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 ی مفهوم قرابت انتخابیدرباره 1

شناسی همچنان جامعه ،از زمانِ آگوست کنت ونیمبا وجود گذشت یک سده

آن فرا  گیرد. آیا زمانشناسی وام میمفهومیِ خود را از فیزیک یا زیستاصطالحات 

ای نویفرهنگی و مع میراثبا این سنتِ پوزیتیویستی فاصله بگیریم و از  تا نرسیده

تر واقعیاتِ اجتماعی نزدیک تر و به بافتتر، به یک معنا غنیاستفاده کنیم که گسترده

های باطنی ها، ادبیات و حتی سنتادیان، اسطوره ی معناییِ وسیعاست؟ چرا از حوزه

« کاریزما» شود؟ آیا ماکس وبر مفهوماستفاده نمی علوم اجتماعیسازی زبان برای غنی

 کالسیک نجومرا از « منظومه» یحی و همچنین کارل مانهایم مفهومرا از االهیاتِ مس

 وام نگرفتند؟

از عبارتی که  قرابتِ انتخابی؛ ای است در باب مفهوممطالعه ی حاضرقطعه

راهِ ادبیاتِ رمانتیک پیموده را در کوره ینامعمول مسیر ،شناسیکیمیاگری به جامعه

 یانوبر از حام ماکس و گوته ولفگانگ )در قرن سیزدهم(، یوهان آلبرتوس ماگنوساست. 

تی اهای متفاوتالشم بر این بوده است معن ،مفهوماین کارگیریِ هدر باند. این مفهوم بوده

ع یک نو« قرابتِ انتخابی»من از  خود گرفته است ادغام کنم. منظورِهبها سده طیرا که 

گونه ناجتماعی یا فرهنگی آ یالکتیکی است که بین دو پیکربندیی بسیار خاصِ درابطه

نتی آن س در معنای« تأثیرپذیری»مستقیم یا قابل تقلیل به علیتِ  که بایدمی کوینت

یک  یبردارندهای که در شود، رابطهنباشد. از یک همانندیِ ساختاریِ خاص شروع می

یِ تواند تا آستانهیِ متقابل، یک تالقیِ فعال، ترکیبی که میتقارب است، یک جذبه

شناختیِ روش لب خواهد بود اگر سعی کنیم وضعیتامتزاج پیش رود. در نظرِ من جا

ای ایجاد کنیم؛ ابزاری که از این رشتهپژوهشیِ میاناین مفهوم را به عنوان یک ابزار 

اقتصادی، سیاسی، مذهبی و  هایپدیده میان یتحلیل رابطهکه قابلیت برخوردار باشد 

 تر کند.تر، پویاتر و متعینفرهنگی را غنی

معنویِ نامأنوسِ این اصطالح آغاز کنیم تا  مسافرتِمختصری از  بازسازیبیایید با 

و  ،ای که یک همانندیِ مرئی یا نامرئیدریابیم. ایدهمعنای آن را ی انباشتهتمامِ غنایِ 

هب ، به دوران یونان باستان؛کندبرای یگانگی را متعین می کالبدها استعدادهمچنین 

گردد. با این همه اصطالح برمی -شوندمی هاشبیه جذب هاشبیه- ویژه فرمولِ بقراطیِ

شود. منبع از قرون وسطی به بعد پدیدار می ،کیمیایییِ ی یک استعارهمثابهقرابت به
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شود به زعم او اگر گوگرد با فلزات ترکیب می- آلبرتوس ماگنوسنخستینِ آن محتمالً 

گردد. این ایده در کارهای بر می -ها برای یکدیگر استآن« خاطر قرابت طبیعیهب»این 

 صحبت« قرابت متقابل»از بارچوزن، کیمیاگرِ معروف آلمانی قرن هفدهم که  یوهانس

کیمیاگر  ،بورهاوه های هرمان[ و همچنین به طرز چشمگیری در نوشته۱کند]می

بورهاوه  (۱۲۷۱اصول مبانی شیمی )شود. در هلندیِ قرن هجدهم دوباره مطرح می

 یل در یک بدنهشان است که ذرات حالّخاطر قرابتِ طبیعتهدهد این بتوضیح می

میان طال و تیزاب سلطانی در یک  یورهاوه با اشاره به رابطهشوند. بهمگن جمع می

 پرسد:ظرف می

 ظرفدر انتهای  ،تر استکه طال هجده برابر از تیزاب سلطانی سنگینچرا در حالی»

کنید که میان هر روشنی مالحظه نمیبهشود؟ آیا نمی نشستتهحاویِ تیزاب سلطانی 

وجود دارد که به موجب آن این دو یکدیگر را  ذره از طال و تیزاب سلطانی نیرویی

 پیوندند؟شوند و به یکدیگر میکنند، متحد میجستجو می

سازد؛ های ناهمگون را در یک اجماع ممکن مینیرویی است که این ماهیت ،قرابت

 [۷«]شود تا نفرت.نوعی از ازدواج یا عروسیِ شیمیایی که بیشتر از عشق ناشی می

دانِ سوئدی توربرن برگمن یبار از جانب شیمنخستین« انتخابییِ جذبه»اصطالح 

به زبان فرانسوی تحت عنوان رساله (۱۲۲۱« )ی انتخابیجذبه»او  به کار گرفته شد. اثرِ

ترجمه شد. برگمن استفاده  (۱۲۱۱) «ی انتخابیقرابت شیمیایی یا جذبه»ای در باب 

زیادی هستند که آنچه را ما جذبه می افرادِ»دهد: گونه شرح میاز این مفهوم را این

پذیر استفاده ای تبادلنامند. بنابراین من از این دو اصطالح به گونهقرابت می ،خوانیم

تر و برای استفاده در فیزیک نامناسب که مفهوم نخست تمثیلیخواهم کرد، نظر به این

 در جدل با برگمن ،دی موروی برنارد لوئیدانِ معاصر فرانسوی شیمی.« رسدمیبه نظر 

نوع خاصی از جذبه است که با شدت خاصی از قدرت جذابیت  ،کند قرابتتاکید می

موجودیتی را آنگونه »یِ آن دو یا چند ماهیت به واسطه شود؛ قدرتی کهمشخص می

 -به نسبتِ هر کدام از موارد قبل از ترکیب شدن-های آن دهند که مشخصهتشکیل می

« ی انتخابیجذبه»در ویراستِ آلمانیِ کتاب برگمن عبارت  [۳]«تر هستند.متمایز و تازه

 است. قرابت انتخابی ترجمه شدهبه 
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ت انتخابی بامانی بود که گوته عنوان رمانش قرآل یهنسخاحتماالً از این 

ها را بیرون کشید. در این رمان یکی از شخصیت (۱۱۸۱) های اختیاری()خویشاوندی

رسد چندین کند. به نظر میذکر می« رسدکه به ده سال می»اثری راجع به شیمی 

پردازند مستقیماً از کتاب های شیمیایی میقطعه در این رمان که به تشریح پدیده

به عنوان  د که_ب و ج_وتحلیل واکنشِ الفویژه تجزیههباشند: ببرگمن گرفته شده

 از یک مفهوم شیمیایی بر بسترِ شوند. دگردیسیِ گوتهج دوباره ترکیب می_د و ب_الف

تر بود چرا که برای چندین کیمیاگر )از جمله اجتماعی، احساسی و معنویِ انسانی آسان

های اجتماعی و اروتیک دریافت شده شدت با استعارهبهاز پیش بورهاوه( این عبارت 

 کنند، جذبمی همدیگر را جستجو»گوته آن هنگام که دو موجود یا عنصر  بود. در نظر

شوند، و در قاپند، و ناگهان دوباره بیرون از این اتحاد محرمانه پدیدار میو میکنند می

یک قرابت انتخابی به وقوع می« شوندفرمی تازه و غیرمنتظره )گشتالت( پیشقدم می

ا یکدیگر ر»ف گوته و فرمول بورهاوه )دو عنصر که [ همانندی میان این تعری۱]پیوندد.

توجه است و قابل«( شوندشوند و به یکدیگر ملحق میکنند، متحد میجستجو می

از  دوراینکه گوته با کارهای کیمیاگرِ هلندی آشنا و از او الهام گرفته باشد احتمالِ 

 .انتظار نیست

ای که بر نوع به گونه ؛گرفت گوته در فرهنگ آلمانی جا این مفهوم از طریق رمانِ

بی انتخا خاصی از ارتباط میان ارواح داللت دارد. بنابراین این در آلمان است که قرابتِ

شود: از طریق ماکس وبر آن کیمیاگرِ بزرگ علوم دستخوش سومین دگردیسی خود می

شود. بار معناییِ انتخاب میشناختی مبدل این عبارت به یک مفهوم جامعه ،اجتماعی

رسد اما به نظر می ،کندهمچنان معنای سابقش را حفظ می ،متقابل، جذابیت و ترکیب

همچنین -انتخابی  های وبر مفهوم قرابتِرود. در نوشتهی تازگی آن از بین میجنبه

ی خاص در سه زمینه -مغهوم قرابتِ معنایی که داللت بر چیزهای خیلی مشابهی دارد

 شود:مایان مین

این مفهوم اسلوبِ دقیقی از روابط میان اشکال مختلف مذهبی را ترسیم  ؛نخست

از جانب خدا ی تحوالکند. برای مثال بین رسالتِ نبوت )که در آن برگزیده همچون می
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یک  ،شود( و مفهوم یک خدای شخصی، غیرجسمانی، جبار و قدرتمنداحساس می

 [۱قرابت انتخابی وجود دارد.]

کند. به گفتهنگری ارتباط برقرار میدوم؛ این مفهوم میان عالیقِ طبقاتی و جهان

ی وبر قرابت انتخابی خودمختاریِ خودش را دارد، اما وفاداریِ فرد به دیگری یا یک 

 [۶دارد.]اش اش با منافع طبقاتینگری تا حدود زیادی بستگی به قرابت انتخابیجهان

های این مفهوم برای واکاوی ارتباط میان آموزه -ترین مورد استو این مهم-نهایتاً 

 های اتوسِ )منش( اقتصادی مثمرثمر است.مذهبی و فرم

ی زیر از اخالق پروتستانی و روح سرمایهقطعه ،جایگاهِ اصلی استفاده از این مفهوم

 است: داری

متقابل میانِ زیربنای مادی، ثیرپذیریِ أتهای عظیم در با در نظر داشتن نابسامانی

یِ اصالحات؛ ما فقط میهای شایع در زمانهاشکال سازمان اجتماعی و سیاسی، و ایده

توانیم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا و در چه نقاطی خویشاوندیِ خاصی ]به 

تواند وجود مذهبی و اخالق عملی می اعتقادِبیانی دیگر قرابتِ انتخابی[ میان اشکال 

داشته باشد. و در عین حال بایستی تا آنجا که ممکن باشد اسلوب و مسیر کلی را 

های مذهبی بر جنبش -خاطر آن روابط ]قرابت انتخابی[به-گونه روشن سازیم که آن

 [۲گذارند.]یِ فرهنگِ مادی تاثیر میتوسعه

مثابههببرای نخستین بار این مفهوم در بین گیومه ) بایستی توجه داشته باشیم که

دادنِ استعارهشود. گویی وبر در سَر داشته است که برای دخالتی نقل قول( ظاهر می

دارد و میای ادبی و رمانتیک در یک تحلیل علمی عذر بیاورد. اما متعاقباً گیومه را بر

 شود.این عبارت به یک مفهوم تبدیل می

شگفتی نیست که این عبارت در خوانش پوزیتیویستیِ آنگلوآمریکن از ماکس  یِمایه

ی انگلیسیِ تالکوت ترجمه ،ماندوبر قابل فهم نبود. یک نمونه که به کاریکاتور می

است. در اینجا  ۱۱۳۸داری در سال پارسونز از کتاب اخالق پروتستانی و روح سرمایه

« آن روابط»ی و سپس به عنوان «همبستگیِ خاص»ی قرابت انتخابی نخست به مثابه

یِ درونیِ غنی و معنادار میان مفهوم وبر به یک رابطهکه [ در حالی۱].شودمیترجمه 

یِ )یا همبستگی( یک رابطه ،هنجار پارسونزهیِ نابترجمهکند. دو پیکربندی اشاره می

از کند. معنای مورد نظر وبر میپیش پا افتاده، بیرونی و فاقد معنا را جایگزین 
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ی نیروی معنادار و اش، از سنتی که همههای فرهنگیجداناپذیریِ یک مفهوم از زمینه

 از این داشت.توان تصویرِ بهتری نمی ،بخشدمیتحلیلی خود را 

بنابراین قرابت انتخابی در این سه اسلوبِ وبری: ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، 

 -بنیادینهای لفهؤمبدون تشکیل یک ماهیت جدید یا تعدیلِ -اقتصادی و فرهنگی را 

یِ هر ساختار داشته که تعامل، یک اثر تقویتی بر منطق مشخصهکند؛ ولو اینمتحد می

 باشد.

تالش نکرد که معنای مفهوم قرابت انتخابی را به دقت به آزمون ماکس وبر هرگز 

این مفهوم یا مشخص کردنِ زمینه شناختیِروش هایبکشد. او همچنین راجع به داللت

وتوک مطرح میشناسیِ آلمانی تکهای کاربرد آن حرفی نزد. این مفهوم در جامعه

شوند. برای مثال کارل مانهایم های مفهومیِ آن مورد بررسی واقع نمیاما داللت ،شود

 نویسد:کارانه میی تفکرِ محافظهدرخشان خود درباره یدر مطالعه

در -شناسی معرفت یافتن دقایقی در تالقیِ میانِ دو جریان فکری، رسالت جامعه

ای که حتی قبل از سنتز، یک قرابت درونی به گونه ،است -درون این دو حرکتِ فکری

 [۱]«کنند.جه یگانگی را ممکن میرا آشکار و در نتی

یهودی و یوتوپیای  مسیحاباوریی پیوندِ میان ی من درباهدر جریان مطالعه

ترین و بارورترین ابزار برای آزمونِ مناسب یبه مثابه اجتماعی، مفهوم قرابت انتخابی

های دیگر از جنبهاین رابطه نمایان شد. عالوه بر این به نظر من این مفهوم بر بسیاری 

 باشد. این ابزار ما را به فهمِ )تفهم به معنای قویِاجتماعی قابل کاربست می واقعیتِ

ی فرهنگیِ مشابهی های به ظاهر متفاوت در زمینهآن( نوعِ خاصی از ارتباط میان پدیده

های اجتماعیِ متمایز: از ؛ همچنین فهمِ حوزهسازدمیقادر )مذهب، فلسفه، ادبیات( 

انتخابی ممکن است  مله مذهب و اقتصاد، عرفان و سیاست. برای مثال مفهوم قرابتِج

های کلیسا توسعه بر نوع روابطی که در قرون وسطی میان اخالق جوانمردی و آموزه

یِ ارتباط میان کاباال و کیمیاگری )مطالعهگرِ روشن[ یا ۱۸یافت پرتو شایانی بتاباند]

تواند ارتباطِ در آغاز قرن شانزدهم باشد. همچنین این مفهوم میعالیِ گرشو شولم( 

ی مانهایم(، یهودیت شناسی رمانتیک )مطالعهگرایانه و زیباییکاریِ سنتمیانِ محافظه

ی هابرماس(، یا داروینیسم و مالتوسیسم در قرن نوزدهم را و ایدئالیسم آلمانی )مطالعه
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شناسیِ یِ اخالقیِ کانت و معرفتط میان فلسفهگرِ ارتباتر کند. همچنین روشنروشن

یِ پوزیتیویستیِ علوم اجتماعی در اواخرِ قرن باشد و نهایتاً در قرن بیستم هم بر رابطه

اگر  فکند. با این همهئالیسم و آنارشیسم پرتوی بیرکاوی و مارکسیسم، سورمیانِ روان

بایستی در تعریف آن کامالً  ،مباشیمندی داشته ی نظامبخواهیم از این مفهوم استفاده

عمل کنیم. مقدم بر هر چیزی بایستی توجه داشته باشیم که قرابت انتخابی  دقیق

 چندین سطح یا درجه دارد:

ی معنوی، یک همخوانیِ ساختاری سطح اول یک قرابتِ ساده است: یک رابطه (۱

رود(، یک مطابقت )به کار میشناسیِ ادبیات لوسین گلدمن به)مفهومی که در جامعه

 معنای بودلری(.

عرفانیِ سویدنبرگ بود  ییِ مطابقت، آموزهمندِ نظریهبندیِ نظامنخستین صورت

یک میانِ بهشت و زمین، و میانِ چیزهای معنوی و طبیعی را مبنا بهکه مطابقتِ یک

کند که از او آموخته عنوان شخصی اشاره میبهقرار داد. بودلر چنیدن بار به سویدنبرگ 

، شماره، رنگ، رایحه، به لحاظ طبیعی و معنوی؛ حرکتکه هرچیزی: صورت، »است 

با این همه در نزدِ بودلر این مفهوم « ای و مطابقتی است.معنادار، دوسویه، مکالمه

های متقابل در جهان، دهد و نظامِ همانندیاش را از دست میعرفانی اصلیهای داللت

 [۱۱]کند.را معین می« ارتباطِ ذاتی و پنهانی میان امور»

بسیار  ،ماندکه مطابقت )یا قرابت( یک همانندی است که ایستا باقی میبر اینکید أت

یک تقارب فعال یا قرابت کند نه الزام؛ امکان را ایجاد می یک مهم است و این فرایند

ام که این اصطالح لجر را لحاظ کرده-هرویو دانیل نقدِ جااین در من). سازدمی جذاب

[ ۱۷ام(.]کار بستهو یوتوپیا غیردقیق به مسیحاباورییِ ام دربارهرا همچنین در مقاله

سازد. تبدیل ظرفیت به فعالیت، با تکامل آن به سمت تعاملِ فعال، همانندی را پویا می

انضمامیِ تاریخی همچون تحول با این همه چنین فرایندی وابسته به پیشامدهایِ 

های فرهنگی و رویدادهای اقتصادی، واکنش طبقاتی و قشربندیِ اجتماعی، جنبش

 سیاسی است.

یِ دوسویه و گزینشِ فعالِ متقابلِ دو پیکربندیِ اجتماعی و ( انتخاب، جذبه۷

شود. در اینجا فرهنگی منتهی به فرمِ خاصی از تعامل، انگیزشِ متقابل و تقارب می

اما دو ساختار متمایز باقی می ،کنندها شروع به حرکت میها و همخوانیهمانندی
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س ماکمانند. در این سطح )در میان این سطح و سطح بعدی( است که قرابتِ انتخابیِ 

 پیوندد.داری به وقوع میوبر میانِ اخالق پروتستانی و روح سرمایه

تواند منجر به اسلوبِ متفاوتی از پیوند می شرکا« آلیاژِ»بندی، ترکیب یا ( مفصل۳

ای که در آن دو فیگور، خوانده شود به گونه« همزیستیِ فرهنگی»شود. الف( آنچه که 

مانند اما به لحاظ ارگانیکی باهم در پیوند هستند. ب( امتزاج جزئی، و متمایز باقی می

 ج( امتزاجِ کامل )عروسیِ شیمیاییِ بورهاوه(.

ود یک فیگورِ تازه از طریق امتزاجِ عناصرِ سازنده صورت بپذیرد. ر( امکانِ آن می۱

است. مطرح شده -های وبر غایب استکه در تحلیل-ایِ آن «گوته»این امکان به معنایِ 

که -ای نیست. برای مثال مارکسیسمِ فرویدی تمایز میانِ سطح سه و چهار کار ساده

بندیِ دو بخشِ آیا مفصل -اریخی متمایز استکاوی و ماتریالیسمِ تبه یک اندازه از روان

 سازنده است یا اسلوبی نوین از تفکر؟

، شاید بهتر باشد این قرابتِ انتخابی ی احتمالیِ مفهومبه منظور فهم ویژگی و عالقه

یِ میان ساختارهای که معموالً در تحلیل رابطه-ها یا اصطالحات با دیگر مقولهمفهوم 

گونه که من اینجا مقایسه شود. قرابتِ انتخابی همان -شوندمیکار گرفته معنادار به

های مشابهِ یک قرابتِ ذاتیِ ایدئولوژیکی در انواع مختلفیِ از جریان ،اممشخص کرده

فرهنگی و اجتماعی )برای مثال میان اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی یا میان سوسیالیسم 

 یِ پیشینی است،مستلزمِ یک فاصله ،گزینشِ متقابل ( نیست. انتخاب؛خواهیبرابریو 

یک شکافِ معنوی یا یک ناهمگونیِ مشخصِ ایدئولوژیکی که بایستی پُر شود. از سویی 

اصطالحِ مبهمی که صرفاً -« همبستگی»همان با وجه ایندیگر قرابتِ انتخابی به هیچ

 داللت بر نوع خاصی نیست. قرابتِ انتخابی -یِ متمایز باشدمیان دو پدیده پیوندبیانگرِ 

است که هیچ اشتراکی )برای مثال( با همبستگیِ آماری میان رشد  بااهمیت از ارتباطِ

« ریثیرپذیأت»اقتصادی و کاستیِ جمعیت ندارد. همچنین قرابتِ انتخابی مترادف با 

)که حتی میبندیِ دوسویه تر و یک مفصلبسیار فعال یارابطه نیست چراکه مستلزمِ

دهد فرایندهایِ تعامل تواند تا حدِ امتزاج پیش رود( است. این مفهوم به ما امکان می

« بیانی»یِ و نه از رابطه شوند،ناشی می گونه فهم کنیم که نه از علیتِ مستقیمرا آن

از یک محتوای سیاسی یا « بیانی»میانِ فرم و محتوا )جایی که برای مثال فرمِ مذهبی 
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لگوهای تحلیلی، ای در بابِ جانشینی برای دیگر اگونه داعیهی باشد(. بدون هیچاجتماع

زاویه ،شناسیِ فرهنگیِ جامعهدر زمینهاین مفهوم ممکن است  ،توضیحی و دریافتی

را  -که تا به اکنون بخشِ ناچیزی از آن کشف شده است-یِ جدیدی از یک رویکرد 

های اندکی از زمان ماکس وبر تا به اکنون تالشیِ تعجب نیست که میسر سازد. مایه

های واقعی انجام شده کارگیریِ آن در پژوهشهی این مفهوم و ببرای بررسیِ دوباره

 است.

و نه در آسمانِ نیلگونِ معنویتِ ناب، در هیچگمان قرابتِ انتخابی نه در خالء، بی

ترغیب  ،رایط اجتماعی و تاریخیش یپیوندد. قرابتِ انتخابی به واسطهکدام به وقوع نمی

ی معنویِ که همسانی یا همانندی صرفاً از زمینهشود. نظر به این)یا تحذیر( می

ها به شود؛ با این همه تماس و تعامل فعالِ آنمربوط به معنا ممکن می ساختارهای

خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بستگی دارد. از این نظر یک  شرایط

شرایط اقتصادی و  یکنندهتحلیل در نظرگاهِ قرابتِ انتخابی، با بازشناسیِ نقش تعیین

ای نیز قابل اعمال اجتماعی کامالً سازگار است. برخالف تصور مرسوم، چنین بازشناسی

داری است؛ ط میان اخالق پروتستانی و روح سرمایهبر تحلیل کالسیکِ وبر راجع به ارتبا

تر به دنبال مشخص کردن یک رابطهیِ انحرافیِ جدلی؛ کمچند نکته جزتحلیلی که به

اخالق است و بیشتر در جستجوی فهمِ قرابتِ انتخابی میان « گراروحانیت»یِ یِ علّ

را هم گفته باشم که  این ،مبحث های مذهبی است. بگذارید در خاللاقتصادی و آموزه

برای نخستین ماند و اثری که برای ماکس وبر ناشناخته می-ای از گروندریسه در قطعه

سی انگلی مارکس خود به ارتباط میان پروتستانیسمِ -شودمنتشر می ۱۱۳۱ در سالبار 

 [۱۳کند.]سرمایه اشاره می-یا هلندی و انباشت پول

 

 هانوشتیپ

 .(۱۶۱۱ . )لندن:Pyrosophiaیوهانس بارچوزن.  [۱]
 . (۱۲۳۷[ هرمان بورهاوه. عناصر شیمی. )نیویورک: ۷]

ای در باب قرابت شیمیایی یا جذبه. و برگمن، رساله۱۲۸ی: . صفحه۱دی موروی. شیمی. جلد  [۳]

 .۱ی: (. صفحه۱۲۱۱ی انتخابی. )پریس: 
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 ۳۷ی: . صفحه(۱۱۶۷)نیویورک: یا همان قرابت انتخابی(. های اختیاری )[ گوته. خویشاوندی۱]

،۳۲. 

 .۱۱۷ی: . صفحه(۱۱۱۷شناسی دین. )ی جامعه[ ماکس وبر. مجموعه مقاالت درباره۱]

 .۱۱۳ی: . صفحه(۱۱۱۷ی علم. )[ ماکس وبر. مجموعه مقاالت درباره۶]

. (۱۱۱۱ی تالکوت پارسونز. )نیویورک: داری. ترجمهوبر. اخالق پروتستانی و روح سرمایه[ ماکس ۲]

 .۷-۱۱ی: صفحه

 داری.[ ماکس وبر. اخالق پروتستانی و روح سرمایه۱]

 این اصطالح همچنین نزد ارنست .۱۱۱ی: (. صفحه۱۱۶۱شناسی معرفت )[ کارل مانهایم. جامعه۱]

ترلچ. )پاریس:  شناسی ارنستشود: ژان سگی، مسیحیت و جامعه. مقدماتی در جامعهترلچ هم نمایان می

شناسی متعلق به مکتب جامعه-. این مفهوم همچنین توسط ورنر ستاک ۱۱-۷۱۲ی: صفحه(. ۱۱۱۸

نگری و طبقات اجتماعی( شود. با این همه او فقط به نوع دوم قرابت انتخابی )بینِ جهانمطالعه می -وبری

معرفت. شناسی کند. بنگرید به: ورنر ستارک. جامعهاز آن صحبت می کند که ماکس وبر نیزاشاره می

 .۱۱-۷۱۱ی: (. صفحه۱۱۶۸)

در « شناسی فرهنگ قرون وسطاییجامعه»ی آلفرد فون مارتین، [ برای مثال بنگرید به مقاله۱۸]

 .(۱۱۱۱شناختی بر تاریخ تمدن اروپا. )روح و جامعه. شرحی جامعه

 . ۳۱۸، ۱۱۱ی: (. صفحه۱۱۶۱شارل بودلر. آثار کامل. )پاریس:  [۱۱]

به مذهب. آرشیو علوم اجتماعیِ « بازگشت»و « محیطیآخرالزمانِ زیست»لجر. -هرویودانیل  [۱۷]

  .۶۶ی: . صفحه(۱۱۱۷مارس -. )ژانویه۱. شماره: ۱۳ادیان. جلد: 

وبر علیه مارکس؟ جدال با »یِ من: برای جزئیاتِ بیشتر راجع به این موضوع بنگرید به مقاله [۱۳]

 .(۱۱۱۱. )بهار ۱. شماره: ۱۳. جلد: جامعه و علمتستانی. در اخالقِ پرو« ماتریالیسم تاریخی
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