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ئَّ قذ صبق ػهًبء انغشة بًب ٚبذٔ أٌ انفبسابٙ كبٌ يخفطُبً ألًْٛت حٕاجذ يفٕٓو انضؼبدة نكٙ ٚكخًم بُبء انًؤصضت انقٕٚت ٔانؼبدنت، ٔبٓزا ف 

نقذ ، يٍ كبٌ ػهٗ ٔػٙ بشيزٚت يب كبٌ ٚذػٕا نّبزنك َبشاصبً ٚٓخذ٘ بّ َظشٚت انفبسابٙ فٙ انخأصٛش نبُبء انذٔنت، فكبَج  ػٍ ػششة قشٌٔٚزٚذ 

حفطُج األيى انًخحذة إنٗ أًْٛت انضؼبدة فٙ بُبء انًؤصضت، ٔٔضؼج حقشٚشْب انز٘ حُششِ شبكت حهٕل انخًُٛت انًضخذايت انًخًزم فٙ حقشٚش 

ًخحذة إنٗ قٛبس يؼذل انضؼبدة نشؼٕبٓب نهًضبػذة فٙ حٕجّٛ صٛبصبحٓب انضؼبدة انؼبنًٙ، ٔانز٘ ٚذػٕا انذٔل األػضبء نهجًؼٛت انؼبيت نأليى ان

 1، ػقذ االجخًبع األٔل نأليى انًخحذة سفٛغ انًضخٕٖ حٕل "انضؼبدة ٔانشفبِ: ححذٚذ ًَٕرس اقخظبد٘ جذٚذ، ٔفٙ 2012 صُت ٔفٙ ،انؼبيت

ً ببػخببسِ أٔل يضح ػبنًٙ نهضؼبدة فٙ انؼبنى، طذس حقشٚش انضؼبدة انؼبنًٙ األٔل كُض أصبصٙ نالجخًبع، ٔنفج اَخ 2012أبشٚم  ببْب دٔنٛب

 .ٓب دساصت انحبنتححُٛذ حذد انخقشٚش حبنت انضؼبدة انؼبنًٛت ٔأصببة انضؼبدة ٔانبؤس ٔاٜربس انًخشحبت ػهٗ انضٛبصبث انخٙ أظٓش
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ٚكٍ ًٚخهك انًؼُٗ انخطبٛقٙ انكبيم نًفٕٓو انششبدة فٙ ػظشِ إالّ أٌ يذُٚخّ انفبضهت كبَج حخًخغ فٙ شكهٓب انطٕببٔ٘ سغى أٌ انفبسابٙ نى  -1

 بأْى يقٕيبث انحكى انششٛذ أٔ انحكى انظبنح.

يظطفٗ طقش، جبء ركش انكزٛش يٍ ْزِ انششٔط فٙ يٕضٕع خظبل أْم انًذُٚت انفبضهت فٙ كخبة َظشٚت انذٔنت ػُذ انفبسابٙ، حأنٛف  2

1989. 

3 boulemkahel.yolasite.com/resources 
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1- https://www.albayan.ae/sports/2005-10-22-1.109771 

جذٚش ببنزكش أٌ انفبسابٙ ال ٚقظذ ببنًذُٚت يب َفًّٓ َحٍ انٕٛو يٍ ْزِ انكهًت. فٕٓ ٚقظذ ببنًذٌ: " أشكبل االجخًبع ٔإَٔاع انشٔابظ   -2

نخٙ حجؼم انُبس فئبث ٔطٕائف ٔدٔل ٔإيبساث". كًب حؼذ انًذُٚت كزنك فٙ َظشِ رنك االجخًبع انًخًذٌ، أ٘ االجخًبع االجخًبػٛت ٔانفكشٚت ا

إنّٛ  انز٘ ٚشبظ انُبس بشٔابظ اجخًبػٛت ٔ فكشٚت ٔدُٚٛت يؼُٛت، ٔ انًٓى ببنُضبت إنّٛ ْٕ َٕع ْزِ انشٔابظ ال غٛش ٔ ْزا ببنضبظ يب كبٌ ٚشٛش

انًذُٚت انفبضهت، أ٘ انًٓى يٍ ٔساء ػًم انفبسابٙ ْٕ اٜساء) انشٔابظ انفكشٚت ٔ انذُٚٛت( انخٙ حجؼم انُبس طٕائف ٔ  ػُٕاٌ كخببّ آساء أْم

 .82،ص 1993، صُت 6أيًب. اَظش إنٗ كخبة دمحم ػببذ انجببش٘، َحٍ ٔ انخشاد)قشاءة يؼبطشة فٙ حشارُب( انًشكز انزقبفٙ انؼشبٙ بٛشٔث، ط
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خى ػهٗ إرشْب اخخٛبس انشئٛش ػُذ انفبسابٙ فٙ أرُخب ػشش خظهت، صخت يُٓب يخؼهقت ببنفطشة ٔانطبغ ٔصخت يخؼهقت ببنٓٛئت حخًزم انخظبل انخٙ ٚ -1

 ٔانًهكت.
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 .  256. دمحم بٍ إصًبػٛم انبخبس٘. صُت انٕفبة 6011. 5581طحٛح انبخبس٘/ -1
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انخٙ ٚبذٔ يٍ خالل َظٕص انفبسابٙ أَّ كبٌ ػهٗ ػهى فٙ يٍ انًؼشٔف أٌ انجٕدة انخُظًٛٛت ْٙ أحذ األسكبٌ انخًضت نهحكٕيت، ٔ -1

 اإلحبطت بٓب نبُبء يذُٚخّ انفبضهت.
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Institutional Reform in Islamic Thought 

(Philosophical Approach) 

 

This main aim of this study was to identify the experience of one of the most important 

Islamic philosophers in the issue of institutions building. In addition, it aimed to analyze 

the possibilities of  benefitting from this experience in addressing the obstacles facing the 

process of institutions reform. 

In order to achieve its objectives the study utilized the analytical approach. 

The main findings of the study indicated that the ideas and treatments presented by the 

Islamic thought in the field of institution building outweigh the rules produced by 

contemporary thought in this area. 

Keywords: utopia, rationality, corruption, happiness, justice, Utopia antagonists, 

governance indicators. 


