
  



 

  

  تاريخچه اوريگامي

  باشيم. ي كاغذ داشته اي به تاريخچهامي بوده، بهتر است ابتدا اشارهاز آنجا كه وجود كاغذ يك پيش نياز بديهي براي پيشرفت اوريگ

شد كه مي توان به عنوان مثال از پاپيروس، طومار پوستين، قبل از اختراع كاغذ از مواد متفاوتي براي نوشتن استفاده مي

  مي كردند.هاي بافته شده براي اين منظور استفاده ها از پارچهپارچه،پوست درخت نام برد. چيني

ها بود اختراع شد و تا حدود پانصد ميالدي توسط آقاي تسايي لون كه وزير كشاورزي چيني 105روش ساخت كاغذ در حدود سال 

شد. در ابتداي قرن هفتم ميالدي اين صنعت توسط راهبان بودايي از چين به ژاپن وارد شد سال به صورت يك راز نگهداري مي

يالدي و پس از استيالي اعراب مسلمان بر آسياي مركزي، اين صنعت توسط آنان به نقاط ديگر هشتم م سپس در نيمه ي قرن

  .مصر و در قرن دوازدهم ميالدي به اسپانيا رسيد برده شد و در قرن دهم ميالدي به

 وي ايتاليا و در سال نادر فابري1276 سازي در سالهاي كاغذپس از ورود اعراب به سيسيل اين صنعت وارد ايتاليا شد و كارگاه

  .در تروي فرانسه آغاز به كار كردند1348

  .ي دوم قرن چهاردهم ميالدي مصرف كاغذ براي كتاب در اروپا متداول شداز اين زمان به بعد يعني از نيمه

در قرن پانزدهم در هرتفورد  اگر چه از ابتداي همين قرن استفاده از كاغذ در انگلستان رواج يافت، ولي اولين كارگاه توليد كاغذ

  1690 در راكسبرو ايجاد شد. اولين كارگاه ساخت كاغذ در آمريكاي شمالي در سال  د.انگلستان برپا ش

گروهي معتقدند كه اولين بار تا كردن كاغذ در چين متداول شده است و استفاده از ماكت هاي كاغذي خانه براي سوزاندن در 

اين ادعاست . اما شكي نيست كه اين ژاپني ها بودند كه هنر اوريگامي را كمال بخشيدند و به عبارتي از آن مراسم تدفين از داليل 

  خود ساختند.

هنر اوريگامي در زمره اولين هنرها شناخته شده است كه داراي رتبه برابري با هنر نفاشي و مجسمه  (kallop) طبق بيانات كالوپ

بردند. به عنوان مثال هداياي خود را با اشكال ها و رسومات تشريفاتي خود از آن بهره ميباشد و ژاپني ها در جشنسازي مي

  دكوري اوريگامي زينت مي دادند.

  

  

  



 

 

  

شده. هاي اشرافي استفاده ميها و جشننيز اشاره دارد كه ابتدا كاغذ كاالي گرانقيمتي بوده كه در سرگرمي (Honda)هوندا 

ها در ، مانند پروانه هاي كاغذي نر و ماده كه براي تزيين فنجانبوده است تشريفاتي خاص اتمراسم به محدوداين هنر بنابراين 

  .شده استمراسم ازدواج استفاده مي

 MUROMACHI PERIOD 1333) ي موروماچيهاي مختلف تاريخي ژاپن، حضور داشته است. در خالل دورهدر دورهاوريگامي 

 EDO) ي ادوي ناشناس نگاشته شده است. سپس در دورهاي اصولي توسط يك نويسندهونهمدرن به گاوريگامي  (1573 –

PERIOD 1603‐1867)  درآمد كه البته در آن زمان و عمومي به صورت يك سرگرمي فراگير اوريگامي  Orisue ناميده ميشد.  

  هاي اوريگامي كه شامل دياگرام و طرح ساخت اشكال بودند در ربع اول قرن هجدهم ميالدي منتشر شدند. اولين كتاب

ها وارد شد تا ي درسي مدارس و حتي مهدكودكدر برنامه اوريگامي (MEIJI PERIOD 1868 – 1912) ي ميجيدر دوره

براي سرگرمي و آموزش در مقياس وسيع مورد  بعد اوريگاميبه از آن زمان  .كودكان هنر و مهارت كار با انگشتان را بياموزند

  .قرار مي گيرداستفاده 

در ژاپن به چاپ رسيد را مي توانيم از اولين كتاب هاي اوريگامي به  1797 در سالكه  "؟ بسازيم درياييمرغ 1000چگونه  "كتاب 

  شمار آوريم .

قرن  تر از قبل (Pajarita) ژاپن ابداع شد. گنجشك كاغذي اسپانياييگروهي معتقدند كه در اسپانيا خم كردن كاغذ مستقل از 

هايي براي تا كردن دستمال سفره بر از حدود قرن شانزدهم ميالدي از روش نيز در انگلستان .شانزدهم ميالدي ساخته شده است

هر چند امروزه آن را قسمتي از . ده باشدكردن كاغذ تبديل ش تاشده است، كه احتماال بعدها به روي ميز غذا در محافل استفاده مي

  نيز مطرح است. اوريگاميمي دانند ولي احتمال ابداع آن به طور مستقل از  اوريگامي

 زمينه ي بنيان نهاده شد كه در حال حاضر از سراسر جهان عضو دارد و كتابخانه آن "اوريگاميانجمن بريتانيايي "  1967در سال

  . بسيار قابل توجه است اوريگامي

ها هاي فراواني تاسيس شده اند. از مهم ترين آنبه چاپ رسيده و انجمناوريگامي زمينه  پس از جنگ دوم جهاني آثار زيادي در

 .نام برد كه توسط آكيرا يوشيزاوا بنيان گذاري شده است اوريگاميمي توان از انجمن بين المللي 


