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ال���س�ي��اق ال�ب�ي�ئ��ي ال ��ذي ظ�ه��رت ف�ي��ه ،م�ث��ل القر�ش
الأبي�ض الكبري على ال�شاطئ .حتى عندما يبدو
ال���س�ل��وك االق�ت���ص��ادي غ�ير ع�ق�لاين ل�ل�غ��اي��ة ،مثل
املتداول الغارق الذي ي�ضاعف ا�ستثماره من �أجل
تعوي�ض اخل�سائر الغري قابلة ل�لا��س�ترداد ،ف�إنه
قد يكون ال يزال لديه تف�سري التكيف .القرتا�ض
ك�ل�م��ة م ��ن ع�ل��م الأح� �ي ��اء ال �ت �ط ��وري ،و� �ص��ف �أك�ث�ر
دقة ملثل هذا ال�سلوك لي�س «غري املنطقي» ،ولكن
«�سوء التكيف» .ما يحافظ على �سلوك امل�ستهلك
من الفو�ضى متاما هو عملية االختيار� .إن عملية
االخ �ت �ي��ار ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�خ�ل����ص م��ن ال���س�ل��وك�ي��ات
ال�سيئة من ال�سلوكيات اجليدة ،ت�ضمن �أن �سلوك
امل�ستهلك ،و�إن مل يكن بال�ضرورة ه��و الأم�ث��ل �أو
«العقالين» ،عادة ما يكون جيدا مبا فيه الكفاية.
ك� �م ��ا ت� �ط ��رق ال� �ك ��ات ��ب ل �ت �ف �� �س�ير االق �ت �� �ص ��ادي�ي�ن
ح ��ول ��س�ل��وك ال���س��وق .ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن معظم
االقت�صاديني عرفوا ل�سنوات �أن فر�ضية الأ�سواق
الفعالة لي�ست و�صفا دقيقا ل�سلوك ال���س��وق� ،إال
�أن �ه��م وا� �ص �ل��وا ا��س�ت�خ��دام��ه لأن ��ه ل�ي����س ل��دي�ه��م �أي
�شيء �أق��وى ليحل حمله .يبد�أ الكاتب مع نظرية
امل�ستهلك الفردي ،متاما كما فعل بول �سامويل�سون
يف ع��ام  .1947يف ر�أي �سامويل�سون الأف ��راد دائما
ي�سعون لتعظيم الفائدة املتوقعة .وه��ذا يعني �أن
امل�ستهلكني ينفقون دائما �أموالهم للح�صول على
�أق�صى ما ي�ستطيعون احل�صول عليه من الأ�شياء
ال �ت��ي ي��ري��دون�ه��ا ح �ق��ا .وع �ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف��إن�ه��ا
ميكن تف�سريها ريا�ضياً.
ع ��رف �سامويل�سون �أن التح�سني ال��ري��ا��ض��ي ك��ان
غ�ير واق �ع��ي م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ف���س�ي��ة .ل��ذل��ك ،ف ��إن
ال�ط��ري�ق��ة ال��واق�ع�ي��ة ال��وح �ي��دة ل�ق�ي��ا���س ق ��وة رغبة
امل���س�ت�ه�ل��ك ه ��ي ا� �س �ت �خ ��دام ال �� �س �ع��ر ال � ��ذى ي��رغ��ب
ال�شخ�ص يف دفعه م��ن �أج��ل ال��وف��اء �أو الر�ضا عن
رغبته .ال ت��زال فر�ضية الأ��س��واق التكيفية حتمل
جم��اال لتعظيمها ،ولكنها جتعل االف�ترا���ض �أكرث
توا�ضعا بكثري من �سامويل�سون حول قدرة الفرد
ع �ل��ى حت �� �س�ين ال �� �س �ل ��وك .ح �ت��ى ل ��و ك �ن��ا ن�ستطيع
ح�ساب التفا�ضل والتكامل ،ف�إننا ع��ادة ال نطبقه
ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ات�ن��ا ال�ي��وم�ي��ة .ت ��درك فر�ضية تكيف
الأ�سواق �أن��ه على الرغم من ال�ضغوط التطورية
لتعظيمها ،ف�إنها قد ال ت�ؤدي �إىل ال�سلوك الأمثل.
�إن التكيف الناجح ب�شكل تطوري ال يجب �أن يكون
الأف�ضل؛ ف�إنه يحتاج فقط �إىل �أن يكون �أف�ضل من
البقية .يف �إطار فر�ضية الأ�سواق التكيفية� ،سلوك
امل�ستهلك يعتمد ع�ل��ى م���س��ار ك �ب�ير .وم ��ا يحفظ
�سلوك امل�ستهلك م��ن الفو�ضى مت��ام��ا ه��و عملية
االختيار� .إن عملية االختيار ،من خالل التخل�ص
م��ن ال�سلوكيات ال�سيئة م��ن ال�سلوكيات اجليدة،

ت�ضمن �أن �سلوك امل�ستهلك ،و�إن مل يكن بال�ضرورة
هو الأمثل �أو «العقالين» ،عادة ما يكون جيدا مبا
فيه الكفاية.
وم ��ع ذل� ��ك ،ف � ��إن ف��ر��ض�ي��ة الأ� � �س� ��واق ال�ت�ك�ي�ف�ي��ة ال
تدعي �أن �سلوك الفرد يتم حتديده فقط بوا�سطة
البيولوجيا .فر�ضية تكيف الأ� �س��واق ه��ي نظرية
ت �ط ��وري ��ة ،ول �ك �ن �ه��ا ل�ي���س��ت ن �ظ��ري��ة ل �ع �ل��م ال�ن�ف����س
التطوري .التكيف يعمل على م�ستويات متعددة.
ففي تكرر الأفكار الناجحة ف�إنها تتداول ،يف حني
�أن الأفكار الفا�شلة تن�سى ب�سرعة .ونتيجة لذلك،
ال يعمل االختيار على جيناتنا فح�سب ،بل �أي�ضا
ع�ل��ى م�ع��اي�يرن��ا االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة .ويعتمد
�سلوكنا التكيفي على البيئة اخل��ا��ص��ة ال�ت��ي وقع
فيها االختيار �أي من جتربة املا�ضي .وهذا يعني �أن
نظرية امل�ستهلك الفردي يف �إطار فر�ضية الأ�سواق
التكيفية تختلف اخ�ت�لاف��ا ج��وه��ري��ا ع��ن نظرية
�سامويل�سون اجلديدة الكال�سيكية .ففي النظرية
القيا�سية ،ف�إن امل�ستهلكني ي�ستخدمون �أموالهم يف
ما يريدون على �أ�سا�س الأ�سعار لتعظيم اال�ستفادة
املتوقعة .حيث يتم حتديد تف�ضيالتهم مع مرور
الوقت ،و�سلوكهم يتغري فقط مع تغري الأ�سعار.
لي�س لديهم ذاكرة للظروف ال�سابقة ،لأنه يف ظل
ف��ر��ض�ي��ة الأ� �س ��واق ال�ف�ع��ال��ة ،ف� ��إن الأ� �س �ع��ار تعك�س
بالفعل جميع املعلومات ال�سابقة ،وحتت التوقعات
ال�ع�ق�لان�ي��ة ،ف ��إن ال�ف��ائ��دة ال�ت�ن�ب��ؤي��ة للما�ضي هي
بالفعل �صفر! .وعند تف�سريها ريا�ضيا ،ف�إن �سلوك
امل���س�ت�ه�ل��ك ل��دي��ه «م �� �س��ار م���س�ت�ق��ل» :ف �ق��ط نقطة
البداية النهاية� .سوف ي�شرتي امل�ستهلك ال�سلع
بطريقة مثلى ريا�ضيا ،ومن هنا مت احلكم عليها
بالعقالنية .ولكن يف فر�ضية تكيف الأ� �س��واق ،ال
يتم احت�ساب كيف ا�ستخدم امل�ستهلكون �أموالهم

ع �ل��ى ح �� �س��اب الأ�� �س� �ع ��ار .ب� ��دال م ��ن ذل � ��ك ،ي�ع�ك����س
�سلوك امل�ستهلكني بيئتهم التطورية واالقت�صادية
ال�سابقة �أي تاريخهم .حيث ي�ستخدم امل�ستهلكون
امل �ي�راث ال�ب���ش��ري امل���ش�ترك ل�ل�ت�ح�ي��زات ال�سلوكية
التي تطورت على مدى الأطر التطورية ،وكذلك
اال�ستدالل والقواعد الإبهامية التي تطورت من
جتاربهم ال�شخ�صية.
ي ��رى ال �ك��ات��ب �أن �إ� �س �ه ��ام ��س�م��وي�ل���س��ون ي�ك�م��ن يف
حتليل الظواهر االقت�صادية با�ستخدام الفيزياء
الريا�ضية ،وكان هذا يف حد ذاته تكيفا مع البيئة.
دون احل��اج��ة �إىل تف�سري ن�صي مثل الفيل�سوف،
ع �ن��دم��ا ن� �ق ��ر�أ م ��ن االق �ت �� �ص��ادي�ين ال�ك�لا��س�ي�ك�ي�ين
الذين ج��اءوا قبل بول �سامويل�سون� ،سن�ضيع من
ن�ثره��م ال �ط��وي��ل .ول�ك��ن م��ع �إ� �س �ه��ام �سمويل�سون،
�أ�صبحت العديد م��ن الأ�سئلة يف االقت�صاد �أك�ثر
قابلية للتحكم فكريا .ولكن يف املقابل ،امل�شكلة مع
ه��ذا النهج ه��و �أن علم الأح�ي��اء ه��و �أك�ثر مالءمة
لالقت�صاد م��ن ال�ف�ي��زي��اء .يف ال��واق��ع ،ف ��إن معظم
ال�ظ��واه��ر االق�ت���ص��ادي��ة يف ال �ع��امل احلقيقي تبدو
ب�ب���س��اط��ة �أ� �ش �ب��ه ب�ي��ول��وج�ي��ا م ��ن ال �ف �ي��زي��اء .فمن
النادر جدا العثور على �أية �أفكار اقت�صادية تتفق
مت��ام��ا م��ع م���ش�ت�ق��ات ري��ا��ض�ي��ة �أن �ي �ق��ة .ك�م��ا ميكن
ل�ل�ف�ي��زي��ائ�ي�ين ت�ف���س�ير  %99م ��ن ج�م�ي��ع ال�ظ��واه��ر
الفيزيائية امل�ل�ح��وظ��ة ب��ا��س�ت�خ��دام ق��وان�ين نيوتن
ال�ث�لاث��ة للحركة .وع�ل��ى النقي�ض م��ن ذل��ك ،ف��إن
االق �ت �� �ص��ادي�ين ،ل��دي�ه��م  99ق��ان��ون��ا ي�ف���س��رون % 3
من جميع ال�سلوك االقت�صادي ،وهو �أم��ر حمبط
للغاية.
هناك حتول ملحوظ يف علم االقت�صاد من التف�سري
ال�ف�ل���س�ف��ي وم� ��ن ث ��م ال �ت �ح ��ول ن �ح��و ال��ري��ا� �ض �ي��ات
وال �ف �ي��زي��اء يف م�ن�ت���ص��ف ال �ق ��رن ال�ع���ش��ري��ن ،وم��ن
ث ��م دجم� �ه ��ا م ��ع ال �ع �ل ��وم الأخ� � � ��رى م ��ن الأح� �ي ��اء
وال�سيكولوجيا وغريها من العلوم .فكتاب تكيف
الأ�� �س ��واق ي �ق��دم جم �م��وع��ة م ��ن امل�لاح �ظ��ات ح��ول
ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ب���ش��ري��ة ،وب��ال �ت��ايل ��س�ل��وك الأ�� �س ��واق.
ك�م��ا �أن ��ه ي�ق��دم ال�ك�ث�ير م��ن امل ��واد ال�صعبة وغنية
باملعلومات ،ولهذا ال�سبب ي�ستحق الكتاب القراءة.
---------------------- الكتاب« :تكيف الأ�سواق :التطور املايل يف �سرعةالفكر».
 امل�ؤلف� :أندرو ون ت�شوان لو.النا�شر،Princeton University Press :
بالإجنليزية.2017 ،
عدد ال�صفحات� 504 :صفحات.
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الفكر» ..ألندرو ون
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ُ
يحدث الآن تطور كبري يف علم االقت�صاد؛ من حيث تف�سري الظواهر االقت�صادية ،واالبتعاد قليال عن االقت�صاد الريا�ضي ..فهناك ميول عامة
يف الدار�سات االقت�صادية لربط هذا العلم مع العلوم املتعددة مثل البيولوجيا وال�سيكولوجيا...وغريها من العلوم ،وظهور ب�شكل وا�سع لأفرع
متعددة لهذا العلم؛ مثل :االقت�صاد ال�سلوكي ،واقت�صاد ال�سعادة ،واالقت�صاد البيئي...وغريها ،مع العلم ب�أن الفائر بجائزة نوبل يف االقت�صاد
للعام  2017هو ريت�شارد ثال؛ لإ�سهاماته الكبرية يف االقت�صاد ال�سلوكي .وعند النظر يف الكتب االقت�صادية احلديثة ،ف�أغلبها تتحدث يف
االقت�صاد اجلزئي وال�سلوكي وتف�سري ظواهر الب�شر ،واملحاولة يف تغري بع�ض القوانني مثل اال�ستهالك واملنفعة .فكتاب «كيف الأ�سواق:
التطور املايل يف �سرعة الفكر» ،يحاول تف�سري الأ�سواق املالية من مبد�أ التطور البيولوجي للإن�سان .هذا الكتاب من ت�أليف �أندرو ون ت�شوان
لو ( ،)Andrew Wen-Chuan Loوي�شغل من�صب �أ�ستاذ يف معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ( ،)MITكما مت تن�صيف الكتاب �ضمن �أف�ضل
الكتب االقت�صادية لعام  2017ح�سب الفاينان�شيال تاميز.
ويف درا�سة حديثة لأ�سواق ر�أ�س املال ،كان هناك نوعان من االبتكار :الأول الأفكار التي ت�سهم يف قدرتنا على اتخاذ �أحكام �أف�ضل؛ �أما النوع
الثاين ،فهي الفر�ضيات والنظريات احلقيقية ،والتي هي قابلة لالختبار ،كما �أنها �أي�ض ًا قابلة للتزوير ،وهذه الأخرية قليلة ومتباعدة.
وع �ن��د ال�ن�ظ��ر يف � �ص��ور �آث� ��ار ال�ك���س��اد االق�ت���ص��ادي
يف ال�ي��ون��ان �أو الأرج�ن�ت�ين...وغ�يره�م��ا م��ن ال��دول
�سابقا؛ مثل� :أملانيا �أو الواليات املتحدة ،جتد جتمع
احل�شود خارج البنوك ،على �أمل �سحب مدخراتهم
قبل �أن ينهار البنك .يطلق االقت�صاديون على هذه
الظاهرة مفهوم الذعر امل�صريف ،ويف�سرها �آن��درو
لو ب�أخذ مقارنة بيولوجية يف التمييز بني ح�شد
الب�شر من قطيع من الإوز �أو قطيع من الغزالن
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن��وع�ي��ة ،ع�بر االن �خ ��راط يف نف�س
ال���س�ل��وك .ك�لاه�م��ا تكيف م��ع ال���ض�غ��وط البيئية،
وم�ن�ت�ج��ات االن �ت �ق��اء ال�ط�ب�ي�ع��ي .يف ال ��واق ��ع� ،أدرك
االقت�صاديون دون وعي الطبيعة البيولوجية لهذه
ال�سلوكيات عندما و�صفوها ب�أنها «الذعر» .وي�ؤكد
علم الأع�صاب وعلم الأحياء التطوري �أن التوقعات
العقالنية وفر�ضية الأ��س��واق الفعالة ال ت�أخذ �إال
ج��زءا من جمموعة كاملة من ال�سلوك الب�شري.
ه��ذا اجل��زء لي�س �صغريا �أو غري مهم .يف الواقع،
�سيكون من احلكمة �أن يعتمد امل�ستثمرون فر�ضية
الأ�سواق الفعالة كنقطة انطالق لأي قرار جتاري.
وي �ك��ن تلخي�ص ف�ك��رة �آن� ��درو الأ��س��ا��س�ي��ة يف ع��دة
ُ
م�ب��ادئ رئي�سية؛ �أال وه ��ي� :أن �سلوكياتنا لي�ست
دائ �م ��ا ع�ق�لان�ي��ة وم�ن�ط�ق�ي��ة ،ول �ك��ن ن �ح��ن ك�ي��ان��ات
بيولوجية �شكلت معاملها و�سلوكياتها عرب التطور
ال�ب�ي��ول��وج��ي .ك�م��ا �أن �ن��ا ع��ر��ض��ة للتحيز ال�سلوكي



واتخاذ قرارات دون امل�ستوى الأمثل ،ولكن ميكننا
�أن نتعلم من اخلربة ال�سابقة ومراجعة اال�ستدالل
ردا على ردود فعل �سلبية.
وي ��ؤك ��د ال �ك��ات��ب �أن ل��دي�ن��ا ال �ق ��درة ع�ل��ى التفكري
املجرد من التنب�ؤات على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة،
والتح�ضري للتغريات يف بيئتنا.
وي���ش�ير �إىل �أن دي�ن��ام�ي��ات ال �� �س��وق امل��ال �ي��ة تعتمد
ب�شكل رئي�س على تفاعالتنا يف الت�صرف والتعلم
وال �ت �ك �ي��ف م ��ع ب�ع���ض�ن��ا ال �ب �ع ����ض ،و�إىل ال �ب �ي �ئ��ات
االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والطبيعية ال�ت��ي نعي�ش فيها .وال�ب�ق��اء على قيد
احلياة هي القوة يف نهاية املطاف التي تقود �إىل
املناف�سة واالبتكار ،والتكيف.
ه ��ذه امل �ب ��ادئ ت � ��ؤدي ال��س�ت�ن�ت��اج ُم �ت�ل��ف ج ��دا من
ال�ع�ق�لان�ي��ة .يف �إط ��ار فر�ضية تكيف الأ� �س ��واق ،يف
ال�ع��ادة ال يعرف الأف ��راد على الإط�لاق ما �إذا كان
ا�ستداللهم احلايل «جيدا مبا فيه الكفاية» .حيث
�إن ه��ذا اال�ستنتاج ه��و نتيجة التجربة واخل�ط��أ.
فالأ�شخا�ص يتخذون اخليارات بنا ًء على جتربتهم
ال �� �س��اب �ق��ة و�أف �� �ض ��ل ت�خ�م�ين ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب ��ا قد
ي �ك��ون م�ث��ال�ي��ا ،وي�ت�ع�ل�م��ون م��ن خ�ل�ال ت�ل�ق��ي ردود
الفعل الإيجابي �أو ال�سلبي من النتائج .ونتيجة
لهذه التغذية الراجعة ،يطور الأف��راد اال�ستدالل
اجل��دي��د وال�ق��واع��د الذهنية ل�ل�إب�ه��ام مل�ساعدتهم

على ح��ل خمتلف التحديات االقت�صادية .وطاملا
بقيت تلك التحديات م�ستقرة على مر الزمن ،ف�إن
ا�ستداللها �سيتكيف يف نهاية امل�ط��اف ل�ي��ؤدي �إىل
حلول مثلى تقريبا لتلك التحديات .مثل نظرية
ه ��رب ��رت ��س�ي�م��ون ح ��ول ال�ع�ق�لان�ي��ة امل �ق �ي ��دة ،ف ��إن
فر�ضية تكيف الأ� �س��واق ميكن �أن تف�سر ب�سهولة
ال�سلوك االقت�صادي .ولكن هذه الفر�ضية تذهب
�أبعد من ذلك وميكن �أن تف�سر ال�سلوك االقت�صادي
الذي يبدو غري منطقي متاما.
الب�شر وبقية الكائنات على ح ٍّد �سواء يتكيفون مع
بيئتهم .و�إذا تغريت البيئة ،ف��إن ا�ستدالل البيئة
القدمية قد ال يكون مالئما للبيئة اجلديدة .وهذا
يعني �أن �سلوكهم �سيبدو «غري منطقي» .و�إذا مل
يتلق الأفراد �أية ردة فعل من بيئتهم �-سواء �إيجابيا
�أو �سلبيا -فلن يتعلموا� .إذا تلقوا التعزيز غري
املنا�سب من بيئتهم ،ف�إن الأفراد يتعلمون ال�سلوك
دون امل���س�ت��وى الأم �ث��ل .و�إذا ك��ان��ت البيئة تتحول
ب��ا��س�ت�م��رار ،ف��إن��ه ي�صبح م�ث��ل ال�ق��ط ال ��ذي ي�ط��ارد
ذيله ما ال نهاية� ،أي �أن الأف��راد يف ه��ذه الظروف
لن ي�صلوا �إىل اخليار الأمثل .وهذا �أي�ضا �سيبدو
«غ�ير منطقي» .لكن فر�ضية الأ� �س��واق التكيفية
ترف�ض ت�سمية مثل ه��ذه ال�سلوكيات ب�أنها «غري
عقالنية» .وه��ي ت��درك �أن ال�سلوك دون امل�ستوى
الأمثل �سوف يحدث عندما ن�أخذ اال�ستدالل من

