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 الحناء
 

 ردن على بودرة احلناء اليت تباع يف حمالتيطلق هذا اللفظ يف األ      
شجرة احلناء، ويقصد باللفظ  وراقالعطارة، وهي بودرة مستخلصة من أ

أو ليلة احلناء وهي الليلة اليت تسبق  ،معجون احلناء املعد لالستعمال أيًضا
احلناء، ويف اللهجة البدوية ليلة الزفاف، أو اللون الناتج عن استخدام 

وللفظ احلناء عدد من املعاين . من احلناء بدًل  (الخضاب)يستخدم لفظ 
 : تفه  من السياق فيقصد ب  ملاًل الدللية اليت

وليلة  ،واللون الذي يصبغ احلناء ب  اجللد ،ومعجون احلناء ،بودرة احلناء 
 .احلناء اليت تسبق ليلة الزفاف

 

احلناء،  وراق شجرةلطبيعية اليت تنتج من أواحلناء أنواع منها ا         
وراق نبات السدر ومنها الصناعية اليت تتكون من احلناء املستخرجة من أو 

نواع ان الصناعية، ولكل نوع من هذه األمركبات كيميائية وبعض األلو 
 .استعمالت 

 

ردنية احلناء ذات ألنواع احلناء اليت تباع يف األسواق اومن أشهر أ       
املنشأ اهلندي واليمين واملصري والسوداين، وتعد احلناء اهلندية األفضل 

ء سود وهي احلنااحلناء اإليرانية ذات اللون األ كلر جودة، وهناك أيًضاواأل
واع احلناء السوداء فهي الطبيعية الوحيدة ذات اللون األسود أما باقي أن
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ستخدام تباع يف عبوات على شكل يوجد حناء جاهزة لالكما   . صناعية
قمع أو حقنة تسهل الستعمال وتستخدم للرس  على اجللد وهي حناء 

 . صناعية مكونة من أحبار صينية ومركبات كيماوية
 

صيلة املشرتكة جزء وثيق من الرتاث والعادات األردنية األ واحلناء         
يدخل يف واألرياف و بني أغلب فئات اجملتمع سواء يف املدن أو البوادي 

من احلرف و أكلر من جمال فهو يعد من العادات يف جانب  التجميلي 
والطقوس الحتفالية، التقليدية يف استخدام  الطيب ويدخل يف املمارسات 

ينتشر العنصر بني النساء بشكل ن  يدخل يف الطب البيطري، و كما أ
 .ارتباط وثيق باجلوانب التجميليةخاص ملا ل  من 
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 هم الفئات المعنية في هذا العنصرأ 
 

 خبراء التجميل-1
 

تميز ب  من لون مجيل ملا ت ساس مادة جتميليةكون احلناء يف األ        
ط بأعمال التجميل والزينة قد ارتبفثاره على اجللد لوقت طويل تبقى آ

ملل صبغ  ،ما نساء بشكل رئيس وعند الرجال نوًعاعند ال وخصوًصا
التجميل  من اهتمامات خرباء واليوم أصبح احلناء واحًدا الشيب،

ن كلري منها تقدم خدمات حيث أ صالونات التجميل النسائية، وخصوًصا
ا يف اآلونة  جيدً قباًل والذي أصبح يشهد إ (نقش الحناء)الرس  باحلناء 

ردنية اليت متتهن الرس  باحلناء وتتناقل  ويوجد بعض العائالت األ ،األخرية
 .توارثبال
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 خبراء الطب والعالج التقليدي-2
 

للفوائد الطبية املتعددة للحناء فقد استخدم  املعاجلون  نظرًا        
يف الزمن املاضي  وخصوًصاالتقليديون يف العديد من الوصفات العالجية 

ول زال هناك من  الذي مل تكن تتوفر في  اخلدمات الطبية ملل وقتنا هذا،
ا ما تؤيت نتائج عالجية غالبً  ميارس  يف هذا الوقت ملا ل  استخدامات طبية

 .جيدة
 

 المزارعين ومربي الثروة الحيوانية-3
 

نية احلناء يف عالج العديد من يستخدم مربو اللروة احليوا          
وهي وصفات متوارثة ، املواشيتعرض هلا األمراض واإلصابات اليت ت

 .صحاب احلرفة وهلا مفعول واضح يف عالج تلك اإلصاباتومتناقلة بني أ
 

التوارث شكل أساس بعمال اخلاصة باحلناء بوتنتقل ممارسة األ         
عمال اليت تتوارثها النساء بشكل جيل إىل جيل فهو من األوالتناقل من 

بالتجميل،  املباشر خاص ملا ل  من فوائد طبية وعالجية للشعر ولرتباط  
بناء اجملتمع بتبادل اخلربات واملعلومات اخلاصة ب  فاحلناء وينتقل بني أكما 

ا بناء اجملتمع ويكتسبهأيدخل يف الوصفات الطبية التقليدية اليت يتناقلها 
حبك  العادات والتقاليد كنوع من  من بعض  البعض، وهو ينتقل أيًضا

 .نواع الطقوس الحتفاليةأ
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 الحناءمجاالت استعمال 
 

 مجال التجميل: أواًل 
اجلميل ورائحت   يستعمل احلناء للتجميل والزينة وذلك بفضل لون        

شكال استعمال  وإن كانت يف أغلبها تتصل باللون، ومن اجليدة، وتتعدد أ
 :هذه الستعمالت

 
 حناء الكفين

 محر لغاياتحلناء لصبغ كفي اليدين باللون األوهو استخدام ا          
، ويكون احلناء غالباً بتغطية  تقاليد وعادات كحناء العروس ملاًل مجالية أو ل

ء تفضل استخدام احلناء ألطراف كامل كف اليد، والبعض من النسا
ليها اية حتضري كمية من احلناء ويضاف إصابع فقط، ويت  هلذه الغاأل

ني إىل من ساعت مدة من الزمن باملاء وترتك مث تعجن  بعض املواد املناسبة
حىت تتخمر، بعد ذلك  ربع ساعات تقريبًا حبسب درجة حرارة املكانأ

مث تقبض الكف وتلف  اسبة منها يف كف اليد وتوزع جيًدايوضع كمية من
 حىت جتف متاًماوترتك  القماش أو البالستيك وتربط جيًدا بقطعة من

ة بالشكل املطلوب، بعد ذلك يت  فك الرباط وإزال  مفعول ويأخذ احلناء
 .القماش وغسل اليدين إلزالة بقايا احلناء اجلافة

                                                           
 
 .انظر المواد المضافة للحناء 
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 حناء الشعر
يستعمل احلناء للشعر ألكلر من غاية منها غايات طبية ومنها           
لتلوين ( احلناء الداكن وخصوًصا)ميلية، فهو يستخدم للشعر غايات جت

ويستعمل احلناء بعض رجال الدين لصبغ  الشيب وصباغة شعر الرأس،
جابر بن  عن)  مسل  يف صحيحاحلديث النبوي الشريف باللحية اقتداء 

أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة  :قال عبد اهلل
غيروا هذا بشيء  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ابياضً 

 .)واجتنبوا السواد

                                                           
 
 الحديث 
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ليدين إل أهنا احلناء بشكل يشب  اخللطة املتبعة حلناء اوعادة خيلط        
ضل لغايات بشكل يسهل تغلغلها بني ثنايا الشعر، ويف تكون خمففة قلياًل 

ول خدام احلناء احلمراء يف اليوم األسود أن يت  استتلوين الشعر باللون األ
قد  ناء احلمراءن تكون احلتايل تستعمل احلناء السوداء بعد أويف اليوم ال
ء على هذا النحو يكسب الشعر لونًا ؛ ألن استخدام احلناجفت متاًما

 . يشب  اللون الطبيعي أسوًدا
 

 الباللة
وهي عبارة عن خلطة من النباتات العطرية تستخدمها نساء         

هذه املواد ختلط واحلناء، والرحيان  ءالبادية وتتكون من الورد ونبات اخلضريا
، وهلذه العملية فوائد  باملاء وتستخدم للشعر حبيث يبلل الشعر هبا وميشط

 .أس واحلفاظ على صحة الشعر وتغذيت كبري يف تطهري فروة الر 
 

 نقش الحناء
وهلذه الغاية ظهرت وهو استخدام احلناء يف الرس  على اجللد،          

و على ة لالستخدام ومصممة بشكل خمروطي أعبوات حناء جاهز  حديلًا
نواع حتتوي حقنة تسهل عملية الستخدام، لكن أغلب هذه األشكل 

ا فقد  على حناء صناعية مكونة يف أغلبها من  مواد كيماوية، أما قدميً 
كانت احلناء ختلط باملاء واملواد املناسبة ويراعى أن تكون احلناء ناعمة 
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 ل جيد، بعد أن يصبح اخلليط جاهزًاحىت يت  الرس  بشك جًدا
ستخدام توضع كمية من  يف كيس بالستيكي ويلقب طرف الكيس لال

لية الرس ، ثناء عمخراج كمية احلناء املطلوبة من  أبالشكل املطلوب إل
ل الرس  شخص متمكن من ذلك ولدي  خربة ومن امله  أن يقوم بعم

ليت  النقش بشكل متقن، كما جيب عدم تعرض  ،جيدة يف هذا العمل
أن جيف اخلليط مس أي جس  آخر إىل مكان الرس  للمسح أو لل

، ملكان الرس  قد تشوه النقش كاماًل ي مالمسة بشكل كامل، إذ أن أ
ى اليدين باطنهما وظاهرمها وعلى أطراف غالبًا يت  رس  نقش احلناء علو 

 .صابع والذراعني واألقداماأل
 

يت  رس  النقش بأشكال كلرية ومتعددة حبسب رغبة الشخص           
عالقة بلقافت  أو فهناك من يطلب رس  معني ل   القائ  بالعملومهارة 

، وهناك رسومات تباع جاهزة على شكل قفازات أو ملصقات بأمر خيص 
تلصق على اجللد وتغطى خبليط احلناء حبيث يالمس اجللد فقط اجلزء 

هذه القفازات ويغسل  املطلوب من احلناء، وبعد أن جيف اخلليط تنزع
 .مكاهنا جيًدا
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 المجال الطبي للحناء: ثانًيا

ن للحناء العديد من لزينة فإىل استخدام  يف جمالت اإضافة إ          
عيب زاخر الستخدامات الطبية اليت يستفيد منها اإلنسان، والطب الش

لطبية ثبتت يف كلري من احلالت قيمة احلناء اهبذه الستخدامات اليت أ
مراض واإلصابات، ومن أه  الستخدامات األومفعول  الكبري يف شفاء 

 :الطبية للحناء
 

 خافض للحرارة
يستخدم احلناء لعالج بعض حالت احلمى وارتفاع حرارة           

اجلس  ملا ل  من خاصية جيدة يف خفض احلرارة، ولذلك كانت النساء 
ا عند ارتفاع حرارة األطفال حيث يت  تستخدم  يف هذا اجملال وخصوصً 

كمية مناسبة من احلناء وتغطية فروة الرأس هبا ملدة من الوقت عجن  
فيكون هلا مفعول جيد يف خفض احلرارة، وهي تستخدم بنفس الطريقة 
لعالج بعض حالت الصداع الذي يصيب اإلنسان، ومن الوصفات 

طالء باطن القدم مبعجون احلناء فهو  ستخدام احلناء هلذه الغاية أيًضال
 .ارة اجلس يساعد على خفض حر 

س لصباغة أو عالج شعر الرأ ن  من اخلطر استخدام احلناءىل أويشار إ 
فصل الشتاء خلاصيت  املذكورة،  ا يفوقات شديدة الربودة خصوصً يف األ

 س جيًدان  يستخدم يف مكان دافئ ويلف الرأن كان لبد من ذلك فاوإ
 .بشكل جيد مث يغسل الرأس بعد النتهاء من الستخدام
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 ضربة الشمس عالج

عالج احلمى وعالج ضربة لحناء ومن الوصفات الشعبية ل          
ينية يطلى هبا جس  املصاب عمل خلطة طويت  ذلك بالشمس، 
وهو ( الحناء وسر النار)األطفال وتتكون هذه اخللطة من  وخصوًصا

عال النار أي الذي يقع حتت مكان شالرتاب الذي يستخرج من حفرة إ
باشرة، بعد أن يزال الرماد يت  حفر الرتاب ويؤخذ كمية كافية يقاد النار مإ

 بحن يصر بكمية من احلناء ويعجن باملاء إىل أخيلط الرتاب املذكو مث من ، 
 .مث يطلى ب  جسد املريض ويرتك إىل أن جيفاخلليط متماسًكا 

 
 عالج سريع للفطريات

اليت تصيب ات للحناء مفعول سريع وجيد يف عالج الفطري          
سواء  -صابع القدم، ويت  العالج بوضع بودرة احلناء بني أ القدم وخصوًصا

صابع القدم أو فوق مكان اإلصابة بني أ -انت جافة أو معجونة باملاءك
 .  شفاء املكان املصاب ويصبح جافًاوخالل وقت سريع يت

 
 لألظافر الضعيفة

الضعيفة، وذلك بتغطية أطراف يستخدم احلناء لعالج أظافر اليد          
ماكن بالقماش فر بعجينة احلناء، مث تلف هذه األظااألصابع وما حول األ
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ربع ساعات أو أكلر، بعد ذلك أو بالبالستيك مدة من الزمن تصل إىل أ
 .يت  تنظيف مكان احلناء وغسل ، وتكرر هذه العملية حسب احلاجة

 
 عالج الشعر الضعيف

ء لعالج الشعر الضعيف بعمل عجينة من احلناء يستخدم احلنا          
ليها بعض املواد ملل السدر أو القهوة أو قشر مثار الرمان وقد يضاف إ

حىت تتخمر، مث يغمس هبا شعر  وترتك بعد العجن ملدة من الوقتوغريها، 
لتصل إىل جذور الشعر، بعد  اس أيضً الرأ ا وتغطى هبا فروةس جيدً الرأ

ويفضل القيام هبذا العمل قبل النوم إلبقاء احلناء  س جيًداذلك يلف الرأ
، وميكن كن، ويف الصبا  يغسل الشعر جيًداعلى الشعر ألطول وقت مم

 .تكرار هذه العملية بني وقت وآخر
 

 عالج الشعوث
مجع شعث، وهو تشقق وانسالخ جلد  أو الشعاث الشعوث          

بسبب القيام بأعمال  تصل باألظافر، حتصل الشعوث غالًباظهر اليد امل
جسام خشنة صابة على متاس مباشر مع مواد أو أجتعل املناطق املعرضة لإل

صاد باليد وغري وصلبة، ملل حتريك الرتاب أو مجع احلطب والقش أو احل
كما أهنا تكلر يف أواخر اخلريف وأول الشتاء بسبب هبوب الريا    ذلك،

 فإهنان مل تعاجل بالوقت املناسب هذه الشعوث إ ،الشرقية الباردة اجلافة
 .وتزداد مساحتها وحيدث فيها نزيف اشديدً  تسبب أملـًا
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يفضل استعمال خلطة احلناء هلذه احلالت يف بداية حصول          
الشعوث، أو قبل الشروع بأي عمل قد يسببها، حيث أن احلناء يعمل 

 .  على تقوية اجللد ومينح  قدرة على املقاومة
 

 حروقعالج لل
يستخدم احلناء لعالج حروق اجللد، ويت  العالج بتحميص            

مث ختلط معها ملعقة من بودرة  من العدس مث طحنها وتنخيلها جيًداكمية 
احلناء الناعمة، بعد ذلك يدهن مكان احلرق بزيت الزيتون أو العسل مث 

تساعد هذه الوصفة على  يرش علي  كمية من خليط احلناء والعدس،
ثار رعة الشفاء كما تساعد على اخفاء آجفاف مكان احلرق وس

  .احلروق
 

 عالج الشقيقة
منطقة ما يف طريف الوج  على من احلناء واحللبة وتوضع  لبخة تصنع       

 . ، وترتك حىت جتفوراء العينني
 
 

 

                                                           
6
 .نقال عن المعالجة الشعبية سارة المساعيد 
 
 نقال عن المعالجة الشعبية سارة المساعيد 
 
 .المصدر السابق 
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 عالج المفاصل وآالم االقدام
  على شكل املفاصل وذلك باستخدام يوصف احلناء لعالج آلم       

مث يغسل مكان   ويرتك حىت جيف متاًما قداممعجون يطلى ب  أسفل األ
 . باملاء
 

 استخدامات الحناء في مجال البيطرة وعالج الحيوانات: ثالثًا
 

يستخدم احلناء يف عالج بعض األمراض واإلصابات اليت            
، ومن استخدامات احلناء يف وغريهانواع املاشية كاألغنام تصيب بعض أ

 :ذا اجملاله
 

 عالج الجروح والتقرحات
باجلرو  أثناء  صابتهالإلصابات ملل إ احيانً تتعرض احليوانات أ           

جسام عمليات جز الصوف، ويت  عالج اجلرو  والتقرحات يف أ
فهي ذات مفعول جيد  ورشها ببودرة احلناء، احليوانات بتنظيفها جيًدا
جفاف  على اف اجلرو  والتئامها ويساعد أيًضايساعد على سرعة جف

 .صابةعن مكان اإل اب ملاًل طرد احلشرات كالذبو  اجلر 
 

 عالج ابيضاض العين
ظفارة )أو  بيضاض العنيغنام مرض اب األمراض اليت تصيمن األ        

، ويف جزئيبيض يغطي عني احليوان بشكل ، وهو عبارة عن غشاء أ(العني
                                                           

9
 .نقال عن العطار محمد الحن 
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 غطي العني بشكل كاملتد ليمي حال مل تت  معاجلت  بالوقت املناسب فان 
يتسبب بالعمى، تت  املعاجلة برش بودرة احلناء يف العني املصابة بشكل و 

جيدة عالجية وهي طريقة  حسب احلالة، وتكرر العملية يومًيا مباشر
وذات نتائج سريعة يف تنظيف العني  أغلب احلالتوناجحة يف 

 .  وعالجها
 

 مراض الجلدية التي تصيب الحيواناتعالج األ
يف اخللطات اليت تعد ملعاجلة األمراض اجللدية اليت  يدخل احلناء         

يث ختلط كمية من احلناء مع بل واألغنام ملل مرض اجلرب، حتصيب اإل
ويدهن املكان  ،أو مادة الصربة خرى ملل القطران أو اجلنزارةمواد أ

 .املصاب باخلليط بعد أن ينظف جيًدا
 

 
 عداد خلطات الحناءطرق إ

تتعدد الطرق املستخدمة إلعداد خلطات احلناء وجتهيزها              
فلالستخدامات الطبية طرق وإضافات  ،بتنوع الغايات وأوج  الستعمال

ختلط مع احلناء ختتلف باختالف نوع املرض والدواء املطلوب، 
منها فولستخدامات التجميل كذلك مواد ختلط حبسب الغرض املطلوب 

                                                           
 2
 ث عواد العثمان الباح 
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، ومن أه  املواد ا جيعل  أغمق وأكلر تركيزًاومنها م ،خيفف لون احلناء ما
 :اليت تضاف إىل احلناء

 

ناء لتغميق اللون منقوع الكركدي  إىل عجينة احل يضاف :الكركدية
 .  ااشد امحرارً  وليمنحها لونًا
ء لتخفيف لون يضاف زيت البابونج إىل عجينة احلنا :زيت البابونج

 .  ااحلناء ومنحها لونًا أشقرً 
 .  يستخدم منقوع عرق اهلواء لتغميق لون احلناء :عرق الهواء
 .لتلبيت اللون على الشعر ألطول مدة ممكنة :زيت الزيتون

 .يعمل على تغذية الشعر ويساعد على مقاومة القشرة :قشر ثمار الرمان
احلناء وتساعد على وقف تساقط  لونتساعد على تغميق : القهوة
 .الشعر
للعناية بالشعر وتغذيت  ويساعد على منوه ويساعد يف القضاء  :السدر

 .على قشرة الرأس
 .ثارهاللمساعدة يف عالج احلروق وإخفاء آ :الصبرة

 .يدي والصدفيةللمساعدة يف عالج األكزميا ولشقوق األ :الخامشة
 .لتغميق اللون ولعالج حساسية الراس :قشر الصنوبرمغلي 

                                                           
  
/ 9عمان شارع واد الرمم، مقابلة يوم  -معلومات من العطار محمد الحن، مالك محالت الحن للعطارة 

 .م2222/ 6
 2
 .المصدر السابق 
  
مقابلة  -رفيق مطيع سليم، مالك محالت شيخ العطارين في مدينة الزرقاء: معلومة من العطار السيد 

 .م2222/ 6/ 9شخصية يوم 
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مراض حلناء عند استخدام  يف معاجلة األىل ايضاف القطران إ: القطران
التصاق احلناء باجللد إضافة إىل قطران على اجللدية للحيوانات، ويساعد ال

 .  ن ل  مفعول مطهر للجلد وطارد للحشراتأ
 

 الطقوس والعادات الحناء
جتماعية والدينية، فقد  كان للحنا حضور يف أغلب املناسبات اإل         

ناء من أه  الطقوس اليت تسبق يوم باحل واألطفالكان صبغ أيدي النساء 
فقد كانت النسوة تقوم بالجتماع وعمل عجينة احلناء وووضعها  ،العيد

د وضع احلناء يف كف اليد تقبض على أيديهن وأيدي األطفال وبع
صابع على كف اليد وتربط بقطعة قماش وترتك على هذا احلال مدة  األ

طالت املدة كان اللون أغمق لونًا  كافية لصبغ اللون على كف اليد وكلما
والذكريات وخالل تلك اجللسات يت  تبادل الحاديث  ،وأكرب ثباتًا

املماثلة وما حيدث فيها من قصص وطرف، وقد كانت بعض النساء جتعل 
؛ وقت خلط احلناء واستخدام  آخر اعمال اليوم اليت ل يليها أي عمل

على  ضع و تاحلناء بقاء احلناء على الكفني مدة أطول، وكانت وذلك إل
 .ليبقى حىت الصبا  ويعطي نتائج أفضل طفال قبل النومكفوف األ

                                                           
  
/ 9عمان شارع واد الرمم، مقابلة يوم  -معلومات من العطار محمد الحن، مالك محالت الحن للعطارة 

 .م2222/ 6
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كنوع من   األطفاليف طقوس ختان  ستخدمت احلناء كانتو      
هذه العادات تراجعت بشكل كبري ومل يتبقى كلري من لكن   ،الحتفال

كجزء رئيس من منها سوى طقوس ليلة احلناء اليت ما زالت حاضرة بقوة  
 . ردنيةمراس  الزفاف يف األرياف األ

 
 

 ليلة الحناء
اليت تنتشر يف أغلب ليلة احلناء أو حفلة احلناء من العادات          

ردن على وج  اخلصوص تقام ليلة احلناء للعريس ويف األ البالد العربية،
ا ليلة الوداع حناء العروس أيضً  وتسمى ليلة ،مللما تقام ليلة احلناء للعروس

ليلة قل إىل منزهلا اجلديد، و أهلها لتنت ن العروس تودع السكن يف منزلأل
هي الليلة اليت تسبق ليلة الزفاف، وتبدأ الليلة عادة حبفل تقام في  احلناء 

وتشهر في  مظاهر الفر  والحتفاء، ويف آخر  واألغاينالرقصات الشعبية 
 وأصدقاؤهالسهرة وبعد أن ينصرف أغلب املدعوين يبقى أقارب العريس 

 .مراس  حناء العريس املقربون، وتبدأ
 

تقوم أم العريس أو قريبات  أو أي شخص لدي  خربة بعمل            
، وعند بدء مراس  ك  خلطة احلناء وجتهيزها قبل مراس  الحتفال بوقت   اف 

بالصابون  حضار طاولة مناسبة تكون مزينة بالورد والشموع أواحلناء يت  إ
ء يف صينية توضع يف وسط حضار عجينة احلنااملبشور امللون، ويت  إ
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الطاولة، بعد ذلك يقوم شخص لدي  خربة بالرس  على يد العريس بأي 
 .أو حنو ذلك مناسبة ملل عود كربيت أو عود ورد،أداة 

 

 
 

        
إذا كانت خلطة احلناء متماسكة يت  ختفيفها بالقهوة، حيث يوضع    

 يغمس يف احلناء قليل من القهوة يف فنجان ويغمس العود يف الفنجان مث
غاين ه العملية يقوم احلضور برتديد األويت  بالرس  هبذه الطريقة، وأثناء هذ

 .اخلاصة هبذه املناسبة
 

كانت احلناء توضع على كامل كفي العريس، ولكن يف   قدميًا          
ية يف  أمي الغال: الزمن املتأخر يكتفى بكتابة بعض العبارات البسيطة، ملل

و يرس  شكل قلب يتوسط أ ىخر وس يف الكف األكف واس  العر 
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ولني من امسي العريس والعروس، أو أي رس  آخر خيتاره احلرفني األ
 ن جيف ويتلون اجللد باللونلعريس، ويرتك احلناء لبعض الوقت إىل أا

ملس مكان احلناء أو استخدام  المحر مث يغسل، ومن الضروري عدم
 .ر الرس ثاليدين حىت ل يتأ

 

بعد النتهاء من حناء العريس برس  أو كتابة  يقوم احلضور غالًبا         
قد يستمر و بعض العبارات باحلناء على كفوفه  احتفاًء هبذه املناسبة، 

ينصرف احلضور  مثالغناء بعد النتهاء من مراس  احلناء لبعض الوقت 
 .ليوم الزفاف استعداًدا

 

 :املباركة ملل كني باحلفل عباراتنصراف يردد املشار عند اإل          
وهي دعاء بالربكة وعمار البيوت،  (يخلف عليكم، عّمر اهلل زّيكم)

 . 1ويؤكد أصحاب العرس على موعد الزفاف يف اليوم التايل
 

بني مجاعة  ناء يف التقاليد األردنية كلريًاول ختتلف مراس  ليلة احل      
بل تكاد تكون املراس  نفسها مع بعض الختالفات البسيطة  وأخرى،

اليت قد تفرضها خصوصية أصحاب املناسبة أو ظروفه  املاديّة، ملل تقدمي 
فهناك من يقدم احللوى يف صواين أو  .الطعام أو توزيع احللوى وغريها

ينلرها على احلضور والبعض يفضل توزيعها على احلضور يف عبوات 
 .صغرية

 

                                                           
  
 .م2222/ 6/  مقابلة مع السيد عبدهللا راكز الخوالدة بتاريخ  



 

23 
 

يف منزل  فتبدأ بتجهيز عجينة احلناءالعروس حناء أما مراس  ليلة        
وحتملها أم العريس وقريبات   ،ووضعها يف صوان  مزينة بالورد عائلة العريس

، وتنطلق هبا إىل منزل العروسمع محل صوان  أخرى مملوءة بقطع احللوى 
صديقاهتا ويت  حيث تكون العروس مزينة هلذه املناسبة وحوهلا قريباهتا و 

غاين واألهازيج السعيدة، ويت  توزيع س  احلناء على كفيها مع ترديد األر 
ىل منزل العريس لك تنصرف والدة العريس وقريبات  إاحللوى، وبعد ذ

 .   لتجهيز حناء العريس
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 .م2222/ 9/   مقابلة مع السيد فاضل عبدهللا مهيدات بتاريخ  
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 :هازيج اليت تردد أثناء حناء العريسغاين واألمن األو 

 ك حنيها يا عريسدمد اي
 ال حنيها يا المد ايدك 

 امك التجافيها يا عريس 
 ال امك ال تجافيها يا ال

 

 :العروس ءويردد يف حنا
 سبل عيونه ومد ايده يحنوا له
 غزال صغّير وبالمنديل يلفوا له

 ولمي يا لمي وشدي لي مخداتي
 طلعت من البيت ما ودعت خّياتي
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 :الحناء في الشعر واألمثال االردنية
 

اليت يرد فيها  واألهازيج واألشعار باألملالردين املوروث األيزخر           
 . ويف هذا دللة على قيمتها املعنوية وحضورها الدائ  ،ذكر احلناء
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هل البادية قول أحد على ألسنة أ اف اليت ترتدد كلريًاوصومن األ          
القهوة العربية اليت يشّب  لوهنا يف الفنجان بلون احلناء الذي  واصًفا الشعراء

 :ختضتب ب  املرأة احلنساء، فيقول
 

  1فنجالها يشدا خضاب الخونداة
  1الجادل اللي عند اهلها طموحي              

 
 

 :وليلة الزفاف احلناء األردنية ملل ليلة ناسباتاملغاين اليت تردد يف ومن األ
 

 ايده يحنوا لهسبل عيونه ومد 
 المنديل يلفوا لهبخصره نحيف و               

 يامي يا يامي شدي لي مخداتي
 طلعت من البيت ماودعت خياتي            

 لي مناديلي يامي شدييا يامي 
 ماودعت انا جيليطلعت من البيت          

 

 :ومنها
فّرقوا حّناها .. فّرقوا حّناها تحت الدوالي  

بعدوا مشحاهاأو  ..يا بي فالنة بعدوا مشحاهاأو   
 

                                                           
  
 .المرأة الحسناء وأصلها الخود: الحناء، الخونداة: يشبه، خضاب: يشدى 
  
 .الفتاة ذات الشعر المجدول: الجادل 
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 :، قوهل ملال اليت يرد فيها ذكر احلناءاألومن 
 ما على يديك حنا

لذي ل يقوم بعمل  أو يسعى وهو ملل يقال للشخص التكايل ا          
ن من ، واملعىن إنك تستطيع أ ألن يكلف غريه للقيام بالعمل بدًل  دائًما

ذا كان العمل وجد ما مينعك من القيام ب ، أما إتقوم هبذا العمل ول ي
املطلوب القيام ب  حيتاج املشي بشكل أساس فيقال ما على رجيلك حنا، 

 .أي ل يوجد ما مينعك من املشي للقيام بالعمل
 
 

 لسا الحنا على يديها
هنا أأي ما زالت آثار احلناء ظاهرة على يديها، ويقصد بامللل           

خبار بأن  مل ميض لزواج، ويستخدم هذا امللل عند اإلامازالت حديلة 
يف سياق الستغراب أو  ت طويل على الزواج، ويستخدم أيًضاوق

الستنكار عند حدوث أمر خيالف الطبيعة الجتماعية حلديلي الزواج، 
ملل حصول خالف عائلي أو قيام الزوجة بعمل ل يتناسب معها كزوجة 

 .جديدة
 
 

 دكّفك محّنا يا رشي
وهو ملل يضرب على عدم حصول أي منفعة أو عدم وجود أي           

 .شيء مادي يستفيد من  الشخص
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 زعل الخّيات مثل الحنا بالديّات
فهو ملل احلناء  طوياًل، خوات ل يدومويقصد بامللل أن اخلالف بني األ

 .على كف اليد مدة طويلةلوهنا دوم اليت ل ي
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 تناقل العنصرتدابير الصون وطرق 
 

 جيل، يت  تناقل العنصر بشكل أساس بالتوارث من جيل إىل       
كما يف جمال  جلماعات املهتمةا وأوبتبادل اخلربات بني فئات اجملتمع 

إضافة إىل أن  من أكلر املواد اليت هتت   بابة التقليدية والطب البيطري،الط
ملا ل  من فوائد كبرية يف تغذية الشعر  ،النساء بشكل خاصفئة هبا 

واحلفاظ على صحت  ومجال ، فهو يدخل يف العديد من الوصفات املنزلية، 
 .ومستحضرات التجميل ويف بعض أنواع الشامبو

 

إضافة إىل كون  من العناصر املرتبطة ارتباط وثيق باملوروث العريب و        
 متجدد صرناء  بأن  عنبشكل عام واحمللي بشكل خاص ميتيز عنصر احل

سباب وهذا من أه  األ ،استعمال  من وقت إىل آخر أشكال تنوعتتغري وت
الوقت احلايل استخدام احلناء انتشر يف  ، فملاًل ت اليت حتافظ على دميوم

ويف صالونات التجميل بشكل كبري بني العامالت يف جمال التجميل 
 قباًل متزايًداإيشهد  (نقش الحناء)ن صار الرس  باحلناء بعد أ خصوًصا
 .النساء بشكل عامتجميل ميل العرائس أو لسواء لتج

 

ن اكلون من ألو   دخل استخدام احلناء يف الفن التشكيلي ومؤخرًا       
الرس  باحلناء، حيث يستخدم لرس  اللوحات على فن وظهر  الرس ،

، ذات يف مبادرة لتوثيق الرتاث باستخدام مواد من الرتاث  القماش والورق
 .   ولستخدام  لرتويج اللقافة والرتاث الردين
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 .مشروع بلقيس العبادي للرسم بالحناء 
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ال والنشاطات عمة واملقروءة دور مه  يف توثيق األولوسائل العالم املرئي
ومواقع  اإللكرتونيةلعبت الشبكة  شكال استعماهلا، كمااملرتبطة باحلناء وأ

بعد  باحلناء، خصوًصاالنقش فن تشار ا يف انكبريً  التواصل الجتماعي دورًا
 حرفة تدر دخاًل حتول إىل صبح هذا الفن يأخذ شكل اقتصادي و أن أ

خالل مواقع التواصل  العامالت هبا ويروج هلا منالكلري من على 
بعض اجلمعيات تساعد يف نشر وتشجيع هذه  الجتماعي، كما أن

 .، ملل مجعية جرش للحرف اليدويةالنشاطات
 

ردنية املختصة بدع  ، تقوم املؤسسات الرمسية األلرمسيعلى الصعيد ا      
هذا العنصر واختاذ كل ما ميكن حلمايت  واحلفاظ علي  وقد عملت وزارة 
اللقافة ممللة مبديرية الرتاث اللقايف غري املادي بتوثيق الكلري من اجلوانب 
غري املادية اخلاصة بعنصر احلناء مع التوصيات املقرتحة للحفاظ علي  كما 

يف للرتاث غري املادي ات امليدانية يرى ذلك ممارسوه من خالل املسوح
ع  وتسجيل عالمية بدقامت املؤسسات اإلكما احملافظات واألقالي ،  

 .غاين وتوثيق اللوحات الفلكلورية اخلاصة ب األ
 

 تدابير الصون المقترحة

من أه  تدابري الصون املقرتحة للحفاظ على عنصر احلناء كما يرى 
 :املمارسون للعنصر واملهتمني ب 



 

33 
 

إدراج احلناء يف النشاطات والفعاليات الفنية واملهنية يف املدارس  -
يف مناهج الرتبية املهنية يف ل  واجلامعات وختصيص موضوعات 

 .املدارس
دع  وتشجيع عقد الورش التدريبية اخلاصة بأعمال احلناء وفنوهنا  -

من خالل الدورات اليت تعقدها اجلمعيات اخلريية واملنتديات 
فاظ على العنصر وصون  من ا هلا من أثر كبري يف احلمل ،اللقافية
 .لفائدة القتصادية للعامالت هبا من جهة أخرىلجهة، و 

دع  إنشاء مشاريع الرس  باحلناء يف املواقع األثرية والسياحية ملا  -
كرتاث أردين أصيل لذلك من أثر كبري يف صون العنصر وإبرازه  

السياحي إضافة إىل دور واستخدام  يف الرتويج  اوتسويق  عامليً 
 .ذلك يف إجياد فرص عمل

افق توفري مساحة لفنون الرس  باحلناء يف املعارض اليت تر  -
احمللية ويف اجلنا  الردين يف املعارض  املهرجانات اللقافية والفنية

 .العربية والدولية
إعادة تسجيل األغاين واألهازيج واملشاهد التمليلية اخلاصة باحلناء  -

 .ؤسسات العالميةمن خالل امل
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استخدام لفظ احلناء يف أمساء الربامج التلفزيونية أو الفقرات  -
الرباجمية أو زوايا الصحف اخلاصة بالرتاث أو اخلاصة بالتجميل 

 .وحنو ذلك
إعداد ونشر املطبوعات اليت حتتوي على فنون احلناء وارتباط  يف  -

 .الرتاث الردين يف اجملالت والصحف والنشرات

 
 


