Radcliffe Brown
* Works :- Structure and function in primitive society
- African systems of kinship and marriage
- The Andaman Islanders
- The social organizations of Australian tribes
- A natural science of society
- Method in social anthropology

* Key points :* ಇವರು ಸಮಾಜಶಾಸರವು ಸಮಾಜದ ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ಾಾರ .
* ಇವರು ಸಾಪ ೇಕ್ಷ ಸರಳ ಸಮಾಜಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕಸಂರಚನ ಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅತ್ಯಂತ್ ಕರಮಬದಾವಾದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಲ್ಪನ ಗಳ ಮತ್ುು ಸಾಮಾನ್ಯೇಕರಣಗಳ ಚೌಕಟ ್ಟಂದನುು ಬ ಳ ಸಿದರು.
* ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನವಶಾಸರವು ಹ ್ೇಲ್ಲಕಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜಶಾಸರಕ ೆ ಹ ್ೇಲ್ುತ್ುದ್ ಎಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿದ್ಾಾರ .
* ಇವರು " ಜನರ ನಡುವ ವಾಸುವಿಕವಾರ್ಗ ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹ ಣಿಗ ಯನುು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ "
ಎಂದಿರುವರು.
* ಇವರು "ಜನರ ವತ್ಿನಾ ಕರಮಗಳ ಹ ಣಿಗ ಯನುು ರಚನ ಎಂದಿರುವರು"
* ಇವರು ತ್ಮಮ ವಿಶ ಿೇಷಣ ಯಲ್ಲಿ "ವಾಸುವಿಕ ರಚನ ಹಾಗ್ ರಚನ್ೇಯ ರ್ಪ್" (actual structure and structural form)
ಇವುಗಳ ನಡುವ ವಯತಾಯಸ ಕಲ್ಲಪಸಿರುವರು.
* ಇವರ ಪ್ರಕಾರ " ಕಾಯಿ ಎಂದರ ೇ "ಸಮಗರ ಕಾಯಿ ಶಕ್ತುಯ ಪಾರಕ್ಷಿಕ ಚಟುವಟಿಕ ಯಂದು ಒಟುಟ ವಯವಸ ಿಗ ನ್ೇಡುವ
ಕ ್ಡುಗ ಯಾರ್ಗದ್ "
* ಇವರು ಕಾಯಿ ಎಂಬುಂದಕ ೆ "ಅಸಿಿತ್ವದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪ್ರಸಿಿತಿಗಳು" ಎಂಬ ವಿವರಣ ನ್ೇಡಿರುವರು. ಮತ್ುು
"ಅಸಿಿತ್ವದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪ್ರಸಿಿತಿಗಳು" ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ ಯ ಪ್ರಮುಖ ಮ್ಲಾಂಶಗಳಾರ್ಗವ .
'necessary conditions of existence’ as an important component of social structure.
* ಇವರು "ಮಾನವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ ಯ ಮ್ಲಾಂಶಗಳಾರ್ಗದುಾ. ಅದು ಸಾಂಸಿಿಕ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ತ್ ಮತ್ುು ನ್ಯಂತಿರತ್
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ವಯಕ್ತುಗಳ ವಯವಸ ಿಯಾರ್ಗದ್ . ಎಂದಿರುವರು.

the components of social structure are human beings the structure it self being an arrangement of
persons in relationships institutional defined and regulated.
* ಇವರ ಪ್ರಕಾರ "ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ ಮತ್ುು ಮಾನವ ಜಿೇವಿ ಎರಡ್ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧಯತ ಯಿದ್ ಆದರ ಅವು ಸಿಿರವಾರ್ಗವ ."
both the social structure and the human organism are prone to change yet they are stable.
* ಇವರ ಪ್ರಕಾರ "ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ ಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜಾಲ್ವನುು ಸ್ಚಿಸುತ್ುದ್ ".
the social structure denotes network of social relations
* ಇವರು " ವಿನ ್ೇಧ ಸಂಬಂಧಗಳು "(jocking relationship) ಪ್ರಕಲ್ಪನ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವರು.
* ಇವರ ಪ್ರಕಾರ " ಸಂಸೆರತಿಯು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಕ್ಟವಾರ್ಗದ್ ".
*ಇವರ euphoria ಪ್ದವು "ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾವಸಿಯದ ಬಗ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ "
* ಇವರು functional of rituals ಪ್ರಕಲ್ಪನ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು.
* ಇವರು ಸಾಮಾಜಿ ರ್ಪ್ರಚನಾಶಾಸರ (social morphology) ಪ್ರಕಲ್ಪನ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು.
* ಇವರ ಪ್ರಕಾರ " ಸಮಾಜಶಾಸರದ ಅಧಯಯನ ವಿಷಯ ವಸುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೇವನದ ರ್ಪ್ಗಳು"
* ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ ಯು ಪಾರದ್ ೇಶಿಕತ ಯನುು (spatial aspect) ಒಳಗ ್ಂಡಿರುತ್ುದ್ .
* ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ ಯ ಕಾಯಿ ವ ೈಖರಯನುು ವ ೈಜ್ಞಾನ್ಕವಾರ್ಗ ಅರ್ಿ ಮಾಡಿಕ ್ಳಳಲ್ು ಕಾಯಿ ಎಂಬ ಪ್ರಕಲ್ಪನ ಯನುು ಒಂದು
ಪ್ೂವಿ ಕಲ್ಪನ ಯಾರ್ಗ ಬಳಸಬಹುದು.
* ಇವರ ಪ್ರಕಾರ " ಕಾಯಾಿತ್ಮಕ ಪ್ೂವಿ ಕಲ್ಪನ ಯು ಕಾಯಾಿತ್ಮಕ ಏಕತ ಯನುು ತಿಳಿದುಕ ್ಳುಳವಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಾ
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು".
* ಇವರು ಸ ಮಾಜಶಾಸರವು ತಿೇವರ ಶ ೈಶವಾವಸ ಿಯಲ್ಲಿದ್ ಎಂದು ಗಮನ್ಸಿದರು.
Radcliffe Brown observed that sociology is in its extreme infancy?
* ಇವರು ಪ್ರರ್ಮವಾರ್ಗ ಮನುಕುಲ್ಶಾಸಿರೇಯ ವಿಧಾನದ ಮ್ಲ್ಕ ಅಂಡಮಾನ ದಿವೇಪ್ ನ್ವಾಸಿಗಳ ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿದರು.
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