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 توسعه دهنگان اوریگامی

در « تاب ّزتیي»چٌیي  را تِ چاج رساًیذ. ّن« ضٌاسی خن کزدى کاغذ کساب»کساب « ج. لگواى» 2591در سال 

زَجِ ػوَهی را تِ اٍریگاهی جلة کزد. ٍی « آقای چح ٍ آقای راسر»ی زلَیشیًَی  تا سزی تزًاهِ 2599سال 

ّا در ایي راتطِ زا آى سهاى  ززیي کساب را هٌسطز کزد کِ ضایذ یکی هْن« جادٍی کاغذ»ًام  تِ سدس کساب هْوی

 رٍد. ضوار هی تِ

تٌیاى ًْادُ ضذ کِ در حال حاضز اس سزاسز جْاى ػضَ دارد ٍ « اًجوي تزیساًیایی اٍریگاهی»ّن  2591در سال 

 ی آى در هَرد اٍریگاهی تسیار قاتل زَجِ اسر. کساتخاًِ

 ػٌَاى یک ٌّز خالق در صاخي زا حذ سیادی هذیَى ایي افزاد اسر: تاسساسی هجذد اٍریگاهی تِ

 هٌسطز کزد. 2592(، کِ کساب اٍریگاهی را در سال Isao Hondaایسائَ ًَّذا ) -

ی هسلط تز اٍریگاهی  ػٌَاى یک ًاتغِ ّای سیادی تِ کِ تزای سال ( Akira Yoshizawaآکیزا یَضیشاٍا ) -

 چاج ضذُ اسر 2591داضسِ اسر ٍ اٍلیي اثزش در سال ضْزذ 

ًَع  2591( کِ ایي ٌّز را اس هادرش آهَخسِ تَد ٍ در سال Michio Uchiyama« )هیچیَ اٍچیاها» -

یک  2592ًام ٍی تِ ثثر رسیذ. اٍ در سال  ( تKoko – stylerًِام سثک کَکَ ) جذیذی اس اٍریگاهی تِ

 زَکیَ تزگشار کزد.ًوایطگاُ ػوَهی اس آثارش را در 

اًذ. اس  ّای فزاٍاًی زاسیس ضذُ خس اس جٌگ دٍم جْاًی آثار سیادی در ایي سهیٌِ تِ چاج رسیذُ ٍ اًجوي

 گشاری ضذُ اسر. تٌیاى« آکیزا یَضیشاٍا»الوللی اٍریگاهی ًام تزد کِ زَسط  زَاى اس اًجوي تیي ّا هی ززیي آى هْن

« اًٍاهًََ»ٍ « یَضیشاٍا»ی هزتغ تز ایي ٌّز داًسر.  یک سسیش تا سلطِی  زَاى ًسیجِ کاغذ خن کزدى جذیذ را هی

 ا اسسفادُ اس دٍ هزتغ را آغاس کزد.«یَضیشاٍ»ٍ ی خزًذُ را گسسزش دادًذ  اسسفادُ اس خایِ



 

 boxذاع ضذ ٍ خس اس آى فٌَى جذیذ ًظیز جؼثِ زا سدى )( اتblintzed basesّای تلیٌسش ) سدس خایِ

pleatingزَاى یافر کِ ًسَاى آى را اس یک یا چٌذ  زز چیشی را هی ( کار را تِ جایی رساًیذ کِ اکٌَى کن

خَار صاخٌی زا حیَاًاذ چْارخا تا سز ٍ دم کِ زَسط یک  ی هزتؼی یا هسسطیلی کاغذ ساخر اس هزؽ هاّی قطؼِ

 ضًَذ. سِ هیقطؼِ کاغذ ساخ

ّای کاغذی خاًِ  گزٍّی هؼسقذًذ کِ اٍلیي تار خن کزدى کاغذ در چیي هسذاٍل ضذُ اسر. اسسفادُ اس هاکر

ّا تَدًذ کِ ٌّز خن کزدى  تزای سَساًذى در هزاسن زذفیي اس دالیل ایي ادػا اسر. اها ضکی ًیسر کِ ایي صاخٌی

کزدُ اسر  ی کاغذ ایجاب هی ی تاالی زْیِ . الثسِ ّشیٌِػثارزی اس آى خَد ساخسٌذ کاغذ را کوال تخطیذًذ ٍ تِ

ّا  ّای کاغذی ًز ٍ هادُ کِ تزای زشییي فٌجاى کِ اس ایي ٌّز فقط تزای هزاسن خاظ اسسفادُ ضَد، هاًٌذ خزٍاًِ

 ضذُ اسر. در هزاسن اسدٍاج اسسفادُ هی

ی هَرٍهاچی در قزٍى چْاردّن زا  رُّای هخسلف زاریخی صاخي، اٍریگاهی حضَر داضسِ اسر. در خالل دٍ در دٍرُ

ی ًاضٌاس ًگاضسِ  ای اصَلی زَسط یک ًَیسٌذُ گًَِ ( اٍریگاهی هذرى ت2919ِ – 2999ضاًشدّن هیالدی )

صَرذ یک سزگزهی فزاگیز درآهذ کِ الثسِ در آى  ( اٍریگاهی ت2191ِ – 2999ی ادٍ ) ضذُ اسر. سدس در دٍرُ

 ضذ. ًاهیذُ هی Orisueسهاى 

در  2151( در سال How to fold 1,000 cranes« )هزؽ هاّیخَار تا کاغذ تساسین 2999چگًَِ »کساب 

ی درسی هذارس ٍ حسی  ( اٍریگاهی در تزًاه2521ِ – 2191ی هیجی ) صاخي تِ چاج رسیذ. در دٍرُ

در  29اغذ هزتؼی ّا ٍارد ضذ زا کَدکاى ٌّز ٍ هْارذ کار یا اًگطساى را تیاهَسًذ. اس آى سهاى زاکٌَى ک هْذکَدک

ضَد ٍ اٍریگاهی تزای سزگزهی ٍ آهَسش در هقیاس ٍسیغ هَرد  جا فزٍخسِ هی هسزی اٍریگاهی در ّوِ ساًسی 29

 اسسفادُ اسر.



 

 

گزٍّی هؼسقذًذ کِ در اسداًیا خن کزدى کاغذ هسسقل اس صاخي اتذاع ضذ. گٌجطک کاغذی اسداًیایی 

(Pajaritaدر قزى ضاًشدّن هیالدی ٍ یا حسی ،)  هیگَئل »قثل اس آى ساخسِ ضذُ اسر. فیلسَف اسداًیایی

زالیفازی در  2591در سال  -هیالدی در خالل جٌگ داخلی کطسِ ضذ  2599کِ در آخزیي رٍس سال  -« اًٍاهًََ

 ایي سهیٌِ داضسِ اسر.

زدُ اسر. هٌسطز ک 2511ّا کار کزدُ ٍ اٍلیي کارش را در سال  کِ تز رٍی سیسسن خایِ« سَلَرساًَ»چٌیي  ّن

ی سیادی تز رٍی گٌجطک کاغذی  ی فلسفی خاصی تِ خن کزدى کاغذ داضر ٍ هطالؼِ ػالقِ« اًٍاهًََ»

، کار اٍ در سایز کطَرّای اسداًیایی ستاى ًظیز آرصاًسیي دًثال ضذ «اًٍاهًََ»اسداًیایی اًجام داد. خس اس هزگ 

طذ. خس اس هذزی جٌثص اسداًیایی در جٌثص ای تزای جٌثص کًٌَی ً ٍلی اس آى فزازز ًزفر ٍ در ٍاقغ خایِ

 ػوَهی غزتی جذب ضذ.

ّای تزای زاکزدى دسسوال سفزُ تز رٍی هیش غذا در هحافل  در اًگلسساى اس حذٍد قزى ضاًشدّن هیالدی اس رٍش

ضذُ اسر، کِ هحسول اسر تؼذّا تِ خن کزدى کاغذ زثذیل ضذُ تاضذ. ّز چٌذ اهزٍسُ آى را قسوسی  اسسفادُ هی

ی  ّایی در سهیٌِ داًٌذ ٍلی احسوال اتذاع آى تِ طَر هسسقل اس اٍریگاهی ًیش هطزح اسر. یادداضر اٍریگاهی هیاس 

ی در حال  ی ساخر خزًذُ تِ چاج رسیذُ اسر. جشئیاذ ًحَُ 2111آهَسش ٍ خن کزدى کاغذ در حذٍد سال 

 چاج ضذُ اسر. 2115خزٍاس ّن در سال 

 

 

 


