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تعد الثقافة واحده مف أعقد مفاىيـ العموـ االجتماعية، اىتـ 
ببحثيا الرواد األوائؿ لعممي االجتماع واألنتروبولوجيا، ومف 

أمثاؿ أدوار تايمور وماكميبلف وفرانزبواس وروث بندكت 
ميؿ دوركايـ وماكس فيبر وكار  ؿومرجريت ميد ومالينوفسكي، وا 
ماركس  حتى  كمود ليفي شتراوس، ثـ جاءت الدعوة لتأسيس 
عمـ االجتماع الثقافي والذي يعد فرعا مف فروع عمـ االجتماع 
الميتمة بدراسة األبعاد االجتماعية لمظواىر الثقافية مف عادات 
وتقاليد وسموؾ وأعراؼ وقيـ وديف وأخبلؽ، ونيض ىذا الفرع 
عمي حقيقة مفاداىا أف الثقافة ذات جانبيف مادي وال مادي، 
وأنيا مف صنع البشر وتحمؿ العديد مف المعاني الضمنية 
نة باعتبارىا نظاما عاما لمحياة بقدوـ القرف العشريف ومع ىيـ

الحداثة وسيطرة العولمة، اكتسبت الثقافة معاني متباينة، فيي 
رمزُا لمعمومية ومظيرُا لمخصوصية وأحد أدوات العولمة، 

والتصؽ بيا مصطمح العالمية حتى باتت تشير إلي الثقافة 
فالثقافة تقع في بؤرة العولمة، . العالمية أو الثقافة العولمية 

،  والعولمة انطمقت متسمحة بثقافات الشعوب لتجعميا ثقافة واحدة
وتنفي الخصوصية المميزة لكؿ مجتمع لتيتـ بالتمثيؿ الرمزي 

Symbolic representation  
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وأصبح كؿ رمز يحمؿ العديد مف المعاني الضمنية، 
فعولمة السمع المادية أسيـ في عولمة السموؾ 

والممارسات البلمادية المرتبطة بتسويؽ السمع وشرائيا 
وىو ما . وىو ما أسيـ في تغيير أسموب معيشة البشر

أكسب الثقافة معاني معقدة في القرنيف العشريف والحادي 
والعشريف وأصبح البشر يعيشوف في حالة مف التواصؿ 

الرمزي، يجمعيـ إنتاج واستيبلؾ السمع المادية التي تشبع 
. رغباتيـ وتحقؽ أىدافيـ وتأصؿ لعاداتيـ

كشفت التطورات المعاصرة التناقض الجمي بيف ما قامت 
وما  (التكنولوجيا+ العمـ + العقؿ )عميو الحداثو مف أسس 

وبيف دعوتيا لمعولمة  (العادات والتقاليد)دعت ليجرة 
. المتسمحة بالثقافة بعناصرىا المادية والبلمادية

انطبلقا مما سبؽ، بزغت فكرة موضوع البحث، حيث أننا 
نعيش اآلف عصر التقدـ في كافة مناحي الحياة، وعمي 
الرغـ مف ىذا تعيش بيننا العديد مف العناصر البلمادية 

ف كانت ليا وجود مادي ممموس . لمثقافة، وا 
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أمكف تقسيـ العمؿ في ىذا البحث بيف الباحثيف عمى النحو التالي  - 
 بطرح فكرة البحث –عبل عبد المنعـ الزيات /  قامت الدكتورة – 1

.  لظاىرة الحناء في المجتمع الميبي 
 بجمع المادة النظرية –عبل عبد المنعـ الزيات /  قامت الدكتورة – 2

.  مف المراجع العممية لمبحث 
 بتطبيؽ األدوات –عبل عبد المنعـ الزيات /  قامت الدكتورة – 3

الميدانية عمى المبحوثات في مجتمع البحث أثناء فترة إعارتيا 
.  إلى الجماىيرية العربية الميبية

بصياغة الخطة - عبل عبد المنعـ الزيات /  قامت الدكتورة – 4
.  واالستراتيجية النظرية والميدانية لمبحث 

عبل / السيد عبد المؤمف السيد بمشاركة الدكتورة /  قاـ الدكتور – 5
عبد المنعـ الزيات في كتابة البحث نظريًا وميدانيًا  

 بصياغة النتائج النيائية –السيد عبد المؤمف السيد /  قاـ الدكتور – 6
.  لمبحث 

 بطباعة البحث ونشره- السيد عبد المؤمف السيد /  قاـ الدكتور – 7
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: موضوع البحث وأهدافه: أوال
يعد موضوع البحث واحدا مف الظواىر الثقافية، ذات األبعاد االجتماعية، 
وال ينفي أيًا منا أف لو جذورًا ضاربو في الثقافات البشرية وأنو ال زاؿ قائمًا 

ومييمنًا عمي بعض الثقافات، وىو ما حفزنا نحو دراستو سوسيولوجيا 
ومحاولة الكشؼ عف العوامؿ والرموز الكامنة فيو والتي جعمت منو واقع 
يعاصر الكثير مف األجياؿ وبتكيؼ مع تبايف العصور وما يسودىا مف 

. اتجاىات وأفكار وأف يكتسب بحؽ قدرة الجمع بيف التقميدية والحداثة
والتقميدية في رأي البعض ىي مجموعة مف الممارسات االجتماعية التي 

تستيدؼ االحتفاء ببعض المعايير والقيـ السموكية وغرسيا في ذىف االفراد 
وىي معايير وقيـ تعني استمرارًا وتواصبًل مع ماضي حقيقي أو تخيمي، كما 
ترتبط عادة ببعض الشعائر أو غيرىا مف أشكاؿ السموؾ الرمزي التي تحظي 

 ويشير االتجاه (87 ص2002مصطفي خمؼ )بقبوؿ واسع النطاؽ
 عند اآلخريف إلي التميز العاطفي والوالء المتزايد traditionalismالتقميدي

لمتراث الثقافي، ونجاحو في المعتقدات التقميدية ومف خبلؿ ىذا الوالء 
العاطفي واإليماف بالتراث تكتسب العناصر الثقافية التقميدية مكانة خاصة 

نخبة مف األساتذة ).في المجتمع وفي توجيو سموؾ الناس
( 489ص1975
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وأوضح جبريؿ تاردا أف التقميدية مستقاة مف التقاليد وأنيا تعتبر محاكاة 
 فالتقاليد تنتقؿ رأسيا مف (98ص2002مصطفي خمؼ )القدامى أو األسبلؼ
 والتقاليد باعتبارىا الممارسة (223ص2003فوزية دياب)السمؼ إلي الخمؼ

اإلنسانية وأنيا مف صنع اإلنساف تشير إلي بعض أسس الثقافة التي تعتبر 
جزء مف اإلرث العاـ لجماعة معينة، ليذا فيي مصدر لبلستقرار االجتماعي 

 ويشير لنفس المعني تقريبا (،415:406ص2000معف خميؿ)والشرعية العامة
أنتوني جبدنز مبينا أف التقاليد والعادات ىما موضوع حياة أعمب الناس عمي 

جيدنز )مدار التاريخ البشري، وأف التقاليد ما ىي إال ظؿ جانبي لمحداثة
 (50:49ص2005

فالثقافة التي يعتبرىا البعض ذات طابع مثالي، بمعني أف ليا معايير 
نموذجية وأنماط مثالية لمسموؾ وأف أفراد المجتمع يكشفوف عف درجة ما مف 
الوعي بمعايير ثقافتيـ وعف قدراتيـ عمي تمييز ىذه المعايير عف العادات 

. ( رمزية–مثالية )الفردية، ليذا يبدو مف المفيد أف نتصور الثفافة عمي أنيا 
كما أنيا الظؿ الجانبي ،مف ىذا تعد التقاليد احد األسس الثقافية ألي مجتمع

نما ىي أحد أوجو المقاربة بيف الماضي  لمحداثة وليس ىذا فحسب وا 
والحداثة يعرفيا ،فالحاضر تمثمو الحداثة والماضي تمثمو التقميدية. والحاضر
 عمي أنيا مصطمح جامع يشير إلي مجموعة مف النظـ sarrupساروب 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي ظيرت إلي الوجود في الغرب في 
 (.79ص2002مصطفي خمؼ)بعض بمدانو منذ حوالي القرف الثامف عشر
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 مؤكديف أف مجيتيا كاف سعيا نحو التقدـ modernilyويؤرخ العمماء لمحداثة
البشري ولتحرير اإلنساف مف الجيؿ باالعتماد عمي العمـ والعقؿ ونظرا 

لظيور العديد مف اآلثار السمبية لمحداثة ظير بعد الحرب العالمية الثانية 
 Jean lyotard عمي أكتاؼ post modernismاتجاه ما بعد الحداثة 

،.jacquesDerrida ودعت إلي إعادة تنظيـ العالـ وتقدمو التكنولوجي 
والحفاظ عمي الثقافة والتاريخ مف أجؿ اإلبقاء عمي ىوية الشعوب التي 

. طمستيا الحداثة
فالحداثة كما أوضحيا دافيد لوبروتوف ىي التقدـ التقني والعممي والفراغ 

األخبلقي وىي ما جعمت مف الجسد البشري سمعة أو شيئا مثؿ أي شئ أخر 
 (Nilesh2005 p27)فالصور المتعددة لمحداثة لـ تعد متضامنو مع نمو الخياؿ

نتشارىا  ف دؿ عمي شئ فإنما يدؿ عمي تضخـ الحداثة وتوحش وسائميا وا  وا 
السريع كميا وكيفيا، وىي في كؿ ىذا منفصمة عف منظومة القيـ وبعيدة كؿ 

البعد عف األخبلؽ فالحداثة التي تتبني العمـ والعقؿ والتكنولوجيا كأليات 
ما ىي إال نموذج لمحداثة المنفصمة عف ، وحيدة لمتعامؿ مع الواقع

فالحداثة تعبر عف كافة أشكاؿ التقدـ العممي ،  Value-freeالقيمة
والتكنولوجي منذ القرف الثامف عشر حتى اآلف، أما التقميدية فيي رمزًا 
لمتمسؾ بالتراث الثقافي مف قبؿ الفاعميف ونظرًا لتأصؿ دورىا في البناء 

وفي فمؾ التقميدية ، االجتماعي فيي تسيـ في تشكيؿ سموكيـ ومعتقداتيـ
وفي فمؾ الحداثة يتجمي ، تتجمي استخدامات الحناء وخاصة التخضب بيا

التحديث في صناعة الحناء والحرص عمي بقائيا بحيث جعمت الحداثة مف 
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ومف ، نبات الحناء ظاىرة ضرورية في المجتمعات العربية ىذا مف جانب
وفي إطار ذلؾ ، جانب أخر تبدو الحناء عمي أنيا عادة ثقافية موروثة

نحاوؿ  التنقيب عف األصوؿ الثقافية واالجتماعية الستخدامات نبات الحناء 
مف قبؿ الفاعميف والكشؼ عف عوامؿ صموده أماـ التقدـ العولمي الكبير 

ولتحقيؽ . بغية الوقوؼ عمي طبيعة جمعو بيف تقميدية الثقافة وحداثة العمـ 
: ذلؾ تـ صياغة مجموعة األىداؼ التالية

 محاولة الكشؼ عف اليواية المادية لنبات الحناء ولتحقيؽ ىذا :الهدف األول
اليدؼ   

:               تمت صباغة التساؤالت التالية
ما ىو نبات الحناء؟ - 1
ما ىي  العناصر المادية المستخدمة في إعداد الحناء لمتخضب بيا مف - 2

قبؿ الفاعميف؟ 
ما ىي األلواف المفضمة ليا وأكثر األماكف رسما ليا عمي الجسد؟  - 3

.  السعي نحو معرفة األبعاد االجتماعية لمتخضب بالحناء:-الهدف الثاني
:-  ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تمت صباغة التساؤالت التالية

إلي أي مدي يسيـ المستوي العمري في تبايف التخضب بالحناء؟ - 1
 ما مدي إسياـ الحالة االجتماعية لمنساء في تبايف التخضب بالحناء ؟- 2

 ما دور البعد االقتصادي في استخداـ الحناء؟- 3

 ما ىو موقؼ الرجؿ الميبي مف استخداـ المرأة لمحناء؟- 4
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 الكشؼ عف الرموز الثقافية لمحناء ولتحقيؽ ىذا اليدؼ :-الهدف الثالث
: أمكف صباغة التساؤالت التالية

 
ما ىي المعاني الضمنية لمحناء في بعض صور المعتقدات الشعبية  - 1

؟ ( األمراض– الحسد – السحر –الموت -  األحبلـ)               
 ما ىي رموز الحناء المرتبطة بعادات الزواج؟- 2  

 ما ىي المواسـ المفضمة لدي الفاعميف لمتخضب بالحناء؟ - 3  

لقد أثبتت الخبرة العممية أف األبحاث تكتسب أىميتيا في ضوء ما تسعي 
ويعد البحث الراىف محاولة عممية في مجاؿ عمـ ، لتحقيقو مف أىداؼ

االجتماع الثقافي تيدؼ في المقاـ األوؿ إلي تحقيؽ مبدأ التراكـ العممي 
وتسعي في المقاـ الثاني نحو تبصير الباحثيف إلي ضرورة االىتماـ بدراسة 
العناصر الثقافية ولفت اإلنتباه لعمميات اليدـ والبناء التي تتعرض ليا ثقافتنا 

وتراثنا العربي بفعؿ الحداثة والعولمة، تمؾ العولمة اليادفة نحو جعؿ 
المجتمع الدولي استنساخ مف المجتمع الغربي وفي المقاـ الثالث محاولة 

تفسير آليات صمود ظاىرة ثقافية مثؿ التخصيب بالحناء أماـ التقدـ الحداثي 
ونري أف ىذا . وقدرتيا عمي الجمع بيف الماضي والحاضر في أف واحد

محاولة لمتسمح ضد االستعمار الثقافي عمي الحضارة والثقافة واليوية العربية 
باالستعانة بالفكر والعمـ وبالتنقيب عف عناصرنا الثقافية األصمية والوقوؼ 

 .إلي جوارىا في حروب العولمة واليوية وثقافة البلمكاف والبلزماف
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:-  الخمفية النظرية لمدراسة: ثانيا
 في الئلتجاه مف  Symbolic interactionismتبحث التفاعمية الرمزية

الذات إلي خارجيا ، فالناس يؤسسوف المجتمع، وبالتالي ىناؾ أىمية 
 وتؤكد عمي أننا نفيـ البشر (ص 2002مصطفي خمؼ)لممعاني الرمزية لبلتصاؿ 

حينما نفيـ ما يعتقدوف أنيـ يعرفونو عف العالـ، أي نفيـ معانييـ عف 
 إلي أف البشر يتصرفوف حياؿ األشياء عمي (ىربرت بمومر)أنفسيـ وأشار 

أساس ما تعنيو ليـ، وأف ىذه المعاني ىي نتاج لمتفاعمي االجتماعي في 
المجتمع اإلنساني، وأف ىذه المعاني تحور وتعدؿ ويتـ تبادليا عبر عممية 

تأويؿ يستخدميا كؿ فرد في تعاممو مع اإلشارات التي يواجييا 
 أف التفاعمية الرمزية ( ميد جورج ىربرت) ويري (142:132ص1999إباف كرب)

 2000معف خميؿ)تنطمؽ مف تبادؿ االشارات التي تتضمف استخداـ الرموز

مصطمحا أو أسما أو صورة young تمؾ الرموز التي اعتبرىا يونج  (407ص
وتتميز بمعني ضمني إلي جانب ، يمكف أف تكوف مألوفة في الحياة اليومية

وأف الرمز ينطوي عمي أشياء مبيمة غير معروفة ، معناىا الواضح المباشر
أو مخفية كما بيف ىميجارد أف الرمز يحمؿ معاني إضافية خبلفا لمعناه 

المباشر وىو معني لو أبعاده التي يمكف تفسيره عمي ضوئيا مف حيث القيمة 
  والرمز بيذا يعد إشارة أو عبلمة أو  (374 ص2005آماؿ النور)والنشاط والقوه

 (.406ص2000معف خميؿ )مفيوـ يعبر عف شئ أخر
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والحناء نبات زىري اكتسب مف خبلؿ استخداماتو المتباينة رموزا متباينة، 
تبعد عف أصمو أحيانا وال نكوف مخطئيف إذا ما أشرنا لدور الفاعميف في 

، إنزاؿ ىذه الرموز عمي الحناء مف ناحية ووجود دورًا لمحداثة مف جانب آخر
 structuralationوعند ىذه النقطة يتجمي دور نظرية التشكؿ البنائي

theory التي تفسر العبلقة بيف الممارسات االجتماعية المنتظمة عبر  
الفعؿ / الزماف والمكاف وبيف البناء االجتماعي أي تشير إلى طبيعة البناء

وأف البناء ، معتبرًة أف الممارسة االجتماعية ىي البناء والفعؿ في آف واحد
الوسائؿ المادية الثقافية التي تمكف الناس مف القياـ )يعني القواعد والموارد 

والناس ىـ الفاعموف الذيف يعيدوف إنتاج مؤسسة ما في الزماف  (بالفعؿ
وبيذا تدعو نظرية التشكؿ البنائي إلي التكامؿ بيف النظريات ، والمكاف

الكبرى والصغرى في عمـ االجتماع أي تفسير سموؾ وممارسات الفاعميف 
ويمكف القوؿ أف نبات الحناء اكتسب معاني ودالالت مف .في عبلقتيا بالبناء

، ممارسات الفاعميف وتـ تثبيت ىذه الرموز بإعادة إنتاج الحناء وبتحديثيا
 .ليذا أصبحت رموزىا أحد العناصر الثقافية

 :-اإلستراتيجية المنهجية لمدراسة: ثالثا

ضمف األبحاث المعنونة باسـ يقع البحث الراهن  :-نوع البحث- 1
األبحاث الوصفية وىي تمؾ األبحاث التي تصيغ مبلمح الظواىر المدروسة 

. ومحاولة الوقوؼ عمي عوامميا وتحديد خصائصيا المتباينة
مف الثابت سوسيولوجيا أف األبحاث في مجاؿ النظريات : األساليب واألدوات

الصغري تتبني أساليبا كيفية في إعداد أدواتيا وجمع مادتيا الميدانية 
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وتحميميا وتفسيرىا ووضعيا في صورة نتائج نيائية، ويعتمد البحث الراىف 
عمي األسموب الكيفي والذي ييتـ بانتاج بيانات حوؿ الخبرات والمعاناة 

الشخصية لمفاعميف االجتماعييف، وتعتمد ىذه المناىج عمي لغة الفاعمييف 
االجتماعييف 

مف ىذا المنطمؽ استعاف البحث الراىف باالسموب الكيفي بنائو وأسموبو 
وتحميمة مستخدما المقابمة المفتوحة، حيث تـ تقسيميا إلي مجموعة مف 

:- العناصر التالية
 البيانات األولية حوؿ الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممبحوثات :-أوال

. مثؿ العمر، والحالة االجتماعية، ومحؿ اإلقامة
 التعرؼ عمي الجوانب المادية لمحناء مف حيث المكونات المستخدمة :-ثانيا

وأفضؿ الطرؽ ،في إعداد الحناء لمتخضب، وأماكف رسميا عمي الجسد 
. واأللواف المستخدمة في الرسـ

 التعرؼ عمي األبعاد االجتماعية لممتخضبات مف حيث تبايف :-ثالثا 
الرسوـ المتعمقة بالمتخضبات تبعا لمسف الفتاة والمتزوجة والعجوز وكذلؾ 

 ( المطمقة– األرممة – المتزوجة –األعزب )تباينيا تبعا لمحالة االجتماعية 
إلي جانب السؤاؿ عف التكاليؼ االقتصادية لمتخضب بالحناء وربطيا بعدد 

والتعرؼ عمي موقؼ الرجؿ الميبي مف التخضب ، (مرات التخضب شيريا
. المستمر بالحناء 

استخدامات الحناء ) الرموز الثقافية لمحناء في مجتمع البحث وتشمؿ :-رابعا
، كذلؾ استخدامات الحناء (في األمراض السحر والحسد واألحبلـ والموت
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في عادات الزواج مف حيث داللتيا لمعروس وألسرتو ولمعروسة وألسرتيا 
وجميع المعتقدات الدائرة ، ومدي أىميتيا ورسوميا وألوانيا المفضمة لمعروسة

ثـ السؤاؿ عف ، بشأنيا في حالة الزواج وحتي األغاني الشعبية المتعمقة بيا
. األوقات والمواسـ التي تزداد فييا معدالت التخضب بالحناء

 كما استخدمت المبلحظة غير المشاركة والتي مكنتنا مف جمع :-خامسا
الكثير مف المادة األمير بقية بشأف موضوع البحث حيث حرصنا عمي 

وخاصة ليمة الحناء لحضور مراسـ األلواف  (األعراس الميبية)حضور األفراح 
المفضمة ليا ولصديقاتيا ومبلحظة العادات والسموكيات التقميدية المتبعة عند 

رسـ الحناء وتسجيؿ األغاني الشعبية المترددة أثناء نقش حناء العروس 
وبيذا نعمؿ بنصائح أنتوني جيد تز لمباحثيف عند إجراء البحوث الميدانية 

ال يمكف لممبلحظ  )وفي جمع المادة اإلمبيربقية والتي يقوؿ فييا
السوسيولوجي أف يستحضر الحياة االجتماعية كظاىرة تحت المبلحظة 
بمعزؿ عف االعتماد عمي معرفتو بيا كمصدر يتـ مف خبللو تأسيسيا 

 (280جيدنز ص) (كموضوع لمبحث

:-  المجال الجغرافي- 2
طبقت الدراسة في مدينة الخمس الميبية وىي مدينة ساحمية تخترؽ الطريؽ 

الساحمي الممتد مف بنغازي إلي طرابمس وتقع ضمف نطاؽ السيوؿ الساحمية 
المعروفة باسـ سيؿ الجفارة ويقع ما بيف الحدود التونسية غربا حتي الخمس 

وتشتير بصفتيا ميناء بحري ومركز ( 28:27ص 1996عبد العزيز طريح )شرقا
 وبمغ عدد سكاف 149642 نحو1984وقد بمغ عدد سكانيا عاـ ، سياحي
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وتتميز ،% 6.4 ألؼ نسمة بنسبة بمغت ]310.3 [ 1990الخمس عاـ 
بمغ إجمالي عدد سكاف الجماىيرية ، الخمس بخموىا مف التعاريج والخمجاف

( 92:90 ص1994المقريزي ). ألؼ نسمة 4140.0 حوالي 1990

: المجال البشري- 3  
تتمتع الجماىيرية الميبية بمساحة شاسعة مف األراضي حيث تبمغ مساحتيا - 

 وال تصمح سوي نسبة (4ص 1996عبد العزيز طريح ) كيمو متر مربع 1.759.540
إلعاشة السكاف مف مساحة ليبيا حيث تنتشر الصحاري في الجماىيرية % 2

فقط مف أراضي الجماىيرية تصمح لمزراعة ونسبة % 1وال تبقي سوي نسبة 
فقط صالحة اقتصاديا وألف معظـ المدف تقع عمي الشريط الساحمي فإف % 5

 ليذا فالمجتمع (68ص1994المقريزي )غالبية السكاف يعيشوف عمي ىذا الشريط 
الميبي مجتمع قبمي مف الدرجة األولي وانعكست الخصائص الجغرافية البيئية 

ليذا يؤكد عمي الحوات أف ىناؾ ثبلثة ، لممجتمع الميبي عمي األسرة الميبية
أنماط لؤلسرة الميبية ىي األسرة الزراعية والرعوية واألسرة الحضرية ويصعب 

 في آف فالفصؿ بيف األسرتيف الزراعية والرعوية حيث تقوـ األسرة بالوظيفيتي
أما األسرة الحضرية فيي نموذج جديد عمي المجتمع الميبي وتعيش في ،واحد 

وقد تعرضت األسرة الميبية لكثير مف التبديؿ  . المراكز الحضرية الميبية
والتغير المصاحب لمتقدـ االقتصادي وأف مف مظاىر ىذا التغيير إنتشارا 

التعميـ خاصة تعميـ المرأة وتغير أنماط السكف، وقد أدي البناء القوي لمعادات 
فزواج فرد مف أسرة تعيش احدي ، والتقاليد إلي الصداـ بينيـ وبيف التقدـ

المناطؽ الميبية مف إمراة تعيش في منطقة أخري قد يؤدي إلنييار ىذه األسرة 
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بسبب تبايف العادات والتقاليد مف منطقة أخري في المناسبات المختمفة وبيذا 
يمكف القوؿ أف الثورة النفطية ساىمت في دفع عجمة التحديث وأسفرت عف 
تغيرات بنائية واضحة في مجاالت الصناعة ووسائؿ المواصبلت واالتصاؿ 
والتعميـ والنظاـ الميني وىو التغير الذي لـ يصاحبو تغير مماثؿ في قيـ 

الناس البناء القيمي وليذا يعكس الميبيوف في سموكيـ خميطا مف القيـ 
والمعايير الحديثة والتقميدية فالجميور الميبي ما زاؿ يرتبط ارتباطا قويا بحياة 

الحوات ).القبيمة والرموز الدينية وأنماط التنشئة االجتماعية التقميدي
 (234:230ص1990

  والمرأة الميبية جزء مف المجتمع الميبي ولـ تنعزؿ عف التغير والتحديث 
الذي داىـ المجتمع الميبي في أعقاب الثورة السياسية ومف بعدىا الثورة 

النفطية وتتمتع المرأة الميبية بمكانة عالية في المجتمع الميبي عامة والبدوي 
خاصة حيث يحتـر الشعب الميبي النساء ويعيطييف حقيف الثقافي 

واالجتماعي عمي الرغـ مما تعرضت لو المرأة الميبية مف تغيرات كثيرة بؿ 
نفتاحة عمي ثقافات العالـ  وعمية أثر مداىمة الحداثة لممجتمع وا 

ولقد أظيرت التعدادات األربعة (210:191ص 1990صالح الزوي ).المتباينة
المقريزي و بولقمة ) عمي أف عدد الذكور كاف أكثر مف عدد اإلناث(1954-1984)

 ( 378ص1996

 :- وقد تدخؿ في اختيار عينة البحث بعض العوامؿ منيا -

إف المجتمع الميبي عامة مجتمع قبمي ووضع المرأة فيو ال زاؿ رىيف 1- 
 (أيا كاف)القواعد القبمية التي تجـر االقتراب منيا وترفض إطبلع الغريب 

 .عمي عاداتو وتقاليده
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تتربع المرأة الميبية عمي عرش المجتمع الميبي مف حيث االحتراـ والتقدير -2
وجزء كبير مف كرامة الرجؿ الميبي وشخصيتو مرتبطة ، والمكانو المرتفعة

خفائيا عف الجميع بحيث ال تجالس إال النساء  بالحفاظ عمي المرأة وا 
 .واألقربيف فقط

أسيـ العامميف السابقيف في صعوبة اختراؽ مجتمع البحث واالندماج معو 
ليذا اعتمادنا عمي الطالبات في الجامعة التي نعمؿ ، بالصورة المرغوبة عمميا

بيا ليكف مبحوثات مف ناحية ومرشدات في جمع المادة اإلمبيريقية مف 
وكف مفتاحًا غير مباشر لحضور األفراح واالطبلع عمي مراسـ ليمة ، الميداف

. *الحناء ونقوشيا
:  عينة البحث- 4

 إمراة معظميف مف الشابات الآلتي تتراوح أعمارىف 50بمغت حاالت البحث 
مف حاالت % 50 حالة بنسبة بمغت 25 سنة وبمغ عددىف 30-18مف 

. البحث لممبحوثات
 مبحوثة بنسبة بمغت 16 سنة 50-30وبمغ عدد مف تراوحت أعمارىف 

مف إجمالي عدد        المبحوثات في حيف كاف عدد السيدات أكثر % 32
، أما بالنسبة لمحالة االجتماعية % 18 مبحوثات بنسبة 9 سنة 50مف 

أما  % 44 حالة بنسبة 22لممبحوثات فقد قسمف إلي متزوجات بمغ عددىـ 

                                     
 .استجابات عينة الدراسةبعض في توضيح  (مف أـ مصرية)تـ اإلستعانة بإحدي الطالبات  *
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،فى حيف % 38بنسبة 19عدد المبحوثات غير المتزوجات فقد بمغ عددىف
%  14مترمبلت بنسبة 7% 4 مطمقة بنسبة 2كاف ىناؾ عدد 

:-  المجال الزمني - 5  
استغرؽ إجراء الدراسة حوالي عاما كامبل منذ بداية وضع المقترح النظري 

وجمع المادة العممية والنظرية مف المصادر المتاحة عف الموضوع ومتغيراتو 
وجميع ما يرتبط بو مف مبلحظات ميدانية لمجتمع البحث ومتابعة مستمرة 

. لظاىرة التخضب بالحناء وأبعادىا االجتماعية والثقافية واالقتصادية

 األبعاد المادية لمحناء: رابعا

تعريف الحناء  - 1
  وردت كممة الحناء في معاجـ المغة العربية لئلشارة إلي شجر ورقو كورؽ 
الروماف وعيدانيو كعيدانيو لو زىر أبيض كالعناقيد، يتخذ مف ورقو خضاب 

 2004المعجـ الوسيط)ونقصد بالحناء أو تحنأ أي تخضب .أحمر 
كما عرفت الحناء عمي إنيا مسحوؽ لنبات عشبي مف شجرة .(251ص

وحمرة متساقطة األوراؽ مف موسـ آلخر يصؿ عموىا أحيانا إلي سبعة أمتار 
موطنيا األصمي مصر القديمة وببلد الفرس وتحتوي عمي المادة القابضة 

وأوراؽ نباتيا تشبو في شكميا أوراؽ الزيتوف ولكنيا  (التاتبيف)المعروفة باسـ 
سـ وتسحؽ أوراقيا 2.1سـ وعرضيا 3.2أكثر منيا طوال ويبمغ طوؿ الورقة 

وتعجف بإضافة بعض المواد الممونة ليا وتستخدـ كوضايا لؤليدي واألرجؿ 
 1996المأثورات الشعبية ).والشعر وىي مف النباتات ذات الرائحة المميزة

( 110:105ص
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وفي ضوء التعريفات المرجعية يتبيف أف الحناء كما وردت في المصادر 
المتاحة ىي شجرة ليا خصائص مميزة مف حيث الطوؿ واألوراؽ وتستخدـ 

أوراقيا في التخصيب وال تتبايف ىذه التعريفات كثيرا عف تعريفات المبحوثات 
لمحناء فمقد اتفقت غالبية الحاالت عمي أف الحناء ىي  

 (شجرة ذات رائحة زكية وعطره يتـ جمع أوراقيا وتجفيفيا ثـ طحنيا  )

 
 
 

الحناء في )أكدت أف (1)وكذلؾ الحالة  (وبيعييا لتستعمميا النساء في الزينة
إلي أف الحناء  (3)وتشير الحالة  (األصؿ نوع مف أنواع النباتات العطرية

شجرة تجفؼ أوراقيا بطريقة معينة ويكوف وقتيا في فصؿ الصيؼ وتتبع )
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منيا رائحة عطرة جدا إلي أف فالحناء تعد شكؿ مف أشكاؿ زينة المرأة مثميا 
 (236:231ص1997زيداف عبد الباقي  )مثؿ استخداـ المكياج 

وبيذا تأتي آراء عينة البحث متقدمة إلي حد ما مع ما ورد في العديد مف 
المراجع المتخصصة في عالـ النبات والتي أوضحت أف الحناء نبات ينتمي 

 ومنو أعشاب Fam-Lythraceae  لفصيمة نباتية تسمي الفصيمة الحنائية 
أو تشجيرات أو أشجار وأوراقيا متقابمة أو في محيطات وىو نبات مزىر 

 نوعا منتشرة في المناطؽ 475 جنسا و23وتشتمؿ الفصيمة الحنائية عمي   
اإلستوائية وخاصة األمريكية وتمثؿ الفصيمة في الفمورا المصرية بجنسيتيف 

 والحناء تسمي الحناء أو Lythtum والثانيAmmanniaيسمي األوؿ 
 وىو نبات شجيري حولي أو Lowsoniaالحنة وىو نبات يسمي عمميا 

 سنوات أو أكثر 10معمر يمكث في األرض ثبلث سنوات وقد يمتد إلي 
الجذر وتدي متعمؽ في اآلرض والساؽ قائمة متفرعة واألفرع خضراء 

تتحوؿ إلي الموف البني عند النضج واألوراؽ متقابمة عمي الساؽ وىي التي 
تحتوي عمي المواد الممونة واألزىار بيضاء وليا رائحة زكية وتزرع في 

المناطؽ الحارة واألرض الصفراء الخفيفة بشرط أال يكوف ممحية أو قموية 
وأفضؿ ميعاد ، وقد تزرع في األرض الرممية ولكنيا ال تعطي محصوؿ جيد

لزراعتيا أوائؿ شير إبريؿ حتي أوائؿ شير مايو ويفضؿ التبكير في زراعتيا 
لتعطي محصوال قويا وتتكاثر الحناء في مصر بالعقمة بينما تتكاثر في 

بعض الببلد اآلخري كاليند بالبذرة وأوؿ جمعة لمحصوؿ الحناء تكوف في 
شير سبتمبر حتى شير أكتوبر وتعرؼ بالنيمية والثانية بعد ذلؾ بشيريف 
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وتسمي بالشتوية وأحيانا تؤخذ جمعة ثالثة في شير إبريؿ وتسمي بالشعنونة 
وتعطي الجمعة الثالثة تمؾ أوراؽ غنية جدا بموادىا الممونة ليذا فيي تباع 

( 569:567 ص1987فوزى طو ).. بثمف مرتفع عف باقي الجمعات

:-  نواع الحناء بين التقميدية والحداثةأ- 2
مما ال يخفي عمينا أف الحناء قديما كانت نوعا واحدا يأخذ مف مسحوؽ 

الشجرة األصمية ليا والتبايف في لونيا يرجع إلي تبايف المواد المستخدمة في 
إعدادىا لمتخصيب إال أف حاالت الدراسة أشارت إلي أف لمحناء في الوقت 
الراىف أنواع عدة يرجع تباينيا تبعا لبمد المنشأ والصناعة ولممواد المضافة 

: ليا وفيما يمي آراء ىي 
عمي أف ىناؾ نوعاف مف %10   فقد إتفقت الحاالت خمس حاالت بنسبة 

الحناء الحنة الطبيعية وىي التي يزرعيا الفبلح ويجمع أوراقيا ويجففيا لمدة 
ثبلثة أياـ في الشمس وتجمع وتطحف لتزيف بيا المرأة والحناء غير الطبيعية 

وىي التي أضاؼ ليا اإلنساف مواد كيميائية حتى تصبغ الجسـ ورائحتيا 
ىناؾ نوع واحد لمحناء ىو الذي )غير عطرة أشارت مجموعة أخري إلي أف 

وأشارت  (نستخرجو مف شجرة واحدة تعرفنا عمييا في حياتنا وفي ببلدنا
مجموعة مف الحاالت إلي أف الحناء أنواع منيا األحمر واألسود والعنابي 

تري % 12الذي يميؿ لمسواد والقيوي والموف البني ومجموعة أخري بنسبة 
أف الحناء ليا أنواع منيا حناء التاج الممتاز وحناء الباشا والحناء السودانيف 

.  وحناء الصبغة وحناء دبي
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أما الغالبية العظمي مف الحاالت فأكدت  كنا نشتري الحناء قديما بالوزف 
كثيرة  )وكانت سائبة ونوع واحد مف عند العطار أما اآلف فمنيا أنواع واجد 

مثؿ دبي والسودانية والتاج والباشا والجاىزة اإلعداد  (
(  1)                                        شكؿ 

 

              
 
 

                   صورة الحناء بعد تجفيؼ اوراقيا وطحنيا  
 

 

مف إستقراء آراء حاالت البحث بشأف أنواع الحناء نجدىـ يجمعوف عمي رأي 
أال وىو أف مسحوؽ الحناء المستخدـ لمخضاب قديما كانت مجيولة 

المصدر وكاف يباع ليف أما في صورة ورقية ويقمف بطحنيا أو في صورة 
مسحوؽ يشتري أما اآلف فيي كثيرة ومتنوعة األشكاؿ واأللواف واألنواع 



                                                                      جامعة بنها–مجلة كلية اآلداب 
              

2008عدد يوليو   

 
304 

والمصدر فمنيا السودانية أي القادمة مف السوداف ومنيا المصرية ومنيا 
ومنيا ذات  (التاج ، الباشا، دبي، المعجوف)اإلماراتية ومنيا حتي اليندية 

وتشير المصادر العممية أف الحناء أنواع منيا  (المعجونة)اإلعداد الجاىزة 
البغدادي والشامي البمدي والسودانية ومف أشير أنواعيا الحناء 

وتشترؾ جميعيا في الخصائص وتختمؼ في أنواعيا  (حناء الدامر)السوداني
 (81المأثورات الشعبية ص)ومصادر إنتاجيا

إف إجماع المبحوثات عمي أف الحناء قديما كانت عبارة عف مسحوؽ 
يستخدـ لمتخصيب يتـ الحصوؿ عمييا بطريقتيف إتفقت المبحوثات عمي أف 

الحناء قديما كانت نوعيف  
األوؿ يشير في عمي شكؿ مسحوؽ مف العطار   - أ

الثاني يشير في شكؿ أوراؽ ويتـ تجفيفيا في الشمس ثـ طحنيا  - ب
 .تمييدا الستخداميا بصور شتي

إتفقت المبحوثات أف الحناء اآلف تشيد تقدما كبير مف حيثي تنوع - جػ
مصادر إنتاجيا وتنوع      

والحناء المعبئة مثؿ المصرية  (القديمة) ألوانيا مبينة أف ىناؾ الحناء البمدي 
واألماراتية   

.  والسودانية والتاج والباشا والدامر
والحناء اآلف تتبايف بتبايف مصدر اإلنتاج والتوزيع والتعبئة وحتي تبعا لبمد 

المنشأ وىو ما      
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يعكس الصبغة الحديثة التي صبغت عممية إنتاج الحناء وقد بمغ التقدـ 
بصناعة الحناء أف أنتجت في شكؿ معجوف معد لمتخضب مباشرة وىو ما 
ىو سيؿ عممية استخداميا في زينة المرأة ليذا إرتفع اإلقباؿ عمي شرائيا 

وارتفعت معدالت استخداميا وبالنسبة آلراء عمماء النبات فقد أشار مصطفي 
 Medical and)بدر وآخروف إلي أف الحناء مف األعشاب الطبية العطرية

aromatic herbs colouring agents  )
وأف مف ىذه األعشاب نوع يسمي الممونة وىي مجموعة مف المواد 

إيجيميكوسيدية والتي تعتمد في تكوينيا عمي محتوي مف الكربوىيدرات وىي 
 عبارة عف األصباغ الممونة في بثبلث األزىار

 كما أوضح منتدي ليبيا الحرة عمي الشبكة (107ص 1998مصطفي بدر وآخروف )
العنكبوتية أف نبات الحناء ىو نبات شجيري مف العائمة الحنائية جذوره 

حمراء وأخشابو جبمية ويحتوي عمي مواد ممونة تستعمؿ في الشرؽ كخضاب 
وليا أنواع منيا البمدي و الشامي والبغدادي الشائعة وتعتبر الحناء  

 
البمدي ىي أغني ىذه األنواع ،إف التحديث لـ يقؼ عند حد معيف بؿ إمتد 
ليشمؿ كافة مناحي الحياة ليس ىذا فحسب بؿ زحؼ نحو عادات الناس 
وتدخؿ في ممارساتيـ، فالحناء كانت تصنع بواسطة الفاعميف وتباع ليـ 

.  بصورة مباشرة دوف تدخؿ صناعي
وفي إطار تسميع وتسعير كؿ شئ، فإف التحديث لـ يغض الطرؼ عنيا بؿ 

وأبدعت ، أسس المصانع المتخصصة في تصنيعيا في شكؿ مسحوؽ معبأ
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ولـ ، الحداثة في إعدادىا في شكؿ معجوف معد وجاىز لبلستخداـ المباشر
تميؿ الحداثة لمفاعميف فرصة لمتفكير والتدبر بؿ انتشرت الحناء المعبئة 

بصورة ممفتة لمنظر في الوطف العربي عامة والمجتمع الميبي خاصة لجذب 
الفاعميف ولتعميؽ استيبلؾ منتجات الحداثة المتباينة وباتت الحناء تشير 
ليويتيا النباتية وتشير كذلؾ ليوياتيا الصناعية المتباينة ،واكتسبت طابعا 

حديثا ثـ عولميا ،فمما ال يخفي عمينا أف الحداثة ولدت العولمة ونقت جميع 
الثقافات العالمية وأسيمت مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ في دعـ وتوطيف ثقافة 

( Adam and Jessica kupper1996p.345).االستيبلؾ

وليذا يمكف القوؿ أف الحناء واستخداميا قدر ليا البقاء بؿ والتحديث 
والتطوير بفعؿ الحداثة تمؾ العممية العولمية التي نشأت في القرنيف الخامس 

روبيرتس )والسادس عشر في أوربا وأصبحت األف ظاىرة عمي مستوي العالـ

 الحناء ىي خميط مف أعشاب إحدي النباتات يخمط مع الماء (225 ص2004
والميموف وأحيانا مع بعض المواد الممونة وىذا ما أكدتو المبحوثات حوؿ 

أف الحناء تجيز عف طريؽ  (3)طريقة إعداد الحناء فقد أكدت الحالة
وضعيا في إناء مع عصير الميموف والسكر والماء وزيت القرنفؿ أو مادة 
ممونة جاىزة تسمي والمحمبية وىي تعطي الحناء الموف األحمر أو أألسود 

والغريب أف الحناء عند عجنيا تكوف خضراء (  2شكؿ  )حسب الرغبة  
قاتمة ومائمة لمسواد وعند نقشيا يتغير لونيا تماما إما لؤلحمر أو البني أو 

أف الحناء تعجف بالماء والميموف والسكر والشاي  (21)األسود وتشير الحالة 
.  وزيت شبحي
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 ( 2)                                        شكؿ 

 

 
 المواد واالدوات التى تستخدـ فى عجف الحناء

 
فأشارت إلي أف الحناء تعجف بالمومي أو الميما حيث  (40)أما الحالة 

حيث  (أبو ساعة)يوضع في الماء ويغمي ثـ تعجف بو الحناء التي أسميا 
تترؾ لمدة ساعة حتي تتخمر ويظير الموف الغامؽ أو األسود ثـ نضع 

لطريقة مختمقة  (18)عمييا بنزينا مع ماء شاي مغمي وتشير حالة أخري 
لعجف الحناء بوضع قشر الرماف المجفؼ في ماء وغمية ثـ تعجف الحناء 
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بماء قشر الروماف وتفيد ىذا النوع مف الحناء الشعر األبيض حيث توضع 
.  عمي الشعر بعد أف تتخمر لمدة ثبلث ساعات

تشير إلي إضافة الحناء مع الزعفراف المنقوع في ماء  (25)أما الحالة رقـ 
األكسجيف لمدة ساعة وىذا النوع مف الحناء يعطي الشعر الموف الرماني أما 
الموف الباذنجاني فيحضر بوضع ماء الكركديو مع شاي عمي الحناء وتترؾ 
تتخمر ثـ توضع عمي الشعر أما أفضؿ ألواف الشعر باستخداـ الحناء فيو 
الموف األحمر الكستنائي والحساوي واليماني ولضماف الحصوؿ عمي عجينة 

 الممونة ففعالة لمحناء فيي تجييزىا في وسط حمضي حيث إف مادة الموزو
. ال تصبغ في وسط قموي  لذا يجب استخداـ معجوف الحناء بالخؿ والميموف

إال أف ، عمي الرغـ مف توفر الحناء الجاىزة بألوانيا المختمفة في األسواؽ
حتى أف بعض النساء . المرأة الميبية تفضؿ إعدادىا بنفسيا ألنيا أكثر وأوفر

يشتريف أوراؽ الحناء وتجفؼ في الشمس لمدة ثبلثة أياـ ثـ يتـ طحنيا 
واستخداميا بالطرؽ السابقة وتختمؼ طريقة إعداد الحناء وكمية ونوعية 

الزيوت المضافة حسب الموف المرغوب فالموف البني الغامؽ يتطمب إضافة 
عصير الميموف وبعض الزيوت مثؿ زيت القرنفؿ والنعناع أما الموف األسود 
فيحتاج إلي إضافة الماء وزيت الشيح والقرنفؿ وبعض المواد الكيمائية مثؿ 

السرتية لمسحوؽ الحناء وتترؾ تتخمر ثـ يضاؼ زيت الزيتوف قبؿ 
. استخداميا

حتى أنيـ لـ يميموا المرأة الميبية فرصة الختيار ما ترغب فيو مف ألواف بؿ 
فرضوا عمييا مواد قد تكوف مضرة بجمدىا مثؿ السرتية أو ما يسمي في 
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المجتمع الميبي المحمبية وىي خمطة مف مجموعة مواد معدة كيميائيا لتثبيت 
عطائيا األلواف المرغوبة فالعصرية ال تستتبع بالضرورة القضاء  الحناء وا 

عمي البناءات التقميدية بؿ أنيا تتيح بدال منيا حدودا أكثر اتساعا لمتعايش 
وفي ىذا اإلطار (22 ص 1984اليونسكو )بيف األشكاؿ التقميدية والعصرية 

تحولت الحناء مف كونيا عادة ثقافية موروثة إلي سمعة ثقافية تمبي حاجة 
مجيولة )طرفيف أحدىما قائـ عمي تصنيعيا وبيعيا وتحديث المواد الكيمائية 

المضافة إلييا الستغبلؿ حاجة النساء في التزيف واآلخر النساء  (المصدر
المقببلت عمييا بدافع الموروث الثقافي حيث تتبلـز الحناء والمرأة المبية في 

 كافة المناسبات الحزينة منيا والمفرح، ففي إطار ثقافة االستيبلؾ 

Culture Consumption والتي طورتيا العولمة وأسيمت في توجييا 
وتدعيمياوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الحديثة تحولت الحناء مف مظير مف 

 إلي ثقافة عولمية Femen,scultureمظاىر الثقافة النسائية 
Globlalization Culture انغمرت السوؽ العربية عامة والميبية بصفة 

خاصة باالنواع المختمفة المختمفة لمحناء دعما لثقافة االستيبلؾ ومساندة 
 Adam And Jessica Kuperاالتجاىات العولمية وفي ىذا يقوؿ كبل مف

إف الحداثة أنجبت العولمة ونفت جميع الثقافات العالمية وأسيمت مف )
خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ والفضائيات في توطيد ودعـ ثقافة استيبلكية 

 (.Adam And Jessica Kuper1996 p.345)موحدة
وبالعودة إلي ما ورد في المراجع العممية بشأف الحناء وألوانيا نجد أف ىناؾ 
أتفاقا حوؿ حقيقة مؤداىا أف نبات الحناء في األصؿ مف أنواع الفمورا وأنو 
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مف الفصيمة الحنائية وأنو مف النباتات الممونة ومرجع ذلؾ إلي احتواء أوراقو 
وسيقانو عمي مادة ممونة تسمي لوزوف وتعتبر ىذه المادة مف الصبغات 

النباتية ليذا تستخدـ المواد الممونة منيا في صبغ الجمود والمنسوجات وىي 
مف الصبغات النباتية ومما يراعي عند صباغة صبغة الحناء أف يكوف 
الوسط حامض لذلؾ يضاؼ إلي خبلصة الحناء الحامض ضعيؼ مثؿ 

ألستريؾ أو حامض اليوريؾ 
 : رسوم وأدوات الحناء- 3

لمحناء نقوشا كثيرة ومتباينة وبسؤاؿ المبحوثات عف ذلؾ اتفقت عمي اف 
الحناء رسوما ونقوشا وأدوات تختمؼ في الوقت الراىف عما كانت قديما 

تشتري السيدة كيس الحناء وتستخدـ ما يسمي بالبلصقة  (3)وتشير الحالة
والميموف والسرتية ولنقش الحناء عمي اآلظافر تستخدـ الخيوط العادية ثـ 
البلصقة وتختمؼ الرسوـ وطريقتيا مف منطقة اآلخري في ليبيا فالمناطؽ 

الشرقية تفضؿ رسـ الحناء في األرجؿ إلي الركبة بنقوش كثيفة اما المناطؽ 
الغريبة فتكتفي النساء برسـ النقوش عمي األيدي واألرجؿ بأشكاؿ متنوعة 

لقد اختمفت طريقة رسـ الحناء حديثا عف قديما ، قديما كانت )(16)الحالة 
توضع عمي اليديف والرجميف أو عمي إحداىما بدوف استخداـ البلصقة 
وأحيانا باستعماؿ النقوش عف طريؽ الخيوط العادية أما حديثا أصبحنا 

نستخدـ البلصقة المنقوشة الجاىزة، وحتى قديما كنا نعتمد عمي الميموف فقط 
لعجف الحناء أما اآلف فيناؾ الصبغات والممونات لتعطييا لوف جميؿ 

ففي قديـ الزماف كانت تنقش الحناء عمي األيدي إلي  )(27)الحالة  (وتثبيتيا
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الرسخ واألظافر أما اآلف ساعد وجود البلصقات عمي زيادة نقش الحنة عمي 
الجسـ فيي تنقش عمي األرجؿ إلي الركبة ومف األظافر وحتى الكتؼ وعمي 

كنا نستخدـ  ](42)الصدر باستخداـ الموف األحمر واألسود والقيوي الحالة 
قديما  

ما يسمي بالخيطو أي الخيوط العادية لرسـ الحناء عمي القدميف واألظافر 
واأليدي والتي كانت تسمية رسوميا باسـ الخطيفة أما اآلف تنوعت رسوـ 
الحناء مف الورد إلي الفراشات وغيرىا بسبب البلصقات التي تحمؿ رسوـ 

 وغيرىا يعطي ةمختمفة كما أف استعماؿ الصبغات الجديدة مثؿ السر ني
الحناء ألواف مثؿ األحمر واألسود والقيوي وتصبح ثابتة 

مف المعروؼ في ليبيا أف نقوش الحناء قديما كانت بسيطة ](11)الحالة 
أما اآلف فنستخدـ الشريط  (الخيطة)ألنيا كانت تعتمد عمي الخيوط فقط 

البلصؽ الذي لو نقوش خاصة باأليدي وآخري لؤلرجؿ وثالثة لمكتؼ 
والصدر ويوجد نوع مف الحناء ذات ألواف مختمفة ويسمي ىذا النوع بالحناء 

السوداني وتشتير بو المناطؽ الجنوبية في ليبيا وكنا قديما نحني اليديف 
والقدميف والشعر فقط أما اآلف مع وجود البلصقة نضع الحناء عمي الذراع 

والكتؼ والساؽ والكعبيف والظير والرقبة 
:- نستخمص مما سبؽ التالي

إف لمحناء ألواف طبيعية موجودة فييا وأف ليا رائحة ذكية كذلؾ تتمتع بقدرة  -1
. الثبات ليذا استخدمت في مجاالت عدة وكاف أشيرىا زينة المرأة
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كانت النساء قديما في مجتمع البحث لقياميف بصنع مسحوؽ الحناء ثـ  -2
ضافة المواد البلزمة ليا فكف يكتفيف برسـ الحناء باستخداـ خيوط  عجينة وا 

 .عادية عمي األيدي واألرجؿ ووضعيا عمي الشعر

مع مداىمة الحداثة لمجاؿ صناعة الحناء ىجرت النساء الخيوط العادية  -3
واستخدمف ما يسمي بالبلصقات المنتشرة في األسواؽ بصور شتي 

وساعدىف ذلؾ عمي اتساع المساحة المنقوشة بالحناء عمي الجسـ بحيث 
باتت نقوش الحناء عمي الساقيف بالكامؿ والذراعيف بالكامؿ والرقبة والصدر 

 .والكتؼ واأليدي

مما يجب اإلشارة إليو أف المبحوثات أبديف اتفاقا بشأف تبايف ألواف الحناء  -4
ففي المناطؽ الجنوبية ، المفضمة مف منطقة آلخري في المجتمع الميبي

يفضمف الموف األسود وتفضؿ المناطؽ الشمالية والساحمية الموف األحمر 
كذلؾ تفضؿ النساء في المناطؽ الجنوبية الحنة السوداني بنقوشيا ، الداكف

الثابتة الزاىية في حيف تفضؿ النساء في المناطؽ الساحمية الشمالية الحناء 
المعدة في شكؿ مسحوؽ ورسميا باالعتماد عمي البلصقات والخيوط في 

 .بعض األحياف

يدؿ ذلؾ عمي وجود مزواجة بيف ألواف ورسوـ وطريقة إعداد الحناء بيف 
الماضي والحاضر فرغبة الفاعميف في استمرار استخداـ الحناء ثـ إعادة 

بؿ وكشؼ البحث ، إنتاجيا بفعؿ العولمة وأدواتيا أعاد وجودىا في المجتمع
عف الجمع بيف تقميدية الحناء وحداثتيا في رسوميا إذا ما أكتفت السيدة 

أو مف رسوميا ونقوشيا الباىية ، بوضعيا عمي األيدي واألقداـ والشعر فقط
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الدقة والجماؿ في حاؿ استخداـ البلصقة معيا  فالعولمة تسيـ كؿ يوـ في 
عادة إنتاج الحناء لتعمؽ ثقافة االستيبلؾ مف جانب ولتحقؽ لنفسيا  إنتاج وا 
األرباح المادية مف جانب آخر بغض النظر عف دورىا غير المقصود في 

الحفاظ عمي إحدي الرموز الثقافية في المجتمع العربي عامة والميبي خاصة 
ذا كانت الثقافات الوطنية تتميز باالنتظاـ داخؿ أطر تاريخية معينة، كما ، وا 

تتميز بربط أىميا بسمات وجدانية وذىنية مشاركة، تتمثؿ في القيـ والذاكرة 
الجماعية واإلحساس المشترؾ بيويو ومصير واحد فإف ثقافة العولمة ال 
تحمؿ أي ذاكرة جماعية بؿ تعمؿ العولمة بثقافتيا االستيبلكية إلي آلية 

دخاؿ الضعؼ لديو والتشكيؾ  فاعمو لتشويو البني التقميدية وتغريب اإلنساف وا 
في جميع قناعاتو الوطنية والقومية، فثقافة العولمة ىي فعؿ استبلب ثقافي 

 ومف ثـ (150:100ص2004السيد عبد المؤمف ) وعدواف رمزي عمي سائر الثقافات
فإف التخصب بالحناء تحوؿ مف عادة ثقافية موروثة في مجتمع البحث إلي 
موضة يجب مسايرتيا والخضوع لمتغيرات المستمرة بشأف رسوماتيا وألوانيا 

إف الشخص عندما يغير مف عاداتو القديمة ال يكوف )المتباينة فسابير يقوؿ 
واعيا فاعبل إيجابيا بالقدر الذي يكوف عميو عندما يغير الموضة التي يتبعيا 

  (225فوزية دياب ص)فالموضة تستبد بالناس وبخاصة اإلناث
األبعاد االجتماعية لمحناء : خامسا

وموقؼ الرجؿ ، الخصائص العمرية:تقصد باألبعاد االجتماعية لرسـ الحناء
مف رسميا، والتكمفة االقتصادية قديما وحديثا، وكذلؾ الحالة االجتماعية في 
رسـ الحناء وألوانيا وأماكف نقشيا عمي الجسـ، والتخضب بالحناء رمز مف 
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ولما كانت الثقافة ىي مجموعة السمات ، رموز الثقافة الميبية والعربية
الروحانية المادية والفكرية، فإنيا في نياية المطاؼ تعني جماع القيـ المادية 

والبلمادية التي يخمقيا اإلنساف في سياؽ تطوره االجتماعي وتجارية 
التاريخية، بمعني أنيا إنجازات اإلنساف التي يعبر عنيا مف خبلؿ حياتو 

السيد )وطرائقو في السموؾ والعمؿ وتعد نتاجا لتفاعبلتو االجتماعية والمكانية

  ترتبط الثقافة بالمجتمع إرتباطا وثيقا، ويظير ىذا (29 ص 2004عبد المؤمف
اإلرتباط في المواقؼ االجتماعية كالسموؾ الجمعي الذي يعد إشارة لمثقافة 

والحناء باعتبارىا شكؿ  مف أشكاؿ  (Belcher2006)باعتبارىا سموؾ الشعوب 
تزييف المرأة لجسدىا، فيرتبط  جسد المرأة إرتباطا وثيقا بظروؼ وجوده فيو 
جسد شكمتو التقاليد وأخضعتو القوانيف وحاصرتو الضغوط التاريخية والثقافية 

والمادية وىو أسير عبلقات عائمية يظؿ مختفيا وال يبرز إال مف خبلؿ 
 وفي إطار ما سبؽ (192 ص2006سامية الساعاتي )التمثيبلت االجتماعية 

نتناوؿ األبعاد االجتماعية لظاىرة  التخضب بالحناء كأحد أكثر الظواىر 
الثقافية في مجتمع البحث، والدالالت االجتماعية والثقافية ليذه الظاىرة 

وكذلؾ الكشؼ عف موقؼ الرجؿ الميبي منيا والتكمفة االقتصادية لرسميا   
:  الحناء والمستوي العمري لممتخضبات- 1

تبيف مف البحث أف عادة التخضب بالحناء تتبايف في رسوميا وألوانيا بتبايف 
فسؤاؿ المبحوثات عف تبايف الرسوـ تبعا . المستوي العمري لممتخضبات

لممراحؿ العمرية أجبف بإجماع ومؤكدات أف تخصب الطفمة يختمؼ مف 
تختمؼ )تقوؿ  (12)الفتاه ويختمؼ عف المرأة وكذلؾ عف العجوز فالحالة 



 دراسة إثنوجرافية بإحدى المدن الميبية- رموز الحناء بين التقميدية والمعاصرة  
 

 315 

رسوـ الحناء وأماكنيا مف الطفمة إلي الشابو إلي المرأة إلي العجوز، فالطفمة 
والفتاه تحنأ لدييـ اليديف والقدميف فقط ونقوشيف محدودة أما السيدات 

فميف الحؽ في رسـ الحناء في جميع أجزاء الجسـ  (كبار السف)والعزايز 
. وبحسب رغبتيف وتباع في األسواؽ البلصقات تبعا لمسف

تنقش الطفمة الحنة في يدييا ورجمييا وترسميا ليا األـ أما الفتاه  (2)الحالة 
التي لـ تتزوج فترسـ نقوش أكبر كثافة مف الطفمة في اليديف والقدميف أما 
النساء في سف متوسط فتحنيف  جميع ما تشاء في الجسـ وتكوف نقوشيا 
كثيرة أما النساء المتقدمات في السف فيحنيف  بطريقة عادية بدوف نقوش  

في مرحمة الطفولة تحنى الطفمة يدييا وقدمييا بنقوش بسيطة  )(5)الحالة 
حتى ويفضؿ عدـ رسميا لمطفمة، اما في مرحمة المراىقة تكوف الحنة عادية 
وذات نقوش بسيطة جدا ويقضؿ رسميا في إحدي اليديف، أما بعد ذلؾ فمف 

حؽ المراة أف ترسـ الحناء في كافة األماكف في الجسـ سواء استخدمت 
 (البلصقة أو النقوش

إف التخضب بالحناء واإلبداع في ألوانيا ورسميا يتبايف مف مرحمة عمرية 
آلخري فالطفمة الصغيرة ترسـ ليا أميا الحناء في يدييا وقدمييا أما الشابو 

. تكتفى برسومات خفيفة فى يدييا فقطأو المراىقة فبل يجوز ليا ىذا ،حيث 
( 3شكؿ )

( 3)                                         شكؿ 
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صورة توضح نقوش الحناء البسيطة لمفتيات قبؿ الزواج 
أما في مرحمة الرشد فيسمح المجتمع لممرأة أف ترسـ الحناء في يدييا 

وقدمييا وفي أي مكاف في جسدىا ، حتى اف السيدات يتنافسف فى االبداع 
أما كبار السف  (5،4شكؿ)فى اختيار رسوـ الحناء ونقشيا عمى اجساميف 

فيضعف الحناء برسوـ بسيطة وأحيانا بدوف رسوـ في اليديف والقدميف مع 
مراعاة أف اإللتزاـ بيذه السموكيات يتبايف مف منطقة آلخري في المجتمع 

 .الميبي فالشرؽ غير الغرب بخبلؼ الجنوب

( 4)                                      شكؿ 
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 صورة توضح نقوش الحناء الزاىية والكثيفة عمى االرجؿ لسيدة متزوجة 
 

 

 (5)شكؿ 
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   صورة توضح االبداع فى نقش الحناء عمى االرجؿ لسيدة متزوجة

 
إف حنة الطفمة بسيطة جدا حتي تفرح أما حنة الفتاه أو  )(35)   الحالة 

المراىقة ففي المناطؽ الغربية يفضؿ أف ترسـ نقوش الحناء عمي إحدي 
يدييا وفي المناطؽ الشرقية يسمحوا لممراىقة أف ترسـ الحناء عمي اليديف 
والقدميف أما المرأة والعزايز فمف حقيف أف يرسموا الحناء في أماكف عمي 

طبعا الحنة تختمؼ فالبنت الصغيرة ترسـ ليا األـ  )(47)الحالة  (الجسـ
نقوش بسيطة حتي تفرح ولتعودىا عمييا، أما الفتاه فتضع الحنة عمي يدييا 

أما  (1صورة رقـ )وقدمييا بنقوش بسيطة جدا ألف األكثار منيا عيب 
النساء الكبار في السف فمف حقيف رسـ الحناء حسب رغبتيـ والبلصقات 
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تباع حسب السف فمنيا األطفاؿ ومنيا الكبار في السف فيمف حقيف رسـ 
الحناء حسب رغبتيـ والبلصقات تباع حسب السف فمنيا لؤلطفاؿ ومنيا 

الحنة عندنا تعرفؾ سف الواحدة مف لونيا ورسميا فمثبل  (25)لمكبار الحالة 
البنت الصغيرة في السف تضع أميا الحنة في يدييا وقدمييا برسوـ صغيرة 

أما الفتاه فنقوشيا قميمة وبسيطة  (3شكؿ )وألواف زاىية مثؿ األحمر والقيوى 
في اليديف أو إحداىما وكذلؾ في القدميف أما المرأة الكبيرة فمف حقيا وضع 

 (الحناء بالموف الذي ترغبف وبالرسومات التي تحبيا
( 4صورة رقـ     )                                

 

          صورة توضح نقوش الحناء لمفتيات الصغيرات        

تكشؼ المبلحظات الميدانية لعينة مجتمع البحث جممة مف الحقائؽ تتمثؿ 
: في اآلتي
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إف التخضب بالحناء في مجتمع البحث يعد رمزا مف رموز المجتمع التي  -1
تكشؼ عف المستوي العمري لممتخضبات فمقد بات راسخا في معتقدات أفراد  
مجتمع البحث أف األطفاؿ ترسـ ليـ األـ نقوشا بسيطة في اليديف والقدميف 
وتتسـ بألواف زاىية بغية إسعاد األطفاؿ مف ناحية وتعويدىـ عمي ىذه العادة 

أما الفتاه فيجب عمييا أف تمتـز بتحريـ المجتمع عمييا ، مف ناحية أخري
اإلكثار مف نقوش الحناء ألنيا ال زالت صغيرة وحتى ال تمفت األنظار إلييا 
أما النساء الكبيرة في السف والمرأة الناضجة فمف حقيف التمتع بألواف الحناء 

. ورسوماتيا عمي أي مكاف في الجسد
قدمت المبحوثات شكبل  مف أشكاؿ التمييز بيف المناطؽ الشرقية والغربية  -2

بشأف تبايف التخضب بالحناء مع تبايف المستوي العمري لمنساء حيث 
أوضحت أف المناطؽ الغريبة أكثر التزاما بالعادات والتقاليد الصادقة المتبعة 
في رسـ الحناء تبعا لمسف بحيث ال تسمح لمفتاه اإلكثار مف نقوش الحناء 
واالكتفاء برسميا عمي أحد اليديف أما المناطؽ الشرقية فكانت أكثر تحررا 
مف العادات والتقاليد المورثة حيث باتت تسمح لمفتيات برسـ الحناء بألوانيا 

 .ورسوميا المختمفة وقتما تشاء وفي أي مكاف عمي الجسد

فما ىو مبلحظ في آراء المبحوثات أنيف اشرنا مف إلي وجود البلصقات  -3
الخاصة بالحناء في األسواؽ وأنيا تتبايف بتبايف المستوي العمري لممتخضبة 

بمعني أف المصانع التي أنتجت الوسيمة المستخدمة في نقش الحناء 
الحظت تمسؾ المجتمع بعادة الحناء مف ناحية وتبايف النقوش تبعا لممستوي 
العمري ويختمؼ ىذا مف منطقة آلخري فأنتجت الصقات ذات نقوش تمبي 



 دراسة إثنوجرافية بإحدى المدن الميبية- رموز الحناء بين التقميدية والمعاصرة  
 

 321 

رغبة المجتمع وتحافظ بيا عمي ما تعود عميو و ما ورثو وعمي ما يتمسؾ 
بو مف وضع حدود بيف كؿ فئة عمرية وأخري بشأف طبيعة رسوـ ونقوش 

 .الحناء بيف الطفمة والفتاة والمرأة والكبار في السف

بأف صناع العولمة ليـ قدرات "  ريكاردو بتريبل"وفي ىذا السياؽ تبرز مقولة 
مالية ىائمة، يتصرفوف بفضميا في تخصيص وتوزيع الموارد العالمية، 

 فقد أدت (15:10ص1998يحيي اليحياوي)يحددوف القيـ والرىانات واآلولويات 
العولمة إلي بروز تناقض التنميط والتفكيؾ الثفافي ففي الوقت الذي يروج 

فيو منظرو العولمة أىمية التنافس الثفافي لئلبداع والتنافسية يجري التنميط 
 2003عبد الباسط عبد المعطي )في المأكؿ والمغة والفف والقيـ لصالح الرأسمالية 

( 20:19ص
 الحناء والحالة االجتماعية لممتخضبات - 2

تبيف مف خبلؿ المبلحظات الميدانية أف ىناؾ تباينا في نقوش الحناء تبعا 
لمحالة االجتماعية فالفتاه غير المتزوجة تختمؼ عف المتزوجة واألرمؿ 

والمطمقة وجاءت ىذه المبلحظات متفقة مع نتائج الدراسة الميدانية حيث 
. أكدت حاالت الدراسة إختبلؼ التخضب بالحناء وفقا لمحالة االجتماعية 

ىناؾ قيود  يفرضيا المجتمع عمي تزييف الفتاة التي لـ تتزوج [( 19)فالحالة 
بالحناء فبل يجب أف تفرط في نقوشيا وألوانيا ألف ىذا عيب، أما المرأة 

المتزوجة وحتى األرمؿ والمطمقة فميف الحرية في رسـ الحناء في أي مكاف 
( 6شكؿ )عمي الجسـ 

  ( 6  )شكؿ 
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توضح نقوش الحناء لسيدة متزوجة    (5 )صورة 

( 7)شكؿ 
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( 8)                                       شكؿ 
 

 

 
 

 
 

    
 
 

                                        
( 9)                                 شكؿ 
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يجب أف تكتفي الفتاة برسـ الحناء عمي اليديف أما المرأة فعمي  (30)الحالة 
اليديف واألرجؿ بطريقة أكثر مف الفتاه وعمي حسب المكاف الذي نعيش فيو 
ففي المناطؽ الشرقية مف ليبيا ترسـ المرأة الحناء عمي األرجؿ حتى الركبة 

  (أما في المناطؽ الغريبة ترسـ عمي اليديف والقدميف فقط
 قديما كانت رسوـ الحناء واحدة مف الطفمة إلي الفتاة وكذلؾ [( 26)الحالة 

المتزوجة أما األف ومع كثرة الرسوـ الحنائية ونقوشيا اختمفت طرؽ االستخداـ 
فالبنت الصغيرة توضع ليا الحناء وسط يدييا ورجمييا وبدوف نقوش أما الفتاه 

فتختمؼ عادة الحناء بالنسبة ليا مف مكاف آلخر في ليبيا فيناؾ مناطؽ ترفض 
أف تضع الفتاه الحناء قبؿ زواجيا وىناؾ مناطؽ تسمح لمفتاه أف تضع الحناء 

قبؿ زواجيا وىناؾ مناطؽ تسمح لمفتاة أف تضع الحناء عمي احدي يدييا أو كبل 
ىما باستعماؿ البلصقة أما المرأة المتزوجة فمف حقيا أف تضع الحناء في يدييا 

  وقدمييا متى شأت في أي مكاف وباستخداـ جميع النقوش

 ليس مف البلئؽ أف تضع الفتاه الحناء عمي قدمييا ولكف بعض [( 41)لحالة ا
المناطؽ تسمح لمفتيات بذلؾ حسب عادات كؿ مكاف أما المرأة المتزوجة فميا 
مطمؽ الحرية في اختيار نوع الرسومات واألماكف التي ترسـ فييا الحناء عمي 

تحني الفتاه األيدى في المناطؽ الشرقية ألف تحنيو األرجؿ  (13)جسده الحالة 
أما المرأة  (العزايز)وجميع األيدي يعتبر عيب في رأي كبار السف مف النساء 

ف اختمفت طريقة  المتزوجة فتحنى األيدي واألرجؿ حسب رغبتيا وال عيب عميو وا 
( 6شكؿ  ).الرسـ مف منطقة آلخري داخؿ ليبيا
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( 10 )                                    شكؿ  

 صورة توضح نقوش الحناء عمى االرجؿ

 لوف الحناء المفضؿ لممطمقة ىو الموف األحمر الغامؽ [( 46)الحالة 
وترسميا في يدييا فقط ونفس الشئ بالنسبة لؤلرممة، أما لمعجوز فترسميا 

في يدييا وقدمييا أحيانا أما المتزوجة ففي كؿ األماكف وبحسب ما 
 إف العجوز تتحنا بالموف األحمر أو القيوي في اليدي [( 49)الحالة ]ترغب

ذا  والشعر واألرممة ال تقوـ بالحناء إال بعد مرور سنوات عمي موت زوجيا وا 
تحنأت تحنا يدييا فقط وال تكثر مف النقوش أما المطمقة فيف تضع الحناء 

عمي يدييا وباطف قدمييا وشعرىا فقط الميـ اف تكوف حنة المطمقة أو 
األرممة والعجوز غير مبيجة وال ممفتو لؤلنظار والمطمقة تحنا نفسيا بعد 
مرور عدتيا وىذا كاف قديما أما اآلف فبل حرج وال عيب في ىذا أف تحنا 
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أما العجوز فيي تستقبؿ الناس رجاؿ ونساء . المرأة األرممة يدييا وشعرىا
وكميـ أبنائيا ليذا فيي تحنى يدييا وشعرىا فمف حقيا استقباؿ الضيوؼ أما 
النساء الصغيرات فبل حؽ ليف استقباؿ الضيوؼ أو الخروج عمييـ خاصة 

. إذا كف غير متزوجات
ومف منطمؽ المبلحظات الميدانية لمجتمع البحث نجد أف تزييف المرأة 

بالحناء يعد رمزا يشير لمحالة االجتماعية لممرأة المتخضبة فيي إما فتاة لـ 
تتزوج أو امرأة متزوجة أو مطمقة أو عجوز فزينة المرأة باتت احدي رموز 

. التعبير عف وضع المرأة اجتماعيا
: موقف الرجل الميبي من استخدام الحناء- 3

توصؿ البحث إلي تبايف آراء الرجاؿ في مجتمع البحث حوؿ عادة تخضب 
 المرأة وتزينيا   

بالحناء فمنيـ مف يكره تزيف المرأة بالحناء واألغمبية تدعـ بؿ تشجع رسـ 
ونقوش الحناء الجميمة 

ويفضؿ مشاركة المرأة في اختيار نقوش الحناء كشكؿ مف أشكاؿ الحب بؿ 
أف بعض الرجاؿ إذا انقطعت الزوجة فترة عف رسـ الحناء يغضب ويطمب 
منيا رسميا والتزيف بيا ألنو يحب أف يري زوجتو بيا طوؿ الوقت وألنو 

 :يحب رائحتيا وفيما بمي آراء حاالت الدراسة في ىذا الشأف
 بعض مف األزواج يحبوف الحناء والبعض األخر ال يحبونيا [( 12)الحالة 

فأغمب األزواج يفضموف رسـ الحنة المزخرشة بالورد والبعض ألخر منيـ 
 ىناؾ رجاؿ [( 4)الحالة ]يفضموف الحناء مرسومة في ذراع اليديف والرجميف
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يفضمونيا برسوـ مختمفة وىناؾ رجاؿ ال يفضمونيا بؿ وال يحبوف رائحتيا 
 يحبوف ف معظـ الرجاؿ المبيي[( 8)الحالة ]ويمنع زوجتو مف الحناء إلي األبد

 النساء إال االحنة ويشجعوف نسائيـ عمي عمميا ولكف معظميـ  ال يساعدو
في حاالت قميمة فبعض األزواج يتركوف المنزؿ في يوـ عمؿ الحناء عمي 
الرغـ مف أف الزوجة تحب أف يشاركيا زوجيا في رسـ الحناء خاصة إذا 

 في الغالب [(11)الحالة ]كاف يحب نقوشيا ويشجعيا عمييا ويحب رائحتيا
يفضؿ الزوج الحناء وليس كؿ الرجاؿ وحسب رغبة الزوج ترسـ الزوجة 

 الرجؿ الذي يحب أف [( 13)الحالة ]الحناء ألنيا زينة ويستمتع بيا الرجؿ
يتزييف زوجتو بالحناء يشترييا بنفسو لتتحنا زوجتو خاصة في 

 الرجاؿ يختمفوف منيـ مف يرفضيا ومنيـ مف [( 14)الحالة ]المناسبات
  ]يشارؾ زوجتو في رسميا وشراءىا

بسؤاؿ الرجؿ الميبي في مجتمع البحث أبدت الحاالت العشر اتفاقا حوؿ 
إف الحناء لدي المرأة الميبية تعد مف أىـ عناصر زينتيا عمي  -1

اإلطبلؽ 
 إف الحناء نبات مفيد وأنيـ يحبونو  -2

 رجاؿ مف أعمار متباينة حبيـ لرائحة الحناء ليذا فإنيـ ال 7أبدي  -3
يرفضوف أف تتزيف بيا المرأة سواء كانت األـ أو األخت أو الزوجة 

 .أو اإلبنة 



                                                                      جامعة بنها–مجلة كلية اآلداب 
              

2008عدد يوليو   

 
328 

بؿ وأبدي األزواج ،  رجاؿ  كراىيتيـ لرائحة ولنقوش الحناء3في حيف أشار 
منيـ رفضيـ التاـ لتزيف زوجاتيـ بيا عمي الرغـ مف تمسؾ الزوجات برسـ 

. الحناء والتزيف بيا
ومف خبلؿ معايشة أفراد مجتمع البحث ومف منطمؽ المبلحظة المستمرة 

لدور الرجؿ الميبي وموقفة مف التزيف بالحناء تبيف أف الرجؿ الميبي يري أف 
الحناء مف أىـ مظاىر زينة المرأة ويطمب منيا ارتداء القفاز والجوارب حتى 

فعادات وتقاليد ، ال تظير زينتيا عمي األجانب أو يطمع عمييا آخروف
المجتمع الميبي ترفض ظيور المرأة في زينتيا عمي المبلء أو االفتخار بيا 

فالمرأة الميبية تتمتع بحصانة ذكورية مرتفعة بؿ ورغبة ، في وسط فيو ذكور
فالنظرة التقميدية ال زالت مييمنة عمي ، شديدة مف المجتمع في إخفاءىا

فالمرأة . الرجاؿ وىـ يعتقدوف أف المرأة تتزيف مف أجؿ لفت األنظار إلييا
وال ثبات ذاتيا وىذا دليؿ عمي  (أنظار الرجاؿ)تتزيف مف أجؿ لفت أألنظار 

شعور األنثي بفقداف الثقة وخضوعيا الكامؿ لمعايير المجتمع في تقيميو 
لؤلنوثة مف وجية نظر ذكورية أبوية متخمفة تمؾ المعايير التي تمغي عقميا 

 فمف المبلحظ أف صورة (188 ص1978عوض خميس ).وقدرتيا عمي اإلبداع
المرأة الميبية لدي الرجؿ الميبي شكمتيا عبر السنيف العادات والتقاليد 

المتوارثة وىي نفسيا التي أسيمت في تشكيؿ وضع المرأة، فكما تردد دائما 
بأف المرأة نصؼ المجتمع وىي المكممة لمنصؼ اآلخر، فإف الرجؿ ىو الذي 

، أسيـ في تكويف وتعميؽ صورة المرأة التقميدية ووضعيا في مكانة أقؿ منو
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إف الرجاؿ جعموا مف النسوة خميبلت )وأوضح ىذا أنتوني جيدنز حيف قاؿ 
 . (66 ص2005جيدنز )ليـ وجواري وعاىرات

إف شعارات ونداءات  المناضميف مف أجؿ تحرير المرأة والقضاء عمي 
الصورة التقميدية ليا لـ تغير مف الوضع والصورة الثقافية المنحوتة في عمؽ 

فالمرأة في الثقافة العربية ما ىي إال جسد ومف ، المجتمع العربي ثـ الدولي
وعندما يفرض القيود ، ثـ فالرجؿ حينما يغار عمييا فيو يغار عمي الجسد

إيمانا منو بأف جسد المرأة دور في جمب العار ، فيو يفرضيا عمي الجسد
ومف ثـ فرض الحصار عميو في حيف أف جسد الرجؿ والمرأة ما ىو إال ،  لو

وسيمة مف وسائؿ اإلعاشة وأف ىناؾ ما ىو أكبر وأكثر فعالية إال ىو العقؿ 
الذي أنتج الفكر ودعـ الثقافة ولؤلسؼ الشديد اتفقت معظـ آراء رواد عمـ 

االجتماع األوائؿ مع تدعيـ الصورة الثقافية التقميدية عف المرأة مثؿ أفبلطوف 
 (76:53 ص2006القاطرجي)  وأرسطو وأوجست كونت وبيبرداكو وبالزاؾفوبرودو

في حيف أكدت األبحاث العممية الحديثة عمي ضرورة القضاء عمي مثؿ ىذه 
  (Belcher2006 ,Syllviak1992). الصورة التقميدية ودعت لتعديؿ صورة المرأة

:  األبعاد االقتصادية لمتخضب بالحناء: سادسا
يتبيف مف استخداـ أداتي المبلحظة ودليؿ المقابمة جممة مف الحقائؽ بشأف 
: البعد االقتصادي في تخضب النساء بالحناء في مجتمع البحث تمثمت في

إف التخضب بالحناء تقوـ بو المرأة الميبية عمي األقؿ مرة كؿ شير   -1
المزيف أو )ىناؾ عدة طرؽ تستعيف بيا المرأة الميبية فيي إما تذىب لمكوافير  -2

 .تذىب لمخطاطيات أو ترسميا بنفسيا في المنزؿ
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معظـ النساء األف يعتمدف عمي أنفسيف في التخضب بالحناء وساعدىف في  -3
ىذا توفر النقوش الجاىزة باألسواؽ وسيولة وضعيا عمي الجمد والخروج 

 بنتائج جيدة 

نظرا ألف المرأة الميبية ال تستطيع األستغناء عف عادة التزييف بالحناء وجدت  -4
أف أرخص الطرؽ ىو التخضب بيا في المنزؿ اعتمادا عمي الخبرة 

المكتسبة بالوراثة مف األجداد وما أنتجتو الحداثة مف أدوات تساعدىف في 
 .ذلؾ

إف التخضب بالحناء غير مكمؼ ألنو يعتمد عمي المواد المتوفرة في المنزؿ  -5
إلي جانب بعض العناصر المتوفرة في  (مثؿ الميموف وزيت الزيتوف)

 (مثؿ السرتية والنقوش)األسواؽ بأسعار رخيصة 

أف التخضب بالحناء قديما كاف غير مكمؼ بالمرة أما اآلف فيو مكمؼ حيث  -6
تشتري النساء مواد إضافية مثؿ السرتية والنقوش والقرنفؿ وىي األدوات التي 

 تعطي لمحناء ألواف زاىية وثابتة ورسومات جميمة 

أف لمتزيف بالحناء مكانة ثقافية واجتماعية موروثة في المجتمع الميبي وىو 
األمر الذي يدفع النساء بصورة ال شعورية نحو ممارستيا بؿ االلتزاـ بيا في 
كافة المناسبات، بحيث صارت مف أىـ عناصر النسؽ الثقافي قديما وحديثا 
فالنساء ممزمات بيا بغض النظر عف تكمفتيا االقتصادية، فاألىـ لدييف ىو 

أما التكمفة االقتصادية ، االلتزاـ بالعادة الموروثة أكثر مف التوفير االقتصادي
لتخضب النساء بالحناء فقد تباينت آراء عينة البحث بشأف التكاليؼ المتفقة 

عمي التخضب بالحناء  
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( الحناء غير مكمفة سواء كانت في المنزؿ أو في المزيف )(12)الحالة 
التكمفة المالية لمحناء في المنزؿ أقؿ مف المزيف ففي البيت  ) (6)الحالة 

تقوـ المرأة بشراء أكياس الحناء وعجنيا بالميموف أو أي مستحضر آخر ثمنو 
أما في المزيف فيي مكمفة ويختمؼ سعرىا مف مزيف آلخر، وحسب ( دينار2)

أما ،  دينار ليبي20:10نوع النقوش المطموبة فرسـ الحناء الميبية يتكمؼ مف
دينار فأكثر في 15رسـ الحنة عمي الطريقة السودانية يتكمؼ مف 

رسـ الحناء غير مكمؼ في الحوش لكف عمميا في  )(3)وتري الحالة ،المزيف
أما الحالة  (المزيف يكمؼ مف ناحية نوع الحناء ورسوميا والخيوط المستخدمة

ننحف نتزيف بالحناء كثيرا ألنيا ضرورية لنا، ليذا ال ننظر لتكمفتيا  ) (10)
حيف تعمميا  ) (15)وتري الحالة  (ولكنيا في المنزؿ أرخص مف المزيف

المرأة بنفسيا في الحوش تكوف أقؿ مف المزيف ألف المزيف يضاعؼ 
تكمفة  )(1)في حيف رأت الحالة  (التكاليؼ ألنيا تستخدـ خيوط وأعواد وغيره

 – سرتية –ليموف )المزيف واجدة الستخداـ أما في الحوش فيي غير مكمفة 
قديما كانت جميع النساء معممف الحنة في  )(13)وذكرت الحالة  (الحناء

الحوش مف الزيتوف والميموف وطحف ورؽ الحنة فكانت غير مكمفة أما اآلف 
فتحتاج ليا القرنفؿ والزيتوف والسرتية والبلصقة والخيوط وكؿ إمرأة حسب 

رغبتيا في النقوش ليذا أصبحت الحناء مكمفة في الحوش  وأكثر تكمفة في 
المزيف ألنو يضاعؼ التكاليؼ وألف المزينة تأخذ مقابؿ كؿ شئ تعممو مف 

 .  دينار30:10

 الثقافية لمحناء  األبعاد: سابعا
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:-  الحناء في المعتقدات الشعبية- 1
تشير عناصر الثقافة البلمادية إلي كؿ ما ابتكره اإلنساف أو يستخدمو في 

تفسير سموكو وأفعالو وتوجيييا بشرط أال تخرج عف نطاؽ عقمو مثؿ 
الميارات الفنية فالجانب البلمادي مف الثقافة يشمؿ المعايير 

 والمعايير والمعتقدات واالتجاىات والمغة يعرؼ individual normsالفردية
عمي أنو حكـ يتعمؽ بالواقع يقبمو الفرد باعتباره صحيحا، فالمعتقد )المعتقدات

ويري البعض مف العمماء أف ( 38 ص1988عاطؼ غيث )حكـ صادؽ وواقعي
المعتقد ىو حكـ يتعمؽ بالواقع يقبمو الفرد باعتباره صحيحا وىو حكـ صادؽ 
وواقعي ويعتمد عمي المبلحظة اإلمبيرويقية والمنطؽ والتقميد واإليماف وتكوف 

واإلطار  (وبناؤه المعرفي)المعتقدات البناء األساسي لتصور الفرد لمعالـ 
(  38 ص1975نخبة مف األساتذة  )الذي تشكمو إدراكاتو

ىي مجموعات مف األفكار المترابطة معا )ويري عمي المكاوي أف المعتقدات 
يعتقد فييا الناس ويؤمنوف بيا عمي مدي زمني طويؿ ويخضعوف ليا 

ويمتزموف بيا، وىي تسود في شتي المجتمعات المتقدمة والبدائية عمي حد 
وال تختمؼ إال في حجميا أو درجة الترابط فيما بينيما وحجـ االلتزاـ . سواء

عمي )الذي تتطمبو والدرجة التي تصمد فييا أماـ عوامؿ التغير وكيفية ميوليا
 (260:258ص1982المكاوي 

وبحثنا الراىف بصدد دراسة ظاىرة متعددة األبعاد ومتداخمة الجذور وتدور 
بشأنيا الكثير مف المعتقدات واآلراء التي ورثيا أفراد مجتمع البحث عف سمفيـ 
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فقد ذىب كارؿ ما نيايـ إلي أف أنساؽ االعتقاد ىي أنساؽ ثقافية اجتماعية 
بمعني أنيا ظاىرة جمعية وليست فردية ، في طبيعتيا

وفي فمؾ المعتقدات وما طرح بشأنيا ارتبطت الحناء بالكثير مف المعتقدات 
المتوارثة مف األجداد والتي أصبحت مف التراث الثقافي  وىناؾ الكثير مف 

 مثؿ عبلقتيا باألصؿ والموت والسحر والحسد ءالمعتقدات المرتبطة بانحنا
واألحبلـ واألمراض وفيما يمي تقدـ ما توصؿ لو البحث بشأف المعتقدات 

 . الموروثة في مجتمع البحث بشأف الحناء وبعض العناصر الثقافية 

الحناء ىي نبات عرفة قدماء المصرييف منذ آالؼ السنيف وأىتـ بو العديد 
مف العمماء العرب مثؿ ابف سيناء ولـ يعرؼ موطنيا األصمي، ويقاؿ أنيا 

. ترجع إلي الجزيرة العربية ثـ انتشرت في باقي دوؿ العالـ نظرا لفوائدىا
وتعتبر الحناء عند المسمميف سنة مف السنف التي أوصي بيا الرسوؿ صمي 
اهلل وعميو وسمـ وقد انعكست تمؾ الثقافة في رؤي عينة الدراسة فأجمعت 

الحناء ىي أوؿ دمعة سالت مف عيوف حواء عندما نزلت مف )عمي أف  
  (الجنة غمي األرض فأنبتت مكانيا أشجار الحناء ليذا فيي ذات رائحة طيبة

أصؿ نبات الحناء يرجع إلي شجرة )وتري بعض حاالت الدراسة أف  
خضراء تنمو في بعض المدف الميبية ولو طريقة سيمة في الزراعة وتحتاج 

 (درجة حرارة عالية أو متوسطة
  وبالرجوع إلي المصادر العممية تبيف أف الحناء عرفت منذ آالؼ السنيف 

وقيؿ أنيا نبات شجري جذوره حمراء وأخشابو صمبو تحتوي عمي مادة ممونة 
تستعمؿ خضابا لؤليدي واألرجؿ والشعر وىي مف النباتات ذات الرائحة 
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المميزة وقيؿ عف الحناء أف أوؿ مف استخداميا الفراعنة في التحنيط 
والتجميؿ واستخراج العطور ويقاؿ أف موطنيا األصمي في إيراف واليند 

ويروي أف الحناء شجرة مف الجنة وأف أوؿ مف تخصب بيا مف النساء كانت 
والحناء نبات مف نباتات . السيدة ىاجر زوجة سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ

المناطؽ اإلستوائية ويرجع أف يكوف موطنيا األصمي أما أمريكا الجنوبية أو 
ويبدو . إيراف أو اليند وقد أنتشرت زراعتيا في شماؿ أفريقيا وأسيا واستراليا

أف ىناؾ بعض المعرفة لدي بعض أفراد مجتمع البحث بشأف الحقائؽ 
ف  العممية المرتبطة بأصوؿ نبات الحناء مثؿ نموىا في المناطؽ الحارة وا 

كما ربط أفراد المجتمع بيف ما . غاب عنيـ الموطف األصمي لنبات الحناء
لمحناء مف رموز واستخداماتيا مف جانب وبيف ما أحاطوىا مف معتقدات 
بشأف أصميا فيي في نظرىـ اقتربت مف الطوطـ واكتسبت خصائص 

العناصر المقدسة فيي كما يعتقد البعض أوؿ دمعة أزرفتيا حواء عندما 
ىبطت مف الجنة إلي األرض وىي تبحث عف سيدنا آداـ فالحناء نبات مف 

 . الجنة ليذا فيو يأخذ اليوية المقدسة
:-  الحناء في األحالم: أوال

تشير حاالت الدراسة اف لمحناء تعتبر رمزا إذا رؤيت في المناـ فذكرت 
مجموعة مف الحاالت 

 أف رؤية الحناء في أحبلـ الفتاة التي لـ تتزوج تعني انيا ستتزوج عما [
  ]قريب
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 الحناء في المناـ لمبنت تعني زواج أما لممرأة فيي [ومجموعة آخري رأت 
 إف [في حيف ذكرت المجموعة الثالثة  ] رزؽ مف ماؿ أو أوالد أو غيره

ظيور الحناء في األحبلـ تعني رغبة المرأة في عمميا أما ظيورىا لمرجؿ 
وقد اتفقت المبحوثات أف رؤية الحناء في األحبلـ تشير ]  فتعني رزؽ كبير

إلي مجموعة عناصر  
. ىي رمز لمرزؽ وسعة الماؿ -1
 .إذا شاىدتيا فتاه لـ تتزوج تكوف فأاُل حسنا يقرب زواجيا -2

 إذا شاىدتيا إمراة متزوجة تعني إنجاب وحمؿ قريب أو رزؽ مف الماؿ  -3

 .إذا شاىدىا رجؿ في منامة فيي رزؽ مف ماؿ أو عياؿ -4

 .إف رؤية الحناء في المناـ تعني الرغبة في التزيف بيا ونقشيا عمي الجسـ  -5

: الحناء في حالة السحر والحسد :ثانيا
ورد الكثير بشأف االعتقاد في العبلقة بيف الحناء وشجرتيا وبيف السحر 

إف ىناؾ نصيحة توجو لؤلفراد وىي عدـ )والحسد فمف ىذه االعتقادات 
الجموس عند شجر الحناء ليبل ألنيا مأوي لمجف الذي غالبا ما يكوف 

( المأثورات الشعبية)(أنثي
كما يشير محمد الجوىري في إحدي دراساتو األنثروبولوجية ألحد 

المجتمعات النوبية أف لمحناء دور في عبلج الجسـ الممبوس وخاصة عبلج 
الجوىري ).السيدات المتزوجات اآلتي كانت بينيـ وبيف أزواجيف مشاكؿ

إف مسحوؽ  (6) وفي ىذا الشأف تبيف الحالة(526-522 ص1983
( 15)الحالة  (الحناء يستخدمو السحرة والدجاليف في عمؿ السحر أو فكو
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إذا حدثت مشاجرات كثيرة في المنزؿ بيف الزوج والزوجة أو بيف اإلخوة )
وبعضيـ تعتقد األـ أف ىناؾ حسد في المنزؿ وتشعؿ البخور ومعو الحناء 

نحف نستخدـ  ) (14)حتي تقضي عمي العيف التي دخمت المنزؿ الحالة 
حرؽ الحناء لتبخير المنزؿ إذا دبت الخبلفات بيف اإلخوة واألخوات حيث 
تحرؽ األـ حفنة مف الحناء اعتقادا منيا أف الحنة ستحسف قموب اإلخوة 

نعتقد أف كممة الحنة أصميا مف الحب  )(7)الحالة  (عمي بعضيـ البعض
والحناء ففييا حنية أي ميؿ القموب لبعضيا، ليذا إذا شبت خبلفات بيف 

األزواج أو بيف اإلخوة، تشتري األـ الحناء وتحرقيا في المنزؿ لتحنف القموب 
. عمي بعضيا البعض في المنزؿ سواء الزوجيف أو األخوة واألخوات

دائما يطمب المشايخ منا شراء الحناء ألنيا تستخدـ في فؾ  ) (8)الحالة 
.  (السحر وخاصة بيف الزوجيف

   مف المبلحظ أنو ربطت عينة الدراسة بيف أصؿ شجرة الحناء وبيف قدرتيا 
عمي فؾ السحر والحسد وأف ىذا االعتقاد ال زاؿ ساريا حتى اآلف ويعيش 
في عصر حقؽ فيو اإلنساف صورا شتي لتقدمو وفي ىذا ازدواجية بيف ما 

ىو معتقدي وبيف ما ىو معاصر وىذا نفسو وأشار إليو الباحثوف العرب مف 
التأكيد عمي تعايش مفيومي العصرية والتقميدية في مجتمعيـ،كما يصمموف 

عمي اف التحدي يكمف في تحديد التعبير الدقيؽ لممفيوميف في إطار 
 ومما يجدر القوؿ في ىذا المقاـ أف استمرار استخداـ (اليونسكو ص)مفترض

الحناء كزينة لممرأة حافظ عمي االستخدامات األخرى ليا بيف األفراد ومف ثـ 
حافظ عمي بقائيا كرمز مف الرموز الثقافية واالجتماعية في المجتمع الميبي 
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بؿ إف التحديث في ألوانيا وأشكاليا وحتى في أنواعيا ونقوشيا أسيـ في 
إضفاء الطابع العولمي عمييا وكاف الستخداـ الحناء منذ القدـ وحتى اآلف 

.  دور في الحفاظ عمي وظائفيا داخؿ السياؽ المعتقدي لممجتمع
  إف ما طرأ عمي الحناء مف تغيير ىو تغير شكمي فقط يتعمؽ بأنواع الحناء 
وألوانيا والمواد المضافة إلييا ونقوشيا ويتفؽ ىذا الرأي مع آراء عمياء شكري 
وآخروف مف أف الحداثة الشكمية الحداثة ىي التي ال تمس مف صاحبيا أكثر 

مف الشكؿ الخارجي واالىتماـ بالمظاىر بؿ إف الحداثة في ىذا المعني 
عمياء شكري وآخروف ). تؤدي إلي مزيد مف التخمؼ وليس مزيد مف التنمية

كما يذىب كارؿ مانيايـ إلي القوؿ بأف أنساؽ االعتقاد ىي (23ص 1988
انساؽ ثقافية اجتماعية في طبيعتيا بمعني أنيا ظاىرة جمعية وليست 

  (260 ص1982عمي المكاوي)فردية
 الحناء وعادات الزواج- 2

ومع مرور الزمف ،    ارتبطت كممة الحناء منذ القدـ بالزواج وزينة العروس
ولـ تقتصر ، صارت رمز لمزواج واالرتباط وليمة الزفاؼ في الوطف العربي

ىذه الداللة عمي األفراد العادييف فقط بؿ امتدت إلي الباحثيف والعمماء مف 
الميتميف بالجوانب الثقافية لممجتمع اإلنساني وانطبلقا مما نادي بو معظـ 

األنثروبولوجيوف مف ضرورة التروي في فيـ الطقوس والمعتقدات عف طريؽ 
 1982عمي المكاوي)إدراجيا في إطارىا الثقافي واالجتماعي العاـ الذي يحتوييا

 تعتبر الحناء عادة أساسية مف عادات الزواج في المجتمع العربي (26ص
تعد الحناء أحد طقوس التزييف التي يحرص عمي )يقوؿ محمد الجوىري 
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أدائيا كؿ مف أسرتي العروسيف ويمثؿ االحتفاؿ بميمة الحناء االحتفاؿ 
األساسي بالنسبة لمعروسيف حيث يقاـ احتفاؿ كبير بيذه المناسبة يتميز 
بوجود وليمة يشارؾ في إعداد متطمباتيا األىؿ والجيراف ويصاحب ىذا 
الغناء ويتـ إرساؿ جزء مف الحناء المعجونة مف منزؿ العريس إلي منزؿ 
العروس وبعد انتياء حفؿ الحناء تقوـ العروسة بتحنية اليديف والقدميف 

 وفي نفس السياؽ يشير أحمد زايد وآخروف (286-285 ص1992الجوىري ).
تحظي مناسبة الحناء العريس بأىمية احتفالية خاصة عف ممارسة حنة )

العروس ولعؿ ذلؾ يرجع في جانب منو إلي االحتفاؿ الحقيقي بالعروس 
يكوف في اليوـ التالي، أي في يوـ الصباحية، وترجع أىمية مناسبة حنة 

العروس إلي أنيا تشير لبدء انفصاؿ العريس عف أسرتو وبدء إندماجو في 
حياة خاصة كما تشمؿ الحنة الفرحة والبيجة بإنضماـ عضو جديد إلي أسرة 

(  308-307أحمد زايد ص).العروسة

وتناولت كذلؾ ثريا عمي إبراىيـ عادة الحناء كمرسـ مف مراسـ الزواج 
ثريا إبراىيـ ).واإلستعداد لمزفاؼ في دراسة ليا عف زينة المرأة البدوية

1993,1997)  
  فالحناء إحدي طقوس وعادات الزواج التي ليا داللة ثقافية واجتماعية فيي 

 وليمة الحناء ىي الميمة التي تسبؽ (1988السخاوي ).تعبر عف الفرحة والبيجة
يوـ الزفاؼ وتعني تخضيب األرجؿ بمعجوف خاص يعد خصيصا ليذه 
المناسبة بحيث يكوف لونيا مائبل لؤلحمر البرتقالي كدليؿ عمي الفرحة 

وفي إشارة تبايف  (1969.1980جبلؿ مدبولي). وكمظير مف مظاىر الزواج



 دراسة إثنوجرافية بإحدى المدن الميبية- رموز الحناء بين التقميدية والمعاصرة  
 

 339 

عادات استخداـ الحناء مف مكاف آلخر توصؿ محمد الجوىري في دراسة لو 
في مجتمع النوبة أف الحناء في ليمة الزفاؼ وترسـ لمعروس ويساعدىا في 
ذلؾ بعض النساء وىـ يرددوف األغاني، ويقمف بتقديـ النقطة لمعروس في 
طبؽ بو ماء ثـ يشرب منو الفتيات اعتقادا منيف أف ىذا السموؾ يعجؿ 

بزواجيف وفي الصباح وىو يوـ الخميس في األغمب تغسؿ العروس يدييا 
ووجييا بجمب الماء مف النيؿ أما العريس فيحنا مف يديو ورجميو، حيث 
كانت تجمب سيدة تعيش حياة أسرية مستقرة وأنيا حممت مباشرة بعض 
الزواج لترسـ لمعريس الحناء تفاؤال بيا في استقرار حياة العريس وسرعة 

 تحظي الحناء بأىمية كبري في المجتمع (485.482 ص1983الجوىري ).اإلنجاب
السعودي وخاصة في عادات الزواج ففي دراسة فادية الجوالني عف 

اتجاىات األسرة العربية نحو عادات الزواج تبيف منيا أف عادات الزواج 
تتبايف مف منطقة ألخري في المجتمع السعودي وأف ىناؾ شبو اتفاؽ عمي 
أف الميمة التي تسبؽ الزفاؼ تسمي الحناء، حيث يقيـ بيت العروسة عزيمة 

يدييا )تحنا العروسة  (النصاصة)كبيرة يدعوف ويحضروف إمراة تسمي 
فادية ).ثـ تدؽ ليا حواجبيا وتزينيا . وتنقش ليا نقوش جميمة (ورجمييا

  وتناولت فوزية دياب في دراستيا عف القيـ والعادات االجتماعية (الجوالني
موضحة أف الحناء تحنا بيا الفتاة وصديقاتيا في ليمة الحناء وىي الميمة 

  وخمصت معظـ الدراسات (فوزية دياب ص ).السابقة عمي ليمة الزفاؼ
واألبحاث السابقة لعمماء االجتماع واألنثرولولوجيا إلي عدة نتائج منيا ما 

: يمي
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أف الحناء لـ يتوقؼ دورىا عند مجرد العبلج مف خبلؿ الطب البديؿ أو  -1
الطب الشعبي والمعتقدات الخاصة بفاعميتيا في بعض الظواىر كالسحر 

نما امتدت لتمعب دوراىا ما في عادات الزواج في  والحسد والموت وا 
الوطف العربي ولعمؽ ىذا الدور أطمؽ العرب عمي ليمة الزفاؼ باسـ يوـ 
الحناء وىو اليوـ الذي يسبؽ يوـ الزفاؼ وىو نفس اليوـ الذي يعد فيو 

العروسيف ويتزيناف تمييدا النتقاليما مف أسرة النشأة والميبلد إلي أسرتيما 
. النووية

إف عممية التزييف والتجييز ليوـ الزفاؼ لـ تكف مقصورة عمي العروسة فقط  -2
نما أشار العمماء إلي أف العريس يحنا ثـ يحنا بعده العروس   وا 

إف المجتمعات العربية تتبايف في نقوش الحناء وحتى في أماكف وضعيا وأف  -3
 .القاسـ المشترؾ بينيـ ىو تخضيب اليديف والقدميف لمعروسيف

 نظرا لعمؽ وقوة العادات المحيطة بالحناء بات ىناؾ ارتباط شرطي بيف 
ذكر يوـ الحناء والزواج والفرح والبيجة واالنتقاؿ مف حياة العزوبية إلي حياة 

المسئولية واالستقرار وبيذا نستطيع القوؿ أف الحناء نبات مثؿ أي نبات 
آخر إال أف طريقة استخداـ وأوقات ىذا االستخداـ والمعتقدات المرتبطة بو 
ىي التي أكسبتو ىالة بحيث باتت رمزا مف رموز الثقافة العربية والدالة عمي 

  .البيجة والفرحة والسعادة والسبلمة وحتى النجاة مف النار ودخوؿ الجنة
إف قبؿ   )(6)ودعمت حاالت الدراسة ىذه اآلراء والحقائؽ تقوؿ الحالة

الزفاؼ توجد ليمة الحناء وىي الميمة التي تحنا فييا العروسة وأقاربيا 
وتكوف ليمة جميمة جدا يذىب ليا جميع األىؿ واألقارب والجيراف . وأصدقائيا
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لممشاركة في االحتفاؿ بزفاؼ العروسة ومشاىدة تحنيتيا دائما يفضؿ أف 
في يوـ الحناء تحنا  (7)تكوف حنة العروسة بالموف األحمر المزدىر الحالة 

العروسة بالموف المزدىر الفاتح وتمنع البنات المخطوبات مف عمؿ الحناء 
اعتقادا أف ىذا فئؿ سوء ويعتقد أف الخطبة  (حنة العروسة)مف نفس العجينة 

أو الزواج سيفشؿ وفي بعض المناطؽ في ليبيا مف سرت حتي طبرؽ تقوـ 
بعض القبائؿ بتخضيب أحد أصابع العريس بالموف األحمر الوردي نفس لوف 

الحالة  (دبيحة)الدـ تفاؤال منيـ في فض غشاء البكارة ويسمي ىذا األصبع 
تختمؼ عادات الزواج في المجتمع الميبي مف منطقة آلخري وكذلؾ  (9)

في األغمب يكوف يوـ األربعاء  (في الخمس)يختمؼ يوـ الحناء فمثبل عندنا 
ىو يوـ الحناء وفيو ترتدي العروسة ثوب وردي مزدىر يحضره أىؿ العريس 

ويقوـ أىؿ العريس بوضع الحناء لمعروسة في يدييا وقدمييا ورسميا 
بالخيوط أو البلصقة العادية أو بالنقوش التقميدية حسب عادة كؿ أسرة وذلؾ 

. (بعد صبلة العصر مباشرة
يوجد يوـ في أياـ العرس الثبلثة يسمي يوـ الحناء أو يوـ الكفة  )(10)الحالة 

أويوـ النجمة وىو اليوـ الذي يسبؽ يوـ الزفاؼ ويقوـ أىؿ العريس فيو 
مميئة بأوراؽ الحناء .+ (الًجفة)بإحضار سمة كبيرة وجميمة لمعروسة مثؿ الُكفة 

الخضراء الجافة وتسمي القفة ومعيـ أدوات زينة كثيرة لمعروسة وتقوـ أـ 
العريس في بعض المناطؽ الميبية بإعطاء كؿ البنات التي تحضر في ىذا 

اليوـ قطعة حنة لكؿ واحدة منيف تفاؤال بزواجيف مثؿ العروسة ويفرش الوعاء 
المعجوف فيو الحناء بالشموع والبيض وتدؽ الطبوؿ وتغني البنات وجميع 
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األىؿ أثناء تزييف العروسة ورسـ الحناء ليا عمي قدمييا ويدييا ويرجع سبب 
وضع البيض والشموع إعتقادا في أنيما يحفظاف العروسة مف العيف والحسد 
وجميع النساء والبنات يفضمف نقش الحناء قبؿ حضور يوـ الحناء والزفاؼ 

ليظيرف بمظير جميؿ فالمرأة التي ال تحنا في ىذه المناسبات يعتقد اآلخروف 
أف لدييا مصيبة أو حالة موت منعتيا مف رسـ الحناء فالحناء ضرورية في 

  (كؿ المناسبات الميبية السعيدة
جميع النساء يجب أف يتحنيف في األعراس أما العروسة نفسيا  ) (11)الحالة 

فميا طقوس خاصة بيا فقديما كانت تأخذ العروسة الحناء عمي نصؼ الكؼ 
وباطف الرجميف مع مراعاة أف يكوف لونيا غامؽ إلي األسود أما اآلف فتحنا 
العروسة بالخيط حيث يمؼ خيط رفيع عمي األصبع األوسط لميديف والقدميف 

ويحنا عمييا ويكوف لونيا مائؿ لؤلحمر وتشمؿ كؿ الكؼ والرجميف مما يتسبب 
وحتى  (العشية)في ضيؽ العروسة بسبب تقييدىا طوؿ الوقت مف العصر 

المعمومات السابقة بشاف (1)تؤكد الحالة . (يوـ الزفاؼ)صباح اليوـ التالي 
إف العروس تتحنا في يوـ الخطبة بنقوش بسيطة لكف )حناء العروس فتقوؿ 

قبؿ الزفاؼ أو قبؿ أف تدخؿ تقوـ بعض نساءا العريس وأقاربو بإعداد الحناء 
وأحيانا . ورسـ النقوش الجميمة التي تشبو الورد لمعروسة عمي يدييا وقدمييا

في بعض مناطؽ الجسـ ألف الحنة ليا رائحة جميمة رائحة الورد وتعطي 
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 قمب *جماال لمعروسة وىي فاتحة خير عمييا آلنيا مف شجر الجنة وتحنف
 ( 11 )شكؿ ).العروسة لمعريس والعكس كذلؾ

 
 

             
( 11 )          شكؿ 

 

     صورة توضح نقوش الحناء لمعروس فى يوـ الخطوبة 

                                     
يستخدـ الميبيوف لفظ حنايتي لئلشارة إلي الجدة فيو لفظ يدؿ عمي الحناف والحب ليذا لقبولو  *
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إف الحنة مف شجر الجنة ليذا تستخدميا العروس قبؿ   )(2)أما الحالة 
زفافيا لتكوف بداية خير في حياتيا الجديدة فأىؿ العريس يزينوف العروس 

في يوـ الحناء حيث يحضروف عشية ىذا اليوـ ويصنعوف الحناء ويرسموىا 
تستخدـ العروسة رسومات جميمة في نقش الحناء   (4)لمعروسة الحالة 

وأحيانا يرسـ العريس والعروسة قمب عمي صدرىما ليدؿ عمي الحب والحناف 
  (وبداية حياة سعيدة فييا إستقرار

اشارت إلي الحناء بالنسبة لمعروسة الميبية تختمؼ مف  (13)الجسده الحالة 
منطقة آلخري ففي مناطؽ ترسـ العروس الحناء في يوـ الحناء ومناطؽ 
آخري ترسـ الحناء يوـ الجياز الحناء حيث يشتري أىؿ العريس مبلبس 

وزينة وفراش خاصة بيوـ الحناء تمبسيا العروسة أثناء رسـ نقوش 
وأثناء تحنية العروسة تغني النساء المحيطات بيا مف األقارب ،الحناء

واألصدقاء والجيراف وأىؿ العريس الذيف يرسموف ليا الحناء يقولوف 
حنوا الحنيات وحنو الخرطوطة            حنوىا وتبات وتصبح منقوطة 

الميمة ليمة حنتيا                           وبكري عند عزوزتيا 
يوـ األربعاء يسمي عندنا في األعراس يوـ القفة حيث  )(8)  وتقوؿ الحالة 

يحضر أىؿ العريس إلي منزؿ العروسة ومعيـ القفة أو الجياز والكسوة 
وتقوـ النساء مف األقارب والجيراف والعمات بتحنية العروس وأثناء تحنيتيا 

وقديما كانت ترسـ نقوش  (نادو خالتيا ياحنا تربط خيطتيا )يغنوف ليا 
الحناء بالخيوط وفي يوـ الزفاؼ تحوؿ العروسة الخيوط في يد ورجؿ مف 

الجانب األيسر مثبل وتظؿ الخيوط في يد ورجؿ الجانب األيمف حتى تذىب 
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( 15)إلي منزؿ العريس وىو الذي يحوؿ ليا باقي خيوط الحناء الحالة 
تحنأ العروسة في اليوـ الذي يسمي بالقفة أو يوـ الحناء وفيو يأتي أىؿ )

العريس وأىميا ويقوـ بتحنيتيا كبار النساء في السف مف المحيطيف بيا 
ويسموف بالعزايز  وترتدي العروسة مبلبس خاصة يوـ الحناء يشترىا الزوج 

ربطة الرأس والشاؿ والردي والحزاـ )وأىمو ويتكوف ىذا الزي مف المفافة 
والكمجو ومحرمة وأثناء تحنية العروس تغني الحاضرات الحنة كابسية 

. (جابوىا الييود وفي ايديؾ يا العروس ومعاىا السعود
حنوا الحنايات حنو الخرطوطة    حنوىا وثبات تصبح )  وكذلؾ نقوؿ 

ويفضؿ أف يكوف لوف حناء العروسة بالموف األحمر ويجب أف . (منقوطة
تكثر بؿ وتكوف ثابتة لفترة طويمة فالعروسة التي تختفي حنتيا بسرعة يدؿ 

حتى بعد . (العروسة إذا اختفت حنتيا مف قمة بختيا)ىذا عمى قمة بختيا 
يذىب أىؿ العروسة لزيارتيا وتحنيتيا مرة أخرى وفي . أسبوع مف الزواج

.  المساء تذىب ىي لزيارتيـ
:- مما ىو مبلحظ بشأف ارتباط الحناء بالزواج وعاداتو اآلتي

إف الحناء باعتبارىا رمز مف رموز البيجة والفرح فيي تستخدـ في العادات  -1
المرتبطة باألفراح ونظرا العتقاد أفراد مجتمع البحث في أف نبات الحناء 
وأصمو مف نباتات الحنة أنزلوا عمييا معتقدات حيث أنو لو القدرة عمى 

. التقريب بيف قمبي العروسيف وزرع الحب والحناف بينيما
يبدأ استخداـ الحناء في اليوـ السابؽ عمى يوـ الزفاؼ اعتقاد مف األفراد أنيا  -2

 .تحنف قمب العروسيف وتقرب بينيما فيي مف الحب والحناف
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تحنيو العريس لبلعتقاد في أف ذلؾ يقربو مف عروسة ويسيـ في تسييؿ  -3
 .إجراءات الزفاؼ وخاصة فض غشاء البكارة

إف خروج الحناء مف منزؿ العريس متجو إلى منزؿ العروسة تعني قبوؿ أسرة  -4
 .العريس بدخوؿ العروسة بينيـ كفرد جديد وىو ما يؤذف بميبلد أسرة جديدة

االحتفاؿ بالحناء بيف أىؿ العروسة يعني قبوؿ أسرة العروسة ىذا الزواج  -5
ومباركتيـ لو أماـ القبائؿ األخرى كما تشير إلى استعداد العروسة لبلنتقاؿ 

إلى منزؿ العريس حيث بداية حياة  (أسرة النشأة)مف منزؿ النشأة األولي 
 .أسرية تؤسسيا ىي وزوجيا

يعتقد أفراد مجتمع البحث أنو كمما كانت ألواف الحناء زاىية وطالت فترة  -6
وجودىا عمى يد وقدمي العروس كمما كاف ذلؾ مؤشرا عمى طوؿ فترة 

 الزواج وتفاؤال بحياة زواجيو سعيدة ومستقرة

ىناؾ شروط يحرص عمييا أفراد مجتمع البحث في ليمة الحناء وحتى عند  -7
رسـ نقوش حنة العروس منيا أف يحضرىا أىؿ العريس ويقوـ برسـ نقوشيا 

وأف مف  (أسرة العريس وأسرة العروس)النساء الكبار في السف مف األسرتيف 
يرسميا يجب أف يتمتع بحياة زوجية مستقرة وتكوف إمرأة منجبو وىو فأال 

 .حسنا عمى العروس

مما ىو مبلحظ أف ىناؾ ارتباط تاريخي في الثقافة العربية بيف مراسـ 
. وعادات الزواج وبيف ضرورة وجود ليمة الحناء ورسـ نقوشيا والتخضيب بيا

 فالحناء باتت عادة متوطنة في الثقافات العربية المتغيرة 
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:-  (الوالدة)الحناء واإلنجاب - 3

كشفت النتائج عف اعتقاد وأفراد مجتمع البحث بشأف دور الحناء في سرعة 
: اإلنجاب وتسييؿ عممية الوالدة فقد أوضحف متفقات أف 

يفضؿ دائما أف تحنا المرأة بالكامؿ قبؿ الوالدة، آلف النساء يعتقدوف أف ) 
ىذا فأؿ حسف في سيولة اإلنجاب بؿ ويفضؿ أف يكوف لوف الحناء ىو 
الموف األحمر أي لوف الدـ كما تحنا الوالدة نفسيا بعد الوالدة وبعد مرور 

 (أربعيف يوـ استبشارا وفرحا بشفائيا
وبيذا يمكف القوؿ أف التخضب بالحناء أكسية الفاعميف رمزا يضاؼ لمرموز 

السابقة وىو التفاؤؿ في تسييؿ اإلنجاب والوالدة كما أنو بالنسبة لمسيدة 
الحامؿ رمزا داال عمي سرعة اإلنجاب مف ناحية رمزا عمي مرور األربعيف 

. يوما التالية لئلنجاب بسبلـ وبدوف التعرض ألزمات صحية
:  العالج بالحناء في الثقافة الميبية- 4

وقد ،إف اتجاىات الناس وأنماط سموكيـ إزاء الصحة والمرض تتسـ بالتنوع
 القرف العشريف الكتشاؼ العوامؿ ؿأجريت العديد مف األبحاث منذ أوائ

ص 2000الشاعر وأبو الرب )المؤثرة في المعتقدات واالتجاىات السموكية الصحية

وفي ضوء ىذه االتجاىات تشكؿ الطب غير الرسمي أو الطب (  148
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وفيو يعتمد المريض عمي معتقداتو بشاف دور بعض األعشاب ، الشعبي
واألساليب والطرؽ التقميدية في عبلج األمراض والحناء باعتبارىا أحد 

النباتات الطبيعية تعد واحدة مف أىـ أدوية الطب الشعبي  
يؤكد عمماء النباتات نجدىـ أف نبات الحناء تحتوي أزىاره عمي مادة تسمي 
تمر حنة تحتوي عمي زيوت طيارة ذات رائحة زكية وقوية وعمي مواد دىنية 

ونظرا لوجود ىذه المواد تستخدـ عجينة الحناء في ،ومواد راتنجيو وتانينات
عبلج األمراض  الجمدية والفطرية وخصوصا االلتيابات التي توجد بيف 
أصابع األقداـ والناتجة مف نمو بعض الفطريات كما يستعمؿ مسحوؽ 

 الحناء في التئاـ الجروح الحتوائو عمي مادة 

الحناتانيف القابضة ىذا باإلضافة إلي التأثير المطير لمسحوؽ 
ىذا وقد اتفقت العديد مف آراء عينة البحث مع ما توصمت إليو ()الحناء

ليكـ بعض مف  األبحاث العممية بشأف االستخدامات الطبية لنبات الحناء وا 
ىذه اآلراء التي تكشؼ عف وعي ثقافي موروث بشأف استخدامات الحناء 

وتثبت وتدعـ ىذا الوعي بمباركة نتائج ألبحاث العممية لو واتفاقيا بشأنو فما 
ىو معروؼ أف العبلج والتداوي مف األمراض طريقاف األوؿ ىو الرسمي 

والثاني ىو غير الرسمي فالصحة والمرض يرتبطاف بقوة بالنسؽ الثقافي ألي 
والحناء كأحد أىـ النباتات في الثقافة الشعبية الميبية تـ استخداميا ، مجتمع

أن رسول اهلل )روى أبو داود في السنن وقد  (اقتداءًا بالسنة)في العبلجات 
. صمى اهلل عميه وسمم ما شكا إليه أحد وجعا في رأسه ، إال قال ، احتجم 

  (اختضب بالحناء : وال شكا أليه وجعا في رجميه ، إال قال له 
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عن أم سممى أم رافع ، خادمة النبي صمى اهلل عميه : وفي الترمذي 
كان ال يصيب النبي صمى اهلل عميه وسمم ، قرحة وال  )وسمم ، قالت 

  (217 ص ابن قيم الجوزبة ) (شوكة إال وضع عميها الحناء
وأشار محمد الجوىري إلي أف الحناء .  إلي جانب استخداماتيا في التزييف

مف الزىور التي تدخؿ كعناصر عبلجية في العديد مف الوصفات 
 (493ص1988الجوىري )الطبية

( الحنة تعالج المعدة والمسالؾ والتشقؽ في القدميف)إلي  (1)وتشير الحالة 
إف الحناء فوائد جمة واستخدامات عديدة وأوصي ليا  )(24)وقالت الحالة 

أنو ما  (صمي اهلل عميو وسمـ)رسوؿ اهلل صمي اهلل عمية وسمـ فما يروي عنو 
احتجـ وال شكا إليو وجعا في )شكؿ إليو أحد وجعا في رأسو إال قاؿ لو 

أف الحناء تدخؿ  )(30)وأشارت الحالة  (رجميو إال قاؿ لو اختضب بالحناء
في صبغ المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية حيث تكسبيا لونا 

زالة البقع الدىنية وأف الحناء كانت تستخدـ قديما في تحنيط  ولتنظيفيا وا 
الموتي الحتوائيا عمي مادة مطيرة تقتؿ الفطريات التي تعمؿ عمي تحمؿ 

أف الحناء تستخدـ في عبلج بعض األمراض  )(34)الحنة وسجمت الحالة 
الجمدية مثؿ تشقؽ األظافر واأليدي واألرجؿ ولعبلج الجروح والصداع 
وتساقط الشعر وتساعد الحناء في زيادة كثافة الشعر وطولو تضيؼ 

تستخدـ الحناء كدواء لؤلشخاص المصابيف بالحرارة والطفح  )(26)الحالة
قديما كانت تستخدـ  )(14)ولقوؿ الحالة . الجمدي وأحيانا لعبلج الصداع

. حرارة األطفاؿ أو الشخص البالغ (الحناء في عبلج ارتفاع درجة الحرارة
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حيث يحنأ الجسـ كمو اعتقادا في دور الحناء في خفض درجة حرارة الجسـ 
وحتى إذا أظيرت أمراض جمدية باألصابع أو األقداـ تحنأ ، المريض بالحمى

كما ، مناطؽ المرض ويسمي األصبع المحنا دبيحة نظرا لمونو األحمر
. تستخدـ الحناء في عبلج الصداع

تستخدـ  الحناء بكثرة في التداوي مف األمراض وليا فوائد صحية 
وعبلج الصداع في ىذا الحديث جزئي ال كمي وىو عبلج نوع مف أنواعو 
– فإف الصداع إذا كاف مف حرارة ممتيبة ولـ يكف مف مادة يجب استفراغيا 

ذا ٌدؽ وضمدت بو الجبيو مع الخؿ  سكف : نفع  فيو الحناء نفعا ظاىرا وا 
الصداع وفيو قوة موفقو لمعصب إذا ضمدت بو سكف أوجاعة وىذا ال 

ذغ  يختص بوجع الرأس ، بؿ يعـ األعضاء  وفيو قبض تشدبو االعضاء وا 
  ص ابف قيـ الجوزية)ضمدت بو موضع الوـر الحار والممتيب ، سكنو 

217 )
 :- في ىذا الصدد حيث تستخدـ في

عبلج الصمع  -1
  قشور الرأس وتغذية فروه الرأس  -2

  التطيير في عمميات الختاف  -3

  في خفض حرارة الرأس -4

  عبلج الصداع  -5

 الوقاية مف أمراض السرطاف نظرا الحتواء الحناء عمى مادة  -6
إذا )وبكر ابف القيـ فوائد الحناء قائبل ، الثيانييف المقاومة لؤلمراض
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مضغ ورقتيا ينفع في عبلج قروح الفـ وىي مفيدة في عبلج 
الفطريات والجراثيـ والبكتريا وتعمؿ عمى توسيع الشراييف وىي 

أفضؿ وسيمة طبيعية لصبغ الشعر وفي عبلج الدوسنتاريا األميبية 
 والترطيب

 والذي تحدث عف Practicalوفي ضوء ىذه النتائج نري أف الوعي العممي 
انتوني جيدنز أسيـ وبصورة واضحة في توسيع دائرة استخدامات نبات 

فمف المبلحظ أف ىناؾ اتفاؽ بيف الطب غير ، الحناء في المجاؿ الصحي
الرسمي بشأف الخصائص الطبية لنبات الحناء بيف ما توصمت إليو األبحاث 

وكاف . مف فعالية ىذا النبات في عبلج العديد مف األمراض خاصة الجمدية
صرارىـ عمى استخداـ نبات الحناء لعب الدور األكبر في ، سموؾ الفاعميف وا 

لفت انتباه العمماء لبحثو والكشؼ عف خصائصو فسموؾ الفاعميف كاف ىو 
الدافع األوؿ والمحرؾ  

ال إنو :- وقد عبر عف ىذا جيدنز بقولو. لمبحث العممي في كافة المجاالت
مف المقبوؿ أف تتحدث عف بتحرير الفعؿ في ضوء خمفية مراقبة الفاعميف 

 التأممية لما يقوموف بو مف أنشطة 

 واكتسبت الحناء بيذا رمزا جديدا وىو الرمز الطبي أو (111 ص 200جيدنز )
فباإلضافة لكونيا رمزا عمى العمر والحالة االجتماعية ، القدرة العبلجية
وىنا يجدر بنا القوؿ أف . تعد رمزا لعبلج الكثير مف األمراض، لممتخضبات

التقدـ في مجاؿ األبحاث العممية الطبية أسيـ في تحسيف بقاء الحناء 
ويتـ ، فالترات تمت حمايتو نتيجة لعممية التجديد، واستخداماتيا المتباينة



                                                                      جامعة بنها–مجلة كلية اآلداب 
              

2008عدد يوليو   

 
352 

دعمو بواسطة شرياف الحياة التي تربطو بخبرة الحياة اليومية وبيذا نجد أف 
فاألساليب . الحداثو أسيمت في إعادة إنتاج إحدى العادات المتوارثة ثقافيا

التقميدية لفعؿ األشياء مالت إلى االستمرار أو أنو أعيد بناءىا في العديد مف 
فإذا كاف المجتمع . (156- 154 ص 2005جيدنز )الجوانب األخرى لمحياة 

يصنع األفراد ويشكميـ فيـ بدورىـ ينتجوف العناصر الثقافية ويكسبونيا 
فالغرض مستمرة لمفعؿ اإلبداعي مف الفاعمية والمجتمع عمى سواء ، أىميتيا

لئلبقاء عمى العناصر الثقافية ذات القابمية لمصمود والتحدى أماـ التقدـ 
إف . العممي والعقمي والتكنولوجي واسع النطاؽ في القرف الحادي والعشريف

صانعوا الحداثة ومؤدلجوا العولمة غفموا عف القوة المستقمة لبعض العادات 
التي أعيد إنتاجيا بفعؿ التقدـ ، الثقافية في األبنية العربية ومنيا الحناء

. العممي والتكنولوجي والبحثي 
المواسم واألوقات المفضمة لمتخضب بالحناء - 5

بينت نتائج البحث أف ىناؾ إتفاقا بيف المبحوثات عمى تفضيؿ رسـ الحناء 
طواؿ العاـ إال أف ىناؾ أياما في السنة يفضؿ التزاميف برسميا بؿ واإلبداع 

لدرجة وصمت بالبعض أف . والتنافس بينيف في رسوميا والتباىي بألوانيا
رسـ الحناء يجر عمييا بالحسد فؤلنيا رسمت الحناء جيدا تعرضت لمجسد 

المرأة مف حقيا رسـ الحناء في كؿ األوقات طواؿ ) (21) الحالة .فمرضت
 لكف النساء جميعا يرسمف الحناء في المولد النبوي واألعياد واألعراس، العاـ

إف رسـ الحناء مفضؿ في كؿ المواسـ واألعياد وفي االحتفاؿ ) (28)الحالة 
 (بمولد الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ وفي أياـ األعراس وقبؿ والدة المرأة
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أنا أحب وضع الحناء كؿ شير لكف ظروؼ العمؿ صعبة ) (14)الحالة 
 الحالة (ليذا أرسميا في العطبلت وفي األعراس واألعياد والمولد النبوي

أحيانا تقوـ المرأة بعمؿ الحناء مرة في الشير باستثناء المواسـ ) (36)
واألعياد مثؿ عيد الفطر وعيد األضحي والمولد النبوي والحفبلت مثؿ 

وبعد مرور عدة المطمقة ، الخطوبة والزفاؼ وقبؿ الوالدة وبعد األربعيف
الحناء في المجتمع الميبي يعني الفرح والسعادة ليذا ) (38) الحالة (واألرممة

تستخدـ في المناسبات السعيدة مثؿ األعياد السنوية والمناسبات العائمية 
كالخطوبة والزفاؼ وحتى في الوفاة لتدؿ عمى زواؿ الحزف واليـ و إراحة 

نقوـ بالحناء في أي وقت ولكننا ) (40) الحالة (أىؿ المتوفي عمى متوفييـ
ممزميف بيا في المناسبات واألعياد فالحنة عادة مف قديـ ودخمت في 

إحنا الـز ) (45) الحالة (األسواؽ وكؿ يوـ فييا رسوـ جديدة تجذب الواحدة
نعمؿ الحنة في أياـ األعياد والمناسبات المختمفة فالسيدة التي ال ترسميا 

تعيب عمييا باقي النساء ويتيمونيا بالكسؿ وعدـ النظافة وأحيانا يعتقدوف أف 
إحنا ورثنا الحنة عف ) (48) الحالة (.عندىا مصيبة مثؿ الموت أو المرض

وىي ، أجدادنا ليذا الـز نعمميا في المولد النبوي واألعياد وفي األعراس
 (3) الحالة .(عادة قديمة وبعيدة عف التطور وال تتماشي والعصر الحديث

الحناء تفضؿ عمميا طوؿ الوقت لكنيا مفضمو في األعياد والمناسبات )
 (.الدينية مثؿ مولد النبي وفي األعراس وقبؿ الوالدة وحتى بعد األربعيف

كؿ إمرأة تعمؿ الحناء كؿ شير حسب ظروفيا وأحيانا مرتيف ) (13)الحالة 
لكنيا أجبار عمينا في األعياد واألفراح ، في الشير وأحيانا ال تضعيا مطمقا
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مف أفضؿ األوقات لعمؿ ) (2) الحالة .(والمواسـ وخاصة في المولد النبوي
أما مناسباتيا فيي أصبحت فرض عمينا . الحناء في الميؿ وأحيانا في النيار

في األعياد مثؿ عيد الفطر وعيد األضحي والمولد النبوي الشريؼ وفي 
فالمرأة تشتري الحنة قبؿ العيد بيوميف وتجيز ، حفبلت الخطبة واألعراس

والسيدة التي التضع الحناء في ىذه المناسبات تضع نفسيا . نفسيا لنقشيا
فواجب عمى المرأة الميبية أف ترسـ الحناء قبؿ ىمة العيد . في موقؼ صعب

وأف تذىب وزوجيا إلى أىمو وأىميا واألقارب وتتفاخر وتتباىي بألواف الحناء 
  (.ونقوشيا

:- مما سبق نجد
 أف التخضب بالحناء تحوؿ مف كونو وسيمة مف وسائؿ زينة المرأة  -1

إلى عادة ممزمة عمى النساء في مجتمع البحث في األعياد والمواسـ 
. الدينية وفي األعراس واإلحتفاالت العائمية

 إف امتناع المرأة عف رسـ الحناء والتخضب بيا في المناسبات  -2
االجتماعية والدينية يعرضيا لبلنتقاد مف أفراد المجتمع وسؤاليا عف 

وأحيانا توصـ المرأة بالسمبية . أسباب عدـ االلتزاـ بعادتيـ المتوارثة
وبيذا يكسب رسـ الحناء في . وعدـ االىتماـ بالنظافة. والبلمباالة

المناسبات المختمفة المرأة صفات أخبلقية وسموكية فمف تمارسيا ال 
تتعرض لمنقد ومف ال تمارسيا كأنيا خرجت عمى العرؼ وتصبح 

 .ذات سمات سموكية سيئة وغير مقبولة اجتماعيا
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 مف األوقات المفضمة لمتخضب بالحناء قبؿ الوالدة وبعد األربعيف  -3
وىو ما يدؿ عمى التفاؤؿ بالحناء في مرور اإلنجاب بخير والتفاؤؿ 

 .بالشفاء السريع مف نكسات األربعيف يوما التالية لموالدة

تستخدـ الحناء في المناسبات االجتماعية والدينية في أوساط النساء  -4
 لمتباىي والتفاخر بميارة المرأة في اتقانيا لرسوـ الحناء وألوانيا 

اعتقاد النساء أف إتقاف رسـ الحناء يعرضيف لمحسد والسحر ليذا  -5
 .يمرضف بعد نقشيا

 الحناء وعادات الموت- 6 
بنيت نتائج المقاببلت مع المبحوثات أف لمحناء دور ورموز كامنة في التراث 

:-  الثقافي تدور حوؿ الموت تمثمت في
 إف التزيف بالحناء عند موت أحد األقارب أو الجيراف غير [( 6)في الحالة 

مستحب، آلف الحناء تدؿ عمي الفرحة والسرور في حيف تعيش أسرة المتوفى 
في حالة مف الحزف ليذا يحـر المجتمع عمي المرأة التزيف فمشاركة مف 
المرأة لمظروؼ المحيطة بيا يجب أال تتزيف بالحناء أما منزؿ الشخص 

المتوفى فيـ يستخدموف الحناء في اليوـ الثالث مف الوفاه لكي ال يحزف عمي 
المتوفى إال أقاربو المقربيف فقط، كما أف بعض األسر اآلخري ترفض توزيع 

( 15)الحالة  (الحناء في الموت وتعتبرىا شماتة بالميت وأىمو وعدـ تقديرىـ
إذا كاف المتوفى راجؿ مريض توزع الحناء في اليوـ الثالث مف الوفاه عمي )

الحاضريف حيث تصنع الحناء وتوضع في طبؽ أو أطباؽ وتمر عمي 
النساء المعزيات وتأخذ كؿ واحدة منيف قطعة ولو صغيرة مف الحناء وذلؾ 
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عمي المتوفى الحناف والرحمة مف عذاب  (مف الحناء)تفائبل بأف اهلل نعـ 
أنو ال  )(20)كما تضيؼ الحالة  (.المرض ومات ورحمة اهلل في اآلخرة

ذا فعمت  يصح في حاالت الوفاه أف تذىب المرأة لمعزاء وىي تتزيف بالحناء وا 
ذلؾ تعتبر أسرة المتوفى أف ىذا السموؾ مف الشماتة فييـ وفي المتوفى وعدـ 

 أف اليوـ الثالث مف [( 13)تشير الحالة  (احتراـ ما يمروف بو مف مصيبة
أي انتياء الحزف، حيث  (فراؽ السوء)الوفاة يسمي في الثقافة الميبية يوـ  

تعجف الحناء وكؿ امرأة تأتي لمعزاء يجب أف تممس الحناء أو تضع القميؿ 
ذا كاف الميت إمراة متزوجة تحنا  منيا في يدىا أو في رجميا أو رأسيا وا 

رأسيا ويدييا وأرجميا أما البنت أو الفتاة التي لـ تتزوج وماتت فيوضع معيا 
. الحناء في الكفف النيا مف روائح الجنة 

ومما يذكر عف بعض العادات الثقافية المصرية المتعمقة بالموت أف عادة 
وضع الحناء مع المتوفى عند الدفف كانت عادة تمارس حتى وقت قريب في 
مصر كذلؾ ترجع أصوؿ الحناء وعبلقتيا بالموتي لمعصور الفرعونية فما 

. ىو معروؼ لنا اف الفراعنة استخدموا الحناء في التحنيط
وبالرجوع إلي ما تحدثت بو حاالت الدراسة بشأف أصؿ الحناء مف انيا نبات 
مف الجنة أو أنو أنبت بعد أوؿ دمعة سقطت مف عيف حواء عمي األرض 
بعد نزوليا مف الجنة وأنيا تمتاز برائحة عطرية مميزة فأصؿ الحناء في 

لي جانب أسميا  والتي  (حناء)المعتقد الشعبي إلي جانب رائحتيا العطرة وا 
تعتقد كثير مف الحاالت اف ىذا اإلسـ مشتؽ مف الحناف والرحمة والحب 
أسيمت ىذه العوامؿ مجتمعة لدي الفرد الميبي بصفة عامة والمرأة الميبية 
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بصفة خاصة في االعتقاد بأف لمحناء دور في عادات الموت فاعتقادىـ 
بأنيا مف الجنة فيي توزع بعد الوفاة أمبل في رحمة اهلل لو ونيؿ المغفرة 

 (كرمز لمبيجة والفرحة)والعفو مف اهلل والف ىناؾ ارتباط رمزي بيف الحناء 
فيي توضع مع الميت لضماف رائحة طيبة لو ولقبره والرتباطو بيا في الدنيا 
فيي ترافقو في اآلخرة فكما كانت رمز لمجماؿ والزينة في الدنيا فيي رمز 

. لمعفو والمغفرة في اآلخرة
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خــاتمة 
  اىتـ بحثنا بمحاولة الكشؼ عف ما لمحناء مف رموز ثقافية واجتماعية وما 

بؿ وجمعيا بيف ، والتنقيب عف عوامؿ صمودىا، شممتو مف دالالت متباينو
:- ويبيف اآلتي. (الحداثة)وما ىو قائـ  (التقميدية)ما مضي 

أف فمسفة التنوير وتقديـ العقؿ وتنمية الثقافة أثبتت فشميا في التعايش - 1
ليذا لجأت إلعادة إنتاج ثقافة البشر معتمدة . بدوف العادات والتقاليد والعرؼ

عمى ما لدييـ مف عادات وما يحترموف مف رموز وقدمتيا ليـ في ثوب 
وىنا يمكف القوؿ أف أحداىـ . معتمدة فيو عمى الحداثة والعولمة، جديد

عوامؿ بقاء الحناء واستخداماتيا المتابينو يعود الفضؿ فيو إلى إعادة إنتاجيا 
. مف قبؿ القائميف عمى التحديث

مما ال يجب إغفاؿ الطرؼ عف ىو دور الفاعميف القوي في اإلبقاء عمى - 2
فؤلف الحناء نبات تعددت استخداماتو في . بؿ والتمسؾ بيا، بعض عاداتيـ
بات يفرض نفسو عمى . ولو العديد مف الدالالت والرموز. مجتمع البحث

األفراد واكتسب قوة ممزمة مف تأصمو في التراث الثقافي ومف تحديثو وتثبيت 
. أقدامو بفعؿ التقدـ التكنولوجي

كاف إصرار الفاعميف عمى استخداـ الحناء وراء تبصير الباحثيف في - 3
عموـ كبثرة كالعموـ النباتية والطبية وحتى االجتماعية في البحث عف ىوية 

ىذا النبات ومكوناتو وأصمو وفوائده وأىـ األمراض التي تصيبو وسبؿ 
. استخدامو



 دراسة إثنوجرافية بإحدى المدن الميبية- رموز الحناء بين التقميدية والمعاصرة  
 

 359 

  وتوصؿ بحثنا في الجانب السيوسيو ثقافي لنبات الحناء أف ىناؾ اتفاؽ 
بيف ما يعتقد أفراد مجتمع البحث بشأف استخدامات الحناء في المجاالت 

الصناعية والطبية وبيف ما توصؿ إليو العمماء الباحثيف بشأف ما ليذا النبات 
مف فوائد كثيرة ومتنوعة وىو ما كاف أحد العوامؿ المساىمة في تدعيـ 

فإحياء . صمود الحناء أماـ األصوات المنادية بالقضاء عمييا وعمى كؿ قديـ
التراث والتمسؾ بالتقاليد دعوة يقودىا انتوني جيدنز منطمقا مف نظريتو في 

. إعادة اإلنتاج
ولقدرتو عمى الصبغ ولرائحتو ، الحناء نبات بزرع في المناطؽ الحارة- 4

العطرة استخداـ منذ زمف طويؿ في زينة المرأة كبخور ثـ اكتشؼ العرب أف 
فواظبوا عمى ، لو فوائد كثيرة في عبلج األمراض وخاصة األمراض الجمدية

استخدامو ولجميع ما سبؽ أطمؽ عمى ليمة الزفاؼ يوـ الحناء لمداللة عمى 
أنو يوـ زينة العروسة وزينة العريس وحتى زينة منزليما ورمزا لقبوؿ أسرتي 

. العريس والعروسة وزينة ليذا الزواج والفرحة بتأسيس أسرة جديدة
تبيف أف استخداـ الحناء في الزينة أصبغ عمييا خصائص العادة الفردية - 5

Habite . فمف الممكف أف تتزيف بيا المرأة وقتما شاءت وبصورة فردية
 Customكما يعد التخضب بالحناء عادة جمعية . تختمؼ مف سيدة آلخري

ألنيا ضرورة وتكاد تصؿ إلى درجة االلتزاـ لكؿ سيدة في األعياد والمواسـ 
وأف مف تمتنع عف التزيف بيا تقابؿ باستيجاف حاد مف نساء ، واألفراح
وبيذا نستطيع القوؿ أف التخضب بالحناء تدرج مف كونو زينة . المجتمع
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وصارت . فردية إلى زينة جماعية إلى تقميد جماعي بيف أفراد مجتمع البحث
. الحناء رمزا مف رموز المجتمع المرتبطة باحتفاالت الرسمية وأعياده وأفراحو

أسيـ استخداـ الحناء في عبلج السحر والحسد في إكسابيا رموزا - 6
ودالالت كثيرة فيي تستخدـ لمحماية مف الحسد وفي فؾ السحر وفي انتياء 

حتى أف مشاىدتيا في األحبلـ بعد رمزا لمزواج أوال ، الحداد عمى المتوفى
وليذا يمكف القوؿ أف المعتقدات باعتبارىا أحد . النفراج اليموـ وزيادة الرزؽ

عناصر النسؽ الثقافي ىامت بفعؿ الفاعميف في مجتمع البحث حوؿ الحناء 
حتى الصقت بيا الكثير مف المعتقدات التي تنـ عف قدرة الحناء في القياـ 

بأشياء خارقة مثؿ فؾ السحر والتقريب بيف الزوجيف وىي رمز النتياء 
بؿ ورمزا النتياء حياة . عذاب المرضي وموتيـ في حاؿ اليأس مف شفائيـ

. العزوبية وبداية حياة مستقرة لمعروسيف
فطريقة ، الستخداـ الحناء والتخضب بيا العديد مف الرموز االجتماعية- 7

 – سيدة – فتاة –طفمة )وألواف وأماكف نقشيا تتـ عف عمر المتخضبة 
 (عجوز

 – متزوجة –عزبة )   كذلؾ فإنيا تكشؼ عف الحالة االجتماعية لممرأة 
 (-  أرممة –مطمقة 

إف استخداـ الحناء يعد موروثا ثقافيا بقي بفعؿ استخداـ الفاعميف وتدعـ - 8
ليذا فالحناء نبات يستخدـ في المجتمع . بفعؿ العولمة وتعمؽ بإعادة إنتاجيا

، ألغراض عدة ويجمع بيف التقميدية والحداثة الرتباطو بالبناء العاـ لممجتمع
. فيو يحمؿ رموز اجتماعية وأخري ثقافية متأصمة في جذور مجتمع البحث
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:- ممخص بالمغة العربية 
يحاوؿ البحث التعرؼ عمى ماىية نبات الحناء والكشؼ عف المستخدمة في 

إعداد الحناء لمتخضب ىذا مف جانب،ومف جانب ثاني محاولة الكشؼ 
الدالالت االجتماعية الستخداـ الحناء في مجتمع البحث ، ومف جانب ثالث 

التعرؼ عمى الدالالت الثقافية واالقتصادية الستخداـ الحناء في مجتمع 
. البحث

وبيذا يصنؼ البحث الراىف ضمف األبحاث الوصفية التحميمية والتي 
اعتمدت عمى األدوات الكيفية في تحقيؽ األىداؼ المصاغة مسبقا مثؿ 

وبمغ حجـ العينة خمسيف . المبلحظة العممية المتعمقة والمقابمة المفتوحة
مبعوثة مف اإلناث فقط وطبؽ البحث في مدينة الخمس الميبية وتوصؿ إلى 
إف الحناء نبات طبيعي ،وتحوؿ مف ىيئتو تمؾ إلى رمز ثقافي يشكؿ الكثير 
مف العادات والتقاليد التي ال يستطيع أفراد مجتمع البحث التخمص منيا أو 

. حتى االبتعاد عنيا
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كما تبيف إنو عمى الرغـ مف تقدـ البشرية في كافة المجاالت باالعتماد عمى 
العمـ والعقؿ والتكنولوجيا إال إف العادات والتقاليد والرموز الثقافية تمثؿ قوة 
كبيرة ، يستخدميا الفاعموف في حياتيـ اليومية وىذا ما جعؿ مف الحناء قوة 

.  ممزمة لمفاعميف أماـ الحداثة والتقدـ التكنولوجي
 

 :- الكممات المفتاحية
.  الدراسة االثنوجرافية – الحناء – التقميدية – المعاصرة –الثقافة 

:- ممخص بالمغة اإلنجميزية 
 This research tends to investigate the nature of henna plant 

especially its kinds that are used for cosmetic purposes from 

one side, and from the other it tries to find out the social 

evidences for using henna in the research community. 

That is why this research could be categorized as descriptive 

analytical research which uses the how tool to achieve some 

purposes that have been already identified before like 

scientific observation and interviews. 
There were fifty female participants in this survey which 

took place in the Libyan town "el khoms" and revealed that 

henna is a natural plant that has been turned into a cultural 

symbol that form customs and traditions which the research 

community couldn’t get rid of or go beyond. 

Apparently though humanity progress at all fields 

depends up on science, mind and technology but these 

customs, tradition and cultural symbols represent such a 

power which actors may use in their daily life this is 
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why henna is a forcing power for actors against 

modernity and technological development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


