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ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﯾﺎن
دانلود منابع سیر مطالعاتی ادیان

ﺑﺮﻫﺎن ﻫﺎی اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎی اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﻣﺮو
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 :چکیده
اعتقاد به وجود خداوند ،عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است.
در منابع اسلامی ،دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلسفه نیز برهان
های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند .امام رضا )ع( در مناظره های مختلف خود با
عمران صابی ،جاثلیق ،سلیمان مروزی و مرد زندیق در مرو ،دلایلی برای وجود خداوند
برشمردند .این مقاله با تحلیل فرمایش های امام)ع( در آن مناظره ها ،به دنبال اشاره
های احتمالی ایشان به برهان های اثبات وجود خداوند است .براساس نتایج بررسی حاضر،
برهان های حدوث ،حرکت ،نظم ،امکان و وجوب و صدیقین از برهان های مورد اشاره امام)ع(
بودند .حتی بعضی از عبارتهای مورد استفاده ایشان طوری بیان شده اند که به اعتبار
.گوناگون ،ناظر بر برهان های مختلف است
کلیدواژگان  :امام رضا)ع( ،برهان ،حدوث ،حرکت ،نظم ،امکان و وجوب ،صدیقین ،مناظره ها
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