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وحدت و مبانی بوجود آمدن آن در جامعه اسالمی مقوله ایست که چه در قرآن و روایات و چه در نزد  

مسلمانان و بررسی وضعیت جوامع اسالمی و اختالف میان اندیشمندان اسالمی مورد توجه بسیار بوده است. 

اما مروری بر تالشهای صورت  تاثیرات منفی این امر در این جوامع گواه اهمیت پرداختن به این موضوع است.

بایستی با تکیه بر  بنابراین. پابرجاستگرفته در این حوزه نشان می دهد هنوز برداشتهای متفاوت از این مقوله 

با وجود  بنیادین از مفهوم وحدت را شناخت. از آنجا که زیرین و هایمنابع مورد اتفاق مذاهب مختلف، الیه

است که قرآن چه  ی صاحبان فکر دراین حوزه وجود ندارد. بدیهیاین هنوز منشوری واحد و مورد قبول قاطبه

تواند منبعی مطلوب در تبیین به لحاظ اتقان و چه به لحاظ مقبولیت عام در میان مذاهب گوناگون اسالمی می

 .د وحدت باشدعوامل ایجا

ای در مقام جمع آوری داده پژوهش حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی و با بهره گیری از روش کتابخانه

ی وحدت را از منظر قرآن کریم بازخوانی نماید. در این نوشتار، مبانی وحدت در چهار دسته کلی ها مقوله

ه آیاتی که که در این مقوله، مبانی وحدت را بیان مورد مداقه قرار گرفته است. مبانی وحدت از نگاه قرآن ب

کاود و عقل را به مبانی فکری و عقلی وحدت را میدوم پردازد دسته اول مباحث مقدماتی و دسته نموده می

عنوان منبعی مورد پذیرش مذاهب اسالمی معیار دریافت مبانی وحدت قرار می دهد. مبانی اخالقی وحدت نیز 

ی را بررسی می نماید که اصول اخالقی مورد تاکید دین را در بستر سازی وحدت مؤثر می ی سوم از مباندسته

بیند. دسته چهارم مبانی رفتاری وحدت را بررسی نموده که در آن رفتارشناسی مطلوب در جوامع اسالمی شامل 

 مواردی گسترده تر از مبانی اخالقی را در مقام مبنا سازی برای وحدت کاوش نموده است.

پیشرفت در زمینه های گوناگون خواسته دین و قرآن است و این در سایه شود که در این مسیر دریافت می

باشد. تا زمانی که وحدت براساس مبانی آن از منظر قرآن همچون اتحاد و همبستگی مسلمانان امکان پذیر می
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