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 ��م��ش 
  �و���ده ��د��

����و��
��م و دو
ت ھ�ی ��� در ��ور ھ�ی رو ��  
  ا�!��ف

  ��!&ت ھ�%را�� �روه ھ�ی $و�� در ا�#���"�ن

                            

  ھو�ت �ودی "��م +��*� در را�ط� �� �)�ط ��)ول  2

  آ��ھ�» �ود«ا
ف) �)�ط ��)ول ا+"��,� و 

"و2�3 ����و��
��م �� ����1 ھو�ت �ودی و �� �ود آ��ھ� �0 +��*� ر��� در "+�رب روز�ره دارد. 
ا,"��د و ��وک �� در ز�د�� روز�ره ھ�6 د5
ت ���3 �ر +��*� ای �� �� در آن ز�د�� ��  �*�و5ً 

)�ث ا,�3ی  ���م �دارد. در ��ن ا�ن +��*� �� �� )�ث ا,�3ی ����ل، ��ر�ران و �� ��ر�ر����ن، ��
ھ� ا)��س ��;�"� (ھ�دردی) و �� ا�"� ;�"�  �0 ا")�د�� و :�ره ,�ل �� ���م و در ا�ن ��ش

 �
(ا�ز+�ر) ����ل ا,�3ی ����ل ھ�ی د�%ر، ��ر�ران و �� ��ر�ر����ن و :�ره �� ���م، و ا�ن در )�
ھ�ی  . در ا�ن ��شھ� و ���ز,�ت "�د�ل �ده �� "وا�د ا�ت �� ا�"� ;�"� ��ن �� و د�%ران �� "�ش

�� �� ھر�ز آ��ھ��� �� )�ث آ
����، �را��وی و �� ;و
�دی (
<�"���) ,�ل ��� ���م. "+د�د ا)��س �,
,3و�ت �� �<رو�دان �ود��ن �@�ھ�م �*�و�داری را ;�ش �رض $رار �� دھ�د: �ر�ورد �� �ر�وط�ت 

:�ر ��"��م از طر�ق ھ�ی د�%ر، �C �� �!ل ��"��م از طر�ق روا�ط ���A و �� �� �!ل  ��ت
آ��ه �ودن �C �� )�ث �0 آ
����، » �ود«ھ�ی د�%ر.  ھ�ی ��ت ر���� ھ�ی +�*� و �� ���ول

 ���� آ��ه » �ود« آن را�را��وی و �� ;و
�دی �0 �)�ط ��)ول و�ژه و �0 و3*�ت و�ژه ای را 
  ، ;�ش �رط $رار �� دھد. ��د

���� را �� ��ر �� �ر�م. ا�ن واژه ھ� �� �!ل �� دو واژه از ,�م روا��» �ودآ��ھ�«و » �ود« ��
��ده آن ھو�ت ���A را ���ن �� دھ�د �� �ود را �وا و �و+ود �� ھ�"� در ����ل ھ��و,�ن �ود 

,�ن ھدف ���ن �� �ود. �!ل دادن ,�Aر �ودآ��ھ� ا�راد در » ھو�ت �ودی«�� دا�د. �� اAط&ح 
  82.ا��+� �� �*�� �و+ود�ت �)�ط ��)ول ا+"��,� ا�ت

                                                             

 Williams James, the Principles of Psychology, Newا� ����� ر�� در ا���ر و���م 	��� دارد (82 
York, 1890) ���� .اچ � Vgl. Nature; und The) ادا&� داده �$. Charled H. Cooley) ( . و "�!  ��ر��

Social Order, Glencoe, III, 1956,  ' 1902Z; Geoge H. Mead,, Mind, Self, andو  1909در اوا
Society, Chicago, III., 1934.  
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ھم �� آن  را �� �� +��*� ا�"��ل �� دھ�م و آن» �ودآ��ھ�«و » �ود«ا�ن دو اAط&ح روا������ 
�@<وم �� ا,�3ی �0 +��*� �ود را �� )�ث �F�+ 0 در ����ل �)�ط ��)ول ا+"��,� د�ده و در 

 و3*�ت ھ�ی و�ژه �ر ا��س آن �ط��ق �� �)"وای �ودآ��ھ� "��م +��*� ,�ل ���د. در ا�ن )�
ت
ھ� ا,�3ی �0  ��$� �� ���د؛ ز�را در )�5ت و�ژه در �ط2 ��ت» �ود«��@�ت روا�������� واژه 

  +��*� از طر�ق روا�ط �و1ر ا)���� ��ن �0 �روه �")د �0 +��,ت را �� ��زد.

   ب) ����و��
��م �� ����1 "���ل ;��Cد�� �ودی
��ط "��1رات آن ��5ی ا�راد  اھ��ت �)�ط ��)ول �رای ھو�ت �ودی �� "� )�A �� 5ورت ,�و��

) �رای ;�دا�ش �ظ�م ا+"��,� ���ن Luman Niklas"�ر�2 �د، را �� "�ز�� ھ� ��!&س 
و�ن (
  83داد.

وظ�@� ��دی روا������، �����"�  -
و�ن در��ن ��$ص ��!&ت �)�ط ��)ول را در "�وری ���"�ر
�� "�وری ���"�راز �رای ا�"��د  �
وظ�@� ��دی �ظ�م ا+"��,� را  -"��م ا�ن "�وری $رار داد. او در )�

�� )�ث ;�ش �رط داده �ده $رار �� دھد و �وال رو�د )@ظ ���"م را �طرح �� ���د، �ود ���"م 
�� )�ث �"#�ر وا��"� �� آن د�ده و �د���ل �را�ط و  آن رارا �� )�ث ��!ل و ��<ذا �"�+� ��ری 

ھو�ت  دھ�ی "�!ل اش �� �ردد. ا�ن اAل �@�د�ت �ود را �رای "�ر�2 ����و��
��م و ��Aو�Aً رو�
�ودی "��م +��*� ���ن داده و �� ا�ن ��طر $��ت ھ�ی �� �رای �� ز��د ��ر�رد دارد �� �!ل 

  �A&�84 ��ل $ول �� �ود.

«.. ی را "ر��م ��ود: او وظ�@� ��د -
و�ن �رای ا��!� ;��� ھ�ی ا�"��دش را �رح دھد "�وری ���"�ر
�ظ�م ا+"��,� �� ���"�رھ�ی و�ژه ای را ;�ش �رط $رار داد و �*د �� د���ل +و��ی $درت ��را�� آن 

ا�ن �� ���"م ھ� �)@وظ ���ده �"وا��د. در ا�ن ���ن واژه ��را��  �د �� ���د اراA�( �� �Kل �و�د "�
"وا���� ھ�ی ���"م ھ�ی �ر,� �� �ود. ا�ن  �)دود �� "وا���� ھ�ی دا��� و $�ل از ھ�� �)دود ��

اAط&ح �� ا�ن �!ل �ر�وط �� د�"� ��دی (�"� �وری) ���"م دا��� �� �ود، �� را�ط� ا+زا را �� 
 �(@A ��) ل ���ن �� دھد��� �� ��ط� آ:�زش �� ر�د؛  616Aرا+*� �ود). در ا��+� ا�"��د ا�

�( �� ��ث ���"�ر ;�ش �رط $رار �� ��رد Cطور ز�را طرح ا�ن �وال )"�� �� �ود؛ �Cزی 
�رزش "*�ن �ده �� "وا�د؟. ����� �� آن �� �� "وا��م �وال �رزھ�ی ھو�ت ��� را �طرح ���م. 

���ل �� « F��" 0� ر ;��� آن� ��"��م ")��ل ھ�ی "��*� �0 ��ط� آ:�ز را ;�ش �رض $رار �� دھ�د 
ا�ن "�وری ��  آن راآ:�ز ���"م �ود �� )@ظ  �ود. �رای "�وری ���"�ر وظ�@� ��دی )@ظ ھ��ن ��ط�

���"�ری �ود، ���د ا�ن "�وری �0  -)�ث �0 ��!ل �� د�د. ا�ر +��%ز�ن ا�ن طرح "�وری ��را��
 617(ص » ���"م �ر+F د�%ری را +�"+و ��د �� ;�ش �رط ھ�ی ���"�ری ���"م ���ل آن ��ود

م �*��&ت ا+"��,�...، �� �� ھ�د�%ر ���وب را �� ����1 روا�ط �� �@<و» ���"م ا+"��,�«). 
و�ن 
�وده و "و�ط �)�ط ھ�ی ��)ول �� �رز �ود را از �)�ط ��)ول و �*��&"� �� �ر�وط �� آن ��� 

و$"� ا���ن از ا�ن ���"م واژه ای، «) و �*د ادا�� �� دھد: 617(ص » �ود +دا ��د، "*ر�ف �� ��د
�� در "@�وت ��ن دا�ل و ��رج $�,ده "*�ن �د ��ه �ودش را دارد، )ر�ت �� ��د و �و�ش �� ��د 

�� �رزی را ��� ����د �وال �� Bezugseinheitد�ر�ون ��د، �*د �وال وا)د �ر+F ( آن را (
                                                                                                                                                                                              

,� "�3.ا"� در "��م اد,��ت روا��1�!� و 	�&�0 ���!� /�$ا &� ��د. ,� ا� "."�- در ا� را,+� » ��د ا	*��(�«واژه 
  &��,7 ���� ز�دی د5.ی ��1 و	�د دارد.

Niklas Luman, Soziologie als Theorie sozialer System, in: Kölner Zeitschrift für d  83

Soziologie und Sozialpsychologie, Bd. 19 (1967), S. 615-644  
  <=>�ت &.,�ط ,� &�:7 ذ�. �$ه ای ,�8 &� ,��$.  84
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�� )�ث �0 ���"م �!ر ��د، ���د  آن را��د. و$"� در �ورد +<�ن �وال �طرح �� ��د... ، ا�ر ا���ن 
�ت ���ده +<�ن �� �� �وی ا�ن �)�ط ��)ول )ر�ت ھ�ز��ن �)�ط ��)ول +<�ن و "@!ر واژه ھدا

). Cون +<�ن �)�ط ��)و
� �دارد، ;س "<د�د ھم �ده ��� "وا�د. 617���د، را �� آن �!ر ��د (ص 
"@�وت اش �� $��3 ���"م ھ� ا���ت �� �و+ود�ت آن ھ�6 و$ت �� ���طره ���ت و �� ا�ن ��طر ھم 

اش ��!� از ��ظر ;��Cد�� اش �� ��!ل "�د�ل �� ��!�زا ���ت....+<�ن �� از ��ظر �و+ود�ت 
  ) . 618ص » ( �ود

در �رر�� +وا��C�; Fده �� �@<وم ��C �*��+ 0د ��5 ا�"@�ده ��ود�م.  اAط&ح ;��Cد�� را �� $�&ً 
�� )�ث «
و�ن �را�ش �0 �*��ی ������ $�Kل ا�ت �� �ر ا�+�م ر��� آن �� ��!&ت �� �� ر�د. 

). �رای 618(ص » +�و,� "���� رو�دادھ�ی ��!�� (در +<�ن) �<��ده �� �ود;��Cد�� در ا��+� �
روا�ط ���@<وم �*��&ت ا+"��,�.. ، �� �� �0 د�%ر ���وب �وده و («ا�ن �� ���"م ھ�ی ا+"��,� 

، �"وا��د �� و+ود �����د �� �0 »)از �)�ط ��)ول و �*��&ت �ر�وط �� آن +دا ��ود آن را��� "وان 
�ز��ش «ا
زا�� ا�ت. �� » ��ھش ;��Cد�� ��ش از ا�دازه«� رو�دادھ�ی ��!�� �*�� ��ھش "���

(ص  85;�دا �� ��د و ا�ن �ود ھ�ز��ن �� ا�!���ت د�%ر ا��رت �� ��د.» �@<وم» «ا�!���ت د�%ر
619.(  

��ط �� �ز���� �� از آن �@<وم )�Aل �ود، ���"م ھ� �� "وا��د �� �رای �ود +<��� ;��� ر�زی «
����د. ا�ر ا���ن +<�ن را طوری �� در ا��+� روی » ��,ل«�%�ه دار�د و �� ا�ن �@<وم  آن راو ��د 

آن �)ث �� �ود ��ش از ا�دازه ��!ل آ�ر�ن ���زد، �*د �@"� �� "وا�د ��: �@<وم در �د�ت �1ت و 
(ص » ��ھش ;��Cد�� +<�ن ا�ت و �*د �� ا�ن طر�ق در �د�ت +<ت ���� و "+�رب و �ر�وردھ�

619.(  

آ�<� در �د�ت ����+�%ری ��ن ». ���"م ھ�ی ا+"��,� وظ�@� �1ت و ��ھش ;��Cد�� ھ� را دار�د«
;��Cد�� ھ�ی ����ر �#�ق +<�ن و ����ر د�5ل ا�"رو;و
و�� (ا���ن �����) ا�"*دادھ�ی ����ر 3*�ف 

دار�د. ا�ن  ا���ن ھ� �� �رای ھ3م و ;ذ�رش آ��ھ��� ��طرات �� �درت $��ل "#�ر �� ����د، $رار
وظ�@� از طر�ق ���"م ��زی �*�� در و)�� اول �و���� ا�")!�م "@�وت ��ن دا�ل و ��رج �ر آورده 

).... "@�وت ��ن دا�ل و ��رج ا�ن را ��!ن �� ��زد "� +ز�ره ;��Cد�� ��"ری ��619 �ود (ص 
  ��1ت �%�ه دار�م. آن رادر +<�ن ���ز�م و 

�ود را از �)�ط ��)و
ش و �د��و���� ;��Cد�� �ودش را از  "�» �� آ�وزد«���"م ا+"��,� �ودش 
د��� "��ز �دھد. ���"م ھ� و$"� ;��Cده �� ����د �� ���"ر از �0 )�
ت را ا"��ذ �رده �"وا��د �*�� �0 

د�"� ای از ا�!���ت دا�"� ����د �� �� ���"�ر آ�<� در "@�ھم ����د... �0 ���"م ا+"��,� �� "وا�د 
ً �ی �)دودی در ار"��ط ���د و ;��Cد�� +<��ش �ر�وط �� ;��Cد�� �ودش و ��Aو��ط �� �0 د�� �A 

و �� ا�"*داد "وا���� ;رو�� ھ�ی ا�"���� �� �ود. +وا�F ��ده "ر  �� �وع و ;<��ی "@�و"<�ی ���"�ری
���ت �� +وا��C Fد ��5 +<�ن ��ده "ری دار�د. و$"� �و�ق �و�م �� �رز ���"م ھ� را در ����ل 
�)�ط ��)ول �� �!ل ���� "#�ر ��;ذ�ر �%�ه دار�م طوری �� ���"�رھ� و رو�د ھ� �ود را �� ا�ن 

� "وا��د �� �ز�ت ھ�ی ا�ن ��Cن "@�و"<� از دا�ل و ��رج )�Aل �و�د، �ط�Kن �رزھ� آ��ده ��ز�د، �
 -�و�د و A*ود ���د. ا�ن ��� "وا�د �� در ���"م ھ�ی ا+"��,� �و���� ;�ش ��ری رو�دھ�ی ����

                                                             

S. 619; Hervorhebung durch Lumann. Zur Problematik und Definition des Sinnbegriffs vgl.  85

Luhman, S. 618-519  
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�ز�!� و �� اط&,�"� ا+را �و�د، ��!� ��ط از طر�ق اداره؛ �� از طر�ق ا�"�&ل ��!� از طر�ق 
�"�ری). �رزھ�ی ���"م ھ�ی ا+"��,� ��� �ذار�د "� آ�<� را �� )�ث )�5ت "#�ر ا"و�و�� (�ود�

و �� ا���ی �ز�!�  �� ��د�1ل +�س د�وار �� ا)�Aر  ��;ذ�ر ��5 ھ�ی �ز�!� "*ر�ف ��ود، "�ر���ً 
$��ل ���رش �1ل ا���ن ھ� �� �ر�وط �� آن �� �و�د و �� ��� �و�د. آ�<� ا+�زه �� دھ�د "� آ�<� را 

ف �� ����1 �رزھ�ی �� �@<و�� درک �رد، �� �A��, ���1ر �0 ذ��ره اط&,�"� "� "�زه �ودن آن Aر
  ).620(ص » ��ب �ود �� اط&,�ت �ر ا��س $�,ده ھ�ی �*�ن دا��� ���"م ا�"@�ده �و�د

�رای ���ن ��!ل ����و��
��م  آن راا�ن "�ر�)�ت �#�ق ��!ن در او
�ن �Cم ا�داز �وال �@�د�ت  
��د، ا�� در وا$*�ت ا��<� �رای �� �� �<��ت ��رآ�د و �<م �� ����د. �وازات آن �� طرح ھ�ی ")ر�0 

�رای ا��!� +<"���� و  –روا�������� آ�!�ر �� ����د و �� ��� �واھ�م �� ���"ر روی آن �)ث ���م. 
از دو �*��&ت ا�راد را ��!ن ���ت، ���"م ��زی �*�� ��ھش ;��Cد�� 3روری �� ���د و آ�<م 

+<ت �*�� ��ھش ;��Cد�� �ودی و ;��Cد�� �)�ط ��)ول. ��ش �*دی ��!ل ��ھش ;��Cد�� �ودی 
  را �ورد �)ث $رار �� دھد.

  س) ����و��
��م و ھو�ت �ودی "��م +��*� : دو "�ز (�ر��3)

"�ر�)�ت �� در �ورد +وا�F $ط*� $ط*� رو�ن ��ود �� �� �@<وم ���� +دی آن ھر $ط*� آن �!� از 
وه ھ�ی +��*� ��"�� �ر "���م ��ر �*�� �0 +��*� ��@رد �� ���د. �رای ا,�3ی ا�ن +وا�F ;��%�ه �ر

ھ� و ارز�<� �� �!ل ��"��م  ��ط�وی +��*� ا���ن �*�� �ل ز�د�� ا+"��,� �@<وم و ;�و�د ��م
 �)�وس و $��ل "+ر�� �� ���د. ا�ن +وا�F �� �!ل ����م $��ل 
�س ا�ت و ���زی �� "@��ر و

�م ا�ت و +��*�  و
وژ�0 �ردن �و���� ا,�3ی آن �دارد. ���طری ا�ن�ا�د ���� ;��Cد�� �ودی ��
  �رای ا,��3ش �دون ��!ل $��ل درک ا�ت. 

�"@�وت �� آن در +��*� ;��Cده �� ا�زا�ش "@�وت ھ�ی ���"�ری ("���م ��ر ا+"��,�) ا�راد و�*ت �ظر 
ھ�ی ا+"��,� و  در �ورد و�*ت، �رزھ� و روا�ط +��*� از د�ت �� دھ�د. �!د�"� ارزش Oن را�

�ور�<� �و���� ط���ت ا+"��,�، ارز�<� و �ور�<�ی و�ژه ط���"� و �و���� ;�دا�ش �رھ�%<�ی �ر,� 
��)ل �� �و�د. �رد ��ط و ��ط �و���� �روه ھ�ی ����+� �� +��*� �"Aل �� ���د. +��*� دارای 

�� �ودی ���� ز��دی �� ���د و �ود "���3ی ��ھش ا�ن ;��Cد�� را �� ط��د. �"�+� آن �� ;��Cد
"وا�د �� ��ط �0 ا�ده �*�� "Aو�ر �رد از �ل +��*� ���د �� در آن �ود را ��)�ث ,3و �� ���د: 

  ھو�ت �ودی "��م +��*�.

  ا�ن "�ر�)�ت ا��ره ���3 �ر دو �ر��3 ("ز) دارد:

"Aوری از و�*ت +��*� ای �� در آن ز�د�� �� ���د و از را�ط� ��ن  ا�راد ���ز دار�د "� .1
 �*��+ �
�� �)�ط ��)ول ا+"��,� دا�"� ����د. ,دم آ��ھ� از و�*ت و روا�ط �)�ط ��)و

;��Cد�� «��,ث د
<ر��، ا)��س �� ا��� و ���ر روا�� ��5ی ا�راد �� �ود. ا�ن �و3وع 
در "+ر�� و �ر�ورد ھ� �ر�وط �� +��*� و �)�ط  ا�ت �� ;�دا�ش +<"���� را» ����ر ز��د

 ����)ول ���ط�Kن �� ��زد. ��ھش ھ�+�ن ����ر ز��د (��ھش ;��Cد�� ����ر ز��د) �و��
���ی �0 ھو�ت ا+"��,� �*�� ����و��
��م �و+ود �� آ�د. ا�ر ا�ن �"�+� ��ری را $�ول ���م، 

�ن وظ�@� ����و��
��م ا�ت �� ��ا���"� �*د �� ����م �� وظ�@� ����و��
��م �*�وم �� �ود: ا
$��ل رو�Kـت  �ل +��*� را "���ل �دھد. از طر�ق ����و��
��م +وا�*� �� �رای ا�راد ��"����ً 
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و �)�وس ���ت، دو��ره $��ل رو�Kت و �@�ف �� �و�د. ����و��
��م �� ا�راد ا+�زه �� دھد 
  �ی +��*� �����د. �� �دون ����ت از ���� ا,�3ی +��*� �ود را �� )�ث ا,3

"ز دو�� �� �و�د �� ا,�3ی ھر �روه ��"�� �ر"���م ��ر �*�� ھر +��*� ھ�ز��ن �0  .2
 Fط*� $ط*� و ھم در +وا�$ Fت را "�!�ل �� دھ�د. +��,ت و +��*� ھم در +وا�,��+

) در ا�ن ����Talcott Parsonsر ;��Cده ھ���� ���� ھم �� ����د . "�
!وت ;�ر�ون (
86.���� ��رده و ��"Aر�ورد اAط&ح  sociatal community »�,��"+را » ا�+�ن ا

ا�"@�ده �� ��د. ا�� در �ورد ا)��س ا+"��,� ��ن ھر دو �وع +��*� �0 "@�وت ����ر 
:�ر  ز��دی �� ���د: در )�
�!� ا)��س ا+"��,� در ھر $ط*� از +��*� $ط*� $ط*� اAو5ً 

ه ا�ن ا)��س �دون را�ط� �� �)�ط ��)ول وا��"� �� �)�ط ��)ول ا�ت، در +وا��C�; Fد
  87:�ر $��ل درک �� ���د.

ھر دو اد,�ی �� در دو ��ش آ��ده ���د �� �1وت �ر��د. او
� �� را ��وی ��!ل �ذھب و 
ا�د�و
وژی �� ����د و دو�� ��وی ��!ل +��%�ه ���"م +��*� ����� �Cد ��5 (ط���"�) و 

  ا�Aراف $درت.

   

                                                             

Talcott Parson, Sociological Theory and Moder Society, New York und London 1967, S.  86

423. 
5. (ھ. دو �1ع اB?�س ا	*��(� ( وا,?*� و @�. وا,?*� ,� &>� ) 87 �E دور�F" از ط.فTheodor Geiger ده.�� (

 :� و &M*N. �1�ن داده &� ��د ، د&��.ا!� &�J�ی ا<�ل د
Die Gesellschaft zwischen Pathos und Nüchternheit, München 1963 )zuerst Aarhust 1960) , S. 

137-149. . 
Die ) Emile Durkheim De la division du traveil social, a.a. O 
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�ت ا�دKو
وژ�0 ���� 3Aم���
  و��

  �ذھب �!و5ر �ده؟ -ا
ف) ����و��
��م

) �!�
 Kurtا�ن +��� ���دار �� ����و��
��م ھ�"��ن آ�Kن د��� �� ���د از �ورت "وCو
Tucholosky ون +� آچ ھ��س"
) �� ���د و ;ژوھ�%ر �A)ب �ظر ����و��
��م ��ر

)Carlton J. H. Hayes �� م را �� )�ث �0 �ذھب ��م��
آ�� ���وی  �88رد.) ��ز ����و��
  $رار دادن �ذھب و ����و��
��م �ر )ق و ��روع ا�ت؟

�� ��� �واھ�م و ��� "وا��م "� در ا��+� "*ر�ف د$��� از �ذھب ارا�K دھ�م. �رای ��ظور و ھدف 
و "��1ری �� ا,"��دات و ا,��ل �ذھ�� �رای ا�راد دارد، �;رداز�م  �� ھ��ن ���� ا�ت �� �� وظ�@�

�م ��وراء � � �� ��ری ���م. ا,"��دات �ذھ�� در و)�� ���ت �� ��!&ت �ر�وط��� آن راو �� ,
S*ط�� )metaphysisch س، $��ل )ل و�
) و ھ�"� �را+*� �� ���د �� از �ظر ����"� $��ل 

"و�ط ا���ن ھ� $��ل د�"!�ری �� ����د ( ز�د��، �رگ، $<ر ط��*ت) و ����ر ھ��ن د�5ل �رای 
 ����Bronislawر ��%�ن ا�ت. �ر ا��س �ظر �رو��& ��
��و�!� (ا�راد از �ظر روا�� 

Malinowsky 0� ا�ن وظ�@� ا,"��دات و ا,��ل ����0 �ذھ�� ا�ت "� ا�ن ���ر ھ� را در (
روا�� "� �C $در  و د:د:� ��وراء ط��*� ا�ن �� ���ر د:د:� �89ط2 $��ل ")�ل آن ��ھش �دھد.

ش ھ�+�ن �رای �رد ا�ت. �� )�ث ����A ھ� در راه )ل ��!ل ��ھ آن را، اھ��ت ا�ت
(ا�د�!�"ورھ�) �رای اھ��ت �و3وع �� از وا��ش ا�راد در ����ل �0 )���، ")ت �وال $رار دادن 

 �� ��*� �� ��راه ھ�ی )ل �0 ��!ل (ا,"��دات �ذھ��، ا�!�ر)، �� �رای +وا�F و ا�راد ��
ت و ,�ق �� ���د �� �� آ�<� �0 +��,ت ����د، ��م �� �ر�م. �را"ر از �ط2 �ردی ا�ن �وع، و�*

�ذھ�� در ����ل "@�وت ھ� و �� )�&ت در ����ل ا�!�ر و راه )ل ھ�ی ,�م $�ول �ده وا��ش ���ن 
�� دھد. دو��ن ����A آن ��زان "&ش ���A �رای ;�دا ��ودن راه )ل �0 ��!ل +دی و 

  $��ل "و+� �� ���د.

��!ران از �دا را  ن، �"ردد�ن ، �ر"د�ن و �Aو�Aً در ھ�� ز���<� اد��ن از طر�ق �<�دھ�ی ��
��ت �+�زات �رده ا�د. در ;<�وی ")ر�م ھ�ی ر��� از طر�ق �<�دھ�، ")ر�م ھ�ی :�ر ر��� 
از طرف ا,�3ی +��,�ت د��� در ����ل �"ردد�ن (,دول ���د��ن از د�ن) و+ود دا�"� ا�د. ا�ن 

"� �� "دا��ر $<ری �ز�!� ظ�ھر �� �و�د. ھ� از طر�ق "�@ر، "+ر�د ا+"��,�، و دوری ����"ن 
 F$ت در �وا�� ����وازات آن �� ����و��
��م �د�<� ا�د: ����ت �� ;در وطن و �� �ر�وردھ� ,

اظطراری.، �دون در �ظردا�ت ا�%�زه ھ�ی آن، +��*� ��� �� "�<� از طر�ق "�Aو�ب ��ت :�ر 
  90ر���، ��!� ھم �� ")ر�م ھ�ی ر��� ��ت �+�زات �� �رد.

                                                             

Carlton J. H. Hayes, Nationalism: A. Religion, a. a. O. 88 
Bronsislaw Malinowsky, magic, Science, and Religion and Other Essays, Boston, Mass,  89

und Glencoe, III. , 1948, S.. 67. 
S از &�*J� و 1?:� ,� اوR�ع و و PQ�وت در &�رد آJ1� در ھ. » &*.دد«���ن ذ�. ا!� �� ,.��رد ,� ا�.اد  90
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