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 چکیده

عصمت الزمه نبوت و رسالت شمرده شده و به عنوان یکی از ارکان مهم نبوت، در ادیان توحیدی به شمار می 

دارد. یهودیان، آید. عمده مباحث عصمت، در مراحل و گستره آن است که میان ادیان اختالف نظرهایی وجود 

ای از مسلمانان، پیامبران را فقط در مقام ابالغ وحی معصوم می دانند و عصمت را در اعمال و مسیحیان و عده

رفتارشان نمی پذیرند؛ در مقابل، گروهی از مسلمانان، پیامبران را در همه مراحل و مراتب، معصوم دانسته، آنان 

ند. ماهیت و گستره عصمت هم از جمله مباحثی است که در قرآن و را از هرگونه گناه و خطایی مبرا می شمار

باشد. آیاتی از قرآن و عباراتی از عهدین، گویای عصمت پیامبران در عهدین دارای اشتراکات و افتراقاتی می

باشند. هرچند قرآن و عهدین عصمت پیامبران در دریافت و ابالغ وحی را مراتب و قلمروهای مختلف آن می

یرند؛ اما در قرآن نه تنها عصمت در تمام مراحل و حدود آن برای پیامبران وجود دارد، بلکه باالتر از آن، می پذ

مسأله ترک اولی نیز مطرح شده، که در یهودیت و مسیحیت وجود ندارد. یهودیت و مسیحیت، پیامبران الهی را 

صی خود دچار گناه و خطا شوند. این مانند انسان های عادی می پندارند، که حتی ممکن است در اعمال شخ

تحقیق بر آن است که با مطالعه تطبیقی مفهوم، مراحل و گستره عصمت در قرآن و عهدین، حقیقت و ماهیت آن 

را روشن کرده و با پیش فرض اعتبار کتب مقدس، اشتراک ها و افتراق های عصمت انبیا را بررسی کند. روشن 

ادیان و وجود اصول و مبانی مشترک آن ها، )حتی با وجود تحریف در است که به دلیل آسمانی بودن این 

عهدین( اشتراکات زیادی از این بررسی حاصل شده و حتی برخی از اختالفات در آن، قابل توجیه و تأویل 

بوده و می توان تا حد ممکن آن ها را تعدیل کرد. در نتیجه می توان برای هریک از مراحل عصمت، شاهد و 

 آورد که قابل تأمل است. دستبهی از قرآن و عهدین نمونه ا
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