
 فقه به مثابه
تئوری اقامه عدل

معیار عدالت را نه در حوزه کشف نظر شارع، بلکه باید 
در حوزه اجرای نظر شارع در جامعه وارد ساخت.

دکتر عادل پیغامی
عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد
 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق؟ع؟

کشف و اجــرا شد، ولی این  گر نظری از شــارع  یعنی ا
کرامت  نظر شارع باعث وهن اسالم، تخریب انسان و 
انسانی و باعث ظلم شد -ولو اینکه حدیثی است- آیا 
جای تردید دارد؟ البته منظور در بعد مشکوک است 
که حوزه اجتهاد است، آیا  نه مسلمات دین. در جایی 
گر نتایج، غلط از آب در  که ا مجتهد این حق را دارد 
که فهم از دین اشتباه  کرد  کند؟ باید سؤال  آمد، سؤال 
بوده است یا اینکه در مقام اجرا، بد عمل شده است 

)چون نظریه درست است(.
فقیه سه شأن دارد: افتاء که صرفًا در پی کشف نظر شارع 
که دو شأن اجرایی فقیه هستند.  است، قضاء و والء 
بخشی از دین و اجتهاد در شأن والء فقیه است؛ مثاًل 
فرموده اند که ربا حرام است. حرمت ربا را با چه ساختار، 
کــرد؟ نحوه اجــرا می تواند  سازمان و نهادی باید اجــرا 
تبعات مختلفی داشته باشد. می توان به نحوی اجرا 
گهان افزایش یابد. آیا دین می خواسته  که نابرابری نا کرد 
که نابرابری افزایش یابد؟ آیا می توان مقدس مآبانه صرفًا 
کاری به این مسئله نباید داشت و مکلف به  که  گفت 
اجرای حرمت ربا هستیم؟ دین چنین اختیاری نداده 
است. مسئله بر سر واجبات تعبدی و توصلی شهید 

نیازمندی فقه به معیار عدل
کاماًل مبتنی بر  در اندیشه اسالمی، علوم انسانی نظری 
الهیات بالمعنی االعم است و اساسًا کل علوم انسانی 
نظری باید مبتنی بر بحث توحید باشد. علوم انسانی 
کاماًل مبتنی بر الهیات است. تعبیر حضرت  عملی نیز 
کامل اداره انسان  امام از فقه که می گویند نظریه واقعی و 
گهواره  که از  و تمام شئونات انسان )کل علوم انسانی( 
گور است ]1[ یعنی چه؟ یعنی فقه نیمی از همه علوم  تا 
ی است با علوم  انسانی اسالمی است؛ یعنی فقه مساو

انسانی اسالمی عملی.
ک  ک در فقه چیست؟ آیا مال حال با این نگاه، مال
که صرفًا با یک قاعده نقلی، نظر  در فقه، این است 
معصوم؟مهع؟ کشف شود؟ تا اینجا شکی نیست و باید نظر 
کرد. بسیاری اوقات  معصوم؟مهع؟ را کشف و به آن عمل 
نظر معصوم؟مهع؟ واضح و مبرهن است؛ اما در بسیاری 
اوقات دیگر، نامعلوم که نیازمند اجتهاد است. در اجتهاد، 
یک سری معیارهای پیشینی نسبت به کشف نظر شارع 
که آن معیارها عمدتًا زبان شناختی، اصولی،  وجود دارد 
که  قواعد فقهی یا تفسیری هستند. پرسش اینجاست 

آیا نیازمند معیارهای پسینی نیز هستیم؟
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مطهری است ]2[. خیلی از واجبات، بعد عقالنی دارند 
که  )واجب توصلی(: نمی توان امربه معروف را هرگونه 
ک چیست؟  کرد. برای تمایز نظر شارع، مال می توان اجرا 
چون شارع که صرفًا قالبی و شکلی حرف نمی زند. یکی 

ک های شارع، عدل است. از مال
پس علوم انسانی اسالمی و فقه نمی توانند خود را از 
معیار عدالت فارغ بدانند؛ اما بیان این جمله لغزشی 
ک دارد. با رفتن به ســراغ تدوین قواعد  بسیار خطرنا
و احکام فقهی مبتنی بر پایه عدل، آنچه اوال به ذهن 
که از روش های فقهی اصیل و  می رسد مواردی است 
روش اجتهادی جعفری و جواهری دور است. به همین 
دلیل، فقهای شیعه معتقدند عدل به عنوان یک معیار 
برای احکام فقهی نمی تواند مطرح شود. این امر ناشی 

از یک آسیب شناسی درست است.
که فقه از  اما از طرف دیگر شهید مطهری معتقد است 
روح عدالت تهی شده است. تمام پیامبران برای اقامه 
قسط آمده اند؛ اما اقامه قسط در قواعد فقهیه چگونه 

بروز و ظهور پیدا می کند؟

نگاه فرایندی فقه به عدالت
عدالت پژوهی نیازمند یک ورود فلسفی اســت )در 
کشف پایه های حقیقی و  حکمت نظری و عملی: در 
اعتباری مسئله عدالت(. ورود فلسفی دیگری نیز الزم 
است که خود عدالت به عنوان یک معیار برای حکمت 
عملی و علوم انسانی اسالمی عملی است. به این منظر 
هم نمی توان بی تفاوت بود. منتهی در مباحث فلسفی 
یات، قاعدتًا بحث فلسفه فقه مطرح می شود و  اعتبار

متأسفانه هنوز، نحوه ورود عدل در فلسفه فقه، تمهید 
و تدوین نشده است. بخشی از این امر در فقه، خودکار 

بوده است.
گوستین و  که مثاًل سنت آ کردند  برخی شبهه ای طرح 
کوئیناس، علمای بزرگ قرون وسطی، قبل و بعد،  توماس آ
پایی، نسبت به عدالت سؤاالت  در فضای یونانی و ارو
یادی داشتند و سؤال از »دستمزد و قیمت عادالنه« در  ز
کتاب ها و نوشته های آنان موج می زند. پس چرا همان 
کلمه عدل  زمان در بین علما و فقها و حکمای شیعه، 
این قدر مهجور است؟ چرا در هیچ یک از نوشته های 
فقهی، سؤال و دغدغه قیمت عادالنه نیست؟ سپس 
گر از شهید مطهری هم  که ا جمع بندی این می شود 
که فقه از روح عدالت تهی شده ]3[،  شنیده باشیم 
یخی نسبت به مسئله  به نظر می رسد بــه صــورت تار
عدل بی توجه بوده ایم. حتی فقهای بزرگ نیز به عدل 
نپرداخته اند. این اشکال وارد نیست. ضمن اعتقاد به 
سخن شهید مطهری، باید یک تفسیر عام از آن ارائه 
کرد. چنین تفسیری نیازمند مقدماتی است. از جمله 
که می توان عدالت را به سه  تقسیم عدالت. به این نحو 
یعی«. عدالت  کرد: »پیشینی، فرایندی و توز نوع تقسیم 
که پس از انجام معامله و  یعی مربوط به این است  توز
یع  که نتایجی را حاصل شد، باید بار دیگر توز تعاملی 
گیرد. به طور مثال، دو تیم فوتبال با هم بازی  صورت 
می کنند و نتیجه 2-1 می شود. حال امتیازات را باید 
یعی مبتنی بر پیش فرضی  کرد. این عدالت توز یع  توز
است: مشکل شکست در تعامالت، شکست غبن و 
که ممکن است  انواع اختالالت قابل تصور در تعامالت 
ی دهد. پس حتمًا باید یک بار نیز در  در یک بازی رو

یعی مجدد داشت. کار، توز آخر 
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که فقه از روح عدالت  شهید مطهری معتقد است 
تهی شده است. تمام پیامبران برای اقامه قسط 
آمده اند؛ اما اقامه قسط در قواعد فقهیه چگونه 

بروز و ظهور پیدا می کند؟



در فقه نیست و توسط برخی دستاویز شده، مردود است. 
که واژه »قیمت عادالنه« را  جستجوهای ظاهربینانه 
جستجو می کنند، که در اندیشه اقتصادی فراوان است، 
که دستمزد عادالنه در قرون وسطی فراوان  و می گویند 
بحث شده است اما مسلمانان این بحث را مطرح 

نکرده اند نیز مردود است.
اشکال دیگری نیز در این شبهه هست: اندیشه رومی و 
یونانی از عهد عتیق و از قبل از افالطون و ارسطو، شروع 
شد و با ارسطو پایه گذاری جدی شد و در تمام سنت 
فکری اروپایی- یونانی- رومی وارد شده است و تا دوران 
مدرنیته پیش آمده و مدرنیته هم در آن اشکال سرگردان 
است. این اشکال، »ذات گرایی essentialism« است. 
ذات گرایی به مفهوم یونانی، سقراطی و ارسطویی در 

اسالم نیست و در نتیجه، اسالم در تحیر نمی ماند.
که ذات گــرا -کسی  گفت  در توضیحی ساده می توان 
که مثل ارسطو، ذات گرای محض است- برای مداد در 
که مثاًل 12  حاق واقع، یک قیمت عادالنه قائل است 
تومان است و غیرازآن غیرعادالنه است. پس باید به این 
سمت رفت که عدد 12 کشف شود و این همان عدالت 
ذاتی است. شهید مطهری معتقد است که »عدل الهی« 
غیر از »عدل اجتماعی« است. اینجا مسئله عدل الهی 
نیست. عدل الهی در ذات خداست که چندان هم قابل 
درک نیست ولی در حوزه اجتماعیات و انسانیات، با 
عدل ذات گرایانه مواجه نیستیم. قیمت عادالنه مداد، 
که در تابعی از  در بازه ای می تواند چیزی تعریف شود 
مقتضیات زمان و مکان، جابجا می شود. پس با یک 

عدل پویا و دینامیسمی از عدل مواجهیم.
این اشتباهی بود که غرب در زمان اسکوالستیک و قبل از 
آن کرده است و همان اشتباه باعث شد مدرنیته راه خود 

کار، عدالت را  عدالت فرایندی، سعی می کند در حین 
گر می خواهیم فوتبال منصفانه ای داشته  کند. ا رعایت 
که خود قاعده ها را  باشیم، عادالنه بودن به این است 
جوری بچینیم تا بازی عادالنه اتفاق افتد و خود نتایج، 
یعی  حتی االمکان عادالنه باشند. پس بین عدالت توز
و فرایندی، اصل و اولویت، عدالت فرایندی است. 
یعی برای  گر فرایندی دچار ضعف بود، عدالت توز ا
جبران وارد می شود. قوت اعمال عدالت فرایندی، 
یعی را به حداقل می رساند. البته  اعمال عدالت توز
که در عالم  در سیستم های واقعی اجتماعی- انسانی 
ممکن الوجودند، هیچ وقت، رانــدمــان، صد نیست. 
همیشه راندمان دچار نقصی می شود. به همین علت، 
عدالت توزیعی همواره پررنگ است. در عدالت توزیعی 
نیز از ابزارهای دائمی مثل خمس، زکات و ... استفاده 
می شود ولی عدالت فرایندی، اولویت بیشتری دارد. 

عدالت تکوینی نیز عدالِت آغاز است.
یخ اندیشه یونانی  که در تار پس در پاسخ به این شبهه 
و قرون وسطا )حکمت مدرسی Scholastic( به نسبت 
که  گفت  اسالم، عدالت بیشتری دیده می شود؛ باید 
نگاه اسالم، نگاه به عدالت تکوینی و فرایندی است 
که به عدالت  یعی؛ برعکس غرب  نه عدالت صرفًا توز
توزیعی اولویت داده است. عدالت تکوینی و فرایندی فقه 
گر کلمه عدل در نرم افزار جامع فقه اهل بیت  کجاست؟ ا
جستجو شود، چیزی به دست نمی آید ولی تک تک 
قواعد فقهی، به نوعی در پازل عدالت فرایندی هستند.

پس وقتی به دنبال حکم شارع هستیم در حقیقت به دنبال 
عدل هستیم و اساسًا شارع جز عدل حکم نمی کند. پس 
خیار غبن، سازوکاری است که در قراردادها برای عدالت 
فرایندی چیده اند. منع غرر، عدالت فرایندی است. 

پس عدالت ذیل »بایدونبایدهای« فقه واضح است.
گفته می شود عدالت در فقه  با ایــن وصــف، چطور 
که عدالت  نیست؟ این تفسیر از جمله شهید مطهری 
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نگاه اســالم، نگاه به عدالت تکوینی و فرایندی 
که   توزیعی؛ برعکس غرب 

ً
است نه عدالت صرفا

به عدالت توزیعی اولویت داده است. 



فقه تهی از عدل؟
که قائل است خداوند  پس باید دید چرا شهید مطهری 
جز عدل نمی کند و شارع هم جز عدل نیاورده است و 
تمامی احکام اسالم هم بر اساس عدل است و مبتنی 
که روح عدالت  بر حق است، این جمله را بیان نموده 
در فقه تهی است؟ به نظر نمی رسد بتوان ساده اندیشانه 
که  کرد. او سخنی نمی گوید  با شهید مطهری برخورد 
کل تولیدات فقهی و خروجی های این دوره 1400 ساله 
را زیر ســؤال بــرد. ایشان نگاه خاصی دارد. این نگاه 
برمی گردد به اینکه »فلسفه اجتماعی اســالم« دچار 
کمیت  مشکل شــده اســت؛ یعنی اســالم در مقام حا
است و به عبارت دیگر، حوزه اجرا را زیر سؤال می برد. این 
کمیت  سخن درست است زیرا فقها به این دلیل که حا
نداشته اند، به طورکلی وارد شأن والء و قضاء نشده اند. 
در واقع وقتی می گوید روح عدالت در اندیشه فقه نبوده 
کمیت بر  گفت چون والء نکرده اند و حا است، باید 
اساس فقه نداشته اند، چنین است. فقها به دلیل عدم 
کمیت، مسئله های اجتماعی را بر اساس فقه حل  حا
نکردند )معرفت عملی(. واژه »فلسفه اجتماعی« شهید 
مطهری در تطبیق با تعریف امام خمینی؟هر؟ دقیقًا به 

معنای فقه است.
گیرد؛ مثاًل  الزم است در این خصوص تبیینی صورت 
یک عده روشنفکر سعی می کنند عدل را وارد احکام 
کنند و احکام را زیر سؤال برند و مسئله افتاء را  فقهی 
مخدوش نمایند؛ درحالی که بحث اساسًا در مقام افتاء 
گر روش شناسی دقیقی با همان روش شناسی  نیست. ا
گرفته شود و درجه باالیی  فقه جعفری در حوزه افتاء پی 
کاشفیت نسبت به نظر شارع باشد، حتمًا به عدل  از 
رسیده ایم؛ چون دین چیزی جز عدل نیست. »کلما حکم 
به العقل حکم به الشرع« و هر دو »حکم به العدل« و در 

واقع »حکم بالعدل« هستند.

کنار گذارد. اقتصاددانان، با  که عدل را  را در این ببیند 
2000 سال تالش بشری خود برای کشف قیمت عادالنه، 
کنند، در نتیجه صورت مسئله  نتوانستند مسئله را حل 
 ،Just price،ک کردند. گفتند به جای قیمت عادالنه را پا
»قیمت تعادلی equilibrium price« را بحث می کنیم. 
که به جای حل مسئله،  ایــن نکته ضعف آن هــا بــود 
کردند؛ چراکه قیمت تعادلی الزامًا  ک  صورت مسئله را پا

قیمت عادالنه نیست.
اما تمدن اسالمی دچار این مشکالت نشده است؛ زیرا 
از ابتدا، این اشتباه را مرتکب نشد و ذات گرایی غلط را 
به عدالت بار نکرد. ذات گرایی، نوعی جزمیت و نگاه 
استاتیک برای آن ها ساخته است. در اندیشه اسالمی 
این نگاه استاتیک، جایگزین دینامیسم و پویایی نشد. 

پس عدل استاتیک و دینامیک تمایز می یابند.
در اندیشه اسالمی، فقه و فقه االقتصاد، »عدالت پویا« 
دیده می شود. البته پویایی، درجه ای از پیچیدگی را رقم 
که ساده انگاری های موجود در غرب، مسئله را  می زند 
حل نمی کند بلکه خراب تر می کند. ورود عدل در مسئله 
فقه به آن نحو تکوینی و فرایندی اســت؛ مثاًل شهید 
صدر معتقد است ابزار نمی تواند در »حیات و احیاء«، 
کند بلکه باید دستمزدی باشد ]4[. این یک  سهم بری 
که با این  قاعده و نهاد است. یک قاعده بازی است 
قاعده چیدن، اسالم بسیاری از فرصت های خروج از 
کرده است. ورود اسالم، پیشگیری  عدل را پیشگیری 
یعی نوعی درمان است که  است و نه درمان. عدالت توز
برای جبران وارد می شود و به نظر، ورود اسالم عاقالنه تر 
که در حوزه فقه به ظاهر،  است. به همین علت است 
عدل مشاهده نمی شود ولی فقه اسالمی مبتنی بر عدل 

است و مگر می تواند خارج از عدل باشد؟

13
97

ن 
ستا

 تاب
ل،

ه او
مار

| ش
ی 

اع
تم

اج
ت 

دال
ه ع

نام
صل

ف

11

ورود اسالم، پیشگیری است و نه درمان. عدالت 
که برای جبران وارد می شود  توزیعی نوعی درمان است 

و به نظر، ورود اسالم عاقالنه تر است.



اشتباه در کشف و اجرای حکم فقهی
کتفای صرف به جمله مدنظر از شهید مطهری،  با ا
گفت ایشان از شیعه گری خارج و معتزلی شده و  باید 
در مجموعه اندیشه شیعی نمی گنجد. ولی با شناختی 
که شأن  که از شهید مطهری وجود دارد می توان فهمید 
بحث، »فلسفه اجتماعی اسالم« است. با این نگاه، 
کنند  کسانی سوءاستفاده  از این جمله ممکن است 
و بگویند هرچه دین می گوید عدل است و تفسیری 
معتزلی از این جمله کنند. درحالی که شیعه می گوید هر 
آنچه عدل است دین می گوید و هر آنچه دین می گوید 

عدل است. در واقع شیعه بین این دو جمع می کند.
کتاب مبانی  منتها درباره این جمله شهید مطهری در 
اقتصاد اسالمی باید چند نکته را متذکر شد. اواًل به 
کرده و جمله را  کم دقتی  نظر می رسد، ایشان در اینجا 
که می توان از آن سوءاستفاده  کرده است  طوری بیان 
کرد. ثانیًا شهید مطهری وقتی می گوید  و سوءبرداشت 
که باید  عدل در سلسله علل احکام است نمی گوید 
عدل را به شکل یک معیار پیشینی در استنباط احکام 
که  مورد استفاده قرار دهیم بلکه منظور ایشان آن است 
باید عدل را به عنوان یک »مناط« در استنباط احکام 
کنیم ]6[. بیشتر ظهور و بروز سخن شهید مطهری  وارد 
درباره بحث عدل در فقه، در عرصه قضاء و والء است 
و سهم کمتر آن در بحث افتاء است. منظور این نیست 
که عدل در بحث افتاء اصاًل جایگاهی ندارد بلکه عدل 

بیشتر ناظر به قضاء و والء است.

که حکم حرمت ربای مستخرج  اما بحث اینجاست 
از نگاه عادالنه مقام افتاء، چگونه اجرا می شود و اجرا 
گام اول باید عادالنه  چگونه باید عادالنه باشد؟ در 
کفایت  که همان روش هــای سنتی  کرد  کشف حکم 
می کنند زیرا حکم خدا، عادالنه هست و کشف عادالنه 
معنا ندارد؛ اما اجرای عادالنه محل سؤال است. شهید 
مطهری می گوید فردی برای اینکه امربه معروف و نهی از 
گناه دیگر هم بابت یک واجب انجام داد.  منکر کند، 6 
که واجب هم در مقام اجرا می تواند  پس معلوم است 
که عدل وارد  به شکل حرامی اجرا شود. این دغدغه 
که  کند  کسی فکر  فقه شــود درســت اســت امــا نباید 
عدل را به عنوان معیار کشف نظر شارع می خواهد وارد 
کند؛ در این صورت معتزلی شده و از دایره شیعه  فقه 

خارج خواهد شد.
باید این گونه در نظر گرفت که فقه، یک معرفت نظری در 
کنار معرفت عملی است. البته اینکه آیت اهلل جوادی آملی 
که  در کتاب »شریعت در آینه معرفت« ]5[، می فرمایند 
فقه، حکمت عملی است؛ حرف درستی است منتهی 
که شارع  کید بر شأن والء و قضاء. فقه در جایی  با تأ
کرده است، حکمت عملی است چون شارع  صادر 
که  می خواسته واقعیت مطلوب اجرا شود. ولی جایی 
فقیه کشف نظر شارع می کند، حکمت نظری است زیرا 
می خواهد کشف واقع موجود کند و این واقع موجود، نظر 
که وارد عمل و اجرا می شود، وارد  شارع است؛ اما جایی 
حوزه حکمت عملی شده است. پس ورود عدالت در 
حوزه حکمت عملی علما، ناظر به نحوه اجرا در جامعه 
سازی، سیاستگذاری، تصمیم گیری فقه و ... است.

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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که عدل وارد فقه شود درست است اما  این دغدغه 
کند که عدل را به عنوان معیار کشف  نباید کسی فکر 
کند؛ در این صورت  نظر شارع می خواهد وارد فقه 

معتزلی شده و از دایره شیعه خارج خواهد شد.



اینجا بی عدالتِی پیش آمده، بازخوردی به وجود می آورد 
و سیستم کشف را اصالح می کند. به این مفهوم، ورود 
عدل به افتاء مقبول است. منتها یک ورود مناطی است 
نه معیاری )ورودی پسینی نه پیشینی(. مناط پس از 
یک قضیه  و به عنوان متر و سنجه مطرح می شود. پس 
کشف شده. کشف غلط بوده است یا اجرای حکم  یا 

در واقع شهید مطهری این نوع فقدان عدل را در اندیشه 
اسالمی و فقهی زیر سؤال می برند. محال است شهید 
مطهری به عنوان فیلسوف جامع که ُعمق اندیشه ایشان بر 
همه آشکار و اثبات شده است، نگاه و تفسیری معتزلی 

از بحث عدل داشته باشند.
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که در  ]6[. »تنقیح مناط« در اصطالح فقها یکی از شیوه های استنباط حکم است 
که در نص آمده، تمییز داده  آن با اجتهاد و نظر، علت حکم از اوصاف غیردخیل 
که علت در آن ها وجود دارد، تعمیم داد.  می شود تا بتوان حکم را به تمام مواردی 
گیرد. در معیار پیشینی،  تنقیح مناط ممکن است به صورت ظنی یا قطعی صورت 
گرفته و سعی می کند  گزاره ای از قبل تدوین شده را به عنوان معیار در نظر  فقیه 
عادالنه بودن احکام را با آن بسنجد اما در مناط، فقیه از دل احکام فقهی، مناطی 
به نام عدالت استخراج می کند و مشابه یک قاعده فقهی با آن برخورد می کند.

]7[. مطهری مرتضی )1364(، اسالم و مقتضیات زمان، قم: صدرا، جلد 1، 
صفحه 305.

شهید مطهری می گوید پیرامون فلسفه اجتماعی اسالم 
کار نشده است و معنای عبارت دقیقًا واجد همین هدف 
است؛ اما برای این که فلسفه اجتماعی اسالم منقح شود، 
گر  باید قطعًا کشف ها و مسائل مستحدثه را دید. حال ا
بخواهیم در آن مسیری که عدل در سلسله علل احکام 
دانسته شده حکم نموده و بر اساس معیارها و موازین 
کنیم دچار مشکلی می شویم. این مشکل را  عدل افتاء 
کتاب اسالم و مقتضیات زمان ]7[  شهید مطهری در 
که: »عدل، در مقام ثبوتش مطلق  این گونه بیان می کند 
و در مقام اثبات نسبی است«. بر اساس اندیشه شهید 
که در مقام اثبات نسبی است نمی تواند  مطهری، امری 
در سلسله علل احکام و در مسیر افتاء باعث استخراج 
ُحکم شود. به همین دلیل، فقهاء نگران این مسئله 
کسی معیار عدل را وارد نکند تا بر اساس  که  بوده اند 

کند. آن بخواهد ُحکم استخراج 
 اما آنچه شهید مطهری معتقد است فقها در مقام افتاء 
که پس از استخراج ُحکم بر اساس  ندارند این است 
روش های اجتهادی فقه جواهری، اگر حکم استخراج شده، 
در مقام اجرا باعث افزایش ظلم و نابرابری شد و عدل را 
کشفی  کرد؟ به همین دلیل، این  زیر سؤال ُبرد چه باید 
است که باید در مقام اجرا مورد بازنگری قرار گیرد. شهید 
مطهری می گوید ازآنجایی که دین برای اقامه قسط و 
کشف شده،  عدل آمده است، بنابراین احکام دینی 
نمی توانند موجب قسط و عدل نشوند. پس باید نتیجه 
گرفت که یا در کشف، اشتباهی صورت گرفته یا در مقام 
اجرای آن ُحکم خطایی انجام شده است. در واقع در 
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 شهید مطهری می گوید ازآنجایی که دین برای اقامه 
قسط و عدل آمــده اســت، بنابراین احکام دینی 
کشف شده، نمی توانند موجب قسط و عدل نشوند.


