
 السودان- الثقافت

وٌتداخل العالم المبٌلً فً أغلب الممارسات الٌومٌة واالجتماعٌة , ثؤثر الثمافة المبلٌة بشكل كبٌر على غالبٌة أهل السودان
وتفتخر أغلب لبائل اواسط وشمال السودان . بحٌث ٌكون للخلفٌة المبلٌة األولٌة فً هذه العادات االجتماعٌة, والزواج

نتسابها للثمافة العربٌة اإلسالمٌة، بٌنما ٌمل هذا الشعور فً الاصى البالد مثل جنوب السودان ومناطك النٌل األزرق  ًً ً بأ
 .وغرب السودان ولطاعات من شمال السودان خصوصا المناطك التً التتحدث اللغة العربٌة اال كلغة ثانٌة

ٌمثل نهر النٌل الرابط الحمٌمً لغالبٌة لبائل السودان حٌث ٌمطن غالبٌة أهل السودان حوض نهر النٌل الذي ٌمتد من ألصى 
فنجد األغانً الشعبٌة التً تدور حو نهر النٌل .الجنوب أللصى الشمال مضٌفا لمسة ثمافٌة خاصة لكل لبٌلة ٌمر بأرضها

  والفٌضان ،و التً تعكس جزء أساسً من الثمافة السودانٌة

 

 
  

  

  

 المتاحف

 

 :توجد فً السودان عدة متاحف متنوعة ٌتركز معظمها فً العاصمة المثلثة الخرطوم وأهمها هً

وهو أكبر المتاحف فً السودان وٌمع فً الخرطوم بشارع النٌل ولد تم افتتاح مبناه الحالً فً : متحف السودان المومً* 
متحف   .، وٌحتوي على ممتنٌات أثرٌة من مختلف أنحاء السودان، ٌمتد تارٌخها إلى عصور ما لبل التارٌخ1971عام 

وٌمع على شارع الجامعة فً الخرطوم وهو واحد من ألدم المتاحف السودانٌة حٌث تم افتتاحه فً عام : التارٌخ الطبٌعً



، ٌحتوى على العدٌد من الحٌوانات النادرة المحنطة والحٌة من زواحف وطٌور ومواشً وحشرات وللمتحف طابع 1929
 .علمً وسٌاحً

وٌمع فً مدٌنة أم درمان وهو من المتاحف المهمة فً السودان وألدمها، وكان فً السابك ممرا : متحف بٌت الخلٌفة* 
 . م1928 م، وتحول إلى متحف فً عام 1887لسكن الخلٌفة عبد هللا التعاٌشً، ولد شٌّد المبنى فً عام 

 .ٌمع هذا المتحف داخل مبانى لٌادة الموات المسلحة السودانٌة فً الخرطوم: المتحف الحربً* 

 

 

  

 المالبس واالزٌاء التقلٍدٌت

 

ارتباط الزي فً السودان بالعناصر الثمافٌة من ظروف تارٌخٌة التصادٌة وبٌئٌة واعراف و تمالٌد جعله متغٌرا من حٌن 
وبرغم تمٌز السودان بتعدد لبائله وتباٌنها والذي كان له عظٌم األثر فً اختالف األزٌاء بٌنها إال . آلخر وفما للمستجدات 

 .أنه ٌالحظ وجود مالمح مشتركة بٌن تلن األزٌاء

لم تختلف األزٌاء الرجالٌة فً السودان فً العهود المدٌمة عن أزٌاء الشعوب األخرى فً المنطمة فً تلن : الزي الرجالً 
 .ومازال ارتداء الجالبٌة والسروال والعمامة هو السائد رغم التغٌٌر الذي طرأ على األزٌاء. الفترة

لم ٌكن هنان تفاوت كبٌر بٌن أزٌاء المناطك المختلفة ولكن كان االختالف فً كٌفٌة صنعه و نوعٌة الخامات : الزي النسائً
وكان لألزٌاء ومنذ لدٌم الزمان دور . فمد ارتدت النساء فً معظم المبائل الرهط و التنورة و الُشمة و الثوب. المستخدمة فٌه

كبٌر فً إظهار التمٌٌز الطبمً فهنالن فرق كبٌر بٌن أزٌاء نساء عامة الشعب وأزٌاء النبٌالت وذلن من حٌث الشكل 
 .والخامة

http://assecaa.org/Arabic/calture_Sudan.htm#_ftn1
http://assecaa.org/Arabic/calture_Sudan.htm#_ftn1


 

 

  

 

  

 
  

 الرقصات الشعبية

  

ٌشتهر السودان بتعدد الرلصات الشعبٌة حٌث ٌعتبر الرلص احد وسائل التعبٌر لدى الكثٌر من المبائل وهو نوع من التعبٌر 
ونتٌجة للتباٌن . عن المعتمد والسلون االجتماعً المرتبط بالحٌاة الٌومٌة مثل الزراعة من فرح وحزن وبطولة وفروسٌة

 :االثنً والمبلً فمد نتج تنوع واختالف فً الرلصات من منطمة الً اخرى ومنها 

وهً رلصة تشتهر بها لبائل الهدندوة وبنً عامر فً شرق السودان وتمارس فً جمٌع المناسبات وخاصة :رلصة السٌف 
 .الزواج وٌمارسها الرجال والنساء معا 

الرلصة تملٌد اجتماعً، هو عبارة عن احتفال . تشتهر بها لبائل النوبٌٌن فً منطمة كردفان. الكمبال من الرلصات التملٌدٌة
 .بتغٌر المواسم

تشتهر بها المبائل النٌلٌة وٌلبسون ثٌاب مشغولة ومطرزة بالسكسن و الخرزوٌضعون على رؤسهم رٌش :رلصات النٌلٌٌن 



 .النعام وٌمومون بالمفز الى اعلى مع دلات الطبول 

رلصة النمارة ٌطلك لفظ النمارة على اآلالت واالٌماع التً ٌدق علٌها اي ٌضرب علٌها عند لٌام االحتفال، وهً منتشرة بغرب السودان 
رلصة : رلصة كلٌبو:- وهنان الكثٌر من الرلصات التملٌدٌة الشعبٌة اهمها  .بصورة كبٌرة جداً فً مختلف المبائل العربٌة وغٌر العربٌة

 .رلصة التونٌجً وغٌرها من الرلصات الشعبٌة:شوشنما
 

  

  

 

 

 

 الماكوالث الشعبٍت

تشتهر المطبخ السودانً بمذاله السودانً الخاص مع وجود بعض التأثٌرات الغنائٌة التً تثرٌه، خاصة التأثٌرات المصرٌة 
العدٌد من األطعمة السودانٌة ما زالت موجوده منذ آالف السنٌن . واالرثوذوسكٌة،التركٌة والتأثٌرات الشامٌة فً الحلوٌات
وكعن عند  (المدمس)والفول  (العٌش البلدي)أو  (الرغٌف)عند السودانٌٌن مثل الخبز الذي ٌطلك علٌه السودانٌون 

 .السودانٌٌن فً عٌد الفطر عٌد االضحى

المطبخ التركً أثر كثٌرا فً المطبخ السودانً، فمنح المطبخ السودانً نكهة ممٌزة، من أشهر األطعمة التركٌة التً توجد 
الحلوٌات الشامٌة والمصرٌة أٌضا دخلت . الكباب والكفتة والشاورما بجانب حلوٌات مثل البمالوه: فً المطبخ السودانً

 .المطبخ السودانً وتعرف بالحلوٌات الشرلٌة أو الشامٌة

  

 

 

 

 



 الفه المعماري 
  

 .ٌعكس الفن المعماري السودانً تنوعا حضارٌا وارثا ثمافٌا هاما السٌما النوبً والسواكنً

  

 

 

 

  

 :-للمسٌد ٌرجى اتباع الرابط التالً لمشاهدة الفٍدٌو

http://www.youtube.com/watch?v=J-xMT66BZkk 
 

http://www.youtube.com/watch?v=J-xMT66BZkk

