
پنجشنبه 17 اسفند 1396 | سال پنجم | شماره 1363  www.shahrvand-newspaper.irگفت وگو10

   چند  سال دارید و تحصیالت تان چیست؟
من متولد  سال 1347 هستم و لیسانس پرستاری 
دارم، درحال حاضر هم دانشجوی کارشناسی ارشد 
مرمت و حفاظت از اشیای فرهنگی- تاریخی هستم.

   پس رشته تحصیلی تان با مجموعه داری 
عکس های قدیمی ارتباط داشته است...

برعکس! )باخنده( کاری که انجام می دادم من را به 
تحصیل در این رشته ترغیب کرد، بنابراین به خاطر 
عالقه ام به عکس های تاریخی در این رشــته ادامه 

تحصیل دادم.
   شغل تان چیست؟ 

من پرستار هستم، اما در ســال های اخیر به این 
دلیل که مجموعه ام بزرگتر شده بود، تصمیم گرفتم 
وقت بیشتری صرف این کار کنم، بنابراین مرخصی 
بدون حقوق گرفتم تا مجموعه ام را ساماندهی کنم و 
در همین زمان هم دانشجوی کارشناسی ارشد شدم.

   آقــای نجــف زاده از مجموعــه داری 
عکس های قدیمی بگویید؟ چه شد که شروع 
به جمع آوری کردید و بعــد مجموعه تان به 

کلکسیون تبدیل شد؟
به خاطر عالقه ای که به عکس داشــتم، معموال 
به جمعه بازارهای تهران ســر مــی زدم. یک روز در 
بین وسایل قدیمی فروشندگان، عکسی از عبداهلل 
میرزای قاجار دیدم که بسیار باکیفیت و زیبا بود. این 
عکس ها خیلی اثر گذار بود و حس نوستالژیک اشیا 
و تصاویر قدیمی ایجاد می کرد. با این که عکس را از 
فروشنده اش قیمت گرفتم، اما به هرحال نخریدمش 
و به خانه برگشتم، اما تا یک هفته که به جمعه بازار 

بعدی بــروم، مدام بــه فکر آن 
عکس قدیمی بــودم. تصمیم 
گرفتم هفته بعد وقتی به جمعه 
بازار می روم این عکس را بخرم، 
اما متاسفانه آن روز دستفروشی 
که این عکس را داشــت، نیامده 
بود. با همه اینهــا همین جرقه 
در ذهنم باعث شــد توجهم به 
عکس های قدیمی بیشتر شود 

و آنها را خریداری کنم.
   گفتید دستفروش نیامده 
بود و شــما هم آن عکس را 
نخریدیــد. االن بعد از این 
همه  سال که انواع مختلف 
عکس ها را تهیه کرده اید، آیا 
آن عکسی را که نخستین بار 
توجه تــان را جلب کرد هم 

پیدا کردید؟
 راســتش نه، اما عکس های 

خیلی بهتر و باکیفیت تــر از آن پیدا کــردم، ولی 
به هرحال آن عکس خیلی در خاطرم  ماندگار شد. 

)باخنده(
   عکس های قدیمی چه شکلی هستند؟ 
منظورم این است که تکنیک های چاپ شان 

چیست؟
خب، من مجموعه دار عکس هستم. عکس های 
مجموعه ام انواع مختلفی دارند و شیشه های عکاسی 
و عکس های قدیمی از قرن نوزدهم تا زمان حاضر را 
در بر می گیرد. این عکس ها در آن قرن با تکنیک های 
مختلــف چاپ شــده اند، بعد به مــرور زمان چاپ 
عکس ها جدیدتر شد و در قرن بیستم تبدیل شدند 
به فیلم های تخت، نگاتیوها، اســالیدها و دیجیتال 

امروزی تبدیل شد.
   چرا عکس را انتخاب کردید؟

بــه دو دلیل؛ یکــی این کــه مــن از کودکی به 
جمع آوری تمبر و سکه  و مجموعه داری عالقه مند 

بودم، بزرگتر هم که شدم به هنر و عکاسی عالقه پیدا 
کردم و عکاسی می کردم. دومین دلیلش هم این بود 
که می دیدم مجموعه های زیادی از عکس ها درحال 
خارج شدن از کشور هستند، بنابراین عالقه ام به این 
هنر باعث شــد تصمیم بگیرم به ســهم خودم و به 
صورت شخصی این آثار را در ایران حفظ و نگهداری 

کنم. 
ابتدا به خاطر عالقه ام به عکاســی به عکس هایی 
توجه می کردم که عکاسش مشــخص بود، ولی به 
مرور زمان این عالقه بیشــتر شــد و االن همه جور 

عکسی را خریداری می کنم.
   عکس های مجموعه شما هم قدمت دارند 
و هم خاص هستند. فکر نمی کنم این عکس ها 
خیلی راحت برای خرید در دسترس باشند.....

این عکس ها معموال در بــازار آنتیک فروش ها و 
جمعه بازار پیدا می شوند. گاهی هم که عده ای میراث 
تصویری خانوادگی شان را نگهداری می کنند و مثال 
نسل سوم یا چهارم شان تصمیم می گیرند این آثار را 

در اختیار افراد عالقه مندی مثل من قرار دهند. 
   در مجموعه تان چه تعداد عکس دارید؟

دقیقا شمارش نشــده اند، ولی حدودا باالی 100 
هزار تا عکس در مجموعه ام وجود دارد. 

   موضوع عکس های مجموعه تان چیست؟ 
موضوعــات و ســوژه های مختلفــی دارنــد، از 
عکس های تاریخی و خانوادگــی در دوران قاجار و 
مشــروطه گرفته تا دوران انقالب اســالمی، جنگ 
تحمیلی و حوادث تاریخی که در دوران قاجار اتفاق 

افتاده است.
   بنابراین شما از دو قرن 
نوزدهم و بیســتم عکس 
عکس های  تهیــه  دارید. 
قدیمی دوران مشــروطه و 
قاجار راحت است یا به دلیل 
نایاب بــودن این عکس ها 
مجبــور شــده اید از کپی 
عکس های قدیمی استفاده 

کنید؟
عکس هــای  مــن  بــرای 
مجموعه ام بسیار اهمیت دارد و 
اساس جمع آوری آنها نگهداری 
اصــل عکس هاســت. مثال اگر 
عکســی از ناصرالدین شاه دارم 
در همــان زمان چاپ شــده و 
عکس های دیگــر هم به همین 
ترتیب. بیشــتر دوران قاجار در 
قرن نوزدهم ســپری شــد، به 
همین دلیل عکس های خاص و 
ارزشمندی از آن دوران به لحاظ موضوعی و تکنیک 

چاپ وجود دارد. 
   یعنی عکس هایی که شــما از پادشاهان 
قاجار دارید، عکس های اصلی هستند که در 
آن دوران چاپ شــده اند؟ مثال این عکس ها 
قبال در آلبوم خانوادگی آنها بوده اند و حاال در 

بازار به فروش می رسند؟
آن زمان سیســتم چاپ آنقدرها پیشرفته نبود و 
نمی توانستند عکس ها را روی کارت پستال و وسایل 
دیگر چاپ کننــد و در اختیار همه قــرار دهند، به 
همین خاطر معموال از عکس شخصیت های مشهور 
و پادشاهان چندین نســخه چاپ می شد، بنابراین 
لزوما عکس هایی که االن در بازار به فروش می رسند، 
عکس های آلبوم های خانوادگی پادشــاهان قاجار 
نیســتند. با همه اینها گاهی در دوران های مختلف 
تاریخی عکس ها از بین رفته اند و فقط تعداد کمی 

از آن باقی می ماند.

   عکس هایی از دوران های مختلف وجود 
دارد که تنها یک نسخه از آن چاپ شده باشد 
و االن فقط در کل جهان یک نفر آن را داشته 

باشد؟
 ببینید شیشه عکاسی درواقع همان نگاتیوی است 
که در آن دوران اســتفاده می شد. این شیشه همان 
شیشه ای اســت که االن در داخل قاب پنجره ها هم 
نصب می شــود. در آن دوران یک شیشه ای شبیه 
به همین شیشــه ها را داخل دوربین می گذاشتند 
و به ماده حســاس به نورآغشــته می شــد و بعد 
عکاسی می کردند، بنابراین اگر شیشه در مجموعه 
کلکسیون های عکس وجود داشــته باشد، به این 
معنی اســت که فقط یک عدد از آن وجــود دارد و 
دومی در کار نیست. در نتیجه شیشه همان اصل و 
اورجینال تصویری است که قبل از رواج صنعت چاپ 

وجود داشت.
   شما هم از این شیشــه های عکاسی در 

مجموعه تان دارید؟
بله، حدودا بین  هزار تا 2 هزار شیشــه عکاسی در 

مجموعه من وجود دارد.
   چه تعداد از عکس هــای مجموعه تان 

مربوط به قرن نوزدهم هستند؟
دقیقا تعدادش مشخص نیست. فعال همه عکس ها 
درحال اسکن شدن و لیســت برداری هستند و در 
آینده تعداد دقیقش مشــخص خواهد شد. اما اگر 
بخواهم  درصد بگویم شــاید 30 درصد مجموعه ام 

مربوط به عکس های قرن نوزدهم است. 
   آقای نجف زاده، چند  سال است که به طور 
جدی و حرفــه ای عکس هــا را جمع آوری 
می کنید تا به شکل امروزی یک مجموعه دار 

شدید؟
نزدیک به 17 ســال اســت که به صورت جدی و 
حرفه ای روی این موضوع کار می کنم. البته در این 
مدت به غیــر از جمع آوری عکس هــا در این حوزه 
مطالعه هم کرده ام. مثــال در چند دوره مختلف که 
در رابطه با تکنیک نگهداری و شناسایی عکس های 
تاریخی در کشورهای خارجی برگزار می شد، شرکت 

کردم.
   نخســتین عکس هایی که جمع آوری 
می کردید چه عکس هایــی بودند؟ درواقع 
می خواهم بدانم عالقه شــخصی تان از ابتدا 
چه مدل عکس هایی بود و مجموعه تان کم کم 

چطور شکل گرفت؟
ابتدا از کارت پستال شــروع کردم و کم کم با انواع 
عکس ها مواجه شــدم و تصمیم به جمع آوری آنها 

گرفتم.
   یکــی از ویژگی هایی ثبــت تصاویر و 
عکس ها این است که بعد از چندین دهه وقتی 
نســل های بعدی آنها را می بینند، می توانند 
با فضــای آن دوران، مردمانــش، تیپ ها و 
شخصیت های مختلف آشنا شوند. شما قطعا 
بیشتر از افراد عادی عکس های قدیمی و نسل 
گذشتگان را دیده اید، فکر می کنید زندگی 
آدم هایی که سال ها و حتی یک قرن قبل از ما 
زندگی کرده اند، با آمدن دوربین چه تغییری 

کرد؟
وقتی دوربیــن و تکنیک چاپ عکــس به ایران 
آمد، طبیعتا عکس ها فقط برای خانواده ســلطنتی 
و اشراف زاده ها بود، بنابراین در حیاط کاخ گلستان 
یک عکاســی تأسیس شــد و فقط از اشراف داخل 
کاخ و اندرونــی عکس گرفته می شــد. بعد از چند  
سال این حرفه گسترش بیشــتری پیدا کرد و مثال 
عبداهلل میرزای قاجار در میدان امام خمینی عکاسی 
تأسیس کرد. آنتوان ســوریوگین در ابتدای خیابان 

فردوسی امروزی آتلیه عکاســی داشت بنابراین به 
مرور این حرفه به دل جامعه نفوذ پیدا کرد و به غیر از 
شاه و شاهزاده ها، مردم هم به آتلیه عکاسی می رفتند 
و عکس می انداختند. تا این که نقش خبرنگارها هم 
در آن دوران پررنگ و چاپ عکــس در روزنامه ها و 
مجالت تا حدودی باب شــد. درنهایت می خواهم 
بگویم هر فردی با دیدن عکس های قدیمی ممکن 
است جلب بخشی از آن تصویر و تاریخ شود. برای من 
عکس های قدیمی اسناد تصویری هستند که نحوه 

زندگی مردم و سیر تاریخ ایران را نشان می دهد.
   فکر می کنم نگهداری از عکس کار سختی 
باشد. مثال عکس های خانوادگی و قدیمی که 
پدر من در آلبوم ها گذاشــته، بعد از سال ها 
رنگ وروی شان پریده است و درحال تخریب 
هستند. این خطر به احتمال زیاد چندین  هزار 

عکس شما را هم تهدید می کند... .
شاید باورکردنی نباشد، اما باید بگویم عکس های 
قدیمی حتــی عکس های قــرن نوزدهم بســیار 
باکیفیت تر از عکس هــای االن بودنــد. درنهایت 
باید بگویم کــه روش های نگهــداری از عکس ها، 
روشی بسیار علمی است، یعنی انبارها و قفسه های 
مخصوص به خود دارند و حتی سیســتم تهویه در 
محل نگهداری عکس ها بسیار مهم است، یعنی دما 
و رطوبت نسبی هوا در محل حفاظت از عکس ها باید 
استاندارد باشد. پارامترهای گردش و عبور هوا و حتی 

هوای آلوده هم در نگهداری عکس ها اهمیت دارند.
   وقتــی صحبت از عکس هــای قدیمی 
می شــود، معموال ناخودآگاه تصور می کنیم 
عکس ها داخل یک آلبوم چســبیده اند و 
باید ورق بزنیم شان. این تصور درست است 
و عکس های مجموعه شــما هم داخل آلبوم 

چسبانده شده اند؟
عکس هایی که در دوران قاجار در آلبوم چسبانده 
شــده اند، بله، به همان شکل هســتند و نگهداری 

می شــوند، اما عکس هایی که از همان ابتدا هم در 
آلبوم نبوده اند، در آلبوم هم نگهداری نمی شــوند و 
سعی می کنیم در شــرایط بهتری از آنها نگهداری 
کنیم. منظورم همان قفسه ها و انبارهای مخصوصی 

است که قبال توضیح دادم.
   مجموعه شــما را می توان قیمت گذاری 

کرد؟
من همیشه خریدار عکس بوده ام و در تمام طول 
دوران فعالیتم به عنوان کلکســیونر عکس به فکر 
فروش و قیمت گذاری نیفتاده ام. به همین خاطر برای 
من به هیچ عنوان ارزش ریالی مجموعه مهم نیست و 
تاکنون به آن فکر هم نکرده ام. این کار، یک کار دلی 
است و صرفا به خاطر عالقه و حفظ میراث تصویری 

تاریخ کشورم به آن ورود پیدا کردم.
   برای یک کلکســیونر و کســی که به 
مجموعه ای از اشیای خاص عالقه ای ویژه دارد 
پیش می آید که بعضی وقت ها از چیزهایی که 
نیاز شــخصی اش هم هست، دست بکشد تا 
پولش را صرف تکمیل تر کردن مجموعه اش 

کند؟
یک بخش از عشق و لذت مجموعه داری، تبعیت 
از دل اســت، بنابراین در جواب به این ســوال باید 
بگویم بله، ما مجموعه دار ها عالوه بر این که باید افراد 
منطقی ای باشیم و با منطق زندگی کنیم، اما به تبع 
اگر برای مجموعه های مان چیزی چشم مان را بگیرد، 
حتما تالش می کنیم تا آن را به دســت بیاوریم. )با 
خنده( بنابراین در طول این دوران برای من هم این 
اتفاق افتاده است و گاهی قید برخی از چیزها را زده ام 

تا بتوانم مجموعه ام را تکمیل تر کنم.
   تابه حال همســر یا نزدیکان تان به شما 
اعتراض نکرده اند که مثال چرا این قدر وقت تان 

را صرف مجموعه تان می کنید؟
خوشــبختانه در این زمینه هیچ مشکلی ندارم، 
البته باید بگویم که همیشه ســعی کرده ام که بین 

مجموعــه داری و زندگــی ام تعادل برقــرار کنم و 
مزاحمتی برای خانواده ام ایجاد نکرده ام.

   آقای نجــف زاده این عکس های قدیمی 
و تاریخی جزو آثار ملی حســاب می شوند؟ 
می خواهم بدانم آیا بایــد برای این کار مجوز 

بگیرید یا نه؟
خوشبختانه عکس و عکاسی عمر خیلی طوالنی 
ندارد و یــک هنر و اثر معاصر به حســاب می آید. 
در قوانین میــراث فرهنگی کشــور، نگهداری از 
آثــاری که زیر 200 ســال قدمت دارنــد، قانونی 
اســت. منظورم این است که از  ســال 1839 که 
در آکادمی فرانسه عکاســی اختراع شد، سه سال 
بعد برای نخســتین بار در دوران محمدشاه قاجار 
عکاسی به ایران وارد شد. بنابراین هنوز عمر عکس 
و عکاسی به 200 ســال نرسیده و به همین خاطر، 
هنوز جزو آثار ملی و تاریخی به حســاب نمی آید. 
همین هم شده که نگهداری و خریدوفروش عکس 
آزاد است. از طرف دیگر من به عنوان  نایب رئیس 
انجمن مجموعه داران ایران به همراه مدیر عامل، 
اعضای هیأت مدیره و مؤسســین انجمن ســعی 
کردیم بــا میراث فرهنگی ارتبــاط برقرار کنیم و 
برای مجموعه داران مجوزهای فعالیت بگیریم. با 
همه اینها بدون مجوز هم مشــکلی در این زمینه 

وجود ندارد. 
   مجموعه خود شما مجوز دارد؟

بله، من جزو نخستین کسانی هستم که از میراث 
فرهنگی مجوز مجموعه داری عکــس را گرفته ام. 
ضمن این که این مجوز هر ســال از طرف ســازمان 

میراث فرهنگی تمدید می شود.
   آقای نجف زاده مجموعه عکس های شما 
بسیار دیدنی است. آیا تاکنون اقدامی برای 
برگزاری موزه کرده اید تا مردم و عالقه مندان 
به این اثرها بتوانند این کلکســیون جذاب و 

روایتگر تاریخ کشور را ببینند؟
بله، اقدام کرده ایم. امیــدوارم هرچه زودتر برای 
برگزاری موزه از میراث فرهنگ مجوز دریافت کنیم 
و تا آن زمان قطعا همه عکس های مجموعه شمارش 
خواهند شــد و در معرض دید عالقه منــدان قرار 

خواهند گرفت.
   به عنوان سوال آخر می خواهم بدانم که اگر 
پژوهشگر یا خبرنگاری مثل من به عکس های 
مجموعه شــما برای تکمیل گزارشش نیاز 
داشــته باشــد، آنها را در اختیارش قرار 

می دهید؟
بله، صددرصد. اصال هــدف من از مجموعه داری 
همین بوده و هســت. این که تاریخ کشورم را حفظ 
کنــم و آن را در اختیار دیگران قــرار دهم. همین 
االن هم در کانــال تلگرام و وب ســایتی که دارم با 
پژوهشــگران، دانشــجویان و محققان، ناشران و 
روزنامه نگاران ارتباط دارم و اگر بتوانم کمکی به آنها 
بکنم، حتما انجام خواهم داد. در ضمن در مجموعه 
بخش های مرمت و حفاظت از عکس نیز وجود دارد.

کامران نجف زاده، مجموعه دار تصاویر تاریخی از عکس های مربوط به دو قرن اخیر می گوید...

دریچه ای رو به نسل  دور
  نخستین عکاسی ایران در حیاط کاخ گلستان تاسیس شد و فقط مخصوص خانواده سلطنتی بود

  بیش از هزار شیشه عکاسی در مجموعه  ام وجود دارد
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محمدرضا حمیدی نژاد| مهمترین ویژگی عکس همین است که ثبت 
می شود در خاطرات. می توانی هر از گاهی از داخل آلبوم یا صندوقچه 
عکس ها بیرون شــان بیاوری و یادی کنی از روزگارانی که گذشت. 
دو قرن است که دوربین و عکاسی پا به دنیا گذاشته و در همه دوران 
عکاسان و مدل هایی بودند که عکس های باقی مانده از آنها روایتگر 
تاریخچه زندگانی شان است. با همه اینها آلبوم ها و تصاویر، در گذر 
زمان صاحبان شان را از دست می دهند . بنابراین این میراث تاریخی 
و ارزشمند که از نسل های گذشــته به یادگار مانده  نیاز به مراقبت و 
نگهداری دارد. »کامران نجف زاده« مجموعه دار عکس های تاریخی 

یکی از افرادی اســت که نزدیک به 17 سال برای جمع آوری عکس 
های ماندگار و تاریخی تالش می کند. عکس هایی که از طهران قدیم، 
شخصیت ها و روحانیون دوره قاجار، شاهزاده ها، خانواده های اشرافی، 
دوران انقالب مشــروطه و دوران جنگ تحمیلی تا به امروز به یادگار 
مانده اند. او که یکی از کلکسیون داران حرفه ای عکس های تاریخی 
است در کنار مجموعه اش به تحصیل و مطالعه در رشته حفظ و مرمت 
آثار تاریخی هم می پردازد. با او به گفت و گو نشستیم تا با دیدگاه مردی 
که خیلی بیشتر از افراد عادی زیستن نسل های گذشته را طی قرن 

نوزدهم و بیستم دیده، آشنا شویم.

شاید باورکردنی نباشد، اما 
باید بگویم عکس های قدیمی 
حتی عکس های قرن نوزدهم 
بسیار باکیفیت تر از عکس های 

االن بودند. درنهایت باید 
بگویم که روش های نگهداری 

از عکس ها، روشی بسیار 
علمی است، یعنی انبارها و 

قفسه های مخصوص به خود 
دارند و حتی سیستم تهویه در 
محل نگهداری عکس ها بسیار 
مهم است، یعنی دما و رطوبت 
نسبی هوا در محل حفاظت از 
عکس ها باید استاندارد باشد
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