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 املالبس  واحللي

 
 التقديـــــــم

 
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة كغيرها من اِلـشعوب       
حريصة على إحياء تراثها والحفاظ عليه عبر األجيال، مـن      
منطلق إيمانها بأنه حلقة الوصل النابـضة بيـن الماضـي           

باء بكـل   والحاضر، التي تحمل في طياتها حياة األجداد واآل      
ما فيها من تجارب ومعاناة وأصالة ليبقى التواصل مـستمرا      

  .بين القديم والحديث
 

فتطور األزياء ألي شعب من الشعوب يعكـس تطـور          
حضارتها ورقيها، وما تميزت به دولة اإلمـارات العربيـة      
المتحدة من عادات وتقاليد وموروث شعبي انعكس بـشكل          
واضح وجلي على مقتنيات المرأة اإلماراتية من المالبـس        

 والشك أن السعي المستمر للمرأة      .والحلي على مر األزمان   
اإلماراتية في الجمع بين األصالة والحداثـة فـي زحمـة            
صرعات األزياء الحديثة من حيث تمسكها بارتداء مالبسها        
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 املالبس  واحللي

التقليدية وحليها، باإلضافة إلى أدوات الزينة مـن عطـور        
وحناء وبخور وغيرها، جعلت المـرأة اإلماراتيـة تتميـز          

مالبسها من ألـوان    لبحضورها الذي يفرح الناظر إليها لما      
جذابة متناسقة تجملها بمجوهرات تكمل عليهـا حـضورها         

 .الجمالي
 

وفي هذا السياق جاءت فكرة إعداد هذا الكتيب كخطـوة          
متواضعة نحو توثيق التراث العريق للمرأة اإلماراتية فـي         
جانبي المالبس والحلي، في أسلوب بسيط يسهم في تعريف         
بنات المستقبل بتراث جداتهن وأمهاتهن من جهة، وتعريـف      
من هم من خارج هذا المجتمع بأصالة وعراقة تراث المرأة          

  .اإلماراتية
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 املالبس  واحللي

 الفصل األول
 املالبس التقليدية

 
 

إن الفتاة في دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت ومازالـت         
تربى منذ صغرها على عادات وتقاليد أهلها في الملبس وفي       
التقيد وااللتزام بقوانين المجتمع من حولها؛ إذ ترتكز تربيـة       
الفتيات على االحتشام والتدين والعفة، وقد انعكـس ذلـك           
واضحا على المالبس التي كانت ترتديها المرأة اإلماراتيـة         
والتي مازالت تحافظ عليها من خالل الجمع بيـن أصـالة           

 .التراث وحداثة التصاميم
 
 

وقد اهتمت المرأة اإلماراتية بلباسها كجزء ال يتجـزأ مـن         
ماضيها واهتمت بأدق تفاصيله؛ إذ كانـت تـشتري قطـع           
القماش من السوق وتقوم بخياطة مالبسها بنفسها بواسـطة         
الخيط واإلبرة حيث تجتمع النساء صباحاً أو مساء عندمـا           
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 املالبس  واحللي

يفرغن من أعمال المنزل فيمارسن الخياطـة فـي وقـت            
الفراغ، وكانت بعض النسوة المقتدرات اقتصاديا تـستعينن        

 .بنساء أخريات متخصصات في حياكة مالبسهن
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 املالبس  واحللي

 املالبس: أوال
وتقوم الفكرة األساسية في المالبس التقليديـة للمـرأة         
اإلماراتية على تطريز األقمشة بنقوش وزخارف على       

اليومي، ( الصدر والرقبة حسب مناسبة استخدام اللبس       
، وذلك باستخدام خيوط البريـسم الملـون        ) المناسبات

والتلي المصنوع مـن    )  خيوط مصنوعة من الحرير  ( 
كما اعتادت المرأة علـى     . الخيوط الفضية أو الذهبية   

تطريز األقمشة باستخدام الخوار المتمثل في زخارف     
من الخيوط الفضية أو الذهبيـة باسـتخدام        مصنوعة  

مكائن الخياطة، وغالبا ما تتشابه هذه التطريزات فـي        
  .مفرداتها مع األشكال الموجودة على أصل القماش

 

وقد استخدمت المرأة اإلماراتية األقمشة المـصنوعة       
من القطن والحرير والصوف في خياطـة مالبـسها        

وتتعدد مسميات المالبس حسب نوع النقوش      .   التقليدية
 وفيما يلـي     .والزخارف المطرزة على القماش الخام  

عرض لبعض األقمشة التراثية التي تأتى مـسمياتها        
 :من وصف النقوش المرسومة عليها
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 املالبس  واحللي

 
 بوقليم بونيره

 
  مزري بو كازوة

 بوتيله

 
 )قطن مكة(الشال 

 
 صالحني
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 املالبس  واحللي

 
 بوطيرة

 
 تور

 
 )الصفوة(حرير هندي 

 
 تور منقد

 
 بوقفص دمعة فريد
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 املالبس  واحللي

ويمكن تصنيف المالبس التي كانت ترتديها المرأة اإلماراتية        
 :إلى نوعين رئيسيين هما

يتسم بالبـساطة مـن حيـث الحياكـة           :اللبس اليومي  .1
والتطريز وغالبا ما يكون من األقمشة القطنية والخفيفة،    

 .)دق هدوب(ومطرز بخيوط حريرية ملونة تسمى 
وهو عبارة عن ثـوب مـن الحريـر        :لبس المناسبات  .2

الهندي المطرز بالخيوط الذهبية على الصدر واألكمـام        
أو بـالتلي وهـو    )  دق خوص(أو  )   خوار توله ( ويسمى  

     .عبارة عن زيج فضي المع يحاك يدويا

 
 لبس يومي

 
 لبس المناسبات
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 املالبس  واحللي

التي درج استخدامها في  )  الكنادير( وفيما يلي بعض األثواب     
 :المجتمع اإلماراتي

 
  :بـوتيلـه •

عبارة عن ثوب قطني يأتي بألوان مختلفة وبـه دوائـر           
يخاط ويطرز بشكل خفيف لالستعمال اليومي وجـاءت         
تسميته نسبة إلى التيلة وهي الكرات الصغيرة البلوريـة         

 .الشفافة الملونة التي كان يلعب بها األطفال سابقاً
 

 كندوة بوتيلة مع الخوار 
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 املالبس  واحللي

 :المزراية •
مصنوعة من قماش الحرير الهندي يسمى  )   كندورة( ثوب  

 ويـستخدم   .الصفوة، وهو مطرز بخيوط فضية أو ذهبية      
الثوب المصنوع من هذا النوع من األقمشة في المناسبات   

 :المختلفة، ومن أمثلة األثواب المزراية ما يلي
  :بونيره •

وكندورة بونيرة تأتي بألوان مختلفة وبهـا دوائـر          
 أطلقت النسوة على القماش ذي الدوائر الذهبية        . ذهبية

بونيره وهي مقتبسة من تشابه الدوائر بعملـة لـيرة       
  .الذهب

 
 :بوكازوة •

سـميت بذلـك    كندورة بوكازوة تأتي بألوان مختلفة     
نسبة إلى التطريزات الموجودة على أصل القمـاش        

 .)الكاجو(والتي تشبه الكازو 
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 املالبس  واحللي

 كندوة بونيرة مع الخوار

 كندوة بوكازوة مع الخوار



 

18  

 املالبس  واحللي

 :بـوطيـرة •
عبارة عن ثوب عربي من قماش حرير مطرز بنقـوش       

خيـوط  (ملونة على شكل وردة باستخدام خيوط البريسم        
 ويعتبر قماش بوطيرة من أجمـل      . ) مصنوعة من الحرير  

القطع القماشية التي كانت ترتديها النسوة في المناسـبات     
باعتباره مصنوع من الحرير؛ إذ تشتري المرأة القطعـة        
الخام ثم تبدأ بتطريزها على الصدر واألكمـام بـألوان           
متناسبة مع نقوش وألوان القطعة لتظهر جمالهـا إمـا           

 .باستخدام الخوار أو التلي
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 املالبس  واحللي

 :بـوقليـم •

 ثوب من الحرير المخطط بخطوط طولية رفيعـة     بوقليم
من أصل القماش ويضاف إليها تطريزات مختلفة مثـل        

وتفضل المرأة اإلماراتية في كثير مـن      . الخوار والتلي 
األحيان خياطة طقم مـن نفـس القمـاش الكنـدورة            

  .والسروال
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 املالبس  واحللي

 :)قطن مكة(الشال  •
مصنوع من الصوف الخفيف تلبس فـي     )  كندورة  ( ثوب

أيام الشتاء وتتعدد في األلوان والزخارف والنقوش، حيث       
تتفنن المرأة في تطريزاته وغالبا ما تكون خفيفة لكـثرة        
األلوان المنتشرة فيه وتتناسب مع ألوان ونقوش القمـاش       

 .األصلي
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 املالبس  واحللي

 :صالحنـي •

قماش الحريري مخطط بعدة ألـوان      ثوب مصنوع من ال   
 .عريضه نوعاً ما، الذي يستعمل في الكنادير والسراويل       

صالحني من األقمشة المفضلة لدى اإلماراتيـة فـي          و
المناسبات لجمال ألوانه التي تستخدم فيـه التطريـزات         

 .والخوار المتناسقة مع خلفية القماش
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 املالبس  واحللي

 :الثـوب •
لباس يصنع من الحرير الشفاف أو المخرم حتى يـشف         
عن الجالبية التى تلبس تحته ويكون الثوب والكنـدورة         
لهما نفس التطريز وألوانهما متناسقه، وعادة يلبس الثوب      

 .فوق الجالبية مما يزيدها فخامة في المناسبات

 أنواع مختلفة من األثواب

 ثوب ميزع
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 املالبس  واحللي

والبد من اإلشارة هنا إلى أنه مع االنفتاح على الثقافـات       
المختلفة شهدت األثواب التقليدية تطورا؛ إذ دخلت عليها        
تصاميم حديثة تضفي عليها جماليات جديدة مع المحافظة   

  .على أصل فكرة الثوب اإلماراتي
 

 :وهذه نماذج من أمثلة األثواب الحديثة 
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 املالبس  واحللي
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 املالبس  واحللي

 :السراويـل •
تحرص المرأة اإلماراتية على ارتداء السروال، ويعتبـر        
من قطع المالبس الداخلية، وتكون عريضة من األعلـى         
وتجمع عند الخصر، وتشد بواسطة حبل مـن القطـن           

وقد جرت العـادة أن يطـرز       " .   نسعة" المجدول يسمى   
زخـارف مـن    والسروال في منطقة الكاحل بأشـكال       

الخيوط القطنية أو خيوط الزري الذهبية أو الفضية، كما         
صنع منه الكندورة كي    تأنه عادة يخاط من القماش الذي       

  .يناسبه
 

وفيما يلي بعض أنواع السراويل التي كانت ومازالـت          
 :ترتديها ابنة اإلمارات
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 املالبس  واحللي

 سروال مخور
مطرز باستخدام مكاينات الخياطـة     
بتطريزات تناسب قطعة القماش في     

  ألوانها

 سروال بادله
والبادله تصنع من خيوط الفضـه      
والحرير الطبيعي تأخذ وقت طويل 
من العمل اليدوي وعادة ما تكون      

  غالية الثمن
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 املالبس  واحللي

 مكمالت اللبس واالحتشام: ثانيا
 :العبايـة •

تعتبر العباية جزء أساسي من مكمالت لبس المرأة        
سوداء والغرض منهـا    اإلماراتية، ودائماً ما تكون     

 :االحتشام عند الخروج من البيت، ومن أنواعها
  :عباءة أم القيطان ∗

تتميز بتطريز مجـدول بـالخيط الـذهبي أو         
البريسم األسود وينسدل منهـا    الفضي مع خيط    

 . طرابيش على الجانبين
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 املالبس  واحللي

  :أم لخدودعباءة  ∗

وهي من قماش الصوف ذات تطريز عريـض   
 .)عباءة الرجل(تشبه البشت الرجالي 

 
 
 :الشيلـة •

الغطاء الذي يوضع على الـرأس ويغطـى بهـا          
الشعر، وأحيانا تغطي المرأة وجهها بطرف الشيله       
في حال وجود رجال غرباء، وتختلـف أنواعهـا         

  :حسب نوع األقمشة والتطريزات التي عليها فمنها
 

  :)الوسمة(شيلة الندوة  ∗
وهي من القماش القطنـي     
تكون عادة خالية مـن أي      
زخارف ونقوش وتستخدم   

 .بشكل يومي
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 املالبس  واحللي

  :الشيلة المنقدة ∗
عبارة عن قطعة من التور     
مشغولة بالفضة وتـستخدم    
ــا فــي المناســبات     غالب

 .وخصوصا للعروس
 

  :شيلة الساري ∗
 .هي مصنوعة من قماش  الشيفون

 

  :شيلة النيل ∗
وهي مصنوعة من القطن وجاءت تسميتها على       

عشبة ذات صبغة زرقاء    ( إثر غمسها في النيلة     
، )داكنة اللون تستخدم في تبييض بشرة العروس    

ولذلك ترتديها العروس فـي فـترة تجهيزهـا         
 .للعرس

 

  :شيلة أم نفة ∗
مصنوعة من قماش التور الناعم تنتثر عليهـا         

 .نقاط سوداء داكنة
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 املالبس  واحللي

 :البرقع •
يصنع البرقع من قماش هندي سميك يشبه الـورق      
ذهبي اللون يميل إلى السواد مع مـرور الزمـن         
وكثرة االستعمال، وتغطي به المرأة أهـم معالـم         
وجهها تاركا للعينين فتحتين كبيرتين تلتقيان فـوق        

 ويثبت البرقع  . ) السيف( األنف بقطعة خشبية تسمى     
) الشبق(على الوجه بواسطة خيوط حمراء مجدولة      

وتستبدل في المناسبات واألعراس بالخيوط الفضية      
 .أو الذهبية

وتجدر اإلشارة  
هنـا إلـى أن     
البراقع أنـوع   
ــع   ــا برق منه
بونجوم وبرقع  

 .نيل
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 املالبس  واحللي

 
 الفصل الثانــي

 احللـــي
 

 
إن الحديث عن زينة المرأة اإلماراتية لن يكتمل دون           
 .التطرق إلى الحلي التي تستخدمها في مختلف المناسبات         

فقد عهدت المرأة اإلماراتية كغيرها من النساء باالهتمام          
 .بحليها وخاصة الذهب منها باعتباره زينة وخزينة للزمن        

وقد تنوعت الحلي التي استخدمتها المرأة اإلماراتية قديما          
من حيث النوع والشكل وذلك حسب طبيعة استخداماتها          

 فقد اعتادت المرأة اإلماراتية على تنويع         .والغرض منها 
حليها بين الفضة والذهب واللؤلؤ وغيرها من األحجار           

 .الكريمة

ويمكن تقسيم حلي المرأة اإلماراتية إلى مجموعات          
 :رئيسية هي
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 املالبس  واحللي

 حلي العنق والصدر: أوال
 

  :المرتعشة •
وتعتبر من أبرز حلـي العنـق والـصدر معـاً،            

 وهـي   . والمرتعشة المصنوعة من الذهب الخـالص     
عبارة عن قالدة عريضة تلف حول العنق تتدلى منها   

وتنقسم المرتعـشة إلـى مربعـات       .   أشكال هندسية 
 صغيرة مرصوصـة  
بشكل أفقي تلف العنق    
بأكمله وهي مرصعة   
في منتصف كل مربع   
باألحجار الكريمـة،   
تتدلى من المربعـات    
سالسل طولية تنتهي   

أي اللؤلؤ  )   لقماش( بحبيبات من األحجار الكريمة أو      
 .الطبيعي وقطع صغيرة على شكل لوزي أو هاللي
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 املالبس  واحللي

 :المريــة •
عبارة عن قالدة طويلة منها أنواع وأشكال مختلفـة،     
تزين بها المرأة اإلماراتية عنقهـا وتتـدلى علـى           

 :ومن أبرز أنواع المرية. صدرها
أم شناف وهي عبارة عن حبات مجوفـة        مرية   ∗

متراصة مثل السبحة وتنتهي بدالية على شـكل        
 .هالل

 .مرية حب الهيل ∗
وتكون على شكل  )  الدج (  خفيفة  وتسمى مرية   ∗

 . حبات ذهبية صغيرة
 

 
 الدج

 
 أم شناف

 
 نوع آخر من المرية
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 :السيتمـي •
نوع من حلي الزينة النسائية تضعه المرأة لتزين بـه       

عنقها ويتدلى على صـدرها،     
وهو عبارة عن قالدة ذهبيـة      
طويلــة مطعمــة باألحجــار   
الكريمة تمتاز بأنها مرصـعة     
ــى     ــة عل ــالعمالت األجنبي ب
أطرافها تنتهي بقطعة ذهبيـة     

 .مرصعة باألحجار
 

 :)النكلـس(عقد لولو  •
  مـن  عبارة عن قالدة تتكون   

مجموعة من سالسل اللؤلـؤ      
تربط بينها فواصـل ذهبيـة       
مرصعة باألحجـار الكريمـة     
وتنتهي بقطعة ذهبيـة كبـيرة      
مرصــعة كــذلك باألحجــار   

  .الكريمة، كما يمكن تصنيع النكلس من الذهب فقط



 

35  

 املالبس  واحللي

 :المنثورة •
وتعتبر من القالدات الذهبيـة      
الخفيفة التي تستخدمها المـرأة     
اإلماراتية بشكل يومي وذلـك     

وهي .   لما تتسم به من البساطة    
عبارة عن عقد بـسيط يحيـط        
بالرقبة وتتدلى منها وريقـات      

 .)ذواري(ذهبية صغيرة ملونة تسمى 
 
 

 :الطبلـة •
وهي عبارة عن صـندوق      
مستطيل الشكل كان يستخدم    
سابقا لحفظ اآليات القرآنيـة    

لحفظ "   المطوع"   التي يعدها   
صاحبتها من العين والحسد وتعلق على الرقبة بخيط        

 .أحمر سميك
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 املالبس  واحللي

 حلي الرأس والشعر: ثانيا
 :الطاسـة •

هي نوع من الحلي ذات قاعدة أساسية دائرية الشكل      
ثقيلة الوزن تثبت على الرأس وبها نقوش وزخارف       
مرصعة باألحجار الكريمة تتدلى منها سالسل وغالباً       
ما تنتهي السالسل بقطع صغيرة على شكل لوزي أو      

 وتلبـس   . هاللي مرصعة باللؤلؤ واألحجار الكريمة    
 .الطاسة بعد تسريح الشعر وتركه منسدال
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 املالبس  واحللي

  :الشناف والهيار •
عبارة عن سالسل مرصعة    
بأنواع من األحجار الكريمة    
واللؤلـؤ تـستخدم كزينــة     
للرأس، وتشبك مع قطعـة      
ذهبية مثلثة الشكل تغطـي      
الجبين ولها سلسلة طويلـة     

تصل حـتى األذن    
ــق    ــشبك الحل ل

  .بالهيار
 

 :)ريش(مشابيص  •
وهي مشابك للشعر مصنوعه من الـذهب وتزيـن          

 .باألصباغ المختلفه أو األحجار الكريمة واللؤلؤ
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 املالبس  واحللي

 حلي األذن: ثالثا
 :الشغـاب •

وهو حلق ذهـبي مخروطـي       
الشكل يكون بأحجـام وأشـكال      

 .مختلفة
 
 

  :الكواشـي •
هي حلق لها شكل دائري تقريبـا منهـا المزينـة            
باألحجار الكريمة واللؤلؤ ومنها المـصنوعة مـن         

 .الذهب الخالص
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 املالبس  واحللي

 حلي املعصم والذراع: رابعا
  :الحيول •

وهي عبارة عن أساور ذهبية، تنقش عليها خطـوط         
متعرجة أو نقاط دقيقة، تلبسها المرأة في يدها بشكل         
دائم، وقد تلبس المرأة ما بين أربعة إلى ستة حيـول         

 .في يدها بشكل يومي
 

 :بوشـوك •
سـمي بـذلك لوجـود      )   األساور( نوع من أنواع     

بروزات على سطحه تشبه الشوك في شكلها وتلبـس   
 .في المناسبات
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 املالبس  واحللي

   :الكـف •

عبارة عـن خمـسة      
خواتم مـن الذهـب      
ــل     ــصلة بسالس مت
مرتبطة بسوار يلبـس    

في معصم اليـد،     
غالباً مـا يكـون      
مرصعاً باألحجـار   
الكريمة كـالفيروز   

 .والزمرد
 
 
 :الملتفت •

سوار مكون من مربعـات     
موصولة بحلقـات فيمـا     
بينهــا، وينقــش بالمينــا   

 .الملونة
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 املالبس  واحللي

 :الخواتم الذهبية •
وهي حلي أصابع اليد وغالبا مـا تكـون متنوعـة           
ومزخرفة باللؤلؤ واألحجـار الكريمـة وللخواتـم         

 :مسميات منها
 

 . يلبس في أصبع السبابه:شاهد
 

 . يلبس في األصبع األوسط:المرمى
 

 . ويلبس في اإلبهام:الجبير
 

أما أصبعي الخنصر والبنصر تلبس فيهمـا خواتـم         
 .عادية

 المرمـى الشاھـد
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 املالبس  واحللي

 )احلقب(حلـي الوسـط احملزم : خامسا
وهو حزام ذهبي له أشكال هندسية وأحيانا يكـون          

مرصع باألحجار واللؤلؤ يلف حول الخصر ويلبس       
 .عادة في المناسبات
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 املالبس  واحللي

 )الفتخ(حلـي القـدم : سادسا
قطعة ذهبية تشبه الخاتم الكبير يلبس في أبهام القدم        
مزين باألحجار وعادة ما تتزين بـه المـرأة فـي           

 .المناسبات بعد أن تحني أقدامها
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