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مریم جاللی دانش آموخته ارشــد زبان شناسی 
تاریخــی از دانشــگاه تهــران و دکتــرای مدیریت 
برنامه ریزی امور فرهنگی اســت. مدیریت مجموعه 
فرهنگی تاریخی نیاوران، مدیریت پردیس سینمایی 
ملت، مدیریت گروه اجتماعی و فرهنگی شبکه تهران 
سیما، مدیریت گروه خانواده شبکه دو سیما و تهیه و تولید صدها ساعت 

برنامه تلویزیونی و رادیویی در حوزه فرهنگی  بخشی از سوابق اوست.
امسال اتفاق شایان توجهی در هفتمین دوره جشنواره صنایع 
دستی رخ داده است و این جشنواره برای نخستین بار در سطح 
بین المللی برگزار می شود. دلیل این اتفاق چه بود؟ ضمن اینکه 
بین المللی شــدن این رویداد را دراین مقطع زمانی، چگونه 

ارزیابی کرده اید؟ 
شش دوره قبلی از این رویداد با رویکرد و کارکرد تقدیر از هنرمندان 
صنایع دستی در سطح آثار فاخر ملی برگزار و در جدول رویدادها ثبت 
شده است و هفتمین دوره از جشنواره فجر صنایع دستی ایران در حال 
برگزاری است، اتفاقی که امسال در این حوزه رقم خورده است این است 
که با توجه به اینکه ایران حرف اول را در تعدد و تنوع صنایع دستی در 
منطقه و جهان می زند، ســازمان صنایع دستی ایران از رئیس شورای 
عالی صنایع دستی جهان برای ارزیابی و ثبت 4 شهر ایران در فهرست 
بین المللی دعوت کرده اســت. همین امر بهانه ای شد تا برای رشد و 
فراگیر شدن این هنر در جهان، برای نخستین بار جشنواره فجر صنایع 
دستی را به صورت بین المللی برگزار کنیم، تا همگرایی هایی بیشتری 

از این صنعت را با جهان را ایجاد کنیم.
برای هفتمین جشنواره بین المللی صنایع  دستی و هنرهای 
سنتی فجر »سرو سیمین۷« چه شــعاری در نظر گرفته اید. 
همچنین می توانید بگویید بین المللی شدن این جشنواره با 

چه رویکردی است؟
این دوره از جشنواره صنایع دستی با شعار رویکرد اقتصاد دانش بنیان 
است به همین دلیل شورای سیاست گذاری جشنواره پیش از آغاز این 
رویداد فرهنگی تشکیل شد و با بهره گیری از خرد جمعی پیشکسوتان 
این حوزه و دانشگاهیان و هنرمندان به این توافق رسید که این رویداد 
بســتری برای ایجاد یک گفتگوی ملی بین هنر، صنعت و بازار است. 
برگزاری جشنواره آن هم به صورت بین المللی، بی گمان فرصتی طالیی 
برای این حوزه بود تا در پرتو این حضور بتواند در یک توافق همگرایانه 
صنایع دستی ایران را به بازارهای جهانی عرضه و معرفی کند. چرا که 
مشتری بالفعل صنایع دستی ایران آن سوی مرزهاست و این صنعت 
ارز آوری  فوق العاده ای برای ایرانیان داشته و دارد. به همین دلیل چند نفر 
از داوران اصلی این دوره، از متخصصان بین المللی صنایع دستی جهان 
انتخاب شده اند. ضمن اینکه رئیس شورای عالی صنایع دستی جهان، 

آقای صدرمقدونی هم در این رویداد حضور دارند. 
گفتید قرار است چهار شهر در فهرست جهانی و بین المللی 
تولید صنایع دســتی قرار بگیرند. امکان دارد بفرمایید چه 
شهر هایی هستند و به چه دلیل و شاخصه ای نام این شهرها برای 
ثبت در فهرست بین المللی صنایع دستی، برگزیده شده است؟

بله، کاشان به عنوان شهر جهانی منسوجات سنتی، بوهیرِی بوشهر 
به عنوان روستای جهانی عبا بافی، دزفول شهر جهانی کتوبافی و رشت 

به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، چهار شــهری را که قرار است در 
فهرست جهانی و بین المللی تولید صنایع دستی قرار بگیرند، تشکیل 
می دهند. پرونده  این شهر ها تجمیع و به شورای جهانی معرفی شده اند. 
همچنین قرار است بعد از جشنواره فجر صنایع دستی، هر چهار شهر 
مورد بازیدید ارزیابان شورای جهانی و رئیس شورای عالی صنایع دستی 
قرار بگیرند. به این ترتیب و پس از این بازدیدها، مقدمات ثبت جهانی 

شان فراهم خواهد شد. 
در میانه صحبت تان فرمودید که از داوران بین المللی برای 
این رویداد دعوت به عمل آورده اید، با توجه به خاستگاه هنر 
صنایع دستی در ایران، آیا ارزیابی این آثار توسط داوران بین 
المللی و خارجی امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر آیا آن دسته 
از داوران بین المللی که قرار است در این رویداد، درباره صنایع 
دستی تولید شده در کشورمان قضاوت کنند، با هنر ناب ایرانی 

آشنایی دارند؟ 
ببینید، هیئت داوران متشکل از 3 داور خارجی و 5 داور ایرانی است، 
شک نکنید گفت وگو و تبادل اطالعاتی که در این هیئت متخصص شکل 
خواهد گرفت، اتفاقات مثبتی را رقم خواهد زد و به طورکل از مهم ترین 
راهکارهای عرضه محصوالت صنایع دستی ایران به جهان در گام اول 
شناســاندن ارزش های هنری این آثار به جهان اســت که در پرتو این 
گفتگوهای تخصصی میان داوران، اطالعات ارزشمندی به صورت دو 
طرفه مبادله خواهد شد. مضاف بر اینکه یکی از داوران دعوت شده، آقای 
جوزف لو ی از شخصیت  های برجسته در حوزه صنایع دستی جهان است 
که یکی از حوزه های مهم مطالعاتی شان کار روی صنایع دستی ایران 
بوده است و بی گمان کامال بر این حوزه مسلط هستند.  اما در هر صورت 
به علت تعدد و تنوع آثار صنایع دستی ایرانی، ما از کارشناسان متخصص 
در هر رشته نیز دعوت کرده ایم، تا در حوزه داوری نظرات کارشناسی 
شده و تخصصی خود را به تیم داوری ارائه دهند. همانطور که می دانید در 
ایران ما هنرهای صنایع دستی متنوعی داریم که به نسبت وابستگی شان 
به متریال ساخت طبقه بندی می شوند هنرهای دستی که وابسته به فلز، 
چوب، چرم، شیشه، پارچه و... هستند و این محصوالت هنری آنقدر در 
طبقه بندی های زیر شاخه ای خود دارای تنوع و تعدد هستند که تسلط 
به تمامی آنها حتی برای داوران ایرانی هم مترتب است. به همین خاطر 
ما تجمیعی از کارشناسان و ارزیابان را در این جشنواره برای ارزیابی آثار 

گرد هم آورده ایم و حضور داوران خارجی برای قضاوت در آثار جشنواره 
هنرهای تجسمی، اتفاق مثبتی است. 

جشنواره بین المللی صنایع  دستی و هنرهای سنتی فجر از 
آنجا که هفتمین دوره برگزاری اش را تجربه می کند، به نظر مانند 
جشنواره های مشابه داخلی و خارجی دارای بخش های اصلی 
و فرعی است. شما چه بخش های جنبی ویژه ای برای برگزاری 

این جشنواره تدارک دیده اید؟ 
 جشنواره در موزه ملی افتتاح شــده و تا 4 اسفند پذیرای مدعوین 
به صورت آزاد اســت. در این ایام ما هر روز را به یک استاد افتخاری از 
هنرهای سنتی ایران اختصاص داده ایم،  مثال یک روز استاد آئینه کاری 
رئیس افتخاری است و روزی دیگر استاد پته دوزی و دوخت های سنتی 
رئیس افتخاری جشنواره است. دلیل چرخشی بودن انتخاب روسای 
افتخاری هم این بود که جشنواره سرو ســیمین 7 شرایط همگرایی 
تخصص ها در شاخه های مختلف هنری را فراهم کند. عالوه بر این در 
ایام برگزاری جشنواره، برنامه های متنوعی از صبح تا ساعت 16 در محل 
موزه ملی ایران اجرا می شود، اجرای زنده صنایع دستی در حال تولید 
به دست صنعتگران و هنرمندان این رشته ها، همراه آواهای اصیل ایران 
زمین که برخاسته از موسیقی کار و گلچینی از نواهایی است که با کار و 

گفتگوی صبا با مریم جاللی معاونت هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

کم توجهـی بـه صنایـع دسـتی معلـول نجابـت هنرمنـدان!
هفتمین جشنواره بین المللی صنایع  دستی و هنرهای سنتی فجر »سرو سیمین۷«  از 
چهارشــنبه 2۶ بهمن ۱۴۰۱ در موزه ملی ایران در تهران آغاز به کار کرد .در این دوره از 
جشنواره بیش از ۷۰ اثر خارجی از ۱2 کشور جهان و بیش از 3۰۰ اثر فاخر از صنایع دستی 
و هنرهای سنتی کشورمان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که در موزه ملی ایران تا سوم اسفند 
۱۴۰۱ به نمایش گذاشته می شود. یک اصله نهال سرو به نماد جشنواره هفتم )سرو سیمین ۷( توسط مریم 
جاللی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و احمد الفارسی مشاور توسعه کسب و کار صنایع 
 )WCC( دستی از عمان، علی طلوعی معاون توسعه و مدیریت مسئوالن شورای جهانی صنایع دستی
در محوطه بیرونی موزه ملی کاشته شد. در حاشیه این جشنواره خبرنگار صبا با مریم جاللی به گفت وگو 

نشسته است که در ادامه می خوانید.

گفت و گو

سمیه نجفی خاتونی


