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اجملتمعات ما قبل يف  قد خدم احلسدوالثقافات. ف ألزمنةعابرة لمسألة كونية،  iتعد جتربة الشعور ابحلسد
 تعلقي لتنبيه الفرد من قضااي حرجة تام إنذار داخلظقد لعبت مشاعر احلسد كنرية. لغراضا تطو  أ الرأمسالية

مل يكن مالئما مقارنة مع  داءهأ الفرد أبن  ه يعمل كتحذير ينب  اجملتمعات،  تلكيف  ،كان احلسدفقد   ه.ئبقاب
 ،للتزاوج رة للحسد متركزت حول كسب احتياجات احلياة املادية، وأتمني شريكعراض املبك  . هذه األاملنافسني

يف تك  االنتخاب الطبيعي لقد فاضل . (Foster 1972) الصحة، وخصوصا تلك اخلاصة ابلنسلحول و 
 وسائل يتم توفريكان حصول على املوارد الضرورية للبقاء والتكاثر. وعندما  لل زايدة اجلهد حيف ز ألنهاحلسد 

وتنشأ أغراض جديدة تتطور  دافعية احلسد كانت  ،وفيات األطفال من تقليلال ،على سبيل املثال ؛البقاء
 (.Hill and Buss 2008) ملوضوعه

                                                           
1Emulation and Invidious Distinction, Journal of  Mary V. Wrenn (2015) Envy in Neoliberalism: Revisiting Veblen’s 

Economic Issues, 49:2, 503-510 
 كامبردجحثة اقتصادية في جامعة اب  2
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 ر احلسد)موجز( تطو  

ار إبمكان اجملتمع أن وص ،ابلتايل الفائض االقتصادي تنامى، ارستقر االزراعية و ال إىل اجملتمعات حتول مع   
 Stanley( )1974نلي داميوند ). جيادل ستااختصاصات غري تلك املتعلقة ابإلنتاج الغذائي ءيساند نشو 

Diamondأد ى على شكل غذاء  وإنتاجه زقر مصدر العلى ن االستعداد اجليين )الوراثي( للحصول ( أ
 إنتاج مل يعودوا يسامهوا يف ، حيثالغذائيعند أولئك املختصني ابإلنتاج غري  من النفسياأل ابنعدامشعور  إىل

احلسد، هو الذي وهذه املرحلة احملددة يف تطور  ،لقد كان ذلك الشعور بعدم األمان األساسية. اتتلك احلاج
 فيبلن نثورستاياألساس ملا يسميه هذا  وقد وضعنتاج الفائض. إالء املختصني حملاولة التحكم يف هؤ  دفع

(Thorstein Veblen) (2007 ،19ب )الثقافة املفرتسة"ـ". 

كانت دافعية احلسد   ، أن  iiات ما قبل الرأمساليةى اقتصادز أحباثهم عل، الذين ترك  يبني عمل علماء اإلنسان   
 من أكثرسسي على االحتياجات اجملتمعية ككل تشديد التكوين املؤ  اكان فيهمكنة اليت  يف كل األ تتقلص

 لذلك اجتماعيات ثقافية وعقوابت وردع ليآوجود مع اخلاصة ابلفرد،  االحتياجات الرتكيز على
(Stanfield 1982فاجملتمعات ما .) جل من أ طقوسيةالنفقات ال دعم يف قبل الرأمسالية كانت تتشارك

 (. ومع تطور احلسد،Foster 1972)الوضع القائم جل احلفاظ على سد من أحلاسرتضاء الفالحني وقمع ا
من دافعية احلسد،  ف منختف  ، تطورت كي عمال الفنية واألدبيةكما يتضح يف األ  ،املؤسسات الثقافية ن  فإ

ما قبل  ثقافات أظهرتف. املرء نفسه من أعني احلاسدين حلمايةلسلوك احلسد،  خالل الردع االجتماعي
 سيسيهلة اليواننية منواإل ،(Invidiaنفيداي )ومانية إهلة الر مثل اإلظاهر احلسد: مل اجتسيداملسيحية 

(Nemesis) )إهلة االنتقام عند االغريق( (Kaster 2005والعهد القدمي .) مليء ابحلكاايت التحذيرية 
قابيل وهابيل، وقصة يوسف  قصة من التوراة:يف السفر األول  اتنموجود انحكايتشر احلسد. وهناك  من

 (.Schimmel 2008شقاء املدفوعة ابحلسد )بني األ املنافسة تبعاتويف كلتا القصتني حتذير من  .إخوتهو 
( واخلمسة  ما قبل املسيحية، مثل خرزة احلسدمن عهد  فالتمائم ما زالتف  the nazar and))الكف 

the hamsa ،)  حىت اليوممن نظرة احلسد، متداولة ا حترس ن  كان يعتقد أواليت (Levy and 
Zumwalt 2002للحسد قدمية جدا وعابرة للثقافات. (. لذلك فاجلذور التارخيية 
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فت يف تكث  يف اجملاالت غري الغذائية  لدى املنتجني من النفسيهر احلسد اليت وجدت يف انعدام األمظاإن     
للمشاركني يف االقتصاد.  ذايت أي اكتفاء كفلال يتقسيم العمل  ن  حيث أ ؛ادات الصناعية الرأمساليةاالقتص

 مكانيةإللفرد  انيضمن ذانالل اتراكم الثروة واملوارد مه ن  كة، ذلك أهو القوة احملر   الرأمساليةوقد صار الرتاكم يف 
بشرية اثبتة،  يعيا، أو غريزةهذا الدافع للرتاكم ليس طب ن  حال، فإ نتاج مستوى معيشته. لكن على أيإ عادةإ
 ء ثقايف، مدفوعبنا نتاج دافع الرتاكم هو ن  (. ولكي نعرف أDNAحلمض النووي البشري )اب وصولم ال هوو 

اجملتمعات  ات جمتمعات الصيد األوىل. فهذهج على اقتصادن يعر  وى الرأمسالية، حيتاج املرء فقط إىل أمن قبل ق
ات م االقتصادنََ  ن  . لذلك، فإه يعيق تنقلهاع الرتاكم ألن  تشج  تكن مل  ، ولذلكارحتاليف عوز، ويف حالة  كانت

ة، بل بسبب التشجيع الثقايف الفاعل ألمناط حمددة من بشري  الة فطري  النزعات لاليس بسبب تضخيم  الرأمسالية
 (.Stanfield 1982السلوك )

 Theory of the) من خالل "نظرية الطبقة املرتفة" ودافعية الرتاكملقد مت توضيح الرابط بني احلسد    
Leisure Class)  ز " و"التمي  اكاة التنافسية"احملالضوء على طبيعة ومنو ( 2007ط فيبلن )، حيث يسل

فقد  .الرأمساليةات قتصادالايف لشره املستهلك  ،سواءحد  دافعة، علىقوة كج اثنوي و تكمن  ،الدافع للحسد"
األداة والتمثيل الرمزي للحالة  هي ما بعد الصناعية(الصناعية )و  اتاالقتصاد يف أصبحت السلع املادية

هو الذي ، الرأمساليةلذي هو جوهر عمل ا(. هذا االنماك يف الرتاكم املادي، و Foster 1972االجتماعية )
اكاة احملكما هو احلال يف "  ،خريناآل جتاه سداحلمن  الرأمسالية لكلاحلسد يف ظل  يةدافعلتحليل فيبلن دفع 

على حسد". للافع الدز وف يف "التمي  الشخص موضع حسد كما هو موص ن يكونت أوحماوال ،"التنافسية
لكن احلسد  ،يد للحسد، كما هو موضح يف األسفلحتليل فيبلن يستكشف فقط التعبري احلم ن  كل حال، فإ

 اخلبيث يكشف أكثر عن طبيعة هذه املرحلة املتأخرة من الرأمسالية، أي النيوليربالية.
 

 طبيعة احلسد

احلسد  ، أي:للتمييز بني نوعني من احلسد والفلسفةيف حقول علم النفس االجتماعي  طويلراث هناك ت   
كما   ،ىل القدمهلاتني التجربتني والتعبري عنهما يعود إ ايفقالتمييز الث ن  إمقابل احلسد اخلبيث.  [الغبطة] احلميد
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فالتعبريات تطور بعض اللغات اليت لديها تعبريين خمتلفني عن احلسد احلميد واحلسد اخلبيث.  يدل على ذلك
هي على  والتايلندية ،والبولندية ،اهلولنديةاللغات يف  ،على سبيل املثال ،عن احلسد احلميد واحلسد اخلبيث

-it " يف البولندية، و"zawisc" و"zazdroscو"" يف اهلولندية، afgunst" و"benijden"التوايل: 
chaea"و " rit-yaa  "التايلنديةيف  كما (van de Ven, Zeelenberg and Pieters 

2009, 420.) 

عجاب. عاطفة اإلبري السليب عن فهو التع ؛شكال احلسدنسبيا من أ احلسد احلميد هو الشكل األضعف   
تقدير ك، أو  حملسودعلى اطراء أتطريه كإطبيعة غري خبيثة. فاحلسد احلميد ميكن  فهو خال من العداء وذو

(.  ففي هذه Miceli and Castelfranci 2007; Smith and Kim 2007) هلنجاح
 على مستوى الفرداكاة التنافسية احملية دافع تلهمة، فز  قوة حمكاحلسد   احلسد ميكن اعتبار رة" منالنسخة "املطه  

 Smith and Kim 2007, 47; van de Venلمجتمع )ل عم  والنمو االقتصادي يف املستوى األ
ب خرين" ال جي"مواكبة اآلاثر املؤذية حملاولة اآل ولكن ،احلسد احلميد شيء مؤذ ن  (. هذا ال يعين أ2014

 حسد احلميد.لواملسرفة ل ال يف اجلوانب املضرةفة تبحث مطو نظرية فيبلن عن الطبقة املرت و غفاهلا. إ

إىل ن يصل  احلاسد ال يطمح فقط إىل أن  ظلمة للحسد موجود يف احلسد اخلبيث، حيث أاجلانب األكثر    
(. قلىل مستوى أل إىل نفس مستواه )أو يفض  إ ط  بهوحيُ نه النعمة ن تزول عنفس مستوى احملسود، ولكن أيمل أ

عندما ال  توي على عنصر العدائية املوجهة حنو احملسود، حىتوحي ،االستياءبعواطف  أكثرحلسد اخلبيث ايرتبط 
يف مقارنة نفسه ابحملسود،  ي تصرف جتاه احلاسد. ففي احلسد اخلبيث، احلاسد ال يرقىيكون احملسود قد قام أب

العدائية جتاه شعور وقد يتحول النظرة الدونية.  تلك يف التغلب على بدوره يستفز مشاعر الدونية والعجز هذاو 
 فاحلسد اخلبيث ليس ،ولذلك. مردود للحاسدأي عندما ال يكون هناك  حىت أو افعال سيئة،نوااي ىل احملسود إ

 Miceliالوحيد هو تفريغ مشاعر الدونية لدى احلاسد ) لكن غرضههدف، و حنو  اهو موج  اسرتاتيجيا أ شعورا
and Castelfranci 2007.) 
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على احلالة  رأتث  و خبيثة على عدد من العوامل اليومية اليت جتربة احلسد يف كونا محيدة أ حتديد نوعيةيعتمد    
الغرض موضع جناز إو لنجاح احملسود يف امتالك أاحلاسد  اكتشافو كيفية العام أمثل املزاج  ؛النفسية للحاسد

فاألفراد . يقة اليت يتم فيها معاجلة ذلك االكتشافطر تشكل الهي اليت جتربة احلاسد احلالية  ن  ، فإوابملثل .احلسد
لو  ن يتصرفواأكثر مما كان ميكن أن يتصرفوا بسلبية الذين يعانون مؤخرا من انتكاسة أو إحباط لديهم ميول أ

د مسبقا املوجو سليب الزاج املم من ن تضخ  أخرى ميكنها أنقائص بو كان حاهلم غري ذلك. فالتذكري ابلفشل أ
(Alicke and Zell 2008.) 

ابلد ونية  يعين االعرتافن االعرتاف ابحلسد عادة ما ألاألعراف االجتماعية، و  اجتاهألن احلسد يسري بعكس    
 ميلك شيء ألنه، ببساطة،حسد شخص ما  ن  كر مشاعر احلسد. إعادة ما ين الشخصن ، فإبنقيصة ماو أ

شاعر سلبية جتاه ن احلاسد يكتم م، يعين أجتاههشيء مكروه ب قد قام ن يكونال ميلكه احلاسد، بدل أ ما
. هذا الكتم للنوااي السيئة هب عالقةي فعل جتاهه، ورمبا حىت جتاه شخص ال تربطه أي شخص ما مل يقم أب

 (.Smith 2013) أصوهلا خلساسةعند احلاسد، نظرا أصال  ةتقدير الذات املهزوز ب يلحق املزيد من الضرر

 ،تسويغيف الهلم عن ملجأ  نتكاس أن يبحثواو االادرين على التعامل مع عار الفشل أغري الق ميكن لألفراد   
فسري نقصه قادر على ت فاحلاسد ؛سيطرةالخارجي  كشيءعن االمتيازات  ذية تصوراهتم من خالل تغ حتديداو 

 والعدائية جتاه د الغضبوق  لتسويغ املنطقي يهذه ا. هاملرجعي ل اإلطارمنطقيا مع مبا يتوافق ومكاسب احملسود 
، عدد من التفسرياتمن أي لتسويغ املنطقي ا يتكونن أوميكن امليزة املتصورة للمحسود والظلم املوجود فيها. 

 ن  أو أ، ميزات سابقة على النجاح ىلإيعاز ذلك إ :مثل ،احملسودجناح سبب حول ت من مزيج من التفسرياو أ
 امتيازاتبواسطة و االحتيال، أ من خالل وأ مشروعة،وسائل غري و  حتقق من خالل مكاسب قد اح احملسودجن  

ذي و تشويه مسعة احملسود تغحبكم الوالدة أو الشكل اجلسدي. إن حماوالت تقويض أ ،مثالغري مكتسبة، 
ارجية، خ ألسبابيعاز املسئولية إ، و الشعور ابلظلم للنقص النسيب عند احلاسد. ومع مراكمة املسوغات

ذاتية االستمرار من احلسد اخلبيث. ، خالقا حلقة الشعور ابلظلم عيوتوس يتم تغذيةوشخصنة التهجمات، 
 Miceli andىل مشاتة )وبتغذية كافية، يتحول إ ىل عداء صريح،ن يتحول إأكن للحسد اخلبيث حينها ميو 

Castelfranci 2007; Sundie et al. 2009.) 
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 ""األذى، وتعين حرفيا: من مقطعني ملانيةهي كلمة أ]أو الَتَشف ي[ ( Schadenfreudeماتة )الش     
(Schaden)   ة"و"املسر (freude)مصائب يشهد ماعند البتهاج الذي يشعره الشخصوتصف ا ؛ 

غري كاف كسبب  هلكن احلسد متطل ب ن  ن فروع احلسد اخلبيث، ابلرغم من أماتة هي فرع مخرين. الش  اآل
ماتة هو احلسد ش  لعلى ا(. السبب السابق Smith 2013; van Dijk et al. 2005ماتة )للش  

تغذيها و  ،ناتج عن تصور االمتيازات غري العادلة اليت ميتلكها احملسودالحبس من الظلم  متجذر وهو اخلبيث،
 (.Sundie et al. 2009والغضب املتصاعد ) ةولياأل يةهاالكر 

التخريب، اليت حيفزها احلسد  فأفعال ؛اخلبيث هو التخريب ن مظاهر احلسدم أكثر فعالية خرمظهر آ   
و نشر الشائعات ، أتقويض اجلهود اليت يقوم هبا زميل العملحماولة  ، مثليف اخلفاء الت مظهر إىلتنحو اخلبيث، 

ىل االنتقاص من مسعة وك التقويض االجتماعي" هذا يهدف إ"سلـ(. فChen 2003عن منافس اجتماعي )
 ,Duffyيهما )و يف العمل، أو يف كلاجتماعيا، أ ئه،أدا ، مبا يتسبب يف احندارهويش عالقاتسود، وتشاحمل

Shaw and Schaubroeck 2008, 177.) 

 

 النيوليربالية واحلسد

التوظيف الكامل  يتهامسئول تلك اليت تضمن منالدولة  يف طبيعةد النيوليربالية التحول األيديولوجي جتس     
املسئولية الفردية ومحاية السوق نفسه  التأكيد على عنىل مسئوليتها إ ،السوق مقتضياتمن ومحاية مواطنيها 

(Harvey 2005.) حيث يكمن مركزي، الفردانية املفرطة، بناء أيديولوجي ربالية من ولييتتكون السردية الن
ال األيديولوجي البسيط  ءالبنا (. هذاموضع السيطرة يف ممارسة الفرد للفاعلية من خالل عمليات السوق )احلر

ىل الفرد، ولكن أيضا ينكر الطبيعة االجتماعية اجلوهرية للبشر. الفردانية ط التحول يف الرتكيز من اجملتمع إفق ميثل
 املفرطة اليت تعرتف فقط ابلفعل الفردي واملسئولية الفردية تعطي التربير اجلوهري للنيوليربالية.

 يف ظل نظام السوق، يستحقون و الذين فشلواأ، مااحملرومني بشكل أولئك  ن  ية أبنا جماز املسئولية الفردمويعل     
. كذلكن يبقوا  أ الفقراءمشكلة  يضاأ ناإو ، أنفسهمالفقر هو مشكلة الفقراء بكلمات أخرى،  .ما هم عليه
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 .Jost et al) هتمابغض النظر عن الكيفية اليت مجعوا فيها ثرو ما هم عليه، يستحقون  فاألثرايء، ويف املقابل
لفيات، هم فراد، بغض النظر عن البداايت واخل، فكل األهذه سطورة تساوي الفرصأ (. ففي ظل2003

من  ، تكتسب الدونيةفيه كل فرد قائم بذاتهذي لاهذا اجملتمع  ظل فيفو فشلهم. املسئولون عن جناحهم أ
اخلبيث  ن االستياء واحلسدالعمل. ويبدو من املعقول هنها اقرتاح أ ىل اجلهد وعدم الرغبة يفاالفتقار إخالل 

ط الضوء على الدونية وحيث يسل  املسئولية الفردية مكون حاسم،  يف ظل النيوليربالية، حيث أكثرموجودة 
 .الناجم عنه و الظلمأ فشل النظام الفردية بدل تسليطه على

 Wrennلنجاح )على اهو املؤشر الرئيس  لسردية النيوليربالية،حسب ا إن موضع الفرد يف الرتاتبية املالية،  
سوق، وابلتايل جناحه يف احلياة. ه يف الالفردي حيدد من خالل أدائ األمان االنطولوجي ن  (. هذا يعين أ2014

حيقق الرضى الذايت، الذي هو مكافأة يف حد مثل العمل الذي -النجاح الذي يقاس بوسائل غري ماليةا م  أ
فهو غري ذي صلة حسب مبدأ النيوليربالية. ففي -غري ملموسة معايرييعتمد على  الذيالعمل  وأ ذاته،

احلسد منتشر بشكل  ن  يمته تنخفض. فقد وجد الباحثون أالنيوليربالية، ما مل يكن النجاح ذو مردود مادي، فق
وة قية من خالل متجل   خاص يف اجملتمعات اليت تتسم ابلالمساواة، وخصوصا عندما تكون تلك الالمساوة

فجوة الالمساواة املتزايدة اليت تتسم  ن  هذا يشري إىل أ (. ويبدو أن  Foster 1972" )األثرايء"ـال وممتلكات
-ع، بل تباعد االفراد من حيث الصفات اليت ميكن مالحظتهاليس فقط توس  -هبا االقتصادايت النيوليربالية

 ىل حسد خبيث.، واحلسد احلميد إاكاة التنافسيةوحتول احمل كربميكن أن تقود حىت إىل خيبة أمل أ

ع التصورات حول احلراك االقتصادي واالجتماعي تشج    ن  أ ىل ذلك، فقد وجد علماء اإلنسانابإلضافة إ   
حيث  ،للحسد اختباراأقل )كاست(  فراد الذين يعيشون يف نظام طبقياأل ن  فقد وجد أ أيضا على احلسد.

يعطي االجتماعي االستقرار، والنظام، و -اجلمود االقتصاديبينما يوفر   ،جيدا ةفمعر  بني الطبقات ن احلدود أ
" واضحة فة"الوحدات االجتماعية املغل   ن  مع أو  (.Foster 1972الفرد يف اجملتمع )  ملوضعمقبوال اتفسري 

 ذات السكنية والتجمعات، واألندية اخلاصةمثل الغيتوهات احلضرية، ، حبدود مادية مرئية الرأمساليةاملعامل يف 
 فاألفرادالتصور حول احلدود القابلة لالخرتاق.  استمرفقد  ،(Foster 1972, 185) اابتبو  الو  االسوار

هداف حمددة للحسد من أولئك املستائني من النظام االجتماعي. هذا قادرون على اخلروج من الفقر، هم أال
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حيفز  ،إىل قصص النجاح من حني آلخر االقتصادي، ابإلضافة-للحراك االجتماعياجملاز النيوليربايل الشائع 
 وحسد خبيث. ىل استياءإ ان مرة مصدر اهلام أن يتحولكحسد احلميد الذي  وميكن للاإلحباط. 

السائد يف االقتصاد   االجتاهن  ، فإتنافسنياملموارد النادرة بني للتخصيص كتعريف الغرض من االقتصاد   عند   
تخصيص ال ةلمسأطري االقتصادايت هي ندرة املوارد. إن  أت املشكلة املركزية يف مجيع ن  أبيشجع الفكرة القائلة 

ىل ازدهار كون عملية قرار مجاعي هتدف إأن ت لنفسه، بدلكل مني ما يكفي  كتزاحم مدفوع بشكل فردي لتأ
الندرة املصطنعة هذه  ن  ابإلضافة إىل ذلك، فإافسي للنيوليربالية. الدافع التن أكربي بشكل ، تغذ  اجملتمع ككل

(، Miceli and Castelfranci 2007التنافس ) م احلسد. وألن  احلسد ينشأ من مسلكياتتضخ
 .كذلك احلسد اليت متيزها، أن تتضخم مشاعرالتنافس  لنيوليربالية، والدافعية حنوا عند اشتدادمن املنطقي ف

من  ولنتأكد .الرأمساليةوضح عن االستحضار املتعمد للحسد يف املثال األ اإلعالانت صناعة رمبا تعطي   
حمتوًى معلوماتياً  ت اإلعالانتت عرب الوقت، ولكن سواء وظف  ذلك، فطبيعة اإلعالانت وأساليب الدعاية تغري  

. ميتلكه آخرون ما ينقصه شيءهلك  املستن  تبقى الرسالة املوجهة هي نفسها: إبفئة حمددة،  اً خاصحمتوًى و أ
 حالً  تقدمفاإلعالانت للمستهلك،  فالنسبةحلسن احلظ،  على وتر مشاعر احلسد.بال كلل فالدعاايت تلعب 

فالدعاية متثل مشكلة احلرمان . وهبذا، ، فبشراء املنتج أو اخلدمة ميكن للشخص أن يعاجل هذا النقصيضاأ
 Fosterلية عمل احلسد )كله من خالل آو ك، خالل االستهالو النقص، ومتنح حل االمتالك من النسيب أ

1972; van de Ven, Zeelenberg and Pieters 2009.) 

 

 حظات ختاميةمال

 حنوو أ ،عن املصاحل الفردية و بعيداً ة للمجتمع حنو أهو الذي يقود النزعات الكلي  التنظيم االجتماعي    
حيدد  الذيالتكوين املؤسسي  هاحملرك الكوين للسلوك االقتصادي، لكن   ليست هيدرة الن  ف  املصلحة اجملتمعية.

االقتصادية العالقات  ،يف ناية املطاف ،ة فعل أعضاء اجملتمع عليها، وهو ما يؤكدالندرة ورد   مسألة كل من
هناك تفاعل حقيقي بني ف ؛ك الوحيد للسلوكاملؤسسات هي احملر   ن  والنظام االقتصادي األعم. وهذا ال يعين أ
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جة للتطورات الداخلية. فاإلشارة تيتطور بشكل مستقل كن، ويخرملؤسسات، حيث يؤثر كل منها يف اآلفراد وااأل
طر السلوك االقتصادي ينشأ من تكرار أ ن  للتأكيد على الفرضية املركزية أاملؤسسات هو جمرد وسيلة  أتثري ىلإ

 (.Stanfield 1982) احمليطيف السياق املؤسسي  نطويةاملالتفاعل 

وبينما د متماثلني موضوعيا. ار من كونه مقارنة بني أف أكثراحلسد هو مقارنة تصاعدية  ن  يشري الباحثون إىل أ   
و تركيز العمل حنو الذات، والتحفيز، أ ، كتشجيع تطويرإجيابية التصاعدية غاايتن ختدم هذه املقارنة ميكن أ

ليت يتمتع هبا احملسود، فإن  ا مسار اخليارات السابقةرة يف مزااي الفروقات متجذ  ذا كانت هذه أهداف معينة، وإ
 (.Miceli and Castelfranci 2007حباط )ستقود إىل خيبة أمل وإعندها املقارنة التصاعدية 

احلسد اخلبيث  فقد منى ،العشرين القرن رأمسالية مطلعيف  حلسد احلميدا الذي يربز فيبلن حتليل على عكس   
فسية، ومتتاز بدرجة م املسئولية الفردية والتنااليت تكر  ، ظل النيوليرباليةفي ف ؛. ويبدو هذا منطقياالينيوليربالية يف

، ياملشهد االستهالكساواة يف احلراك االجتماعي، والنهم الفائق يف عدم املو ساواة يف الدخل، عدم املعالية من 
حبيث احلسد هو دافع بشري،  ن  اتصاال هبا. وابلنظر إىل أ احلسد، وحتديدا احلسد اخلبيث، هو األكثر ن  فإ

ن يتحملوا أ اععلماء االجتميجب على ف ؛احمليط املؤسسيمخاده بواسطة الوسط ميكن تعزيزه، أو تضخيمه، أو إ
توجيه الطريقة اليت خيترب فيها االفراد  إعادة ن تواجه وحتاولقرتاح تغيري السياسات اليت ميكن أاملسئولية لدراسة وا

كانت النيوليربالية كنظام   وإذاغري صحي، شيء ، وخوصا احلسد. احلسد اخلبيث أنواع العواطف املختلفة
 لسعي حنووا ،النيوليربالية كتنظيم مؤسسي مسمومىل إيجب النظر فلى احلسد اخلبيث، اقتصادي تشجع ع

 .بناء عليهات املؤسسية اليت تواجهها ري التغي
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 الهوامش

 
i  سأركز على احلسد عندما اليت هي ابلتأكيدالفروقات  د وشعور الغرية، وبدل من اخلوض يفم احلدود بني شعور احلسيرستهناك الكثري من املقوالت حول ،

الشخص ميلكه  ما ي اخلوف من خسارة شيءالتجربة العاطفية هتكون التجربة العاطفية للحاسد هي عدم امتالك الشي الذي يريده، والغرية عندما تكون 
  مسبقا.

 ii انظر حتديدا اىل:Marshall Sahlins (1972), Elizabeth M. Thomas (1959), H. Ian. Hogbin (1951),Raymond Firth  

(1963) . 
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