
  

  

  

  

  

  »صنعت چاقوسازي در زنجان«

  

  محمدكاظم مكملي

  مدرس و عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان

  
  

  نگاهي به گذشته

تعيين تاريخ دقيق اين صنعت در شهر زنجان .  طوالني داردةدر زنجان سابق» سازي چاقو«صنعت 
ها  بها و سياحتنامه زيرا با مراجعه به اسناد تاريخي، كتا؛اگر ناممكن نباشد الاقل بسيار مشكل است

 شايد بتوان گفت كه از حدود قرن دهم .با آراء متفاوت و آميخته با حدس و گمان مواجه هستيم
اي براي ساخت چاقو و شمشير و قمه بوده و كارگاههاي مختلف   شهر زنجان مركز عمدهق

قوسازي رواج تدريج اين كارگاهها برچيده شده ولي چا هاست، كه ب  سازي در آن داير بوده اسلحه
  . است  و رونق خاصي يافته

و ) آباد غرب شاه( شهرهاي ديگري همچون اصفهان، مشهد، كرند ،غير از شهر زنجان  
علت ويژگيهاي خاصي كه چاقوي زنجان از  اند؛ ولي به ماسوله كم و بيش به اين صنعت پرداخته

  . است  زي عجين شدهنظر ظرافت، برش، تنوع و استحكام داشته نام زنجان با صنعت چاقوسا
اند كه در اين راه زحمت فراوان   استاداني مثل عبدالغفار سكاك بوده، صفويهةدر دور  
يك در از استاداني كه . است  كرده اند، اين استاد كه پيشواي ديني بوده چاقوسازي نيز مي كشيده
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استادان ين است كه ا در دست نيست، قدر مسلم اين ياند اطالع چندان دقيق قرن پيش بوده
  . اند ساخته  فوالدي ولي نه چندان ظريف ميةي از شاخ گاو، بز و بزكوهي با تيغيچاقوها
اند از آن جمله  هشددر صد سال اخير استاداني سبب ترقي و رونق و تحول اين صنعت   

  . است  سازي مشهور بوده فرزند عبدالسالم كه به چخماق ١است استاد محمدعلي تحميدي
ترين آنها يحيي  علي تحميدي در آغاز كار چندين شاگرد گرفت كه معروفاستاد محمد  

و احمد )  قورخانه در مركزةعضو بازنشست( رحمان ،)يچاقوساززبردست استادان از (قدوسي 
  . اند بوده)  نيروي هواييةعضو بازنشست(فهيمي 
اساسي  ترقي رساند و تحوالت ي اعالةيحيي در عصر خود صنعت چاقوسازي را به درج  

استاد محمدعلي در جواني . اين صنعت را بايد مرهون زحمات وي و استادان ديگر دانست
كرد و در اوج مهارت و  كار مي) عبدالسالم(ساز بود و نزد پدر خويش  ساز و چخماق قالب

  . يحيي قدوسي را به شاگردي پذيرفت،استادي
شغل چاقوسازي وارد بودند ولي سه از اين استاد چهار فرزند باقي ماند كه هر چهار نفر در   

، فقط فرزند سوم استاد ساليان دراز در زنجان به راننده شدند و ندتن از آنان چاقوسازي را رها كرد
 چاقوهايي در نهايت ظرافت و »يوسف«و مارك » هوشمند«نام  است و به  چاقوسازي مشغول بوده

  . كرد استحكام به بازار عرضه مي
ير از استاد محمدعلي و يحيي از استاداني نظير استاد يعقوب زنجاني و از استادان گذشته غ  

چاقوهايي كه استاد يعقوب زنجاني .  نيز بايد نام برد»سيد زنجاني«سيدعلي سيدي معروف به 
ساخت معموالً يك يا دو تيغه داشت و چندان ظرافتي نداشت ولي از حيث برش و تيزي  مي

  .است معروف بوده 
اند هر يك عالوه بر  وجود آورده كه هشتاد سال پيش تحولي در اين صنعت بهاين استادان   

اكنون جزو اجناس عتيقه با  هاي آنان هم  و ساختهداشتند ديگر تخصص اي چاقوسازي در رشته
قلمدان استاد يحيي و و  قيچيهاي استاد محمد، قيچي  مثالً. شود قيمت زياد خريد و فروش مي

  . يهاي سيد زنجاني بسيار نادر و گرانبهاستقلمتراش و مهميز و حكاك
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  استادان معاصر

 شمسي در زنجان، در دبستان ملي توفيق تا كالس ششم ١٢٩٩ متولد سال ،يوسف هوشمند. ١
 تحصيل را رها كرد و ١٣١٤در .  مردي مؤقر و روشنفكر و اهل مطالعه بود وابتدايي تحصيل كرده

 كه بودميدي به چاقوسازي پرداخت و تنها شاگردي نزد پدر خويش مرحوم استاد محمدعلي تح
. است  كاريها و رموز كار را داشت و پس از استاد محمدعلي جانشين وي شده لياقت حفظ ريزه

 كار و تجربه، چاقوهاي بسيار ظريف به طالبان اين ة سال سابقهفتاديوسف هوشمند با بيش از 
 كه به ،اكنون نزد اكثر وزراء و ساير شخصيتها آثار اين هنرمند هم.  است ههنر دستي عرضه كرد

  .  موجود است »يوسف« با مارك ،رسم تحفه و سوغاتي تقديم شده
 اين ، كاملفرا گرفتنهوشمند در اوايل كار چند نفر شاگرد تحت نظر داشت كه پس از   
الحسين مرتضي، حسن، عبد:  ازاند  كه عبارتند و به كار ديگري روي آوردندرا رها كردآن حرفه 
 ديگر استاد شاگردي نگرفت و سالها تمام كارها را به تنهايي حتي بدون داشتن ،بعد از آن. و علي

علت اساسي نپذيرفتن شاگرد را برخالف ظن عامه كه از عدم . داد يك پادو خردسال انجام مي
دان ذكر به شاگرنداشتن دانند اعتماد  ميناشي تمايل انتقال رموز كار به ديگري و بخل آموزش 

تا موارد دقيق كار از ابتدايي است تمام كارها را از مراحل   علت وسواسي كه داشته كند و به مي
  . خارج كندخواست  ميدست خود 

 در اختيارم ي كه ضمن كار نشان داد و اطالعات دقيقايشاناي كه  جا دارد از حوصله  
الي  ها نيز استاد خود از الب طرحهاي مورد استناد در اين مقاله ري كنم،گذاشت سپاسگزار

  .  خدايش بيامرزاد. اين اواخر روي در نقاب خاك كشيدايشان. يادداشتهايش در اختيارم گذاشت
 شمسي در زنجان تولد يافت و در مكتبهاي قديم ١٣٠٧ وي در ،محمدسعيد مصدقي اميني. ٢

 سالگي به اين ١٧ يا ١٦در .  در كالسهاي اكابر درس خواند مجددا١٣٢٥ًو در  تحصيل كرد
صنعت روي آورد و ابتدا نزد استاد محمدحسين ظهوري شاگردي كرد و بعد از يك سال در خانه 

و در اين كارگاه با كرد اي اجاره   مغازه١٣٢٦ -١٣٢٧كار شد و در سالهاي ه براي خود دست ب
 و استعداد دليل داشتن ذوق ولي به. است  كار ادامه دادهه ساختن چاقوهاي معمولي و بازاري ب

هاي چاقو را از   و دستهايجاد كردخود تحولي عظيم در اين صنعت ه حصر بنخاص با ابتكاراتي م
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 قبل از ايشان ،عبارت ديگر به.  را براي اولين بار ابداع كردييكنواختي درآورد و اشكال مختلف
هاي  ا دستهاين استاد چاقوهاي ظريف ب. شد شكل تفنگ ساده ساخته مي  چاقو ساده يا بهةدست

الشكل از قبيل ماهي، ران انسان، ساق پا، مرغابي، ماشين، كشتي، خودكار، كفش مردانه،  مختلف
 استادان ديگر نيز با كفش زنانه، شكل انسان تمام قد، دست، گنجشك و غيره ساخت كه بعداً

 دسته انتخاب تقليد از وي اشكال تمام قد حيواناتي از قبيل شتر، اسب، االغ، آهو و غيره را براي
  . اند كرده

 اين عمل يكنواخت بودن صنعت چاقوسازي بود و چون ة علت و انگيز، استادةبنا به گفت  
، استاد درصدد برآمد تا در احيا و بهبود ندچاقوها از نظر ظرافت و محكمي رو به انحطاط بود

با استفاده و  فكر نو كار بردن ابتكار و هوضع چاقوسازي قدم مؤثري بردارد و موفق هم شد، و با ب
 اين بود كه هركس نتواند ش جديد مورد نياز، چاقوهاي مد روز ساخت و هدفةاز مواد اولي

 در اين كار تبحر و استادي و تجربه داشته باشد و از مگر اينكه واقعاً. چاقوهايي از اين قبيل بسازد
هاي معمولي و بازاري در  شدن چاقو كه ناشي از ساختهمانع شد اين طريق تا حدي از انحطاطي 

  .بوداين صنعت 
توأم با كند و تعصبي خاص   كار ميداين استاد نيز مثل همكارش استاد هوشمند بدون شاگر  

استاد سعيد جز چاقوسازي، همانند استاد . دهد  بهبود اين صنعت به خرج ميةدر زمينوسواس 
وسايل چاقوها و . داردهوشمند در ساختن قندشكن، قيچي، و انواع كاردها مهارت خاصي 

هاي چاقوفروشي و حتي مغازه و كارگاه  اين دو استاد در بازار زياد راه ندارد و در مغازهساز  دست
منظور هديه و پيشكش با سفارش قبلي  طور انفرادي به بلكه خريداران به. خودشان موجود نيست

ي به تعداد چند هزار قبضه  خريداران شهرستاني و فصلراهاي ديگران  كنند ولي ساخته تهيه مي
 يا اخيراً كنند مييكجا براي صدور به ساير شهرها خريداري و به بازارهاي دوردست عرضه 

  . دهند تحويل تعاوني صنفي مي
ترين و ماهرترين  غير از استادان مذكور گروه كثيري در اين شغل فعاليت دارند كه ورزيده  

ست از كار دست كشيده ولي در دوران اشتغال  اد ساليعباسعلي بحري كه چن :بريم نام ميرا آنها 
كاظم . و از شاگردان وي برادرانش اكبر و حسين بحري هستند ه استنظير بود كارهايش بي
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تا سال كه حسين نوري . سازد از شاگردان عباسعلي است و چاقوهاي ظريفي ميكه فرحخواه 
حسين فرجيان . وشي مشغول شدفر  ولي بعد به تهران رفت و به چرمساخت  مي چاقو١٣٢٠

  . شود چاقوسازي محسوب ميماهر اهللا حاج ميرزا احمد زنجاني از استادان  فرزند مرحوم آيت
وي ابتدا در «. است  پرور از استادان بنام در ساخت چاقوهاي قلمتراش بوده ابوالفضل نظم  

از بيست سالگي . اشتغال داشت) تفنگ شكاري و اسلحه كمري(زنجان به كار تعمير اسلحه 
 سالگي ٢٥در .  استادي رسيدةصنعت چاقوسازي را نزد استاد فتحعلي زنجاني آموخت و به درج

 ساخت و ، خطاط معروف،به تهران رفت و اولين قلمتراش سفارشي را براي مرحوم كيميا قلم
ق و كه از كشورهاي مصر، عرا اش در همه جا پيچيد تا جايي  آوازهزماني در اندك .شهرت يافت

  .»پذيرفت  سفارش قلمتراش مي...
وليت ئ صنعتگران، متأسفانه در ترقي اين صنعت احساس مسةدر خاتمه بايد گفت كه هم  

كه اين صنعت نيز مثل اكثر صنايع  دارند، تاحديتوجه  بيشتركنند و فقط به ماديات و درآمد  نمي
ت كار، قابل مقايسه با كارهاي  و از حيث ظرافت و كيفيدارددستي اخيراً رو به انحطاط و نزول 

كار  ة نامرغوب و سعي در ارائةكار بردن مواد اولي علت اساسي اين امر به.  سال پيش نيستپنجاه
 ، خوب و درجه يكةكار بردن مواد اولي هاستادكاران سابق با ب. استبيشتر در زمان اندك 

هاي فعلي  وردهالي فرساختند و چاقوهايي در نهايت دقت و ظرافت و استحكام و تيزي مي
اي ساخت خارج به اين   ورود چاقوهاي كارخانه،از طرف ديگر. را نداردهاي سابق  هنرنمايي

  . است   شديدي زدهةصنعت دستي لطم
  

  متوسط توليد و قيمت
دارد بدين معني ممكن است در كارگاهي كه بستگي مقدار توليد روزانه به نحوه و نوع كار 

كه در   قبضه چاقو ساخته شود درحاليپنجاه تا چهلشود روزانه  ته مي بازاري ساخةچاقوي ساد
  .كندطور متوسط فقط يك قبضه چاقوي زيبا عرضه   ديگر در همين مدت يك نفر بهيكارگاه
كردند و كارشان نيز بازاري بود  استاد هوشمند و مصدقي كه هر دو بدون شاگرد كار مي  

. توانستند درست كنند  كار بيش از يك قبضه نمي ساعتنُه تا هشتطور متوسط با روزي  به



 

  

847   صنعت چاقوسازي در زنجان

كار رفته و ميزان كار انجام شده نوسان شديدي  قيمت چاقوها بسته به نوع چاقو و تعداد قطعات به
با وجود اين، . شود بندي مي دسته تومان بيست هزارپنجاه، شصت تومان تا از كه  طوري  بهدارد

 چه ممكن است بين ارزش مواد اوليه ،نداردبستگي  رفته كار ه بةاختالف قيمت زياد به مواد اولي
 . ريال تفاوت باشد١٥٠٠ تا ٣٠٠ ريالي فقط دويست هزار ريالي و يك چاقوي پانصديك چاقوي 

 و دقت و سليقه موجب ه است به ميزان كاري كه صرف شدگي دارداختالف اساسي قيمت بست
 و فلزات گرانبهايي كه در ساختن چاقو  دوم، تعداد قطعاتةتفاوت اصلي قيمتهاست و در درج

 . در ارزش آن مؤثرنداست   كار رفته هب
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  انواع چاقوها از نظر شكل و قطعات

  .ساده و مركب: توان تقسيم كرد  بزرگ ميةچاقوها را به دو دست
 به چند دسته يچاقوهاي ساده كه خود از نظر تعداد قطعات و شكل ظاهر  : چاقوهاي ساده-الف

  : شوند يتقسيم م
 بااز شاخ بز، گاو و فيبر و غيره بدون فنر كه داراي يك تيغه است كه ) يك تكه(با يك دسته . ١

رسد و حاال هم در دهات و   سال يا بيشتر مي١٥٠ آن به ة كار گذاشته شده و سابقةدو ميخ بر دست
  .)١شكل (روستاها خريدار دارد 

  .)٢شكل (ط يك فنر اضافي دارد  فقاست كوچك كه مثل نوع اول ةچاقوهاي تيغ. ٢
  .  ولي بدون ضامن استدارد كه يك تيغه، دسته و فنر  استقلمتراش يك تيغه. ٣
  : دار كه از نظر ضامن و شكل آن پنج نوع است چاقوهاي ضامن. ٤
  .فشاري. ٥؛ شصتي. ٤؛ )رمزي(اي  تيغه. ٣؛ )مغزي(ضامن داخل . ٢؛ ضامن خارج. ١

 خارج از دسته كه ةاين نوع ضامن عبارت است از يك دگم: »ضامن خارج«دار  ضامن: اول  
    :اجزا استاين اين چاقو شامل . شود  و تيغه بسته ميكند ميبا فشار آن فنر ضامن تيغه را رها 

  . يك تيغه.٥ ؛ دو تكه رويه.٤ ؛ دو تكه آستر.٣ ؛ فنر.٢ ؛ ضامنة برگ.١
 تيغه را ،تعبيه شود و براي زينتوها انواع چاقدر انتهاي دسته ممكن است جاي زنجير نيز   

  .)٣شكل (هاي سابق است  دهند كه شبيه قمه چندين ناو مي
اين قسم چاقو نيز مانند نوع اول است با اين تفاوت ): مغزي(» ضامن داخل«دار  ضامن: دوم  

. است   تعبيه شده،اند وجود آورده  كه در دسته به، چاقو در شيارية ضامن همسطح دستةكه دگم
  )دهد دار مذكور را نشان مي  دو نوع چاقوي ضامن٣شكل (

اين قسم چاقو شامل يك دسته و دو تيغه و دو فنر است ): رمزي(» اي تيغه«دار  ضامن: سوم  
 بزرگ باز است و ةبدين معني وقتي تيغ. شود  بزرگ محسوب مية كوچك، ضامن تيغةكه تيغ

 و شود مي بزرگ از ضامن رها ةاست تيغ   كوچك كه خوابيدهةبخواهيم ببنديم با فشار به تيغ
  . خوابد مي
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ند از دسته و تيغه و فنر ا  عبارتي تركيبدر اين نوع چاقو اجزا: »شصتي«دار  ضامن: چهارم  
اي كه از دسته  كند كه با دگمه صورت قفل عمل مي و آستري مثل انواع قبلي ولي ضامن آن به

ر روي دسته كار گذاشته شده نه ب و استدب مثل عدسي محو  گرد ةشكل داير خارج شده و به
هم ضامن را ر اثر فشار به اين دگمه باز و بسته شدن آن بمثل نوع اول و دوم در پشت دسته، 

 اين چاقو دو ضامن دارد يكي براي بسته شدن و ديگري براي باز ،در نتيجه. دهد ديگر انجام مي
ست كه معموالً دو برابر دسته است كه  اشدن و از خصوصيات اين نوع چاقو بلند بودن تيغه آن

 لذا دسته و قسمتي ماند مي قسمتي از تيغه كه اضافي است از دسته بيرون ،پس از بسته شدن تيغه
رود و براي شكارهاي بزرگ  كار مي آيد كه براي شكارهاي كوچك به صورت دسته درمي از تيغه به

  .)٩شكل . (شود از تمام تيغه استفاده مي
كار رفته و  هدر اين نوع چاقوها ضامن در نزديك ميخ تيغه ب: »فشاري«دار  منضا: پنجم  

با . شود عبارت از خاري است كه نزديك سر دسته و محل اتصال تيغه به دسته كار گذاشته مي
 فشار دادن به باشود و موقع بستن باز  فشار آوردن به خار، ضامن سبب پرتاب تيغه به خارج مي

 ضامن، ضامن تيغه ةدر چهار نوع اول پس از فشار به دگم. شود يغه بسته ميت) دگمه(همان خار 
 ةكنند ولي در نوع پنجم با فشار به دگم كند و سپس به آرامي با دست تيغه را باز مي را رها مي

  . جهد ضامن، تيغه با صدايي خاص مثل فنر به بيرون مي
هاي   و در اندازهاستمل دسته و فنر  و شاداردكه معموالً يك تيغه : خوري چاقوهاي ميوه. ٥

  . شوند مختلف ساخته مي
 آنها منحصراً از فلزاتي ةدر اين قبيل چاقوها دست): تيغه ثابت(اي  اي دو دسته چاقوهاي يك تيغه. ٦

يا آلياژهاي ديگر است، اين نوع چاقو شامل يك تيغه و دو دسته است كه اين دو دسته  مثل برنج
شود و تيغه  گيرند و موقع بسته شدن شبيه به مكعب مستطيل مي  ميان مي تيغه را در،از دو طرف
 حول نصف ، ثابت است كه هر يك از دو دستهةاين نوع چاقو داراي تيغ. دارد تيز ةمعموالً دو لب

تيغه از طول در گردش است و تيغه اصالً حركتي ندارد، اين چاقو بدون فنر است و تيغه موقع 
  . پيوندد  قفلي به هم ميراو دو دسته ) ٦شكل ( و اصالً پيدا نيست شود مي بسته شدن كامالً مخفي
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.  نام دارد» داخلةتيغ« متحرك بوده و ةنوع ديگر از چاقوهاي تيغه ثابت است كه داراي دو دست. ٧
چرخند و يكي، ديگري را   كه دو دسته برعكس همديگر ميدارداين چاقو يك تيغه و دو دسته 

 ديگر فرو ة تيغه در داخل يك دسته توأماً در ميان دست،عبارت ديگر  به. گيرد برميهمراه با تيغه در
 اول تيغه .)٧شكل (وجه نمايان نيست   تيغه به هيچ،در اين چاقو نيز پس از بسته شدن. رود مي

گيرد و در حالت باز   قرار ميb ة توأم با تيغه در داخل دستa ةخوابد و سپس دست  ميa ةروي دست
اين چاقو مثل نوع قبلي داراي قفل . شود گيرند و تيغه آزاد مي و دسته داخل هم قرار ميشدن د
اي است و تيغه  دار دسته  زيرا موقع باز يا بسته شدن احتياج به قفل ندارد چون ضامن؛نيست
  .گردد برنمي

 آن ةيغت. دارندشامل يك دسته و يك تيغه و فنر و بعضي ضامن هم : هاي باغباني اي يك تيغه. ٨
طرف داخل است و بعضي از اقسام آن را  نوك كج يا نوك عقابي است كه تيزي تيغه مثل داس به

  ).هاي درخت مو براي بريدن شاخه(گويند  در اصطالح محلي موبر مي
رود و آن نيز شامل يك دسته و  كار مي اي به اي يا اسكنه كه در پيوند لوله: اي پيوندزني يك تيغه. ٩

  .داردشكل ناخن بوده و فنر محكمي  كوتاه و ضخيم به پهن ةيك تيغ
  

   چاقوهاي مركب-دوم

  ؛اي دو دسته: ب؛ اي يك دسته: الف: ندا چاقوهاي مركب خود بر دو نوع
ترين نوع چاقوهاي مركب است، شامل يك دسته و دو تيغه   كه ساده:ها اي يك دسته: الف  

از است اي عبارت  چاقوي دو تيغه. تهستند كه اين نوع چاقو خود شامل ده قسم مختلف اس
تر  از نظر تيغه ممكن است كه هر دو مساوي يا يكي كوچك. يك دسته و دو تيغه و يك فنر پشت

اي ساده، ورشويي، صدفي، نايلوني   ممكن است كه مليله، يا نقره،از ديگري باشد و از حيث دسته
  . يا شاخ گوزن باشد

و نوع باشد يا هر دو تيغه در يك طرف دسته باشد با از نظر قرار گرفتن دسته ممكن است د  
ها در يك سر دسته قرار بگيرد كه در اين صورت يك فنر  دو فنر پشت يا اينكه هر يك از تيغه

گيرد اصطالحاً   و جاي ميشود مي لوال ةاصوالً تمام قطعاتي كه داخل دست. رود كار مي پشت به
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 اشخاص ممكن است هر دو ة بسته به ذوق و سليق،در چاقوهاي دو تيغه. شود  ناميده مي»تيغه«
  .  و نظاير آن باشدل بازكن، سوهان، قيچي، چنگا تيغه برنده باشند يا يكي برنده و ديگري نوشابه

 بزرگ و يك ةاين چاقوها از يك تيغ: اي و بيشتر سه تيغه) مركب(اي  چاقوهاي يك دسته  
اين نوع . شود اي ديگر كه در باال ذكر شد تشكيل مي و يك قيچي يا هر تيغه كوچك ةتيغ

 تيغه نيز ٤٥به ) اي فابريكي و ساخت كارخانه(چاقوهاي مركب از لحاظ ساختمان نوع فرنگي آن 
 چون براي يخطاطان ايران. ها محدودتر است  ايران تعداد تيغهيرسد ولي در كارهاي دست مي

است و   اي فرنگي مخصوص خطاطان بوده  تيغه٤٥كردند لذا چاقوي  اده ميني استف نوشتن از قلم
علت كثرت استعمال بوده و براي اينكه تيز كردن چاقو سبب اتالف وقت نگردد و  اهميت آن به

ها حول يك ميخ  شد كه تيغه جويي شود از اين چاقوها استفاده مي در موقع تحرير و مشاقي صرفه
اند  رفته صورت استوانه فرو مي اي به اند و در دسته شده ده و باز و بسته ميچرخي  صورت دايره مي به

  . است  مانده و فقط يك تيغه مورد استفاده بوده و باز مي
خوابيدند و  هاي ايراني كه دو به دو متقابل هم بودند و در دو شيار از دسته مي چهار تيغه  

اند كه  د زنجاني و استاد يحيي قدوسي بودهسازندگان اين چاقوها استاد محمدعلي تحميدي و سي
 قلم پنجاهاست كه شايد هر تيغه پس از تراشيدن   اهميت آن فقط از نظر استحكام و ظرافت بوده

  . است  كرده تيزي خود را حفظ مي
اين چاقوها . اند معروف» سوا«اي از چاقوها هستند كه به چاقوي   دسته:ها اي دو دسته: ب  

هاي ديگر ممكن است از سوهان، اره، چنگال، قاشق، قيچي،  باال هستند كه تيغهاي به  چهار تيغه
اي است كه در  صورت تيغه با سوهان فرق دارد يعني سوهان به(ساب  انداز، ناخن بند پوتين

اش سوهان است و نوكش براي پاك كردن زير  ساب دو لبه سطحش سوهان است ولي ناخن
  . بر و غيره باشد كن، حلبي ذار پيپ، خالل، گوش پاكگ سيخ پيپ، توتون) ناخن تيز است

 اين اسباب را در ،چون انجام كار با اين چاقو به علت زيادي تيغه مشكل است سازندگان  
م متصل  ه به، كه روي دسته قرار دارد، چهار دگمها و آنها را باند سه دسته يا دو دسته جا داده

  . نمودند مي
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  كاردها

   . آشپزي- ب؛ شكاري-الف: ندا كاردها بر دو نوع
خوابد و دو ضامن  اول آنكه تيغه متحرك است و مي: هستندكاردهاي شكاري خود دو قسم : الف

كاردهاي كمري كه بر سه قسم : دوم. منظور بسته شدن يكي براي باز شدن و ديگري بهدارد، 
 .٢؛ شود  كمر بسته مي غالف بهاو ب)  تيز داردةدو لب(اي كه دو دم است  كاردهاي قمه. ١ :است

دار   پشت ضخيم است كه بعضيها چكشة تيز و دمةنوع دوم كاردهاي شكاري كمري كه يك دم
 ضخامت دارد و متر سانتي سهشود و پشت آن در حدود  به كمر بسته مي» كتابي« غالفي ا و باست

چكش «كه شكل مكعب   فلزي است بهةرود و در وسط دست كار مي براي شكستن هيزم و غيره به
شكل  شود كه عالوه بر كوبيدن ميخ، آلت دفاعي نيز هست و غالف آن كامالً به  ناميده مي»تيغه

اي  هاي باسمه  سه قالب يا دگمهبا. گيرد شود و كارد در وسط آن قرار مي يك كتاب باز مي
 آن ةشود و تيغ مخصوص محفوظ است و در طرف جلد جاي كمر قرار دارد كه به كمر بسته مي

دار كه  كاردهاي اره. ٣. هم تا نيم متر طول دارد  و روياستدار و كوتاه  اش قبضه ابت و دستهث
 ،يك نوع از اين رقم كارد. اش نيز ثابت شكل اره است و تيغه  تيز و دم ديگر آن بهةيك دم تيغ

شود سه رديف هرم مثلث  اند كه گويا در قسمتي كه اره گفته مي ساخته اش را طوري مي اره
  .)٨شكل (لقاعده را در طول تيغه چيده باشند ا

شوند مخصوصاً بعضي از  كاردهاي شكاري از نظر نوع دسته به اشكال گوناگون ديده مي  
فرضاً با پاي آهو با پوست و گوشت . كنند هاي جالبي درست مي استادان با ابتكاراتي خاص دسته

اي مخصوص موها را  ا روغن و مادهشود و سپس ب جاي دسته استفاده مي هو سم خشك كرده كه ب
 كارد را از شاخ درسته و تمام قد جوان و بدون دخل و تصرف در ة دست،كنند و نوع ديگر براق مي

كه كوتاه و شود  استفاده ميكنند كه در اين صورت فقط از شاخ گوزن ماده  زوائد درست مي
شكل ( كارد است ة تيغةظريف و كوچك است و محل تالقي شاخ با موي سر حيوان محل تعبي

٧.(  
 نسبتاً بلند و ثابت ديده   كوتاه ثابت و تيغةةاين كاردها با يك دست: كاردهاي آشپزي: ب  

اين كاردها خود . شوند و بزرگي و كوچكي آن بسته به سليقة آشپز و موارد استعمال آن است مي
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اي و معمولي  قيمه) نجهت خالي كردن كدو و بادنجا(اي  بزرگ، كوچك، دلمه: بر پنج نوع است
كنندگان به موارد استعمال آنها   ولي چون مصرفدارد متفاوت اي كه البته آب دادن پوالد آنها قاعده

تفاوت است و با يك نوع آب دادن  كنندگان بي كامالً ناآشنا هستند انواع كاردها براي مصرف
   .گيرد كنندگان قرار مي  خارج و در دسترس مصرف،كاردها از كارگاه

شكل  هاي اره به شكل اره و دندانه بري است كه قسمتي از تيغه تقريباً به نوع ديگر كارد نان  
  .موج است و فاصله دارند مثل اره نجاري

. خوري است  كارد غذا و ميوهةكني است كه به انداز اي كارد پوست نوع ديگر از كاردهاي اره  
 و براي پوست استتر از كارد آشپزي  ك ثابت ولي كوچةخوري با دسته و تيغ كاردهاي ميوه

 .اي باشد  آن ممكن است نايلوني، ورشويي يا نقرهةرود و دست كار مي كندن ميوه و قاچ كردن آن به
 سرويس كاملي را ،اين كاردها معموالً همراه يك چنگال كوچك سه انگشتي و قاشق مرباخوري

  . دهد تشكيل مي
رت خاصي داشت ولي بعدها با فراوان شدن كارد استاد هوشمند در ساختن سرويس آن مها  

علت صرف وقت بيشتر و اقتصادي  دست از اين قبيل به و چنگال و قاشق ريخته و فابريكي، كاِر
علت تقاضا و مصرف روزافزون اينك با طرحهاي مختلف و متنوع  است و به  نبودن متروك شده

كارد غذاخوري مثل . شود ه بازار عرضه مياي در حجم زياد ب صورت ماشيني و كارخانه و استيل به
تر و چنگالش هم چهار يا پنج انگشتي و به همراه يك قاشق  خوري است منتها بزرگ كارد ميوه

  . است  نظير بوده سوپخوري است كه كارهاي استاد هوشمند در اين نوع نيز بي
قوهاي كشاورزي، توان چا بندي چاقوها مي باالخره در پايان تقسيم: انواع ديگر چاقوها  
گذشت و از نظر ذكرشان  جراحي را نام برد كه در خالل تعريف انواع مختلف چاقوها  وقصابي

  .دارندخود ه موارد استعمال شكل و فرم مخصوص ب
  

   آنهاةچاقوها از نظر قبضه و شكل دست

 دهنده شكلها و طرحهايي در ممكن است استادكار با ذوق و سليقه و ابتكار خود يا سفارش
كه  طوري بهاست   االيام مرسوم بوده اين نوع ابتكار از قديم.  چاقو در نظر بگيردةساختن دست
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 ايران باستان ة چاقو در موزةاي از دست هاي مختلف تاريخي صحبت كرد، نمونه هتوان از دور مي
ست درحال عبادت در مقابل خدايان كه از جنس استخوان با طرز  ا مرديةوجود دارد كه مجسم

  . است  سيار زيبايي ساخته شدهب
 چاقوها با ابتكار استاد سعيد ة اخير شكل دستةكه قبالً اشاره شد در چند ده طوري ولي به  

در اين . توان ديد و در تصويرهاي قبلي طرحهاي چندي را مياست   مصدقي متحول شده
 ةتفنگ، ساق پا و تنشكل كفش، ماهي، انسان، تمام قد، كشتي، ران انسان،  ها به  دسته،تصويرها

  . شوند انسان مشاهده مي
  يهمواد اول

  ميخ. ٤؛ رويه. ٣؛ آستري. ٢؛ فوالد. ١ 
) اي فوالد تسمه(شود   در قسمتهاي مختلف تيغه و فنر پشت از فوالد استفاده مي،فوالد. 1

لهاي  موتورسيكلت و دوچرخه و انواع مفتوةچاقوسازان ناگزير از فنرهاي اتومبيل و فنرهاي استوان
فروشيها تهيه  فروشيها و آهن  كنند كه از خرده اي سوپاپ اتومبيل استفاده مي فوالدي و فنر استوانه

دهند تبديل به تيغه يا فنر  ر اثر زحمت زياد و صرف وقت به آن ميبكنند و با تغييراتي كه  مي
  . كنند پشت مي

هاي پنج، يا ده  به اندازهشود و پس از گداختن با قلم  قبالً فوالد در كوره گداخته مي  
 اشود و ب شود و پس از آن مجدداً گداخته مي  قطعه قطعه ميمتر سانتيي و به عرض يك متر سانتي

آيد كه البته در  كاري درمي  بار چكشچهار يا پنج مورد نظر پس از ةپتك به اندازه و شكل تيغ
پس از آن براي نرم شدن، . استشكل خشن و ناهنجار  صورت نسابيده و به  هنوز به، كارةخاتم

 سابيدن و ةشود كه در اين صورت آماد مجدداً در آتش سرخ و در مجاورت هوا سرد مي
پس از آب . شود  آب دادن مية و آمادآيد ميشكل تيغه در كاري به با سوهان. كاري است سوهان

  . شود  تيز نمايان ميةدادن پرداخت و لب
 كه ،به اين ترتيب بوده كه سمباده رااست   ه منسوخ شده استادكاران سابق كةشيو  پرداخت به  

 آهني بانمودند و   روي آهن نرم ميبر ه است معروف بود» خراسانةسمباد«مانند برسي بود و به 
از سرب و » مالشي« چوب باماليدند تا خطوط درشت سوهان محو شود و بعد  بر روي تيغه مي
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 ةاي و سمباد  پارچهةاي كه بر دو نوع است سمباد سمباده باولي فعالً . اند داده چوب خالي جال مي
 چوب اكنند و سپس ب  كار مي،شود سازي و پرداخت از آن استفاده مي  كه در نيكل و كرم،روغني

  . كشند تا خطوط سمباده پارچه را محو و تيغه را جال بدهد و با فشار تمام روي تيغه مي
 فلزي است كه روي ةآستر قطع. ني و آسترهاي برنجي آسترهاي آه: آستر دو نوع است:آستري. 2

گرها   ريختهراآسترهاي برنجي . شود  دسته بر آن سوار ميةشود و سپس روي  كار گذاشته ميةدست
شود كمي سفارشات مربوط به  كنند، علت اينكه در زنجان ريخته نمي آماده و از تهران وارد مي

ري كه عبارت از مفرغ و برنج و غيره است در زنجان گ  ريختهة مواد اوليةست و تهي اگري ريخته
  . كم و ناياب است

كنند و انواع  برنجهاي صنعتي و مستعمل استفاده مي  آوري خرده گرها از جمع ريخته  
كنند، ضمناً يكي از اين قبيل سفارشات آستر چاقوست كه البته گران تمام  سفارشات را قبول مي

  . كنند  استفاده مي،رود كار مي ه كه براي باربندي ب،هاي آهني آستر آهني را از تسمه. شود مي
كردند يا از   رويه را سابقاً از صدف و شاخ گوزن و شاخ حيوانات كوهي درست مي:رويه. 3

و مشتريها هم تمايل  است   آنها را گرفتهةفلزاتي مثل برنج و نقره ولي اكنون نايلون جاي هم
شود و كار كمتر  دهند كه خيلي هم ارزان تمام مي برق نشان ميخريد اين نوع پرزرق و ه زيادي ب

و رسانند  فروش ميه  و بسازند آن را ميسازان  كنند كه دگمه برد و آن را نيز از تهران وارد مي مي
  . شود سازي به ايران وارد مي جهت دگمه بهديگر نايلون ورق كه 

سازند كه قبالً استخوان را خيس و  تر مينوع ديگر دسته را از فيبر يا استخوان قلم گاو و ش  
 قلمهاي مخصوص ااي ساييده و با ايجاد گودي و شيار ب صورت صفحه پس از خيس شدن به

كرد و از   فلزي را خود درست ميةاستاد هوشمند معموالً روي. كنند ظاهراً شبيه شاخ گوزن مي
وجه محل ميخها پيدا نبود  چهي  كاري دسته به كرد كه پس از صاف همان جنس ميخ هم درست مي

  . شد  يك تكه از فلز ديده ميةو دست
صورت مليله باشد از   فلزي اگر بهةكنند و روي  ميخ را معموالً از ميخ نجاري استفاده مي:ميخ. 4

 بعضي براي هنرنمايي .مان نحو كه گفته شده شود و اگر برنجي باشد به سازان استفاده مي كار مليله
  .  ميخ هم درست بكنند،ز جنس همان رويهدهند ا ترجيح مي

  :شود اينك فهرست اسامي و ويژگيهاي شخصي و صنعتي استادان چاقوساز ارائه مي
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ف
ردي

نام و نام   
  خانوادگي

تاريخ تولد
محل تولد  
ت  

تحصيال
سابقه كار  
  

  توضيحات  استاد مربوط

  -  سيكل  زنجان  ١٣١٤  حسين بحري  ١
برادرش عباس 

  بحري

قوفروشي ر اثر كهولت به چاب
شاگردان زياد و مشغول است 

  .تربيت كرده است

   سال٣٨  پنجم ابتدايي  زنجان  ١٣٣٤  اله بيگدلي نبي  ٢
 -حسين بحري

   آقا رابط بيوك
  ساخت انواع چاقوها

٣  
اله  صفي

  بيگدلي
   سال٣٢  پنجم ابتدايي  زنجان  ١٣٣٦

 -حسين بحري
  بيوك آقا رابط

  توليد انواع چاقوها

٤  
اله  روح

  بيگدلي
  اله بيگدلي نبي   سال٢٤  دوم متوسطه  زنجان  ١٣٤٠

ساخت انواع كاردهاي شكاري و 
  شمشيرهاي سامورايي

  پرور ابوالفضل نظم   سال٤٢  پنجم ابتدايي  زنجان  ١٣٢٩  جليل توسليان  ٥

در ساخت چاقوهاي قلمتراش 
 و در نمايشگاههاي ردمهارت دا

 ،)١٣٧٢(صنايع دستي شيراز 
 )١٣٧٤ ( ، تبريز)١٣٧٣(اصفهان 

  .است كرده شركت 

٦  
علي چهل 

  اميراني
  حاج موصل   سال٥٣  -  زنجان  ١٣٢٠

در ساخت چاقوهاي دو تيغه، 
چاقوهاي (شش تيغه، ده تيغه، 

استاد است و شاگردان ) مركب
  .است  زيادي تربيت كرده

  اله نادري ذبيح   سال٣٥  -  زنجان   ١٣٣٥  عباس حسنلو  ٧
 چاقوها مهارت عدر ساخت انوا

  .دارد

٨  
حسن محمد
  نظري حق

   سال٢٨  ديپلم  زنجان  ١٣٣٦
پدرش عنايت 

  نظري حق
در ساخت انواع قيچي و چاقوهاي 

  .مركب مهارت دارد

٩  
ابراهيم 
  حيدري

  اسماعيل اسكندري   سال١٨  پنجم ابتدايي  زنجان  ١٣٤٠
در ساخت عصاي شمشيردار و 

  شمشيرهاي سامورايي مهارت دارد

١٠  
شيراله 
  حيدري

١٣٣٥  
روستاي 

  پاپايي
  اصغر مهري   سال٤٠  م نهضتسو

در ساخت چاقوهاي با دستة شاخ 
گوزن، صدف، چاقوهاي 

  .خوري جيبي تخصص دارد ميوه
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١١  
محمدحسن 

  دنيايي
   سال٥٦  دوم راهنمايي  زنجان  ١٣١٣

حاج حسن 
  ساز ظريف

در ساخت ساطور، چاقوهاي 
خوري با دستة  قلمتراش و ميوه

  .شاخ بز، گوزن مهارت دارد
محمدعلي   ١٢

  ميرست
ليسانسيه   تكاب  ١٣٣٤

  ادبيات
ضمن تحصيل و فعاليت فرهنگي   كريم آذري   سال٣٢

در است   به چاقوسازي نيز پرداخته
ساخت كارد، قمه و چاقوهاي 

  خوري مهارت دارد ميوه
  

١٣  
مرحوم عباس 

  رنگرز
١٢٩٩      

 ٦٠بيش از 
  سال

مشهدي غالمحسين 
  رنگرز

 اين صنعت بود ةاز استادان برجست
دي تربيت كرد در شاگردان زيا

ساخت چاقوهاي چند تيغه و 
قلمتراش با دسته مليله مهارت 

  . اي داشت ويژه

   سال٥٠  پنجم ابتدايي  زنجان  ١٣٢٤  تقي رنگرز  ١٤
پدرش عباس 

  رنگرز

 چاقوهاي زيبا و ساختدر 
 ةقلمتراش به سبك پدر در مغاز

  .پدري مشغول است

   سال٤٤  ششم ابتدايي  زنجان  ١٣٢٨  علي رنگرز  ١٥
درش عباس پ

  رنگرز

در ساخت چاقوهاي زيبا و 
 ةقلمتراش به سبك پدر در مغاز

  .پدري مشغول است

١٦  
حاج قاسم 

  ساز ظريف
  ششم ابتدايي  زنجان  ١٣١٠

 ٦٠بيش از 
  سال

پدربزرگش حاج 
محمد و پدرش 

  حاج آقاجان

در ساخت انواع چاقوها، كارد 
خوري  آشپرخانه و چاقوهاي ميوه
  . جيبي مهارت دارد

١٧  
حمدحسن م

  فاروسي
  -  زنجان  ١٣٠٦

 ٦٠ش از بي
  سال

  پرور ابوالفضل نظم
در ساخت چاقوهاي قلمتراش، 

  . دار تبحر خاصي دارد ضامن
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١٨  
حسين 
  فرجيان

  خودآموز بوده   سال٦٠  سوم ابتدايي  زنجان  ١٣٠٣

 نوع چاقو ساخته از ٣٦٠بيش از 
هايش  نظر كيفيت و برش ساخته

هايش   ساخته،نظير است بي
هاي آلمان، تهران،  ش موزهبخ زينت

حضرت ابوالفضل در عراق و 
 در .كلكسيونهاي شخصي است

  ونمايشگاههاي اصفهان، تبريز
ظهران عربستان شركت داشته 

شمشير و ة است در ساخت قم
كارد شكاري داراي تخصص 

  .خاصي است

١٩  
محمدرضا 

  فرجيان
   سال٢٥  -  زنجان  ١٣٤٣

از پدرش حسين 
  فرجيان

اقوها مهارت در ساخت انواع چ
  .است  يافته

٢٠  
فتحعلي 
  كريميان

  يحيي قدوسي   سال٧٠  سوم راهنمايي  زنجان  ١٢٩٣

تنها شاگرد استاد مسلم يحيي 
 در كارگاهش هرگز .قدوسي است

از ادوات سنتي دست نكشيد و از 
دستگاههاي برقي و مكانيكي 

استفاده نكرد و كارهايش داراي 
 ،ظرافت و استحكام خاصي است

در ساخت چاقوهاي مخصوصاً 
  .قلمتراش و چندتيغه

٢١  
محمدسعيد 

  مصدق
  .قبالً شرح حالش ذكر شد      سوم ابتدايي  زنجان  

  پدرش يداله ملكي  -  سوم ابتدايي  زنجان  ١٣٢١  جواد ملكي  ٢٢
در ساخت انواع كارد آشپزخانه 

  . مهارت دارد

  -  ششم ابتدايي  زنجان  ١٣٢٤  حسن ملكي  ٢٣
عمويش يداله ملكي 

بداله و پدرش ع
  ملكي

خوري،  در ساخت چاقوهاي ميوه
  .دار، قلمتراش مهارت دارد ضامن

محمدعلي   ٢٤
  ندرلو

خواندن و   زنجان  ١٣٣٦
  نوشتن

-  
يداله ملكي و 
  موسي اكبري

در ساخت شمشيرهاي عصايي و 
  . انواع چاقوها مهارت دارد
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غالمحسين   ٢٥
  واحدپور

اخت انواع چاقوهاي در س  اصغر شريعتي   سال٥٢  ششم ابتدايي  زنجان  ١٣١٣
دار تخصص دارد و  ضامن

. است  شاگردان زيادي تربيت كرده
در نمايشگاههاي اروميه، مشهد، 

قزوين، شركت داشته و با سازمان 
صنايع دستي همكاري جدي 

  .است  داشته
مرحوم   ٢٦

يوسف 
  هوشمند

  .قبالً شرح حالش ذكر شد          

  

  ها نوشت پي
اي به طالبان عرضه  سف هوشمند از استادان بنام چاقوسازي است كه آثار ارزندهفرزند استاد محمدعلي آقاي يو. ۱

شاه از زنجان يك قيچي و يك قلمتراش از طرف استاد  كند كه هنگام عبور ناصرالدين  و نقل ميه استداشت
  .كند اي مدال با حكم كتبي اعطاء مي شود و شاه در مقابل قطعه محمدعلي تقديم مي

  
  منابع

  .۱۳۵۵، ۱۷۱ ة، شمار هنر و مردمةمجل ،»چاقوسازي در زنجان« ، خسروزعيمي، -
  .۱۳۵۱ فوق ليسانس، ةنام  پايان ،تحوالت جغرافياي انساني زنجان در ربع قرن اخير محمدكاظم، ،مكملي -
  كل فرهنگ و ارشاد اسالمية ادار، هنرمندان معاصر استان زنجانةشناسنام ،واحدپوركريم  حسينعلي و ،يوسفي -

  .۱۳۸۱ ،استان زنجان
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