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سفر پرماجرايی را به سال پيش  60حدود  عيسی و عبداله اميدوار،
اين سفر ده سال به طول انجاميد و يکی از  .دور جهان آغاز کردند

دستاوردهای آن موسيقی ملل است که توسط اين دو برادر از موسيقی محلی 
رحمانه تکنولوژی با هجوم بی. ها تهيه شدمردمان بسياری از سرزمين

 .ديگر وجود ندارند ما بسياری از آداب و رسوم اين مردمان در زمان
بکر و دست  هایسرزمينبا سرعت از کشورهای متمدن روانه  تکنولوژی

ملل را تغيير  موسيقی پوشاک، گفتار، رفتار، آداب، سنن و .نخورده گشت
جامعه جهانی همواره بايد سپاسگزار کسانی چون برادران اميدوار  .داد

های طاليی عمر خود را صرف پژوهش و گرداوری چنين ميراث باشد که سال
 .انداسر اين جهان پهناور کردهکهنی از سر

-موضوع اين شماره مجله، ميراث جهانی مرا بر آن داشت تا مصاحبه
. ای با آقای عيسی اميدوار پژوهشگر و جهانگرد ايرانی ترتيب دهم

 .موضوعی که برای اين مصاحبه در نظر گرفتم ميراث موسيقی است



 

ايشان  سفر هایو انگيره ای از داستان سفرچکيده قبل از مصاحبه
 :خوانيدرا می

برادران اميدوار،  اکتشافیانگيز و سفرهای ماجراجويانه، شگفت

رويدادی بزرگ در تاريخ جهان شناخته شده و اين دو برادر در شمار 

ده سال سفرهای تحقيقاتی و پژوهشی اين دو . سياحان جهان قرار دارند

برادر جستجوگر ايرانی نه تنها در قرن نوزدهم ميالدی در جهان، بلکه 

ه نيز تکرار سابقه بوده و شايد چنين رويدادی در آينددر تاريخ بی

 .نخواهد شد

با همتی پوالدين عزم کردند تا  1333اين دو برادر پرشور در سال 

در آن دوران که امکانات سفر . هايش بکاوندجهان را با تمامی پيچيدگی

- راهکوره منظور آشنائی باقابل مقايسه با جهان امروز نبوده آنها به 

سوی سيکلت از تهران بهوسيله دو موتورها، سفر خود را بههای سرزمين

فرد در تاريخ جهان در اين ماجراجويی منحصربه .مشرق زمين آغاز کردند

برادران اميدوار تجارب بسياری کسب کردند؛ از صحراهای سوزان شمال 

های اسکيمو های آمازون، قطب شمال و زندگی با خانوادهآفريقا تا جنگل

سفر پرحادثه ديگری اولين در  1345در سال  .در دشوارترين شرايط جوی

افراد آسيايی بودند که به ششمين قاره سرسخت جهان، قطب جنوب رفتند، 

های سياره زمين را درنورديدند و همچنين قاره اقيانوسيه و سراسر خشکی

های خطرناک جهان را تجربه کردند و در ترين انسانزندگی با ابتدايی

برادران اميدوار  .ه پرداختندترين شرايط اقليمی به تحقيق و مطالعسخت

ای از تجربيات اقدام به يک سفر ديگر نمودند، سفر به با اندوخته

  .های اقيانوس کبير جنوبیآبجزايری پراکنده در 



 1340نخستين سفر اين دو برادر هفت سال به طول انجاميد و در سال 

های به ميهن بازگشتند اما بيش از سه ماه نگذشت که بار ديگر جذابيت

در اين مرحله به . اين سياره آنان را به سفر ديگری رهنمون ساخت

وسيله اتومبيل سيتروئن از طريق کويت و عربستان سعودی رهسپار قاره 

 . آفريقا شدند و بار ديگر سه سال به اکتشاف و جستجو پرداختند

و فيلمی مستند در  آورد سفرهای اين برادران به صورت سفرنامهره

باشد و هزاران عکس مستند، اشيا و لوازم مربوط به م میدسترس عمو

زندگی قبايل و اقوام گوناگون در موزه برادران اميدوار واقع در 

مجموعه فرهنگی تاريخی سعدآباد بر عظمت و گستردگی تحقيقات برادران 

 .دهداميدوار گواهی می

 

 ؟چه طور شد که موتورسيکلت را برای وسيله اين سفر انتخاب کرديد -

های ماجراجويی نبوديم ما فقط انسان. سفر ما يک سفر تحقيقی بود
ما . های خود رکورد گيری بکنيمکه قصد داشته باشيم با موتور سيکلت

ها دسترسی راه موتور سيکلت را انتخاب کرديم تا بتوانيم به کوره
االن . شديماگر ما اتومبيل داشتيم به هيچ وجهی موفق نمی. پيدا کنيم

کنيم که چه طور در زندگی فعلی خود هم من و هم برادرم تعجب میدر 
گونه برنامه ريزی کرديم که اين قدر آن دوران در شصت سال قبل اين

ما خيلی با  .گويماين حرف را بدون تعارف می .بود و دقيق صحيح
. کرديمهای تمام دنيا را مطالعه میما نقشه. کرديممطالعه کار می
ز از مرز ايران خارج نشده بوديم ما هنو. جهان را تمام جغرافيای

اگر ما اتومبيل داشتيم موفق . ولی همه چيز را پيش بينی کرده بوديم
های شديم چرا که در کشورهای خاور دور خيلی از مسيرها، رودخانهنمی

ها تواند از آنبزرگ و گذرهای آب افتاده وجود دارد که اتومبيل نمی
هايی که راههای خيلی جاها پل ندارند و کورهرودخانه .عبور کند

 .امکان عبور اتومبيل وجود ندارد

از نظر ديگر هم، ما خيلی از جزاير مختلف دنيا را در مدت هفت 
 گذاشتيمهايمان را در قايق ماهيگيری میما موتور سيکلت. سال ديديم

 .کرديمو از رودخانه عبور می



سفر، فيلم برداری، تجهيزات و موتورهای شما برای حمل همه وسايل  -
 ؟اقامت شما کوچک نبود

پانصد سی . نه چون ما دو تا موتور داشتيم و موتورها بزرگ بودند
هر طرف . ها را از انگليس وارد کرديمسی بودند و ما خودمان آن

. موتورها ساک بزرگی وجود داشت و روی تک بند عقب هم صندوق داشتيم
 .شدها جا میدر يکی از اين صندوقلوازم عکاسی و فيلم برداری 

ما پنجاه عدد عکس پنجاه در شصت سانتی متری هم همراه داشتيم، 
ها را کنار هم قرار داده بوديم و در ساک خود حمل که آن. بدون قاب

. هايی از آثار تاريخی و هنر دستی و فرهنگی ايرانعکس. کرديممی
-يله ايران را معرفی میکرديم به اين وسوقتی که در شهرها زندگی می

اول به اين وسيله با مردم ارتباط . اين کار دو جنبه داشت. کرديم
گفتيم ما می. رفتيم به اداره اطالعات آن شهرهامی. کرديمبرقرار می

کنيم و االن دوست داريم يک چه کسانی هستيم و با چه هدفی سفر می
که مردم استفاده نمايشگاه از آثار تاريخی و هنری ايران برپا کنيم 

مثال در کشور فيليپين برايمان يک . کردندخيلی هم استقبال می .کنند
خانم رئيس جمهور . هايمان چاپ کردند، مجانیجزوه از اطالعات و عکس

 .اين نمايشگاه را افتتاح کردند

 .اين نوعی تبليغات هم بود

مند مسافران عالقه آيا در زمانی که شما سفر خود را آغاز کرديد  -
 ؟شما زياد بودندبه نوع سفر 

-خيلی تک و توک سفر می. کردکسی سفر نمیاصال خير در آن دوران 
مثال وزرا و سفرا در کشورهای مختلف . ها اداری بودماموريت. کردند

ولی کسی که يک ساک يا کوله پشتش بيندازد و راه . شدندجا میبهجا
-سفر اين مسايل را میما ضمن . وجود نداشت اصال بيوفتد برای سفر

ولی با اتومبيلش در خود ايالت متحده  کردآمريکايی سفر می. ديديم
مانند سفر ما را کسی انجام  .های مختلفبرای ديدن ايالت کردسفر می

خواهم ادعايی داشته باشم ولی دوستانم نمی هيچ وقت من. نداده است
نظيری نداشته گويند که اين سفر هيچ در کشورهای مختلف هميشه می

  .است

 ها به سفر ما اين است کهدليل اصلی عالقه مردم و مخصوصا خارجی
-دورانی که کسی سفر نمی. های دور گذشتهشود به سالسفر ما مربوط می

  .کرد

 بينيد؟مند به سفر میشما جوانان در عصر حاضر را عالقه -

باعث يکی از داليلی که  .سفر کردن در آن دوران خيلی دشوار بود
تعجب مردم است اين قسمت است که در دو سه، ده اخير که تکنولوژی به 

تنبل  بسيار ها شده است جوانان را بسيارسرعت وارد کشور و خانواده
. توانم تصورش را هم بکنمنمی .حد ندارد اصال اين تنبلی .کرده است

و  ات را بينداز پشتتبابا بلند شو کوله: گويمگاهی به جوانان می



ولی جوانان فعلی . برو قوم بلوچستان را ببين .برو به مثال کوير لوت
 .اندجوانان خيلی مصنوعی شدهمتاسفانه  .کننداين کارها را نمی

درسش را . باشد وان االن انتظار دارد که اتومبيل داشتهيک ج
. مدرک تحصيلی ليسانس يا فوق ليسانس را گرفته باشد. خوانده باشد

های مختلف، تلويزيون و وسايل موبايل .از خانواده مستقل شده باشد
کسی که افتاد در اين ماجرا هيچ . ارتباطی همه را بايد تهيه کند

ان اين مسايل هم مخصوص اير .وقت زمانی برای سفر پيدا نخواهد کرد
 .نيست بلکه همه جای دنيا اين مشکل وجود دارد

 همت کنند و کنند که اگر در زمان حالخيلی از جوانان اظهار می -
، خيلی از آن چيزها ديگر بکنند در همان مسير شما راقصد سفر 

 نظر شما در اين مورد چيست؟. اندو از بين رفته وجود ندارند

. زنندخيلی از جوانان میاين حرف منفی را . اين فکر درستی نيست
 .ولی آخر دنيا که به آخرش نرسيده است

مقاالت و . کننداز طريق اينترنت جستجو میدر حال حاضر جوانان  -
 .کنندبينند و به همين بسنده میهای ديگران را میعکس

جا چی چی را حاال برويم آن. گويند در اينترنت ديديم ديگربله می
 ببينيم؟

گويم که بايد يک مقدار در زندگی ريسک جوانان میمن هميشه به 
 .نبايد يکنواخت زندگی کرد. کرد

-چند وقت پيش با يک تور به آمازون سفر کرده نجمعی از دوستان م -
خيلی شيک . اندها گفتند که در يک منطقه کنترل شده بودهآن. اند

در فقط ظاهرا . انداند و غذای خوب خوردهو تر و تميز زندگی کرده
شما  نابمنظور من اين است که شايد آن تجربه . اندآمازون بوده

 .ديگر قابل دسترسی نباشد

پانزده يا . بله من قبول دارم که همه چيز به کلی عوض شده است
و  مندعالقه گروهی از افرادبه اصرار بيست سال پيش برادرم عبداله 

گروه با قايق از راه  . دوباره به آمازون سفر کرد در غالب يک تور
-به نزديک قبيله .شوندپر پيچ و خمی به يک دهکده ماهيگيری وارد می

ها بينند که اهالی قبيله با ديدن آنناگهان از دور می. رسندای می
های مردم عادی به چون لباس .هايشانکنند به در آوردن لباسشروع می

نندگان تازه از راه اند ولی اکنون بايد برای اين بازديدکتن داشته
دانيد که خوردن ميمون در می. رسيده لباس بومی خود را به تن کنند

طور که ما هم وقتی در بين اين همين. بين ساکنان آمازون رسم است
برادرم در سفر . ايمکرديم ممون شکار کرده و خوردهمردمان زندگی می

خشک شده در  اخيرش ديد که اهالی اکنون متمدن شده آمازون يک ميمون
 .يعنی يک نمايش کامل. کنندو ظاهرا روی آتش کباب می دست دارند



ها و ماسايی. االن ديگر مردم آمازون همه دارای موبايل هستند
دينکاها اصال لباس . دينکاهای جنوب سودان همه دارای موبايل هستند

دفتر ها در آقای اميدوار به عکسی از ماسايی(ها االن همين. پوشندنمی
های جنگند با اسلحهدارند با سودان شمالی می.) کنندکارشان اشاره می

 . مدرن

پرسند اين است به هر حال جواب من به جوانانی که همچين سوالی می
توانی از زاويه ديگری پرسی تو میجوان اين چه سوالی است که می: که

. م ببينیلزومی ندارد که تو حتما همان چيزهايی که ما ديدي. ببينی
راجع به مثال . های مختلف مطالعه و بررسی کنیتوانی در زمينهتو می

فيلم . برو به خاور دور راجع به ازدواج مطالعه کن. فسيل، گياهان
مند ازدواج سنت زيبا و قشنگی است و همه هم عالقه. عکس بگير. بگير

دور هر کشوری هم در خاور . هستند که در اين مورد بخوانند و ببينند
. جوانان بايد برويد به قصد مطالعه و بررسی .های متفاوتی داردسنت

 .شوداگر انگيزه نباشد خسته کننده می.هانه برای تماشای خيابان
های مختلفی برای زمينه. کشاندانگيزه کشش دارد و شما را به مقصد می

 ای خواهد شد برای ارتباطاين زمينه. ديدن و مطالعه کردن وجود دارد
شما را به . شويددوست می. کنيداز مردم سوال می. با مردم مختلف

شما را به . شويدای دوست میجا هم با عدهآن. کنندمراسم خود دعوت می
 .کنندخانه يا هر جای جالبی دعوت می

که عيد نوروز به استراليا  خانم ژاله ابراهيمی يکی از دوستان -
 را) بوميان استراليا(ابروجينيزها اند تعريف کردند که سفر کرده

ها انتظار داشتند که آن. انداز نزديک ديده نزديک شهر گلدکست
های عجيب و غريبی باشند و به زبان خاص خودشان صحبت کنند انسان

به زبان  اند وهيچ چيز عجيبی نداشته هااند که آنولی ديده
 . کنندانگليسی صحبت می

-داری میهايی خارج از شهر نگهدر کمپ ها راای از آنالبته عده
ها اين .زندگی خوبی هم دارند در کمپ .کنند که البته کار درستی است

ها مشروبات الکلی اين. آورنداگر در شهر باشند ناراحتی بوجود می
ها را انجام بدهند ولی به خواهند کارهای سفيد پوستخورند و میمی
 .غلط

بسيار عقب مانده بودند و ا ديديم ها رزمانی که ما آنالبته 
خيلی زندگی بدوی  .قدر عقب مانده نيستندهای هيچ جای دنيا اينبومی

 .داشتند

خانم ابراهيمی تعريف کردند که شاهد مراسم  اجرای موسيقی، رقص  -
. در اين مراسم همه چيز از طبيعت بود. اندها بودهو آواز بومی

اين رقص يادآور کانگورو  مثال رقصی به نام کانگورو که حرکات
يا رقصی به نام يک پرنده خاص که حرکات اين رقص يادآور . بود

هايی بسيار نرم و روان که انگار بخشی از رقص. حاالت پرنده بود
 .خود طبيعت بودند



وقتی نزديک محل . های خشنی نيستندالبته ابروجينيزها اصال آدم
نيست و نابود . ها نيستآن ديديم که اثری ازشديم میها میزندگی آن

 .شدندترسيدند و قايم میمی. زارهارفتند در بوتهمی. شدندمی

 .هم همين حالت را داشتند)  های کنگوبوميان جنگل(ها پيگمه

های ضبط شده توسط ما همين موسيقی اتفاقا يکی از موسيقی
ن م. شدنواخته می "دو جی دی"ابروجينيزها است که با سازی به نام 
 .اماين ساز را دارم ولی به موزه نبرده

آيا عالقه شخصی به موسيقی داريد؟ تجربه شخصی در مورد نواختن  -
 ساز چطور؟

سه چهار سال قبل از . من قبل از سفرمان با موسيقی آشنايی داشتم
. بودمکردم و ساز ويولون را انتخاب کردهسفرمان با اساتيدی کار می

ما خانوادگی به موسيقی . هم مورد توجه بودمزدم و خيلی خودم ساز می
برادرم هم ويولون . عالقه داشتيم و موسيقی در خانواده ما ريشه داشت

 .  در خانواده ما استادان بزرگی در اين زمينه هستند. زدمی

که ما يک درآمدی برای خودمان درست قبل از سفرمان برای اين
ود که من را معرفی کردند کرديم اين ببکنيم يکی از کارهايی که می

آخر سر پنجاه تومن . زدمجا پيش پرده میمن آن.  به تماشاخانه باربد
اين کارها فقط . آمدندها میبعد از برنامه من رقاص. دادندبه من می

فقط جنبه مادی نداشت و فقط جنبه . برای تجربه بود. برای پول نبود
ت که من را به سمت خود های مختلفی داشبلکه جنبه. معنوی هم نداشت

 .کشاندمی

که موسيقی را ياد گرفتم به اين فکر افتادم که ساز را بعد از اين
در طول دو سال . ساختمويولون را شروع نکردم ولی سنتور می. بسازم

اش کار نجاری. هفتاد هشتاد تا دستگاه سنتور در خانه ساختم و فروختم
ساخت ولی خيلی کارهای ديگر داشت با نجار خيلی خوبی بود که برايم می

دو . ساختم نينوا بودنام سنتوری که من می. مثل کوک و خرک و خراطی
زار و يکی در ميدان بهارستان سنتورهای من را نفر يکی در خيابان الله

 .خريدندمی

 . من هميشه از بچگی کاوشگر و جستجوگر بودم

در . داداجراجويی میموسيقی به من روح م. من خيلی عاشق موسيقی هستم
من . زمان کودکی ما در خانه خود در چهار راه لشگر يک راديو داشتيم

نوای آن به من . دادممی نشستم پای راديو و موسيقی کالسيک گوش می
برد به فضاهای ديگری جز آن محيط خانه و داد و من را میهايی میانگيزه
 . خانواده

 ؟کرديدموسيقی استفاده میتان در در طی سفر هم از تجربهآيا  -
 

راديوها . کرديم در کشورهای خاور دورما از موسيقی استفاده می
کردند بعد از مصاحبه اگر حرف از موسيقی که ما را دعوت می



کرديم که موسيقی ايرانی را معرفی شد ما پيشنهاد میايرانی می
 . زدبرادرم عبداله ضرب خوبی می. کنيم

 
 ؟برده بوديدسازتان را با خود  -

. جا معموال ويولون داشتندولی آن. خير ويولون را نبرده بوديم
ما ضمن سفر هر جا که عالقه بود و محيط . المللی استاين يک ساز بين

 .زديمآماده بود ساز می

مثال در استراليا ما چهار پنج صفحه بيرون داديم به عنوان 
 .نوار هنوز نيامده بود. موسيقی ايرانی

االن هم سرود ملی خيلی از کشورها را . ی خوبی هم داشتممن صدا
ها چيزهايی بود که آدم اين. مثل هند، اندونزی و ژاپن. حفظ هستم

مثال اگر يک خارجی سرود ملی ما را برايتان . کردخودش را جا می
اين عالمت اين است که او کشور ما را . آيدبخواند شما خوشتان می

ها نکات ظريف سفر کردن و با اين. ه دارددوست دارد و به ما عالق
 . مردم زيستن است

که : گويمروند مهاجرت میکنند يا میهميشه به کسانی که سفر می
 .ها زندگی کنيد نه مثل ماشما بايد مثل آن

کرديم شما چنين طرز فکری گفتند که فکر نمیمردم کشورها به ما می
تصور همه از ايران يک شتر  .قدر پيش رفته باشيدداشته باشيد و اين

مثال در شمال فيليپين که از اداره گردشگری ما را . بود و يک صحرا
کرديم که شما مثل همه دعوت کردند، گفتند که ما هيچ وقت فکر نمی

کرديم که شما با يک ابا و عمامه ما فکر می. مردم غربی باشيد
. پوشبدندمی گونه لباسچون فقط مردم مذهبی نبودند که اين. باشيد

 .های ايرانی مثل خيام ابا و عمامه داشتندخيلی از شعرا و فيلسوف

 چگونه به فکر ضبط موسيقی ملل افتاديد؟ -

همين ديد ما از نظر موسيقی که در خون ما بود باعث شد اقدام 
 .کنيم به جمع آوری موسيقی ملل

 آيا قبل از سفر خود را برای ضبط موسيقی آماده کرده بوديد؟ از -
 نظر اسباب و وسايل کار چطور؟

. کار گرفتيمخير بعد از اين که کمی پيش رفتيم تصميم به اين
يک دستگاه ضبط . را هم بعدا در استراليا تهيه کرديم اسباب و وسايل

در آن زمان هنوز فيلم و . کردخيلی قديمی بود که روی نوار ضبط می
هم سياه و سفيد فيلم ما از ابروجينيزها . عکس رنگی نيامده بود

ما هشت ماه در استراليا زندگی کرديم و در اواخر اين مدت بود . است
 .که عکس رنگی هم آمد ولی هنوز فيلم نيامده بود

 کرديد؟شديد و ارتباط برقرار میچگونه به قبايل نزديک می -



بعد . مانديممدتی دور می. رفتيم بين مردم قبايلما يک دفعه نمی
فرستاديم که برود و برايشان هدايا ببرد می باربرها يا کسی را

بعد خيلی يواش يواش و با احتياط . مند به ديدن ما بشوندتا عالقه
 .کرديمکرديم و صبر میما زود عمل نمی. رفتيمها میبين آن

 
 آيا همه قبايل موسيقی محلی داشتند؟ -

اين در . موسيقی در نهاد انسان است. بله هر کسی موسيقی دارد
خواند؟ برای خواند برای کی میمثال پرنده که می. ساير موجودات هم هست

 . خوانددلش می

 . امکان ندارد که موسيقی از نهاد انسان فراموش بشود

 هايی بين سنن موسيقيايی مردم کشورهای مختلف ديديد؟چه تفاوت -
 

شود به نوای موسيقی مربوط می. کندهر نوايی با نوای ديگر فرق می
 .محيط و منطقه جغرافيايی

کنند مثل صحرا نشينان، های مسطح زندگی میمردمانی که در سرزمين
حتی در اياالت . صحبتشان هم کشيده است. ای دارندموسيقی ماليم و کشيده

متحده در جنوبش مثل تگزاس و آريزونا که خشک است موسيقی محلی هم 
کنند موسيقيشان ندگی میکشيده است ولی اقوامی که در منطقه کوهستانی ز

روند صحبت ها راه میطور که شمرده شمرده در کوههمان. دارای ريتم است
 . شان هم دارای ريتم استتر است و موسيقیکردنشان هم محکم

. اندهمه موجودات بسته به منطقه و محيط جغرافيايی خود رشد کرده
جنگل بود آنی که در صحرا بود به روشی زندگی کرد و آنی که در 

ها سياه هستند و مثال چرا آفريقايی. موجودات ديگری شد با فرم ديگری
البته ده هزار يا . ما سفيد هستيم يا اروپای شمالی سفيدتر هستند

اين . ها به اين رنگ در آمدندپانزده هزار سال طول کشيد تا آفريقايی
-اره میها اشآقای اميدوار به عکسی از ماسايی(. اثر محيط زيست است

-ها در منطقه جنگلها قدشان بلندترين است و چرا پيگمهچرا اين.) کنند
يعنی صد وسی ساتی . ترين مردمان دنيا هستندهای ايتوری در کنگو کوتاه

ها در ماسايی. ها به دليل محيط و منطقه جغرافيايی استهمه اين. متر
آفتابی است و  کنند که منطقه بازتر است،جايی در شرق آفريقا زندگی می

-معادنی که به دست می. های شيرين سطحی هستآب. مواد غذايی هم هست
-ها در رشد فکری، ذهنی و جسمی هر موجودی تاثير میهمه اين. آورند
 .گذارد

اند بودهها از دوران خيلی قبل گاوهای وحشی را رام کرده مثال ماسايی
-کنند و میاو قاطی میها شير گاو را با خون گآن. اندو گاودار بوده

کار ساخته و  دوشند و در کدوهايی که برای اينشير را شب می. خورند
اين کدوها در . نوشندکنند و صبح میاند با خون گاو قاطی میتزيين شده

 .موزه موجود است



کنند های دريايی را شکار میوقتی فوک. مثال ديگر اسکيموها هستند
شکافند و همان جا در يخ و برف آن را میکه منجمد بشوند قبل از اين

 .خورندجگرش را داغ داغ می

کنند جا زندگی میموسيقی هم بستگی به محيط جغرافيايی و مردمی که آن
ها يک چون زندگی آن. ها دارای ريتم استمثال موسيقی آفريقايی. دارد

. ها نهماسايی. فشرده است. يعنی در جنگل و وحشی است. فرم ديگر است
 :به اين شکل است

 آآآآآآ دی آآآآآآ 

 آآآآآآ او او او او

کنند چه ريتمی ها وقتی در مراسمی که دندان تيز میمثال موسيقی پيگمه
-اين مراسم برای ورود جوانان دختر و پسر به سن بلوغ انجام می. دارد

 .شود در سن حدود پانزده سالگی

من رفته . مثل سمنان .کنندمثال مردمی که در حاشيه کوير زندگی می
آقا يک کيلو از اين انارت : رفتم در يک مغازه و گفتم. بودم سمنان
 .زنیآقا چرا داد می: گفت. بده ببينم

مردمان جنوب ايران مثل يزد و ميبد . مردمان کوير مردمی ماليم هستند
اند و به خيلی سخت زندگی را ساخته. مردمی بسيار زحمت کشيده هستند

 . خيلی مردمان خوبی هستند. گوييم خسيس هستندما میهمين دليل 

 آيا نواختن موسيقی هميشه همراه با آواز بود؟ رقص چطور؟  -
 

هر . ای همراه با خواندن استموسيقی هر قوم و قبيله بله اکثرا
 . انسانی ساز، خواندن و رقص را دوست دارد

 
 زنند؟خوانند و ساز میها هم میطور؟ آيا زنموسيقی زنانه چه -

. در ژن انسان است. موسيقی در نهاد انسان وجود دارد. بله البته
 .خوانندآواز می اين حس را درون خود دارند و حتی ساير موجودات هم

مثال شغال هم . کنندو موسيقی ايجاد میبرای تنوع  از خودشان صدايی
 .خواندسگ هم می. خواندمی

رقصند و سازشان مثل داريه مثال اسکيموها هم در آن شرايط قطبی می
 . بود
 

 مثل دف؟ -
 

 . ها گرفته شدهدف هم از آن. زنده باد مثل دف

صدای آن  .متعلق به اندونزی است" گملنگ"يکی ديگر موسيقی ساز 
 . مثل زنگ است



 گنگ گلنگ دنگ دنگ

 ب در موسيقی ملل چيست؟هنقش مذ -
 

. آوردندمذاهب هم وقتی آمدند يک فرهنگ موسيقی ديگری با خود 
 .حتی تالوت قرآن. موسيقی ايرانی هم موسيقی مذهبی است

 و معتقدات مذهبی بوجود آمده مثال در هند موسيقی بر مبنای مذهب
 . اعتقاد دارند که در معابدشان بايد رقص و موسيقی باشد .است

. های اخير مسيحيت هم در کليسا ساز و آواز وارد کرده استدر سال
برد و نشاط آور خستگی را از بين می. دهدروح می که موسيقیبرای اين

امکان ندارد بتوانيم آن . چيزی نيست که قابل پنهان کردن باشد. است
 .را پنهان کنيم

 اند؟اند؟ يعنی پيرو چيزی بودهآيا مردمان بومی مذهبی بوده -
 

 . بيشتر قبايل پيرو هيچ يک از مذاهب امروزی دنيا نيستند
 

 پرستش يک چيز مشخص؟بت پرستی چطور؟ يا  -
 

مثال . بت پرستی که خير ولی به روح معتقد بودند. خير
مثال اگر يک  .ابروجينيزها به روح پليد و روح خوب معتقد بودند

. بردندها را از بين میزاييد، يکی از بچهابروجينيز دوقلو می
 .تواند دو تا باشدچرا که معتقد هستند که روح پدربزرگ نمی

 
تواند در يک بچه پدر بزرگ آمده در آن بچه و فقط میيعنی روح  -

 حلول کند؟
 

 .بله

که کرد تا اينمرد آن را حمل میاش میو اگر مادری ابروجينيز بچه
های او را روی استخوانپوسيده شود و از بين برود و آن وقت 

 .گذاردنددرختی جايی می

 .به هيچ چيزی جز اين روح معتقد نبودند
 

 پرسيديد؟معنايی اين آوازها را میآيا محتوای  -

 .بود" تو رو دوست دارم"بيشترش 

هم جزئی از اشعار ما شده " ديگه تو رو دوست ندارم"جديدن که  -
 .است
 

شد؟ يا فقط ها همراه با مراسم و آيين خاصی انجام میآيا موسيقی -
 جنبه تفريح داشت؟ 



با صدای بله حتی خود مراسم هم اگر به دليل آيينی بود مردمان 
-برای اين .مثل مراسم دندان تيز کردن. رقصندکنند و میساز شادی می

که مثال بچه را تا اين. که آن بچه زياد احساس درد و وحشت نکند
کند يا ببريد توی يک اتاق که تنها باشد با شخصی که دندان تيز می

 .همين مراسم ختنه سوران خودمان

 .نود درصد آيينی بوده استمثال در خاور دور و آسيا موسيقی 

 .يعنی اين کار نوعی همراهی است -

 . بله

شمال غرب آنگوال طی مراسمی بچه را روی  ای دردهکده مثال مردمان
بعد چاقويی را به سمت . انداختند باال حدود سه متر پنج متردست می

در بيست . گشت پاييناين بچه صاف برمی. داشتباال رو به بچه نگه می
افتاد روی بازوهای کرد و بچه میآن را خم می متری از چاقوسانتی 

. شدها مسلمان بودند و اين مراسم با ريتم و موسيقی انجام میآن .او
 .فيلم اين مراسم در فيلم ما هست

 .اين مراسم يک ورزش و سرگرمی بود و هيچ بستگی به مذهب نداشت

دختران . مردم آنگوالای را در تلويزيون ديدم از چند وقت پيش برنامه
. رقصيدندهای شيک و رنگارنگ امروزی با هيجان میو پسران با لباس

اين . بسيار تعجب کردم از تغييراتی که در همه دنيا بوجود آمده است
 . کردنداند و لباس به تن نمیقوم قبال برهنه بوده

 .همين تغييرات هم قشنگ است

 آيا رقصشان همان رقص قديمی بود؟ -
  

موسيقی و خواندن هم مثل همه . ممکن است تغييراتی کرده باشد
 .ابزار زندگی قابل تغيير و تنوع است

 
ايم به نام شود اين است که ما چيزی داشتهبحثی که االن مطرح می -

رقص و موسيقی قديم اين ملل زيبا بوده است ولی  .ميراث موسيقی
 ميراث بايد اينما چگونه  .شوداالن چيزهای ديگری دارد وارد می

 را حفظ کنيم؟
 

تنها و تنها راه، مديريت صحيح برای معرفی . بايد معرفی بشود
ی نه داری از اين موسيقی با يک تغييراين موسيقی است برای نگه

صدا و کمی . کندشعر تغيير می. ولی پايه بايد همان باشد. آنچنانی
از دوران قبل، از  .تغييراتی بايد حاصل بشود. کندنت تغيير می

دوران بچگی ما تا مثال زمان بيست سالگيمان موسيقی ما هم اصالت خود 
 . را داشت ولی تغييراتی هم حاصل شده است

 



ای دارد و ما بايد پس شما معتقد هستيد که موسيقی يک روح زنده -
 .اش در موسيقی گذشته استکه ريشه. بگذاريم اين روح زنده باشد

موسيقی گذشته باشد و بايد اجازه تغييرات را هم بله ريشه بايد 
ما اگر بخواهيم تعصب به خرج بدهيم . کندشعر هم تغيير می. بدهيم

ما اگر بخواهيم بگوييم . خودی خيلی بد استتعصب بی. خود استبی
 .موسيقی اصيل بايد به همان فرم بماند اشتباه است

را که ببينيد صد ای از دنيا که برويد هر قومی شما به هر نقطه
زمينه و پايه همان است ولی . اش تغييراتی کرده استدر صد موسيقی

 .تغييراتی هم بوده است

موسيقی نام  .دانمها را موسيقی هندی میترين موسيقیمن خودم اصيل
 . حيوانی بوده به نام موسيقار

پشت بوده ترين سازها پوست الکاز ابتدايی. ايم قبال ويولون نداشته
مرجان دريايی . کنندها از اين ساز استفاده میاست و هنوز بومی

حتی کمانی است که يک نخ . شده استهم به عنوان ساز استفاده می
کنند و به آن وصل است از جنس پوست تابيده که به آن فوت می

 . شودصدايی ايجاد می

مثال تنبور يا سيتار يا آن ارگ بادکنکی از دو هزار سال قبل که 
دانم قبال چی بوده است من نمی. هميشه که نبوده است. نبوده است

تری يک چيز عقب افتاده. دانم صد در صد اين نبوده استولی می
بنابر اين ما نبايد خيلی تعصب به خرج . بوده است که رشد کرده

بدهيم که حتما بايد کار هزار سال قبل را انجام بدهيم چون اين 
 . افتدکار عقب می

 که مثل هايیانسان. ها هم از نظر رشدی رو به تکامل هستندانانس
اند به هوشمندی شما نيستند يا بچه من من در آن زمان متولد شده

-رويم بچههرچه جلو می. اين خيلی طبيعی است. به هوشمندی من نيست
 .های جديد هوشمندتر هستند

های آن را کنيم پايهکه اصالت فرهنگ خودمان را حفظ میضمن اين
-چون انسان. داشته باشيم ولی توجه داشته باشيم که يکنواخت نشود

 .شوندها زده می
 

زند يا آواز فقط شخص خاصی که تخصص دارد ساز میدر قبايل  آيا  -
 ؟خوانندزنند يا آواز میهمه افراد قبيله ساز میيا  خواند ؟می

 به صورت فردی يا گروهی؟ 
 

-خاصی بود که عالقه نشان می شخص. توانستند ساز بزنندنه همه نمی
زدم ها ساز میدادم و کنار آنحتی اگر من هم عالقه نشان می. داد
ها شعور آن .ها خيلی بيشتر از ما استآزادی آن. گفتند تو نزننمی

 .در بعضی موارد خيلی باالتر است
 



قبيله  مثال رييس يا جادوگر آيا اين شخص حالت روحانی دارد؟ -
 .باشد

 
های ها را ردهنه اين شخص حتما روحانی نيست ولی خيلی از موسيقی

 .کردندباالی قوم اجرا می
خواهد جادوگر می. جادوگر قبيله هم حاکم بر همه افراد قبيله بود

مثال بيماری را فورا شفا . نيروی معنوی خود را به همه ثابت کند
يک مريض بد حال جوانی را من ديدم که جادوگری برای شفای . بخشد

فرستاد که تو برو يک استخوان پای راست يک شامپانزه را بياور 
 .تا من اين مريض را خوب بکنم

 
 .داستان نوخود سياه -

توانست آن چيز را پيدا رفت و نمیاين فرد می. بله نخود سياه
گفت چون تو نتوانستی آن استخوان را پيدا جادوگر به او می. بکند

ريخت سر آن فرد که قدرت خود همه را می. مريض از بين رفت کنی اين
ولی اکثرا در آفريقا و آمازون که دسترسی به طب . را از بين نبرد

ها در اين صحنه. کردوجود نداشت اين نيروهای مثبت و منفی کار می
شود و بعد رييس ای مريض میبچه" ياگوا"جايی در قبيله . فيلم ما هست

که يا اين. کند توی جنگلمکد و فوت میگيرد، میمیقبيله بچه را 
-ماليد بچه را و او را میآمد دست میزد و میکشيد، داد میسيگار می

 .   مکيد و تا حدی هم در بعضی مواقع موثر بود

من به انرژی مثبت و منفی اعتقاد دارم و چنين چيزی واقعا وجود  
 .دارد

زنند اين دم به همراهی دست میشود و مرحتی وقتی سازی نواخته می
 .اين انتقال انرژی است. دارای انرژی مثبت است

 
-مثال مردمان هند اعتقاد دارند که صدا انرژی منفی را از بين می -

. زنندجهت بوغ میها بیدر خيابان راننده. حتی صدای دست زدن. برد
 .  ها نوشته بوغ بزنيدپشت تاکسی

در تبت هم . کندز اين صدا فرار میبله اعتقاد دارند که شيطان ا
کنند سازی دارند که يک دايره های کوهستان حرکت میمردم وقتی در راه

يک منگوله هم اين ورو آن . کوچک است و اين ورو آن ورش پوست است
 .چرخوانندآن را می. ورش دارد

 دارارارا

 دارارارا

روح . که ارواح پست و حقير را دور کنند برای اين. کندصدا می
  .کنندخوب را احضار می

شايد روزی . به نظر من معتقدات مردم را نبايد زير سوال برد
خودشان متوجه روش ديگری بشوند ولی بايد  بگذاريم مردم معتقدات 

 .خود را حفظ کنند



چند نوع از سازهای بومی در موزه شما يا در مجموعه شخصی شما  -
 است؟ موجود

 
دقيق به خاطر ندارم ولی چهار پنج عدد بايد در موزه باشد و چند  -

آقای اميدوار به سازی که بر ديوار . (عدد هم در دفتر کارم دارم
بينيد بوريمبا مثال اين ساز که می.) کنندآويخته شده اشاره می

ساز خيلی جالبی است ولی از . متعلق به شمال شرق برزيل. است
 .هم در آن استفاده شده، سيموسيله مدرنی 

از نی . ساز ديگری هم از آنگوال در موزه دارم که خيلی جالب است -
ها را هم با پرده. های آن از خود نی استخم شده درست شده و سيم

نام اين ساز را االن به ياد . نواری از خود نی درست شده است
 .ندارم

 
 ؟دادندها راحت اين سازها را به شما میآيا بومی -

-ها سيگار، کبريت يا نمک میما در اضای اين وسايل به آن. بله
 . داديم

 ؟حفظ کردن و حمل اين اشيا برای شما سخت نبود -

االن در موزه يک . کرديمپست می. آورديمها را با خود نمینه ما آن
اشيای خيلی  .خيلی هم وسيله در انبار خود دارم. تن وسايل هست

ها در موزه دهم چون از نحوه نگهداری آنارزشمند را به موزه نمی
االن يک سال و نيم . کنمحتی گاهی با مدير موزه دعوا می .راضی نيستم

ها را گاهی باز کنيد گويم در اين قفسهاست که به خانم مدير موزه می
گر و از اين دار کسی است و امين اموال کس ديچون کليد. کنندگوش نمی

 . نوع مشکالت

آيا از کار  واکنش مردم محلی به ضبط موسيقی توسط شما چه بود؟ -
 کردند؟شما جلوگيری می

 
ما خيلی اصرار داشتيم . های ما هستهايی در فيلمبله چنين صحنه

 . ها آنان شرکت کنيمکه در برگذاری سنت
 

 گيريد؟شدند که شما داريد فيلم میآيا مردمان قبايل متوجه می -

ها را گاهی هم عکس. کنيمفهميدند که ما چه میبعضی مواقع نمی
 .کردندداديم که خيلی تعجب مینشانشان می

 آيا صدای همه سازهای موجود در موزه را به صورت ضبط شده داريد؟ -

شد که امکانش خيلی کارها بايد در سفر ما انجام می. نه متاسفانه
برداری را از ما فيلم. زياد بود محدوديت کارهای ما خيلی. نبود
های قديمی آگفا جا شروع نکرديم ولی من از ده سالگی با دوربينآين

ها و بعد از تا دوران کوهنوردی. کردم چون عالقه داشتماستفاده می
-ولی در استراليا که بوديم دوربينی تهيه کرديم برای فيلم. آن



ه هنرهای زيبای سيدنی من رفتم به دانشکد. برداری از ابروجينيزها
االن هم . البته اين در نهاد من بود. برداریبرای کالس آزاد فيلم

ام هايی که من گرفتهها و فيلمآيند و از عکسهای معروفی میعکاس
 .چيزهايی هست که بايد در نهاد انسان باشد. کنندتعريف می

د چون تر سوييسی تهيه کرديم که کوکی بوبعدها هم دوربين پيشرفته
توانستيم نمی .دوربين ما بايد کارساز باشد ولی مختصر و جمع و جور

 . يک دوربين بزرگ برداريم، ريل برداريم برای دوربين استفاده کنيم

های ضبط شده توسط شما به چه صورتی به مردم کشورمان عرضه موسيقی -
 شد؟ 

که توسط کانون فرهنگی هنری بتوون " ره آورد"يک سی دی به نام 
من اين کار را به خاطر پول نکردم بلکه از روی عالقه . تهيه شده است

 .بود

های ضبط شده توسط شما در دست است؟ االن چند قطعه از موسيقی  -
 فيلم از اجرای موسيقی چطور؟

 -برزيل: اين سی دی شامل سيزده قطعه موسيقی است از کشورهای
 -اندونزی -ناماپا -افغانستان -استراليا -سيالن -زنگبار -آنگوال
 تاهيتی  -آفريقای جنوبی -مالزی

مثل . های فيلم ما موجود استهايی هم تهيه شده که در سی دیفيلم
 .هاها و آفريقايیاسکيموها، پيگمه

کرديم ولی که امکان داشت موسيقی محلی مردمان را ضبط میما تا جايی
 .اب شدهای ضبط شده بر روی نوار خرمقدار زيادی از اين موسيقی

 ؟آيا جايی بود که امکان اين کار وجود نداشت -

بله در قطب شمال بين اسکيموها در دمای شصت درجه زير صفر 
 .کردهای ما کار نمیدستگاه

 اين مجموعه از چه راهی قابل تهيه است؟ -

طور کتاب سفرنامه در های مربوط به موسيقی و فيلم و همينسی دی
-کاخ سعدآباد قابل خريد برای عالقهموزه برادران اميدوار واقع در 

 .مندان است

 ای مشغول هستيد؟در حال حاضر به چه کار و پروژه  -

" سفرنامه برادران اميدوار"در حال حاضر مشغول ترجمه کتابمان 
ترجمه تقريبا تمام شده و در مرحله صفحه . به زبان انگليسی هستم

قبال به زبان اين کتاب به زبان فارسی نوشته شد و . آرايی است
 .جمه شده استراسپانيايی هم ت



ها چاپ شده و در کتاب فروشی جمهوریکتاب فارسی توسط انتشارات 
 .موجود است

 

کنم بابت زمانی که در در پايان از شما آقای اميدوار تشکر می
 .اختيار ما قرار داديد

 

 

 سحر عشقی ثانی

 با همراهی ژاله ابراهيمی

 17/3/1391 -تهران

 


