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التحيزات يف عملية اإلفتاء.
املوضوع :دور
ّ
التحلييل يف دور ما يعرتي عملية اإلفتاء من أخطاء تنجم عن استخدام
ص
األمهية :يبحث هذا َّ
امللخ ُ
ُّ
ِ
(موجهات) ،ويطرح حلولاً
للحد من هذه األخطاء وحتسني د َّقة الفتوى.
موجهة
ِّ
مساعدات ِّ
ّ
َّ
احلق فيه من املسائل الرشعية أو
امللخص
ّ
التنفيذي :يستفتي املسلمون املفتني فيام خيفى عليهم وجه ّ
تصورا وتكيي ًفا وحكماً  ،ثم يبني
ض له،
الشخصية .ويتعني عىل املفتي أن حييط باملسألة التي ت َْع ِر ُ
ً
فتواه عىل ذلك .ولدى استعراض طائفة من الفتاوى لرصد ما فيها من أخطاء ،الحظ كاتب هذا
كثريا من تلك األخطاء ناجم عن اختاذ قواعد عملية لتسهيل معاجلة املعلومات واختاذ
ّ
امللخص أنّ ً
موجهات.
حتيزات الفتوى تنشأ عن استخدام ِّ
القرار ،أي أنّ ّ

وحتيزاته؛ وصولاً
وعليه فسيستعرض هذا ّ
امللخص عملية اإلفتاء ،إضافة إىل ّ
موجهات اختاذ القرار ّ
التحيزات يف عملية حترير الفتوى .وخيلص هذا امللخص التحلييل إىل
لتقديم حتليل لكيفية تأثري
ّ
والتحيزات املتعلقة بالفتوى ،وإىل فهم التأثري السيئ
للموجهات
أنّ ثمت حاجة إلدراك أفضل
ّ
ّ
املوجهات يف العلوم الرشعية .ويويص بأن ُيد ِر َك من يتصدَّون للفتوى خماطر
للتعويل عىل
ّ
سعيا نحو
تتضمن
التحيزات ،وأن
ُ
ّ
برامج تدريب املفتني التعريف هبذه املسألة ضمن مناهجهاً ،
ّ
حتسني مستوى ما تقدمه من خدمات ،كام يرجى أن يساهم النظر يف هذه األخطاء عىل هذا النحو يف
احلد منها ،وحتسني تأثري تلك الفتاوى يف حياة املستفتني.
ِّ
ألي فعل قبل الرشوع فيه .ولئن كان كثري من األحكام
ومعلوم أن عىل املسلم معرفة احلكم
الرشعي ّ
ّ
الرشعية معرو ًفا جلمهرة املسلمني ،وال سيام فيام يكثر دورانه من بسيط املسائل املتعلقة بحياهتم
اخلاصة ،إن ثمت ما خيفى حكمه عليهم فيام يقع منهم من أخطاء ،أو يعرض هلم من أمور أقل دورانًا
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وأكثر تداخلاً
وتعقيدا تتعلق باألحوال الشخصية ،مما حيتاج فيه املرء إىل سؤال أهل االختصاص ،ممن
ً
يتصدَّون للفتوى ،و ُيعرفون باملفتني .وتبدأ عملية اإلفتاء عادة بعرض املستفتي مسألته عىل املفتي الذي
ثم يستخلص السامت ذات الصلة بالقضية يف سبيل احلكم عىل حالة املستفتي.
ينظر فيها بعني املختصّ ،
ومع أنّ للمفتي أن يعمل بصفة فردية ،فإنّ يف كثري من الدول التي فيها أعداد كبرية من املسلمني
مؤسسات رسمي ًة مسؤولة عن تقديم العون جلامعة املسلمني ،وذلك يتضمن تقديم املشورة ملحاكم
الدولة ،وتقسيم املواريث ،وتنفيذ الوصايا ،والبحث فيام جَ ِ
ي ُّد من مسائل ،وتقييم املوا ِّد اإلعالمية،
املقروءة واملرئية واملسموعة ،وإعالن مطالع األشهر القمرية ،والقيام بربامج تثقيفية وتدريبية ،واإلجابة
وخاصتهم.
عامة الناس
ّ
عن أسئلة ّ
عىل أنّ أهم ما يقدمه املفتون ،سواء أكانوا أفرا ًدا أم تابعني ملؤسسات رسمية ،هو إفتاء الناس فيام
ُ
شرتط يف املفتي أن
غري مل ِزم .و ُي
يعرض هلم من مسائل خاصة .والفتوى
ٌ
إخبار عن حكم الرشع ُ
راسخ القدم يف الفقه ،قد عالج الفتوى وتدرَّ ب عىل تطبيقاهتا يف أحوال معينة ،عار ًفا بجملة من
يكون
َ
العلوم ،كالعربية واملنطق والرصف والبالغة والقرآن والتفسري وعلوم احلديث وعلوم الفقه ،مع فضل
ٍ
ٍ
فصل يف الكتب
اعتناء بأصول الفقه ،ومعرفة بمصادر الترشيع ومناهجه ،إىل ما سوى ذلك مما هو ُم َّ
املفردة آلداب اإلفتاء واملفتني واملستفتني((( .وتوفّر بعض مؤسسات الفتوى برامج تدريبية ملن يرغب
يف العمل يف سلك اإلفتاء من خرجيي كليات الرشيعة.
عد جز ًءا من املهارات األساسية التي يتلقاها طلبة
ولئن كان تنزيل األحكام
معينة ُي ُّ
املجردة عىل أحوال ّ
ّ
متس ملزيد
الرشيعة من أساتذهتم ،فإنّ ما يشهده العامل احلديث من موجة تغيرّ ات رسيعة جعل احلاجة ّ
من برامج التدريب يف مزاولة الفتوى ،كربامج تدريب املفتني التي توفرها دار اإلفتاء املرصية بالقاهرة،
مناهج تعليمية متطورة تتناول النظر يف املسائل
ودار العلوم يف ديوبند باهلند ،وهي برامج تشتمل عىل
َ
 .1تشمل عمدة املؤلفات ضمن هذا النوع :حممد أمني بن عابدين أفندي« ،رشح عقود رسم املفتي» يف
جمموعة رسائل ابن عابدين (عامل الكتب152-1 :1 ،)1903 ،؛ أمحد بن إدريس القرايف ،ا ِ
إلحكام يف
متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام ،ط ،2 .ت .عبد الفتاح أبو غدة (حلب :مكتب
احلراين ،صفة الفتوى واملفتي واملستفتي (بريوت :املكتب
املطبوعات اإلسالمية)1995 ،؛ أمحد بن محدان ّ
اإلسالمي)1960 ،؛ عثامن ابن الصالح الشهرزوري ،أدب املفتي واملستفتي (بريوت :عامل الكتب،
)1986؛ ابن ّقيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني (دمشق :مكتبة دار البيان)2000 ،؛ حييى بن
رشف النووي ،آداب الفتوى واملفتي واملستفتي يف :حممد نجيب املطيعي (حمقق) ،كتاب املجموع :رشح
َّ
املهذب (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب .124-117 :1 ،)2001 ،ومن املؤلفات احلديثة :حممد
سليامن األشقر ،الفتيا ومناهج اإلفتاء ،ط( 3 .عماّ ن :دار النفائس)1993 ،؛ عامر سعيد الزيباري ،مباحث
ريان ،ضوابط االجتهاد والفتوى ،ط2 .
يف أحكام الفتوى (بريوت :دار ابن حزم)1995 ،؛ أمحد عيل طه ّ
(املنصورة :دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع)1997 ،؛ عبد اهلل الدرعان ،الفتوى يف اإلسالم (الرياض:
دار التوبة.)2008 ،
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والتدرب عىل يد فقهاء مزاولني
معينة،
ّ
الشائعة ،وحتليل القضايا ،وتنزيل األحكام املجردة عىل حاالت ّ
للفتوى.
ري ُمل ِزمة ،كام ذكرنا ُ
قبل ،فليس عىل املستفتي ،يف أحوال كثرية ،أن يلتزم بفتوى
ونظرا لكون الفتوى غ َ
ً
ِ
َ
لاّ
لاّ
ً
املفتي ،بل له أن يستفتي غريه ،إ مثال أ يتمكن من ذلك ،أو أن تكون املسألة مما هو معلوم من الدين
بالرضورة ،أو مما أمجعت عليه العلامء.
وليس للمفتني أن خيوضوا يف قضايا تشتمل عىل نزاعات أو عقوبات ،فذلك من اختصاص القضاة
يف املحاكم .فاملفتي يفتقر إىل السلطة إلرغام الناشزين من األزواج أو املؤذين ،أو لفسخ عقد الزواج.
طلبا للتوسط يف حلّ اخلالفات ،مما يضع املفتني ،يف أحوال
عىل أنّه ً
كثريا ما يلجأ املستفتون للمفتني ً
ّ
تعد
املحكمني يف اخلالفات الزوجية،
كثرية ،يف منزلة
وغالبا ما يكون لفتاوهيم تأثري عىل القضاة الذين ّ
ً
بسلطة التنفيذ .ومن هنا ،فعىل الرغم من أنّ املفتني ال يتمتعون بسلطة
أحكامهم ُمل ِزم ًة ،ويتمتعون ُ
تنفيذية ،وأن الفتاوى أحكام غري مل ِزمة ،فإنهّ م يتمتعون بقدر كبري من القوة األخالقية واإلقناعية.
وتبدأ عملية االستفتاء بوصف املستفتي ملسألته .وللمستفتي أن يعرض مسألته كتاب ًة أو مشافهة .ومع
تزايد قبول مؤسسات الفتوى وأهل اإلفتاء تلقي االستفتاءات عرب وسائل االتصال املتعددة ،يبقى
احلضور الشخيص أفضل هذه الوسائل ،ملا يتيحه من تواصل مبارش بني املفتي واملستفتي ،يؤدي لفهم
أفضل حلالة املستفتي من خالل ما يمكن أن يصحب ذلك من إشارات وتلميحات.
مهمة من قضية املستفتي ،وإحلاق الصورة املسؤول عنها
والفتوى نتيجة استخالص سامت ومالمح ّ
قسم الشيخ عيل
ثم تقدير ّ
بام يالئمها من أبواب الفقه ،ومن ّ
صحتها الرشعية ومآالهتا املحتملة .وقد ّ
عملية اإلفتاء إىل أربع مراحل :التصوير
املرصية،
مجعة ،مفتي الديار املرصية احلايل ورئيس دار اإلفتاء
ّ
ّ
والتكييف واحلكم واإلفتاء(((.
يصور مسألته ويوضح
أما مرحلة التصوير ،فيقع العبء فيها
ً
أساسا عىل املستفتي ،الذي ُيطلب منه أن ّ
جوانبها ،وإن كان عىل املفتي أن جيتهد يف السؤال والتحري الستخالص سامت القضية والوصول
تام ،مما يعني يف إصدار الفتوى الصحيحة .ثم تأيت مرحلة التكييف ،وهي إحلاق
تصور للمسألة ّ
إىل ّ
ثم مرحلة بيان احلكم ،وفيها يتأكد املفتي من
الصورة املسؤول عنها بام يالئمها من أبواب الفقهّ .
استيفاء املسألة للرشوط ،واألركان ،ورشوط األركان ،ثم املآالت ،وصولاً إىل مرحلة اإلفتاء ،ويتعني
فيها عىل املفتي أن ينظر يف ظروف املستفتيّ ،
ليتأكد أنّ إنزال احلكم ستتحقق منه مصلحة املستفتي دون
أي عواقب غري مقصودة.
إخالل باملقاصد
الكلية للرشيعة ،مع التنبه لتفادي ّ
ّ
 .2عيل مجعة ،الكلم الطيب :فتاوى عرصية (القاهرة :دار السالم.229 ،)2005 ،
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وملا كانت هذه املراحل متعل ًقا بعضها ببعض ،وقد يعتورها بعض تداخل ،تعينّ عىل املفتي أن َّ
يتأكدَ من
وضوح كل مرحلة منها ،وعدم اشتامهلا عىل أخطاء ،ألنَّ اًّ
كل منها ينبني عىل ما قبله ،وعليه فقد يضطر
املفتي أن يعود إلحدى هذه املراحل بعد الفراغ منها.
ظنية ،مما جيعل ّ
كل مرحلة عرض ًة
وعليه ،فليست الفتوى إال نتاج قرارات ّ
مبنية عىل معلومات ّ
عدة ّ
والتحيزات يف القرار ،كام ت َُع ِّر ُفها الكتب املتخصصة بموضوع اختاذ القرار
للتحيزات يف اختاذ القرار.
ّ
ّ
الوسع للوصول إىل قرارات صائبة.
أخطاء يقع فيها متخذو القرار عىل الرغم من بذهلم
أو احلكم ،هي
ٌ
َ
وكثريا ما تنتج هذه األخطاء عن استخدام متخذ القرار موج ٍ
يسهل اختاذ القرارات
خاصة به كي ّ
هات ّ
ً
ّ
(((
شائعا منذ عام  ،1945حني وصف عامل الرياضيات
واألحكام  .وقد صار مصطلح heuristic
«موجه» ً
ّ
 George Polyaجورج بوليا أساليب ِّ
حل مسائل الرياضيات يف كتابه ( How to Solve Itكيف نح ّلها)
قاطعا ،ولك َّنه
هنائيا وال
املوجه بأنه «استدالل ال ّ
ً
عرف بوليا ّ
مستخد ًما عد ًدا من ّ
يعد ً
املوجهات .وقد َّ
(((
أو ّيل ومعقول ،الغاية منه اكتشاف ّ
بسط االستخدام املعارص
احلل للمسألة احلارضة»  .ومع أنّ بوليا ّ
للموجهات يف الرياضيات والعلوم الطبيعية واالجتامعية ،فقد أشار ً
أيضا إىل أنّ حقولاً أخرى ،منها
ّ
املوجهات منذ عهد بعيد:
الفلسفة ،قد استخدمت ّ
«املوجهات» ( heuristicأو  heureticأو  )ars inveniendiاسماً لفر ٍع
كانت
ّ
واضحا ،ينتمي إىل علم املنطق
حتديدا
معينّ من الدراسات ،مل جي ِر حتديد معامله
ً
ً
منيس
وغالبا ما ُيذكر جممل بدون تفصيل ،وهو شبه
أو الفلسفة أو علم النفس،
ٍّ
ً
اليوم .واهلدف منه دراسة املناهج والقواعد اخلاصة باالكتشاف واالبتكار.
ويمكن العثور عىل آثار قليلة هلذا النوع من الدراسة يف التعليقات التي ُد ّونت
عن إقليدس .وهناك فقرة مما كتب بابوس يف هذا اخلصوص مثرية لالهتامم
املوجهات إىل ديكارت
بشكل خاص .وتُنسب
أشهر املحاوالت لبناء نسق من ّ
ُ
واليبنتز ،وكالمها عامل رياضيات وفيلسوف .وقد عرض برنارد بولزانو
للموجهات .وهذا الكتيب احلايل حماولة إلحياء أسلوب
مفصلاً الف ًتا
وص ًفا ّ
ّ
املوجهات بصورة حديثة وبسيطة(((.
ّ
وحسب التعريف السابق ،فيمكن للعلوم الرشعية ً
املوجهات .ولعل أوضح مثال عىل
أيضا أن توظف ّ
ذلك ما نراه من القواعد األصولية والفقهية التي توفر ضوابط عملية تيرس تنزيل األحكام وإصدار
الفتاوى.

 .3جوناثان بارون ،التفكري والقرار  ،Thinking and Decidingط( 3 .نيويورك :مطبعة جامعة كمربدج،
.53 ،)2008
 .4جورج بوليا ،كيف نحلّ ها :مظهر جديد للمنهج الريايض How to Solve It: A New Aspect of Mathematical
( Methodبرنستون :مطبعة جامعة برنستون.113 ،)2004 ،
 .5املصدر السابق.113-112 ،
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التحيز.
املوجهات إصدار األحكام ،فإنَّ توظيفها يف عملية الفتوى يمكن أن يفيض إىل
ولئن يرست ّ
ّ
ومن اجلدير باملالحظة أنّ
«حتيزات
التحيزات الناشئة عن استخدام
ّ
املوجهات تص ّنف عاد ًة بأنهّ ا ّ
ّ
التحيزات النامجة عن مصالح
التحيزات األخرى كالثقافية والتنظيمية ،أو
معرفية» لتمييزها عن صور
ّ
ّ
ّ
(((
َّ
بالتحيزات املعرفية ،وأهنا مطردة ،وغري ُم َت َع َّمدة،
التنبؤ
املرء أو دوافعه  .ومن امله ّم مالحظة إمكانية ُّ
ّ
ً
مدركا متا ًما لطبيعتها(((.
وقد تبقى قهرية ،وإن كان املرء
موضوعا للبحث منذ عام  ،1974حني
التحيزات
املوجهات إىل
ً
ومل تنفك دراسة الكيفية التي تؤدي هبا ّ
ّ
ظهرت مقالة بعنوان ’( ‘Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biasesاحلكم بال يقني:
موجهات وحتيزات) ِ
ل هذا املجال من الدراسة
لتفرسكي وكانِامن يف جملة  Scienceالدورية((( .كام ظ َّ
ّ
ّ
واملوجهات.
التحيزات
مزدهرا منذ ذلك احلني ،إذ نتج عدد كبري من
ّ
ً
ّ
امللخص ،من صيف عام  2006إىل صيف عام  ،2008يف دار اإلفتاء املرصية،
وقد عمل كاتب هذا َّ
ومترن عىل اإلفتاء ضمن برنامج دار اإلفتاء
بوظيفة كبري املرتمجني يف وحدة الرتمجة اإلنكليزيةّ ،
التدريبي املهني للمفتني .وقد شملت مسؤوليات هذه الوظيفة مراجعة قدر كبري من الفتاوى التي
متدر ًبا ،عن تقديم اإلجابة عن
مفتيا
ّ
صدرت عن كبار املفتني يف دار اإلفتاء ،وكان مسؤولاً  ،بصفته ً
حررها بنفسه،
أكثر من  2000حالة إفتاء .كام أتيح له ،لدى مراجعته فتاوى اآلخرين والفتاوى التي ّ
تقريبا ،حيظى باملهارات
رصد عدد من األخطاء يف الفتوى .وقد كان املفتي املجيب ،يف مجيع احلاالت
ً
املوجهات املالئمة ،غري أنه كان يقع يف أخطاء
ويطبق ّ
والدراية الرضورية ،وي ّتبع إجراءات ثابتة مقررةّ ،
متكررة كانت تتضح له عند ِ
لفت نظ ِر ِه إليها .وقد كشف التدقيق يف مالحظات كاتب هذه ّ
املذكرة عن
بضعة أصناف شائعة من األخطاء ،منها ،عىل سبيل املثال ،أن يذهل املفتي عن التمييز فيام بني احلاالت
املتشاهبة ،إن حصل أن وقعت إحدى القضايا يف حالة سابقة ذلك اليوم ،أو إذا كانت إحدى القضايا
باملوجهات فقد كان املفتون
التحيزات املرتبطة
تكرارا من األخرى؛ ويف لغة
العديدة املشاهبة أكثر
ً
ّ
ّ
يقعون يف أثر التوفر.
بموجهات (مع
حتيزات مرتبطة
ّ
وتتضمن األنامط املرصودة خالل عملية الفتوى التي يمكن نسبتها إىل ّ
وصف مقتضب هلا):
•أثر الرسوّ ) :(Anchoring effectوهو الرتكيز عىل حالة ماضية أو سمة أو معلومة منفردة.
هيور ،سيكولوجيا حتليل االستخبارات ( The Psychology of Intelligence Analysisمركز
	.6ريتشاردز جَ .
دراسة االستخبارات.111 ،)2010 ،
 .7املصدر السابق.112-111 ،
ِ
ِ
وحتيزات» ‘Judgment under Uncertainty:
 .8أموس تفرسكي ودانييل كانامن« ،احلكم بال يقنيّ :
موجهات ّ
 ،Science ،’Heuristics and Biasesالعدد .1131-1124 ،)1974( 27
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•أثر التوفر ) :(Availability effectوهو تقدير أرجحية األحداث اعتام ًدا عىل سهولة استدعاء هذه
العادي.
والعاطفي ،وغري
متحيزة للبارز منها،
ّ
األحداث من الذاكرة التي هي نفسها ّ
ّ
•حتيّز اإلثبات ) :(Confirmation biasوهو البحث عن املعلومات أو تفسريها بطريقة ّ
تصورات
تؤكد ّ
املرء املسبقة.
ِ
•خطأ العزو األسايس ( :)Fundamental attribution errorوهو اإلفراط يف توكيد ِ
سامت
دور
الشخصية حيال تفسري سلوك الشخص نفسه ،والتفريط يف توكيد دور التأثريات اخلارجية إزاء تفسري
سلوك اآلخرين.
•أثر اهلالة ) :(Halo effectوهو السامح بأن تؤ ّثر مالحظة ٍ
صفة إجيابية يف جمال أو جانب واحد لشخص
ما عىل تقييم إجيايب لصفاته األخرى.
•أثر املبالغة يف االنطباع السلبي أو أثر نقيض اهلالة ) :(Forked-tail, devil, or reverse-halo effectوهو
ٍ
صفة سلبية يف جمال أو جانب واحد لشخص ما عىل تقييم سلبي لصفاته
السامح بأن تؤ ّثر مالحظة
األخرى (عكس احلالة السابقة).
•أثر الثقة املفرطة ) :(Overconfidence effectوهو مبالغة الشخص يف ثقته بقدرته ودقته حال إجابته
عن األسئلة.
أثري األولية واحلداثة ) :(Primacy and recency effectsوهو امليل إىل أن تكون املواضيع القريبة من
• َ
هناية قائمة ما األسهل يف التذكر ،ثم تأيت املواضيع التي يف بداية القائمة.
•حتيّز احلداثة ) :(Recency biasوهو ّ
تذكر األحداث األخرية أكثر من األحداث املاضية أو إعطاؤها
فضل عناية واهتامم.
•حتيّز خدمة الذات ) :(Self-serving biasوهو ميل املرء إىل نسبة الفضل لنفسه يف النجاحات ،وتنصله
من املسؤولية عن اإلخفاقات ،أو إىل تقييم معلومات مبهمة بطريقة نافعة ملصلحته الشخصية.

التحيزات خالل املراحل املختلفة لعملية اإلفتاء:
وفيام يأيت تفصيل كيفية وقوع
ّ
يصور املستفتي خالهلا مشكلته للمفتي ،الذي
التصوير هو أول مراحل عملية اإلفتاء ،وهي مرحلة ّ
يستفرس بدوره عن تفاصيل إضافية عن القضية .وقبل أن يقوم املفتون بإبداء ّأية مالحظة ينبغي هلم أن
6
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للتحيزات أثناء مجعهم للمعلومات ومعاجلتها .فاملعلومات
معرضون
ّ
يكونوا مدركني أنهّ م هم أنفسهم ّ
األولية) .وعليه ،فليحذ ِر املفتي أن
األوىل التي جيمعها املفتي هلا تأثري أكرب من املعلومات الالحقة (أثر
ّ
ْ
وليدرك أنه حني يكون ّأو ُل
يمن ما يتوفَّر لديه من املعلومات األولية عىل ما يتلو ذلك من معلومات.
يهُ َ
إجيابيا ،فالراجح أنه سيفرتض أنّ ذلك الشخص يتمتع بصفات إجيابية أخرى
ما يعلم عن شخص ما
ًّ
سلبيا ،فالراجح أنه سيفرتض أن يف ذلك
(أثر اهلالة)؛ والعكس صحيح ،أي إذا ما كان ّأول يشء يعلمه ً
الشخص صفات سلبية أخرى (أثر املبالغة يف االنطباع السلبي) .وجيب عىل املفتي دائماً أن يدرك أنّ
االنطباعات يمكن أن تبقى حتى بعد نبذ حجة سابقة متا ًما« :فحاملا ّ
ناقوسا فليس بوسع
تدق املعلومات
ً
ّ (((
سو).
الناقوس ألاّ ُي
الر ّ
دق» (أثر ُ
وعىل املفتي أن يتنبه إىل أن املستفتي حني يعرض عليه مسألته ،فإنه سيجتهد فيعرضها بطريقة تُظهره
جدا عىل املستفتي الذي جاء إىل املفتي إثر واقعة
(حتيز خدمة الذات) .ومن اليسري ًّ
يف أحسن صورة ّ
سلبية أن جيد أمثلة إضافية عن هذه الواقعة (أثر األولية واحلداثة ،وأثر التوفر) ،فيام سريى من الصعب
الرسو) .أضف إىل ذلك ،أن تذكُّ ر املستفتي ملا
(حتيز اإلثبات ،أثر
ّ
عليه أن جيد أو يقبل أمثلة معكوسة ّ
ّ
وقع يغلب ّ
(حتيز
تذكره ملا مل يقع ،وعليه،
فسيتذكر من وجود األفعال السلبية أكثر مما يتذكر من غياهبا ّ
التوفر).
ومن املرجح أن ينظر املستفتي إىل نفسه عىل أنّه ضحية للظروف ،بينام يفرتض أنّ أخطاء اآلخرين
ٍ
صفات يف الشخصية (خطأ العزو األسايس) .وينزع الناس إىل أن َيروا
مقصودة ،أو أنهّ ا ترجع إىل
حيبون أن يعزوا هلا إخفاقاهتم (اإلفراط يف تقدير املرء ألمهيته) ،بينام
أعامهلم من أسباب نجاحاهتم ،وال ّ
يفرتضون أنّ الترص ِ
التحي ُز
األمر
فات املؤذية أعامل عداوة مقصودة (خطأ العزو األسايس) .ويفاقم هذا
ّ
َ
ّ
إىل البحث عن تفسريات سببية :فكام يبحث املفتي عن األسباب املنطقية يف واقعة املستفتي كام هي
مطروحة ،يبحث املستفتي عن ترابط منطقي فيام دفعه لزيارة املفتي؛ ولذلك فعىل املفتي أن يكون دائم
التنبه من الوقوع يف رشك افرتاض التفسريات السببية ،إذ يف حال البحث عن أسباب ،فإن لدى الناس
ٍ
ٍ
تلقائيا أنّ اآلثار الكبرية اخلبيثة
متامثل مع آثاره (عملية العزو السببي) ،فيفرتض
سبب
ميلاً إىل توقع
ً
منبثقة باملثل من أسباب كبرية خبيثة.
وعىل املفتي كذلك أن ال يغيب عن باله أنّ الناس يميلون إىل رؤية ما يريدون رؤيته ،وإىل تأويل
(حتيز اإلثبات)(.((1
املعلومات وفق ما سبق أن استقر يف اعتقادهم ّ
التكييف مرحلة يالئم املفتي فيها سامت حالة املستفتي مع ما يناسبها من أبواب الفقه .وينبغي للمفتي
أن يضع يف اعتباره أنّه حني يبحث عن املسألة الفقهية املناسبة فإنه سيتأ ّثر بتعريف املستفتي للقضية
هيور ،سيكولوجيا حتليل االستخبارات .125 ،The Psychology of Intelligence Analysis
.9
َ
 .10املصدر السابق.153 ،
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وتقديره هلا يف املرحلة السابقة (التوفر) .وملا كان املستفتون غري خمتصني يف الفقه ،فال غرو أن خيطئوا
يف تعريف احلالة ،كخلطهم بني أنواع العقود املالية مثلاً  .ومن الغريب أن بعض املفتني يقبلون ظاهر
تعريف املستفتني ملسائلهم من غري حتقيق وال تدقيق ،وطلب وصف الواقعة وص ًفا دقي ًقا ،فليس للمفتي
أن يعتمد متا ًما عىل تقدير املستفتي.
رسو» حني حياول املفتي أن حيدد أنسب األبواب حلالة املستفتي ،فيخطئ من َث ّم
ويطرد حصول «أثر ّ
يف حتديدها بوصفها حالة متكررة الوقوع ،أو قد سبق التعامل معها يف ذلك اليوم .ويمكن أن تحَ ْ ِر َف
ِ
قرارات املفتي من طريق أثر التوفر ،وهذا ال شك وبيل ،وال سيام يف شهر
حاالت متكررة أو سابقة
ٌ
رمضان وموسم احلج ،حني يمكن حصول خلط بني حاالت غري شائعة وبني ما يتكرر من احلوادث
(عىل سبيل املثال ،االرتباك بني حالة األمراض املزمنة وحالة األمراض احلا ّدة).
ا ُ
حلكم مرحلة فيها يد ّقق املفتي فيام إذا استوفيت الرشوط واألركان ورشوط األركان بخصوص املسألة
يستوف إال بعضها ،فذلك يعني أن ثمت ً
َ
َ
خطأ
ُستوف الرشوط ،أو مل
املحددة يف املرحلة السابقة .فإن مل ت
ما ،وهنا عىل املفتي أن يعود إىل مرحلة التكييف .غري أنه من املؤسف أن يكون لدى املفتي ،أحيانًا ،من
(حتيز الثقة املفرطة) ما حيول بينه وبني مراجعة قراره يف مرحلة التكييف ،فيميض واث ًقا إىل
الثقة املفرطة ّ
للتحيزات يف القرار ،فال ريب أهنم سيكونون
معرضون
ّ
مرحلة اإلفتاء .ولو كان املفتون عىل وعي بأنهّ م ّ
ّ
للشك فيام قرروه يف املراحل السابقة من العملية ،ومن َثم مراجعة تلك القرارات.
أكثر استعدا ًدا
اإلفتاء هو املرحلة األخرية من عملية إصدار الفتوى ،وفيها يعيد املفتي النظر يف ظروف املستفتي،
لضامن أنّ إنزال احلكم سيحقق مصالح املستفتي دون اإلخالل بمقاصد الرشيعة .وأكثر ما يظهر يف
مرده إىل ما يقع يف املراحل السابقة .وملا كانت هذه املرحلة تُعنى بالنظر يف
هذه املرحلة من األخطاء ُّ
التحيزات املرتبطة باالحتامل ،كأن يكون عىل
العواقب ورجحان حدوثها فينبغي أن يتنبه املفتي إىل
ّ
ٍ
وعي ،مثلاً  ،بأنّ سهولة ختيل عاقبة ما ال تعني رجحان حدوثها ،بل تنزع إىل التأ ّثر بأمور أخرى(.((1
ٍ
آثار التوفر ،بام يسبب مغاالة املفتي يف تقدير رجحان وقوع هذا
تصور حدث يمكن أن ُينتج َ
جمرد ّ
إنّ ّ
احلدث( .((1هذا باإلضافة إىل أنّ َم ْن مل يدرس االحتامالت يميل إىل اإلفراط يف تقدير احتامل اقرتان
التكيف
والرسو(.)((1
ّ
(حتيزات ُّ
حدثني ،وإىل التفريط يف تقدير احتامل انفصال حدثني ّ
***

 .11املصدر السابق.148 ،
 .12املصدر السابق.149 ،
ِ .13
تفرسكي وكانِامن« ،احلكم بال يقني» ‘.’Judgment under Uncertainty

8

تازّيحتلا رو نم ليلقّتلا
وتفل ا يف
د

ّ
والرسو
ولعل األولية
حتيزات القرار يف عملية الفتوى ،وهي كثرية.
ّ
ُيظهر هذا التحليل طرق تأثري ّ
تأثريا .وينبغي للمفتي أن يتذكر يف مجيع مراحل عملية اإلفتاء
واحلداثة والتوفر هي أشد التحيزات ً
أنّ «تأثري املعلومات عىل العقل البرشي إنام هو مرتبط عىل نحو منقوص بقيمتها احلقيقية بوصفها
حجة»(.((1
حتيزات القرار ،أظهرت إحداها أنّ الرتكيز عىل التمييز
وقد أجريت عدة دراسات حول التغ ّلب عىل آثار ّ
(((1
بني السامت يساعد عىل التقليل من أثر
أثر ِي األولية واحلداثة مل
ّ
الرسو  .فيام أشار بحث آخر إىل أنّ َ
بأول ما ُقدِّ م إليهم من ّبينات(.((1
يقعا إال حني أظهر بعض من ُأجريت عليهم الدراسة ميلاً لألخذ ّ
ويستفاد من نتائج البحث أنه يمكن اتباع منهج يضمن توظيف مجيع املعلومات املتوفرة« :فإن الحظوا
البينات وما تنطوي عليه فحسب ،دون أن تتكون لدهيم رغبة أن يكون ما تنطوي عليه تلك البينات
ّ
البت يف املسألة حتى تُستوىف مجيع البينات؛ مما يعني
حا ،فلعله يتولد لدهيم استعداد ذهني إلرجاء ّ
صحي ً
أن مجيع البينات ستكون ماثلة أمامهم يف نفس اآلن ،ومن ثم ينتفي اإلرصار الالعقالن»( .((1وتُظهر
دراسات أخرى أنّ اإلحساس باملسؤولية يعني عىل تقليل الثقة الزائدة( ،((1كام يفعل التواضع.
ومع أنّ هاتني اخل َّلتني نالتا فضل عناية يف النصوص املعتمدة التي تناولت موضوع أدب املفتي ،غري أنّ
بإمكان املؤلفات املستقبلية أن تستفيد من أنواع الدراسات املذكورة هنا.
التحيزات ودورها يف اإلفتاء ويف جماالت أخرى ،مالحظة ما توصلت إليه
ومن املهم ،عند مراجعة
ّ
فثمت دليل ،مثلاً  ،عىل
بعض الدراسات من أنّ الثقافة تؤ ّثر يف كيفية عمل
التحيزات لدى األفرادّ .
ّ
وحتيز خدمة الذات من املنتمني
أنّ املنتمني إىل جمتمعات فردانية أكثر عرضة خلطأ العزو األسايس ّ
للمجتمعات اجلامعية(.((1
هيور ،سيكولوجيا حتليل االستخبارات .145 ،The Psychology of Intelligence Analysis
َ .14
ِ
«الرسو والتنشيط وبناء القيم» ‘Anchoring, Activation, and
 .15غريتشن ب .تشابامن وإي ِرك ج .جونسون،
ّ
 ’Construction of Valuesسريورات «السلوك التنظيمي والقرار البرشي» Organizational Behavior and
.153-115 ،)1999( 2/79 ،Human Decision Processes
 .16بارون ،التفكري والقرار  ،207 ،Thinking and Decidingنقلاً عن كامريون ر .بيرتسون وويسيل م.
دوتشارم« ،أثر أولية يف مراجعة االحتامل الذايت» ‘،’A Primacy Effect in Subjective Probability Revision
.65-61 ،)1967( 1/73 ،Journal of Experimental Psychology
 .17بارون ،التفكري والقرار .207 ،Thinking and Deciding
ِ
تكهن بالشخصية» ‘Accountability
مهمة ّ
 .18فيليب إ .تتلوك وجاي د .كيم« ،سريورات املسؤولية واحلكم يف ّ
’،Journal of Personality and Social Psychology ،and Judgment Processes in a Personality Prediction Task
.709-700 ،)1987( 4/52
ّ .19
«حتيزات خدمة الذات يف
لالطالع عىل مثال عن هذه الدراسات ،انظر :ديل ت .مي ّلر ومايكل روسّ ،
عزو السببية» ‘،)1975( 82 ،Psychological Bulletin ،’Self-Serving Biases in the Attribution of Causality
.215-213
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حتيزات يف القرار ،ولمَ ّا كان كثري من العلوم
املوجهات يمكن أن ُي َ
يتبني مما سبق أنّ االعتامد عىل ّ
فيض إىل ّ
التوصل إىل فهم أفضل ملا يحُ دثه االعتامد عىل
يتضمن يف منهجيته استخدام
الرشعية
املوجهات تعينّ
ُّ
ّ
ّ
ٍ
إشارات هلذا املوضوع،
الفن
املوجهات يف العلوم الرشعية من تأثري سيئ .وال شك أنَّ يف كتب ِّ
هذه ّ
أكثر
ْ
املوجهات يف العلوم الرشعية بدراسة ّ
لكن تبقى احلاجة ماسة إلفراد مسألة دور ّ
خاصة .وبعبارة َ
بتحيزات اختاذ القرار ،وأن تُدرج هذه املسألة ضمن برامج
ً
حتديدا ،ينبغي أن يكون املفتون عىل دراية ّ
يقدمونه من خدمات.
حيسن جودة ما ّ
تدريب املفتني ،ألنّ من شأن كل من هذين املعيارين أن ِّ
وموجهاهتا يف عملية إصدار الفتوى خالل
حتيزات اختاذ القرار
ّ
خامتة :يتبينَّ لنا مما تقدم كيف تؤ ّثر ّ
وحتيز
التكيف ،وأثر
حتيز
ّ
الرسو ،وأثر التوفرّ ،
ّ
مراحل التصوير والتكييف واحلكم واإلفتاء ،ولعل ّ
شيوعا .وال خيلو بعض
وحتيز خدمة الذات ،هي األكثر
ً
اإلثبات ،وأثر األولية ،وأثر احلداثةّ ،
كليا،
الدراسات من إشارات وتلميحات حول سبل التقليل من آثار بعض
التحيزات أو جتنبها ًّ
ّ
إال أن توعية املفتني هبذه التحيزات ،وتشجيعهم عىل البحث عن بدائل تفسريية أخرى ،من شأهنام
تقليل آثار التحيزات ،إىل جانب تذكريهم بمسؤوليتهم الدينية.
املوجهات يف العلوم
التحلييل بإجراء دراسة مستقلة لتأثري االعتامد عىل
ص
ويويص هذا ّ
ُّ
امللخ ُ
ّ
مؤسسات الفتوى اإلقليمية واملحلية بتوعية مفتيها بتأثري
الرشعية؛ كام يوىص بأن تضطلع
ّ
التحيزات ،وأن جتعل ذلك جز ًءا من برامج تدريب املفتني ،ملا يف ذلك من حتسني ملستوى أداء
ّ
املفتني ،وضامن إلصدار فتاوى أكثر دقة ومراعاة جلوانب حياهتم املختلفة.
واهلل تعاىل أعلم.
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