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* به نام هستی بخش *

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین می رود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده می شود.

آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین می رود اما تنها کالم ؛ افکار و آثار او باقی می ماند.

انتشارات نسل روشن در تالش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری ایده ها،آثار و افکار آنها 

و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری 

سازنده را بعنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد .

موفق و پیروز باشید  

میالد رضوان فرد  

ســـخن نــــاشـــر



ســـخن مـــؤلــف

هدف از نگارش این کتاب چیست؟

خرید یک چاقو برای تکمیل لوازم کوهنوردی ؛اولین جرقه ی ذهنی ای بود که مرا بر آن داشت تا به تالیف کتابی با موضوع اصول آهنگری 

بپردازم. پربودن بازار از چاقوهای خارجی و کمرنگ دیده شدن چاقوی ایرانی علی رغم شهرتی که از نظر کیفی، از این محصول شنیده 

بودم،مخصوصا صنعت چاقو سازی در زنجان که قدمتی چندین هزارساله دارد این سوال را برایم ایجاد کرد که جایگاه این صنعت در ایران 

به چه میزان بوده است؟ با جستجو در منابع مختلف  به این نتیجه رسیدم که تاکنون کتاب مستقلی در مورد تاریخچه صنعت چاقو سازی 

در ایران، چگونگی ساخت آن و قبل تر از آن اصول آهنگری که مادر صنعت فلزکاری می باشد تالیف نشده است. در قدم اول توجهم را 

معطوف به اصول آهنگری در ایران کردم . و آنچه در این نوشتار خواهید دید ماحصل مطالعات و تحقیقات من در این حوزه می باشد.

  در این راه جناب آقاي یونس جاني یکي از بهترین استاد کاران هنر آهنگري ایران بنده را همراهي و همیاري رساند؛ که در همین 

جا از تمام زحمات ایشان کمال تشکر را دارم.

ضمنا در کتاب بعدی اینجانب سعی شده تا به نوعی تکامل دهنده این کتاب و آموزش قدم به قدم ساخت چاقو باشد.

با تشکر  

سید علی موسوی  
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  :مخواني چه در اين كتاب مي آن
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  ابزار خود را بسازيد.4
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  ابزار فورج شده براي نجار: ضميمه
  به قدم براي ساخت انواع چيزل، صفحات اهن و بند و بيت نجاريدستورالعمل قدم 
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  لغات
  

 نوار فوالدي كربني براي ارتباط سمت چپ و راست واحدهاي سيستم تعليق جلـو در                -نوار ضد رول    
  برخي از خودروهاي سواري و ون

  دار دار پشت لبه برش در يك ابزار تيغه  سطح شيب-بول 
  خش مخروطي سندان  ب-بيك 

   استيل با محتواي كربني كافي براي سخت كردن در عمليات حرارتي-استيل كربني 
  ي تيز از يك گوشه ي تيز ان حذف گرديده است، و يا عمليات برداشتن لبه اي كه لبه  گوشه–چمفر 

 هـوا و    اگر برداشته نشود باعث انـسداد     . شود هاي سوخت كه در ته اتش جمع مي         ناخالصي –كلينكر  
  .شود چسبيدن به فلز در حال ذوب مي

   نماي بوجود امده بعد از برش شئ-سطح مقطع 
گاها جوشكاري  .  جوشكاري قطعات فلزي فقط با استفاده از چكش و گرماي فورج           -جوشكاري اتشي   

  .شود فورج نيز ناميده مي
   شن و مواد ديگر براي ارتباط خالص در هنگام جوشكاري اتش-شار 
  .اي گرد است زاري شبيه به چيزل و يا ست با تفاوت در انتها كه بجاي تيغه، داراي لبه اب-فولر 

  اي از استيل  ي فولر در قطعه  شيار سازي بوسيله-فولرينگ 
  دارند  سوراخ مربعي در يك سندان كه در ان ابزار را نگه مي-سوراخ هاردي 
  ها كاربرد دارد سوراخ يك سندان كه در زمان پانچ  سوراخ گرد در-سوراخ پريچل 

   سرد كردن فلز با استفاده از اب و يا روغن-) خنك كردن(كوئنچ 
  ي بلند در انبر  دسته–زمام 
  .اي از اهن كه براي جوشكاري اتشي اماده شده است  انتهاي قطعه-شال 
  ها  شيارهاي موجود در انتهاي نيمه شافت-نوار 

  ل شده استدار ابزار كه به ان دسته وص  قسمت نوك-تنگ 
  شود  عمليات گرمايي كه براي كاهش شكنندگي در هنگام سخت كردن استفاده مي-تمپر 

  



       نسل روشنانتشارات 
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 مقدمه
هاي مـورد    دهد و قدم به قدم دستورالعمل      هاي پايه و اصولي اهنگري را توضيح مي        اين كتاب تكنيك  

 6تـاب بـه   ايـن ك . دهـد  ت را ارائـه مـي  نياز در مورد چگونگي ساخت طيف وسيعي از ابزار و محصوال 
هـاي مربوطـه،    با پيشروي در بخش. ي قسمت قبلي است قسمت تقسيم شده است، هر قسمت، ادامه   

هر مرحله توسط يك تصوير     . موزيدآ  هاي استفاده از ان را نيز مي       شما با يادگيري ساخت ابزار، مهارت     
انوسـه،  هـاي ف  اه را، از جملـه طـرح  همچنين يك بخش، پوشش تجهيزات كارگ. شرح داده شده است 

هـا را در يـك فـورج، قبـل از          فرض بر اين است كه شما اين تكنيـك        . (هارس و سندان بر عهده دارد     
  .)كنيد گاهي براي خود ميسازيد، تمرين مياينكه كار

ي وسايل موردنيـاز بـراي       همه با شروع توسط يك سندان، يك جفت فانوسه و چند ابزار پايه، تقريباً            
در صورت امكان، بيش از يك روش سـاخت ابـزار و         . در دسترس، ساخت  توان با منابع     هنگري را مي  آ

  . بيش از يك منبع فلز پيشنهاد و توضيح داده شده است
ي  ابزار موجود در اين كتاب، كپي ساخته شده در كارخانه نيست، اما به خوبي كـاربرد دارد و هزينـه                   

  . مراه دارد ههاي روستايي را به پايين و قابل استفاده و نگهداري در فورج
هنگران روستايي كـشور  آها، بر طبق تجربيات نويسندگان كتاب، در هنگام كار با       ي ايتم  طراحي همه 

ي  كنـد، امـا بـدنبال ارائـه        هـا و ابـزار سـنتي را رد نمـي           اين كتاب، تكنيـك   . ه و ماالوي است   زيمبابو
 ي انجـام ان هـستند،      گيري ايـن مهـارت و نحـوه       هنگراني كه سعي در ياد    آهاي مناسب براي     انتخاب

ي پوسـت بـز در      هاي سنتي مناسب باشد، براي مثال فانوسـه        حل هر زماني كه راه   . كمك خواهد كرد  
  . افريقا، در كتاب قيد خواهد شد

انـدازه و شـكل     . انـد  نويسندگان در سراسر كتاب، سعي در جلوگيري از استفاده ي از ابعاد ثابت را داشـته               
هنگـر، ايـن   آندس در ساخت ماشين بسيار مهم است، اما بـراي يـك         دقيق يك قطعه فلزي براي يك مه      

شـده،  هاي توضـيح داده      روش. ي مشتري و فلز استفاده شده، متفاوت باشد        تواند توسط خواسته   معيار مي 
 .اند ترين بودن انتخاب شده ها به عنوان در دسترس نآتنها روش موجود نيست، بلكه 



  

  اصول آهنگري  
. 
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  ايرانهنگري در هنگام كار در آ

  ابزار و تجهيزات .1
هنگري روستايي و توضـيحات مختـصر       آدر قسمت زير، ليست ابزار و تجهيزات پايه براي استفاده در            

  .براي كاربرد انها شرح داده شده است
  )Bellow(فانوسه 

براي ايجاد فشار هوا به داخل اتش كاربرد دارد، به طوري كه سـوخت بـا حـداكثر دمـا بـراي فـورج                        
  . توضيح داده خواهد شد6ع مختلف از فانوسه در فصل  نو4. استيل بسوزد

  )Hearth(هارس 
  .گويند هنگر، اتش خود را ايجاد مي كند را هارس ميآمكاني كه در ان 

 

  




