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UAE VIEW
Jewelry, Fashion, Ornaments in the UAE Heritage



ال بــد مــن احلفــاظ علــى تراثنــا، ألنــه األصــل واجلذور، 

وعلينــا أن نتمســك بأصولنا وجذورنــا العميقة.

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان





كلمة سمو الشيخة

فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(

Speech of Her Highness

Sheikha Fatima bint Mubarak 

(Mother of the Nation)



أعــرب عــن ســروري وتقديــري ألي جهــود تبــذل مــن أجــل احلفــاظ علــى التقاليــد واملــوروث الشــعبي، 

باعتبــاره نــورًا نقتــدي بــه ملواصلــة املســرة احلضاريــة التــي تشــهدها بالدنــا يف كافــة اجملــاالت.

إن كتــاب ) إطاللــة إماراتيــة .. احللــي واألزيــاء ومســتلزمات الزينــة يف الــرتاث اإلماراتــي ( واحــد 

مــن أهــم الكتــب التــي يصدرهــا االحتــاد النســائي العــام، بهــدف تعزيــز الهويــة الوطنيــة، وترســيخ 

ــرة  ــً ملس ــارك ، وتتويج ــد املب ــذا البل ــات ه ــي ومواطن ــً ملواطن ــون نرباس ــعبي ليك ــوروث الش امل

طويلــة رســم خطوطهــا القائــد املؤســس املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،  طيــب 

اهلل ثــراه ، والــذي ناشــد أبنــاء الوطــن علــى اتبــاع أثــر اآلبــاء واألجــداد يف كفاحهــم وصربهــم علــى 

ظــروف احليــاة، التــي عاشــوها ليكونــوا لنــا القــدوة يف اجلــد واالجتهــاد والعمــل.  

وحيــث إن املعــاين الســامية يف املســاواة والتكاتــف والتالحــم بــن أفــراد اجملتمــع ال تفــرق بــن 

املــرأة والرجــل، فــإن قيادتنــا الرشــيدة قدمــت كافــة التســهيالت، وأزالــت العقبــات لرتســيخ الهويــة 

الوطنيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مــا أدى اىل احملافظــة علــى موروثنــا الشــعبي 

باعتبــاره حلقــة الوصــل بــن املاضــي واحلاضــر، واجلســر الــذي يربــط بــن األجيــال ويوثــق العــادات 

والتقاليــد األصيلــة للمجتمــع. وإن اهتمامنــا بتاريــخ وثقافــة جمتمعنــا واجــب وطنــي، علينــا 

جميعــً، قيــادة وشــعبً، أن نعمــل بجــد مــن أجــل احلفــاظ عليــه ونقلــه ألبنائنــا وأجيالنــا القادمــة.  

ومــن ضمــن أهــداف االحتــاد النســائي العــام احلفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة وترســيخها لــدى 

ــف  ــا نص ــب ، باعتباره ــذا اجلان ــة يف ه ــرأة اإلماراتي ــى دور امل ــز عل ــع الرتكي ــن، م ــات الوط ــاء وبن أبن

اجملتمــع ، وراعيــة األســرة ومربيــة األجيــال ، حيــث يجــب عليهــا االضطــالع بــدور حيــوي يف جمــال 

حفــظ املــوروث الشــعبي ، وترســيخ العــادات والقيــم األصيلــة يف نفــوس أمهــات املســتقبل ، كمــا 

يجــب عليهــا التعريــف باملمارســات اإليجابيــة حليــاة األمهــات واجلــدات، وربــط املاضــي باحلاضــر 

ليكــون جســرًا ملواصلــة التطــور احلضــاري لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ورقيهــا.

ومــن هنــا فإننــي أشــجع املــرأة اإلماراتيــة علــى أن تأخــذ مــن املــوروث القــدمي مــا يناســب طبيعــة 

االنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى ، وأن تعمــل علــى اجلمــع بــن أصالــة املاضــي وحداثــة احلاضــر، 

مــع ضــرورة االحتفــاظ والتمســك بالعــادات والتقاليــد اجملتمعيــة األصيلــة . 

وســيكون هــذا الكتيــب الــذي يهتــم باملــوروث الشــعبي من احللــي ومالبــس الزينة الشــعبية وتطوره 

مــن أهــم الكتــب التــي يصدرهــا االحتــاد النســائي العــام، ليطلــع القــارئ، ســواء مــن املواطنــن أو 

مــن املقيمــن علــى أرض الدولــة، علــى تاريــخ بالدنــا وثقافتهــا وحضارتهــا الغنيــة بالقيــم الشــعبية 

واملوروثــات التاريخيــة، بالنســبة للمــرأة واهتماماتهــا يف اختيــار األلبســة واحللــي التــي كانــت 

تســتخدمها يف املاضــي  واحلاضــر.

I express my pleasure and appreciation for any efforts made to preserve our tra-
ditions and heritage as a means to continue the cultural process witnessed by our 
country in all fields.
The book, “UAE View.. Jewelry, Fashion, Ornaments in the UAE Heritage” is one of the 
most important books issued by the General Women’s Union to promote the national 
identity and consolidate the popular heritage to serve as an inspiration to the citizens 
of this blessed country and to coronate a long march drawn by the late leader Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, the founder of UAE who appealed to the people of UAE 
to follow suit ancestors in their struggle and patience to the conditions of life they 
lived to be our example in the seriousness, diligence and hard work.
Since the lofty meanings of equality, solidarity and cohesion among the members of 
society do not differentiate between women and men; our wise leadership has provid-
ed all facilities and removed the obstacles to the consolidation of the national identity 
in the UAE, which has preserved our popular heritage as the link between the past and 
the present and has linked customs and traditions of the community. Being interested 
in the history and culture of our society is a national duty, we all have to work hard to 
preserve it and transmit it to our children and our future generations.
Among the goals of the General Women’s Union is to preserve and strengthen the na-
tional identity among the sons and daughters of the country, with a focus on the role 
of Emirati women in this regard, as she is considered half of the society, the caretaker 
of the family and the educator of the generations. Woman must play a vital role in 
preserving the popular heritage and consolidating customs and original values in the 
hearts of mothers of the future. Woman is also tasked with the mission of defining 
positive practices of mothers and grandmothers, linking the past with the present to 
be a bridge to continue the civilized development of the United Arab Emirates.
Therefore, I encourage Emirati women to take from the old heritage what is appro-
priate to the nature of openness to other cultures, and to combine the originality of 
the past and the modernity of the present, with the need to retain and adhere to the 
original customs and traditions of the community.
This Book, which is concerned with the popular heritage of jewelry, clothes and tradi-
tional ornaments in the UAE and its development, will be one of the most important 
books published by the General Women’s Union to inform the reader, whether citi-
zens or expatriates in the United Arab Emirates, about the history and culture of our 
country which are rich in popular values and historical legacies for women and her 
selection of fashion and jewelry used in the past and is still used in the present.

فاطمة بنت مبارك

رئيسة االحتاد النسائي العام

Sheikha Fatima bint Mubarak
Head of General Women’s Union



المقدمة

Introduction



باملــوروث  االهتمــام  علــى  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  الرشــيدة  القيــادة  حرصــت 

الوطنيــة،  الهويــة  تعزيــز  عمليــة  يف  املهمــة  الركائــز  إحــدى  باعتبــاره  وحمايتــه،  الشــعبي 

وحلقــة الوصــل بــن املاضــي واحلاضــر، وجســرًا يربــط بــن األجيــال ويوثــق العــادات والتقاليــد 

األصيلــة  يف اجملتمــع، مبــا يحملــه  بــن  طياتــه مــن تفاصيــل تعكــس لنــا حيــاة األجــداد ومــا 

ــة.   ــاة وأصال ــارب ومعان ــن جت ــا م فيه

لذلــك ســعت املؤسســات املعنيــة إىل القيــام بــدور فاعــل يف ترســيخ الهويــة الوطنيــة وتعزيــز 

العــادات والتقاليــد األصيلــة، مــن خــالل احملافظــة علــى هــذا املــوروث ونقلــه لألجيــال 

مــع  بالتعــاون  العــام  النســائي  االحتــاد  يف  ونســعى  الوطــن.  وبنــات  أبنــاء  مــن  القادمــة 

الشــركاء االســرتاتيجين إىل متكــن املــرأة، واحلفــاظ علــى موروثهــا الثقــايف،  وتــرك بصمــة 

واضحــة يف اجلوانــب املتعلقــة مبناحــي حياتهــا اخملتلفــة.   

ويف هــذا الســياق، حرصنــا علــى تبنــي فكــرة إعــداد هــذا الكتــاب كخطــوة متواضعــة نحــو 

العمــل املنهجــي، لتوثيــق الــرتاث العريــق للمــرأة اإلماراتيــة، يف جانــب احللــي واملالبــس 

ومــواد وأدوات الزينــة، بأســلوب بســيط يســهم يف تعريــف بنــات املســتقبل بــرتاث الرعيــل األول 

مــن النســاء كاجلــدات واألمهــات، ونقــل ثقافــة هــذا اجملتمــع وعراقــة تــراث املــرأة اإلماراتيــة 

إىل احلضــارات األخــرى،  وحاولنــا أن جنمــع بــن دفتيــه شــرحً، نأمــل أن يكــون وافيــً، عــن حلــي 

ومالبــس وأدوات زينــة املــرأة قدميــً، كمــا أشــرنا إىل التغيــرات والتطــورات التــي طــرأت علــى 

ــا.  كل منه

ــة،  ــرأة اإلماراتي ــاة امل ــم يف حي ــب مه ــى جان ــوء عل ــليط الض ــا يف تس ــد وفقن ــون ق ــل أن نك نأم

وأن يكــون عملنــا يف جانــب توثيــق املــوروث الشــعبي واضحــً وســهاًل، بحيــث يســهم يف نقــل 

املعرفــة وترســيخ الهويــة الوطنيــة لــدى األجيــال القادمــة. 

واهلل ويل التوفيق،،،

االحتاد النسائي العام

The wise leadership in the United Arab Emirates has taken care to protect 
the heritage as it is considered one of the important pillars in the process 
of strengthening the national identity, the link between the past and the 
present and a bridge connecting generations and documenting the tradi-
tions of society including the details of our ancestors, their experiences, 
suffering and originality.
Therefore, the concerned institutions sought to play an active role in es-
tablishing and embedding the national identity and promoting authentic 
customs and traditions by preserving this legacy and transferring it to 
future generations of the sons and daughters of the homeland. In the 
General Women’s Union, we are cooperating with strategic partners to 
empower women, preserve their cultural heritage and leave a clear imprint 
on aspects related to their different lives.
In this context, we are keen to adopt the idea of preparing this book as a 
modest step towards the systematic work of documenting the heritage of 
the Emirati women in the field of Jewelry, fashion and ornaments in a sim-
ple way that helps to introduce young women to the heritage of the first 
generation of women such as mothers and grandmothers, and to transfer 
the heritage of UAE for other civilizations. In this modest book, we tried to 
gather an explanation, hopefully to be adequate, about women’s Jewelry, 
fashion and ornaments in the past, as we have also pointed out to the 
changes and developments in each one of them.
We hope that we could shed light on an important aspect of the life of 
Emirati women, and that our work in documenting the popular heritage is 
clear and easy, so that it will contribute to the transfer of knowledge and 
the consolidation of national identity among the future generations.

General Women’s Union
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الحلي والمجوهراتالباب األول:



يـــــا لبـا�س املراري
لو ما رفعها الباري

منك الروح ا�سعدت
يف هــالدنيــــا انفــــدت

الشيخ خليفة بن شخبوط بن ذياب آل نهيان





الباب األول

JEWELRY

الحلي والمجوهرات

Chapter 1





احللــي جــزء مــن ثقافــة املــرأة وعاداتهــا التــي اكتســبتها مــن البيئــة احمليطــة، وكغرهــا مــن 

النســاء اهتمــت املــرأة اإلماراتيــة باقتنــاء اجملوهــرات، باعتبارهــا زينــة وخزينــة. وتفاوتــت هــذه 

اجملوهــرات يف حجمهــا وشــكلها، وتنوعــت بــن الفضــة والذهــب واللؤلــؤ واألحجــار الكرميــة، 

كمــا تنــوع اســتخدام هــذه اجملوهــرات، فمنهــا مــا هــو خــاص باملناســبات ومنهــا مــا يتــم 

ارتــداؤه بشــكل يومــي.

Jewelries are part of woman’s culture and traditions gained from the surrounding 

environment. Like other women, Emirati women were interested in buying jewelry, 

as an ornament and savings. These Jewelries varied in terms of size and shape. They 

comprise silver, gold, pearls and precious stones. The use of these jewels has also been 

varied; some of them were for occasions, while others were worn on a daily basis.

UAE VIEW19

JEWELRYChapter 1



الــرتاث اإلماراتــي،  الــرأس والشــعر يف  لزينــة  تنوعــت حلــي املــرأة املســتخدمة 

فمنهــا مــا يوضــع علــى الــرأس، ومنهــا مــا يشــبك يف الشــعر، ومنهــا مــا يجــدل مــع 

الضفــرة.

The women’s jewelries used for the head and hair in the UAE heritage var-

ies; some of which are placed on the head, and some of them are attached 

to the hair, while other jewelries are intertwined with the pigtail.

إطاللة إماراتية 20

حلي الرأس 
والشعر

Head & 
Hair Jewelry
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Alttasa, one of the most important jewelries for occasions. It has a circular 
base, fixed on the head, with chains extending to the shoulders, and from 
the front of the head to the forehead. These chains consist of small gold 
pieces, inlaid with precious stones. The chains end with small pieces in the 
form of almond or crescent.

ــدىل  ــرأس، وتت ــى ال ــت عل ــكل، تثب ــة الش ــدة دائري ــي ذات قاع ــبات، وه ــي املناس ــم حل ــن أه م

ــل  ــذه السالس ــون ه ــن، وتتك ــرأس إىل اجلب ــة ال ــف، ويف مقدم ــل إىل الكت ــل تص ــا سالس منه

مــن قطــع ذهبيــة صغــرة مرصعــة باألحجــار الكرميــة، وتنتهــي بقطــع صغــرة علــى شــكل 

لــوزي أو هــاليل.  

Alttasaالطاسة
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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Another head piece, with small and compact pieces. characterized by beauti-
ful geometrical design and exquisite adornments. It is traceried with a variety 
of precious stones and pearls, worn over the head, and interlaced on both 
sides with the earring.

عبــارة عــن قطــع ذهبيــة صغــرة ومرتاصــة، متتــاز بشــكل هندســي جميــل، وزخرفــة رائعــة، 

ومزينــة بأنــواع مــن األحجــار الكرميــة واللؤلــؤ، توضــع فــوق الــرأس، وتشــبك يف كال اجلانبــن مــع 

احللــق.

Alhayarالهيار
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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 A golden triangular piece covers the forehead and has a long chain that 
can directly be attached to the hair using a clip, or added to the above 
mentioned Al Hayar, to form together a single piece worn on the head.

قطعــة ذهبيــة مثلثــة الشــكل تغطــي اجلبــن، ولهــا سلســلة طويلــة ميكــن تثبيتهــا يف الشــعر 

مباشــرة بواســطة مشــبك، أو إلصاقهــا بـــ )الهيــار( الســابق الذكــر، ليشــكال معــً قطعــة واحــدة 

تلبــس علــى الــرأس.

Altbaeeالتباّعة
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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Hair clips made of gold, traceried with patterns and ornaments, 
sometimes painted in beautiful colors, clasped with hair and worn 
on both sides of the head. It also comes in a larger size, often in 
the shape of a butterfly, and worn at the back after attaching it at 
the top of the pigtail.

أحيانــً  ومطليــة  وزخــارف،  بنقــوش  مزينــة  الذهــب،  مــن  مصنوعــة  للشــعر  مشــابك 

باأللــوان اجلميلــة، تشــبك بالشــعر وتلبــس علــى جانبــي الــرأس،  كمــا تأتــي بحجــم أكرب، 

وغالبــً مــا تكــون علــى شــكل فراشــة، وتلبــس يف اخللــف بعــد تثبيتهــا بأعلــى الضفــرة.

Alriysh الريش
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الحلي والمجوهراتالباب األول:



نوع آخر من مشابك للشعر
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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Almushamim
المشاميم

عبــارة عــن قطعتــن مــن احللــي، تتكــون الواحــدة منهمــا مــن ثــالث قطــع خمروطيــة ، تنتهيــان 

بقطــع ذهبيــة علــى شــكل هــالل، وتتــدىل منهــم جمموعــة مــن األشــكال الهندســية الصغــرة.  

وجتمــع القطــع الثــالث يف حلقــة دائريــة موصلــة بسلســلة ذهبيــة تنتهــي بخيــط ملــون يّضفر 

مــع الشــعر عنــد تضفــره، لتتــدىل )املشــاميم( مــن الضفرتــن، وتضفــي عليهمــا جمــااًل يزيــد 

مــن جاذبيــة الضفائــر الطويلــة.

Comprised of two pieces of jewelry; each consisting of three pieces of 
cone, ending with pieces of gold in the form of a crescent, from which a 
group of small geometric shapes hangs. The three pieces are combined 
into a circular ring connected to a gold chain that ends with a colored 
string that comes with the hair when it is braided. AlMushamim hangs 
from the pigtails making them beautiful, as they also make the long pig-
tails more attractive.
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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زينــت املــرأة أذنيهــا بأقــراط خمتلفــة يف شــكلها وحجمهــا، فمنهــا مــا يعلــق يف 

شــحمة األذن، ومنهــا مــا يعلــق يف أعالهــا،  

كما أن منها ما يلبس بشكل يومي، ومنها ما هو خاص باملناسبات.

Woman has smarten her ears with earrings, different in shape and size, some of which 

hang in the ear lobe, while others were attached at the top of the ear.

Some of these earrings were worn on a daily basis, and some are special for occasions.

حلي األذن

Ear Jewelry
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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حلــق مــن الذهــب اخلالــص خمروطــي الشــكل، مدبــب األطــراف يأتــي بأحجــام خمتلفــة، 

ــارزة علــى ســطح القطعــة،   ــارة عــن حبيبــات ناعمــة، ب ــز بنقــوش وأشــكال هندســية عب ويتمي

ويســتخدم يف املناســبات.

A pure gold conical, tapered earring comes in different sizes. It is char-
acterized by geometric patterns of soft grains, bulging out the surface 
of the piece. Mostly worn for occasions.

Alshaghab
الشغاب
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الحلي والمجوهراتالباب األول:



ــاص يف  ــب خ ــق يف ثق ــص،  ويعل ــب اخلال ــن الذه ــون م ــا يك ــً م ــكل، غالب ــطواين الش ــق أس حل

أعلــى األذن وميتــد إىل األســفل، ويوصــل بالشــعر عــن طريــق )الكالليــب(.

A cylindrical earring, often of pure gold, hangs in a special hole at the top 
of the ear and extends downwards, and it is connected to the hair through 
Kalalib (clamp).

Alfuturالفتور
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قــرط دائــري الشــكل مزيــن بقطــع صغــرة متدليــة مــن الدائــرة، يصنــع مــن الذهــب اخلالــص، 

أو يزيــن باألحجــار الكرميــة. 

Round shaped earring, traceried with small pieces hanging from the 
circle, made of pure gold, or traceried with precious stones.

Alkawashi
الكواشي
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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قــرط لــألذن يأتــي بتصاميــم خمتلفــة عــن األقــراط الســابقة، كمــا قــد يأتــي مرصعــً باللؤلــؤ 

أو مزينــً باألحجــار الكرميــة.

An earring that comes in designs that differ from previous earrings, and 
may come with pearls or precious stones. Albalbiki

البلبكي
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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ــل  ــدد قلي ــى ع ــها عل ــر لبس ــق، واقتص ــاق ضي ــى نط ــف عل ــي األن ــتعملت حل اس

ــن  ــاورة.  وم ــدول اجمل ــض ال ــن بع ــدة م ــة واف ــا ثقاف ــك لكونه ــاء؛ وذل ــن النس م

ــى  ــت عل ــرة تثب ــة صغ ــة ذهبي ــو حلي ــم(، وه ــف )الزمي ــي األن ــى حل ــة عل األمثل

إحــدى جهتــي األنــف بعــد ثقبهــا، وتأتــي مــن الذهــب اخلالــص، أو ترصــع بحجــر 

ــا. ــرمي يف منتصفه ك

The jewelry of nose was used on a small scale and was limited to a small 

number of women, because it was a culture that came from some neighbor-

ing countries. An example of jewelry of the nose is (Izmaiem), which is a 

small gold ornament fixed on one side of the nose having been punched. It 

is made of pure gold or inlaid with a precious stone in the middle.

حلي األنف

Nose Jewelry
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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حظيــت حلــي العنــق والصــدر بنصيــب وافــر مــن االهتمــام يف العــرف اإلماراتــي، فهنــاك  

قالئــد وحلــي تربــط حــول الرقبــة، كمــا أن منهــا مــا يتــدىل ليغطــي الصــدر؛  وهــي كثــرة 

ومتنوعــة يف حجمها ومناســبة اســتخدامها.

The neck and chest jewelries have a great interest in the Emirati traditions. 

There are necklaces and jewelries worn around the neck, some of which hang to 

cover the chest. They are numerous and varied in size and the occasion of use.

حلي العنق والصدر

Neck & Chest 
Jewelry
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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قــالدة عريضــة حتيــط بالعنــق، وتتكــون مــن مربعــات مرصوصــة بشــكل أفقــي، ومرصعــة يف 

منتصفهــا باألحجــار الكرميــة، وتتــدىل منهــا سالســل مكونــة مــن أشــكال هندســية صغــرة 

مرصوصــة بشــكل أفقــي، تنتهــي بحبيبــات مــن اللؤلــؤ الطبيعــي صغــر احلجــم،  أو بقطــع 

ــاليل. ــوزي أو ه ــكل ل ــى ش ــرة عل ــة صغ ذهبي

A wide necklace surrounds the neck, made up of square boxes lined horizon-
tally. It is inlaid with precious stones in the middle. From the necklace hangs 
chains of small geometrical shapes laid out horizontally, ending with tiny natu-
ral pearls or small golden pieces in the form of almond or crescent.

Almurtaeishaالمرتعشة
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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Alsaytmi
السيتمي

ــاز بوجــود قطــع ذهبيــة دائريــة الشــكل علــى  قــالدة مكونــة مــن سلســلة ذهبيــة عريضــة، متت

وجــود  إىل  إضافــة  الكرميــة،  باألحجــار  مرصعــة  ذهبيــة  قطعــة  تتوســطهما  اجلانبــن، 

قطعتــن أصغــر منهــا حجمــً، ومتاثالنهــا يف الشــكل، تزينــان جانبــي )الســيتمي(.

The necklace is made of a wide gold chain. It has circular gold pieces on 
both sides, with a gold piece inlayed with precious stones. In addition, 
there are two smaller pieces of the same size, which are identical in shape 
and that adorn the sides of Alsaytmi.
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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ــل  ــا فواص ــط بينه ــل ترب ــكل سالس ــم، تش ــرة احلج ــات صغ ــة مربع ــن جمموع ــة م ــالدة مكون ق

ذهبيــة مزخرفــة،  وتنتهــي بقطعــة ذهبيــة شــبيهة بهــذه الفواصــل ولكنهــا أكــرب حجمــً منهــا. 

ــة. ــوان اجلميل ــرف باألل ــوش، أو يزخ ــص املنق ــب اخلال ــن الذه ــس( م ــع )النكل ويصن

A necklace made up of a set of small squares, forming chains that are 
linked by golden ornate joints, ending with a gold piece that is similar to 
these joints but larger than them. AlNuklis is made of pure embossed 
gold, or adorned using beautiful colors.

Alnuklis
النكلس
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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قــالدة قريبــة الشــبه مــن )الســيتمي(، وتتميــز عنــه بكــرب حجــم اجلنيهــات املكونــة لـــ )الــدالل( 

وكــرة عددهــا. 

A necklace that has more resemblance to AlSayatmiyu, but it is distin-
guished from it by the large size of the liras that form (Aldilal) and their 
larger number.

Aldilal الدالل
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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Almenthorah
المنثورة

A light gold necklace that surrounds the neck, from it hangs small gold leaves 
called “Thawari” that women use on a daily basis because of its simplicity.

قــالدة ذهبيــة خفيفــة حتيــط بالعنــق، وتتــدىل منهــا وريقــات ذهبيــة صغــرة تســمى )ذواري( 

تســتخدمها املــرأة بشــكل يومــي، ملــا تتســم بــه مــن البســاطة.  
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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ــلة  ــميك، أو سلس ــر س ــط أحم ــطة خي ــق بواس ــق يف العن ــكل يعل ــع الش ــدوق مرب ــن صن ــارة ع عب

علــى  الذهــب  مــن  زخــارف  أو  امللونــة  املينــا  نقــوش  وجــود  )الطبلــة(  مييــز  ومــا  عريضــة، 

ســطحها، وهــي مــن احللــي املســتخدمة بشــكل يومــي، وأحيانــً تأتــي مفرغــة مــن الداخــل 

بهــدف وضــع آيــات قرآنيــة بداخلهــا حلفــظ  صاحبتهــا مــن العــن واحلســد.

A square box, attached to the neck by a thick red thread or a wide string. 
What characterizes Tablah is the existence of colored enamel inscriptions 
or gold adornments on its surface. It is one of the jewels used on a daily 
basis, and sometimes comes hollow from the inside with the aim of plac-
ing the verses of the Quran inside to protect the person from envy.

Altablah الطبلة
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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ــاًل يف  ــرب قلي ــة أك ــطها قطع ــرة، تتوس ــة صغ ــع ذهبي ــن قط ــون م ــق، وتتك ــط بالعن ــالدة حتي ق

ــة.    ــار الكرمي ــة باألحج ــص أو مرصع ــب اخلال ــن الذه ــي م ــد تأت ــم، وق احلج

A necklace surrounds the neck, consisting of small gold pieces, with a 
slightly larger piece in the middle. It may be made of pure gold or in-
laid with precious stones.

Bougdine
بوقضين
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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قــالدة طويلــة نســبيً تتــدىل علــى الصــدر، تصنــع مــن الذهــب اخلالــص، وقــد تدخــل األحجــار 

الكرميــة واملينــا يف بعــض أنواعهــا، مــن أبرزهــا: 

A relatively long necklace, dangling on the chest, made of pure gold. In 
some kinds of this necklace, precious stones and enamel may be used. 
Among the most prominent types of this necklace are:

Almryia
المريّة
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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تتكــون مــن حبــات ذهبيــة جموفــة ومتوســطة احلجــم، أو مــن جمموعــة مــن اللــرات الذهبيــة 

املرتاصــة، وهــي تنتهــي بقطعــة مــن الذهــب علــى شــكل هــالل يدعــى )شــناف(، تتــدىل منــه 

جمموعــة مــن األشــكال الهندســية الصغــرة. 

A necklace consisting of hollow and medium-sized golden beads or a 
group of gold Liras, which ends with a piece of gold in the shape of a cres-
cent called Shnaaf, from which hangs a group of small geometric shapes.

Mryia Umm Shnaaf
مريّة أم شناف
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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تتكــون املرّيــة مــن حبــات ذهبيــة، قريبــة الشــبه بحبــات الشــعر، تــرص بجانــب بعضهــا بواســطة 

خيــط أحمــر،  وميكــن أن يتوســطها )شــناف(.

Al mryia made up of golden beads that look like barley grains, which are 
jammed together by a red thread. It can be mediated by “Shnaaf”. Mryia Hab Alshaeir

مريّة حب الشعير
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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 مــن حلــي املــرأة اليوميــة، تأتــي علــى شــكل حبــات صغــرة تشــبه حبــات املســبحة، تفصــل 

ــم والشــكل.  ــاًل يف احلج ــف قلي ــة منهــا حبــة تختل بــن كل جمموع

One of the jewelries used by women on a daily basis. They come in the 
form of small beads similar to rosary beads, each group of beads are 
separated by a bead that differs slightly in size and shape.

Mryia Djj
مريّة دج
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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Mryia Firouz
مريّة فيروز

قــالدة طويلــة، تتــدىل منهــا قطعــة ذات ذواري، وترصــع القــالدة بأكملهــا بأحجــار كرميــة 

خمتلفــة األلــوان، منهــا حجــر الفــروز األزرق، والــذي اتخــذت اســمها منــه.  تلبــس مرّيــة الفــروز 

يف املناســبات اخلاصــة والزيــارات.

A long necklace, of which hangs a piece of Tharari. The whole necklace is in-
laid with various precious stones, including the turquoise stone, from which 
its name was taken. Mryia Firouz is worn in special occasions and visits.
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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حلــي اليديــن وبالتحديــد املعصــم عديــدة ومتنوعــة، وتتخــذ أشــكااًل خمتلفــة 

ــب  ــارف بحس ــوش  والزخ ــف يف النق ــا تختل ــة، كم ــا الرفيع ــة ومنه ــا العريض فمنه

ومــن  )امللتفــت(،  وأقدمهــا  الشــوك(،  )بــو  اإلطــالق  علــى  أهمهــا  التصميــم.  

أنواعهــا: 

Jewelries of hands, specifically the wrist, are various, and have different 

forms, including wide and thin. They vary in patterns and adornments ac-

cording to design. The most important of all is the “Bu Alshuk”, and the 

oldest one is “Al Multafat”. Below are some of its types:

حلي المعصم 
والذراع

Wrist & Arm 
Jewelry
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Bu Alshuk
بو الشوك

A wide bracelet, which is worn in occasions. It is characterized by the 
existence of successive projections that look like thorns on its surface, 
so it is called Bu Alshuk (thorny). It is worn in both hands with a key for 
opening and locking the bracelet.

ــى  ــوك عل ــبه الش ــة تش ــروزات متتالي ــود ب ــاز بوج ــبات،  ميت ــي املناس ــن حل ــو م ــوارعريض، وه س

ســطحه، لذلــك ســمي )بــو الشــوك(، يلبــس يف كلتــا اليديــن بواســطة مفتــاح خمصــص لفتحــه 

وقفلــه.  

إطاللة إماراتية 78

الحلي والمجوهراتالباب األول:



A wide bracelet of pure gold, which looks like “Bu Alshuk”, but differs in 
the form of embroideries and inscriptions on the surface of the bracelet.

ســوار عريــض مــن الذهــب اخلالــص، وهــو قريــب الشــبه مــن )بــو الشــوك(، ويختلــف عنــه يف شــكل 

الــربوزات والنقــوش املوجــودة علــى ســطحه.

Hub Alhyl
حب الهيل
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Almultafat
ســوار عريــض، مكــون مــن مربعــات صغــرة، مرصوصــة جنبــً إىل جنــب، وموصولــة بحلقــات الملتفت

فيمــا بينهــا، ولــه مفتــاح لقفلــه علــى معصــم اليــد، ويزخــرف امللتفــت بنقــوش وتعاريــج ذهبيــة 

ــا.  ــوان املين ــغ بأل ــة، أو يصب جميل

A wide bracelet, made up of small squares that are packed side by side; it is 
also attached by rings. It has a key to lock on the wrist of the hand. AlMultafat 
is inlaid with beautiful patterns and gold twists, or dyeing it with enamel colors.
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الحلي والمجوهراتالباب األول:



A bracelet made of round, medium-sized golden beads, with beautiful pat-
terns and adornments. The beads are separated by a circular red bead; 
each two beads followed by a red one. 

ســوار مكــون مــن حبــات ذهبيــة دائريــة الشــكل، ومتوســطة احلجــم، ميتــاز بنقــوش وزخــارف 

جميلــة، ، وتفصــل بــن كل حبــة وأخــرى، حبــة دائريــة حمــراء اللــون.

Almarasagh
المراصغ
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These are five rings made of gold, connected to chains and linked to a 
bracelet worn in the wrist. Alkaf is often inlaid with precious stones, such 
as Turquoise and Emerald. It can also be made of pure engraved gold.

عبــارة عــن خمســة خــوامت مــن الذهــب، متصلــة بسالســل ومرتبطــة بســوار يلبــس يف معصــم 

والزمــرد، إضافــة إىل  الكرميــة كالفــروز  باألحجــار  )الكــف( مرصعــً  يكــون  مــا  اليــد، وغالبــً 

إمكانيــة صنعــه مــن الذهــب اخلالــص املنقــوش.

Alkaf الكف
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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These are fine gold bracelets, called “Al Huyul” in the local dialect. The 
inscriptions of AlHuyal are varied between the zig-zag lines and the fine 
dots. They are worn by women in their hands permanently; their number 
ranges from six to twelve bracelets.

بــن  نقوشــها  تتنــوع  )احليــول(،  احملليــة  باللهجــة  تســمى  رفيعــة،  ذهبيــة  أســاور  وهــي 

اخلطــوط املتعرجــة، والنقــاط الدقيقــة، تلبســها املــرأة يف يدهــا بشــكل دائــم، ويــرتاوح 

عددهــا يف اليــد مــا بــن ســتة إىل اثنــا عشــر )حيــل(. 

Alhuyul
الحيول
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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They are jewelry worn in the fingers of a hand. They are often inlaid with 
pearls and precious stones. The rings have names:
Shawahed: worn in the index finger.
Marami: worn in the middle finger.
Jbeir: worn in the thumb.
As of the other fingers, ordinary rings are usually worn. 

الكرميــة، وللخــوامت  باللؤلــؤ واألحجــار  تكــون مرصعــة  مــا  اليــد، غالبــً  هــي حلــي أصابــع 

منهــا: مســميات 

شواهد: تلبس يف إصبع السبابة.

مرامي: تلبس يف اإلصبع الوسطى.

جبيـــــر: يلبس يف اإلبهام.

أما إصبعا اخلنصر والبنصر فتلبس فيهما خوامت عادية.

Ringsالخواتم
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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Shawahed worn in the index fingers. 

شواهد: تلبس يف إصبع السبابة.

Shawahed
شواهد
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الحلي والمجوهراتالباب األول:



Maramy worn in the middle finger.

مرامي: تلبس يف اإلصبع الوسطى  لليد.

Maramy
مرامي
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:



UAE VIEW95

JEWELRYChapter 1



إطاللة إماراتية 96

الحلي والمجوهراتالباب األول:
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زينــت املــرأة اإلماراتيــة خصرهــا بـــ )احلقــب( وهــو حــزام مــن الذهــب، متعــدد األشــكال، 

وبســبب األحــوال املاديــة لألســر قدميــً، اســتعملت املــرأة حــزام الفضــة، وكانــت تعمــد 

إىل طــالء جانبيــه بالذهــب.

The Emirati woman has adorned her waist with “Alhaqab” which is a belt of 

gold that comes in different forms. Due to the financial situation of the fam-

ilies in the past, the woman used silver belt and painted the sides with gold.

حلي الوسط

Waist Jewelry
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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تعتــرب الفتــخ أهــم حلــي القــدم، ويــزداد جمالهــا عندمــا تكــون األقــدام مزينــة 

باحلنــاء. كمــا عرفــت املــرأة علــى نطــاق ضيــق )اخللخــال(، وكان يلبــس مــن قبــل  

جمموعــة صغــرة مــن النســاء،  وذلــك لكونــه دخيــاًل علــى جمتمــع اإلمــارات 

القــدمي.

Al Fatkh is one of the most vital pieces of the foot jewelry; its beauty in-

creases when the feet are adorned with henna. Women have also known 

“Khilkhal” (anklets) on a small scale, and were worn by a small group of 

women because it was exotic to the Emirati community in the past.

حلي القدم

Foot Jewelry
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Alfatkh الفتخ
Singular: “Fatkha”, it is a golden piece similar to the big ring worn in the 
thumb of the foot. Alfatkh is inlaid with precious stones and enamel colors. 
Alfatkh is usually worn for occasions. 

مفردهــا )فتخــة(، وهــي قطعــة ذهبيــة تشــبه اخلــامت الكبــر تلبــس يف إبهــام القــدم، وتأتــي 

الفتــخ، ، مزينــة باألحجــار الكرميــة وألــوان املينــا، وهــي مــن حلــي املناســبات.
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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علــى  حرصــت  حيــث  املــرأة،  اهتمــام  مــن  وافــر  بنصيــب  الطبيعــي  اللؤلــؤ  حظــي 

العقــود  تلــك  أو  اخلالــص،  اللؤلــؤ  مــن  املصنوعــة  واجملوهــرات  احللــي  اقتنــاء 

واحللــي الثمينــة التــي دخلــت حباتــه البيضــاء الرباقــة يف تصميمهــا وصناعتهــا. 

وقــد اشــتهرت دول اخلليــج العربــي باللؤلــؤ الطبيعــي وبخاصــة البحريــن، حيــث مّثــل 

اللؤلــؤ البحرينــي بلونــه األبيــض والعاجــي وبريقــه األّخــاذ قيمــة عاليــة لــدى املــرأة.  

ونتيجــة للمكانــة القيمــة للؤلــؤ فقــد اســتخدم يف صياغــة أنــواع خمتلفــة مــن احللــي 

النســائية، ال ســيما أن حباتــه تأتــي بعــدة أشــكال طبيعيــة، فمنهــا مــا يكــون بشــكل 

كــروي، وقــد تكــون علــى شــكل حبــة الكمــرى، وقــد يكــون شــكلها غــر منتظــم، مــا ســاعد 

علــى أن تشــكل حباتهــا قالئــد مــن اللؤلــؤ اخلالــص، أو أن تزيــن عقــود الذهــب فتزيــد مــن 

ــا. ــا وجماله قيمته

Natural pearls have attracted the women, as they have been keen on the 

acquisition of jewelry made of pure pearls, or those necklaces and precious 

jewels, made from the white beads of pearl. 

The Gulf countries are known for their natural pearls, especially Bahrain. The 

Bahraini pearl in its white and ivory color constitutes a high value for wom-

en. As a result of the valuable status of pearls, it has been used in the man-

ufacture of various types of women’s ornaments, especially that the beads 

of pearls come in several natural forms, some of which are spherical; pear-

shaped, or may be irregular in shape, which helped to make pearls necklaces 

or to adorn the gold necklaces which increases their value and beauty.

حلي اللؤلؤ

Pearl Jewelry
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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الحلي والمجوهراتالباب األول:
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يعـــل نــو بــانــت مزونــه
لني يزخر ع�سب بينونه
والغ�ســـي تتنقــل �سعـونـه
حمرتم والنـــا�ش يح�سونه
واملالحــة فيه مكنونـه

ي�ســـــقي الظفـــرة ويــرويــها
والغـــزر ت�ســـقي �ســـواقيــها
يل همـوم القـلـب ي�ســـــفيها
يل و�ســوفــــــه نـافـــل فيــها
من لبوب الو�سي يك�سيها

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
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TRADITIONAL WEAR
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ــة،  ــمة واألصالـ ــارات باحلشـــــ ــة اإلمـ ــة يف دولـ ــائية التقليديـ ــس النســـــ ــمت املالبـ اتســــــ
وعكســـت التـــزام املـــرأة بقيـــم احليـــاء، ومتســـكها بالقوانـــن والعـــادات الســــــــائدة يف 
ــه،  ــأدق تفاصيلـــــ ــاء بـ ــى االعتنـ ــت علـ ــها وحرصـ ــرأة بلباسـ ــت املـ ــك اهتمـ ــع، لذلـ اجملتمـ
ـــتخدام  ـــت إىل اســـــ ـــم حتول ـــط، ث ـــرة واخلي ـــطة اإلب ـــها بواس ـــة مالبس ـــوم بخياط ـــت تق وكان
ـــة  ـــات األقمشــــ ـــوع خامــــ ـــس بتنــــ ـــذه املالب ـــزت ه ـــا. ومتيــ ـــد ظهوره ـــة بع ـــن اخلياط مكائ
املســــــــــتخدمة يف تفصيلهــــــــا وتناســــــــق ألوانهــــــــا، وبســـاطة طـــــــــرق تطريزهـــــــا 

وخياطتهـــا.

The Emirati women’s traditional clothes are characterized by decency and originality; 

they also reflected the commitment of women to the values of modesty and adherence 

to the laws and customs prevailing in the society.  Therefore, the Emirati women take 

care of their clothes and were keen to pay attention to the smallest details. At first, 

women sewed clothes by needle and thread; this was then replaced with sewing ma-

chines. These clothes were made by using a variety of fabrics which were distinctive in 

their design, color consistency and the simplicity of embroidery and sewing methods.
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تنوعـــت األقمشـــة النســـــــــائية وتعــــــددت مســـمياتها، وكانـــت تســـتورد مـــن الهنـــد 
والصـــن وبـــالد فـــارس. ومتيـــزت بنقوشـــــــها وزخارفهـــا املســــــــتمدة مـــن البيئـــة، 
كأشـــكال النباتــــــــات والزهـــور، كمـــا كـــــــــان منهـــا الســـــــــادة واملقلـــم وذو األلـــوان الزاهيـــة 

واجلميلـــة.
ومن هذه األنواع ما يلي:  

There are a rich variety of women’s fabrics under various names. Fabrics 

were imported from India, China and Persia. Fabrics were characterized by 

their inscriptions and adornments derived from the environment, such as 

plants and flowers. These fabrics were uncolored, striped, brightly colored 

or beautifully decorated ones. Below are some types of these fabrics: 

أنواع األقمشة

Types of
Fabrics

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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ــن  ــو م ــاش،  وه ــل القم ــى أص ــة عل ــة حماك ــة أو ذهبي ــارف فضي ــاز بزخ ــون، ميت ــدي مل ــر هن حري
أجمــل األقمشــة، وأغالهــا ثمنــً، وتســتعمل )الكنــدورة املزّرايــة( أي احملاكــة مــن هــذا القمــاش 

يف املناســبات كاألعيــاد واألعــراس. 

A colored Indian silk, with silver or gold adornments, woven on the fabric 
itself. It is one of the best-looking fabrics and the most expensive ones. 
AlKandora AlMezarya, woven from this fabric, is used on occasions such 
as feasts and weddings.

Mezaryمزّري

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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ــي  ــة، وه ــرة القدمي ــبيهة بالل ــة، ش ــر ذهبي ــكل دوائ ــى ش ــوش عل ــود نق ــم لوج ــذا االس ــرف به ع
ــة. ــة أو فضي ــوط ذهبي ــرزة بخي ــاش ومط ــل القم ــى أص ــة عل مطبوع

This name was given to this fabric because it has inscriptions in the form 
of gold circles, like the old lira, printed on the fabric itself and embroi-
dered with gold or silver threads.

Mezary Bounairah
مزّري بونيرة

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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A fabric that has cashew fruit shaped engravings printed on the fabric 
itself with golden or silver threads.

 ميتــاز بوجــود نقــش علــى شــكل ثمــرة الكاجــو مطبــوٍع علــى أصــل القمــاش بواســطة 
خيــوط ذهبيــة أو فضيــة. 

Mezary Boukazoah
مزّري بْوكازّوة
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ــن  ــدد م ــود ع ــط بوج ــط األوس ــاز اخل ــة، ميت ــة وملون ــة عريض ــوط طولي ــدي ذو خط ــر هن حري
اخلطــوط الرفيعــة علــى جانبيــه، ونظــرًا الرتفــاع ســعر هــذا النــوع مــن األقمشــة، فقــد اقتصــر 

ــبات.  ــى املناس ــتخدامه عل اس

An Indian silk that has colored wide linear lines.The middle line is charac-
terized by the existence of a number of fine lines on both sides. Due to the 
high price of this type of fabric,  limiting it to be worn in occasions only.

Sultaniسلطاني
إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:

130



قريــب الشــبه مــن قمــاش )ســلطاين(، وميتــاز بخطوطــه العريضــة وامللونــة،  ويســتعمل هــذا 
النــوع يف حياكــة مالبــس املناســبات.  

Similar to “Sultani” fabric, but it is characterized by its colored wide lines; 
this type of fabric is used in knitting the clothes of occasions.  

صالحني

Salehni
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حريــر هنــدي يأتــي بألــوان خمتلفــة، مطــرز بنقــوش ملونــة علــى شــكل وردة،  وهــو مــن األقمشــة 
ــبات. املفضلة للمناس

An Indian silk that has different colors, embroidered with rose-colored 
inscriptions. It is one of the favorite fabrics for occasions. Buteerahبوطيرة

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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An Indian silk that has fine linear lines printed on the fabric. The sides 
of the linear line have a color that is different from that in the center. 
Women often design a set of “Kandora and Serwal” from this fabric. 
This type of fabric is commonly worn in occasions.

حريــر هنــدي  ميتــاز بخطــوط طوليــة رفيعــة مطبوعــة علــى القمــاش، وميتــد علــى جوانــب 
اخلــط الطــويل لــون مغايــر عــن وســطه، وغالبــً مــا تفّصــل املــرأة طقــم )كنــدورة، وســروال( 

مــن هــذا القمــاش، وتســتخدم مالبــس هــذا النــوع للمناســبات. Buqalim
بوقليم
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Bunsieah
بونسيعة

ــع  ــط م ــا الوس ــا خط ــابه فيه ــة،  يتش ــوط الطولي ــن اخلط ــدد م ــود ع ــاز بوج ــدي ميت ــر هن حري
بعضهمــا،  ويســتخدم حلياكــة مالبــس املناســبات.

An Indian silk that has a number of linear lines in which the middle lines 
are similar to each other. This type of fabric is used for sewing occasion 
wears.

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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قمــاش قطنــي خمتلــف األلــوان، يســتعمل يف حياكــة املالبــس اليوميــة،  ويتميــز بوجــود نقــوش 
علــى شــكل دوائــر صغــرة مطبوعــة علــى القمــاش.  وســمي )بوتيلــه( نســبة إىل )التيلــه(، وهــي 

كــرة زجاجيــة صغــرة اســتخدمها األطفــال يف اللعــب قدميــً.

A cotton fabric with various colors. It is used in knitting the daily clothes. 
It has inscriptions in the form of small circles printed on the textile. It is 
named “Buteelah” after “Alteelah” which is a small glass ball that children 
used to play with it in the past. 

بو تيله
Buteelah

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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صوف خفيف متعدد األلوان ذو نقوش وزخارف جميلة، حتاك منه املالبس الشتوية.  

A light, multicolored wool with beautiful inscriptions and adornments .It 
is usually used in knitting winter clothes.  

Shal (Qtan Maka)شال )قطن مكة(
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حريــر ناعــم، يأتــي مشــجرًا، أو ســادة، وهــو مــن األقمشــة التــي اســتخدمت كثــرًا مــن قبــل املــرأة 
اإلماراتيــة قدميــً، جلمالــه وقلــة تكلفتــه.

A soft kind of silk; it is either unprinted or forested. Safua is one of the 
fabrics that were often worn by the Emirati women in the past for its 
charm and low cost.

Safuaصفوة
إطاللة إماراتية
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شربت

Sharbat
نــوع مــن األقمشــة اخلفيفــة، ميتــاز بألوانــه اجلذابــة، ويســتعمل يف خياطــة املالبــس املنزلية 

اليوميــة، وبالتحديــد يســتعمل هــذا النــوع مــن األقمشــة للمالبــس الصيفية. 

One of the light fabrics which are characterized by its attractive colors; it 
is used in sewing daily domestic clothes. Specifically, this type of fabrics 
is used for knitting summer clothing.
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قمــاش مــن القطــن مطــرز بنقــوش صغــرة، تأتــي ملونــة أو مشــابهة للــون القمــاش.  تســتخدم 
ــوف يف  ــتقبال الضي ــارات واس ــتعملة للزي ــس املس ــة يف املالب ــن األقمش ــوع م ــذا الن ــرأة ه امل

املنــزل.

A cotton fabric, embroidered with small inscriptions that are colored or 
with the same color of the fabric. Women used this type of fabrics for 
visits and guests reception at home.

Makhrozمخروز
إطاللة إماراتية
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قمــاش مــن التــول اخلفيــف، لــه ثقــوب صغــرة، ويأتــي بألــوان جميلــة ومتنوعــة، كمــا يأتــي 
يف  املنقــد  ويســتخدم  منقــد(،  )تــور  احلالــة  هــذه  يف  ويســمى  الفضــة،  بخيــوط  مطــرزًا 

املناســبات. أثــواب  خياطــة 

A light tulle fabric that has small holes. This fabric has beautiful and varied 
colors; it is also embroidered with silver threads, therefore, it is called in this 
case “Toor Munked”, which is usually used in sewing occasion wears.

Toorتور
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بو قفص

Buqafas
حريــر هنــدي ناعــم وخفيــف ذو نقــوش بســيطة علــى شــكل مربعــات صغــرة، مــن أصــل ولــون 

القمــاش، وهــو مناســب حلياكــة الثــوب التقليــدي الــذي يلبــس فــوق الكنــدورة.

A soft, light Indian silk, with simple inscriptions in the form of small 
squares, made from the fabric itself and its color. It is suitable for knitting 
the traditional dress worn over Al-Kandora.

إطاللة إماراتية
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دمعة فريد
Damat FareedLight tulle with multiple colors; it has small openings that fill the entire fabric. 

It is considered one of the favorite fabrics for knitting traditional wear.

تــول خفيــف، يأتــي بألــوان متعــددة، وهــو ذو فتحــات صغــرة متــأ القمــاش بأكملــه، ويعتــر مــن 
األقمشــة املفضلــة حلياكــة األثــواب التقليدية.

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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ارتبطــت املالبــس التقليديــة للمــرأة بالعــادات والتقاليــد، وعكســت مظهــرًا مــن مظاهــر 
احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة الســائدة يف تلــك الفــرة مــن الزمــن، إضافــة إىل 
متيزهــا بالبســاطة وحمدوديــة النــوع، حيــث انحصــرت يف جمموعــة بســيطة مــن 
القطــع كالثــوب، والكنــدورة، والشــيلة والعبــاءة، إضافــة إىل الرقــع الــذي مازالــت املــرأة، 

ــه إىل اآلن. ــة ب ــنة مرتبط ــة املس خاص

Woman’s traditional wear has been associated with customs and traditions; they 

reflected one of the manifestations of the social and economic life prevailing in 

that period of time. Traditional wear has characterized by its simplicity and limit-

ed types. It was confined to a set of pieces; namely, Thobe, Al-Kandurah, Sheila and 

Abaya, in addition to the Burqa that elderly women still wear until now.

أنواع المالبس 
التقليدية

Types of Tra-
ditional Wear

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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لبــاس واســع يغطــي اجلســم بأكملــه، ولــه أكمــام طويلــة، وتطــّرز )الكنــدورة( عنــد 
ــل  ــة، وتفّص ــة والذهبي ــوط الفضي ــون واخلي ــر املل ــوط احلري ــام بخي ــدر واألكم الص
مــن أنــواع خمتلفــة مــن األقمشــة، منهــا مــا يصلــح للمناســبات، ومنهــا اللبــاس 

اليومــي. 

A loose clothing that covers the entire body and has long sleeves. AlKandu-
rah is embroidered at the chest and sleeves using colored (silver and gold) 
silk threads. It is designed from different types of fabrics; some of them are 
suitable for occasions while others are appropriate for daily use.

الكندورة

Alkandurah

إطاللة إماراتية
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Kandurah Mukhawara means the embroidering process by 
using sewing machines. In the embroidery process, silver and 
colored Albresem threads are used. It simulates geometric 
shapes and nature such as roses and leaves of trees.

تخــَور الكنــدورة أي تطــرز بواســطة مكائــن اخلياطــة، وتســتعمل يف عمليــة 
التطريــز خيــوط الفضــة والريســم امللونــة، وحتاكــي األشــكال الهندســية  

ــجار. ــورود وأوراق األش ــل ال ــة مث والطبيع

Kandurah Mukhawara
كندورة مخّورة

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:

150



TRADITIONAL CLOTHESChapter 2

UAE VIEW151



Kandurah Telli
كندورة تلي

Another kind of kandorah embroidered by fixing Telli threads on it. This 
process is called “Dhrap Telli”. Telli is a braided tape of silver threads 
and albresem threads on both sides. It is manually knited by a tool called 
“Al-kajuja”.

تطــرز بواســطة تركيــب خيــوط التلــي عليهــا، وتســمى العمليــة )ضــراب تلــي(، والتلــي عبــارة عــن 
شــريط جمــدول مــن خيــوط الفضــة وعلــى جانبيــه خيــوط الريســم، ويحــاك يدويــً بواســطة 

أداة تســمى الكاجوجــة.

إطاللة إماراتية
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لبــاس واســع مفتــوح مــن اجلانبــن، يلبــس فــوق )الكنــدورة( ويطــّرز مــن األمــام بنقــوش 
ــزري أو بواســطة التلــي.  ال

ويصنــع ثــوب املناســبات مــن التــول املطــرز كالثــوب املنقــد،  ومــن احلريــر الشــفاف 
كالثــوب امليــزع وبــو قفــص،  أمــا الثــوب اليومــي فيصنــع مــن التــول اخملــرم مثــل دمعــة  

ــدوة.  ــاش الن ــد، وقم فري

A loose type of clothing opened from both sides, worn over Alkandora. It 

is embroidered from the front with “Zery” or “Telli” inscriptions.  The occa-

sional Thoub is made of embroidered tulle such as “Munked Thoub”, and 

from transparent silk such as “Meazza” and “Buqafas”, but the daily thoub 

is made of perforated tulle such as “Damat Fareed” and “Nadwa” fabric.

الثوب

Althoub

إطاللة إماراتية
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Thoub Meazza
ثوب ميّزع

One of the most important pieces of traditional clothing which is worn in 
occasions. It has several colors designed from the same type of fabric. 
During knitting, the colors are longitudinally disposed to give a pretty and 
distinctive appearance.

أحــد أهــم قطــع املالبــس التقليديــة، ويســتعمل يف املناســبات، ويتكــون مــن عــدة ألــوان 
تفّصــل مــن نفــس نــوع القمــاش، ويتــم أثنــاء حياكتــه تركيــب هــذه األلــوان بشــكل طــويل، بحيــث 

ــوب.  ــزًا للث ــاًل وممي ــكاًل جمي ــي ش تعط

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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ثوب تّلي

Thoub Telli Thoub Telli, it is distinguished by the usage of “Telli” threads.  

نوع من الثياب، يزين بشرائط التلي عند خياطته.

إطاللة إماراتية
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ثوب مخّور

Thoub MakhurAnother type of clothing, known as “Thoub Makhur”. It is embroidered by 
sewing machines.

نوع من الثياب، يطرز بواسطة مكائن اخلياطة.

إطاللة إماراتية
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نماذج من أالثواب الحديثة

Examples of the Modern Thoub

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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إطاللة إماراتية
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أو )اخللــق(، مــن قطــع املالبــس الداخليــة، يغطــي منتصــف اجلســم الســفلي إىل 
القدمــن، وهــو عريــض مــن األعلــى ويجمــع ويشــد عنــد اخلصــر بواســطة خيــط عريــض 
جمــدول يســمى )نســعة(. ويطــرز الســروال عنــد الكاحــل بزخــارف مــن الــزري،  ومــن 

ــه: أنواع

Serwal, also known as “Alkhalq”, is one of the underwear pieces that covers 

the lower part of the body. It is loose from the top, but it can be tighten at the 

waist by using a braided thread called “Nesaah”. Serwal is embroidered at the 

ankle with engravings from the Zary. Below are some types of Serwal:

السروال

Alserwal
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Serwal Badilah
سروال بادلة

Badilah is fixed on the Serwal at the ankle area. It is handmade of silver 
and natural silk threads and it takes several months to be prepared. It can 
also be reused and fixed to a new Serwal because it’s too expensive; it is 
not suitable to work while wearing it.

ــة  ــوط الفض ــن خي ــً م ــع يدوي ــي تصن ــل، وه ــة الكاح ــد منطق ــروال عن ــى الس ــة عل ــب البادل  ترك
واحلريــر الطبيعــي ويســتغرق حتضرهــا عــدة أشــهر، كمــا ميكــن إعــادة اســتخدامها وتركيبهــا 

علــى ســروال جديــد بســبب غــالء ثمنهــا، وصعوبــة العمــل فيهــا.  

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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It is embroidered at the ankle area by using sewing machines. The em-
broidery has made in various forms and colors. 

 يطرز عند منطقة الكاحل بواسطة مكائن اخلياطة، وبأشكال وزخارف متنوعة وملونة.

Serwal Mukhuar
سروال مخّور

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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It is a Serwal made by sewing machines; it uses regular and colored 
Albresem threads in the process of embroidery. One color is sufficient in 
the embroidery process.

الريســم  ســروال يطــرز بواســطة مكائــن اخلياطــة، وتســتعمل يف عمليــة تطريــزه خيــوط 
العاديــة وامللونــة، كمــا ميكــن االكتفــاء بلــون واحــد يف التطريــز.

Serwal  Dak Hdob
سروال دق هدوب
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إطاللة إماراتية
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أحــد مكونــات الــزي التقليــدي، وأداة مــن أدوات زينــة املــرأة قدميــً، يصنــع مــن 
قمــاش مصقــول والمــع شــبيه بالــورق،  يجلــب مــن الهنــد،  ويتوفــر بألــوان خمتلفــة 
كاألصفــر والذهبــي والنحاســي. ومييــل لونــه إىل  الســواد مــع مــرور الزمــن وكــرة 

االســتعمال. 
ويتميــز الرقــع بوجــود فتحتــن كبرتــن للعينــن، تلتقيــان فــوق األنــف بواســطة 
قطعــة خشــبية مســتطيلة تســمى )الســيف(، ويثبــت علــى الوجــه بواســطة خيــوط 
حمــراء جمدولــة تســمى )الشــبق(، متتــد مــن طــريف الرقــع لربــط  يف اخللــف 

بعقــدة خفيفــة.  

One of the components of the traditional fashion, and it is one of the tools 

of women’s accessories in the past. It is made of polished, glossy, paper-like 

fabric, brought from India. 

 It is available in different colors like yellow, gold and brass. Its original color 

tends to become black over time and frequent use. Burqa has two large open-

ings like eyes, met over the nose by a rectangular piece of wood called “Alsaif”. 

Burqa is fixed on the face with red braided threads, called “Alshabaq” that 

extends from both sides of the Burqa to be tied in the back with a light knot.

البرقع

Alburqa
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Alburqa tailored from Nil fabric; it is characterized by its length so that it can be 
reached to the chin. It is often used by the bride before the wedding for the purpose 
of getting white and soft skin. This Burqa is often used by elderly women as well.

Burqa Nil
برقع نيل

 يفّصــل مــن قمــاش النيــل، وميتــاز بطولــه بحيــث يصــل إىل الذقــن، وتســتخدمه العــروس 
ــن  ــتعماله م ــة إىل اس ــة، إضاف ــاء وناعم ــرة بيض ــى بش ــول عل ــرض احلص ــاف، بغ ــل الزف قب

قبــل النســاء املســنات. 

إطاللة إماراتية
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Burqa Bu Nujum

It has round-shaped, small, golden pieces stacked on the front of the 
Burqa and a small part of both sides. When adding slightly larger piec-
es, this type is called “Burqa Bu Mshaghes” or “Burqa Ryasi”; these 
types of Burqa are worn on occasions.

برقع بو نجوم

ميتــاز بوجــود قطــع ذهبيــة دائريــة الشــكل، وصغــرة احلجــم، تــرص علــى جبهــة الرقــع 
وجــزء بســيط مــن جانبيــه. وعنــد إضافــة قطــع تكرهمــا قليــاًل يف احلجــم، يســمى 
هــذا النــوع )برقــع بــو مشــاخص( أو )برقــع رياســي(، وتلبــس هــذه األنــواع مــن الراقــع يف 

املناســبات. 
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وهـــي غطاء رأس يومـــي ترتديه املرأة لتغطية شـــعرها، وأحيانً وجههـــا، فيما يعرف 
بـ )الغشـــوة( يف حال وجود رجـــال غرباء، أو عند اخلروج من املنزل، وتختلف مناســـبة 

اســـتخدامها، بحســـب نوع القماش املصنوعة منه.

It is a daily head cover; worn to cover the hair and sometimes the face. It is called 

“Alghshwa” if it is worn in the presence of strangers, or when women get out of 

the house. It is used in different occasions depending on the type of material used.

الشيلة

Alsheila
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Sheila Mnakkada
شيلة منّقدة

ــال  ــاز باجلم ــب، ومتت ــة أو الذه ــوط الفض ــغولة بخي ــم ومش ــول الناع ــاش الت ــن قم ــة م مصنوع
ــبات. ــس يف املناس ــك تلب ــة، لذل والفخام

It is made of soft tulle material; it is tailored with silver or gold threads.
It is a luxurious and glamorous, therefore, it is worn on occasions.

إطاللة إماراتية
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Sheila Nadwa
شيلة ندوة

 وتســمى )وســمة(، وهــي قمــاش قطنــي أســود خــاٍل مــن الزخــارف، ومناســبة لالســتعمال 
اليومــي، وتعتــر املفضلــة لــدى األمهــات واجلــدات.

It is also called “Wasmeh”; it is a black cotton fabric, devoid of engravings. 
It is suitable for daily use; this type of Sheila is preferred by mothers and 
grandmothers. 

إطاللة إماراتية
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Sheila Umm Nifa
شيلة أم نفة

 من التول الناعم، وتتميز بوجود نقاط سود داكنة من أصل القماش.
It is made of soft tulle; it has dark black dots from the fabric itself.
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Sheila Nil
شيلة نيل

مــن اللبــاس اليومــي، وتصنــع مــن القطــن، وســميت بذلــك نســبة إىل لونهــا املأخــوذ مــن صبغــة 
النيلــة. وهــي صبغــة زرقــاء داكنــة تســتخدم لصباغــة املالبــس، إضافــة إىل اســتخدامها قدميً 
ــتخدمها  ــا تس ــً م ــا، وغالب ــرض تبييضه ــرس، بغ ــا للع ــاء جتهيزه ــروس أثن ــرة الع ــالء بش يف ط

األمهــات واجلــدات أثنــاء القيــام بالواجبــات املنزليــة. 

One of the daily-used clothing. It is made of cotton; its name is derived 
from its color, which is attributed to indigo. It is a dark blue dye used to 
dye clothing; it is also used in whitening bride’s skin during preparation 
for wedding in ancient times. It is often used by mothers and grandmoth-
ers while doing household chores. 

إطاللة إماراتية

المالبس التقليديةالباب الثاني:

192



TRADITIONAL CLOTHESChapter 2

UAE VIEW193



إطاللة إماراتية
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ــوف،  ــر أو الص ــن احلري ــع م ــرأس، وتصن ــى ال ــس عل ــائية، تلب ــاءة نس ــي عب ــة( وه أو )الدف
وتســتخدم بغــرض االحتشــام وعــدم إظهــار زينــة املــرأة، خاصــة عنــد اخلــروج مــن 

املنــزل، ومــن أنواعهــا قدميــً:

Alsuwaieia, also known as “Ad-Dafeh”; it is a women’s Abaya, made of silk or wool, 

worn over the head. It is used for modesty and to avoid showing the body of wom-

en, especially when leaving the house. Below are some of its ancient types:

السويعية

Alsuwieia
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Suwieia Umm Alkhudud
سويعية أم الخدود

عبــاءة للمناســبات تفّصــل مــن الصــوف، وقريبــة الشــبه بــــ )البشــت الرجــايل(، تتميــز بوجــود 
تطريــز ذهبــي عريــض علــى اجلانبــن،  ذي نقــوش وزخــارف دقيقــة، تزيــد مــن فخامــة وجمــال 

ــاءة.  العب

A kind of Abaya, made of wool, worn in occasions.  It is very similar to “Al-Bish-
et” for men. It has wide gold engravings on both sides, and it also has fine 
adornments and decorations, what makes it more luxurious and beautiful.

إطاللة إماراتية
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سويعية أم قيطان

تفّصــل مــن احلريــر األســود، وتتميــز بوجــود تطريــز جمــدول مكــون مــن خيــوط ذهبيــة أو فضيــة، 
إضافــة إىل خيــط القطــن األســود، وميتــد هــذا التطريــز علــى جانبــي العبــاءة مــن أعلــى الــرأس 

إىل األســفل، وتنســدل منــه طرابيــش جميلــة علــى اجلانبــن.

A tailored of black silk; it has braided embroidery of silver or gold threads, in ad-
dtion to black cotton thread. The embroidery extends on both sides of the Abaya 
from the top of the head to the bottom; it has lovely tarbushes on both sides.

Suwieia Umm Qaytan

إطاللة إماراتية
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Alzarabeel
الزرابيل

عبــارة عــن جــوارب حتيكهــا نســاء الباديــة مــن خيــوط الشــعر والصــوف املغزولــة، وتلبســها 
ــتاء. ــرد الش ــف وب ــر الصي ــن ح ــا م ــي قدميه ــً، لتحم ــرأة قدمي امل

A kind of socks that are woven by the Bedouin women; it is made of 
yarned hair and wool threads. Women used to wear it in the past to pro-
tect their feet from summer heat and winter cold.

المالبس التقليديةالباب الثاني:
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هوبه يا بنة ثوبه

ما يا ال�سـهام ينوبه
يـا به طـل غب�ش
بالزعفران ير�ش

الشيخ خليفة بن شخبوط بن ذياب آل نهيان





الباب الثالث

MAKEUP TOOLS AND ACCESSORIES

مستلزمات وأدوات الزينة

Chapter 3





مستلزمات الزينة

حرصــــــــت املـــــــرأة اإلمـاراتيـــــــــة قدميــــــً علـــى االهتمــــــــام بزينتهــــــــا، واختلفــــــــت طــــــــرق 

ــع  ــائدة يف اجملتمـ ــد السـ ــادات والتقاليــــــ ــكان والعـ ــب املـ ــك، بحسـ ــن ذلـ ــرها عـ تعبيــــــ

آنـــذاك.  وقـــد كان اعتمادهـــا األول علـــى املـــواد الطبيعيــــــــة املتوافـــرة يف البيئـــة 

واألعشـــــــاب  الطبيعيــــــــة  كاألحجـــــــار  اجلـــوار،  دول  مـــن  واملســـــــــتوردة  احملليـــــــة 

العطريــــــة.  

Makeup
The Emirati women were keen to pay attention to their adornment; the manners of 

expression for beauty varied according to the place, customs and traditions prevail-

ing in the society at that time. They mainly relied on natural materials available in 

the local environment, as well as, on items imported from neighboring countries, 

such as natural stones and aromatic herbs. 



الكحل

Alkohl

يعتــر الكحــل مــن أهــم مســتلزمات الزينــة التــي عرفتهــا املــرأة قدميــً، وهــي مل تعــرف 

إال نوعــن منــه، همــا )األثمــد والصــراي(.

وكانــت املــرأة تقــوم بإعــداد الكحــل بنفســها، وتصنــع مــن قصاصــات األقمشــة الزائــدة 

علــى احلاجــة مكاحــل جميلــة حلفظــه.

In the past, Kohl is considered one of the most essential makeup needs known 

by women; there were only two types of Kohl; namely, AlAthmad and AlSaray. 

It is noteworthy to mention that woman was preparing the kohl on her own; 

she also used scraps of excess clothes to make a beautiful Kohl pots to keep it.
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Alathmad
األثمد

A well-known Arab khol; it comes in the form of a black stone, brought from 
Saudi Arabia during Hajj and Umrah trips. The “Athmad” stone is either im-
mersed in Zamzam water or in the coffeepot for several days, and then dried 
and softened in “Alminhaz”. It is then sifted to extract the soft filings that are 
put on the eyes by the stick to give a distinctive beauty to the Arab eyes.

كحــل عربــي معــروف، يأتــي علــى هيئــة حجــر أســود، ويجلــب مــن الســعودية يف أثنــاء رحــات 

ــّم  ــن ث ــام وم ــدة أي ــوة لع ــق القه ــزم، أو يف إبري ــاء زم ــد يف م ــر األثم ــع حج ــرة، ينق ــج والعم احل

يجفــف ويــدق يف )املنحــاز(، وينخــل الســتخاص الــرادة الناعمــة التــي يتــم وضعهــا يف 

ــة. ــون العربي ــى العي ــزًا عل ــااًل ممي ــي جم ــْرَود(، ليضف ــطة )امل ــن بواس الع
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A wet kind of kohl made by burning the cotton rope of the local lamp, which 
is made up of a container filled with kerosene. Al Sray is made by collecting 
the soot after it is mixed with bovine butter, and is placed in a small box 
called (Luqah).This extract is used as kohl to the eyes. It was also used fre-
quently for the eyes of young children and drawn their eyebrows.

كحــل رطــب يصنــع مــن خــال حــرق فتيلــة أو حبــل قطــن موجــود يف الســراج )القنديــل( احمللــي، 

واملكــون مــن علبــة يتــم ملؤهــا بالكروســن، وتوصــل بهــا فتيلــة، ويتــم حفــظ الدخــان املتجمــع عليها، 

بعــد خلطــه بالزبــد البقــري، ويوضــع يف علبــة صغــرة تســمى )لوقــة( ويســتخدم هــذا املســتخلص 

كحــًا للعــن.  كمــا كان يســتخدم بكــرة لتكحيــل عيــون املواليــد الصغــار ورســم حواجبهــم.  

Alsarayالصراي
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ــرأة  ــدى امل ــة ل ــة أدوات الزين ــان يف مقدم ــً، ويأتي ــً خاص ــل ثنائي ــاء والكح ــكل احلن تش

أخــذ  بعــد  والقدمــن،  اليديــن  لتخضيــب  احلنــاء  أوراق  اســتخدمت  وقــد  قدميــً، 

املســحوق الناعــم منهــا، وعجنــه باملــاء والليمــون اليابــس، وتكــرار وضعــه عــدة مــرات 

لضمــان احلصــول علــى اللــون األحمــر الغامــق. وتســمى عمليــة وضــع ورســم احلنــاء 

)طــرق(.   

ومن نقوش احلناء القدمية: 

Henna and kohl form a special duo. They come at the top of wom-
en’s makeup list in ancient times. Henna leaves were used to dye  
the hands and feet, after taking the soft powder, and kneading it 
with water and dry lemon, repeating this process several times to 
ensure the dark red color of Henna. The process of drawing by 
Henna is called (Tarq). Below are some of old henna drawings:

الحناء

Alhenna
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It is a kind drawing on the palm of the hand in the form of a triangle con-
nected to lines extending to all the fingers of the hand, with the fingertips 
(Rawayeb) covered with henna.

وهــي نقــش راحــة اليــد علــى شــكل مثلــث متصــل بخطــوط ممتــدة إىل جميــع أصابــع اليــد، مــع 

تغطيــة أطــراف األصابــع )الروايــب( باحلناء.

Alkasaالقصة
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A drawing in the form of a circle in the center of the palm with the cover 
of the fingertips.

عبارة عن رسم دائرة بوسط الكف مع تغطية أطراف األصابع.

Aldaerah
الدايرة
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خضبــت املــرأة قدميــً قدميهــً بنقــوش بســيطة وحمــدودة مل تتعــدَّ النوعــن، وهمــا )قصــة( 

الظاهــرة يف الصــورة، و)غمســة( وهــي تغطيــة كامــل القــدم إىل اجلــوزة.

In the past, women dyed their feet with simple and limited drawings that 
did not exceed two types; namely, “Alkasa” as shown in the picture, and 
“Ghamsah”, which is covering the entire foot.

Foot Henna
حناء القدم
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العطــر مــوروث عربــي أصيــل ال يــكاد يخلــو منــه بيــت، ومــازال يحتــل الصــدارة يف قائمــة 

أدوات زينــة املــرأة.  وقدميــً اســتخدمت املــرأة أنواعــً خمتلفــة مــن العطــور املتعــارف 

عليهــا، كدهــن العــود، ودهــن الــورد، وعــرق الزعفــران، وعــرق الصنــدل، وعــرق العنــر 

ــك.   واملس

Perfume is an original Arab heritage; it is found in every house. It is still 

included at the top of the list of women’s necessities. In the past, women 

used different types of perfumes, such as Fat Oud, Fat Rose, Saffron, San-

dal, Amber and musk.
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It is a mixture used to evaporate women’s clothing and rooms of the house. It 
comprises of simple aromatic substances such as oud sawdust, white musk, 
amber and rose water. These ingredients are mixed and baked in a circular 
tablet, dried and stored in iron cans, to be ready for use. The quality of Al-
Dkhon varies according to the types of fragrance used in its manufacture.

خلطــة تســتخدم لتبخــر املابــس النســائية وغــرف البيــت، وكانــت مكوناتهــا ال تتعــدى بعــض 

املــواد العطريــة البســيطة، مثــل نشــارة العــود واملســك األبيــض والعنــر ومــاء الــورد، حيــث 

ــظ  ــف، وحتف ــة، جتف ــراص دائري ــة أق ــى هيئ ــّكل عل ــر، وتش ــن بالعط ــواد وتعج ــذه امل ــط ه تخل

يف علــب حديديــة، لتكــون جاهــزة لاســتعمال.  وتختلــف جــودة الدخــون بحســب أنــواع العطــر 

ــه.   ــتخدم يف صناعت املس Aldkhonالدخون
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واملســك  العــود  مســحوق  مــن  وحتضــر  بالنســاء،  اخلاصــة  العطــر  خلطــات  أشــهر  مــن 

والزعفــران، وســائل دهــن العــود وبعــض أنــواع العطــور بحســب الرغبــة. تخلــط هــذه املــواد مــع 

بعضهــا، وتــرك اخللطــة لفــرة تــراوح مــا بــن عشــرة إىل أربعــن يومــً لتتخمــر، لذلــك تســمى 

)اخملمريــة(. ويوضــع قليــل منهــا داخــل الشــعر وخلــف األذن لتعطــي رائحــة عطريــة مميــزة.

Almkhmariah is one the most famous perfume blends for women. Almkh-
mariah is made from Oud powder, musk, saffron, liquid fat Oud and some 
perfume types as desired. Ingredients are mixed with each other, and then 
the mixture is left for a period of ten to forty days to ferment, so it is called 
Almkhmariah (fermented) for this reason. Little of this mixture is placed 
inside the hair and behind the ear to give a distinctive aromatic odor.

Almkhmariah
الُمخّمرية
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ســائل دهنــي جامــد، مــن أبــرز أنــواع العطــور القدميــة، ويعــد واحــدًا مــن املــواد املهمــة يف 

صناعتهــا، إذ يســتخدم لتثبيــت الرائحــة.  يوضــع يف النحــر، وخلــف األذن، كمــا يدهــن بــه اجلــزء 

األمامــي مــن الشــعر.

A hard greasy liquid; it is one of the most prominent types of ancient per-
fumes and it is also one of the most essential materials in its industry. It 
is used to stabilize the smell. AlZabad is applied to the collarbone behind 
the ear, as well as, on the front part of the hair.

Alzabad الزباد
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Alanbarالعنبر
ــر  ــور وتعط ــض العط ــع بع ــتخدم يف تصني ــوت، وتس ــن احل ــن بط ــتخرج م ــمعية تس ــادة ش م

ــة.  ــه اجلميل ــر ورائحت ــد العن ــك لفوائ ــعر، وذل ــوت الش زي

A waxy material, extracted from the belly of the whale, and it is used in 
the manufacture of some perfumes, perfuming hair oils because of the 
benefits of Al-Anbar and its beautiful fragrance.
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A substance brought from India called “Neelam”. The word was changed 
in the local dialect to become Nil or Nilah. It is a blue material that was 
traditionally used as a cosmetic formula, which is used to dye the bride’s 
skin before the wedding to make it white.

ــل  ــح )ني ــة لتصب ــة احمللي ــة يف اللهج ــر الكلم ــم(، ومت حتوي ــمى )نيل ــد وتس ــن الهن ــب م ــادة جتل م

أو نيلــه(. وهــي مــادة زرقــاء اللــون درجــت العــادة قدميــً علــى اســتعمالها كمســتحضر جتميلــي، 

تصبــغ بــه بشــرة العــروس قبــل الزفــاف ليكســبها اللــون األبيــض.

Alnil النيل
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درجــت العــادة علــى اعتبــار طــول الشــعر مــن عامــات جمــال املــرأة؛ لذلــك حرصــت 

علــى العنايــة بــه، واســتخدمت مــواد وأعشــابً عطريــة متنوعــة للمحافظــة علــى 

نظافتــه ورائحتــه. وقــد اعتمــدت علــى أوراق الســدر يف عمليــة غســل الشــعر وعلــى 

األمشــاط املصنوعــة مــن اخلشــب والباســتيك لتســريحه، واســتعملت أنواعــً مــن 

الزيــوت لتعطــره منهــا:

حــل الناريــل وحــل السمســم وحــل احللــو، مضافــة إليهــا مــادة العنــر، إلكســاب 

الشــعر رائحــة عطريــة جميلــة.  

It is widely known that the hair’s length is a sign of beauty for a woman in all 

times. Therefore, women were keen to take care of their hair. They used vari-

ous aromatic herbs to keep it clean and of good smell. Women used the leaves 

of Sidr (Lote trees) in the process of washing hair and they also used combs 

made of wood and plastic to style it. Further, women have used some types of 

oils to perfume their hairs such as: Nariyal oil, Sesame oil and Al Hilo oil, with 

the addition of Ambergris, to give the hair an aromatic smell.

الزيوت

Oils
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A hairstyle widely spread in the 1950s, which was a collection of curly 
pigtails, stuffed with perfume, topped by Mahaleb and Yas (Myrtus com-
munis). The Specialist, whose profession is to comb women’s hair, collects 
all these pigtails in a high place from the head to make “Al Ajfaa” or 
“Shonghi”, as some call them.

Alajfaaالعجفة
 تســريحة عرفــت يف اخلمســينيات، وهــي عبــارة عن جمموعــة من الضفائر اجملدلة احملشــوة 

بالطيــب والعطــور، ويف مقدمتهــا احمللــب واليــاس. وتقــوم املعقصــة أو )املعكفــة(، وهــي 

الســيدة التــي متتهــن تســريح شــعر النســاء، بجمــع هــذه الضفائــر يف مــكان مرتفــع مــن الــرأس 

لتصنــع منهــا )                   (، أو )الشــونغي( كمــا يطلــق عليهــا بعضهــن.

إطاللة إماراتية 232

مواد وأدوات الزينةالباب الثالث:



UAE VIEW233

MAKEUPChapter 3



إطاللة إماراتية 234

مواد وأدوات الزينةالباب الثالث:



UAE VIEW235

MAKEUPChapter 3



إطاللة إماراتية 236

مواد وأدوات الزينةالباب الثالث:



UAE VIEW237

MAKEUPChapter 3



مل تغفـــل املـــرأة اإلماراتيـــة دور األعشـــاب واملـــواد العطريـــة الطبيعيـــة يف 

ـــة.  ـــا احمللي ـــرة يف بيئته ـــواد املتواف ـــن امل ـــتفادة م ـــعت لاس ـــك س ـــل، لذل التجمي

ويأتـــي )اليـــاس واحمللـــب والـــورس والزعفـــران( علـــى رأس قائمـــة األعشـــاب 

العطريـــة التـــي اهتمـــت بهـــا املـــرأة وحرصـــت علـــى اقتنائهـــا،  لتصنـــع منهـــا 

خلطـــات طبيعيـــة توضـــع علـــى الشـــعر، ويدهـــن بهـــا اجلســـم إلكســـابه الرائحـــة 

العطـــرة.

ــب،  ــن )احمللـ ــط مـ ــي خليـــ ــة(، وهـ ــاب )البضاعـ ــات األعشـــــ ــم خلطــــ ــن أهـــ  ومـ

والـــورد البلـــدي، والزعفـــران، وجــــــــوزة الطيـــــــب(، تــــــدق هـــــذه املـــواد وتخلـــــــط 

وحتفظ يف علبـــــــة من احلديـــــــد، وتســــــــتخدم كبــــــودرة تــــــذر على الشــــــعر بعد 

التضفيــــــر.

Emirati women did not overlook the role of herbs and natural aro-
matic substances in cosmetics, so they sought to take advantage of 
aromatic herbs in their local environment. Some substances like “Yas, 
Mahalab, Wars and Saffron” come at the top of the list of aromatic 
herbs, which women were keen to acquire in order to make natural 
mixtures placed on the hair, and put on the body to give it a fragrant 
smell. One of the most important mixtures of herbs is called “Al-Badd-
aah” which is a mixture of milk, local roses, saffron and nutmeg. In-
gredients are crushed, mixed and stored in cans of iron, and used as 
a powder sprinkled on the hair having been twined.

األعشاب العطرية

Aromatic Herbs
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ــى  ــع عل ــورد لتوض ــاء ال ــن مب ــن وتعج ــف وتطح ــاس، جتف ــجرة الي ــن ش ــذ م ــة تؤخ أوراق عطري

الشــعر، وبخاصــة يف أثنــاء التســريح وعمــل )العجفــة( أو )الشــونغي(، كمــا تســميها بعضهــن.

Aromatic leaves, taken from Yas tree (Myrtus communis), dried and grinded, 
and then kneaded with rose water to be placed on the hair, especially during 
combing and making “Al-Ajfaa” or “Shonghi” as called by some people. 

Yas ياس
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عشــبة عطريــة يخلــط مســحوق أوراقهــا مــع مــواد عطريــة أخــرى مثــل: جــوزة الطيــب، واملســك، 

وعطــر الياســمن، ويعجــن اخلليــط باملــاء ويفــرك بــه الوجــه واجلســم، ملنحهمــا البيــاض 

والنعومــة، كمــا يتــم اســتخدام ورق اليــاس  يف صبــغ املابــس.

Wars is an aromatic herb, whose leaves are crushed and mixed with other 
aromatic substances such as: nutmeg, musk and jasmine fragrance. Ingredi-
ents are mixed with water; face and body are rubbed with it to give it white-
ness and softness. Wars leaves were also used in dying clothes process.

Wars ورس

UAE VIEW241

MAKEUPChapter 3



حبــوب عطريــة صغــرة تشــبه حبــات السمســم يف اللــون، وقريبــة مــن بــذور التفــاح مــن ناحيــة 

احلجــم، تطحــن وتعجــن باملــاء لتوضــع علــى الــرأس، بغــرض إضفــاء رائحــة جميلــة وملعــان 

ونعومــة طبيعيــة علــى الشــعر.

Small aromatic seeds, similar to sesame seeds in color; it is close to the 
seeds of apples in terms of size. Seeds are crushed and kneaded with 
water to be put on the head with the purpose of giving a beautiful smell, 
natural, softness, and brilliance to the hair.

Mahlab محلب
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Zaffron, a significant natural plant, known for its rich yellow color and 
extravagant smell. Used in multiple perfume mixtures.

نبــات عطــري أصفــر زاهــي اللــون، يســتخدم يف العديــد مــن اخللطــات العطريــة، ليضفــي 

عليهــا لونــً ورائحــة جميلــة. Saffronزعفران
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اهتمـــت املـــرأة قدميـــً باجلمـــال والزينـــة، وحرصـــت علـــى اقتنـــاء بعـــض األدوات 

التـــي أســـهمت بشـــكل غـــر مباشـــر يف دعـــم جانـــب الزينـــة واجلمـــال.

وعلـــى الرغـــم مـــن بســـاطة هـــذه األدوات، وصعوبـــة توافرهـــا للجميـــع، فقـــد 

ارتبطـــت باملكانـــة االجتماعيـــة وباحلالـــة املاديـــة لألســـرة آنـــذاك.

ــرأة،  ــة املـ ــن أدوات زينـ ــة بـ ــة مهمـــــ ــرآة مبكانـ ــرة(؛ أي املــــــ ــت )املنظـــــ وحظيـــــ

ــا  ــورد هنـ ــن األدوات نـ ــة مـ ــة إىل قائمــــــ ــت، إضافـ ــا بيـ ــو منهـ ــكاد يخلـ فهـــــــي ال يـ

ــا: ــً منهـ بعضـ

Women were very interested in beauty and adornment, so they were keen 

to acquire some tools that indirectly contributed to the support of the orna-

ment and beauty, despite the simplicity of these tools and the difficulty of 

acquiring such tools by many. The possession of these tools depended on 

the social and financial status of the family at that time. Al Munzara “mirror” 

has an important position among women’s makeup tools. It is available in 

every single house, in addition to a list of the tools we mention here.

أدوات الزينة

Makeup Tools
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ــل  ــس يف الكح ــم، يغم ــق وناع ــرف دقي ــاز بط ــة وميت ــاج أو الفض ــب، الع ــن اخلش ــر م ــود صغ ع

ــن. ــى الع ــرر عل ومي

A small stick of wood, ivory or silver. It has a delicate and soft edge, 
dipped in kohl and passed through the eye. Al Mroud

المرود

إطاللة إماراتية 246

مواد وأدوات الزينةالباب الثالث:



A tool for keeping Al-Athmd, made by women from old clothes. It is used 
to store small kohl bottles. Women have used Al-Makhaleh that is made of 
metal, adorned with beautiful inscriptions and fitted with a special bird or 
plant shaped “Mroud”, used at the same time as a cover for Al-makhaleh.

احلاجــة،  علــى  الزائــدة  القمــاش  قطــع  مــن  املــرأة  تصنعهــا  األثمــد،  كحــل  حلفــظ  أداة 

املصنوعــة  )املكحلــة(  املــرأة  عرفــت  كمــا  الصغــرة،  الكحــل  قنــاين  حلفــظ  وتســتعمل 

ــات،  ــر أو نب ــكل طائ ــى ش ــاص عل ــرود خ ــزودة مب ــة، وم ــوش جميل ــة بنق ــدن، واملزخرف ــن املع م

للمكحلــة. غطــاء  الوقــت  نفــس  يف  ويســتخدم 

Al makhaleh
المكحلة
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A metal bottle with a long neck, with small holes in the top; it contains a 
perfume mixed with rose water, used to perfume the house and the hands.

قــارورة معدنيــة ذات عنــق طويــل، توجــد يف أعاهــا ثقــوب صغــرة، يصــب فيهــا عطــر خملــوط 

مبــاء الــورد، ويســتخدم لتعطــر املنــزل وتطييــب اليديــن. 
المرش

Almarsh
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A bowl used to burn incense and perfume in the guest rooms and houses. 
The burning coal is placed in the burner, and a piece of Oud or incense is 
placed in it.

وعــاء يســتخدم لتبخــر الضيــوف واملنــازل، بحيــث يوضــع الفحــم املشــتعل يف املدخــن، 

وتوضــع فوقــه قطعــة العــود أو البخــور.

Almadkhun
المدخن
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A tool of palm fronds used to perfume clothing by placing Al-Madkhun 
(Incense Oil Burners) down and the clothes above, so that the clothes 
acquire the smell of incense from the rising smoke.

ــفلها  ــن يف أس ــع املدخ ــق وض ــن طري ــس، ع ــر املاب ــتخدم لتبخ ــل تس ــعف النخي ــن س أداة م

واملابــس يف أعاهــا، بحيــث تكتســب املابــس رائحــة البخــور مــن الدخــان املتصاعــد.

Almadakhana
المدخنة
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يصنع من اخلشب وعظام احليوانات، إضافة إىل وجود مشط الباستيك املستورد.

It is made of wood and animal bones. There are also some imported 
combs made of plastic. Almishat المشط
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املــرآة وهــي أداة مهمــة تكتمــل بهــا عمليــة زينــة املــرأة.  وقدميــً عرفــت املــرأة نوعــً حمــددًا مــن املرايــا، 

وهــي مســتطيلة الشــكل حتمــل يف أحــد جوانبهــا رســمً ملونــً لطائــر الطــاووس بريشــه اجلميــل، وكانــت 

املــرآة تعلــق يف مــكان مــا مــن املنــزل، بحيــث يســتطيع اجلميــع اســتخدامها، إضافــة إىل وجودهــا 

بشــكل دائــم يف غرفــة العــروس.

Mirror is an essential tool that complements the process of women’s 
makeup. In the past, women had a specific type of mirror; namely, a rec-
tangular one with a colorful drawing of a peacock with its beautiful feath-
er. The mirror was put somewhere in the house so that everyone could 
use it, in addition to being permanently placed in the bride’s room.

Almunzara
المنظرة
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ــان  ــادة اللمع ــتعمال، إلع ــن االس ــرة م ــد ف ــع، بع ــع الرق ــتخدم لتلمي ــة، تس ــة ملون ــرة زجاجي ك

إليــه.

A colored glass ball, used for polishing Burq’, after a period of use, to 
restore its original brightness. Almalmah

الملمعة
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A box made of heavy and expensive wood, decorated with shiny metal 
nails and beautiful engravings; it has internal drawers to save precious 
things. It is one of the most important bride’s tools to put clothes and 
valuable belongings.

صنــدوق يصنــع مــن خشــب ثقيــل غــايل الثمــن، ويزيــن مبســامر معدنيــة المعــة، ونقــوش 

جميلــة، ولــه أدراج داخليــة حلفــظ األشــياء القيمــة. وهــو مــن أهــم جتهيــزات العــروس، حيــث  

تضــع فيــه املابــس واملقتنيــات الثمينــة. 

Almandus
المندوس
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A cheap metal box, with beautiful colors, where clothes and belongings 
are kept.

صندوق معدين ذو ألوان جميلة، رخيص الثمن، حتفظ به املابس واملقتنيات.

Alsaharaالّسَحارة
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