
 

 تاریخچه کمربند هنرهای رزمی
انرادای   تک رزم، مشهورترین تئوری درباره منشا اصلی سیستم رنگ بندی کمربندد ادا در   فروشگاه اینترنتی رزمی بر اساس تحقیقات

برای معرفی رنگ بندی بر مبنای دان از  0881اولین بار در داه  مطرح کرده است. جینورو کانو برای” جیگورو کانو“رزمی را پدر جودو 

 رزمدی کدرده بدود. در ابتددا از وایدد اوبدی       استفاده کرد. قبل از وی، استاد کریو ژاپنی اقدام به ارائه گوااینامده انرادای   کمربند مشکی

“Wide Obi” اسدتفاده قدرار مدی     اوبی سفید و مشکی مدورد انرجویان در کیمونو در حال تمرین بودند، تنها  استفاده کرد و انگامی

 .گرفت

بندی کمربند برای نشان دادن درجه انرجویان بدود معرفدی گردیدد. سدایر سدبک       جودوگی که یک سیستم رنگ 0011در اوایل صده 

مدی ییدر از   سبک درجه بندی در سدبک ادای رز   رزمی ترکیباتی از این سیستم را به کار گرفتند و درجه اا را مشخص کردند. این اای

 .در برنامه اای رزمی نیرواای دریایی یرب به کار گرفته شده بود شرق زیاد به کار گرفته نشد با اینکه

شدود در   با یکدیگر برابر نیستند. در برخی کمربند مشکی بعد از سه سال تمرین اعطا می رنگ اا و رتبه بندی اا در بین انراای رزمی

یابد. برخی از کالس اای انراای رزمی از طرح اا و نوشته ادای   ال شاید انرجو بتواند به آن دستحالیکه در برخی دیگر بعد از ده س

طور مثال تکوانددو ربدای دان یدک،     روی کمربند مشکی برای نشان دادن رنگ اا و درجات مختلف استفاده می کنند، به دوخته شده بر

دان  ی ژاپنی یکی دیگر از سیستم اای تقسیم بندی کمربند سدیام بده ندام   انر اای رزم دو و سه از این سیستم استفاده کرده است. در

ایلب برای ” به کسی که درجه دان را در اختیار دارد“ مطرح می شود که به شکل خطوط روی کمربند مشکی دوخته می شوند. یودانشا

خطوط و افزایش خطوط بدر   اقی می ماند ولیدرجه کمربند سیاه را در اختیار دارند. کمربند مشکی، مشکی ب کسانی مطرح می شود که

 این در حالیست که برخی از انراای رزمی، دان ادای بداالتر رندگ کمربندد نیدز      .روی آن نشان از ارجحیت و باال بودن درجه فرد دارد

سدفید ایلدب در    سدفید مدی بندندد. کمربندد قرمدز و      تغییر می کند.در جودو و برخی از فرم اای کاراته، دان اای ششم کمربند قرمز و

کمربندد قرمدز را    روند و کمربند مشکی بیشتر حین تمرینات بسته می شود. در برخی آموزشگاه ادا،  مناسبت اای تشریفاتی به کار می

 .جوجیتسو، رنگ شیهان و باالتر از آن کمربند بنفش به تن می کنند به فرد اعطا می کنند و در برخی از کالس اای 01یا  0در دان 

نشدان   , باشد به اامیت وارزش و مفهوم کمربند اا آشنا است و می داندد کده رندگ آنهدا     ر کسی که آشنا با انراای رزمی میامروزه ا

از سه رنگ سفید ، قهدوه ای و مشدکی اسدتفاده شدده      دانده مفهومی می باشد. اولین مفهوم آن در رنگ ظاارش است. در گذشته فقط

مدت اا تمرینات سدخت   وع می کرد کمربند عادی لباس که در آن زمان معمول بوده، بعد ازرزمی را شر است. وقتی کسی تازه انراای

از سال اا به رنگ تقریبا مشکی در می آمده است. بندابراین کمربندد سدیاه      رنگ آن به تدریج در اثر کثیف شدن به رنگ قهوه ای و بعد

 .آموزش دیده باشد ,ر یک رشته رزمیمعنی است که شخصی با سعی و کوشش زیاد به مدت چند سال د بدین

و  تمرینات بسیار سخت و ریخته شدن خون بر روی کمربندش رنگ آن از سفید بده قرمدز   در گذشته یک رزم کار در اثر مبارزه مداوم و

وده اسدت.  رزمی کار  سفید امراه با لکه اای قرمدز  بد   یا قهوه ای و مشکی متمایل می شده است. بعد از سال اا تمرین کمربند شخص

رنگ کمربندد اندر ادای     .اای ویژه کمربند برای درجات مختلف برگرفته از تمرینات راابان بودایی است سیستم حاضر مربوط به رنگ

معموال سفید اولین رنگ کمربند کاراته است و رنگ اا در نهایدت بده رندگ     .رزمی از روشن ترین رنگ به سمت تیره ترین رنگ می رود

 .ختم می شوندقرمز یا سیاه  اای

تکوانددو ترتیدب    رنگ اای سفید، زرد، نارنجی، سبز، آبی، بنفش، قهوه ای و سدیاه اسدت. در   رده بندی رنگ اای کاراته به ترتیب شامل

کمربند بزرگساالن در رشته ی جوجیتسوی برزیلی به صدورت سدفید،    رنگ اا به صورت سفید، زرد، سبز، آبی ، قرمز و سیاه است. رنگ
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به صورت سدفید، زرد، ندارنجی و    ای ، سیاه و قرمز است. ترتیب رنگ کمربند کودکان در رشته ی جوجیتسوی برزیلی قهوه آبی، بنفش،

 .رزمی بر اساس رنگ کمربنداای کاراته ی سنتی عمل نمی کنند سبز می باشد. ایچ یک از سازمان اای انراای

از آن ادا ادم    کمربنداا برای نشان دادن مقام استفاده می شود البته احتمال اسدتفاده نکدردن   در بسیاری از انراای رزمی چینی از آن

اای برنزه، خاکستری، سبز، قهوه ای و سیاه اسدت. انجمدن    به ترتیب به صورت رنگ MCMAP وجود دارد. رنگ کمربنداا در انجمن

ترتیب رنگ اا بده صدورت سدفید،     .ی ترتیب آن اا فرق می کندتقریبا از امان رنگ اا استفاده می کند ول (ATA)  تکواندوی آمریکا

 .باشد می سیاه و قرمز –ترکیب سیاه  نارنجی، زرد، سبز، بنفش، آبی، قهوه ای، قرمز،

معمدوال   .استفاده از کمربنداای سنتی از مچ بنداا و زانوبنداای رنگی استفاده مدی کنندد   در بسیاری از انراای رزمی ترکیبی به جای

آن اا نائل می شدوند. آن عددداا بخشدی از سیسدتم رتبده       ان با دریافت رنگ اای متعدد کمربند، به یک رتبه ی عددی ام درانرجوی

ار یک از رنگ ادا اسدتفاده    سیستم اا پرکاربرد استند چون از آن اا برای رتبه بندی درجه اای پیشرفته تر بندی عددی استند. آن

استند. اولویت عدداا در باشگاه اا فدرق مدی کندد. بدرای رندگ ادای        Gup و Kyu  ،Dan می شود. سیستم اای رتبه بندی عددی

 .استفاده می کنند Kyu و Gup سیستم اای مختلف از
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