بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية الدراسات العليا

بحث مقدم لنيل درجة الماجستيرفي الموسيقى تحت عنوان

الموسيقى اللية الحديثة في
) الخصائص
السودان
)والرواد
MODERN INSTRUMENTAL MUSIC IN
SUDAN
)(Characteristics and Pioneers

 :إعداد الدارس
حافظ عبدالرحمن مختار
 :إشراف
الدكتور محمد سيف الدين علي التجاني
الخرطوم  2013ميلدية

بسم الله الرحمن الرحيم

ق
ن
ه(
م
ر
ح
ن
م
ل
ق
زين ة ة
ة الل ل ه
ة
ة
ن
ة
ل
ه
ة
ه
ال لهتي أ ن
ج له ه
عةباهد ه
خةر ة
1
ل
ق
ز
ر
ال
ن
م
ت
با
ي
ط
وال
)
ر ة ه ه ة
ة
ر ن ه
صدق الله العظيم

أ

إهداء
القرآن الكريم :سورة العراف الية 32

1

يهدي الباحث هذا البحث إلى
عثمان عبدالله معلم آلة الفلوت
 ،وإلى كل عشاق الموسيقى
 .اللية فى السودان

ب

شكر وتقدير
يتقدم الباحث بجزيل الشكر والتقدير للدكتور كمال يوسف
الذي ساهم فى الشراف على هسسذا البحسسث وللسسدكتور محمسسد سسسيف
الدين على المشرف على هذا البحث
والشكر والتقدير ايضا لدارة كلية الموسيقى والدراما وكلية
 .الدراسات العليا وادارة جامعة السودان

كما يتقدم الباحث أيضا بالشكر لدارة الاذاعة السودانية
وعلى رأسها مسسدير الاذاعسسة وطسساقم إدارة المكتبسسة الصسسوتية برئاسسسة
الستااذ حسن شيخ الدين ومعاونة الستااذ أمين رابح لما قدموه مسسن
.عون للباحث في توفير وجمع مادة البحث
والشكر ايضا لدارة مكتبة كلية الموسيقى والدراما  ،كما
يتقدم الدارس بالشكر لكل الذين سساهموا وقسدموا العسون للسدارس
.حتى تمكن من اتمام البحث في صورته الراهنه
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ملخص البحث باللغة العربية
يهدف هذا البحث للقاء الضوء على المراحسسل
المختلفة للموسيقى اللية كمصدر للبحث والتلقي ومعرفسسة
خصائص وسمات الموسيقى اللية في السسسودان والوقسسوف
على حجم وانتشسسار الثقافسسة الموسسسيقية المذاعسسة والتعسسرف
 .على روادها وأنواع التأليف الموسيقي في السودان
يتكون مجتمع البحث من بعض مؤلفي الموسيقى
اللية في السودان ,وقد اختار الدارس عينسسة عشسسوائية مسسن
بعض المؤلفات الموسيقية التى لقت شهرة كسسبيره ورواجسسا
وانتشارا منذ عام  1957وهو تاريسخ ادخسال آلت التسسجيل
 .في الاذاعة السودانية
 :ويتكون البحث من اربعة فصول على النحو التالى
الفصل الول
المبحث الول يتكون من قسمين يتناول خللهمسا عرضسا
لمقدمة البحث وأهداف البحث وأهمية البحث ونهسسج البحسسث
.وأدوات البحث وحدود البحث واجراءات البحث
 .المبحث الثاني الدراسات السابقة

الفصييل الثيياني الطسسار النظسسري ويشسستمل علسسى ةثلةثسسة
 .مباحث
نبذة تاريخية عن الموسيقى الليسسة فسسي
المبحث الول
.السودان
.المبحث الثاني

رواد الموسيقى اللية في السودان
ح

المبحث الثالث حجم بسسث الموسسسيقى الليسسة فسسي الاذاعسسة
 .السودانية مقارنة بالغنائية
الفصل الثالث
الاطار العملي وينقسم الى مبحثين
المبح ث الول الطسسار العملسسي والجسسراءات السستي اتبعهسسا
 .الباحث في الطار التطبيقي
المبحث الثاني الجهسسود المتصسسله فسسي ميسسدان الموسسسيقى
 .اللية الحديثة
الاطار التطبيقي وينقسم الى مبحثين
المبحييث الول خصصسسه البسساحث للجسسانب العملسسي حيسسث
عرض فية بعض المعزوفسسات الموسسسيقية وتناولهسسا بالتحليسسل
 .وفق استمارة اعدها الباحث لتحليل نمااذج البحث
المبحث الثاني خصصه الباحث للجهود السستي بسسذلت فسسي
 .مجال الموسيقى اللية في السودان
الفصل الرابع
خاتمة البحث وقد اشتمل على النتائج التي تم التوصل اليها
 .مع التوصيات اضافة الى مكتبة البحث وملحق البحث
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ABSTRACT

This research (thesis) aim to shed highlight
on the different stage of the instrumental music as a
resource for learning and research, knowing the
characteristics and features of it in Sudan. In addition
to standing in the spread of the broadcasting musical
culture is to know its pioneers and the types f the
music composing in Sudan.
The population of the thesis consists of some
instrumental Sudanese composers. The researcher
has chosen a random sample from the most popular
musical composition since 1957 when records were
introduced at the Sudanese broad casts.
This research consists of four chapters as follows:
Chapter one; it consist of two researches.
The first research consist of two sections
presenting the introduction of thesis ,aims,
importance ,methodology, tools ,limitations
and the procedures of the research. The
second research is the previous studies.
Chapter two ; is the theoretical frame
including three researches , the first is the
history background of the instrumental
music in Sudan . The third one is a
comparison between the amount of
broadcasting instrumental music and vocal
(singing).
Chapter three; is the practical frame
which is divided into two researches, the
first includes the practical frame work and

the procedures conducted by the continuous
efforts at the modern, instrumental music.
The application frame is divided into two researches,
in the first one the researcher has specified it for the
practical section, he presents some musical pieces
and analyzed them using analysis form which is
designed for analyzing the thesis samples. The
second research is specified for reflecting the exerted
efforts at the field of instrumental music in Sudan.
Chapter four; it consist of the conclusion which
includes the results, recommendations, bibliography
and appendixes.

