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 چکیده

و با استفاده  بررسی می شودبا مطالعه عملکرد هنرمندان اوریگامیست تاثیر خالقیت در فرایند توسعه اوریگامی  قالهم نیدر ا

ی هنری های مختلف هنر به جنبههای دیگر پژوهشگران و با بررسی هنر از دیدگاه اندیشمندان و بررسی شاخهاز یافته

 هاییشیوه، به مجال نی. در ااوریگامی و آموزش ساختاری آن می باشدمطالعه هنر  از پژوهشهدف ؛ یابداوریگامی دست 

ی گامیروبا استفاده از ا یو سه بعد یدو بعد یهندس یایاش یات دراضیبا تمرکز بر تجسم ر ،یتجسم هندس و فهم رشد یبرا

ه بشوند.  دیدست تول لهیوسبه ای یوتریکامپ ینرم افزارها لهیوسهتوانند بیها مشینما نیبا کاغذ، اشاره شده است. ا یبازو 

همچنین در این  زده شود. یهندسه و هنر پل نیب ،اوریگامی با استفاده از کاغذ یو باز تیتالش شده است با انجام فعال ،عالوه

با توجه به  خالق چگونه است؟ کیآن در آموزش گراف ریو تاث یگامیساختار اورشود که مقاله به این پرسش پاسخ داده می

این توان گفت یم گران؛یدر برابر نظرات د تیو حساس یریاست از قدرت ابتکار، انعطاف پذ یبیترک ت،یکه خالق فیتعر نیا

های زندگی از جمله معماری داخلی و مدرن، فضای شهری، مد و یت است که امروزه در بسیاری از عرصهالقهنر، یک خ

و برش  "تا"اربرد دارد و در آن، جهت رسیدن به ساختار جدید، از همچنین در علوم ریاضیات، کیهان شناسی و مهندسی ک

 . این مقاله به صورت کتابخانه ای و به شیوه نظری گردآوری شده است.شودقیت استفاده میالبرای گسترش خ

 خالقیت، ساختار، اوریگامی، گرافیک، تا و برش :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

 ایتکه کاغذ  کیبا  تواندیخاص م الگوهای و  هاه کردن کاغذ است. پوشاندن کاغذ در شکلانباشت ای "تا شو"هنر  یگامیاور

به  یگامیدارد. طرح اور ازیتاشو ن کیفقط به تکن فیو ظر دهیچیپ هایطرح جادیا یبرااین هنر  چند تکه کاغذ باشد. ایدو 

جهت  یگامی. در اورکنندیاستفاده م یمربع ریغ یذهااز کاغ زنی هااز پوشه یخورده است و برخ نیاز کاغذ مربع چ یطور کل

به دست  یگامیدر حوزه اور دیجد ندی. تمام فراشودیاستفاده م تیگسترش خالق یاز تا و برش برا دیبه ساختار جد دنیرس

به  دنیرس یروش برا نیجذاب تر ،یدگیچیح و توامان با پیتا و برش است که کامل و حساب شده و صح یکردهایآمده از رو

  را بوجود آورده است. یساختار بصر

 عوامل ترکیب در توانایی یک حائز که طوری به انسان، اندیشه و فکر در جهشی و دار عبارت است از تحوالت دامنه 1خالقیت

 یک ایجاد برای ذهنی هایجدید باشد و به تعبیری دیگر، خالقیت عبارت است از به کارگیری کامل توانایی هایروش به قبلی

 دنیخالقیت را توانایی د توانیگوناگون، م یهافیبا توجه به تعر .نسبت به خود شخص خالق نو مفهوم یا حل راه یا فکر

های جدید، تفکر در راستای برداشتن ها به موقعیتزدن آن وندیو پ نیشیپ یهاهای نو، یادگیری از راه آزمودهبه روش زهایچ

در این مقاله نگارندگان در پس پاسخ به  ها، دانست.تازه و ابتکاری، و فراتر رفتن از دادهو ساختن چیزی  دنیها، آفرمانع

  پرسش زیر است؛
  خالق چگونه است؟ کیآن در آموزش گراف ریو تاث یگامیساختار اور

 

 هدف تحقیق:-2
 اهداف تحقیق در پژوهش حاضر عبارتند از: 

است. خالق و شکل گیری فرایند گرافیک  "برش" و "تا"ه خالقیت در حوزه ی در باال بردن قوتاثیر میزان مطالعه اوریگام

ها در شکل گیری و تاثیر برشخالق کردن در شکل گیری ساختار جدید در گرافیک  "تا"اهداف جزئی این تحقیق تاثیر 

کاربردی و بعدی و  های گرافیک خالق، سهساختار سه بعدی خالق است. شیوه انطباق برایندهای مبحث اوریگامی در حوزه

در حوزه  "برش"و  "تا"های نوین برآمده از استفاده صحیح و خالقانه از خالق. توسعه  فرایند همچنین در حوزه گرافیک

 باشد.اوریگامی می
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 پیشینه تحقیق-3
 .ودشمیاشاره  تحقیقاتبعضی از این  مطالعاتی صورت گرفته که در این نوشتار بهدر راستای شناخت اوریگامی، 

از  یبیارائه طرح ترک»در مقاله خود که با عنوان  (1398) ،یفراهان یداودآباد درضایحمو  یموسو فائزه دهیس      

اشاره داشته است که « متحرک متصل به ساختمان یبان ها هیسان به عنوان سا یچیو ق یگامیاور های سازه
 شرایط در استفاده قابلیت  .است بوده مهندسین توجه مورد گوناگون هایاستفاده برای الهام منبع عنوان به همواره  اوریگامی

 استفاده هاآن از هاطراحی در مهندسین که هستند ها اوریگامی هایویژگی از تاشو هایسقف و بار باالی تحمل قابلیت مختلف،
 .کنندمی

 ییفضا هایهغذ تا شونده تا سازاز کا یگامیاور یهنر سنت" در مقاله ای با عنوان (1383) ،ینیرضا عالءالدیعل

کردن  "تا"در  یمتعددی هادارد. راه ینقش مهم زین یدر آداب معاشرت اجتماع یگامینر اوره دهد کهتوضیح می "مدرن

ها مراسم مناسبت نیاز ا یکیشود. یخاص سال استفاده م یها و روزهاها وجود دارد که از آن در مناسبتهیهد یکاغذ برا

ساخت  ایرو وجود کاغذ  نیبرگرفته از کاغذ است، از ا یگامیهنر اور شود.یم "تا” که کاغذها به صورت پروانه است ازدواج

مرسوم و معمول در  یهاساخته ایدر ژاپن و  یگامیمانند اور ییگوناگون سبب شد هنرها یهانیسرزم دیمد مدت کاغذ در

 است. جیرا رانیدر شمال و جنوب ا ریکه هنر بافت حصآن دارد چنان با مواد یا وستهیپ یهنر بستگ رایز د؛یایب دیپد رانیا

 

 خالقیت روی بر اوریگامی آموزش تاثیر"در مقاله ای با عنوان (. 1396سیدتقوی) شیرین و نادری سجاد سید      

 از استفاده بااست که  اشکال ارائه روش اوریگامی گویدمی "پذیر انعطاف معماری ایجاد جهت آموزان، دانش ذهنی

 هایطرح خلق اوریگامی هدف کند.می تبدیل سازه یک به را مسطح کاغذ کردن، یک "تا"هدفمند  و مختلف هایروش

 است. هندسی های"تا" کمک با کاغذ از جالب

 

بردهای نو در راستفاده از اوریگامی برای دستیابی به فرم و کا"(، در مقاله خود که با عنوان 1394)، زادیانمجتبی قاسم      

است.  یهندس یها"تا"جالب از کاغذ با کمک  یهاطرح دنیآفر از هنر اوریگامیهدف  دگویاست می "معماری طراحی تکیه

 بیترک یگوناگون یهاتوانند به روشیها م"تا" نیهم یکند، ولیگوناگون استفاده م یها"تا"از  یفقط از تعداد کم یگامیاور

 .شود جادیا یمتفاوت یهاشوند تا طرح

 

اوریگامی هنر گفته است که  "کردن کاغذ "تا" شهیهنر و اند" ای با عنواندر مقاله (1388) ن،یالد شجاع نرگس      

 به آئین، اهداف دارای وهای رسمی و آداب معاشرت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است اوایل در مناسبت

 .است گرفتهیم قرار استفاده موردها مراسم در سمبلی شکل

 

گونه بیان نظریه خود را این "استعداد همگانی ابداع و خالقیت پرورش"(. در کتاب 1382الکس اس بورن، )      

  دارد نیاز تمرین به تنها نه مغز خالقیت، پرورش برای ها هستند.ها راهی مناسب برای ساختن ایدهتجربهکند که می

 



 

 

 

 

 

 هابروز ایده مورد برای ترینغنی. ها را به واقعیت برساندایده وجه بهترین به دبتوان آن با که خواهدوسایلی می بلکه

 .است تجربه

 

 روش تحقیق-4
 است. تحقیق، کیفینوع روش تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ ماهیت و پیشبرد تحقیق، تحلیلی توصیفی و رویکرد 

ی نظری بوده است. به این شکل که ابتدا تعاریف خالقیت و های و شیوروش تحقیق در مقاله حاضر به صورت کتابخانه

 "تا"اوریگامی در آثار مختلف مطالعه و فیش برداری شد. و پس از مراجعه به مجموعه آثار اوریگامی و بسته بندی و بررسی 

شت شد. سپس با هایی یادداهای خالق در گرافیک از کتب و مقاالت استخراج شد و بر روی برگهها، ویژگیآن و برش

ی حاضر ها پایان نامهی نمونهها و تجزیه و تحلیل اطالعات بر مبنای خالقیت و مبانی ارتباط بصری و ارائهبندی فیشدسته

  تدوین شده است.
  



 

 

 

 

 

 مفاهیم بنیادی-5

 اوریگامی -5-1
دار، اجسام تزئینی، کاربردی،  های هندسی، بُعدکردن کاغذ برای ساخت شکل "تا"اوریگامی یا کاغذ تا شده همان هنر 

 .(2: 1383، علیرضا عالءالدینی)های علمی، آموزشی و کودکانه و تفریحی است و امروزه در گرافیک نیز کاربرد دارد سرگرمی

وزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. امر که است ژاپنی محبوب هایکاردستی یکی از« هنر کاغذ و تا»اوریگامی یا 

 است.  هندسی های"تا" کمک با کاغذ های جالب ازهنر آفریدن طرح هدف این

 

 تاریخچه و جغرافیای گسترش -5-2 
باید از همان زمان آغاز شده باشد. کاغذ در قرن دوم بعد از میالد در چین اختراع شده است؛ پس هنر تا زدنِ کاغذ هم می

 "2اوری"ژاپن در فرهنگ مردمان به شکل امروزی آن پدید آمد. از آن ژاپن هم شروع به تولید کاغذ کرد و اوریگامی بعد 

های رسمی و آداب معاشرت اجتماعی مورد این هنر اوایل در مناسبت. دهدمی "کاغذ"معنای  "3گامی"زدن و  "تا"معنای 

 "5 اوریمونو"یا  شده "تا" اشکال به معنی  "4اوریکاتا" هنر به این " ادو "دوره  در آن از قبل واستفاده قرار گرفته است 

 روح از نمایشی سمبلی شکل به آئین، اهداف دارای ظاهر شد و میالدی چهاردم قرن در بار اولین هنر این  .شدمی گفته

 )شجاع  .است گرفتهمی قرار استفاده مورد کشیش توسط کردن قربانی مراسم در پرستیدنی شئ نوعی عنوان به خدایان

 (20: 1388 الدین،

 از و گرفتژاپن مورد استفاده قرار می هایگل یا حیوانات مقابل در قایق و کاله ظروف، معموالً از چین در کاغذ نکرد "تا"

اوریگامی  توجه به اصالتباشد و بیمی میالدی 18 قرن به مربوط ژاپن در شده یافت کاغذ های"تا "ترینقدیمی جا کهآن

 (. Temko, 1986 :  123است ) شده شناخته اوریگامی سنتی هنر در هپیشرفت بسیار کشور عنوان به ژاپن باشد ومی

 

 انواع اوریگامی -5-3
شود. صورت ساخته می "تا "های خاص برش وگویند که آن را با تکنیکاوشئی اوریگامی: به نوعی عروسک کاغذی می الف: 

 .چسبانندو با پارچه میکردند شود و مدل لباس را روی عروسک نقاشی میعروسک روی کاغذ نقاشی می

انتها به  در گیرد وجلوه می مختلف هایرنگ به کاغذ هایالیه کردن "تا"همراه به اوریگامی هنر سبک : این6کاسانورُئی پ:

 .شودزیبا می هارنگ واسطه

مورد استفاده  یکدیگر به اوریگامی کاغذ قطعه چندین متصل شدن برای اوریگامی سبک این :7اوریگامی کایریتسوناگی خ:

  از کوچک کاغذی هایمربع از استفاده با که درنا شکل فرم دو هزار  8اوریگامی سیمبازورو آن نمونه بهترین .گیردقرار می

                                                 
2 ori 
3 gami 
4 Orikata 
5 AveryMono 
6 Kasaneori 
7 Kiritsunagi origami 
8 Sembazuru origami 



 

 

 

 

 

 برش زدن برای متفاوت شیوه نه و ها چهلدر این روش شده است. ساخته درنای کاغذی چندین اند،وصل شده هم به مرکز

 .باشدپیچیده می هاازاین برش یبعض که نحوه دارد وجود کاغذ

 آرزو برآورده شدن برای کمک عنوان به که درناست هزار کردن ردیف و کردن تا برای تمرین نوعی :اوریگامی سمبوزورو د:

 (Ueno ،2003: 23شود. )می انجام

 

 نوآوری و خالقیت-6

 نوآوری فرآیند -6-1
یادی را جستجو کرد و در بستر تعاریف مختلف تعریفی کامل و دقیق برای دریافت تعریف درست از یک مفهوم، باید مطالب ز

 به. است فکر و آن اندیشه ساختن عملی نوآوری که حالی در. است نو فکر و اندیشه تولید یک و پیدایش را یافت. خالقیت

 )بسیس، است تازه و کارنواف آن ساختن کاربردی معنای به نوآوری و دارد نو هایاندیشه قدرت به خالقیت اشاره دیگر عبارت

 خدمت جدید، محصول یک تواند در قالبمی که است خالقیت از ناشی جدید هایایده کارگیری به نوآوری. (1379 ژائوی،

 آوریخالقیت، نو از ناشی جدید هایعملی کردن ایده چگونگی فرایند به  .باشد هاکار انجام جدید برای حلیک راه  جدید یا

 (1379 ژائوی، بسیس،. ) باشدمی خالق فکر یک عملکرد عینی ترجمان آورینو  شود.می گفته

 

 خالقیت پرورش هایشیوه -6-2
 بیشترین هایی کهفعالیت دست یافتن به مداوم و دادن با تمرین یا ضعیف کرد، گذاشتن بال استفاده با را خالقیت توانمی

 تردیدی داد پرورش را توان خالقیتمی این که در. داد توسعه را ورد، آنآمی وجود به خالق تصور قدرت پرورش برای امکان را

 با توانمی را متوسط استعداد حتى و کرد تربیت توانمی را استعداد اساسی هر بر این باورند که شناسانروان ندارد، وجود

 مناسب محیطی وجود عدم اما ردارندبرخو خالق استعداد از کودکی در هاانسان یهمه معتقدند محققان .داد پرورش تمرین

 دارد زیرا زیادی اهمیت خالق افراد وجود ایجامعه هر برای. گرددمی ظهور آن مانع از توانایی این تقویت و عدم توجهیو بی

 . هستند خود آینده و حال مسائل برای خالق هایراه حل نیازمند تغییر و انتقال دوره در جوامع

ین رابطه پیشنهادهایی را در حوزه خالقیت و تفکر خالق و رساندن یک ایده به نوآوری مطرح کرده یکی از افرادی که در ا

ها راهی نویسد که تجربه، چنین میپرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت است. وی در کتاب دکتر الکس اس اسبورناست 

 آن با که خواهدوسایلی می بلکه دارد نیاز تمرین به هاتن نه مغز خالقیت، پرورش برای ها هستند.مناسب برای ساختن ایده

حسن »الکس اس اسبورن ). است تجربه هابروز ایده مورد برای ترینغنی. ها را به واقعیت برساندایده وجه بهترین به بتواند

 ( 1368« زادهقاسم

 

 و دانش تیخالق -6-3
فراموش  دیهستند؛ اما نبا یاصول یریادگی غولدارند، و مش دیتأک تیروزها، اصالحات آموزش و پرورش اغلب بر خالق نیا

امور  دیشما با»: دیگویماکروسافت، م سیرئ ،گیتسبیلاست.  یبر دانش و اطالعات به عنوان مواد خام متک خالقیتکه  میکن
 (.1996)ولف، .«دییها درک نماآن یماورابداع را به منظور ا



 

 

 

 

 

 مفهوم تجسم خالق -6-4
از  یها و الگوبردارانسان، تجربه یهایریادگیمجموعه  ،یطیاطالعات مح افتیاز در یموجود در مغز، ناش ریتصاو مجموعه

روبرو  هائلهضعف داشته و با مس ،ایتجربه در چه چنان. دهندی( را شکل میذهن ریها، تصاوتجربه نیاست و مجموعه ا طیمح

از انجام آن تجربه مورد نظر  یکاف ریضعف، عدم وجود تصاو نیا لیدال نیتراز مهم یکیکه  دیتوان فهمیم یبه راحت م،یشو

به  ،یسازدر هدف ستمیس نیواضح بوده است، استفاده از ا مبهم و نا ،یذهن ریتصاو یعیطب تیبوده است. از آنجا که خاص

 نیتر افیظر اتیخصوص یوجودرصدد جست نیزدانشمندان . رساندینبوده و انسان را به اهدافش نم یعنوان کاربرد چیه

ها( ایو خلق رؤ تی)قدرت خالق با استفاده از آن، هک افتندیدست  یزیانگشگفت اریبس جیواضح برآمدند و به نتا ریتصاو

در نظر  رینوع تصاو نیا یرا برا -باشد یادهیکه علت خلق پد یتجسم-واژه تجسم خالق  ل،یدل نیشد و به هم ریپذامکان

 ،یاست )غرو یذهن ریقدرت آن، هزاران برابر تصو رایز میبه اهداف خود برس میتوانیم ستمیس نیتفاده از اگرفتند و ما با اس

آن  دنییبو ایکردن  احساس دن،یشن دن،یاز افکار که شخص قادر به د یانیبه صورت ساده عبارت است از جر تجسم. (1390

 ذهن و جسم است. نیتجسم زبان احساسات ب قتیبتواند مزه آن را در تصور خود بچشد. در حق ایباشد و 

هست که  یزیانسان همان چ گریبه عبارت د ای. وندندیپیم تیو واقع قتیمعتقد بود که تمام افکار ما به حق 9کوئه لیدکتر ام

 (. 1381 ،"نیرالدیو ظه انیجمال" یمک ک ،روبنز س،یوید) دکنیآن فکر م درباره

از اشخاص در  یباشد. برخیها میبه نگران مربوطکنند یها در آن از تجسم استفاده منکه انسا یاتجربه نیشتریاحتماال ب

حاالت جسم  نیا ینگران هستند. در هر دو شهیاز مردم هم یکه گروه یشوند، در حالیها میاز اوقات دچار نگران یبرخ

 گرید یهاشاخص یاریب، عالئم اضطراب و بسپش قلتدل،  ریشدن ز یاز جمله دلهره، احساس خال میاز عال یاتواند پارهیم

 دایپ یخارج قتیو حق وستهیکه هنوز به وقوع نپ یزیچ تجسمات درباره ایبه افکار  یواکنش قتیرا نشان دهد که در حق

خود شخص به طور خودآگاه از افکارش  یحت دیکه شا یتوانند بارها تکرار شوند در حالیحاالت م نیباشد. اینکرده است، م

 نیب کیهاست )نبه آن ییدر ذهن هستند که بدن در حال پاسخگو یریتصاو ای افکار هانینداشته باشد. در هر حال ا یاهآگ

 یدر جهت منف یمغز ییتوانا نای از مردم درصد 90 ی(. قدرت تجسم بر سالمت ما مژثر است، ول1381منزه،  یو حاتم

 (.1388 ،یورند )هاشمآیبه وجود م یخود مشکالت یکنند و برایاستفاده م

 

 

 

  

                                                 
9  Emile Koue .روان شناس و داروساز فرانسوی 



 

 

 

 

 

 در جهان  های ساخت اوریگامیها و شیوهروش -7
 

 های زیر دسته بندی کرد.توان در روشاوریگامی را می 

 آبستره )انتزاعی(:  -7-1
گونه ای از هنر است که طراحی ها و اصول تصویر سازی از زندگی طبیعی را دگرگون کرده و فرم و رنگ را به دگرگونی وادار 

آید که کند است از این رو به نظر میند. شاید چنین بتوان گفت که این هنر، طراحیِ هنرمند از آن چه احساس میکمی

آبستره به تصویر کشیدن زندگی واقعی در بهترین حالت نیست و گاهی فقط قسمتی از زندگی انسان را بدون ریزنگری نشان 

ها شاید بتوان گفت که اوریگامیست دائیسم و کوبیسم و فوویسم است.دهد. هنر آبستره متشکل از سبک سورئالیسم و دامی

دادن  "شکل"زدن و  "تا"ای از نشان دادن زندگی واقعی با تواند شیوهاندیشند که ترکیب انتزاع و اوریگامی میاین گونه می

 .های انتزاعی بررسی کردوریگامیتوان در ابه کاغذ است. این باور را می

 

 گرایانه: واقع -7-2

شوند. در این تعریف اصطالح واقع های فراوان خلق میکاریها دقیقا به صورت واقعی با ریزهدر این روشِ اوریگامی، شکل

اند و این همه، تنها گرایی اجتماعی با محتوای آگاهی سیاسی و نگرش انتقادی بر شرایط اجتماعی معنای خود را تثبیت کرده

پردازی بدون اژه را تفسیر می کند.. از تعاریف دیگر واقع گرایی، بازنمایی مجزا از انتزاع و تصویربخشی از مفهوم کلی این و

 انگیزی است. نقش

 

 گرایی:اوج واقع -7-3
شود و در حالی که شکل مدل حفظ شده مدل اصلی از درون کاغذ بیرون آورده کاغذ به طور کامل دور مدل پیچیده می

 شود.می

 

 ی: کاربرد -7-4

های محصوالت، فنجان و لیوان و ها و بسته بندینامه، جعبهقابل استفاده در زندگی روزمره هست مانند پاکت این مدل

 های هنرمند است.ترین هدفجایی که استفاده از هنر در جامعه یکی از اصلیها، ظروف و گلدان. از آندرپوش

 

 ای: حجره -7-5
زنند که بدون استفاده از چسب یا با مصرف مقدار کمی از آن در می "تا"ای ا به گونههای موجود رروشی هندسی که لبه

ها را دارند و طرح نهایی هم ترین چفت و بستها همیشه محکمای. بهترین طراحیهای حجرهیکدیگر قفل شوند. مانند ستاره

بعدی هستند. شکل  و مسطح و بعضی دیگر سهای دو بعدی های حجرهکند. بعضی از مدلکامالً انسجام خودش را حفظ می

 دار عبارت است از یک لبه و یک جیب، به طوری که لبه بتواند داخل جیب برود. معمولی یک واحد حجره



 

 

 

 

  مچاله کردن: -7-6
خالق با  ن چندین بار مانند توپ مچاله کرد، در این شیوه فردهمانطور که از نام این روش پیداست باید کاغذ را قبل از تا زد

زادیان، یابد.) قاسمیو دلخواه دست می جدیدو به فرم بوجود آورده  رییدلخواه تغ فرمآن در  ابعاد ستنمچاله کردن کاغذ و کا

1394) 

 

 پیورلَند یا ساده:  -7-7

یگامی های اوراین طرح در حقیقت پاسخی به یک سری رقابت. شودای تشکیل میای و درهاین روش از خطوطی با تای تپه

وارونه، گودی و حرکات ی "تا"گونه های بدن انسان )بدون هیچدر خلق فیگور یک انسان که تنها با استفاده از برآمدگی

پیچیده دیگر( شکل گرفته است. طراح باید از هر نوع تکنیک استاندارد برای شکل دادن به سوژه اجتناب کند و تنها متکی 

 به ابتکار و قوه تخیل خود باشد. 

 

 :  10موزاییک فرش یا تسلیشن -7-8

و  شونددر یک سطح گسترده و با اصول هندسی خاصی منظم می "تا"هر   تِسلیشندر 

گیرد و به نوعی متقارن نیز هستند. تسلیشن به معنای موزاییک فرش کردن شکل می

های کوچک به شکل شطرنجی یعنی مرتب کردن مربع 11تر، تِسیلِیتدر معنای دقیق .است

، فراهانی خوشدونی)( 1)شکل باشند.  موزاییک کنار هم فرش شدهیا الگویی که به صورت 

1396) 

 

 اوریگامی ماژوالر -7-9

زدن کاغذ است که از دو یا چند ورق کاغذ برای  "تا"اوریگامی، یک تکنیک  "یکان"یا  "واحد"یا همان  12اوریگامی ماژوالر

ای یا تک ورق های اوریگامی تک قطعهکنند که در آن استفاده از تکنیکتفاده میتر استر و بزرگخلق ساختارهای پیچیده

ها به صورت یک شکل مسطح خورد و سپس این قسمتمی "تا"ممکن نیست. هر ورق مشخص کاغذ به یک قسمت یا واحد 

ها تنش و شوند. این جاگذاریخورده مونتاژ می "تا"های یک پارچه یا ساختار سه بعدی از طریق قرار دادن زوایا در قسمت

، فراهانی خوشدونی) (2)شکل  دارد و نمایشی از یک مجسمه دارند.کند که مدل را در کنار هم نگه میاصطکاکی ایجاد می

1396) 

 

  

 

 

                                                 
10 Tessellations 
11 Tessellate 
12 Modular origami 

 موزاییک فرش یا تسلیشن)آرشیو نگارنده( -1شکل 
 (1396فراهانی،  خوشدونی)هایی از اوریگامی ماژوالرنمونه -2شکل 

 

 موزاییک فرشهایی از اوریگامی نمونه -1شکل 

 (1396فراهانی،  خوشدونی)
 



 

 

 

 

 

 اوریگامی مجازی: -7-10

هاست که کاربرد آن در زمینه اوریگامی متحرک است؛ در این روش طرح مورد نظر خود را در روشی ساده برای اوریگامیست

 کنند.  کنند و سپس با استفاده از نرم افزارهای فِلش و ماکرومدیا و یا نرم افزارهای اَدوبی اثر هنری را خلق میذهن ترسیم می
 

 : 13ی خیس و مرطوب"تا" -11-7

در این تکنیک از آب برای نرم کردن الیاف کاغذ استفاده می شود 

در این روش با استفاده از نوعی کاغذ که  .تر شکل بگیردتا راحت

-شود که الیافدر خمیر آن چسب وجود دارد و این چسب باعث می

شود های چوب بهم بچسبند و با خیس شدن، این چسب حل می

تا فرم دلخواه را به خود  و پس از خشک شدن، کاغذ سفت شده

 (18: 1390: "مهرک ایرانلو"نسون )نیک رابی (3. )شکل بگیرد
 

  اوریگامی نوار -7-12

 کردن "تا"از  ترکیبی زیرا قرارگیرند، "فرعی هایاوریگامی یا جانبی هایاوریگامی" دسته در توانندمی شده "تا "نوارهای

 بافندگی و اندپذیرفته این هنر از نوعی عنوان به را آن اوریگامی مندانقهعال وجود این با هستند که کاغذ بافتن و کاغذ

 (62: 1373دانند. )احمدی، می ژانر این از ایشاخه زیر را  اوریگامی

 

 هنرهای همگون با اوریگامی  -8
های ، کِرو فولدینگ، مدلآیریس فولدینگ، طراحی با برش کاغذتوان به کایریگامی، ازجمله هنرهای همگون با اوریگامی می

 دهیم.برای نمونه هنر کایریگامی را به شرح زیر ارایه می هندسی نام برد.

 

 14کایریگامی

برش  "به معنی "کلمات کایدر زبان ژاپنی کایریگامی از 

است و در مقابل  "کاغذ"معنای به و کامی یا گامی  "زدن

فقط در اوریگامی  شود.دیده می "تا زدن کاغذ"اوریگامی 

خورد و اختالف اوریگامی با کایریگامی در می "تا"کاغذ 

ها، خوردن در کایریگامی "تا"آن است که عالوه بر 

 (.50:1396)خوشدونی فراهانی  (4)شکل  هستند تقارن دارایکایریگامی به طور معمول  شود،کاغذ برش زده می

 

                                                 
13 Wet folding 
14 Kirigami 

ویس هایی از تای خیس و مرطوب توسط اریک جنمونه -3شکل

 (1396)خوشدونی فراهانی ،

 هایی هنر کایریگامی)آرشیو نگارنده(نمونه -4شکل 
 



 

 

 

 

 

 ابزار الزم اوریگامی-9
باشد که کاغذ اوریگامی معموال مربع ز برای ساخت اشکال اوریگامیایی دست و کاغذ میدر واقع تنها وسیله مورد نیا      

دار هستند و  بعضی دیگر شوند بعضی از کاغذها هر دو سمت رنگی و طرحهای مختلف یافت میو رنگ شکل است و در طرح

 آن، یک طرفشان ساده است. 

 

 ی اوریگامی"تا"هایپایه -10

 طراح در اولین( 1)جدولشوند. ساخته می هاآن با هامدل بیشتر که اولیه کاربرد دارد ی"تا"چند نمونه  اوریگامی در      

 (Beech، 2009 ( کند.ی استفاده می"تا" مدل اوریگامی از یک ساخت مرحله
 

 
 (1396)خوشدونی فراهانی ،ها در اوریگامی ، "تا": جدول نمونه  1جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اییه ستارهپا

Water bomb 
 زپایه بلینت

Blintz 

base 

 پایه مربع

Square 

Base 

 پایه بادبادک

Kite base 
 پایه پرنده

Bird base 
 پایه ماهی

Fish base 
      



 

 

 

 

 

 )نگارندگان( های اوریگامیانواع فرم -2جدول 

 

 ردیف تصاویر های اوریگامیانوع فرم

های زیکزاک ( کاغذshideنوارهای باریکی هستند که معروف به شاید ) نمونه اولیه تای کاغذ،

شدند تا رفتند. این شایدها گاهی به ریسمان باریکی متصل میشکلی در مراسم تطهیر بکار می

 مکان مقدسی را مشخص کنند. 

 1 

رست و یک کاغذ تا شده که با یک هدیه ارزنده همراه بوده است تا نشانی باشد برای ضمانت د

 بی نقص بودن هدیه.

 2 

های کاغذ که هدف آن خدمت اوریگامی تابعی از نقوش هندسی ساخته شده از طریق تا و برش

 باشد.باشد. بیشترین کارکرد آن ظروف، اشیا، قاب عکس، جعبه و گلدان میدر محیط زیست می

 3 

جان است. این ه و یا اشیاء بیمدل سازی اوریگامی به دنبال مدل سازی گیاهان و موجودات زند

های روش کاغذ و تا دست به گیرد و طرح در برابر محدودیتروش از میل به رئالیسم ریشه می

 باشد.ترین روش اوریگامی میزند. مدل سازی اوریگامی محبوبباز آفرینی می

 4 

 5 

 6  دار  های کاغذهای ساده یا طرحنقوش هندسی ساخته شده از طریق تا و برش



 

 اوریگامی آموزش-11 

 برای اجرای اوریگامی مراحلی باید طی شود تا به ساختار و فرم دلخواه دست یافت که به شرح زیر است:

 
 ایجاد عالقه -11-1

قه و آموزش صرف ولو بسیار عمیق بدون ایجاد عال .کم بازدهی با طرفه یک است فرایندی عالقه و اشتیاق بدون آموزش

 در فرد نتیجه ی مطلوبی در پی نخواهد داشت.  انگیزه

 
 شناخت در فرد جادای -11-2

شناخت سطحی است و زمانی که فرد از جایگاه و فایده ی کار هیچ شناختی نداشته باشد نسبت به آن کار بی  بدون آموزش

 تفاوت بوده و به زودی به فراموشی سپرده می شود.

لوب و محیطی کامال آموزشی قرار گیرد تا با ایجاد شناخت وی از موضوع، قدر آموخته ها را دانسته پس باید فرد در فضایی مط

 و به نحو مطلوب از آن ها استفاده کند.

 
 های فردیاستعداد یافتن -11-3

 هدف اصلی در این مقوله، کشف استعدادهای فرد و تقویت آن در جهت ایجاد فرم های خالق و کاربردی می باشد.

 
 مهارت قویتت -11-4

و تصویر تجسم خالق خیال پردازی و  در این بخش نیاز است که پس از یافتن استعدادها، مهارت های فرد را در زمینه ی

 با آموزش های الزم خیال را به واقعیت تبدیل کند. تقویت کرد تا  بتواندسازی فرم مجسم شده بر روی کاغذ برای ساخت اثر 

 
 خالقیت پرورش -11-5

رورش خالقیت در فرد، مهم ترین هدف از آموزش هنر اوریگامی است که با انجام مراحل گفته شده فوق امکان پذیر است. پ

 ،نادری) در این بخش، فرد با تکیه به دانش ها و مهارت های الزم، توانایی خلق یک اثر هنری خالقلنه را پیدا می کند.

 (1396،سیدتقوی

 

 

 

 



 

 

 

 

 ل با رویکرد و تاثیر خالقیتتجزیه و تحلی -12
با توجه به گفته های فوق، و آشنایی با ذهن خالق و فرم های اوریگامی، بررسی مفهوم فرم ها و رویکرد آن ها، نحوه ی قرار 

، تصاویر را به "تا"گرفتن اشکال ساخته شده اوریگامی سه بعدی و چگونگی دستیابی به چنین فرم هایی با استفاده از انواع 

 (2 -4جدول ،  1 -4جدول ) زیر تجزیه و تحلیل کردیم. صورت

 

 تحلیل اوریگامیِ هندسی تصاویر ردیف

1 

 

در این نوع طراحی هندسی، فرد خالق ابتدا طرح مورد نظر را در فکر خود تصور کرده 

و چون طرح قابل لمس نیست با خیال و خالقیت خود فرم را به صورت کامال ذهنی 

سازد، سپس در فضایی مجازی یا به وسیله چندین کاغذ برای می کند و آن راتصور می

 زند.آل و شکلی هندسی دست به کار و ساخت فرم میرسیدن به حجمی ایده

پازل  دمانیو چ "تا"، اندازه "تا"نوع  لیمحاسبه و تحل ،کندیم تردشوارکار را  چهآن

دارد بلکه در تجمع  خالقانه کردیاست و رو دهیشیو قطعه اند "تا"است. طراح نه فقط به 

آن هم از  یذهن  -یریتصو تیها و ماهآن یریقرارگ یها در کنار هم و چگونگپازل

و ساخت پازل در  دمانیمهارت خالقانه باال در چ یاستفاده کرده و اصواًل دارا تیخالق

 است.تر کوچک یهاسازه

ساختار نحوه در  نیرفتن او کنار هم قرار گ یبند بیخالقانه در حوزه ترک کردیرو گرید

که همه آن چه که موجب گرد هم آمدن همه قطعات  باشد،یهم گره خوردن آن م

 .باشد تواندینم تیجز خالقه ب یزیشده چ یهندس یگونه و حجمسطح

2 

 

های کاغذهای ساده یا طرح دارکه با و برش "تا"نقوش هندسی ساخته شده از طریق 

خورده و در هم چفت و بست شده تشکیل شده و در مرکز،  "تا"استفاده از چندین کاغذ 

ی کاغذ به نوعی است که ساختار هندسی "تا"نقطه اتصال قرارگرفته است. این برش و 

 توان از این فرم در معماری نیز بهره برد.گونه دارد و میو ریاضی

به ما یک رسیم که کنیم به فرم و حجم پلکانی میدر اصل به کل مجموعه که نگاه می

دهد. این فرم که حالتی فضای پلکانی و یک حجم هندسی و خاص محاسبه شده می

ای است که مانند اش، سازهی دقیق و حساب شده"تا"کنگره گنگره دارد به دلیل وجود 

رسد، اما از هر طرف که به این سازه نگاه شود، یک فرم کوه قوی و پایدار به نظر می

 انی است.تکرار شده و یکسان و پلک

 )نگارندگان( تحلیل فرم اوریگامیِ هندسی:  1 -4جدول 



 

 

 

 

 تحلیل اوریگامیِ هندسی تصویر ردیف

3 

 

خوردن به فرم سه  "تا"اندازه که فقط از طریق های هم در گسترده این حجم پازل، از مربع

و گره وجود دارد و طراح از طریق  "تا"شود، در کاغذ برای هر قاب پنج بعدی تبدیل می

ت پیدا کرده است که با کنار هم قرار و برش به قطعات حجمی کوچک دس "تا"تجسم این 

شود. اصوال در این طرح فقط برش بیرونی وجود گرفتن این قطعه ها، حجم اصلی حاصل می

های مختلف اندازه آن متفاوت است. چیزی دارد که همان کادر و مربع اصلی است و در پازل

تداعی کنیم عامل کند تا به فضای حجمی برسیم یا آن را که در این طرح به ما کمک می

 کند.  فرم ما را به یک پازل حجمی تبدیل می "تا"است که در این طرح، چند  "تا"اصلی 

ترین بحث در آورد. مهموجود میهای قایق شکلی به کند و حجمهای مختلف ایجاد میدرک بصری این طرح را، طراح از طریق پازل 4

کردن کادرهای مربع شکل که بعدها در دیزاین نهایی با تجسم و  "تا"طریق محاسبه رسیدن به پازل حجمی به این صورت است که از 

شود، به فرم حجمی منظم با تکرار تسلسل های مختلف از کوچک به بزرگ به یک حجم انتزاعی ها در کنار هم تشکیل میتکثیر این

رابطه انتزاعی و حساب شده بین مبنای متریال و نتیجه برسد که برای ذهن، جذاب و خوشایند باشد.. اگر بخواهیم از لحاظ بصری یک 

هایی برسد که تشکیل دهنده حجم اصلی است. در توان گفت، طراح توانسته با محاسبه خالقانه و دقیق به پازلنهایی داشته باشیم می

حساسیت شکل گرفته تا بتواند هایی حساب شده و مختلف است که در کنار هم با "تا"رساند اصل آن چیزی که مارا به این حجم می

های کوچکی از حجم بسازد. ممکن است ما حجم ببینیم اما این حجم نتیجه صفحه مربع شکلی است که با درایت خاصی محاسبه پازل

 شده تا در ذهن طراح و مؤلف بتواند به حجمی برسد که مد نظر او است و در تحلیل پروژه نهایی که حجم به صورت پلکانی در طبقات

شود، شاید برای مخاطب نشان دهنده مبنای اصلی طرح که سطح مربعی بوده نباشد اما چیزی که به طراح کمک کرده مختلف دیده می

ها یی را محاسبه کند که از اجماع آن"تا"های پازلی کوچک که از یک سطح، به یک حجم منظم هندسی مینیمال برسد که در قاب

ی هوشمندی که طراح "تا"و برش دارد این است که دراین طرح برش حرف چندانی ندارد و  "تا" حجم خالقانه شکل گرفته و مبنای

 و حجم ایجاد فرایند انتزاعی را تداعی کرده که فرایند حجمی انتزاعی و هندسی را ارایه دهد. "تا"برای سطح در نظر گرفته است 

که نه  یکوچک انتزاع یهاپازل قیبر ذهن و از طر هیبا تک شتریب، موضوع مد نظرو  عتیچهارچوب بدون توجه به طب نیدر ا طراح 5

است  دهیرس یامحاسبه شده یکاماًل هندس یو ذهن یانتزاع یفکر ندیبرآ کیدارند به  عتیخاص در طب یشکل نه و موضوعی تیماه

 هایپازل قیگرفته از طر مخاطب شکلکه در ذهن  یذهن ریندارد و خارج از ذهن شکل نگرفته است. تصو یرونیب ندیبرآگونه  چیکه ه

 یذهن تیکه ماه ییهافرم یتداع یعنیشکل گرفته  سمیکه بر اساس فرمال است شده دهیچ دارد یو هندس یانتزاع تیکوچک که ماه

 باشد.می یکامالً ذهن یالگو یو بر مبنا ددارن

است چرا که فقط طراح است که با محاسبه  تیخالق یبعدسهسازه  نیا یریعنصر در شکل گ نیترو معروف یبتوان گفت عامل اصل دیشا 6

بدهد که  هیرا به ما ارا یتیکل کیها در کنار هم توانسته پازل نیخالقانه ا دمانیها و چمخصوص و مشخص در قطعه یهاها و اندازه"تا"

 مخاطب مشکل است. یبرا نآ یاجرا و لیتحل یحت

که بل شده است یشده و کپ ریتکث ندیفرا کی تیماه نه و یرونیب عنصری الحاق آن به ، نهچوب ارزشمند است چهار نیکه در ا یزیچ 7

کرد اما در کل  اشاره یسنگ یبنا ایکوه  کیبه  آن با طبیعتبتوان در الحاق  دیشا .دارد آن یستیفرمال تیبر قابل هتکی ،فرم نیا تیماه

هر طرف نگاه  نیست. به یستیشده و فرمال ریو تکث مالینیفرم م از ریبه غ یزیاست و چ حراطذهن  جهینت یستیفرمال یکردهایرو

 تراشمکعب  کی ،فرم نیدر ا ،داشته باشد دیجد یبصر انیب کیدر هر جهت  دیشا که دینیبیتکرار چهارگانه م کیشما  یدکنمی

 .شودیم دهیکه از چهار جهت تکرار شده است دی، خورده پلکان



 

 
 

 

 

 

 گامیِ ماژوالرتحلیل اوری تصاویر ردیف

ای است شود به شیوهگفته میزدن کاغذ  "تا"ی بهگامیاور کانی ا( یواحد)ماژوالر  یگامیاور  1

تر استفاده تر و بزرگهدیچیپ یساختارها خلق یچند ورق کاغذ برا ایدو  که در آن از

 کنتک ورق مم ای یاهتک قطع یگامیاور یهاکیاستفاده از تکن. در این سبک کنندیم

ها به قسمت نیا در ادامه و خوردیم"تا"واحد  ایقسمت  کیکاغذ به قطعه هر  و ستین

در  ایقرار دادن زوا قیاز طر یبعد ساختار سه ای پارچه کیشکل مسطح  کیصورت 

که مدل  کندیم جادیای اصطکاک هاریجاگذا نی. اشوندیخورده مونتاژ م "تا"یهاقسمت

 .مجسمه دارند کیاز  یشینما و داردیرا در کنار هم نگه م

را  هایی درهم گره خورده و تلفیق شدهاگر از زوایای مختلف به این طرح بنگریم، فرم  2

اند اما از لحاظ ماهیت فرم کلی بینیم که از اجزایی یکسان و یک اندازه ساخته شدهمی

ه باشیم که از هر طرف توانیم یک فرم انتزاعی جدید داشتشبیه به هم نیستند؛ در واقع می

 به آن نگاه کنیم به فرمی قوی، تفکر برانگیز و متفاوت اما مشابه به هم برسیم.
 

برای شروع و ساخت فرمی ماژوالر یا واحد طراح نیاز به تفکری عمیق و ذهنی خالق دارد   3

ین مفاهیم ها، باید اصول و قوانو با تمرین و تکرار برای سازمان دهی درست و دقیق به فرم

را بداند تا به راحتی به فرم دلخواه دست یابد یا بتواند با ساختار شکنی به طرحی ایده آل 

 برسد.

در اوریگامی ماژوالر سازنده طرح بعد از تصویرسازی ذهنی و نامرئی آغاز به ساخت فرمی 

 کند.بٌعددار و ملموس می

الر باید از فرم هایی که شکل همانطور که بیان شده برای ساخت و ایجاد اوریگامی ماژو

یکسان و واحد دارند استفاده کرد و برای استحکام حجم باید ابتدا و انتهای فرم در هم 

چفت و بست شوند. از تکرار این فرم واحد به تعداد کم ایجاد طرحی ساده و مشخص دارد 

 ها ایجاد فرمی یکنواخت و شلوغ خواهد داشت. و برعکس آن تکرار فرم

 

 )نگارندگان( تحلیل فرم اوریگامیِ ماژوالر:  2 -4جدول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل اوریگامیِ ماژوالر تصویر ردیف

اگر از لحاظ بصری این فرم انتزاعی را ارزیابی کنیم متوجه خواهیم بود که طراح با   4

هایی رسیده است که تشکیل دهنده حجم اصلی و محاسبه خالقانه و دقیق به پازل

ند کهای مختلف، درک بصری را ایجاد میفرم دلخواه و چشمگیر است و از طریق پازل

کردن  "تا"آورد. پازل حجمی ما با استفاده از وجود میهای پیکان مانند به و حجم

ترین بحث در رسیدن به شود و مهمتعدادی کادر مستطیل شکل کنار هم تشکیل می

این فرم حجمی، بهره جستن از اشکال هندسی با تکرار منظم و انتزاعی واستفاده از  

یابیم که ما به ی دقیق به فرم ساخته شده در میی معین است. با نگاه"تا"تعدادی

رسیم، حجم ساخته شده نتیجه حجمی کامال هندسی و دقیق و محاسبه شده می

صفحه مستطیل شکلی است که با تفکر خالقانه و مهندسی، محاسبه شده تا طراح با 

 های هندسی به حجم دلخواه برسد.ساخت پازل

 

ای که شکلی خاص های انتزاعی و دفرم شدهوجه به طبیعت، با تکیه بر ذهن خالق خود پازلدر ساخت این سازه، طراح بدون ت 5

 سازد. در طبیعت ندارند و خارج از ذهن است را می

است چرا که فقط طراح است که با احجام  یریعنصر در شکل گ نیترو معروف یعامل اصل تیخالق نگارنده بر این باور است که 6

 یبرا درک آن ساخت و که اثری انتزاعی را خلق کند دتوانهم می کنارای هپازل دمانیدر چ معین یهااندازه ها و"تا"محاسبه 

 است. دشوارمخاطب 

که باعث  یزیچ .در کنار هم هستند یاست که به صورت تکرار ییهافقط فرم ید حاصل ذهن خالق طراح ونیبیم هآن چ 7

 ی هم عیمشابه فرم طب یبه فرم ،انیالبته ممکن است در پا ؛انهیگرا عتیاست نه طب یتسیفرمال یکردهایرو، شودیم یسازریتصو

 .ه استوجود آورده کل حجم را بکه  یمبینمیتکرار شده و در هم گره خورده  یالب فرمق کجا ی. در اینبرسد

 



 

 

 

 
 

 گیرینتیجه -13

همچنین  ،شده است انجام اوریگامی آموزش توسط پذیر عطافان فرم به رسیدن و ذهنی خالقیت ایجاد هدف با این مقاله

 یخود چه به صورت بصر ییو توانا تیبا قابل یگامیاور یهنر یهادر ساختار انواع مدل یو نوآور تیخالقنشان داده شد که 

کردن کاغذ  "تا" هیلدارد؛ چه در فنون او ییارتباط مقاوم و مؤثرتر، نقش بسزا جادیدر ا یشیو نما یو چه کاربرد ییو محتوا

 تیخالق .رساندن مفهوم و احساس یآن برا یهااز خصلت کیبا استفاده سمبل ریبه صورت تصو شینما یو چه از نظر ارائه برا

 یاز جنس دانش و درس دادن تیخالقتوان گفت نمی دارد. یابداع یتیخاص و بوده گانهیو  کتایکه  باشدیم یروان ندیفرا کی

 از تنها خالقیت . آموزشپروراند و کشفخالقیت را در افراد  دیبا بلکهاز جنس توانش و استعداد است  تیخالق و یا ستین

فرد  ی خالقانه قوه تحریک و استعداد کشف جهت در را فرصتی هیچ که هدفمند آموزشی، دارد امکان خالق آموزشی طریق

 یریتصو یو ذهن یمفهوم بصر تینها یب توانیم هم تاس یگامیاور یاصل یبرش که مبنا و "تا"حوزه در  .ندهد دست از

. با این شودیآن در نظر گرفته نم یبرا قفیس و ستیمحدود ن ی،و ذهن یانتزاع یرسازیتصو یریگشکل یزهامر .کرد جادیا

را در حوزه  هنیزم نیا ،باشد گرانیآثار دو  عتیاز طب یکه کپ بدون آن توانیرود میم انتزاعطرف ه ب تیچون ماه وجود

 رد.کاستفاده  خالق کیگراف یهایطراح

  



 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ 

 (. تهران، نشر مرکز.عتیکردن طب یاضی)تحت عنوان ر یانتقاد شهیو اند تهیمدرن(. 1373بابک، ) ،یاحمد

 (. پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت. مترجم: قاسم زاده، حسن؛انتشارات نیلوفر.1382اس بورن، الکس، )

(. نقش ساختار مدل هنری اوریگامی،در نمایش و بیان ارتباط بصری، دانشگاه پردیس 1396وشدونی فراهانی،امیرحسین،)خ

 .البرز

تهران؛  ،یلیتحت انتشارات وا رانلو؛ی، مترجم: مهرک ا for dummiesیگامی(. هنر کاغذ و تا اور1390) ک،ین نسون،یراب

 انتشارات: کتاب آوند دانش.

 .2737. روزنامه جام جم، شماره "تا کردن کاغذ شهیهنر و اند"(. 1388نرگس. ) ن،یالد شجاع

 .2مدرن، شماره  ییفضا هایهاز کاغذ تا شونده تا ساز یگامیاور یهنر سنت .(1383) رضا،یعل ،ینیعالءالد

اری طراحی تکیه، دانشگاه (، استفاده از اوریگامی برای دستیابی به فرم و کاربردهای نو در معم1394زادیان، مجتبی، )قاسم

 .پردیس تهران

  .ایمیمژگان؛ تهران: انتشارات کتاب ک ،ی(. تجسم خالق. مترجم: مقتدر1384، ) یشاک ن،یگاو

نه طریقت اسرارآمیز و آرامش بخش، مدی تیشن، هیپنوتیزم، "( 1381مکی، متیو؛ رابینزاشلمن، الیزابت؛ دیویس، مارتا، )

 .علیرضا، انتشارات: عطائی مترجمان: جمالیان، رضا؛ ظهیرالدین، ."ریلکس شدن پیشرونده، تعلیم

 ایجاد جهت آموزان، دانش ذهنی خالقیت روی بر اوریگامی آموزش تاثیر"(. 1396)سیدتقوی شیرین و سجاد سیدنادری، 

 6ماه  مرداد تهران، -رانیا یو شهرساز یعمران، معمار یالملل نیکنفرانس ب"پذیر انعطاف معماری

 . انتشارات: بهجتنیگزیبه آرامش با استفاده از طب جا یابیدست ،راتر از آرامش(. ف1381بین، فرید؛حاتمی منزه، افشین،)نیک 

 .ینسترن،تهران؛ انتشارات: نشر ن ،یلواسان داربخت،آزاده؛یب (. اصول فرم و طرح، مترجم:1380) وس،یوس وٌنگ،

 نی. انتشارات:  تجسم خالق.(. یادگیری خالق و آلفای ذه1388هاشمی، جمشید، ) 
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