
 كاراتيه كيوكوشن رسالة عدنان الَطرَشة إلى أهل 
---------------------------------- 

 قتال المتعدد لنيل الدرجات ال
------------------------- 

ِحيم  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

والصالة والسالم على خاتم األنبياا  والمرسالين نبيناا محماد و لاه   الحمد هلل رب العالمين،

 وصحبه أجمعين.

 كاراتيه كيوكوشن في العالم العربيإخواني مدربي وطالب 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 :سمعة الكيوكوشن
----------------- 

من أجل الحفاظ على سمعة أسلوب الكيوكوشن في العالم ومن أجل االرتقا  بممارسي هذا األسلوب إلى األفضل ليكونوا خير 

كيوكوشن المعلم )أوياما( متطلبات معينة من أهمهاا )القتاال المتعادد( كاراتيه  سس  ممثلين له خاصة عند القتال؛ فقد وضع مؤ

( وإلى )الدان الرابع(؛ فال يحصل أي العاب علاى إحادذ هاذد الادرجات إال أن بعاد أن يخاو  6لكل درجة بدً ا من )الكيو  

الكيوكوشن وتفخر بها وال تتساهل فيهاا،   القتال المتعدد المخصص لدرجته وهو أحد المتطلبات الفريدة التي تتميز بها مدرسة

وال تمنح )الدان الجديد( إال بشق األنفس وخو  الصعاب. فعلى كل مدرب كيوكوشن أن يحاافظ علاى هاذد الميازة ويطبقهاا 

على طالبه وال يتسااهل فاي مانح أحاد مانهم أي درجاة إال بعاد أن يخاو  القتاال المتعادد المخصاص لدرجتاه إضاافة إلاى 

 خرذ.المتطلبات األ 

وقد أخذت على عاتقي أن أروج )القتال المتعدد( وأنشرد ألهل الكيوكوشن في العالم العربي؛ ألنه من ناحية سيريح المادربين 

ا للمادربين، فيمكانهم انن أن   كثيًرا من إلحاح الطالب للحصول على )الدانات( دون أدا  القتال المتعدد وهو ماا يسابب حرجاً

يشترطوا عليهم أدا  االختبار والقتال المتعدد، ومن ناحية أخرذ فإنه سيكون مفخرة لكل طالب يؤديه مع المتطلبات األخرذ؛ 

 ألنه بذلك يثبت للناس أنه يستحق الدان الذي حصل عليه ويستحق التهنئة والمباركة عليه منهم.

)القتال المتعدد( ألي العب للحصول على درجة دان، أكون قد أغلقت باب الحصول وبهذا الترويج والنشر للزوم أدا  اختبار  

على )الدانات( بالطرق السهلة دون أدا  القتال المتعدد أو حتى دون اختبار في بع  الحاالت، وأكون أيًضا قاد سااهمت فاي 

كون مضاطًرا علاى ااجاباة علاى الحفاظ على سمعة الكيوكوشن. وكل العب يعلن مستقبالً عن حصاوله علاى دان جدياد ساي

 سؤال الناس له إذا كان قد أدذ )القتال المتعدد( مع المتطلبات األخرذ أم ال؟

وتشاجيعًا   -وعلى الرغم من أنني كنت أطبق القتال المتعدد على أوالدي وكذلك علاى طالباي، إال أناه بعاد ظهاور اانترنات  

أخذت في نشر القتال المتعدد الذي أنظمه والترويج له فيها. وكان من ذلك الحدث األول مان نوعاه   -كيوكوشن  كاراتيه  ألهل  

دان(،  4كأحد متطلباات اختباار ) ةالطرش( الذي خاضه محمد جولة 50في العالم العربي في مجال الفنون القتالية وهو )قتال 

( جولاة 50دان(، ثم بعد ذلاك )قتاال   3كأحد متطلبات اختبار )  ةالطرش( الذي خاضه عبد العزيز  جولة  40ثم بعد ذلك )قتال  

عند  ةالطرش أيًضا عبد العزيز( الذي خاضه جولة 50)قتال ، ثم دان(  4كأحد متطلبات اختبار )  ةالطرشعبد هللا  الذي خاضه  

 .دان( 4)تقدمه الختبار 

 القتال المتعدد:
------------- 

فاي الجادول   القتال المتعدد هو خو  الالعب لعدد من المباريات مخصص للدرجة المتقدم للحصول عليها كماا هاو موضاح

 ثانية(: 60أدناد، ومدة كل مباراة دقيقة واحدة )

 دان  4 دان  3 دان  2 دان  1 1-2كيو  3-4كيو  5-6كيو  الدرجة

 50 40 30 20 10 5 3 عدد المباريات 



بل ربما يكون هناك فوز   في هذا القتال يُشترط إكمال العدد المطلوب من المباريات فقط، وال يُشترط الفوز بجميع المباريات،

خاصة في  -في بعضها وتعادل أو خسارة في بعضها انخر، ويمكن أن تكون المباريات بال تحديد نتائج، وقد يتحول الالعب 

إلى مجرد كيس للتدريب إذا استنفذ نفَسه فيصبح متلقيًا للضربات دون القدرة علاى توجيههاا؛ ولهاذا فاإن   -المباريات األخيرة  

مور التي تساعد الالعب على إكمال العدد المطلوب مان المبارياات هاو التانفس وقدرتاه علاى الحفااظ علياه حتاى من أهم األ 

النهاية، وإال فمهما كان ماهًرا في القتال فذلك لن يفيدد إذا نفذ نفَسه قبل إكمال العدد المطلوب وسيفشل في هذا االختباار. وقاد 

ناكاامورا )جل( بطلي اليابان وبطلي العالم األول والثاني لمرتين متتاليتين وهماا: سبق أن فشل في تحقيق إنجاز )قتال المئة ر

مباراة. وقد عزوا السبب إلى الحر والرطوباة فاي ذلاك   49  (سانبيه)مباراة، و  31سوذ    (ناكامورا)، حيث لم يكمل  (وسانبيه

 اليوم.

 السنوات المطلوبة لكل دان:
------------------------- 

على كل من يتقدم للحصول على أي درجة من درجات الدان بشكل عام أن يكون قد واصال التادريب دون انقطااع لعادد مان 

السنوات يوازي على األقل عدد الدانات كما هو موضح في الجدول أدناد، أماا القتاال المتعادد فهاو مطلاوب فقاط حتاى الادان 

 الرابع:

 دة التدريـبمـ الدرجـــة

 سنة كاملة دان  1من الحزام البني إلى الحزام األسود 

 دان  1سنتان من تاريخ حصوله على  دان  2الحزام األسود 

 دان  2سنوات من تاريخ حصوله على  3 دان  3الحزام األسود 

 دان  3سنوات من تاريخ حصوله على  4 دان  4الحزام األسود 

( تسع سنوات من التدريب 9دان من الدان األول إلى الدان الرابع فهو يحتاج على األقل إلى )فحتى ينتقل الالعب من دان إلى 

 المتواصل دون انقطاع وهكذا دواليك.

هذا النظام الزمني ينطبق على الكبار والصغار، فأما الصغار الذين انخرطاوا فاي التادريب فاي سان الطفولاة وحصالوا علاى 

فعلايهم إعاادة إذا واصالوا التادريب دون انقطااع ف ،درجة )أطفال(ذلك عد يفالثانية عشرة دان وهم دون سن  1الحزام األسود  

أماا الاذين بادؤوا التادريب بعاد سان  .سان الثالثاة عشارةهم غعند بلووذلك درجة )كبار(  عادلدان لي  1زام األسود  الحاختبار  

 الثانية عشرة فاألعمار المطلوبة كحد أدنى للتقدم إلى هذد الدرجات هو بحسب الجدول أدناد:

 العمر المطلوب لكل دان:
---------------------- 

 دان  6 دان  5 دان  4 دان  3 دان  2 دان  1 الدرجة

 36 30 25 21 18 15 العمر

ن ينفعنا بما علَّمنا، وأن ينفع بنا غيرنا من وختاًما أسأل هللا تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأ

 المسلمين، وصلى هللا على نبينا محمد و له وصحبه وسلَّم تسليًما.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 مأخوك

 عدنان الَطرَشة


