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 چكیده

 ۀکه در چند بره یامنطقه پردازد؛يران ماستان مازند کجور در ۀمنطق يقیموس يبه بررس مقاله نيا

بوده است.  يمتفاوت یهااقوام مهاجر با فرهنگ زبانیم ،به ويژه از دوره صفويه به بعد خ،يمختلف از تار
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 مسئله انبیو مقدمه 

 ۀ. از دورانديافتهگوناگون حضور  يخيتار یهااقوام گوناگون در دوره 1يکجور کنون ۀدر منطق

نسل  اند کهشدهمنطقه ساکن  يندر ا ياقوام (1981سلطاني،  بنگريد به) به بعد يهصفو

دو گروه بزرگ  یریگشکل به يتها تا زمان حاضر تداوم داشته است. تنوع اقوام در نهاآن

 2پذيریگیری فرهنگمهاجرت يکي از عوامل مؤثر در شکلاست.  یدهانجام «یلگ»و  «يلا»

 . در مهاجرت الگـوها و خـصوصیات از فرهنگي بهشودفرهنگي مي ۀجب اشاعکه مو است

 ارتـباط بر پذيریمفهوم فرهنگ (.11 :1912دلي، ن)فیشوند جا ميديگر جابه فرهنگ

های های گوناگون بر يکديگر تـأکید داشـته و همچنین دگرگونيپیوسته و همیشگي گروه

 همیشگي گیرد. افزون بر آن حـتي اگر برخورد میان دو قومها را در برميفـرهنگي گـروه

 تا دو جامعه کافي است میان وجود دارد. يک برخورد فرهنگي کوتاه پذيرینباشد، فرهنگ

 که قادر به تأثیرگذاری بـر تـرتیبات فـرهنگ قبلي بـاشد )دوکوستر، گیرد شکليندی آفـر

 ،یقيموس، من جمله ها هنراز آن يکياست که  یاربس عناصرفرهنگ متشکل از  (.19:1992

های مهم مطالعات فرهنگي است که يکي از شاخه یقي،در موس يریپذفرهنگ ۀمطالع و است

با غالب  یهافرهنگ و انطباق یو سازگار يفرهنگ زشآمی پديدۀ توانیميآن مبه واسطۀ 

 .یمکن بررسي را منطقه تاريخ يکفرهنگ و 

شناخت  يپ در ،پذيری در موسیقي اقوامفرهنگ با بررسي پديدۀ ،اين مقاله رد

تحوالت را بر  ينکه ا يمقصد دار ينجا. در ایمهست يکديگرها در فرهنگ ينبازتاب ا يچگونگ

 ينبنابرا یم،قرار ده يکجور مورد بررس یدر روستاها آن اجراکنندگان و محلي یقيموس ۀپاي

ها را آن نگارندگان طي مطالعات میداني است که موسیقايي ما آثارۀ العمط ياصل ۀپاي

 اند.را ثبت کرده هاآن افراد ديگری، های گذشتهدهه در يا و اندگردآوری و ضبط کرده

تالش شده که  بلکه ،نیست یقاييموس یهاداده یللتح يا یفتوصتنها  پژوهش ينا اولويت

 یقينظر موسمفقط از  ينبنابرا ؛مورد ارزيابي قرار گیرند يانسان یهايدهپد ساير ها در کنارآن

ارتباط آن با  بر اساسرا  یقاييموس یهايدهبلکه پد يم،پردازينم يصوتۀ يدپد يک یلبه تحل

 .یمدهيقرار م يبررس مورد ياجتماع ـ يانسان هایيدهپد يگرد

 پژوهشی هاپرسش
 است؟ قومي هایچه فرهنگ ریتأثساختار موسیقايي کجور تحت  (1

گذار بوده ریتأثپذيری در موسیقي کجور بر چه عناصری از موسیقي فرآيند فرهنگ (2

 است؟

مردم کجور  و تاريخي ياجتماع ،موسیقايي با عوامل انساني پذيریفرهنگپیوند  (9

 چگونه است؟

 

                                                 
 .کوهستاني جنوب شهرستان نوشهر، استان مازندران )واقع در شمال ايران( واقع در بخشکجور  1

2 Acculturation. 
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 ن پژوهشمیدا

 .1شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران واقع شده است جنوبيۀ ناحی در کجور ۀنطقم

جمعیت کجور »است.  لومترمربعیک 1189 دارای وسعت شهر پول، کجور با مرکزيتبخش 

 «شودنفر است و بر تعداد اين جمعیت در فصل بهار و تابستان افزوده مي هزار 29بالغ بر 

بیشتر مناطق کجور را البرز واقع شده و  کوهرشتهکجور در امتداد (. 92: 1988جهانگیری، )

 اندآمدهبه کجور  نقاطاز اينکه از کدام روايتي  اهالي هر روستا .دهنديمروستاها تشکیل 

اصطالح گیل در . شوندمي یبندطبقه «گیل»و « ايل»قومي در کجور به  یهاگروه دارند.

در صورتي که امروز به  ،کنددهي ميمردم جهت اين گیالن بودن ابتدا هر محققي را به اهل

ي افرادی که معتقدند از نقاطي ، يعن2داننديماکثر مهاجرين خود را گیل  ؛هاوندجز خواجه

در  هايلا شوند.يماند جزء گیل محسوب طالقان، اراک، فارس )شیراز( مهاجرت کرده مانند

ی مرکزی ايران برای بازداری از شورش و جنگ هاحکومتتوسط  های تاريخي گذشتهدوره

ی قديمي میان اعضای ايل و هانزاعاگرچه . 9اندشدهعلیه حکومت مرکزی به کجور کوچانده 

را در ها آن هنوز هم تاريخي پیشینۀبه بعد کمرنگ شده است، اما  پهلوی اول گیل از زمان

 ۀلهجهای کجور به گويش مازندراني با امروز ايل و گیل در روستا .دهدبرابر يکديگر قرار مي

کردی گويش منطقه کجور را تشکیل  گويش مازندراني و دو .کنندميصحبت کجوری 

آن که تفاوت درصورتي ،نامنديمگیلکي  راکنند آن يممازندراني تکلم  که به اهاليدهند. يم

گويش مردم به  در اکثر روستاهای کجور. 4مازندران در لهجه است هایديگر گويش بخشبا 

 و مبنای ارتباط زبان اصلي منطقه که کننديم وگوگفتکجوری ۀ لهج مازندراني و با

 .9شودمحسوب مي

                                                 
ان از شرق و جنوب به شهرستان نور و از غرب به شهرست ،نوشهر محدود به شهر بخش کجور از شمال 1

 است. چالوس محدود
جزء رستمدار بودند  سابقاًنواحي تنکابن و کالرستاق و کجور که ۀ سکن ديگويممردم اين منطقه ۀ دربار ینوراب 2

 (.92: 1983) شمارنديمها را گیلک ها نیز آنيمازندران و دارندينمخود را مازندراني محسوب 

شد و در دورهيمدر ابتدا به اعراب متخاصم نسبت داده  ايل عبارتي است در برابر ساکنان بومي کجور که 9

وند کردها را در حال حاضر در کجور خواجه و تمامگويند وندها ميهای بعد به اکراد )کردها( و امروز به خواجه

دار و از جمله ، رستم(ق 1398-339) یصفو عباسشاهبا انقراض حکومت پادوسبانان به دست گويند. مي

(. 91: 1981یماً تحت حکومت مرکزی ايران قرار گرفت )سلطاني، مستقکالردشت از آن پس  کالرستاق و

 هاآندر کالردشت پنج گروه از م  1323داند و عقیده دارد در سال يموندها را از اقوام کرد هنری فیلد خواجه

خان به کريمۀ دورپايان  در هاآنی از اعده وند و دلفان.خاني، کاکاوند، لک، خواجهعبارت بودند از سلطان قلي

برگرداند را  هاآنخان قاجار برای جلوگیری از شورش اهالي دوباره ولي آقا محمد ،سرزمین قبلي خود بازگشتند

 (.133-231: 1944 فیلد،)
 گويند.در ساير مناطق مازندران به گويش مازندراني کنوني گیلکي )گِلِک يا گِلِکي( مي 4

همگي اقوام در »گويد: چنین مطرح مي منطقه کجور یر زبان کردی در روستای لرگانتغیۀ سلطاني دربار 9

وندهای ی متعدد اکنون تمامي خواجههاخانوادهولي به داليل مختلف و وصلت با  ،کردنديمابتدا به کردی تکلم 

ان کردی صحبت کنند و حتي برخي از روستاهای اطراف که به زبيملرگان به زبان گیلکيِ مازندراني تکلم 

 (.119: 1989) «یستنوندهای لرگان کنند قابل درک برای خواجهيم
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دسترسي و اطالع يافتن از محل زندگي اجراکنندگان  ۀبر پاي مورد مطالعه ۀمحدود

، ندشناسيمبسیاری از کساني که اين موسیقي را موسیقي و افراد مطلع بوده است. معموالً 

ها عالوه بر افراد ها و مصاحبهبعضي از ضبط نند.ککجور زندگي مي ۀمحدوددر بیرون از 

آباد، نوشهر، آمل، ساری و تهران در شهر چالوس، مرزن ،کجورواقع در ساکن روستاهای 

 انجام شده است.

 مبانی نظری

پذيری به گفرهن 1باره ۀبه گفت. فرهنگ استدو يند ارتباط و برخورد آفر پذيریفرهنگ

های اجتماعي کند که از ورای آن جوامع يا گروهها اشاره ميبرخورد فرهنگۀ فرآيند پیچید

 «گذاردهای يکي بر ديگری تأثیر ميکنند و ويژگي يا ويژگيبه يکديگر شباهت پیدا مي

 کنزدي ارتباط باهم گوناگون فرهنگي هایزمینهپس با هاييگروه که هنگامي(. 1331)باره، 

 هر در شناختيروان و فرهنگي تغییرات به و شودمي آغاز پذيریفرهنگ روند کنند،مي پیدا

 مفهوم 1883سـال  در آمريکاييپاول  ،ویدبل جي، (.92 :1988دبلیو،  ج.انجامد )مي گروه دو

مهاجران در  ۀشياندی زندگي و هاوهیشد. هدف او بررسي انتقال کرپذيری را ابداع فرهنگ

مطالعات  ۀیانیب 1399در سال . (112: 2198 ،پهـلوانآمريکايي بود ) ۀجامعبا تماس 
مطرح شد:  9زکوويتزرو ملويل ه 4، رالف لینتون9توسط روبرت ردفیلد 2فرهنگي

 مستمر و مستقیم میان شود که در پي تماسيمهايي گفته يدهپدپذيری به فرهنگ»

که موجب تغییر الگوهای فرهنگي  اوت استمتفهايي با يکديگر، با فرهنگ از افراد هيگرو

اساس کار  (. اين بیانیه143: 1399ردفیلد و ديگران، ) «يکي از دو گروه و يا هردو گروه شود

پذيری ارائه شده چارچوب مشخصي از فرهنگدر آن شناسان شد، چراکه بسیاری از انسان

تماس مستمر عناصر  شودمي به آن اشارهفوق  ۀترين موضوعي که در بیانیمهماست و 

از دگرگوني باشد  تواند فرايندیپذيری ميفرهنگطور که فرهنگي با يکديگر است. همان

 گراييهماين  بايد بدانیم که خودِ ،يابندمي گرايي بیشتر دستبه هم فرهنگ کـه طي آن دو

 يوناگونگ یهابه صورتتواند برخوردی که ميها است؛ اين فرهنگبرخورد پیاپي ناشي از 

گیرنده پذيری الزاماً به حذف فرهنگفرهنگ (.832-332: 1919میسر گـردد )اچ الور، 

در موسیقي  (.114 :1982کند )پهلوان، انجامد و منطق دروني آن را دگرگون نمينمي

 .اندشکل گرفته هافرهنگتلفیق  بر اساسها های زيادی از ملودینمونه مختلفجوامع 

                                                 
1 Baré 

2 Memorandum for the study of acculturation 

9 Robert Redfield 

4 Ralph Linton 

9 Melville J. Herskovits 
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میزند و نظام جديدی را به آ وصیات تازه و قديم ممکن است درهمخص 1«تلفیق»در 

آيد توجهي به وجود ميخورهای ساختاری درورند. در چنین وضعیتي دگرگونيآوجود 

بررسي « تلفیق» بر اساسپذيری در موسیقي کجور فرهنگ ترين تأثیرات(. مهم139: همان)

میان دو فرهنگ مربوطه وجود  ييهااهتبايد شب یردبرای اينکه تلفیق صورت بگ شده است.

 زکويتزهر» در اين زمینه معتقد است: (1981) حجاريان .(82: 1981داشته باشد )فاطمي، 

فرهنگي مانند هنر و تفسیر  ۀتلفیق دو پديد ۀمن به اين نتیجه دست يافتند که مطالعو واتر

 (.31 ص« )شکار کنندفرهنگ را آ توانند مراحل دگرگونيِمجدد دستاوردهای فرهنگي مي

وجود ای از خصوصیات جديد بهبا ورود عناصر تازه، مجموعه ،2جانشیني رونددر 

شوند و بر اثر پذيرش همان کارکردها های قبلي ميآيند که جانشین خصوصیات و ويژگيمي

با توجه به « جانشیني»در موسیقي کجور،  (.139: 1982دهند )پهلوان، را انجام مي

عروسي يکي اين منطقه گیرد. در فرهنگي مرتبط با موسیقي در جامعه شکل ميرويدادهای 

در آن « جانشیني» روند شود وي است که موسیقي در آن اجرا ميهايترين موقعیتاز مهم

 صورت گرفته است.

تلفیق مواجه خواهیم  ۀبا پديدها با يکديگر پذيری و برخورد فرهنگروند فرهنگدر 

رهنگي تازه باشد که به تواند باعث به وجود آمدن ِ يک واحد فميلفیق تشد. از سوی ديگر 

تواند پیدا کند. در موسیقي نیز مي یتریقوهای داشتن در دو فرهنگ، بنیاندلیل ريشه

مورد نظر، رودررو  ۀشواهد تاريخي، اقوام مختلف با يکديگر در منطق بنا برمورد بررسي ما، 

ئه شده ااند. با توجه به مطالب ارشده متأثراز زمان، از يکديگر ای گسترده ۀشده و در طي باز

 به وجودهای جديدی از فرهنگ در يکديگر، شکلمختلف تلفیق عناصر خواهیم ديد که، با 

 .شودديده مي هاملودی ی برخيساختارو ترکیب پیوند  درکه اين پديده  آمده

 پژوهش شناسیروش
 کجور یقيبه موس شناختيو انسان 9ميقو شناسيیقيسمو يکردهایرو ۀبر پاي تحقیق ينا

 قومي وابسته به میدان تحقیق است و شناسيشناسي، موسیقيهمانند انسانپردازد. يم

در  هاداده گردآوری ۀیوش .دهدمي شکل رابعدی پژوهش  یهاگامهای میدان تحقیق داده

 يقیموسگو و ضبط وو انجام گفتمیداني و حضور در محل بررسي  کارۀ اين بررسي بر پاي

 گرفته است.شکل 4کجورۀ به موسیقي، در منطقاز افراد آگاه  صدا و عکس( يدئو،به صورت و)

                                                 
های معادل (82: 1981و فاطمي،  31: 1981حجاريان، بنگريد به است )« syncretism»ۀ واژۀ تلفیق ترجم 1

بنگريد به « )گراييدرهم»ۀ کار گرفته شده است، مثل واژه ديگری در فارسي برای اين واژه توسط محققین ب

 (.993: 1982پهلوان،  بنگريد به« )آمیزیهمدر»و « آمیختگيهمبه»چنین ( و هم499: 1932فکوهي، 

2 Substitutive. 
9 Ethnomusicology فرهنگ و موسیقي  بر اساس موسیقي ۀمطالععلمي است که به قومي  شناسيموسیقي

 .پردازدجهان مي مختلف نقاطبه عنوان يک پديده فرهنگي در 
ها گفتگو و ضبط اند و در نوشهر و چالوس با آنبعضي از افراد در حال حاضر ساکن روستاهای کجور نبوده 4

 صورت گرفته است.
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از عناصر متأثر از متفاوتي  هایاليهتوانیم ميها، ملودیتحلیليِ با تطبیق در اينجا 

پای بارتي ردشناسیم و به عباز را در کجور اجراشده هایدر ملودیمختلف های فرهنگ

های بررسي ۀتطبیقي و تجرب ۀ. نظريهای ديگر را در اين فرهنگ واحد پیدا کنیمفرهنگ

اند و به های فرهنگي به يکديگر وابستهکه پديده است شناسي ثابت کردهانسان درمیداني 

روشني ادراک و تشريح ولي هیچ زمان و به ،گیرندميصورت بديهي در کنار يکديگر قرار 

از منظر  در موسیقي کجورپذيری فرهنگ فرآيند (.193 :1984 )مالینوفسکي، شوندنمي

کردن برای پیدا پذيری مورد بررسي قرار گرفته است.در فرهنگ« جانشیني» و «تلفیق»روند 

نوازندگان و افراد آگاه در زمینه موسیقي از افراد بومي ياری گرفته شد و يافتن هريک از 

. برفي()روش گلوله در معرفي افراد ديگر کارساز بوده است 1اکنندگاناجرها و رساناطالع

در واژگان بومي بوده است.  کارگیریبه ويکي از نکات مورد توجه در انجام کار میداني، توجه 

و هدف اصلي از  شدگو ميوهنگام بررسي در بیشتر موارد به گويش مازندراني با افراد گفت

واژگان بومي مربوط به موسیقي اين منطقه بوده است و بخصوص  و يافتنِ اين کار دستیابي

چراکه گیری واژگان موسیقايي رايج و موسیقي دستگاهي پرهیز شده است؛ کاراز به

باعث سردرگمي يک ادبیات غیربومي ـ تنها  ـ به عنوان کارگیری اين ادبیات موسیقاييبه

در يک بافت بومي رهنگ زباني کجور کارگیری واژگاني بیرون از فافراد شده و باعث به

 .شدمي

، ريتم ملودی و 2ساختار اجراييدسترسي به  بر اساس تحقیق در اين ینگارنت شیوۀ

های ناشده است. برای تکرار نکردن میز ینت نگارساده ۀ ست، بنابراين به شیواهجايگاه نت

کادر به صورت عدد نوشته  ها را در کادر و تعداد دفعات تکرار با عدد در باالیتکراری، آن

موسیقي دستگاهي نیست و اگرچه  ۀبر پاي هانتُدر موسیقي کجور انتظام  اند.شده

دهای )ساختار اجرايي( موسیقي دستگاهي تطبیق پژوهشگران ساختار اجرايي کجور را با مُ

يگر است و د 9هانتُ انتظام در شکل ظاهری هاآنبايد اشاره کرد که تنها شباهت  ،دهنديم

 .(192-113: 1939)حجاريان،  های مدهای دستگاهي را در خود ندارديژگيو

                                                 
 نوازنده ني و آهنگساز(،) یریجهانگلي کندلوسي )شاعر و رابط(، سیامک فرهود جال رسانان پژوهش:اطالع 1

)نوازنده دهل(، مهرافروز  ي)نوازنده سرنا و رابط(، شاهرخ لهراسب يلهراسب یرپور )پژوهشگر(، اردشمحسن احمد

 يکرمان يار(، شهرموسیقي آوازی ی)راو ي(، احمد لهراسبيو ن لـله)نوازنده  ي)صدابردار(، ابوالفتح لهراسب

گذاشتن  یار)در اخت يکرمان یرضا)رابط(، عل اني)نوازنده دهل(، بهزاد کرم يکرمان یثم)نوازنده سرنا و رابط(، م

 یمراد یل(، جللـله)نوازنده  يعبداله یب)پژوهشگر و رابط(، مص یا(، تورج کيکرمان یو ويدئو شاهرخآرش

 يان(، نوراهلل آزاديهپاشا )رابط(، همت پاشا )تعز یر، بش(هاييالال ی(، کوکب جهاندار )اجرايو ن لـله)نوازنده 

)رابط(،  یانپور )نقاره(، فاطمه حسناهللپور )سرنا(، شعبان فضلغالم يار)نوازنده سرنا(، اسفند يملک ي(، عليه)تعز

 .(ی)راو يزداني يزدان، رابط(، یزاده )راويقاسم قل
( موسیقايي است و نظمي که toneهای )خاصي از انتظام تُن به معنای گونه (mode)ساختار اجرايي يا مُد  2

 (.194-199: 1939دهد )حجاريان، شود بنیان اجرای مد را سامان ميها ايجاد ميدر استقرار تن

.tone9 های خاص در اصوات موسیقي است )همان(.تُن به معني نغمه 
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 کاکو سُلیمانیتلفیق در ملودی 

دو  همراهي اای است که در کجور هم به صورت آواز با زبان کُردی و بسلیماني ملودی کاکو

 یله دهلبه وس ملودی کاکو سلیماني 2کنندۀهمراهي. ريتم شوديماجرا  1و دُهل سُرنا ساز

 .شوديموندها با شعر کردی خوانده خواجه. اين ملودی توسط است« کُردی»ريتم 

 «دهل»میثم کرماني  و« ساز»اجرای سرنای شهريار کرماني  بر اساس: کاکو سلیماني 1نت 

 (روستای مُنج بخشِ کجور، 1934)ضبط فروردين 

 
 منبع: نگارندگان

 میعظ .شوديمران با عناوين ديگری هم نامیده اي ردو کُ رمیان اقوام لُاين ملودی در 

 :ديگويماين ملودی چنین ۀ لک دربار

که به انواع مختلف در موسیقي کردستان رواج دارد، در موسیقي  9اين مقام 

اجرا « دوپا»شناخته شده و در مقام « گُليآمان»و « لَکي»ی هاناملرستان با 

نامند و يم« یآبادخرم»و « لیمانيپاپي سُ»ها اين مقام را یاریبختد. شويم

 (.32: 1984نوازند. )لک، يمی چوب بازی هامقامآن را در قالب 
 

 پاپي سلیماني در مناطق غربي ايرانهايي از نت : بخش2 نت

 
 32: 1984 منبع: لک،

                                                 
 .نامنديم« طَبل»دهل را  و «ساز»در کجور ابزار موسیقي سرنا را  1
 ساخته شدهمتر ملودی، با چند ريتم از پیش بر پايهاجرا شود  سرنا که با ایدر موسیقي کجور هر ملودی 2

کننده های همراهيريتم .شوندساز دهل همراهي ميۀ ، اين الگوهای ريتمیک مشخص به وسیلشودمي همراهي

توسط « کُشتي»و  «خَمَني»، «یدکُر»، «رَقصي»در کجور با چهار الگوی ريتمیک متفاوت تحت عنوان: 

 شوند.گذاری مينام اجراکنندگان دهل
 ملودی است.واژۀ واژۀ مقام در اينجا به جای  9
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توجه به اينکه گويش کُردی  خوانند و بايمدر کجور اين ملودی را به گويش کردی 

وارد  ،شونديمکه امروز ايل خوانده  ،ست، اين ملودی از فرهنگ اقوام مهاجرا هاايلگويش 

اجرا  هم چهارم پردهسه کجور شده، با اين تفاوت که در ساختار اجرايي آن نت ۀمنطق

وجود ندارد )به  چهارم پردهسهمشابه کردی و لری نُت  ملودیدر صورتي که در  .کننديم

 «نقاره»سرنا و  به اين ملودی با اجرای در شهر بابل. (شودا ميپرده اجرو تمام پردهمینصورت 

. اين ملودی در بابل با ريتم (1939پور، اهللو فضل پورغالم)مصاحبه با  گويندمي« کُردی»

. اجرای اين ملودی در بابل با ساختار همان(شود )نقاره همراهي ميۀ وسیل به 1«مَقشي»

 شود.اجرايي متفاوتي اجرا مي

پور )نقاره(، ضبط اهللان فضلشعب ( وپور )سرناماجرای اسفنديار غال بر اساس« کردی»: ملودی 9ت ن

 .بابلمحلۀ روستای نقارچي  1939تابستان 

 
 منبع: نگارندگان

از يکديگر  هاآنمتفاوت  اجراييساختار  هدف از تطبیق اين سه نمونه نشان دادن

بخش  شود و در دويم نواخته ی غربي ايرانهاخشباست. با توجه به اينکه اين ملودی در 

مربوط به  یهایکدگذارو با  کردی آن را به عنوان ملودی ،بابلو  کجوراز مازندران يعني 

 پنج نتساختار از  لکعظیم ینت نگار بر اساسساختار اجرايي  .کننديماجرا  اين مناطق

کجور  در چهار نت )تتراکورد( و ازدر بابل  ؛(32: 1984لک، ) تشکیل شده است )پنتاکورد(

 ،پي نیستدربه صورت پي هانتاگرچه تسلسل استفاده از  ؛شوداستفاده مي دو تتراکورد از

استفاده غرب ايران ۀ نمونبیشتری نسبت به  هاینتاز تعداد  دو تتراکورد ۀولي در محدود

 .شودمي

که در را ريتمیکي لگوی یناً همان ريتم و همان اعدهل ۀ نوازند ،در اجرای کجور

سرنا در اجرای فواصل از اين  نوازنده ولي ؛کند، اجرا ميشوديممناطق غربي ايران اجرا 

 فواصليجانشین  فواصل کند.استفاده مي 2«نشینفواصل جا»کند و از منطقه پیروی نمي

ۀ حوزهای نقاط بیرون از یملود، فرهنگي و تاريخي ۀانديش بر اساسکه يک قوم  هستند

 نزديک باشد، اجرا خود شنیداری قوم ۀفرهنگي خود را، با ساختار فواصلي که به سلیق

                                                 
، «مَقشي»شود، سه ريتم: ای که با سرنا اجرا ميها )نوازنده نقاره( برای همراهي ملودیدر بابل نقارچي 1

 گیرند.را بکار مي« چوُيک»و « رَووُني»
 با توجه به تطبیق موسیقي ساير نقاط با موسیقي کجور وضع شده است. نگارندگانحي است که توسط اصطال 2
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از فواصل در اجرای اين ملودی بابلي و کجوری  ۀکننددهد. هر دو اجرايمو تغییر  کندمي

 سلیماني. ملودی کاکوگیرندميفرهنگ موسیقايي خودشان بهره ۀ حوزمربوط به  جانشین

کجور با ساير مناطق مورد  موارد اشتراک و نیز تفاوتاختار اجرايي بیانگر کجور، از لحاظ س

جايگزيني فواصل و تغییر  ۀدهندنشانفوق  تطبیق ساختار اجرايي سه منطقۀاست.  بررسي

شنیداری مردم اين ۀ سلیماني )مناطق غرب ايران( با توجه به سلیق ملودی اصلي کاکو

 منطقه است.

 ایل و گیلتلفیق عناصر موسیقایی 
است.  مناطق گیالنهای ساختاری و موسیقايي منحصر به های گیالني دارای ويژگيملودی

 است کههايي ملودیهای سوم کوچک در در موسیقي گیلکي وجود پرشيکي از الگوها 

سوم  ۀنت خاتمه دارای پرش به فاصل در مقايسه با پنجم يا سومۀ های درجمعموالً نت

ملودی  وجود دارد. در گیالن های زيادیاين حرکت در ملودی. کوچک به باال هستند

های گیلکي است که ای از ملودیشود نمونه( که در گیالن اجرا مي4شماره )نت  یآبادقاسم

 نت خاتمه، fa در اين نت نگاری نت وجود دارد.آن های مختلف پرش سوم کوچک در بخش

(K) نت درجه  و است«I » نت است آندر ساختار اجرايي ،laۀ ج، نت در«III»  نسبت به

نت  do نت شود.( آغاز مي«III»ۀ که پرش سوم کوچک از اين نت )نت درج استنت خاتمه 

از هم سوم کوچک ۀ در فاصل do تا la دو نت بنابراين ،است faنسبت به نت  «v»درجه 

، در بعضي از آبادی توضیح داده شده. اين ساختار ملوديک که در ملودی قاسمقرار دارند

 های موسیقي کجور وجود دارد.ملودی

های سوم کوچک از نمادهای باال، ، برای نشان دادن پرش«یآبادقاسم» یملود: قسمتي از 4نت 

 نشان داده شده است. وبرگشترفتپايین و 

 
 99: 1933منبع: باللي، 

 

شود، در مي همراهي ريتم کُردی اجرا در حالي که ملودی با 1«بارخرجي»در ملودی 

ريتم تلفیق ۀ های سوم کوچک وجود دارد و ملودی بر پايهايي از ملودی پرشبخش

بار ترکیبي از با ساختار ملودی گیلکي به وجود آمده است. در ملودی خرجي 2«کُردی»

                                                 
 عروس، اين ملودی راۀ خانوادبه  داماد برای تحويل مايحتاج برگزاری عروسيۀ خانوادها با همراهي زنلوتي 1

 اند.کردهيماجرا 
 وری مصطلح است.ريتمي که هويت کردی دارد و در میان اجراکنندگان کج 2
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با ساختار ملودی گیلکي باهم ترکیب  ،است« کُردی»که همان ريتم  همراهي ريتمِ ملودی

مشترک و نزديک به  جي بار نمود يافته است. در اينجا عناصر ساختاریِشده و در ملودی خر

میان موسیقي کردی و موسیقي گیلکي يک تلفیق موسیقايي به وجود آورده و اين  هم در

 پذيرفته شده است. «گیل»و « ايل»ملودی در میان 

 
رخ لهراسبي اهبر اساس اجرای اردشیر لهراسبي )ساز( و ش« بارخرجي» یملود: قسمتي از 9نت 

 .1939اسفندماه  )طبل(. محل ضبط نوشهر،

 
 منبع: نگارندگان

 

با توجه به  کاربرد داشته است. «گیل»و « ايل»در عروسي  «بارخرجي» ملودی

، وی با توجه به گزارش جمعیت ين شاهدالناصردر دوره  حسنمالمحمدگزارش تاريخي 

اکثر روستاهای کجور را ؛ گويدچنین ميند، کردروستاها به اقوامي که در روستاها زندگي مي

( بر 1988مرادی،  نوروز :)بنگريد بهدهند نیمي از قوم گیل و نیم ديگر را کردها تشکیل مي

ای که ترکیبي از موسیقي گیلکي و اجرای ملودیبیان شد،  ترشیپآنچه ۀ اين اساس و بر پاي

برای اثبات اين موضوع از  موسیقي کردی است، حاصل برخورد فرهنگ ايل و گیل است،

است که در شب حنابندان در منزل عروس برگزار  «ریناسَحَ» یملودلحاظ موسیقي، 

در ملودی حناسری، زماني که ملودی در بخش اول در يک بستر صوتي  .شده استمي

در اجرای  در بخش دوم شود،ساختار اجرايي مشخصي اجرا ميۀ مشخص و در محدود

صوتي تغییر نموده و عناصر گیلکي نظیر پرش سوم ۀ هانه محدودبه صورتي آگا ملودی

 شود.اجرا مي «آبادیقاسم» ملودیای مشابه کوچک و ملودی

رخ اجرای اردشیر لهراسبي )ساز( و شاه بر اساسسری، حنا بخشي از قسمت اول ملودی :9نت 

 .1939اسفندماه  لهراسبي )طبل(. محل ضبط نوشهر،

 
 منبع: نگارندگان
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اجرای اردشیر لهراسبي )ساز( و  بر اساسسری، بخشي از قسمت دوم ملودی حنا :1نت شماره 

 .1939اسفندماه  –شاهرخ لهراسبي )طبل(. محل ضبط نوشهر 

 
 منبع: نگارندگان

 

 عروسی موسیقی مراسم روند جانشینی در

ويدادهای در طول تاريخ کجور، موسیقي عاملي است که همواره کارکردهای خود را با ر

در زندگي  1ترين دوره از مناسک گذاراست. عروسي مهم ختهیآمدرهمخود ۀ عروسي و با زمان

آن وجود ۀ های مختلفي از ارائيک فرد کجوری است و در شرايط اجتماعي مختلف شیوه

های کجور بیشتر از يک قرن گذشته داشته است. اطالعات ما از اجرای موسیقي در عروسي

به ثبت  منابعهای زيادی بوده که در بعضي از قرن اخیر شاهد دگرگوني ولي يک ،نیست

های عروسي حضور داشته است. در گذشته در تمام بخش سرنا نوازنده رسیده است.

های اند. ملودیرويدادهای عروسي داشتهۀ در هم اساسي يدر گذشته نقش «هازنلوتي»

الگوهای از پیش ۀ و بر پاي اندفتهرويدادهای مختلف عروسي شکل گرۀ بر پايعروسي 

. هريک از رويدادها در طي تاريخ مردم اين شدندگرفته مي به کارها ، اين ملودیشدهتعیین

 چنین کجور عروسيِ در موسیقي نقش و عروسيۀ سرزمین شکل گرفته است، قیصری دربار

 :گويدمي

نهار و شیريني داماد برای صرف ۀ ها به خانصبح روز عروسي زماني که میهمان

اند، داماد را با ساز و دهل به همراه مجمعه به سرها به حمام دعوت شده

زن با به صدا درآوردن ساز خود و زدن ازکه شخص سهنگامي برند ]...[مي

رود و مهمانان هم مبلغي پول به رسم مي واردتازهدهل به پیشواز مهمانان 

 (.411 :1989دهند )قیصری،هديه به نوازنده مي

 

شدن رسوم  از منسوخ پايانقیصری بعد از توضیح رسوم عروسي در گذشته در 

ۀ شیو 1991با اهالي کجور، بعد از انقالب سال  وگوگفتطي . گويدگذشته سخن مي

های مذهبي که بعد از انقالب قدرت بیشتری برگزاری عروسي تغییر کرد و تا مدتي جريان

به  که کندبا تورج کیا، او اشاره مي وگوگفتدند. در شگرفتند، مانع از اجرای موسیقي مي

اند و بعد از چند کردهها از آوردن ساز خودداری ميدلیل شهدای جنگ مردم به احترام آن

                                                 
1 rite of passage. 
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ی هاسال(. در 1934سال با اجازه از خانواده شهدا، اجرای موسیقي از سر گرفته شد )کیا، 

 ،گیرده در مراسم عروسي مورد اجرا قرار ميموسیقي دوبار ،بعد از جنگ و در دو دهه اخیر

و  سرناجانشین  1«اُرگ»ساز شود و قديم استفاده نميۀ اجرای موسیقي به شیوۀ ولي از شیو

گرفته  به کارها به عنوان نمادی از گذشته در عروسي دهلو  سرناچه از اند، اگرشده دهل

کند. رويدادهايي که در قديم های قديم خود پیروی نميولي ديگر جامعه از سنت ،شودمي

روزه به پايان ی اخیر به صورت فشرده و يکهاسالشد، در به صورت مفصل برگزار مي

تغییر يافته است ولي موسیقي  یامروزهريک از رسوم گذشته در قالبي  اگرچهرسد، مي

دست داده و  ه حضور داشته امروز کارکرد خود را ازرويدادها در گذشتۀ قديم که در هم

 جای خود را به عناصری جديد داده است.

و نوشهر،  شهر چالوسی اخیر به دلیل مهاجرت بیشتر اهالي کجور به دو هاسالدر 

شود. در تاالرها، بخش زنانه و مردانه برگزار مي دو شهردر اين  ،ها در تاالرهای جديدعروسي

ها که محل ورود مهمان در جلوی در ورودی هتل 2هازنند و معموالً لوتيجدا از هم هست

کنند. های قديم سرنا چیزی را اجرا نميپردازند و از ملودیبه اجرای برنامه مي ،است

دهند. هنگام ورود عروس ها ميزنها و پیرمردها معموالً در هنگام ورود انعامي به لوتيپیرزن

ها با زنلوتي ،ها است. با ورود عروس و دامادزنلوتيۀ اجرای برنام ترين زمانو داماد مهم

کنند و برای چند ها را به بخش زنان همراهي ميروند و آنها ميبه استقبال آن دهلو  سرنا

واقع بعد از آمدن عروس و داماد و چند دقیقه  در پردازند.دقیقه در بخش زنان به اجرا مي

همراهي گروهي ديگر که  رسد و مجلس عروسي باها به پايان ميآنکار  9اجرا در بخش زنان

 شود.کنند، دنبال ميموسیقي اجرا مي

نوازنده  ۀدربرگیرند ،پردازنديمها به اجرای موسیقي زنی که به غیر از لوتيگروه ديگر

پردازند و صدای سايزر و خواننده است که در قسمت آقايان به اجرای برنامه ميسینتي

 ،که در حال رقصیدن هستند ،های رابط به بلندگوهای قسمت زنانها با سیمرای آناج

دهند. ها گوش ميزمان هردو قسمت )زنانه و مردانه( به اجرای آنکند و همانتقال پیدا مي

دارد و  4ستررکِها، هر هتلي برای خود نوازنده سرنا، دهل و اُی اخیر با رونق هتلهاسالدر 

اين افراد  ۀالزحمشود، حقهايي که برای برگزاری جشن در هتل دريافت مييکي از هزينه

                                                 
گويند و به مي« رگاُ» ،«سايزرسینتي»به  همچون ساير نقاط مازندران در کجورموسیقي  اجراکنندگان 1

 .گويندمي« نزَرگاُ»آن ۀ نوازند
 گويند.ن ميزَتيکنند، هنوز لوُاجرا مي سرنا و دهلبه نسل جديدی که  2
ها، صاحب مجلس زنلوتيۀ گفته کنند و بها حجاب نميها با ورود آننانه، زنبه بخش ز هازنبا ورود لوتي 9

 دانند و از گذشته تا کنون بدين طريق مرسوم بوده است.ها را افرادی امین و محرم ميآن
اجراکنندگان اين نوع موسیقي در اين منطقه است. يک ارکستر حداقل از  اين عبارت امروزه مورد استفادۀ 4

اين اصطالح با معادل ارکستر در موسیقيِ  شود.سايزر و يک خواننده تشکیل ميزنده سینتييک نوا

 تفاوت زيادی دارد.« ارکسترال»
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از تواند مايل باشد مي اگر ،1است. برای انتخاب اجراکنندگان موسیقي صاحب عروسي

آواز  اجرایاخیر  چند سالدر . نیز دعوت کند -ی ثابت هتلهابه غیر از گروه - ديگر گروهي

بدون همراهي آواز اجرا  توسط ارکستر اییچ ملودیو خواننده نقش اصلي را دارد و ه

هايي آشنا برای مردم هستند و ممکن است به ملودی ،های عروسيشود. ملودینمي

ۀ کند بر پايهای مازندراني که ارکستر اجرا ميمازندراني يا فارسي باشد. معموالً آهنگ

ارکستر گاهي ن زيادی دارد. که در مازندران مخاطبا است 2پسند مازندرانيمردمهای ملودی

کند. بیشتر را اجرا مي ايراني پسندي با شعر فارسي برگرفته از موسیقي مردميهاملودی

ملودی  هاسالهای مازندراني است و در اين کند ملودیهايي که ارکستر اجرا ميملودی

يزر اجرا ساهايي که سینتيبیشترين طرفدار را دارد. ملودی« دستکتَ»و « جانسپیده»

شود و خطي اجرا ميملودی به صورت تک .کننده نیستندهای همراهيکند به همراه نتمي

همراهي الگوهای ريتمیکي که در سینتي سايزر به صورت از پیش  فقط ملودی اصلي با

 شوند.، همراهي ميشدهیزيربرنامه

 ورود سازهای جدید و جانشینی کارکردها

و  استهای غربي روشۀ پذيرش گسترد های زندگي ايرانيهيکي از مشخص معتقد استنتل 

اين پیوند را در  است و همچنیناين پذيرش استفاده از سازهای غربي يکي از نمودهای 

گنجاندن عناصر موسیقي غربي و ساختار سازهای غربي در پیکر سازهای سنتي ۀ شیو

حضور ساز ، وسیقي کجوردر م جانشین شدن پیامدهایيکي از . (19: 1982داند )نتل، مي

ترين جايگاه ارائه آن در میان مردم است. اين پديده تحت سايزر است که عروسي مهمسینتي

های ايران و مازندران در ی اخیر در ديگر بخشهاسالتأثیر تحوالت فرهنگي است که در 

 از فرهنگ متأثراجرای  های ارائه موسیقيای که يکي از شیوهجريان است، به گونه

فاطمي دلیل پذيرش سینتي سايزر در  .استدر عروسي موسیقايي اين ابزار الکترونیک 

ها و امکان اجرای . غنای رنگ2آن  ۀ. فراگرفتن ساد1کند: جامعه را در سه مورد بیان مي

 آنجلسي )فاطمي،های لسويدئو -فضای شوۀ . ارائ9همراهي ريتمیک به طور خودکار 

1981 :133.) 

پسند فارسي آشنايي دارند. اين های مردمبا ملودی «هازنارگ»يا  «رگا»نوازندگان 

فاير سايزر، میکروفون، بلندگوهای قوی و آمپليسینتي زندگان با تجهیزات الکترونیک مثلنوا

 ۀسايزر خواننده بخش اصلي ارائپردازند. در کنار نوازنده سینتيبه اجرای موسیقي مي

گیرد. شنیدن صدای خواننده دوم قرار ميۀ جرای ساز در درجموسیقي را بر عهده دارد و ا

هايي از ملودی هايعروسدر ترين بخش از سلیقه شنیداری مردم اين منطقه است. مهم

های های مازندران ملودیمعموالً در ديگر بخش .کنندمازندران اجرا مي مختلف مناطق

                                                 
 گويند.مي ،اندکننده عروسيکه برگزار عروس يا دامادۀ به خانواد صاحب عروسي )صاحب مجلس(، 1

ای که رشاد( به صورت رايگان و در بازارهای محليمعموالً در اينترنت )بدون مجوز از وزارت ا اين نوع موسیقي 2

 رسند.به فروش مي هافروشدستشوند، توسط به صورت موقت در طول هفته در مازندران برگزار مي
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به وسیله ساز )ارائه ملودی ۀ شیو ،ديدج ليوساگويند. مي« نوری»اين منطقه را  1پسندمردم

کنند. در اجراهای قديم عروسي را اجرا مي یهایملودرا تغییر داده است و امروز کمتر  (سرنا

کار گرفته به ييهایملوددر  اًاکثر ،ترين ساز عروسي بوده استسرنا که در گذشته مهم ،اخیر

 است.های جديد عروسي های گروهملودیۀ بر پاي که شودمي

 جایگزینی زبان

بلکه  ،شود، نه يک موسیقي گیلي و نه يک موسیقي ايلي استکه در کجور اجرا مي موسیقي

ۀ قابل تعمیم به يک پديد شدهمطرحموضوع  ؛اندشده دهیتندرهمترکیبي از اين دو است که 

ه موقعیت توجه ببا تر کرده و آن زبان است. ای که پیوند قومي را مستحکمپديده ،ديگر است

به زبان  ،ن و مازندران در ارتباط بودهدو حکومت گیال باجغرافیای سیاسي کجور که همواره 

امروز مردم اين . شده استتبديل  2هايي با سرزمین آغازينعامل پیوندهای جديد و گسست

 9.کنندمنطقه با گويش مازني تکلم مي

آمیخته و از ل و گیل درهماي عناصر موسیقايي جايگزيني نشان داد که ۀمؤلفبررسي 

همچون زبان را تحت شرايط سیاسي و  از خود فاصله گرفته و عناصر جديدقبل  هاینسل

جغرافیايي به عنوان انطباق با شرايط موجود پذيرفته است. فرهنگ کجوری برخالف گذشته 

ت نشان ديگر در برابر فرهنگ مازندراني کمتر از خود مقاوم (92: 1983، رابینو بنگريد به)

شود، پذيری و اشتراک فرهنگي در میان اين دو بیشتر ميتأثیر ۀدامن رفتهرفتهدهد و مي

های قبل اشاره شد، ممکن است در برابر هايي که در بخشاگرچه هنوز با توجه به کدگذاری

 فرهنگي متفاوتي بروز دهد. یهاخود واکنشها از پديده

در دسترس بودن منابع شنیداری در میان  شنیداری و یبا توجه به گسترش ابزارها

 عموم ارتباط میان بخش غربي مازندران، مرکز و شرق مازندران بیشتر شده و با آگاهي به

در هر ما گیری است. پذيری در حال شکلای ديگر از فرهنگمرحله ،شتاب ارتباط فرهنگي

ترين و توان رايجرا ميرو هستیم. اين فرهنگ ای ضرورتاً با يک فرهنگ غالب روبهجامعه

دانست که در آن جامعه  چه از لحاظ شکل و از لحاظ محتوا فرهنگي، قالبترين شدهپذيرفته

الب وابسته به دو عنصر زمان و مکان است و غدر يک مقطع زماني خاص وجود دارد. فرهنگ 

عنصر زمان ]ضمیمه مترجم[(. 293: 1931، ريويرای بسیار پويا و در حال تغییر است )پديده

                                                 
 گذارانهتوجه به کاربرد آن به عنوان يک گونه موسیقايي است و نبايد با ديدگاهي ارزش استفاده از اين واژه با 1

های شناسي، کاربرد عنوانموسیقيرويکرد قوم بر اساسهای موسیقي تلقي شود. گونهساير  در مقايسه با

در يک بستر چند فرهنگي فقط وقتي « پسندموسیقي مردم»و « موسیقي مردمي»، «یهنر يقیموس»همچون 

 (.8: 1982هايي داشته باشد )جان بیلي، مورد نظر خود چنین تمايز گذاریۀ موجه خواهد بود که جامع

 اند.منظور از سرزمین آغازين، سرزمیني است که اقوام از آنجا کوچ کرده 2

ها در وند، ولي بسیاری از روستاها که خواجهکننديمردی تکلم نوز مردم به که در بعضي از مناطق مثل پول 9

جوری سخن شود و به مازني و لهجۀ کاند، زبان کردی ديگر استفاده نميکردهگذشته در آن به کردی تکلم مي

 گويند.مي
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ها است، چراکه محیط فشارهای خود را در طول ترين عامل در انطباق فرهنگو مکان مهم

 .آمیزدميفرهنگي خود ۀ ها را در مجموعکند و فرهنگ آنزمان بر اقوام مهاجر تحمیل مي

 یریگجهینت
موسیقي کجور مورد چند فرهنگ متفاوت در  عناصر «تلفیق» رويکرد با در اين تحقیق

« گیل»و « ايل»گروه قومي و برخورد دو  ریتأثرسي قرار گرفته است. موسیقي کجور بنا به بر

در موسیقي کجور با چند عامل در شکل« تلفیق»در بررسي  با يکديگر به وجود آمده است.

ايم، تغییری که حاصل تلفیق عناصر ساختاری موسیقي در يکديگر رو بودهگیری تغییر روبه

 بوده است.

رسي ملودی کاکو سلیماني و تطبیق آن با اجرا در سه منطقه )کجور، بابل، غرب در بر

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 

گیری تلفیق، عوامل قديمي تغییر طي گذشت زمان و شکل غربي ايران را به کار گرفته است.

 ( در مقابل سازدهل) یاساز کوبهاجرای  .اندشدهو بعضي از عوامل قديمي بیگانه  يافته

تغییری نداشته است، ولي ساز ملوديک با توجه به گذشت زمان با عناصر  (سرنا)ملوديک 

قابل « فواصل جانشین»با توجه به موسیقايي در اين منطقه ترکیب شده است. اين تغییر 

بیگانه ساختار و  يک اجرای خود، ازسلیقۀ شنیداری مردم  بنا بر حوزۀ فرهنگياست.  بررسي

هايي بین موجب اشتراک« جانشیني فواصل»عامل  .کندميرا انتخاب جانشین  يفواصل

یقايي در طرف تلفیق عناصر موس شده است، چرا که از يک« تلفیق»و « جانشیني»رويکرد 

آيد و از طرف ديگر جانشیني فواصلي که از تلفیق دو پديده به وجود يکديگر به وجود مي

 کياز ها اند که تفکیک آنهم تنیدهپذيری چنان درن رويکردهای فرهنگبنابراي؛ آمده است

 گیرد.ديگر به سختي انجام مي

م و پنجم نسبت درجات سو یهانتسوم کوچک، در  یهاپرشهايي با اجرای ملودی

اين ساختار در ملودی  .اصلي موسیقي گیلکي است یساختارهابه نت خاتمه، يکي از 

 و شوددر شب حنابندان اجرا ميبار است. ملودی خرجيدر کجور رايج  بار و حناسریخرجي

در ملودی بخش اول  .شده استبا هم ترکیب  در آن «گیل»و « ايل»عناصر موسیقي 

از ساختار به صورت آگاهانه در بخش دوم ملودی  دارد ورايي مشخصي بار ساختار اجخرجي

عناصر  کارگیریبهد. شواستفاده مي ،که همان پرش سوم کوچک است موسیقي گیلکي

 پذيریفرهنگي يا فرهنگ نشان از تلفیق« ايل»و « گیل» در هر دو گروهموسیقي گیلکي 

 يکديگر دارد.از  هاآن

عروسي  مراسم مرتبط با نقش موسیقي در ،سیقي کجوربرای بررسي جانشیني در مو

 ورود سازهای جديد و جايگزيني زبان مورد بررسي قرار گرفته است. امروز، در گذشته و

اند. در گذشته مراسم عروسي در داشتهعروسي نقش مهمي در اجرای موسیقي « هازنلوتي»

؛ های عروسي بوده استرويداددر  مؤلفه نيترموسیقي مهم شده است وچند روز برگزار مي
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جای  قديم« یهالوتي زن». شودروز برگزار مي اما امروزه عروسي در زمان محدود و در يک

در  است. تغییر کرده هاو مکان اجرا از محیط روستا به هتل اندداده« ارکستر»خود را به 

رهنگ ايل و گیل، با توجه به کاربرد گويش مازندراني در منطقه کجور و ترکیب فحال حاضر 

 کجور است. فرهنگ مازندراني به عنواني فرهنگ غالب در حال جانشیني با عناصر فرهنگيِ

انجامد. اين تغییر در موسیقي پذيری در نهايت به تغییر عناصر فرهنگي ميفرهنگ

اشکال تغییر به معنای از دست رفتن تمام  .افتدهای فرهنگي اتفاق ميتبع ديگر پديدهبه

. گیرندجديد ميصورتي قومي  یهاقهیسلتفکر و  بر اساس اشکال پیشین نیست بلکه پیشین

جديد موجب  ت. عناصر فرهنگياسپذيری فرهنگ نتیجه توسط مردم اشکال جديد رشپذي

فرهنگ  و شوندميقبل از خود ۀ متفاوتي نسبت به دور هایتو ذهنی هاخالقیت یریگشکل

در حالت ايستا باقي  و ابدييمتغییر و گسترش  ینيو جانش تلفیق روند ه باهدر مواج

اقوام بیرون از سرزمین اصلي خود،  ای پويا و در حرکت است.د چرا که فرهنگ پديدهنمانمي

بخشي از  نیز گیرند. موسیقيعوامل فرهنگي سرزمین جديد قرار مي ریتأثدر طي زمان تحت 

 .گذارديم ریتأثآن ت هر قوم است که فرهنگ پذيری بر روی تاريخ و هوي
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