
 اإلمارات العر�ّ�ة المتحدة

      إمارة أبوظبي        

 

 إستمارة العنصر 

   غیر المادي تحدید عنصر التراث الثقافي -1

 اسم العنصر �ما هو مستخدم:  •

 الحناء  

 

 أسم آخر للعنصر (إن وجد )  •

 الحنه

 

مجاالت التراث الثقافي  عنوان قصیر لعنصر التراث الثقافي غیر المادي (محتو�ًا على إشارة للمجال أو   •

 غیر المادي الذي ینتمي إل�ه /إلیها): 

 الممارسات االجتماع�ة  : العادات والتقالید والطقوس التراث�ة 

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

 ه: �نعالممارسون والجماعات الم •

 ��ار السن    -األطفال–الفت�ات  -النساء  

 

 الموقع الجغرافي للعنصر وانتشاره:   •

 كافة مناطق دولة اإلمارات العر��ة المتحدة

 

 وصف مختصر للعنصر:   •

بیت من  حوي    �خلو    ، حیث لم �كن  في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة    الحناء من الموروثات القد�مة

فقبل أن تكون ز�نة ومادة جمال�ة    ،البیوت من رائحة شجیرة الحناء لما لها من أهم�ة عند النساء قد�مًا  

واألوجاع.    األمراض  �عض  لعالج  تستخدم  طقوس  كانت  من  جزء  والفت�ات  و وهي  النساء  احتفاالت 

http://dctabudhabi.ae/


 .    وز�نتهن 

 زراعة الحناء :  

الحناء   أنواع  و�التالتختلف  زراعتها  مناطق  الشجرة  �اختالف  هذه  فیها  تع�ش  التي  البیئة  �اختالف  ي 

الشمال�ة من الدولة،  و وأ، المزروع في المناطق  النوع  ال�اطنة في سلطنة    فيفضل انواع الحناء  منطقة 

  طرف أعلى    تزرع  �انت  ) �أن الحنة في الماضي    2تذ�ر الراو�ة ش�خة الشامسي: (، وهنا  )    1ُعمان(

�شكل عام    اءحشه "قصه " ینمو مرة أخرى �شكل أفضل. والحن�عد  أعواد ،و ل على شكل  یالنخ   مزارع  

تكون البذور.  وأوضحت الراو�ة شمسة راشد  ان ت  فترة الشتاء،  و�قص قبل  منینمو أسرع في فترة الق�ظ  

  أمتار تتم عن طر�قة العامد و�زرع على طول عشرة    ء) في الماضي �انت زراعة الحنا  3الشامسي: (

شهور في فتره الشتاء    3�أخذ في النمو قرا�ة الشهر�ن في فترة الق�ظ ، و�تأخر في النمو قرا�ة  تقر��ًا، و 

 �سبب برودة الجو . 

 : اء اعداد خل�ط الحن

تشیر الحناء  خلطة  إعداد  :    وحول  النع�مي  ش�خة  �أن  4(الراو�ة  الحنه    ه)  أوراق  قص  یتم  �عد 

في الشیلة ( وقا�ة)    اونخله  ا�عید عن الشمس ، و�تم دقهتوضع في مكان  ثم  أ�ام    3على مدار  تجف�فها

ك لفتره  تر تُ جنها �الماء المثور" المغلي "  �الل�مون ال�ا�س ، و ع خف�فة، وأخذ الكم�ة المراد استخدامها ثم  

الشامسي:  الراو�ه شمسة  وأضافت  االستخدام.   الص�ف     )    5(  قبل  فترة  في  وقت قصه  �حین  عندما 

یوم،   لمدة  الحوش  في  (  ُ�جفف   " "عسفه  یتم  وُ�مأل6و  "(  في   )  �عض  7"الیواني  وفي  وُ�حفظ،     (

أو إهدائه لمحتاج .  وفي حالة   توز�عه ألي �ان  یتم  الفتاة  احت�اج  األح�ان  أو  یتم دق  �حنت لل  المرأة  ة 

الحن الكم�ة    اءأوراق  �القماش ، وُتعجن   " ُینخل  العلب في    المطلو�ة�المنحاز، و"  في  المت�قي   وُ�حفظ 

 الثالجات لیدوم فترة أطول.  

 أشكال التز�ین �الحناء :  

تبرز �عض النقوش التقلید�ة في المناس�ات الوطن�ه ولدى الجدات .ومن أشهر النقوش في ذلك الوقت "  

 
 . 34،35،ص2008شیخة محمد الجابري ،زینة وأزیاء المرأة في دولة اإلمارات "زینة الجسد " "  ) 1( 
 . 2019/ینایر/21میدانیة مع الراویة شیخة علي الشامسي ، في منطقة شعاب االشخر،مدینھ العین ،االمارات العربیة المتحدة ، بتاریخ األحد  ابلةقم) 2( 
 . 2019/ینایر/21میدانیة مع الراویة شمسة راشد الشامسي ، في منطقة فلج ھزاع  ،مدینھ العین ،االمارات العربیة المتحدة ، بتاریخ االحد  لةقابم) 3( 
 . 2019ایر//ین22میدانیة مع الراویة شیخة سیف النعیمي ، في منطقة الواحة  ،مدینھ العین ،االمارات العربیة المتحدة ، بتاریخ االثنین  قابلةم) 4( 
 میدانیة مع الراویة شمسة راشد الشامسي ، المصدرالسابق .  بلةقام) 5( 

 : بمعنى تحریك األغصان  لیتساقط  ورق الحنھ أي تصفیھ الورق من األغصان . سفھع) 6( 

 . الكلمة على خیوط ُمعَدَّة لصناعة أكیاس الحبوب لیواني : مفرد یونیھ ، یطلقا) 7( 



من األمام والخلف �الحناء. و" القصة" وتكون على األصا�ع ونصف أو  الغمسة" وفیها تغمس الید �املة  

كامل راحة الید ، و" الشراع" وتكون على شكل مثلث ، و" الروایب" وتكون على أطراف األصا�ع، و"  

 )  8التیلة" وتكون نقطة على شكل تیلة دائر�ة . و" حنة الكازوا" على شكل ح�ة الكازوا (

    :في العدید من االستخدامات ، من بینها)     9تبین الراو�ه شمسة الشامسي (  �ما  أهم�ة الحناءوتبرز  

) للتبر�د على رأسه  الرجل  حیث توضع �م�ة �س�طة من عجینة الحنا على رأس الشخص (    آالم الرأس  

 خاصة في فترة  الص�ف �اإلضافة إلى ُتحن�ه قاع األرجل.  

، حیث  حملهن    امل في بدا�ة شهورو خاصة الح  ، النساء  التي تصیب  آالم ال�طن  �ستخدم في عالج  كما  

والمحلب والصمغة وُ�ترك في �وب الماء حتى الص�اح،  وُ�صفى    ءدواء مكوناته من الحنا  المرأة    ُتسقى 

،    4لمده  المرأة  وتشر�ه   التي تصاحب  و أ�ام  المغص ومن اآلالم  التخف�ف من  الشراب في  �ساعد هذا 

لمعان روهو �مثا�ة عالج   ه عط�) : فائدة الحنه للشعر حیث �ُ  10الراو�ة ش�خة النع�مي (  تبین  الحمل. و 

 لقشرة الرأس. 

الكو�تي(  الحظ  الراوي  ماأكده  األو )     11وهذا  :    لیین�أن  "  قالوا  خز�نه  اللیل  وحنه  ز�نه  النهار  حنه 

 عالج" . 

صالونات من أجل الحصول  ل أما النقوش الحدیثة للحناء فقد اتخذت أشكاال متعددة وصارت المرأة تلجأ ل

، إال أن النقوش التقلید�ة  )12(المحل�ة والهند�ة والسودان�ة   النقوش   ازج مععلى أحدث النقوش التي تتم

 . في المناس�ات الوطن�ه واالحتفاالت التراث�ه   مهاتنا وأكف أونراها على   الزالت موجودة 

 

 خصائص العنصر  -2

(�ما   وممارستهعنصر التراث الثقافي غیر المادي  �أداء  �شكل م�اشر    الممارسون/ المؤدون المعنیون   •

 في ذلك االسم والجنس والفئة المهنّ�ة...إلخ):  

 �عض الرجال ، عمارالنساء والفت�ات من مختلف األ 

 
 . 111،ص2017، دیسمبر 2018لة تراث،تصدر من نادي تراث االمارات، العدد جم) 8( 
 ة میدانیة مع الراویة شمسة الشامسي، المصدر السابق . بلقام) 9( 

 بلة میدانیة مع الراویة شیخة النعیمي ، المرجع السابق .قام) 10( 

 2019/ مارس / 24حد میدانیة مع الراوي الحظ الكویتي ، باحث في دائرة  أبوظبي للثقافة والسیاحة، بتاریخ اال مقابلة) 11( 

 44شیخة محمد الجابري ، مرجع سابق ،ص    ) 12( 



 

 

 مشار�ون آخرون مرت�طة أعمالهم �العنصر:   •

 عشاب . ال�اعة المعنیون بتسو�ق األ-

 .العمالة الوافدة -

 وتحضیرها  األشخاص المعنیون بزراعة نبتة الحناء-

 

 اللغة/ اللغات المستخدمة (في العنصر):   •

 من تجف�ف أو عجن.  اءعداد الحنإ اللغه المحل�ة التي تقال وقت 

 والمسم�ات التي تطلق على الحناء �اللهجة المحل�ة  

ال  العناصر • مثل:  الماد�ة   ، وانتقاله  العنصر  �ممارسة  الفضاءات/  مرت�طة  األز�اء/  المعدات/  األدوات/ 

 الطقوس�ة (إن وجدت): واألدوات 

/ال الحنه  / ل�ورق  الطازج  أو  ال�ا�س  سواء  إلى    مون  �االضافة  المعصار/  ة  مرط�الز�وت  الالوعاء/ 

 واألعشاب االخرى التي تضاف إل�ه. 

 

 :  مرت�طة �ممارسة العنصر المعني وانتقاله(إن وجدت) عناصر غیر ماد�ة أخرى  •

 المصاح�ة لطقوس الحناء في األعراس واالحتفاالت .   األغاني ، الرقص ،األهاز�ج  -

 اء. عداد الحنإ األحادیث الشفاه�ه التي تقال وقت  -

 اء. عداد الحنإلرشادات والقواعد  التي �جب ات�اعها اإل -

 الممارسات العرف�ة التي تحكم عمل�ة الوصول إلى العنصر أو أي مظهر من مظاهره:   •

 �مارس هذا  العنصر وفق األعراف والعادات والتقالید السائدة في المجتمع .  

 

 اآلخر�ن في الجماعة:   األعضاء نقل العنصر إلىطرائق  •

العنصر. تحدثهم عن  من  لالستفادة  الك�ار  العنصر  -مجالسة  أداء  وقت  الخبرات    -المشاهدة 



 والمعلومات التي تنقلها األمهات إلى بناتهن  

 الجمع�ات/ ومنظمات المجتمع المدني وغیرها) (إن وجدت): المنظمات /المنظمات المعن�ة ( •

والس�احة. للثقافة  ابوظبي  والتراث�ة  -  دائرة  الثقاف�ة  التراث  -  الفعال�ات  تراث�ة    -جمع�ات  أند�ة 

 مراكز الحرف التقلید�ة- ؤسسة التنم�ة األسر�ةم- أخري في الدولة

 

 حالة العنصر: قابلیته على ال�قاء واالستدامة  -3

 التهدیدات التي تحدق �ممارسة العنصر في س�اق الجماعة/ الجماعات المعن�ة ذات الصلة:  •

 دون تهدیدات  الیزال العنصر ممارسًا في إطار العادات والتقالید 

                        

 الب�انات: القیود علیها، واألذون الخاصة (�جمعها والنفاذ إلیها)  -4

 موافقة الجماعه/ الجماعات وانخراطهم في جمع الب�انات:   •

 خرى المعن�ة �العنصر على جمع الب�انات. أل یوجد تعاون مشترك بین ال�احثین والممارسین والجهات ا  

 الب�انات واستعمالها: إلى مسألة النفاذ القیود المفروضة على  •

 هناك قیود مفروضة على الوصول إلى الب�انات ذات الصلة �العنصر.  ال توجد 

 

 أسماؤهم، مكانتهم، انتماؤهم): الرواه /المزودون �المعلومات) ((  األشخاص الخبیرون  •

 مقابالت : ال

الراو�ة ش�خة علي الشامسي ، في منطقة شعاب االشخر،مدینه العین ،االمارات العر��ة المتحدة   .1

 . 2019/ینایر/21األحد ، بتار�خ  

2.   ، المتحدة  العر��ة  ،االمارات  العین  ،مدینه  الواحة   منطقة  في   ، النع�مي  الراو�ة ش�خة س�ف 

 . 2019/ینایر/22بتار�خ االثنین 

الراو�ة شمسة راشد الشامسي ، في منطقة فلج هزاع  ،مدینه العین ،االمارات العر��ة المتحدة ،   .3

 . 2019/ینایر/21بتار�خ االحد 

/ مارس   24الراوي الحظ الكو�تي ، �احث في دائرة  أبوظبي للثقافة والس�احة، بتار�خ االحد   .4



/2019 

 

 : توار�خ جمع الب�انات وأمكنتها •

 . 2019/ینایر/21في منطقة شعاب االشخر،مدینه العین ، بتار�خ األحد  •

 .2019ر/ /ینای22في منطقة الواحة  ،مدینه العین ، بتار�خ االثنین  •

 .2019/ینایر/ 21في منطقة فلج هزاع  ،مدینه العین ، بتار�خ االحد  •

/ مارس   24الراوي الحظ الكو�تي ، �احث في دائرة  أبوظبي للثقافة والس�احة، بتار�خ االحد   •

/2019 

 

 (إن وجدت)  مراجع حول عنصر التراث غیر المادي  -5

 األدب�ات: �تب، مقاالت، ....وغیرها:  •

 الكتب:  

 .   2008الجابري ، ش�خة محمد ،ز�نة وأز�اء المرأة في دولة اإلمارات "ز�نة الجسد " "

 لدور�ات:  ا

 2017، د�سمبر 2018تصدر من نادي تراث االمارات، العدد  مجلة تراث،

 (إن وجدت):   المواد السمع�ة وال�صر�ة، تسجیالت إلخ في األرش�فات والمتاحف والمجموعات الخاصة •

 سمعّ�ة �صرّ�ة محفوظة لدى وسائل اإلعالم حول العنصر . توجد مواد   -

 مادة محفوظة على شر�ط �اسیت للمقابلة التي أجر�ت مع الراو�ة.  -

 

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

توجد معلومات موثقة حول العنصر والنشرات حول العنصر في �عض �تب التراث ، والنشرات ودور   

 األرش�ف.  

 

 ب�انات حول عمل�ة الحصر  -6



   الذي قاموا بتصن�ف وجمع و�دخال الحصر:  األشخاص   الذي/  الشخص •

 حمدة محمد الشامسي   

 

العنصر(ب) موافقتهم على توفیر  دلیل على موافقة الجماعة والمجموعات المعن�ة من اجل (أ)   • حصر 

 المعلومات التي ستقدم للحصر: 

 

 تار�خ إدخال المعلومات إلى قائمة الحصر:  •

 2019مایو//30

 

 الصور:   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 المراجع:  •

 

 

 

 1/5/2019 تار�خ اإلنشاء:  

 :  عدیل تار�خ الت  

 حمدة محمد الشامسي  اسم المستخدم :

 حفظ:  

                

 


