استعراض الكتب

حان وقت القصص

«احلقائــق ال تبــايل باملشــاعر» عبــارة شــهيرة علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي ،ومــن املفارقــات أن أكثــر مــن
يســتخدمها هــم ممــن لديهــم يف أحســن األحــوال إملــام حمــدود
بالتاريــخ .وتتثمــل مهمــة روبــرت شــيلر يف هــذا الكتــاب
يف إقناعنــا بعكــس ذلــك — وهــو أن احلقائــق االقتصاديــة
حتركهــا بالفعــل مشــاعرنا .وهــذه املشــاعر بدورهــا يحركهــا
مــا يصفــه بالروايــات االقتصاديــة  -قص ـصٌ تنتقــل آثارهــا
كالعــدوى ولهــا القــدرة علــى تغييــر كيفيــة اتخــاذ النــاس
للقــرارات االقتصاديــة.
ويف اآلونــة األخيــرة ،بحثــت دراســات اقتصاديــة كثيــرة
كيــف يمكــن للتصــورات أن حتــرك النتائــج والعكــس بالعكــس.
غيــر أن شــيلر يزعــم أن قــوة الروايــات أوســع وأعمــق ممــا
يمكــن أن يكــون االقتصــاد املعاصــر علــى اســتعداد لقبولــه.
فإننــا ال يمكــن أن نفهــم اآلن ،أو نتوقــع مســتقبال ،حلقــات مثــل
الكســاد الكبيــر -أو التحــرك يف ثمانينــات القــرن املاضــي نحــو
خفــض الضرائــب علــى الدخــل الشــخصي  -دون فهــم الروايــات
التــي تقــوم عليهــا .ويمكــن النظــر إىل أطروحتــه ،مــن بعــض
النواحــي ،كدفعــة إىل اخللــف للحاصليــن علــى جائــزة نوبــل يف
الفتــرة األخيــرة .فهــؤالء «العشــوائيون» يزعمــون (لإلفــراط يف
التبســيط ،وبمــا يفتقــر للعــدل دون شــك) أن تخصــص العلــوم
يمكــن أن يزيــل احلاجــة إىل «ســرد القصــص» ويحــدد بوضــوح
األثــر الســببي اخملتصــر لتدخــات سياســات معينــة ،دون
خــوف بشــأن التوقعــات أو املعتقــدات.
ولكــن القضيــة األساســية هــي أن منهــج شــيلر إزاء الســببية
هــو الــذي يُســقطه .فوصفــه للمذهــب االقتصــادي خــال الكســاد
الكبيــر وكيــف أدى إىل االجتــاه اجلماعــي الرتــداء البنطلــون

قوة الروايات أوسع وأعمق
مما يمكن أن يكون االقتصاد
املعاصر على استعداد
لقبوله
اجلينــز األزرق واللعــب بألعــاب األحجيــة ( )puzzlesيعــد مــن
األمــور املســلية .ولكــن ادعــاء أن «الطابــع اجملنــون للظواهــر ...
يســاعد علــى تفســير طــول فتــرة الكســاد وشــدته» فيــه مبالغــة،
علــى أقــل تقديــر .وهنــاك أمثلــة مشــابهة يف جميــع أقســام
الكتــاب .ومــن بينهــا أن منديــل آرت الفيــر ونــكات رونالــد
ريغــان (ناهيــك عــن قصــة قصيــرة ألســتريد ليندغــرن) «أثــارت
مطالبــة عامــة بخفــض الضرائــب»؛ وأن روايــة جــورج بــوش
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ولكــن ملــاذا ينبغــي أن نصــدق أن هــذه القصــص تســببت
فعــا يف األحــداث االقتصاديــة املرتبطــة بهــا بــدال مــن أن
تكــون نتاجــا لهــا ،أو ربمــا تكــون موضِّحــة لهــا بطريقــة مفيــدة
ومثيــرة؟ وهنــاك بالــكاد إشــارة إىل األدلــة التجريبيــة ،وال
توجــد أي إشــارة إىل الدراســات احلديثــة املتعلقــة بعــدم اليقيــن
السياســي ،علــى ســبيل املثــال.
وبــدال مــن ذلــك ،يبــدو أن آراء شــيلر بشــأن أهميــة الســرد
تســتند هي نفســها إىل تصديقه لقصة معينة عن الطريقة التي
يتخــذ بهــا النــاس القــرارات االقتصاديــة والســبب الــذي يدعوهــم
إىل اتخاذهــا .و»يف نهايــة املطــاف ،فــإن جمموعــة األشــخاص
الذيــن تتســبب قراراتهــم يف تقلبــات اقتصاديــة ليســوا علــى قــدر
مــن املعرفــة اجليــدة  ...ومــع ذلــك ،فــإن قراراتهــم حتــرك النشــاط
االقتصــادي اإلجمــايل .وبالتــايل يجــب أن تكــون الروايــات
التــي جتــذب االنتبــاه هــي التــي حتــرك تلــك القــرارات».
وكلمــة «يجــب» تفيــد تأكيــد األمــر وليــس التحليــل .ومــن غيــر
املثيــر للدهشــة ،أن الكتــاب ال يبــذل الكثيــر لوضــع خطــة مقنعــة
للبحــوث يف ضــوء هــذا النقــص يف التحليــل .أمــا النــداء املوجــه
إىل االقتصادييــن لالســتفادة مــن تخصصــات العلــوم األخــرى،
ليــس علــم األوبئــة فحســب ولكــن البحــوث االجتماعيــة النوعيــة،
مــن بيــن أمــور أخــرى ،فيحظــى بالترحيــب .ولكننــي أجــد صعوبــة
يف معرفــة كيــف يمكــن حتويــل أطروحــة شــيلر إىل فرضيــات
قابلــة لالختبــار وخاصــة ،كمــا يأمــل هــو ،إىل آليــات للتنبــؤ
بحــاالت التراجــع أو األزمــات االقتصاديــة أو جتنبهــا.
جوناثون بورتيس ،هو أستاذ االقتصاد والسياسات
العامة بكلية «كينغز كوليدج» يف لندن.
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