
 

 ريس جهاوی ايریگامی

The world origami day 



 

 هىگامی که یک قطعه کاغذ را تا می کىید در اصل  شما در حال تغییز حافظه ی آن کاغذ هستید.

اریک دمیه   

ضذ. در حذٍد  صَرت یک راس ًگْذاری هی هیالدی در چیي ضزٍع ضذ ٍ تا تیص اس پاًصذ سال تِ ۰۱۱رٍش ساخت کاغذ ظاّزاً در حذٍد سال 

 اعزاب تسلظ اس پس ٍ هیالدی ّطتن قزى یقزى ضطن هیالدی ایي صٌعت تَسظ راّثاى تَدایی اس چیي تِ صاپي ٍارد ضذ. سپس در ًیوِ

، ایي صٌعت تَسظ آًاى تِ ًقاط دیگز تزدُ ضذ ٍ در قزى دّن هیلذی تِ هصز ٍ در قزى دٍاسدّن هیالدی تِ اسپاًیا آسیای هزکشی تز هسلواى

در تزٍی  ۰۴۳۳در فاتزیٌَی ایتالیا ٍ در  ۰۷۲۱ّای کاغذساسی در  یي صٌعت ٍارد ایتالیا ضذ ٍ کارگاُا رسیذ. پس اس ٍرٍد اعزاب تِ سیسیل

هیالدی هصزف کاغذ تزای کتاب در ارٍپا هتذاٍل ضذ. اگز چِ  قزى چْاردّن دٍم یفزاًسِ آغاس تِ کار کزدًذ. اس ایي سهاى تِ تعذ یعٌی اس ًیوِ

ٍلی اٍلیي کارگاُ تَلیذ کاغذ در قزى پاًشدّن در ّزتفَرد اًگلستاى تزپا ضذ.  رٍاج یافت، اًگلستاى اس اتتذای ّویي قزى استفادُ اس کاغذ در

 .ایجاد ضذ ۰۱۴۱اٍلیي کارگاُ ساخت کاغذ در آهزیکای ضوالی در سال 

ي اس ّای کاغذی خاًِ، تزای سَساًذى در هزاسن تذفی گزٍّی هعتقذًذ کِ اٍلیي تار خن کزدى کاغذ در چیي هتذاٍل ضذُ است. استفادُ اس هاکت

ّا تَدًذ کِ ٌّز خن کزدى کاغذ را کوال تخطیذًذ ٍ تِ عثارتی اس آى خَد ساختٌذ. الثتِ  دلیل ایي ادعا است. اها ضکی ًیست کِ ایي صاپٌی

کِ تزای  هادُ ٍ ًز کاغذی ّای پزٍاًِ هاًٌذ ضَد، استفادُ خاظ هزاسن تزای فقظ ٌّز ایي اس کِ تَد ضذُ هَجة کاغذی  تْیِ یتاال ی ّشیٌِ

 .ضذ استفادُ هی در هزاسن اسدٍاجّا  تشییي فٌجاى

–۰۴۴۴، در قزٍى چْاردّن تا ضاًشدّن هیالدی )هَرٍهاچی یدٍرُ ّای هختلف تاریخی صاپي، اٍریگاهی حضَر داضتِ است. در خلل در دٍرُ

صَرت یک  اٍریگاهی تِ ادٍ یدٍرُ ًگاضتِ ضذُ است. سپس در ًاضٌاس یای اصَلی تَسظ یک ًَیسٌذُ گًَِ اٍریگاهی هذرى تِ( ۰۷۲۴

در صاپي تِ  ۰۲۴۲در سال  "تا کاغذ تساسین؟ هزغ هاّیخَار ۰۱۱۱چگًَِ "ضذ. کتاب  ًاهیذُ هی اگیز درآهذ کِ الثتِ در آى سهاىسزگزهی فز

ّا ٍارد ضذ. تا کَدکاى ٌّز ٍ هْارت کار تا اًگطتاى را  هذارس ٍ حتی هْذکَدک در تزًاهِ درسیاٍریگاهی  دٍرُ ی هیجیچاج رسیذ. در

ضَد ٍ اٍریگاهی تزای سزگزهی ٍ آهَسش در  جا فزٍختِ هی هتزی اٍریگاهی در ّوِ ساًتی ۰۷در  ۰۷تیاهَسًذ. اس آى سهاى تاکٌَى کاغذ هزتعی 

 .گیزد هقیاس ٍسیع هَرد استفادُ قزار هی

 اٍریگاهی هی تاضذ. ًَاهثز رٍس جْاًی  ۰۰

 چگًَِ رٍس اٍریگاهی را جطي تگیزین؟

ایي کار ٍاقعا  یک ضکل ّیجاى اًگیش تساسیذ. درست استزٍع تِ تا کزدى کٌیذ تا ادُ هی تاضذ. یک کاغذ تزداریذ ٍ ضخة، ایي کار ٍاقعا س

 .ًت، پکیج ّای آهَسش ٍ یا کتاب ّا داریذسادُ ًیست ٍلی ضوا ضاًس تسیار سیادی تزای یافتي هذل دلخَاّتاى در ایٌتز ّا ّناًقذر
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