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  مقدمه

 براي عنوان وسيله و ابزار  شكل دادن به يك قطعه سنگ يا صيقل نمودن يك استخوان بهقطعاً

نمود،  ه انسان اوليه را متحمل زحمات و رنج زيادي مي همواره،احتياجات روزمربرطرف كردن 

راحتي اشكال و فرمهاي دلخواهش را بر آن  هلذا يافتن ماده و جنس جديد و مناسب كه بتواند ب

 باشد براي او ضروري و حتي حياتي  داشتهحال نيز استحكام بيشتري پياده نمايد و درعين

 را  خاصيت سفالشدمدن بشري انسان موفق گيري ت در مراحل بعدي زندگي و شكل. نمود مي

 جديد بود كه انسان ة از جمله محاسن اين ماد...سان، و آپذيري   فرم،در دسترس بودن. بشناسد

دليل  نمود، اما اين ماده نيز با تمام محاسنش به در زندگي روزمره از سفال استفاده ميبدين خاطر 

 اين نقيصه تا زمان . تمام احتياجات بشر باشدنتوانست جوابگوي استحكام و دوام كافينداشتن 

تر همواره همراه و همگام انسان بود تا اينكه با فلز آشنا شد، با كشف فلز و   مناسبةكشف ماد

تواند  مين، انسان به يقين دريافت كه اين ماده كمبودها را آهاي متعدد و مناسب تآشنايي با قابلي

وجود خواص و قابليتهاي مناسب از جمله، . ال باشدجبران نمايد و جانشين مطلوبي براي سف
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فلزات در امور مختلف از  تا شد موجب ... استحكام و دوام زياد، وفور در طبيعت و ،پذيري شكل

  .حق مادر صنايع بشري باشده د و بشوزندگي استفاده 

  

  موقعيت و مشخصات استان زنجان

 از شمال با استان .ه استشدن واقع استان زنجان در شمال غرب كشور و در ميان هفت استا

ن، از اشرقي و شرق با استان قزوين، از جنوب با استان همد  گيالن، از شمالناردبيل و استا

غربي، و از شمال غرب با استان  ي با استان كردستان، و از مغرب با استان آذربايجانبغر جنوب

 ٣٥ان منطبق بر عرض جغرافيايي  موقعيت جغرافيايي استان زنج.شرقي همسايه است آذربايجان

 ٤٥ دقيقه تا ١٥ درجه و ٤٧ شمال و طول جغرافيايي ة دقيق١٥ درجه و ٣٧ دقيقه تا ٣٥درجه و 

  .است  النهار گرينويچ واقع شده  شرقي از نصفة دقيق٢٥درجه و 

ان يكي از شهرستانهاي جشهرستان زن. استاستان زنجان متشكل از هفت شهرستان   

اين شهرستان از شمال به استانهاي .  كه مركز استان زنجان نيز هست است استانةگان هفت

جرود ي از جنوب به شهرستانهاي ا، از شرق به شهرستانهاي طارم و ابهر،شرقي و اردبيل ذربايجانآ

  . شود ينشان محدود م و خدابنده و از غرب به ماه

 ٢٢١٦٤درحدود ) ١٣٧٨ل اطالعات سا( مساحت استان زنجان با توجه به آخرين اطالعات   

، دارد) دشت(اي   كوهستاني و جلگهة و از نظر شكل ظاهري زمين دو منطقه استكيلومترمربع بود

نشان، قسمتهاي شمالي شهرستان  مناطق كوهستاني كه اغلب داراي قلل مرتفع هستند در بخش ماه

نقاط ديگر استان را ب لاي يا دشت نيز اغ  شهرستان خدابنده قرار گرفته و مناطق جلگه،زنجان

  . پوشانده است

تأثير  هاي اين منطقه تحت  اغلب رودخانه، جغرافيايي استاناوضاعبا عنايت به موقعيت و   

 سال خشك و ةسبب ذوب شدن برفها در بهار پرآب و در بقي ب و سيالبي و بهآ  كم،عوامل طبيعي

ب كه در كشاورزي استان نقش  پرآهاي مهم و نسبتاً  ازجمله رودخانه.هستندآب و سيالبي  كم

رود،  رود، ابهررود، ايجرود، سجاس اوزن، زنجان قزل:  ازهستند بايد و مثمر ثمر رنداساسي دا
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هاي كوچك و فصلي فراواني نيز در   جز موارد ذكر شده، رودخانه نام بردرود خررود، بزينه

  .شوند ي و خشك مكنند ميفصلهاي باراني جاري هستند كه اراضي كلي را مشروب 

 ؛اوضاع جوي و شرايط اقليمي منطقه برحسب پستيها و بلنديهاي موجود بسيار متغير است  

هاي معتدل و خشك ن ارتفاعات آب و هواي سرد و كوههاي پوشيده از برف و تابستا،طور كلي به

  . دارد

  

  چاقوسازي

دست شناخته  چيره يباك و جهانگشايان  بيي جنگاوران،از آنجايي كه ايرانيان در بين جهانيان

برخوردار بوده باشند، چرا كه در زبان پارسي نامهاي ابزار بي اند ناگزير بايد از ابزارهاي خو شده

هاي روزگار هخامنشيان و  نها را در پارسي باستان يعني در نوشتهآجا مانده كه برخي از  بگيجن

ينكه نام بيشتر ابزار مزبور را تا زمان يابيم و جالب ا  مي، اوستا، ديني ايرانيانةنها را در نامآبيشتر 

، كمان شنويم ميو كنيم  ميان نويسندگان و سخنوران مشاهده نها و در سخ حاضر نيز در نوشته

  .است دلدار كه از تشبيهات زيبا و دلكش زبان ادبي فارسي ة كمند گيسو، تير مژ،ابرو

 كار رفته ي زور و غيره در اوستا بهمعن كه بهباشد  (ZAVAR) ابزار يا اوزار بايد از واژة زاور  

 را به جمشيد لوازم فردوسي اختراع بسياري از ةبا توجه به منابع موجود از جمله شاهنام ١.است 

كردن آهن و ساخت ابزار جنگي، ولي آنچه مسلم است استفاده از   نرم،جمله دهند ازآن نسبت مي

 صنعت چاقوسازي را در زمانهايي بايد ةقبدر ايران سا. افزار با تاريخ انسان همراه است جنگ

 ،ايرانشهر (.است  رفته يشمار م  كرد كه داشتن سالح سرد از ضروريات زندگي هر فرد بهجستجو

 سيلك ة تپ،رسد  ششم مية كه قدمت آن به هزار،ايراندر سكونت قديمي يكي از مناطق ) ٢ج 

 چاقويي ،جمله  ازآنهستندسنگ دست آمده از سيلك از جنس  ترين آثار به  قديمي.استكاشان 

  . سال پيش از ميالد است٤٢٠٠اي از سنگ كه متعلق به  اي از استخوان و تيغه با دسته

رفتند،  يك از ايرانيان بدون شمشير از خانه بيرون نمي هيچ، كند كه در زمان او شاردن نقل مي  

ر با دست پهلواني به سواري قدري برنده بود كه برطبق داستانهاي قديمي اگ  اين شمشيرها بهةتيغ

تدريج حمل و  با ورود سالح گرم به بازار به. كرد  به دو نيم ميپايينشد او را از فرق سر تا  زده مي
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 و در حد چاقوسازي يابد شود، صنعت شمشيرگري نيز افول مي استفاده از سالح سرد منسوخ مي

يكي از شهرهايي كه . دهد مه ميااد زندگي به حيات خود ةنياز روزمر  موردةو ساخت وسايل برند

  .شهر زنجان استو معروف است صنعت چاقوسازي و ساخت وسايل برنده را حفظ كرده 

 ماحصل عواملي چون موقعيت جغرافيايي و نقش زنجان قطعاًصنعت چاقوسازي در زنجان   

ان نسبت الجيشي است موقعيت سوقو ) قبل از اسالم و بعد از اسالم(در جنگهاي مختلف تاريخي 

جوار، قرارگرفتن بر سر تمدنهاي شرقي، غربي، و نزديكي به فالت مركزي، وجود  به استانهاي هم

  .است... و هن و مس آو فراهم بودن مواد اوليه و معادن غني 

طور قطع اعالم تاريخ  و با توجه به شواهد و مدارك بهاست   عمل آمده  به كهييدر بررسيها  

ترين  قديمي. يستن شروع اين صنعت در استان زنجان مقدور ن زمادربارةدقيق و مشخص 

متعلق به ) لو روستاي حمزه(آباد   مرد نمكي در معدن نمك چهرهةدست آمده از مجموع چاقوي به

كه با است  متر سانتي و طول آن يازده دارداي از شاخ بز   اين چاقو دسته٢.استهجده قرن پيش 

گيري   اندازهمتر سانتي ٥/٨است كه طول تيغه   دهشي متصل ا استفاده از دو ميخ پرچ به تيغه

  .است  ، تيغه مقداري زنگ زدهشود مي

 ٥/١٥است، طول قالف   قالف آن از جنس چرم و با بندي از چرم از شلوارك آويزان بوده  

كن يا نوعي  پاك اي شبيه گوش  وسيله، در عرض آن شكافي تعبيه شده كه احتماالًاست متر سانتي

دست آمده  ترين سند موثق به چاقوي مزبور را اولين و قديمي. است   جاسازي شده،اق در آنسنج

  .توان نام برد درخصوص صنعت چاقوسازي زنجان مي

با طلوع و ظهور دين مبين اسالم و گسترش آن در سرتاسر ايران، از جمله مناطقي كه با دين   

 موجب پيدايش ، و اين امراستر زنجان  دربرابر پذيرفتن آن مقاومت كرد شه وجديد مقابله

  .شدجنگهاي متعدد و نيز توليد بيشتر سالح سرد و رونق فلزكاري در منطقه 

ي ئغير از تغييرات جز  فلزي بهة ساخته شديدر چهار قرن اول تمدن اسالمي، بيشتر اشيا  

عت فلزكاري  ولي از قرن پنجم به بعد صن؛ ساسانيةاست از فلزكاري دور   تقليدي بودهاصوالً

 ة در دورمشخصاًتوان تجديد حيات هنري ناميد  شود كه آن را مي  جديدي ميةايران وارد مرحل
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هفت هزار كه در كتاب  كنند، چنان اي از هنرمندان فلزكار به اين ناحيه مهاجرت مي سلجوقيان عده

  : خوانيم  محمدتقي اصفهاني مية، نوشتسال هنر فلز كاري در ايران

 هنرمندان خراساني ،اين آثار نفيس طبق نامهاي مندرج بر روي بعضي از آنهاسازندگان «  

علت جنگهاي  اي از آنان به عده. وطن اختيار كرده بودندمشرقي ايران  هستند كه در شرق و شمال

خونين و زدوخوردهاي محلي در عصر شاهان و اميران اين دوران مانند ملوك غور، سامانيان، 

وتاز قرار داده بودند جالي وطن   تاختة خراسان را عرصة سلجوقيان كه خطغزنويان، و باالخره

ايراني در شهر موصل به آن درجه از  نظير و نفيس اين دسته از هنرمندان فلزكار كرده، آثار بي

  .» معروف شدموصليشهرت جهاني رسيد كه به هنر 

 هنر ،ي غرب كشورسو اي از هنرمندان به ن سلجوقيان و مهاجرت عدهدبا روي كار آم  

ر اثر هجوم مغوالن شهرهاي آباد و مركزهاي هنري و صنعتي ب. يش رونق يافتپفلزكاري بيش از 

 استادان فلزكار نيز مانند ديگر هنرمندان ،د و درنتيجهشسلجوقيان در ماوراءالنهر و خراسان ويران 

النهرين   و شمال بينسوي مراكز هنري در غرب ايران مجبور به ترك كارگاههاي خود شدند و به

 با ورود استادكاران فلزكار ايراني به مراكز .روي آوردند تا از گزند تهاجم مغوالن مصون بمانند

 سبك و اسلوب هنر فلزكاري ايران در آنجا نيز رسوخ و نفوذ پيدا ،النهرين مانند موصل هنري بين

  .بداي كند و از موصل به سوريه و مصر نيز انتقال مي مي

 مراكزي چون تبريز، مراغه، و سلطانيه جاي شهرهايي چون هرات، ،ران ايلخانان مغولدر دو  

د كه تحت حمايت و نشو گيرند و مركز تجمع هنرمندان و صنعتگراني مي  نيشابور را مي ومرو

 سلطنت سلطان ةخصوص در دور به. اند تشويق ايلخانان دوباره به خلق آثار هنري مشغول گرديده

در . شود فلزكاري آن زمان ميبزرگ  يكي از مراكز ، پايتخت او،الجايتو، سلطانيهمحمد خدابنده 

ويژه مغولي، كه  ميالدي فلزكاران ايراني از پيروي سبكهاي پيشين، بهپانزدهم اواسط قرن 

علت گسترش معتقدات مذهبي تازه   اين هنرمندان به.كننده بود، دست برداشتند يكنواخت و خسته

وجود  فلزكاري به علت تحوالت سياسي در داخل كشور سبكي نوين در هنر هو ب كه تشيع بود

  .نددآور
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 ،اي در مكتب هنر ايران گشوده شد و درواقع با روي كار آمدن دودمان صفوي باب تازه  

در اوايل حكومت شاه اسماعيل . است  عصر طاليي هنر ايران متقارن حكومت همين دودمان بوده

 ادوات و فلزات و ابزار جنگ از ة براي تهي،اي عثماني وارد جنگ شد كه ايران با تركه،صفوي

اسلحه در «: خوانيم  ميشاه جنگ ايرانيان در يونان و چالدرانچند شهر كمك گرفت، در كتاب 

سازي در ايران بيش از ساير نقاط  شد ولي چند مركز اسلحه بسياري از شهرهاي ايران ساخته مي

را در آنجا ) خود(ند بود كه انواع اسلحه از جمله زره، كاسك اهميت داشت، يكي از آنها كر

آمد و صنعتگران زنجاني در ساختن شمشير و  شمار مي ديگري زنگان يا زنجان به. ساختند مي

 با تشويق شاه .شد ساخته مي تبريز نيز انواع اسلحه  و در اصفهان، ري.خنجر مهارت داشتند

  نيز مبادرت به ساخت اسلحه، آذربايجان بودندةرج از منطق كه در خا، صنعتگران ايراني،اسماعيل

 ايراني در جهان آن روز زبانزد همگان ة از اواخر قرن دهم هجري برتري اسلح،درحقيقت. كردند

بار نه  اورينه، سياح معروف فرانسوي، كه در زمان شاه صفي، شاه عباس دوم و شاه سليمان .شد

ه ايرانيان در هنر فوالدسازي مهارت و استادي كامل دارند و به ايران مسافرت كرده معتقد است ك

چاقو با زاج و ساير مواد در مراحل  را براي ساختن شمشير، قمه، خنجر، دانند چگونه فوالد مي

 ةمرغوبيت محصوالت پوالدين اين هنرمندان مديون فوالدي است كه از ناحي. مختلف آماده كنند

پوالد اروپايي و ايراني را مناسب   افزارسازان اين جنگ. شد ورده مينام گل كندا، به ايران آ هند به

 سياح ديگر فرانسوي، نيز در ،شاردن. تر است ل زيرا آب دادن فوالد هندي براي آنها سه؛دانند نمي

 ساخت ايران ة مفصل خود شرح مبسوطي از شمشير و قمةميالدي در سياحتنام شانزدهم قرن

هاي شمشير در ايران  ميالدي تغييراتي در ساخت تيغهنوزدهم تا قرن هم شانزداز قرن . است  آورده

هفدهم از قرن   آن به مرور خميدگي و انحناي بيشتري پيدا كرد، وة، بدين معني كه تيغانجام شد

  .دآمشكل شمشيرهاي امروزي در خميدگي آن بهنوزدهم تا 

 چاقوسازي زنجان ةه درزميناند ك  مثل عبدالغفار سكاك بودهي استادان، صفويهةدر دور  

 .است  ليفاتي دارد، چاقوساز بودهأ كه پيشواي ديني بوده و ت،اين استاد. اند زحمت فراواني كشيده

  قاجاريه، يعني تا سفر ناصرالدين شاه به فرانسه به همين سبك ادامه داشتهةاين صنعت تا دور
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حسن نام استاد زنجاني از (ن خت حساترين آنها چاقوهاي كرند يا چاقوهاي س معروف است و 

  ٣.است  بوده )استادان آن دوره

است كه در آن    شهر زنجان يكي از مراكز مهم صنعتي بوده،از حدود قرن ده هجري قمري  

 شده سازي داير و چاقوسازي نيز يكي از صنايع جنبي آن محسوب مي كارگاههاي مختلف اسلحه

  ٤.است 

 تاريخي اين صنعت در زنجان به ة پيشينقطعاًكي فرد مرد نم  منحصربهةبا كشف مجموع  

 كهدست آمد   از سازمان اسناد ملي كشور بهيمدارك موثق ديگر. رسد هجده قرن پيش مي

 ١٣٢٣ چاقوسازان كه در تاريخ ةجلس  و يك برگ صورتآن دورهمكاتبات معمول به توان  مي

   .اشاره نمود ه استشمسي انجام يافت

  

  مواد اوليه

  :است زير حشر تهاي مختلف آن بهم الزم وضروري در چاقوسازي با توجه به قسةد اولي مواعموماً

 ة تيغ، استادكاران زنجاني معموالًاستترين قسمت چاقو از نظر كاربرد قسمت تيغه  مهم:  تيغه-١

 و بسيار داردكه از نظر مقاومت و برندگي اهميت نمايند  تهيه ميچاقوها را از فوالد و فنر ماشين 

 كارد ةعنوان تيغ  نجاري بهة ارة استادكار در بعضي موارد نيز استيل يا تيغةيز با توجه به سليقن

  .شود كار برده مي شكاري به

 است از ورق برنجي و آهني ،كار رفته در اين قسمت ترين مواد به عمده:  آستر يا اسكلت چاقو-٢

  .شود آالت استفاده مي ها و آهن  از انواع تسمهكه معموالً

 از دو نوع ميخ فلزي موالًعدهد م محور چاقو كه در اصل كار لوال را انجام مي:  محور چاقو-٣

  . شود تهيه مي

شود تا   محور از ميخهاي فوالدي ساخته مي،كه در چاقوهاي سفارشي و خصوصي:  فوالد-٣ -١

  .داشته باشدچاقو استحكام و دوام بيشتري 

  .شود اري از ميخهاي آهني تهيه مي محور چاقوهاي بازعموماً:  آهن-٣ -٢
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  معموالًداردي نيز تزئين ة چاقوها عالوه بر داشتن استحكام جنبةاز آنجايي كه روي:  چاقوة روي-٤

 و با توجه به شواهد و استاند كه در ارزش و قيمت چاقو نيز موثر  از انواع مختلف تهيه شده

در ابتدا براي ) معدن چهرآباد زنجانچاقوي مرد نمكي و مكشوف از  از(دست آمده  مدارك به

 شاخ گوزن ارزش و اهميت ،شد كه در اين ميان ساختن دسته چاقوها از شاخ حيوانات استفاده مي

هاي  توان به رويه  ميشود  چاقوها استفاده ميةازجمله موارد ديگر كه در روي. داشته و داردي يواال

 كه در است فيبري و نايلوني ة روي،هاي ديگر ويهاز ر. هستند از استيل زي اشاره نمود كه بعضاًلف

 كه در سالهاي اخير ،، اين رويهاست »فيبر استخواني يا فيبر الكي«اصطالح چاقوسازان معروف به 

 و استصرفه   و از نظر قيمت نيز مقرون بهشود  مي از خارج كشور وارد عموماًشده استمتداول 

  .نمايند استادكاران از آن استفاده مي

 دارندجهت اتصال قسمتهاي مختلف ذكر شده از ميخهاي فلزي كه استحكام الزم   به:  ميخ پرچ-٥

  .شود استفاده مي

دار باربند تعبيه    چاقوهاي ضامنة دستة در دو قسمت ابتدا و انتهاي رويمعموالً:  باربند چاقو-٦

وجب استحكام  م، دستهتزئين، باربند ضمن هست از جنس شمش و ورشو كه عموماًاست   شده

  .عنوان سپر محافظ نيز ياد كرد توان از آن به  مي، و درواقعشود  ميبيشتر آن

  

  ابزار كار

 ،استادكاران.  است صورت دستي بوده االيام به كه صنعت چاقوسازي استان زنجان از قديم آنجايي از

 خود تهيه ،استهاي دستس و سوهان  هاي كمتني، گيره كه شامل متهرا ابزار كار موردنياز 

 ابزار كار چاقوسازان ،اكنون نيز با گذشت زمان و پيشرفت تكنيك و صنعت نمودند و هم مي

  . است كرده چندان تغييري ن

  :ند ازا  الزم در اين صنعت عبارتلعمده وساي

 سنگ سمباده؛ -٨ كوره؛ -٧ انواع چكش؛ -٦ قيچي؛ -٥ سندان؛ -٤ سوهان؛ -٣؛ مته -٢؛ گيره -١

  اي؛ چه پارة سمباد-٩
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  مراحل ساخت چاقو

  

  تيغه

شود اگر چنانچه جنس  هاي مختلف و موردنياز بريده مي هاي فوالدي يا استيل به اندازه ابتدا ورقه

دهند تا گداخته شود و به اصطالح حرارت داده  ها قرار مي آنها را در كوره ها از فوالد باشد ورقه

نمايند تا شكل  كاري مي روي سندان چكشكنند و بر  نها را از كوره خارج ميآ سپس ،شوند

 نهايي و موردنظر ة انداز بهنها راآ قيچي مخصوص ا ب،بعد از اين مرحله. موردنظر حاصل شود

گذارند تا گداخته شود و سپس آن را درون آب سرد   و بار ديگر آن را در كوره ميدهند ميبرش 

كه امروزه (هاي برقي  ا شكل داده و با مته دينام اطراف تيغه را ب، بعد از اين مرحله؛برند فرومي

كردن محل  هاي دستي براي سوراخ گذشته بيشتر از مته ، دركنند از آن استفاده ميبيشتر چاقوسازان 

نمايند و سپس عمل  سوراخ ميرا  به دسته محل اتصال) است  شده اتصال تيغه به دسته استفاده مي

 آن يك ة دينام كه در قسمت گردانندا ب،ن مرحله در اي.دهند پرداخت را روي تيغه انجام مي

تر شدن تيغه  گيرد كه باعث براق صورت مي است اين عمل  اي فشرده نصب شده ديسك پارچه

 البته قابل ذكر است كه قبل از عمل پرداخت، شيارهايي را بر روي تيغه با قلم ايجاد شود؛ مي

 كار بر روي تيغه به ،در اين مرحله. استنمايند كه در اصطالح چاقوسازان به ناخن موسوم  مي

  .ي دسته است نصب بر روة تيغه آماد،درواقع. رسد اتمام مي

  

  دسته

 .شوند  از جنس برنج تهيه ميها معموالً شود، دسته  چاقو شروع مية كار بر روي دست،بعد از تيغه

هاي برنجي  دسته به ،دراصطالح. دهند ميفيبر يا شاخ گوزن يا صدف روكش را با ها  اين دسته

 معموالًرا آسترها . استآستر بنا به نوع چاقو از لحاظ اندازه و ظاهر متفاوت . شود  گفته مي»آستر«

 بر روي آستر صنعتگران معموالً. دهند  و در اختيار چاقوسازان قرار ميسازند  ميگرها ريخته

كار، انجام دست نمودن سطح  جهت صاف و يك هم به كاري، آن عمليات خاصي جز سوهان

 رسد كه معموالً  نوبت به مواد در نظر گرفته شده براي روكش مي،عد از اين مرحلهب. دهند نمي



 

  

33   ...ان و پيشنهاد راهكارهاي مناسب بررسي و معرفي صنعت چاقوسازي استان زنج

) استتر بودن استفاده از فيبر  علت اصلي آن ارزان بودن و نيز راحت (استروكش از جنس فيبر 

ي كار هاي اضافي آن سوهان  نصب و سپس گوشه، فيبر در دو طرف دستهةقطعات بريده شد

  .شوددست  صاف و يك

  

  ها انواع ساخته

منظور بازاريابي و جلب توجه متقاضيان،  با توجه به سليقه و ذوق و نيز هنرنمايي استادكاران به

 ة جنب كه بعضاًاست  شده هاي متنوعي از چاقوها در ابعاد متفاوت تهيه و به بازار عرضه ساخته

 كه با رند كاربردي و مصرفي داةات مزبور جنب توليدولي عموماً. داي نيز دارن  و موزهييشانم

  :كردبندي  تقسيمآنها را چنين توان  درنظرگرفتن نوع كاربرد مي

  ه؛هاي ساد  چاقو-١

  . چاقوهاي مركب-٢

  :  به موارد ذيل اشاره نمودنتوا ترين آنها مي از مهم

  ي؛دار معمول هاي ضامنو چاق-٢ -١

  ؛دار مغزي  چاقوهاي ضامن-٢ -٢

  ؛دار فشاري وهاي ضامن چاق-٢ -٣

  .تراش  چاقوي متري با قلم-٢ -٤

  :  انواع كاردها-٣

  ؛ كاردهاي شكاري و صحرايي-٣ -١

  ؛ كاردهاي آشپزخانه-٣ -٢

   انواع قمه-٤

  : چاقوهاي قصابي-٥

  ؛ چاقوي سالخي-٥ -١

  ؛ چاقوي قصابي-٥ -٢

   چاقوي باغباني و پيوندزني-٦
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  پزي  انواع ساتور و كارد كباب-٧

  :تراش م قل-٨

  ه؛تراش يك تيغ  قلم-٨ -١

  ؛تراش دو تيغه  قلم-٨ -٢

  ؛تراش يك لبه  قلم-٨ -٣

  ؛تراش دو لبه  قلم-٨ -٤

ات تزئينهاي گوناگون با  ها در انواع و اقسام مختلف و اندازه ساختهاين شايان ذكر است كه   

  .شوند متعدد ساخته مي

  

   توليدات ةچگونگي عرض

هاي خود را در آن زمينه   ساخته و عموماًرندنوع از توليدات تبحر دا در يك استادكاران معموالً

 ساخت ة ممكن است استادكاري در زمينمثالً. نمايند  توليد و به بازار عرضه مي،جهت فروش به

 معروف شده دار مهارت زيادي داشته و بدان سبب نيز تراش يا چاقوي ضامن كارد آشپزخانه يا قلم

  .باشد

 طبق روال  براساس سفارشات قبلي و عموماًن محصوالت خود را بعضاًصنعتگران زنجا  

 فروش به برايعدد برسد، ده تا پانزده گذشته توليد و پس از اينكه تعداد آن به حدود 

گذاري محصوالت با توجه به توافقهاي حاصل بين  ، قيمتكنند فروشگاههاي مربوطه عرضه مي

 مواد اوليه و ةقيمت فروش را هزينپنجاه درصد ادكاران است. پذيرد سازنده و فروشنده انجام مي

  .كنند  خود برآورد ميةالزحم باقي قيمت فروش را حق

 ،گيرد، در اين اثنا فروشي در اختيار مشتريان قرار مي صورت خرده  بهمحصوالت عموماً  

به ) ستانتاب(كه در فصل خاصي از سال دهند  انجام مي) مسافران(بيشترين خريد را افراد بومي 

 ميزان فروش كارد آشپزخانه و چاقوي جيبي ،نمايند و در اين ميان شهر زنجان مسافرت مي

تراش كمترين ميزان توليد و  و قلم ه استباالترين ميزان توليد و فروش را به خود اختصاص داد

  .را داردفروش 
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 تعاوني  از طريق چند فروشگاه خاص يا شركتصورت عمده، معموالً فروش توليدات به  

طور  به. شود ستانها و استانهاي ديگر كشور فرستاده مير نواحي اطراف و شه به وپذيرد ميانجام 

توان اظهار داشت در صنعت چاقوسازي زنجان، نسبت عرضه و تقاضا تناسب منطقي و   ميي،كل

 يا فروش از توليدات بدون درنظرگرفتن ميزان تقاضا هفتاد درصد  و حدوداًندارداي  شده بيني پيش

 منظور فروش آن راهي فروشگاههاي مربوط شوند استادكار پس از توليد محصوالت به توليد مي

 پايين در اختيار فروشندگان قرار را به قيمت نسبتاًشده ساخته جنس و ) ويزيتوري (شود مي

  . دهد مي

  

  جنسيت و سن هنرمندان

در استان زنجان فقط مردان را زي  صنعت چاقوسااست ي كه انجام شده هاي با عنايت به بررسي

  .استرنگ و نامحسوس   و مشاركت زنان كمدهند انجام مي

عنوان  ، صنعتگران اصلي بههستند در يك كارگاه چاقوسازي سه نفر مشغول كار معموالً  

 حالت  چاقوسازي در زنجان تقريباًةحرف. هستند كارآموز و شاگرد ،استادكار و دو نفر ديگر نيز

 از پدر به فرزند يا به برادر  معموالًستزاد درآمي هنركه اين صنعت .انوادگي داردموروثي و خ

 افراد ،دليل مشكل كاريابي  البته در سالهاي اخير بهيابد؛ مي، و اين روند همچنان ادامه رسد مي

 اند ت شده و جذب اين صنعاند  به اين حرفه روي آوردههستند نيز از قشر جوان زيادي كه اكثراً

  .دهد يافزايش مرا  روند رو به تزلزل آن و نهايتاًاست   موجب كاهش كيفيت كار شده  اين خودكه

صنعتگران چهل درصد توان نتيجه گرفت كه بالغ بر   ميگرفته انجام كه يبا توجه به آمار  

 تحت شرايط خاص يعني وجود بيكاري  و اجباراًهستندعالقه  عالقه يا كم  خود بيةنسبت به حرف

 از قشر  عموماًوشوند  امعه و نيز خانوادگي بودن صنعت چاقوسازي اين حرفه وارد ميدر ج

  .هستندسواد  سواد يا كم  از نظر ميزان تحصيالت نيز در حد بي وجوان
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  مشكالت چاقوسازي

 مرهون عوامل و شرايط الزم ،اي خاص در يك منطقه گيري و پيدايش صنعت يا حرفه  شكليقيناً

، ماحصل عواملي چون موقعيت وجود صنعت چاقوسازي در استان زنجان قطعاً. تاسساز  و زمينه

الجيشي و استراتژيكي استان و نقش آن در جنگهاي متعدد تاريخي از جمله در دوران  سوق

 همواره موردنياز  و ضرورياي وسيله  كه سالح سرداستصفويه، يا قبل از آن در دوران مغول 

استان زنجان يكي از .  بردد منابع و معادن غني آهن را نبايد از يا وجوداساس، براين .ه استبود

آذربايجان، خراسان، مازندران، گيالن، (استان معروف و غني از نظر منابع و معادن آهن هشت 

 وجود معادن قديمي در ارتفاعات .استدر سطح كشور ) همدان، زنجان، كرمان و بلوچستان

بودن   بدون شك وجود دو عامل نياز و مهيا. اين مطلب استيدؤخوبي م هنشان ب سلطانيه و ماه

 با گذشت زمان و .است  گيري صنعتي چاقوسازي در استان بوده  موجب شكل،مواد اوليه در منطقه

 خنجر شمشير،( سالح سرد ورود سالح گرم به بازارهاي جهان كاربرد پيشرفت در تكنولوژي و

يني، هنري يا كاربرد مصرفي ئصورت تز صنعت بيشتر بهو توليدات اين است تر شده  رنگ كم) ...

يه و سجاس كه روزگاري ن شهرهايي چون سلطا،، در اين ميانشود يازل استفاده من و در مرددا

عاليت داشتند به مرور اهميت خود را از دست دادند و فصنعتگران اليق و هنرمندان توانايي در آن 

  .تچاقوسازي تنها در شهر زنجان ادامه ياف

برداري تصادفي در  با استفاده از روش نمونهو   است ي كه انجام شدهبا عنايت به تحقيقات  

 كاهش كيفيت توليدات و روند نزولي كنندة ندست آمده بيا سفانه نتايج بهأ آماري موردنظر متةجامع

 تهثير مستقيم داشأ و همين امر نيز در كاهش خريد توليدات زنجان تاستاين صنعت در زنجان 

 هستند موجب ركود صنعت چاقوسازي در شهر زنجان ي كهازجمله عوامل موثر و مشكالت. است 

  :ند ازا ترتيب اولويت عبارت به

و همچنين اتحاديه يا سنديكاي باشد صنعت اين  حامي و پشتيبان كه دولتي ي نهاد يا ارگان-١

   وجود ندارد؛صنفي متشكل

  ؛م دسترسي آسان به آنو كمبود مواد اوليه و عدبودن  گران -٢

  .نأبندي مناسب و درخور ش  بازار بدون توجه به بستهه محصوالت بة عرض-٣
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  ت؛سازي توليدا  عدم توجه به سري-٤

  ؛ كاهش كيفيت كار-٥

  ؛استانداردهاي ايمني و بهداشتينكردن  رعايت -٦

  ؛ نبود تبليغات مناسب و ضروري-٧

  . مواد اوليه و همچنين موقع فروش توليداتةهي تة در زميناًاي خصوص  وجود عوامل واسطه-٨

  . توليداتةمنظور عرض بازارهاي مناسب و دائمي بهنداشتن  وجود -٩

  . افزايش قاچاق و ورود قاچاقهاي خارجي به داخل كشور-١٠

  ؛)تكراري بودن مدل(توليدات  ايجاد تنوع در منظور بهنداشتن  طراحي مناسب -١١

  ؛ با توليدات مشابه كشورهاي خارجيدر رقابت توليدات زنجانناتواني  -١٢

  ؛تسهيالت دولتي براي صنعتگراننداشتن  وجود -١٣

  ؛ بيمه نبودن چاقوسازان-١٤

  ؛تجربه هاي بدون كيفيت الزم توسط چاقوسازان مبتدي و كم  توليدات وساختهة عرض-١٥

  ؛ باال و فروش آن با قيمت پايينةها با هزين  توليد ساخته-١٦

  .فضا و مكاني مناسب تحت عنوان كارگاه چاقوسازي براي صنعتگراننداشتن وجود  -١٧

بيان ترتيب اولويت  شده به هاي توزيع قوسازان مطابق با پرسشنامها چمهمي كهمشكالت   

  ٥:اند كرده

  درصد                                                رديف       نوع مشكل         

  ٩/٩٠              واد اوليه                                        مة           تهي-١

  ٢٧/٦٧         ارگانهاي دولتي                       نكردن حمايت            -٢

  ٥٨/ ١٨                   مناسب نداشتن         تبليغات و بازاريابي           -٣

   ٤٥/ ٤٥       و پايين آمدن كيفيت كار تن نداشبندي مناسب  بسته           -٤
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  راهكارهاي ضروري و قابل اجرا درخصوص بهبود وضعيت چاقوسازي زنجان

جهت تغيير در وضعيت نامطلوب هر واحد يا  بهترين روش موثر  بدون شك اولين گام و اساسي

  . است شناسايي و درك عوامل موثر در پيدايش نواقص و معايب ،هر انساني

 درمان، در ابتدا شناسايي نوع بيماري و برايكه در علم پزشكي نيز پايه و اساس كار  نچنا  

ترين راه براي دفع   اين روش منطقي،، درواقعكند  پزشك معالج تجويز ميراسپس داروي الزم 

 كه با وجود  كردتوان يك فرد بيمار فرض صنعت چاقوسازي زنجان را مي. مشكل است

  .داردو روند نزولي  است  يفيت توليدات كاسته شدهمشكالت و معضالت از ك

 مشكالت را از بايد منظور بهبود در وضعيت فعلي اين صنعت قبل از هرگونه اقدام مي به  

منظور   و بهاساس بر اين . طرق مختلف شناسايي و سپس درجهت برطرف كردن آن اقدام نمود

اي استفاده كرد و  بخانهتاقيقات ميداني و ك از روشهاي مختلف تحبايد دستيابي سريع به نتايج، مي

  زيراتوان از هنرمندان چاقوساز دريافت كرد  شناسايي مشكالت ميرا براي بيشترين كمك قطعاً

منظور دستيابي  در تحقيق مزبور به. اند صورت مستقيم و در زماني طوالني با آن مواجه بوده آنان به

گيري، توزيع پرسشنامه و آمارگيري،  مصاحبه، نمونهبه نتايج موثق و قابل استناد از روشهاي 

مذاكره با افراد متخصص و مجرب و نيز مقايسه و استفاده از تجربيات صنعت مشابه و موجود در 

ر ركود صنايع ب عوامل موثر ،و درنتيجهاست    الزم گرفته شدهةكشورهاي اروپايي چون آلمان بهر

ترتيب اهميت  رجهت رفع آن نيز مراتب ذيل بهو داست  شده دستي استان زنجان شناسايي 

  :شود پيشنهاد مي

  نهاد يا ارگاني دولتي صنايع استان را تحت پوشش قرار دهد و ناظر و حامي هنرمندان باشد و-١

  :از قبيلرا داشته باشد، مشكالتي مشكالت و معضالت اوليه و ضروري آنان توانايي حل 

  ؛ب مواد اوليه با قيمت مناسة تهي-١ -١

  ؛ بيمه نمودن-١ -٢

  ؛ بازاريابي-١ -٣

  ؛ كنترل كيفيت-١ -٤

  ؛نعت از فعاليت چاقوسازان بدون مجوزا مم-١ -٥
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  ؛ حمايت از استادكاران ماهر-١ -٦

  ؛ برگزاري نمايشگاههاي ادواري-١ -٧

دن تشكيالت شركت تعاوني و گرايش به مكانيزه نمودن قسمتي از فعاليتها و كر منسجم -١ -٨

  .ور مربوط به شركتساير ام

 هستندكارگاه چاقوسازي در شهر زنجان فعال پانصد بالغ بر  آمده  عمل در پي بررسيهاي به  

 مورد ٢٢٤ از اين تعداد تنها هستندكار  نفر در آن مشغول به دو تا چهار طور متوسط تعداد كه به

  .هستند چاقوسازان عضو ة نفر آنها در اتحادي١٢٠ تنها وداراي مجوز 

  ؛صاگراني مواد اوليه و انحصاري شدن واردات آن توسط افراد خ -٢

  ؛ كنترل كيفي توليدات با زدن مهر استاندارد-٣

  ؛بندي مناسب توليدات سازي و بسته  سري-٤

  ؛ ايجاد تبليغات مناسب-٥

  ؛شده در دنيا ها مطابق با استانداردهاي پذيرفته  رعايت موارد ايمني و بهداشتي در ساخته-٦

  ؛اي ش عوامل واسطه كاه-٧

  ؛ برپايي كالسهاي آموزشي-٨

  ؛طراحي و بروز نمودن شكل و فرم توليدات مطابق با تقاضاي متقاضيان -٩

  ؛ جلوگيري از ورود قاچاقي چاقوهاي خارجي و همچنين ممانعت از فروش آنها-١٠

 راين بمنظور گردآوري تعدادي از صنعتگران و هدايت آنا  فضا و مكاني مناسب بهد ايجا-١١

  ؛ساخت انواع تيغهاي كوچك و بزرگ

  ؛)از طريق اينترنت( معرفي چاقوسازي زنجان و جذب متقاضيان و خريداران خارج از كشور -١٢

  ؛شهر زنجان در) چاقو( سالح سرد ةر نمودن موزي دا-١٣

  ؛ كنترل نرخ خريد و فروش توليدات-١٤

  ؛ قراردادن تسهيالت دولتي براي چاقوسازان-١٥

  ؛ توليدات خارجي وايش توان رقابتي بين توليدات داخلي افز-١٦

  ؛ توليداتةشدن عرض  جلوگيري از فصلي-١٧
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  ها نوشت  پي
   . امور فرهنگي و هنرية كتابخان،۱۶، به كوشش دكتر جهانگير قائم مقامي، ص »زين ابزار«پورداود، ابراهيم، . ۱
برداري از معدن نمك  صورت اتفاقي و درحين باطله  به١٣٧٢فرد در   منحصربهيعنوان اثر مجموعه مرد نمكي به. ٢

شناس در محل حضور  عنوان كارشناس باستان  انجام شد نگارنده نيز بهيي كهدر طي كاوشهاو دست آمد  لو به حمزه
 ملي ايران باستان ة مزبور در موزة مجموع،د و درحال حاضرش پاي جسد كشف ازقيمت   اشيا و متعلقات ذيمداشت

  .است   نمايش گذاشتهبه معرض
  .١٣٥٣ ،١٧٦ ة شمار، هنر و مردمة مجل،»صنعت چاقوسازي در ايران «،به نقل از محمد كاظمي مكملي. ٣
  . تاريخي چاقوي زنجانةثبوتي، تاريخ زنجان، سلبقهوشنگ . ٤
 بين چاقوسازان هاي توزيع شده چنين برگرفته از پرسشنامه نتايج مذكور براساس تحقيقات ميداني انجام شده و هم. ٥

  .است
  

  عمناب
، لذا نگارنده ناگزير ه است زنجان اشاره شدةدر بررسي مدارك و كتب تاريخي كمتر به صنعت چاقوسازي و مليل -

  .نمايدتهيه مراجعه و مذاكره با افراد متخصص و صنعتگران مجرب  بود تا مطالب را از طريق تحقيقات ميداني و
دست آمده از طريق تحقيقات ميداني و منابع  هاي به زيه و تحليل تمامي دادهطوركلي تحقيق مزبور حاصل تج به

  .است اي كتابخانه

  

  منابع ميداني

استفاده از آرشيو و بايگاني شخصي آقاي دكتر مسعود بيات، مديريت محترم ايرانگردي و جهانگردي استان زنجان  -
  .عدت ايشاناي و مسيو با تشكر از راهنما

  .شيو و بايگاني وزارت معادن و فلزات استان زنجاناستفاده از آر -
  . با تشكر از آقاي قاسمي و آقاي رومي-استفاده از كتابخانه و آرشيو فرهنگ و ارشاد اسالمي -
  .استفاده از مراكز اسناد و آرشيو ميراث فرهنگي -
  . پرسشنامه و توزيع آن درميان صنعتگران مربوطةتهي -
  .كاري مليله هاي چاقوسازي و عتگران مجرب در رشتهمذاكره با هنرمندان و صن -
  . چاقوسازان استان و اخذ مدارك الزمةمراجعه به اتحادي -
  .با تشكر از آقاي جمال بابائي، بخش صادرات خارجي،  بازرگاني استان زنجانةمراجعه به ادار -
  .مراجعه به اينترنت و اخذ اطالعات الزم -
  .ن زنجان و اخذ مدارك و اطالعات الزممراجعه به شوراي اصناف استا -
  . اقتصاد و بازرگانية رشتتادانمراجعه به مراكز علمي و دانشگاهي ومذاكره با اس -
  .اي مطالعات ميداني و مقايسه -
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  اي منابع كتابخانه
  . ۱۳۶۸،  استانةسازمان برنامه و بودج،  استان زنجانةآمارنام -
  . نر فلزكاري ايرانهفت هزار سال ه، احساني، محمدتقي -
  .۱۳۶۱بهمن ، سازمان صنايع دستي ايران، بررسي مليله و چاقوسازي استان زنجان -
  .  فلزكاريةجزوبياني، سوسن،  -
   .بررسي صنعت چاقوسازي از ديدگاه چاقوسازان استان زنجانناظر دادخواه،  و امامعلي بيگدلي، فرحناز -
  .مقامي  سرهنگ دكتر جهانگير قائمبه كوشش زين ابزار، داوود، ابراهيمرپو -
  . سير تكاملي توليد آهن و فوالد در ايران و جهان، توحيدي، ناصر -
  . چاپ دوم، تاريخ زنجان، ثبوتي، هوشنگ -
  . ۱۳۷۳ ،گزارش مرد نمكي، ثبوتي، هوشنگ -
  . ۱۳۶۳، چاپ دوم، خليليمحمدعلي  ةترجم، )بعد از اسالم (تاريخ صنايع ايران،  محمدحسن،دكتر زكي -
  . ۱۳۷۷تابستان ، فرهنگ و ارشاد اسالمي،  عمومي استان زنجانةشناسنام -
  .  مرزبان، پرويزةترجم، هنرهاي ايراندبليو،  فريه، -
  . ۱۳۷۱بهار ،  اولةشمار،  دستها و نقشهاةنام فصل -
  . ۱۳۵۳ ،۱۷۶ ة شمار، مردمةمجل، صنعت چاقوسازي در زنجان، كاظمي مكملي، محمد -
  . ۱۳۷۵تير ، سازمان برنامه و بودجه، جلد دوم، هگذشت -
 اول شناخت وضع موجود و بررسي روندهاي ةمرحل،  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان زنجانةمطالع -

  .  صنعت چاقوسازي يك صنعت معتبرةمقال، مشكيني، ابوالفضل
سازمان ، »زايي در استان زنجان  در اشتغالبررسي صنايع دستي و نقش آنها«يوسفي، اهللا   و نعمتموسوي، رضي -

  . ۱۳۶۵ ، استان زنجانةبرنامه و بودج
  .كاري و چاقوسازي در استان زنجان ههنر مليل، واحدپور و كريم يوسفي، حسينعلي -


