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 علت ابزاري عادل شمردگی 
 آر. سی. اسپرول   نویسنده: 

شود که به معناي خالصه می  sola fideبه کرات در شعار  عادل شمردگی درخط مشی اصالحات 
عادل شمردگی  گوید  است که می   تعالیمینمایانگر    sola fide  ي ایمان» است. گزاره وسیله«تنها به 
 شود. ي ایمان محقق می وسیله تنها به 

ي ایمان میسر  وسیله را بهعادل شمردگی کلیساي کاتولیک رومی نیز  تعالیمبر مبناي تاریخ، 
عادل  ي است. ایمان شالوده و ریشه  عادل شمردگیي آغازین گویند ایمان، مرحلهداند. میمی 

 solaدر    fideي  اصرار دارد. پس واژهعادل شمردگی  ما است. روم به لزوم ایمان براي    شمردگی 
fide  کند، قسمت شود. چیزي که روم تأیید نمی به وضوح توسط روم تأیید میsola   است، زیرا با

عادل  است، صرف حضور آن براي تحقق  عادل شمردگی  ي  وجود آنکه ایمان، آغاز، شالوده و ریشه 
  – شویم  عادل شمردهکافی نیست. باید چیزي در کنار ایمان وجود داشته باشد تا ما شمردگی 

. شرط الزم چیزي است که باید وجود داشته باشد تا معلول یا پیامدي در پی آن آید،  شرطی الزم
 اما حضور آن به خودي خود تضمینی براي به وجود آمدن نتیجه نیست.  

مثالً، در شرایط عادي، حضور اکسیژن شرط الزم براي به وجود آمدن آتش است. اما از اقبال  
به وجود آوردن آتش کافی نیست. اگر چنین بود، هر   خوش ما، حضور اکسیژن به تنهایی براي 

گرفتیم. پس بین شرط الزم و شرط کافی، تمایز قائل  کردیم، آتش می بار که هوا را تنفس می 
 کند که نتیجه حاصل خواهد شد.  شک تضمین می هستیم. شرط کافی بی 

به  ت برا نساصالحات  توانیم تفاوت بین نگرش کاتولیک رومی و با در نظر داشتن این تمایز، می 
عادل  ببینیم. در نگرش روم، ایمان شرطی الزم براي  عادل شمردگی ي میان ایمان و رابطه

تنها شرط الزم، بلکه  نه شرط کافی براي آن. در نگرش پروتستانی، ایمان نه اما است، شمردگی 
اد پیدا کنیم، خدا  ماست. یعنی، زمانی که به مسیح ایمان و اعتعادل شمردگی شرط کافی براي 

کند. نگرش اصالحاتی، که نگرشی وابسته به  اعالم می   عادل شمردهقطع به یقین ما را در نگاه او  
 نیز ناگزیر وجود دارد. عادل شمردگی  کند که اگر ایمان حاضر باشد،  بیان می   کتاب مقدس است، 

،  عادل شمردگیتوانیم بدون تصور است، این است که می  غیر قابلآنچه در نگرش اصالحات 
توانیم بدون داشته باشیم و نمی عادل شمردگی  توانیم بدون ایمان،  ایمان داشته باشیم. ما نمی 

عادل  توانیم بدون ایمان، گوید ما نمی ، ایمان داشته باشیم. نگرش روم می عادل شمردگی
توانیم ایمان  ، ایمان داشته باشیم. می عادل شمردگیتوانیم بدون  داشته باشیم، اما می شمردگی  
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را نابود کند، به شکلی  مردگی  عادل شاي شویم که فیض  خود را حفظ کنیم، اما مرتکب گناه کبیره 
  تنها  ، همین که فرد، گران . اما از نظر اصالح اي نکنیم)(اگر توبه شایسته  که به لعنت دچار شویم

را براي خود حفظ  عادل شمردگی د و وضعیت رَداشته باشد کافی است تا فیض َب حقیقی ایمانی 
 کند. 

 نامه آمده است:در اعتراف 

عادل شمردگی  او تنها ابزار    عدالتدریافت و قرارگرفتن در مسیح و    بنابرایمان،  
 است.  

کنندگان شود. زمانی که تنظیم اي که براي رسیدن به هدف خاصی استفاده می ابزار یعنی وسیله 
ي قرن  است، از مناقشه عادل شمردگی مینستر نوشتند که ایمان تنها ابزار نامه وست اعتراف 

  –خبر داشتند. باید درك درستی از این خط مشی عادل شمردگی زاري شانزدهم بر سر علت اب 
 شود. داشت، زیرا به چگونگی نجات ما مربوط می  –عادل شمردگی  علت ابزاري  

  ي ارسطو بر اصطالح علت ابزاري از نظر تاریخی به قرن چهارم پیش از میالد مسیح، به فلسفه
هاي  گردد. ارسطو به دنبال توضیح تحرك و تغییر بود. به همین منوال، سعی داشت علت می 

مختلفی را که در تغییر وضعیت یا حالت چیزي نقش داشتند، جداسازي کند. چه ارتباطی به  
نیستیم. ناحق هستیم و موقعیت ما در   عادل شمردهي ما در این مطلب دارد؟ ما ذاتاً مسئله

عیار او را داریم. باید موقعیت خود را از  این است که استحقاق غضب تمام  پیشگاه خداوند
 درآوریم.  عادل شمردگی وضعیت محکومیت به وضعیت 

ارسطو چهار نوع علت را متمایز از هم برشمرد: علت صوري، علت فاعلی، علت غایی و علت مادي.  
ي علت ابزاري تبدیل  اساس ایده هاي چهارگانه او به پایه و علت ابزاري را ذکر نکرد. اما علت 

 شد.  

شده از معدن است.  اي از سنگ استخراجاي را مثال زد که در آغاز به شکل تودهاو مجسمه 
ي یک چیز.  ي اصلی سازندهي سنگ را به عنوان علت مادي تعریف کرد، یعنی مادهارسطو توده 

ي او که  یا طرح و نقشه ساز قرار دارد، اي است که در ذهن مجسمه علت صوري همان ایده
اي حاصل  خواهد محصول نهایی داشته باشد. پیش از آنکه نتیجه نمایانگر شکلی است که می 

اي وجود داشته باشد. علت فاعلی همان چیزي است که تغییر از سنگ به مجسمه  شود، باید ایده
ست که به آن  ساز است. او همان شخصی اشود و در این مثال، منظور همان مجسمه را موجب می 
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پوشاند. علت غایی، هدف از ساختن آن چیز است و در این مثال، منظور زیباسازي  ي عمل می جامه 
 باغچه است.  

دهد، ي آن تغییر رخ می وسیلهي علت ابزاري را، که به معناي ابزاري است که به توانیم ایدهمی 
سنگ را به مجسمه تغییر دهد،   يخواهد تودهساز می به این چهار علت اضافه کنیم. اگر مجسمه 

و چکش او ابزار هستند،   قلمباید سنگ را تراش دهد تا آن را شکل، صورت و صیقل دهد. 
شود. در زبان انگلیسی، اغلب ابزار را با کلمات  ي آنها تغییر، شکل داده می وسیلهابزاري که به 

 دهیم. » و «از طریق» نشان می وسیله«به

شود، وسیله ایمان یا از طریق ایمان محقق می به عادل شمردگی گفتند که  گران زمانی که اصالح 
ما ایمان، و تنها ایمان است. تنها ابزاري که نیاز  عادل شمردگی تأیید کردند که وسیله یا ابزار 

الزم  عادل شمردگی  داریم، تنها ابزاري که براي حرکت دادن ما از وضعیت محکومیت به وضعیت  
عادل  شدن نیاز داریم. براي    عادل شمرده اما ایمان تنها چیزي نیست که براي  است، ایمان است،  

اعالي او   عدالت شویم، به  عادل شمردهشدن به مسیح نیز نیاز داریم. یعنی براي آنکه  شمرده
عادل  ي او بر روي صلیب نیاز داریم. تمام چیزي که خداوند براي محقق شدن معیار و به کفاره 

مسیح برآورده کار    کاملداند، به صورت عینی درون و از طریق عمل  الزم می   و عدالت او  شمردگی
ي میان کاتولیک رومی و  ي کارهاي الزم را انجام داده است. کل مشاجرهشود. او همه می 

، بیشتر از آنکه به عمل عینی مسیح مربوط باشد، به چگونگی  عادل شمردگیپروتستان بر سر 
د؟  کنپیدا می  باطنیگردد. عمل عینی مسیح چگونه اقتضاي دریافت منافع عمل او توسط ما برمی 

ارائه دادند این بود: «درون و از طریق، یا  رسول پولس  تعلیمبر اساس  گران ح اصالپاسخی که 
گوییم دهد. زمانی که می وسیله و از طریق ایمان به تنهایی.» اما ایمان به تنهایی ما را نجات نمی به

شمردگی   عادلگوییم شود، در واقع می تنهایی محقق می ي ایمان به وسیلهبه عادل شمردگی 
 شود. وسیله و از طریق ایمان ما فقط به مسیح محقق می به

ها را ابزاري  ، غسل تعمید و توبه است. روم این آیین بنابر تعلیم روم  عادل شمردگیعلت ابزاري  
  نجاتی شود. تفاوت در میان آن نوع می  عادل شمردهوسیله و از طریق آنها فرد داند که بهمی 

  نجاتی ها توسط کلیسا) و آن نوع شود (یعنی از طریق اجراي آیین است که کشیشانه حاصل می 
نامه  شود. کل تفاوت در جهان همین است. اعتراف ه می تنهایی تجرب که از طریق ایمان به مسیح به 

  عدالت است، زیرا فقط از راه ایمان است که در عادل شمردگی گوید که ایمان تنها ابزار می 
یا   شایستگیي او، مسیح، مزایاي کفاره  عدالتکنیم. گیریم و آن را دریافت می مسیح قرار می 

عادل شود. «باشد اعطا می  ایمان داشتهما، آزادانه به هر کسی که عادل شمردگی زمینه عینی 
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عالوه اعمال نیکو، بلکه  ي ایمان به وسیله). ما نه به17: 1 .» (رومیان د نمودخوا زیستایمان  به
شویم. تنها چیزي که براي ورود به قلمروي پادشاهی  می   عادل شمردهتنهایی  ي ایمان به وسیلهبه

 تنهایی است.  مسیح به کار ایمان یا اعتماد به  خداوند نیاز است، 

او است.    شایستگیمسیح،    عدالتما  عادل شمردگی  بستر  ما نیست.  عادل شمردگی  بستر  ایمان،  
تنهایی است. علت  مسیح به عدالت ما، عادل شمردگی گفتند که علت افتخارآمیز  گران اصالح

عادل  تنهایی ي ایمان بهوسیلهگوییم به ما ایمان است، اما زمانی که می عادل شمردگی ابزاري 
عادل  ي  ایم، منظورمان این نیست که ایمان عملی افتخارآمیز است که چیزي به زمینه شده   شمرده

 کند.ما اضافه می شمردگی 

ي  وسیلهبه عادل شمردگی  ، به  گویندکند؟ افرادي وجود دارند که می در عمل چه تفاوتی ایجاد می 
کنند که گویی عملی افتخارآمیز  تنهایی اعتقاد دارند، اما به شکلی به ایمان خود اتکا می ایمان به 
دهند. اینکه شخصی از ایمان  براي برآورده ساختن شروط عدالت خداوند انجام می یا نیکو 

کران ی ب   شایستگی ت دادن،  ي نسبوسیلهکند. به به او اضافه نمی   شایستگیبرخودار باشد، هیچ  
ي  وسیلهتنها به شود.  مسیح است که به او نسبت داده می   شایستگیکند، اما این  به او اضافه می 

مسیح را دریافت کنم و این هیچ افتخاري ندارد. تنها کسی که   شایستگیتوانیم ایمان می 
تواند ما را نجات دهد مسیح است، و تنها راه دسترسی به او، راه ایمان است. ما در زندگی  می 

 ما.  نجاتاو براي  عدالتخود در چیز دیگري قرار نداریم به جز مسیح و  
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