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 دراســـــــــــــــات ومقـــــــــــــــاالت

 

  سر مالك بدريياستاذ االجيال البروف  
  ...وغدا نلقـاك ياميموِن الُمحيـَّا ذي البشائر

  
  

  علم النفس، السودان   –بروفيسور الزبير بشير طه  
 عن الجمعية النفسية السودانية

elzubairbashir@hotmail.com 

     

﷽  
   2021فباير   8جمادى االخرة،   26صباح االثنين  

اْصطِفي الموت احد ابرز المؤسسين لعلم النفس المعاصر ان لم يكن ابرزهم والرئيس الفخري للجمعية النفسية  
 سر مالك بدريياستاذ االجيال البروف،  السودانية  
 بسَّاِم العشيات الوفيسمِح النفس   

 الحليم الِعفِّ كاألنسام روًحا وَسَجايا
 أريحي الوجه والكف افترارًا وعطايا

 بشوشا وحفي) اذ يلقـاك بالباب(يلقـاك  
 بضميٍر ككتاب هللا طاهر

  وغدا نلقـاك ياميموِن الُمحيـَّا ذي البشائر  
)انا l وانا اليه راجعون  (

 صدق هللا العظيم   ) كتابا مؤجالوما كان لنفس ان تموت اال باذن هللا(

 
 

ون�له ال$#ال�ر��س ب�ق�ی� م��از م� ب��وت   1932كان س��عا في ن��ه العل�ي ف�ا ب�� م�ل�ه 
. ت+عة وع�1ون عاما 1961وال�/��راه م� ل'+�� ب��.ان'ا  1958وال�اج+���  1956االم��#'ة 

Fات ال اE>ه امDى ی�ما او  - م ��Bالال�ي ل@ ت� - االخ��ةوع#�ه وم>; ذل9 ال��8 والى ق�5ل 
�L ش�Jا �Bلة ن'I وس��� عاما ل�لًة دون #M عل@ اح�ا اوM عل@ ج�ی�ا او�  .ان ی

 
م+�1فى م��ل  1966ك�ا /ان س��عا في ن��ه ال�ه>ي /�عالج نف+ي ب�أه في جامعة ل>�ن 

+�� االصل��� س#X مع ال�Tس+�� العال���� للعالج ال+ل�/ي اM+>9 وماMار وول5ي وه��ا ال�Tس
للعالج ال+ل�/ي وواضع�ا اناج�ل عل@ ال>فX االكل>'#ي في العال@ Fاس�ه فهل تعل��ن اح�ا م� 

اوتعل��ن م� M�اثله في تأث��ه على ت.�ر تل9  ل،Fالدنا م� اس�قى العل@ م� م>اFعه /�ا فع
جه@ على لق� ناص� اM+>9 وول5ى ومای� في خ�و . االص�لة شاه�ة على ذل9مTلفاته .  اتال>^��

ال��جb'ات ال�8ل�ل�لة الف�و��Mة ول@ ی�خل معه@ في نف_ ال���a واالس�`اFه ال�D_ بل دافع ع� 
ه� ادراكات ال���e  ال>ف+ي ال�c'd1م>ه`ه ال�ع�في Fاع�$ار ان ه>ال9 ضلعا مفق�دا في 

وق� أسX ب;ل9 ال��قف أس+ا ج�ی�ة للعالج ال�ع�في ال+ل�/ي ال;g سf _5'ه . واخ�'اره ال�8
ع� ع�فانها ل+$قه؛ اوال النه ل@ Mع�  F�ا M#فيول@ تع�5 ال�وائ� ال>ف+'ة الغ�i'ه . ایل'X واخ���

ان سريعا في نموه العلمي  ك
ونيله    1932فما بين مولده  

البكالوريوس بتقدير ممتاز  
 1956من بيروت االمريكية  
 1958والماجستير  

والدكتوراه من ليستر  
تسعة وعشرون   1961بريطانيا  

 ..عاما

لقد ناصر ايسنك وولبى وماير  
في خروجهم على المرجعيات  
التحليليلة الفرويدية ولم يدخل  

م في نفق المثير واالستجابه  معه
الضيق بل دافع عن منهجه  
المعرفي باعتبار ان هنالك  
ضلعا مفقودا في التشخيص  
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ذل9 ال�فاتا ؛ وثان'ا فان س$قه في م�ارساته االكل�>'#'ة ون�1ه ل>�ائج ��Bق�ه االكل�>'#'ة /انm /اf'ة 
 آلةFع�ه ات`هF mفDل و�#في ان الb'ادة ال>ف+'ة . على غ�� مaال ساب_ األص�لةل�اك�� م$ادراته 

ال>�1 الغ�i'ة الdD�ة ال�ي  اع.m له;ا ال>��ذج في العالج ال�ع�في ال+ل�/ي ال�qارة في 
ر � ول�ا /ان ه;ا ه� م5�غاه االخ�� فق� تق�مه@ ب�وف+ .ال��ارسات االكل�>'#'ة على م+��r العال@

ل�ازg واب� س�>ا واب� مال9 ج�'عا خ.�ة الى االمام ح�u وضع ف�t وم�ارسات االمام الغsالي وا
8�;g لعل@ ال>فX  />��ذجv'@ ال`�ز�ة وابي ز�� ال5لdي /امaلة /املة ال�ا��B ال>^�g والع�لي M

ال�وحي وعل@ ال>فX ال�tاملى وعل@ ال>فX االM`ابي وهي ما ان�هm ال'ه معارف>ا وم�ارسات>ا 
ة  ال�ي  ق� ی��لى تالم;ته ل�ج'ة في عال�>ا ال�عاص� م+`ال م�ة اخ�r س$قا ل`ه�ده العل�'� ال+'#

ی��ل�ن  - وال��اض ول>�ن وغ��ها  ال�B�dمو  واسالم اFادو/�الالم�5ر وجاكارتا   - في س�انف�رد
اث$اتها ه;ه ال��ة ح�ى ی�رك العال@ /له ول'X عل�اء  ال>فX ال�+ل��� /@ خ+� ق.اع ال�ع�فة في 

 gعال@ ال��م ب�ح�ل ال�5وف+� مال9 ب�ر  .  
  

�ه ف8�qdال في م�8اب واما ش�5��ث�ني ان�@ Mا م� ص58���ه ول� م�ة واح�ة /@ /ان ناس#ا م
/@ /ان زه�ا f'�ا ع>� ال>اس  -ك@ /ان مف�tا ناف; ال$��qة في اغ�ار ال>فX االن+ان'ة .  العل@

/@ عاش دائ�ا على الtفاف م��qقا F�ا زاد ع� حاج�ه وال حاجة له ت;/�  -را{$ا في ما ع>� هللا 
اال وه� ساع في ال أذ/� اني لق��ه ی�ما . الL8 واالح��ام للdل_ /له@'ا اال ذل9 م� م�اع ال�ن

  .  حاجة اح�ه@ Mق�ل ع�aة، qMل رح�ا أو Mغ�u مله�فا
  
  

لقد كان رحيال مرا  ترك لنا ثغرة ربما نحتاج  
. الى الف من العلماء الملهمين ليسدوها  

فـليبكي جميعكم معي حزنًا على أبي، فـان  
عيونًا أبكي بها كان ذلك  أعطيتموني  

  من فضلكم ، فقد جفت مدامعي

النفسي هو ادراكات المريض  
واختياره الحر

أسس بذلك الموقف أسسا    
جديدة للعالج المعرفي  
السلوكي الذي سبق فيه  

ولم تعبر  . ايليس واخرين
الدوائر النفسية الغربيه بما  

كفي عن عرفـانها لسبقه؛ي

وضع فكر وممارسات االمام  
الغزالي والرازي وابن سينا  
وابن قيم الجوزية وابي زيد  
البلخي كامثلة كاملة التاطير  
النظري والعملي كنموذج  
يحتذي لعلم النفس الروحي  
وعلم النفس التكاملى وعلم  
النفس االيجابي  

كم كان مفكرا نافذ البصيرة  
 -نفس االنسانية  في اغوار ال

كم كان زهدا فيما عند الناس  
كم   -راغبا في ما عند هللا  

عاش دائما على الكفـاف  
متصدقـا بما زاد عن حاجته وال  
حاجة له تذكر من متاع الدنيا  
اال ذلك الحب واالحترام للخلق  
.كلهم

 

 

  
  : إرتباط كامل النص

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocElzubairbashiadri-Bdri.pdf  

  
******************  

  روابط ذات صلة
*******************  

 ابكر بدري في ذمة هللالبروفيسور مالك ب

  يفقد علما من اعالم علوم النفس  العالم العربي و االسالمي

 المصاب جلل والخطب عظيم
نتقـل الى رحمة هللا تعالى اليوم في ماليزيا، عالم النفس االستاذ الدكتور مالك بابكر بدري، أحد أعمدة علم النفس والرائد  ا       

  .ل االسالمي لعلم النفس في العالم اإلسالميفي مجاالت علم النفس، ورائد التاصي

إلى أسرته     اال ان نتقدم   لشبكة العلوم النفسية العربية،   ال يسعني واعضاء الهيئة االستشارية والعلمية  ازاء هذا الخطب االليم،     
لجلل، سائلين هللا جل في عاله  وذويه، وكافة علماء النفس المسلمين، بأخلص وأصدق مشاعر التعازي والمواساة في هذا المصاب ا

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocElzubairbashiadri-Bdri.pdf 
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            ان يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقـا، وان يدخله فسيح جناته، ويلهم أهله  
  اl العلي العظيموال حول وال قوة اال ب   وزمالئه وطلبته، جميل الصبر والسلوان، وإنا l و إنا إليه راجعون،  وذويه       

، أخا عزيزا، وزميال  "شبكة العلوم النفسية العربية"بفقده نفقد ابا من اباء علم النفس المؤسسين في العالم االسالمي، ونفقد في  
  فـاضال، أسند ظهرنا لعقدين من الزمن، عزائنا السرته ولجميع علماء النفس في العالم االسالمي، وأحسن هللا عزائنا جميعا

   

  لعين لتدمع وان القـلب ليجزع وانا على فراقك يا بروفسير مالك لمحزونون وال نقول اال ما يرضي ربناان ا

   

  "ِتي  يَـا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي إَِلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّة فـَاْدخُِلي ِفي ِعبَـاِدي َواْدخُِلي َجنَّ " 

  

   

  جمال التركي. د

 سسة العلوم النفسية العربيةرئيس مؤ 

 
***   ***   ***  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  
 
 


