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 مفهوم شناسی عصمت در قرآن کریم وروایات )اعم از شیعه و سنی(

 1فرحناز رجب زاده

 چکیده

هاست، خداوند بررا  سسرندن بره ایرظ من ر س،      ها، هدایت و تکامل آناز آنجایی که هدف از آفرینش انسان

قررآن کرریب بره     هایی سا دس کمال طهاست و عصمت برگزیده است تا الگ یی برا  تعالی امت باشند، لراا انسان

اما ایظ تبعنت و الگ برداس  دس ص ستی محقق خ اهد شد کره بره    تبعنت کامل از سهبران الهی، امر نم ده است؛

هرا اعتمراد و   تنزیه و مص ننت انبنا  الهی از گناه و اشتباه و هرگ نه کج اندیشی عقندتی و کرج سو  عمیری آن  

 اطمننان داشته باشنب.

مقام سسالت متق ّم به دو عنصر اسرتعداد و اسرتحقاو و تّل رل و لاره الهری       شکی ننست که ننل انسان به

بایست دس نّس خر یش اسرتعداد و آمرادگی  زم سا    است، بدیظ معنا که پنامبر پنش از انتصاب به ایظ مقام، می

هردایت   داس امر هدایت الهی ش د و تحقق امرر ایجاد کرده باشد تا به دسیافت وحی آسمانی مّتخر گردد و عهده

منس س نخ اهد ب د مگر با معص منت هادیان امت؛ لاا عصمت مایق و فراگنر برا  سهبران الهی ضروس  اسرت  

هرا از هرگ نره آلر دگی و      ساحت قدس آنها افزون بر خالص کردن، صنقل دادن و تخینهزیرا معص منت آن

دهد و بدیظ ترتنب با عصرمت  ز خبر میها به زی س طهاست ننناپسند  عمد  و سه  ، از تجینه و آساستگی آن

 اعتماد  سا بسته است.ها  بی  سوزنهمایق از خاا  عمد ، سه  ، عیمی، عمیی، ... همه

ن رران    آسا  صراحب معرکره  که یکی از اص ل مسیب کالم شرنعی اسرت؛   بر همنظ اساس عصمت پنامبران

ایظ ساستا متکیمان و مّسرران امامنره برر ایرظ      ها  گ ناگ ن دسها  متّاوت و برداشتاست و با وج د دیدگاه

انرد و عصرمت     گناهان کبنره و صغنره، قبل و بعد از بعثت، عمداً و سه اً مص نن رند که سهبران الهی از همه

  ها  دینی، مر سد اتّراو دانشرمندان شرنعی، بیکره همره      ها  وحنانی و آم زهپنامبران دس دسیافت و ابالغ پنام
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