترين قالب فرهنگي ،چه از لحاظ شکل و از لحاظ محتوا دانست که در آن جامعه
در يک مقطع زماني خاص وجود دارد .فرهنگ غالب وابسته به دو عنصر زمان و مکان است و
پديدهای بسیار پويا و در حال تغییر است (ريوير[293 :1931 ،ضمیمه مترجم]) .عنصر زمان

 1استفاده از اين واژه با توجه به کاربرد آن به عنوان يک گونه موسیقايي است و نبايد با ديدگاهي ارزشگذارانه
در مقايسه با ساير گونههای موسیقي تلقي شود .بر اساس رويکرد قومموسیقيشناسي ،کاربرد عنوانهای
همچون «موسیقي هنری»« ،موسیقي مردمي» و «موسیقي مردمپسند» در يک بستر چند فرهنگي فقط وقتي
موجه خواهد بود که جامعۀ مورد نظر خود چنین تمايز گذاریهايي داشته باشد (جان بیلي.)8 :1982 ،
 2منظور از سرزمین آغازين ،سرزمیني است که اقوام از آنجا کوچ کردهاند.
 9در بعضي از مناطق مثل پول هنوز مردم به کردی تکلم ميکنند ،ولي بسیاری از روستاها که خواجهوندها در
گذشته در آن به کردی تکلم ميکردهاند ،زبان کردی ديگر استفاده نميشود و به مازني و لهجۀ کجوری سخن
ميگويند.
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و مکان مهمترين عامل در انطباق فرهنگها است ،چراکه محیط فشارهای خود را در طول
زمان بر اقوام مهاجر تحمیل ميکند و فرهنگ آنها را در مجموعۀ فرهنگي خود ميآمیزد.

نتیجهگیری
در اين تحقیق با رويکرد «تلفیق» عناصر چند فرهنگ متفاوت در موسیقي کجور مورد
بررسي قرار گرفته است .موسیقي کجور بنا به تأثیر و برخورد دو گروه قومي «ايل» و «گیل»
با يکديگر به وجود آمده است .در بررسي «تلفیق» در موسیقي کجور با چند عامل در شکل
گیری تغییر روبهرو بودهايم ،تغییری که حاصل تلفیق عناصر ساختاری موسیقي در يکديگر
بوده است.
در بر رسي ملودی کاکو سلیماني و تطبیق آن با اجرا در سه منطقه (کجور ،بابل ،غرب
ايران) مشخص شد اين ملودی عناصری از موسیقي غرب ايران و عناصری از موسیقي شمال
ايران را به طور ترکیبي در خود پذيرفته است .موسیقي کجور عناصری از موسیقي نقاط
غربي ايران را به کار گرفته است .طي گذشت زمان و شکلگیری تلفیق ،عوامل قديمي تغییر
يافته و بعضي از عوامل قديمي بیگانه شدهاند .اجرای ساز کوبهای (دهل) در مقابل ساز
ملوديک (سرنا) تغییری نداشته است ،ولي ساز ملوديک با توجه به گذشت زمان با عناصر
موسیقايي در اين منطقه ترکیب شده است .اين تغییر با توجه به «فواصل جانشین» قابل
بررسي است .حوزۀ فرهنگي بنا بر سلیقۀ شنیداری مردم خود ،از يک اجرای بیگانه ساختار و
فواصلي جانشین را انتخاب ميکند .عامل «جانشیني فواصل» موجب اشتراکهايي بین
رويکرد «جانشیني» و «تلفیق» شده است ،چرا که از يک طرف تلفیق عناصر موسیقايي در
يکديگر به وجود مي آيد و از طرف ديگر جانشیني فواصلي که از تلفیق دو پديده به وجود
آمده است؛ بنابراين رويکردهای فرهنگپذيری چنان درهم تنیدهاند که تفکیک آنها از يک
ديگر به سختي انجام ميگیرد.
اجرای ملودیهايي با پرشهای سوم کوچک ،در نتهای درجات سوم و پنجم نسبت
به نت خاتمه ،يکي از ساختارهای اصلي موسیقي گیلکي است .اين ساختار در ملودی
خرجيبار و حناسری در کجور رايج است .ملودی خرجيبار در شب حنابندان اجرا ميشود و
عناصر موسیقي «ايل» و «گیل» در آن با هم ترکیب شده است .بخش اول در ملودی
خرجيبار ساختار اجرايي مشخصي دارد و در بخش دوم ملودی به صورت آگاهانه از ساختار
موسیقي گیلکي که همان پرش سوم کوچک است ،استفاده ميشود .بهکارگیری عناصر
موسیقي گیلکي در هر دو گروه «گیل» و «ايل» نشان از تلفیق فرهنگي يا فرهنگپذيری
آنها از يکديگر دارد.
برای بررسي جانشیني در موسیقي کجور ،نقش موسیقي در مراسم مرتبط با عروسي
در گذشته و امروز ،ورود سازهای جديد و جايگزيني زبان مورد بررسي قرار گرفته است.
«لوتيزنها» نقش مهمي در اجرای موسیقي عروسي داشتهاند .در گذشته مراسم عروسي در
چند روز برگزار ميشده است و موسیقي مهمترين مؤلفه در رويدادهای عروسي بوده است؛
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اما امروزه عروسي در زمان محدود و در يک روز برگزار ميشود« .لوتي زنهای» قديم جای
خود را به «ارکستر» دادهاند و مکان اجرا از محیط روستا به هتلها تغییر کرده است .در
حال حاضر با توجه به کاربرد گويش مازندراني در منطقه کجور و ترکیب فرهنگ ايل و گیل،
فرهنگ مازندراني به عنواني فرهنگ غالب در حال جانشیني با عناصر فرهنگيِ کجور است.
فرهنگپذيری در نهايت به تغییر عناصر فرهنگي ميانجامد .اين تغییر در موسیقي
بهتبع ديگر پديدههای فرهنگي اتفاق ميافتد .تغییر به معنای از دست رفتن تمام اشکال
پیشین نیست بلکه اشکال پیشین بر اساس تفکر و سلیقههای قومي صورتي جديد ميگیرند.
پذيرش اشکال جديد توسط مردم نتیجه فرهنگپذيری است .عناصر فرهنگي جديد موجب
شکلگیری خالقیتها و ذهنیتهای متفاوتي نسبت به دورۀ قبل از خود ميشوند و فرهنگ
در مواجهه با روند تلفیق و جانشیني تغییر و گسترش مييابد و در حالت ايستا باقي
نميماند چرا که فرهنگ پديدهای پويا و در حرکت است .اقوام بیرون از سرزمین اصلي خود،
در طي زمان تحت تأثیر عوامل فرهنگي سرزمین جديد قرار ميگیرند .موسیقي نیز بخشي از
تاريخ و هويت هر قوم است که فرهنگ پذيری بر روی آن تأثیر ميگذارد.
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