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 تحدید عنصر التراث الثقافي غیر المادي   -1
     اسم العنصر �ما تستخدمه الجماعة المعن�ة : •

 المحّن�ة
 
 اسم آخر:  •

 الحّنا�ة
             
الثقافي غیر المادي(�شیر إلى مجال أو مجاالت التراث الثقافي غیر المادي عنوان مختصر ومفید لعنصر التراث   •

 الذي ینتمي إل�ه/إلیها):
 الممارسات االجتماع�ة :العادات والتقالید والطقوس التراث�ة.

 المهارات المرت�طة �الفنون الحرف�ة التقلید�ة  
 

 الجماعة (أو الجماعات) المعن�ة:  •
 النساء ممن لدیهن الخبرة في مجال الحناء. 

 
 الموقع الطب�عي لعنصر التراث الثقافي غیر المادي، ونطاق ممارسته ووتیرتها :  •

العنصر منتشر في جم�ع أنحاء دولة اإلمارات العر��ة المتحدة بال استثناء فأهل الواحات وأهل السواحل حر�صون  
 ، وهناك الكثیر من النساء اللواتي یتقن هذه الحرفة ، و�ماسنها في المجتمع .الحناءالتز�ن �على 

 
 كلمة):  200وصف مختصر لعنصر التراث الثقافي غیر المادي (و�فضل أال یتجاوز  •

ساحل الخل�ج منذ  دولة اإلمارات العر��ة المتحدة ،و تعد الحناء من أدوات الز�نة األساس�ة عند المرأة على امتداد  
لقد صاحبت  و   ،   ء حرفة الحناء وُعرفن �المجتمع �اسم المحن�ة أو الحنا�ة  ، �ما أتقنت الكثیر من النسازمن �عید  

اإلمارات�ة   قبلت المرأة أ�ما  ،  الفنون الشعب�ة المتوارثة في مختلف مدن و�لدات إمارة أبوظبي  طقوس الحناء العدید من 
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�ما تعددت الروا�ات حول مصادر  على الخضاب �الحناء منذ القدم وذلك اقتداء برسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم،
  )1(.و الهند و�یرانأعمان ل :ما بین اإلنتاج المحلي والمستورد من �عض الدول ، مثالحصول على الحناء 

في  ، وذلك  المحّن�ه : وهي المرأة التي تقوم بوضع الحناء على أیدي النساء �طر�قة الرسم والنقوش لغرض الز�نة  
حیث تقوم   المعروفة في اإلمارات والكثیر من دول الخل�ج وغیرها.  التقالید  الكثیر من المناس�ات واألفراح وهي من  

تقوم �غسلها  ثم   اء وذلك �جلب أوراق الحناء من شجر الحناء أو شراء أوراق الحناء من ال�اعة، المحن�ة �عمل الحنّ 
تنق�ة الحناء   ذلك  لدقها وتنع�مها ، یليوضعها في المنحاز أو ما نسم�ه "الهاون"  و تجف�فها  و وتنظ�فها من الغ�ار  

  )2(. شیلة سوداء ناعمة تسمح للحناء الناعم �المرور من فتحاتها الصغیرة بواسطة من الشوائب 
 

�الماء المغلي و�الل�مون ال�ا�س أو الطازج،     �خلط الحناء الناعم  كما تقوم الحنا�ة �عمل�ة تحضیر عجینة الحناء  
المحن�ة  ، علمًا �أن  جاهزًا لوضعه على الیدین والرجلین  للز�نة  ، �عدها �ص�ح  ساعة �املة    تعر�ضه للشمسثم  

 )3(.مقابل عملها هذا أجرتحصل على 
 

من �عض لعالج  وغیرها من المناس�ات في العدید من األغراض ، من أهمها ا�ستخدم الحناء في األعراس واألع�اد  
�مارسون أعماًال تتطلب التعرض للشمس   �عالج ، ومنهم األشخاص الذین �ستخدمون الحناء  فالرجال  ،  األمراض

  تحدث التشققات التي  من  شفاء  الفي  حیث تفیدهم الحناء  ن  و ن والمزارعو ن والحدادو المالح  وتقل�ات الطب�عة ، مثل :
 )4(.فصل الص�ف ، وتعرضهم للسیر على الرمال الحارة الس�ما فيفي �اطن أیدیهم وأرجلهم من جراء أعمالهم 

یتحنون أسفل أرجلهم    لحناء �ثیرة للرجال والنساء واألطفال، أما الرجال  افوائد  في هذا المجال :  ال�از�ة    الراو�ةتقول  
، �ما یوضع الحناء على الرأس  أ�ضاً  عن حرارة الشمس الاله�ة "الرمضة" وهو عالج للعیون وذلك "قاعة رجولهم" 

،  من السفر أو من مكان �عید    هن الحناء �عد عودة أزواجف�ضعن  أما  �عض النساء    ، نه یبرد على الشخصأل
  ، �ذلك یوضع الحناء للطفل عند طلوعه من األر�عین ونخلط مع الحناء الكر�م  وال�عض یتحنى في أي وقت للز�نة.

  )5(لملح والمرة.المحلب واضاف الورس �ما �ض�ف ال�عض أ�ضًا و�ما هو معروف �أن الكر�م له فؤائد �ثیرة و�
 

 خصائص العنصر  -2
الممارسون/ المؤدون المعنیون �شكل م�اشر �أداء عنصر التراث الثقافي غیر المادي  وممارسته (�ما في ذلك   •

 االسم والجنس والفئة المهنّ�ة...إلخ):  
 مختلف األعمار" البنات والشا�ات والنساء �بیرات السن".من النساء 

 
 

 . 57ص    ، 2008 هیئة أبوظبي للثقافة والتراث،  ،1ط  الحناء في اإلمارات إمارة أبوظبي نموذجا،   موسى سالم الهواري،  )1( 
 .59ص   ، 2008 هیئة أبوظبي للثقافة والتراث،  ،1ط   ، نموذجاً مقابلة لشما الن�ادي من �تاب موسى سالم الهواري،الحناء في اإلمارات إمارة أبوظبي   )2( 
 . 61ص    ، 2008 هیئة أبوظبي للثقافة والتراث، ، 1ط  ، الحناء في اإلمارات إمارة أبوظبي نموذجاً  موسى سالم الهواري،  )3( 
 .24ص  ، 1998 ، الدوحة، 1ط الحناء ز�نة المرأة في الخل�ج،  صالح أحمد غر�ب،   )4( 
 . 2019/ 1/ 21واحة العین، بتار�خ ، مدینة العین، مقابلة میدان�ة مع ال�از�ة علي جابر المنصوري  )5( 



مارسته وأدائه و�نما �ساهمون في إدامة ممارسته  مشار�ون آخرون معنیون �العنصر ولكن �طر�قة ال ترتقي إلى م •
أو �سهلون عمل�ة ممارسته ونقلها ( مثل الذین �حضرون مكان أو مسرح األداء أو األز�اء أو الذین �قومون �مهام  

 : ) التدر�ب أو اإلشراف أو الرعا�ة 
 ن . و المزارع  -ن و الحداد -ن  و المالح -ن و ال�ائع

 
 العنصر  أداء أو ممارسة اللغة/ اللغات المستخدمة في  •

هاز�ج الشعب�ة والحكا�ات أثناء ممارستهم  وفي األ  ،بین المعنیین �العنصر  تستخدم اللهجة المحل�ة في التخاطب  
 ع�اد وفي مناس�ات لیلة الحناء في مواسم األعراس . و�األخص في األ، للحناء 

�ممارسة العنصر ونقله (نحو األدوات/ المعدات/ األز�اء/ األماكن/ واألدوات الطقوس�ة  العناصر الماد�ة المرت�طة  •
 (إن وجدت) 

الشیلة السوداء    المنحاز للتنع�م،  الماء،  اللومي ال�ا�س الطازج،،  أوراق الحناء:  دوات الالزمة لممارسة هذه المهنةاأل
 للنخل. 

 
 �ممارسة العنصر المعني ونقلهعناصر غیر ماد�ة أخرى(إن وجدت) مرت�طة  •

 السعیدة. رت�اط الحناء �األع�اد والمناس�اتاألهاز�ج الشعب�ة  خالل ممارسة العنصر ال

 الممارسات العرف�ة(إن وجدت) التي تحكم االنتفاع �العنصر أو أي جانب من جوان�ه   •
األع�اد.�حكم عمل�ة ظهور العنصر عادات وتقالید متعارف علیها �لیلة الحناء ومواسم   

 
 طرائق النقل  إلى األعضاء اآلخر�ن في الجماعة  •

 عن طر�ق التعل�م والتدر�ب �ذلك  �نتقل  ، و نقل الخبرات والمهارات من األمهات إلى بناتهن  ینتقل العنصر عن طر�ق  
 مهمًا في تنم�ة  �ما تلعب وسائل اإلعالم دوراً ،  الموجه في بیوت الحرف�ات وامهرجانات ، والمعسكرات التراث�ة  

 .الوعي �العنصر وانتشاره 

 المنظمات المعن�ة (منظمات المجتمعات المحل�ة والمنظمات غیر الحكوم�ة أو غیرها، إن وجدت):  •
 ، بیوت الحرفیین .لتراث�ةا مهرجاناتالمعارض و ، اللش�اب وا وزارة الثقافة ، لس�احةوا لثقافة دائرة ا

 
 حالة العنصر: قابلیته على ال�قاء واالستدامة  -3

 التهدیدات التي تحدق �ممارسة العنصر في س�اق الجماعة/ الجماعات المعن�ة ذات الصلة:   •
التوجد تهدیدات تواجه ممارسة العنصر وانتشاره ، حیث التزال األسرة اإلمارات�ة تمارس الحناء ضمن تقالیدها  

 المتوارثة . 
 



 والنفاذ إلیها)الب�انات: القیود علیها، واألذون الخاصة (�جمعها -4
 موافقة الجماعه/ الجماعات وانخراطهم في جمع الب�انات:  •

 في الحفاظ على التراث. الدائرة�جاب�ًا ح�ال جمع المادة و�عززون دور إتظهر الجماعة تفاعًال 

 القیود المفروضة على الوصول إلى الب�انات واستعمالها:  •
المرت�طة بهذه الحرفة، بل یوجد تعاون بین المؤسسات الرسم�ة والخاصة  ال توجد قیود على المعلومات و الخبرات 

 المعن�ة �التراث، والجهات التي تقوم �حصر وتوثیق عناصر التراث.
 

 مزودو المعلومات من خبراء ورواة وغیرهم (أسماؤهم، مكانتهم، انتماؤهم): •
 واحة العین. مدینة العین، مقابلة میدان�ة مع ال�از�ة علي جابر المنصوري 

 
 توار�خ جمع الب�انات وأمكنتها:  •

 . 2019/ 21/1مدینة العین، واحة العین، بتار�خ  
 

 مصادر المعلومات عن العنصر (إن وجدت) -5
 األدب�ات: �تب، مقاالت، ....وغیرها:  •

 والتراث، هیئة أبوظبي للثقافة  ،  1ط الحناء في اإلمارات إمارة أبوظبي نموذجا،  موسى سالم الهواري،  -
2008 . 

 . 1998  ، الدوحة،1ط الحناء ز�نة المرأة في الخل�ج، صالح أحمد غر�ب، -
 . 2010یولیو  19 جر�دة الب�ان، -
 . 2013مارس  9 جر�دة الب�ان، -

 . 2010سبتمبر  8 جر�دة الب�ان، -

 وجدت):المواد السمع�ة وال�صر�ة، تسجیالت إلخ في األرش�فات والمتاحف والمجموعات الخاصة (إن  •
 توجد �عض التسجیالت المتعلقة �الحنا�ة ودورها في وسائل اإلعالم.

 
 مواد وثائق�ة، وأدوات في دور األرش�فات والمتاحف والمجموعات الخاصة (إن وجدت):   •

 توجد مواد وثائق�ة تطرقت للحناء في الكتب التراث�ة، �ما توجد صور للحناء وطر�قة تجهیزه.  
 

 عمل�ة الحصر ب�انات حول  -6
 الشخص (األشخاص ) الذي قام �إجراءات التصن�ف ، و الجمع   •

 .رق�ة صب�ح خم�س سعید الكعبي  



 
 تار�خ إدخال المعلومات إلى قائمة الحصر:  •

9/6/2015 . 
 

 الصور  •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 .  )6( المنحاز �ستخدم لسحق الحناء ل�ص�ح ناعما

 
 
 
 
 
 
 

المنحاز إلى أن ینعم و�عدها تقوم �إحضار شیلة سوداء ناعمة تسمح للحناء الناعم �المرور من  تقوم بدق الحناء في 
  )7(.فتحاتها الصغیرة تمهیدا لعجنه �الماء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )8(.ضاب األعراس والمناس�ات السعیدةخ

 
 . 2015/ 9/6 تار�خ اإلنشاء:       
 . 2020/ 15/8تار�خ التعدیل:       
 رق�ة صب�ح خم�س سعید الكعبي.  اسم المستخدم:       

 
 

 
 .2010یولیو  19جر�دة الب�ان ،  )6( 
 .2013مارس  9جر�دة الب�ان ،  )7( 
 .2010سبتمبر  8 جر�دة الب�ان، )8( 


