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ABSTRACT 
Contemporary crime analysts aside from modern paradigms have 

now postmodern views and quantum paradigms to view the 

future of criminology in reconciling theories, regardless of the 

theoretical ones. The third generation of criminology, i.e., 

Integrative criminology, was born to align the criminology of the 

main and critical flow, develop criminological theories, discover new 

concepts, provide comprehensive comprehension of crime, eliminate 

unrealistic contradictions, and organize dispersed theories.  

Convergent criminology seeks to improve the theories’ 

efficiency and concepts by integrating a set of concepts or 

propositions in them. Although this approach has become a 

common paradigm for postmodern criminology, some of the 

criminologists still oppose this theorizing method due to the lack 

of a clear framework and roadmap for building an integrated 

theory of criminology. Removing the mentioned gap requires 

identifying the exact definition of this approach and recognizing 

the basic features, typology, and goals of the integrated theory. 

In this way, it will be possible to provide a template for the 

creation of integrated theories in the field of criminology.  

The present paper, while addressing the aforementioned issues, 

proposes a model that considers the basic assumptions of the 

theories and accordingly and identifies the method (conceptual 

or propositional integration), the level (micro, macro), and 

appropriate scope of the integration. Therefore, it will be a guide 

for theorists in constructing an integrated theory. 
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 چکیده

جه جرم  ترین موضوووو مهم ناسوووی تلفیری،  اریرد رویفرد تلفی  در     مورد تو شووو
شوونای ی اسووین این رهیافی یه دنآال ست اسووی تا در پرتو توجه یه   پردازی جرمنظریه

نه                  ما یده مجر پد یی  ند وجهی( از واقع فاب جرم )= رویفرد چ لل ارت عه ع مجمو
ارایه  ننده های تک یعدی را جآرات سوووای ه، های نظریهزدایی نموده،  اسووو یایهام

ش  ها افزایتر از جرم یاشوودا امری  ه در پرتو ست نه تنها  اع آار نظریهتوصوویفی جام 
رغم نراط قوت   سوردن یه شوووناسوووی را یه همراه می   یاید، یلفه تحول و پویایی جرم    می

شناسات یه دالیل گوناگوت از جمله ایهام در روش    ای از جرمپردازی تلفیری، پارهنظریه
یی، راه   ند  ه چوت      سوووا طال را یر رویفرد تلفی  ترجیح داده، یر ست شووود آرد ای

ز این رو  ند، اپردازی تلفیری از روش مشخصی جهی سایی نظریه تآعیی نمی   نظریه
ید نموده اسوووی  ه واجد سوووای ار             در عمل، نظریه   یا نام نظریه تلفیری تول هایی را 

سلیره      س ه یه  شده پرداز، واجد عنوانظریه مشخصی نآوده و ی مراله پیش   اندنت تلفیری 
فیری و های تلشناسی نظریه   ند ضمن گونه رو یا توجه یه ان راد مطرح شده تالش می 

سایی نظریه  شنهاد دهد  ه در ست یه   طآره یندی سنها، الگویی را یرای  های تلفیری پی
  رهشود و یر مآنای ست یا تعیین گس   هدف، سطح و نو  سایی نظریه تلفیری توجه می  

ای یا  اریرد)عام یا یاص(، سوووطح )یرد، میانه و  الت( و نو  سوووایی نظریه )گزاره 
 نشودمفهومی( نظریه تلفیری سای ه می
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 درآمد

جنبش تلفیق خرد/کالن در آمریکا و  ظهور و گسترش
 آغازگر تولد 1980 عاملیت/ساختار در اروپا در دهه

ه عنوان تلفیقی به تدریج بپارادایم وین تلفیق شد. پارادایم ن
های سنتی مورد قبول قرار های پارادایمیکی از جانشین

های مختلف علوم انسانی تالش گرفت و محققان حوزه
کردند از این رویکرد در ابعاد گوناگون استفاده کنند 

ن زما شناسان نیز تقریباً از همین(. جرم306: 1396)ریترز، 
اسی شنبه کاربست راهبرد تلفیق به عنوان راه خروج جرم

از بحران نظری و عملی توجه نمودند و گرایش 
 .)Barak(14 :2009 ,را بنیان نهادند 1شناسی تلفیقیجرم
ناختی شهای سنتی روششناسی تلفیقی با رد رهیافتجرم

 ل، راهبرد تلفیق یا ادغام را دنبا2گریبه ویژه فرآیند ابطال
، رایجیان اصلیبه نقل از:  Bernard, 2016: 326) کندمی

های دانشکه آن است  شناسی تلفیقی برجرم .(201: 1397
ها، نظریه )مانندعلوم جنایی  های مختلفموجود در حوزه

 را با (مفاهیم حقوقی، راهبردهای پیشگیرانه و مانند آن
-پردازی علتنظریه» ،یکدیگر ترکیب کند. با این حال

شناسی از آن جهت که واجد نقش اساسی در جرم «شناسی
شناسی تلفیقی را به خود ترین بخش از جرماست مهم

دهد. اگرچه رویکرد تلفیقی در گذشته نیز اختصاص می
 ,Durrant & Ward) شناسان شناخته شده بودبرای جرم

شناختی نیز حاکی های سنتی جرمو بررسی نظریه (2015
رینی آفای تحلیل خود را به نقشتر نظریهاز آن است که کم

کم  یک علت واحد محدود ساخته و بسیاری از آنها دست
)سلیمی  3دارند به اثرگذاری انواعی از علل متفاوت اشاره

ها تلفیق به صورت ( ولی در این نظریه43: 1393، و داوری
نظام مند و منسجم صورت نپذیرفته است، رابطه میان 

                                                           
1. Integrative criminology 

2. falsify 

انند نظریه آنریکو فری که تالش های سنتی کجروی مبرای نمونه گروهی از نظریه. 3

نجگانه از پ نمودند با ترکیب عوامل انسان شناختی و محیط فیزیکی، یک طبقه بندی

تی مشخص نیست و میزان توجه به هریک متغیرها به درس
له به نوبه خود سبب ئها متفاوت است. همین مسلفهؤم

برجسته شدن بخشی از نظریه و به حاشیه رانده شدن 
های دیگر شده و نظریه را تبدیل به تبیینی تک قسمت

نماید. حال آنکه تلفیق نظری در معنای امروزی ساحتی می
و واجد پیچیدگی و  مند، آگاهانهآن فرآیندی نظام

-ت مفهومی و یا گزارهرتواند به صومی ،چندسطحی است

های مشابه و یا پذیرد، امکان ترکیب تئوری انجامای 
تری مخالف را داراست و هدف غایی آن ارایه تصویر جامع

-نظریه ،بر این اساس در خصوص پدیده مجرمانه است.

جرم  ورهای نوظهپردازی تلفیقی به عنوان یکی از گرایش
در  تسفرآیند دستیابی به مبنایی مشترک و همگرا ،شناسی

 :Bernard, 1989)شناسیهای گوناگون جرممیان نظریه

ا دو ی های اصلیِاز طریق ترکیب مفاهیم و یا گزاره (137
ای واحد از چند نظریه موجود و با هدف ساخت مجموعه

هدف از  ،. بدین ترتیب)Elliot(2017 ,هامفاهیم و گزاره
عناصر مشترک دو یا چند  ، شناختارایه نظریه تلفیقی

نظریه برای تولید یک دیدگاه ترکیبی است که در نتیجه 
 کارایی بیشتری نسبت به قبل از ،های ترکیب شدهنظریه

 . (Akers & Sellers, 2009: 301)ترکیب خواهند داشت
پردازی تلفیقی به دلیل پیچیدگی روزافزون جرم نظریه

های تک ساحتی به تدریج توجه و گمراه کننده بودن نظریه
 4شناسان را به خود جلب نمود و به رویکرد غالبجرم

شناسانی مانند جانسون، جرم شناسی بدل شد. چنانکه جرم
وت، ویت، کولمن، الیکالوین، پیرسون، فرینگتون، برایت 

ای هرا بر آن داشت که ساخت نظریهاگنیو  کانتر، سمپسون،
 تالش کنند تا حد ی را در دستور کار خود قرارداده،تلفیق

هایی که واجد قابلیت ترکیب هستند را با امکان نظریه

های توات در زمره نظریه( را نیز می266: 1391مجرمین ارایه دهد )نجفی ایرندسیادی، 
 تلفیری قلمداد نمودن

ی در حال حاضر یه روشنهای تلفیری شناسات عریده دارند نظریهیسیاری از جرم ن4
اندن یرای نمونه رنک یه ویلیامز و مک شین، یه مدل غالب در جرم شناسی تآدیل شده

 ن 384: 1395

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix8-eTj7nZAhWKbFAKHT-0BNAQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIntegrative_criminology&usg=AOvVaw2o6lU9psOvLK-wQwLVqshU
http://www.colorado.edu/cspv/people/bio_elliott.html
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ر حال های تلفیقی دیکدیگر تلفیق کنند. توجه به نظریه
 بودن جرم را صرفاً حاضر چنان است که برخی قابل فهم

از طریق ارایه یک الگوی تلفیقی امکان پذیر 
و معتقدند وقت آن  (Miethe & meier, 1994: 1)دانسته

 هایی نظریهگریِ رقابت محور گستردهرسیده که آزمون
به شناسی را متوقف کنیم و به جای آن با توجه جرم

 خود ها و روابط میان آنها، توجهمتغیرهای موجود در نظریه
: 1391 ها متمرکز کنیم)ولد و همکاران،را بر تلفیق نظریه

455.) 
رغم این اهمیّت و وجود وفاق نسبی در خصوص به

های ها با چالشلزوم استفاده از نظریه تلفیقی، این نظریه
گوناگونی از جمله مشخص نبودن نوع و روش ساخت 

ی اهتلفیق میان نظریه مواجه هستند. چنانکه برخی صرفاً
)تورن نداپذیر دانستهبه هم پیوسته را امکان مشابه و منطقاً

. (Krohn & Eassey, 2014: 1به نقل از  52: 1989 بری،
ترکیب دو نظریه رقیب به ظاهر گروهی معتقدند  ،در مقابل

 ,Akers & Sellers)پذیر استبا هم ناسازگار نیز امکان

 ه این سوال مطرح است که چهو. به عال(86 :1395
توان واجد وصف تلفیقی دانست و این هایی را مینظریه
شوند؟ و آیا الزم است تلفیق ها چگونه ساخته مینظریه
وان تها صورت گیرد یا میمیان فروض اصلی نظریه لزوماً

ها را بدون در نظر گرفتن فروض مفاهیم مندرج در نظریه
 اصلی از آنها خارج  و در سایر مفاهیم تلفیق نمود؟ 

هد دشناسی معاصر نشان میرسی کتب متعدد جرمبر
ه خود ها را ببخش کوچکی از این کتاب ،های تلفیقینظریه

اختصاص داده است و بدون آنکه به طور مفصل جهت 
ا و ههای فوق به مبانی، تعریف، ویژگیپاسخ به پرسش

ها پرداخته شود، به ذکر های ساخت این نظریهالگوی
های تلفیقی بسنده شده است. این هایی از نظریهنمونه

                                                           
1. white 

2. haines 

3  . walklate 

4. Siegel 

5  .  Hagan 

)ولد، شناسی نظریجرمهایی نظیر ویژگی در کتاب
)ویلیامز و مک شناسیهای جرمنظریهبرنارد،اسنیپس(، 

شناخت (، 2و هینز 1)وایتشناسیجرم و جرمشین(، 
درآمدی (، 4)سیگلشناسیجرم (،3)والک لیتشناسیجرم

شناسی درآمدی بر جرم(، 5)هگنشناسیبر جرم
(، 7)تیبتسشناسی نظریهای جرمبایسته(، 6)بورکظرین
 خورد. وضوح به چشم میب

شناسی برای حل این چالش که مربوط به روش
های تلفیقی است الزم است پیش از هر چیز نظریه
ها با توجه به بندی قابل قبولی از این نظریهدسته

یک ارایه شود. شناخت  های منحصر به فرد هرویژگی
نظریه تلفیقی راه را برای ایجاد الگوی ساخت های گونه

شود بتوانیم بر ها هموار خواهد نمود و سبب میاین نظریه
هایی نظیر هدف، لفهؤاساس الگوی علمی و با توجه به م
مبادرت به ساخت  ،سطح مورد نظر و گستره تلفیق

های تلفیقی نماییم. مقاله پیش رو با هدف رفع چالش نظریه
ساخت نظریه تلفیقی طی دو قسمت  مذکور در حوزه

: یقیهای تلفشناسی جامع نظریهکند با ارایه گونهتالش می
( زمینه را برای ارایه الگوی مناسب تلفیق فراهم آورد و 1

 ( روش ساخت نظریه تلفیقی را ارایه نماید.2 سپس
 
 های تلفیقینظریه شناسیگونه– 1

 فهومی(ی و ما)تلفیق گزارهالف( نوع ساخت نظریه تلفیقی

 8ایهای تلفیقی بسته به نوع ساخت به تلفیق گزارهنظریه
 ایتلفیق گزارهشوند. بندی میدسته 9و  تلفیق مفهومی

هایی که هر نظریه در بینیدرصدد است با توجه به پیش
خصوص جرم و انحراف دارد به تلفیق آنها بپردازد. در این 

ات هیم و فرضیروش تلفیق، دو یا چند نظریه حتی با مفا
 ,Akers & Sellers)شوندمختلف در کنار هم قرار داده می

6  .  Burke 

7  .  Tibbetts 

8  . propositional integration 

9  . conceptual integration 
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 هایرغم تلفیق، گزارهای به. در تلفیق گزاره(86 :1395
اساسی مربوط به هر نظریه حفظ شده و به همان صورت 

شود. براین اساس تلفیق در قالب نظریه جدید طرح می
 ه یکهای پیشین، ایجادکنندای ضمن حفظ نظریهگزاره

. تلفیق (Muftić, 2009: 39)نظریه جداگانه جدید است
فیق سر(، تلای به سه صورت: تلفیق متوالی)سربهگزاره

کنار( و تلفیق قیاسی)باال به پایین( انجام موازی)کناربه
 .(Hirschi, 1979: 34-36)شودمی

ی اصلی یک گزاره 2)سر به سر(1در تلفیق متوالی
 ود.شصلی نظریه دیگر آورده میی ابه دنبال گزاره ،نظریه

ندی زمانی بنوعی از رتبه ،به این ترتیب در این نوع از تلفیق
شود به نحوی که میان متغیرهای مختلف علّی ایجاد می

ثیر أمتغیرهای گروه نخست بر متغیرهای گروه دوم ت
)در اینجا جرم( را پدید  ایگذارد و در مجموع نتیجهمی
در تلفیق  معموالً .(Krohn & Eassey, 2014: 4)آورندمی

 جلوتر از یک نظریه در ،یک نظریه ساختاری کالن ،متوالی
ایان فرآیند را پ ،گیرد و یک نظریه خردسطح میانی قرار می

(. این نوع از 382: 1395 بخشد)ویلیامز و مک شین،می
میان  بخشیتلفیق از آن جهت که به دنبال ایجاد نوعی نظم

ای دانسته شده ست، تلفیق توسعههای مختلف انظریه
های یهنظر های مختلفِاست. البته در این تلفیق چون گزاره
 ماًممکن است لزو ،گیرندگوناگون در کنار یکدیگر قرار می

 هم متفاوت باشند. برای مثال ممکن بر هم منطبق نبوده و با
گسسته شدن  را ترین عامل جرمنظریه مهم یکاست 

نظریه کنترل اجتماعی( در = ) دندابپیوندهای اجتماعی 
االن بر ارتکاب جرم سحالی که نظریه دیگر بر نقش هم

با  های افتراقی(. در تلفیق متوالیتاکید کند)نظریه همنشین
گرفته  نتیجه ،گفتههای پیشنظریه قرار دادن دو گزاره اصلیِ

                                                           
ی برای این نوع از تلفیق در نظر گرفته شده است. از جمله: های مختلفمعادل .1

 (.382: 1395)ملک محمدی، « گره خورده به دم یکدیگر»یا « در خط مستقیم»تلفیق 

2. "end to end" or "sequential integration" 

3  . Elliot 

4  . Farrell 

های معارضِ قانون به تدریج شود با حضور فرد در گروهمی
مبادرت به  شود ومیجتماعی او ضعیف پیوندهای ا

 (. 18: 1395 نماید)غالمی،ارتکاب جرم می
های نظریه تلفیقی از یکی از گونه 3نظریه تلفیقی الیوت

 ،نوع سر به سر است. الیوت تالش نمود برای توضیح جرم
های فشار، کنترل و یادگیری اجتماعی را در هم نظریه

 بدین ترتیب توضیح آمیزد. در این نظریه علت بروز جرم
شود که فشار باعث کاهش ارتباط فرد با جامعه داده می

های بزهکار شده و از سوی دیگر باعث پیوست با گروه
 دهد)ولد و همکاران،شود و در نتیجه جرم رخ میمی

شود در این نظریه، (. همان گونه که مالحظه می410: 1391
س با و سپنظریه فشار با نظریه کنترل اجتماعی ترکیب 

معلول فقدان  ،شود و جرمیادگیری آمیخته می نظریه
ابزارهای مناسب برای رسیدن به اهداف، وابستگی 

ال . مثودشمعرفی میاجتماعی ضعیف و ارتباط بزهکاران 
ای و به است که از نوع گزاره 4نظریه تلفیقی فِرِل ،دیگر

رفتار  صورت متوالی ساخته شده است. از دیدگاه او
ه گیرد. به این نحو کفی به صورت تدریجی شکل میانحرا

و  گذاردشرایط اجتماعی بر خصوصیات روحی بر اثر می
ای از نوع سر . تلفیق گزاره5شودسپس سبب بروز جرم می

ر این شود. دبه سر نوع کالسیک تلفیق نظری محسوب می
یی هاکند تا حد امکان از نظریهپرداز تالش مینظریه ،روش

ننده های تکمیل کیق استفاده نماید که دارای گزارهبرای تلف
باشند تا بتوانند به درستی به یکدیگر پیوند خورند. در میان 

ترین و قابل ساده ،های نظریه تلفیقی، این مدلگونه
ق شده های تلفیآید. نظریهترین نوع تلفیق به شمار میفهم

وند شمورد استقبال و پذیرش واقع می به این شیوه عموماً
وند. شو از این جهت پرکاربردترین نوع تلفیق محسوب می

 Farrell, 1989 برای مطالعه بیشتر ر.ک به: . 5
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های توان نظریهدر این نوع از تلفیق نمی ،با وجود این
دارای فروض متضاد و یا غیر تکمیل کننده را کنار یکدیگر 
 ،قرار داد. به همین جهت و برای رفع محدودیت فوق
 روش تلفیق دیگری پیشنهاد شد که از آن به عنوان روش

 شود.یاد می «کنار به کنار»تلفیق موازی یا 
در مواردی که  1کنار(به)کنار تلفیق موازی

ندی زمانی بقابلیت ترتیب ،های اساسی دو نظریهفرضپیش
ای نقض کننده یکدیگر باشد نداشته باشند و به گونه

 ,Caroبه نقل از  1985و1979الیوت،شود)استفاده می

تلفیق دو یا چند نظریه که (. در این نوع از 14 :2002
 ،های هم عرضی از قضایای تحت شمول خود دارندتبیین

ه های ویژموضوع تلفیق واقع شده و با توجه به شاخص
(. در این 19: 1395 گیرند)غالمی،در کنار یکدیگر قرار می
شود ابعاد مختلف موضوع مورد روش تلفیق، تالش می

 سط نظریه متناسبواکاوی قرار گرفته و هر بخش از آن تو
واند تتوضیح داده شود. تلفیق کنار به کنار از آن جهت می

های مختلفی را که برای تشریح برخی مفید باشد که نظریه
از جرایم خاص و یا جرایم ارتکابی از سوی طبقه خاص 

 نظریه کالسیک ،آمیزد. برای مثالایجاد شده است درهم می
د بیشتر برای جرایم توانای که میفشار به عنوان نظریه

ارتکابی از سوی اقشار فقیر جامعه مورد استفاده قرار گیرد 
ای که برای تشریح رفتار بزهکارانه طبقه تواند با نظریهمی

روش مورد  ،ثروتمند ایجاد شده ترکیب شود. مثال زیر
 ازد.ساستفاده در تلفیق کنار به کنار را بیشتر روشن می

شود افرادی که دارای می گفته 2خودکنترلی در نظریه
-سطوح پایین خودکنترلی هستند مرتکب انواع جرایمی می

توان آنها را غیرارادی دانست. در حالی که در شوند که می
کید بر سنجش منافع و مضارِ أنظریه انتخاب عقالنی با ت

-ارتکاب جرم توسط فرد، مرتکب، فردی عقالنی تلقی می

ست. هرچند با گذشت شود که ارتکاب جرم را برگزیده ا

                                                           
1  .  "side by side" or "parallel/horizontal integration" 

2  . Self-control 

این  ،زمان و مشخص شدن عیوب نظریه انتخاب عقالنی
نظریه تعدیل و نظریه انتخاب عقالنی محدود مطرح گردید 

ا ب فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کامالً در اختیار فردِکه 
ای هدانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت

امّا  ،(71: 1395 مکاران،)رنانی و هداندبیرونی و درونی می
های اساسی این دو نظریه در نگاه اولیه ممکن است گزاره

تالش  تواندر تناقض با یکدیگر دیده شوند در حالی که می
ه را چنان گفتدو نظریه پیش ،نمود با راهبرد تلفیقی مناسب

 یک تکمیل کننده دیگری با یکدیگر ترکیب نمود که هر
طریق توضیح این نکته که  باشد. نظریه خودکنترلی از

ثیر عوامل فراارادی بوده و بدون أتحت ت ،برخی از افراد
-مبادرت بدان می ،توجه به نتایج حاصل از جرم ارتکابی

تواند گروهی از جرایم را که نظریه انتخاب عقالنی کنند می
قادر به تحلیل آنها نیست توضیح دهد. بنابراین با تلفیق 

 ،فت برای بیشتر افراد عادیتوان گاین دو نظریه می
خودکنترلی باال به عالوه توجه به نتایج منفی حاصل از 

-منجر به عدم ارتکاب جرم از سوی آنها می ،ارتکاب جرم

شود.  از سوی دیگر در خصوص افراد تحت تاثیر عوامل 
غیر ارادی، خودکنترلی پایین به عالوه میل به کسب سود 

منجر به  ،صل از جرمفوری و عدم توجه به پیامدهای حا
دهد چگونه ارتکاب جرم خواهد شد. مثال فوق نشان می

ی اتواند دو نظریه متفاوت را به گونهتلفیق کنار به کنار می
 منطقی با یکدیگر تلفیق نماید.

ای است. در نوع دیگری از تلفیق گزاره 3تلفیق قیاسی
 رد در نظریه       یک یا دو نظریه خُ ،این نوع از تلفیق

اگر یک نظریه  ،شوند. برای مثالتری ترکیب میجامع
دربردارنده مفاهیم بسیار کلی باشد و نظریه دیگر واجد 

توان نظریه دوم را در نظریه نخست می ،ترمفاهیم خاص
ش مستلزم افزای ،ادغام نمود. نظریه تلفیقی از نوع قیاسی

 ،سطح انتزاع نظریه جزیی و کاهش سطح نظریه کلی است

3  . "up and-down" or "deductive integration" 
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ه خاصی از نظری تواند بخشجزیی می وی که نظریهبه نح
از دیدگاه . (Benefiel, 2014: 3)تر باشدتر و عمومیبزرگ

انتزاع  بردن سطح هیرشی تلفیق قیاسی عبارت است از باال
های جزیی به بخشی از یک نظریه یک نظریه، تا نظریه

در تلفیق قیاسی به  .(Hirschi, 1979: 36)تر درآیندعام
 هایل یک چارچوب نظری کلی هستیم که از نظریهدنبا

 ،اسیهای بارز تلفیق قیاند. یکی از مثالجزیی شکل گرفته
( که در 1986) کرون است 1نظریه تلفیقی شبکه اجتماعی

های مرتبط با وضعیت های برآمده از نظریهآن گزاره
های اجتماعی با یکدیگر اجتماعی، ساختار محلی و شبکه

ثر أتم ،ناشی از وضعیت ساختارهای اجتماعیتلفیق و جرم 
. 2از وضعیت اجتماعی و ساختار محلی دانسته شده است

ون و نظریه پیرس ،های تلفیقی قیاسییکی دیگر از نظریه
گزاره اساسی از  هشت ،( است. در این نظریه1985وینر)

شناختی در سطوح کالن های مختلف جرماشتراکات نظریه
ت به نحوی که هر کدام از این و خرد استخراج شده اس

ای مرتبط با نظریه یادگیری اجتماعی ها به گونهگزاره
های نظریه کنترل هستند. سپس این مفاهیم با گزاره
شوند تا نظریه عام اجتماعی و برچسب زنی آمیخته می

 نظریه تلفیقی آکرز است. به ،متولد شود. مثال دیگر ،جرم
ریه توانند در نظو فشار میعقیده او نظریه کنترل اجتماعی 

  .(Caro, 2002: 73)تر یادگیری اجتماعی ادغام شوندکلی
های مفهومی چند در تلفیق قیاسی به صرف شباهت

توان از گروهی صرف نظر نمود. در نظریه با یکدیگر نمی
ای هدرست گزاره ، درکنتیجه برای ساخت نظریه تلفیقی
سنجش  ،یدر گام بعد .اصلی یک نظریه ضروری است

در این مرحله  .ها اجتناب ناپذیر استارتباط میان گزاره
ای عام های خاص بتواند زیر مجموعه گزارچنانچه گزاره

                                                           
1  . social network theory 

 یرای مطالعه ییش ر رنک یه: ن2
https://www.researchgate.net/publication/249985142The Web of 
Conformity A Network Approach to the Explanation of Delinquent 

Behavior 

ایانی پ در وهله شود.میقرار گیرد، زمینه برای تلفیق مهیا 
های خرد را های برآمده از نظریهنیز الزم است گزاره

 حفظکه ضمن تر ادغام کنیم در نظریه عام ایبگونه
توسعه یافته و از ها این نظریهچارچوب اصلی نظریه عام، 

 د.نتوانایی بیشتری برای توضیح جرم بهره مند شو
های ای که در آن گزارهمقابل تلفیقِ گزاره در نقطه

-اصلی نظریه به صورت کامل با نظریه دیگر ترکیب می

-رهاتلفیق مفهومی قرار دارد. تفاوت اصلی تلفیق گز ،دنشو

، ایای و تلفیق مفهومی در آن است که در تلفیق گزاره
ها یا قضایای مربوط به هر نظریه حفظ شده و به گزاره

ر یابد. در حالی که دتر تبلور میهمان شیوه در نظریه کالن
تلفیق مفهومی، مفهوم بنیادین یک نظریه به مفهومی از 

فهومی م تلفیقبا گردد. نظریه دیگر منتقل شده و ادغام می
یکی از اهداف نظریه تلفیقی که جلوگیری از توسعه بی 

شود، ضمن آن که در پرتو ها است محقق میرویه نظریه
توانمندی  ،توجه به مفاهیم مختلف در نظریه، نظریه تلفیقی

 بیشتری در توضیح پدیده مجرمانه خواهد داشت)غالمی،
آن است که  ،(. هدف اصلی از تلفیق مفهومی22: 1395

م ها و مفاهیثر از آموزهأای شود که متقدام به ساخت نظریها
چندین نظریه متفاوت است در حالی که به جای ارایه 

اقدام به ارایه تبیین واحد از جرم و  ،های متفاوتتبیین
نماید. تلفیق مفهومی با توجه به می شده موضوعات مطرح

 تها و مکمل بودن مفهومی آنها صورشباهت مفاهیم نظریه
های گیرد. در این نوع از تلفیق، مفاهیم از نظریهمی

ا هها یا نکات اصلی نظریهگوناگون بدون توجه به مفروض
شود و سپس این مفاهیم به شکلی به عاریت گرفته می

 گیرند)ویلیامز و مک شین،جدید در کنار یکدیگر قرار می
دم در ق ،(. برای ساخت نظریه تلفیقی مفهومی382: 1395

https://www.researchgate.net/publication/249985142_The%20Web%20of%20Conformity%20A%20Network%20Approach%20to%20the%20Explanation
https://www.researchgate.net/publication/249985142_The%20Web%20of%20Conformity%20A%20Network%20Approach%20to%20the%20Explanation
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 هایمفاهیمی از یک نظریه برای تعریف پدیده ،تنخس
رد گیمورد نظر در یک نظریه دیگر مورد اقتباس قرار می

 ,Akers & Sellers)شودگفته می 1که به آن جذب مفهومی

رداز پ. به این ترتیب در تلفیق مفهومی نظریه(86 :1395
گیرد با این های مختلف وام میمفاهیمی را از نظریه

های متفاوت، اما چند در نظریه این مفاهیم هر استدالل که
بعدی  در مرحله 2های مشابهی دارند.بخشیمعانی و الهام

جا که امکان پذیر باشد با مفاهیم بنیادین هر نظریه تا آن
که شود. چنانمفاهیم بنیادین نظریه دیگر در هم آمیخته می

ممکن است مفهومی محدود در ذیل مفهومی عام قرار 
برای مثال مفاهیم اعتبار و شدت تهدیدها و ضمانت  گیرد.

که  4مطرح است 3اجراهای رسمی در نظریه بازدارندگی
تواند بخشی از نظریه یادگیری اجتماعی این مفاهیم می

باشد که دربرگیرنده هر دو دسته ضمانت اجراهای رسمی 
 ,Krohn & Eassey)و غیر رسمی در تقویت رفتار است

2014: 4).  

 
 (تلفیق سطوح خرد، میانه، کالنح نظریه )ب( سط

خرد،  -از حیث سطح تلفیق، نظریه تلفیقی به تلفیق خرد
 -کالن و خرد-میانه، میانه -کالن، خرد-کالن، خرد -کالن
کوشش  1980از دهه  شوند.کالن تقسیم می -میانه

های سطح خرد و کالن در فراگیری در جهت تلفیق نظریه
سانی چون: گیدنز، الگزندر، کو  جامعه شناسی آغاز شد

و... به ساخت نظریه تلفیقی مبادرت  کلمن،کالینز
. به تدریج به سطح میانه نیز (105: 1395 ریتزر،نمودند)

ح هایی با ترکیب سه سطتوجه شد و تالش گردید تبیین
 یاد شده ارایه گردد. 

های فردی و سطح شامل رفتار و ویژگی ،سطح خرد
 ،شود. گروهای میای و دستهستهشامل واحدهای ر ،میانه

                                                           
1. conceptual absorption 

 (Messner, 1989) برای مطالعه بیشتر ر.ک به: . 2

3. Deterrence theory 

 .1395 برای مطالعه بیشتر ر.ک به : اسفندیاری و همکاران، 4.

های بندیای است و دستهای از واحدهای رستهنمونه
ار ها و شیوه رفتاجتماعی که بر شیوه کنش و رفتارانسان

گذارد مانند جنسیت، قومیت، سن ر مییثأدیگران با آنان ت
 ای است)ترنر،واحدهای دستهاز ای نمونه ،و طبقه اجتماعی

 های اصلینِ واقعیت نیز شامل نظام(. سطح کال111: 1396
اجتماعی و ساختارهای جامعه نظیر اقتصاد، سیاست، 

های کالن دارای دیدگاهی نظریه فرهنگ است. و آموزش
هایی که ساختار اجتماعی و وسیع بوده، در قالب نظریه

 و امزویلی)انددهند شکل گرفتهثیرات آن را توضیح میأت
های کالن به نظریه ،شناسی. در جرم(26: 1395 شین، مک

پردازند در حالی ارتباط جرم با ساختارهای اجتماعی می
 ،های خرد به رابطه فرد و ارتکاب جرم و درواقعکه  نظریه

ا های میانه ینظریه کنند.شدن فرد توجه میفرآیند بزهکار
 ،یادگیری کنترل، :نیز که در چهار حوزة نظری موقعیتی

، شوندبندی میابل دستهمتق کنش و پدیدارشناختی
د. شناسی دارنعلت شناسیِحضوری بسیار اثرگذار در جرم

حاصل  ،رویکرد مشهور پیشگیری موقعیتی )وضعی(
تأمالت این سطح است. این تأثیر تا آنجاست که محققانی 

 را نگرش نوع این و تحلیل سطح این ،مانند گیدنز
 تاررف و جرم هایجنبه درک برای رویکرد ترینمناسب

 و جرم مطالعاتی همدعی هستند حوز دانسته، کجروانه
 نیزبرچسب نمادین، متقابل کنش هایدیدگاه با انحراف،

 پیوند این و ،دارد چشمگیری پیوستگی...  پدیدارشناسی و
 امالًک گفتاری را رشته این اغلب، که است نزدیک چنان آن

 (.146 :1378 دانند)گیدنز،می متقابل کنش دیدگاه با منطبق
وان تبسته به سطح تلفیق می ،بر اساس آنچه گفته شد

 :ملهاز ج ؛های تلفیقی را شناسایی نمودچند گونه از نظریه
و کالن به  7کالن -، خرد6کالن -، کالن5خرد -تلفیق خرد

 خرد به میانه به کالن. -میانه به خرد

5. micro-micro integration 

6. macro-macro integration 

7  .  macro–micro integration 
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ای جرم را قبل از هر چیز پدیده ،شناسی خُردجرم
االتی مانند عوامل ؤو به دنبال پاسخ به سداند فردی می

 ارتکاب جرم در شخصیت بزهکار و سابقه او است
های تلفیقی نظریه ،(. بر همین اساس82: 1394 )محسنی،

شناختی، با تمرکز بر خصوصیات اشخاص، به جرم ردِخُ
های گوناگون جرم در سطح فردی تمرکز نموده، به لفهؤم

ها در است. این نظریهدنبال جستجوی علت جرم در آنه
های فردی واقع برای توضیح چگونگی دخالت ویژگی

برای تبدیل شدن افراد عادی به افراد بزهکار شکل 
 اند. گرفته

از عناصر متعددی نظیر عواطف،  ،واقعیت سطح خرد
ی شناسها، پایگاه و بومنیازهای پیوندجویانه، نمادها، نقش

ای (. اگر نظریه115-113: 1396 تشکیل شده است)ترنر،
برای تبیین رفتار و از جمله رفتارهای مجرمانه تالش نماید 

ظریه به ن ،های سطح خرد را با یکدیگر پیوند دهدزیرمولفه
زمانی که  ،یافته است. برای مثال رد دستخُ تلفیقیِ

پژوهشگر دو نظریه اثباتی از نوع زیستی و روانی را در هم 
خرد انجام داده است.  -خرد تلفیقی از نوع ،کندادغام می

دار پدی»، «تبادل»، «کنش متقابل نمادین»هایی چون نظریه
های نظریه در زمره« شناسی مردم نگارانهروش»، «شناسی

آمده های تلفیقی برگیرند. بر این اساس دیدگاهخرد قرار می
هند. درد را تشکیل میهای تلفیقی خُها نظریهاز این نظریه

نظریه « گرایی نمادین جدیدتعامل»ریه برای نمونه نظ
ی شناسهای مبادله، روشردی است که از نظریهتلفیقی خُ

نگارانه، تحلیل مکالمه و پدیدارشناسی به وجود آمده مردم
 (.517: 1396 است)ریتزر،
، یقی خردهای نظریه تلفشناسی یکی از نمونهدر جرم

و  هیرشی نظریه تلفیقی خودکنترلی است که توسط
خودکنترلی را  ،ه شده است. این نظریهئاتفردسون اراگ

اند. دنوعی ساخت روانی یا خصیصه منفرد شخصیتی می
                                                           

ان خاب  رده «  self-control»را یرای عآارت « یویش نداری»م رجم معادل  ن1
وم معادل رساتری یرای این مفه«  ن رلییود »رسد اسین گذش ه از سنفه یه نظر می

به نظر آنان این ساخت منفرد روانی از عناصر متعددی نظیر 
برانگیختگی رفتاری، نداشتن ثبات و پشتکار، ترجیح دادن 
رفتارهای خطر ساز، ترجیح دادن اعمال جسمی در برابر 

فکری، خودمحوری و آستانه پایین ناکامی تشکیل  کارهای
. به این 1 (120: 1395 وایت و هینز،ر.ک: شده است)

 ،گفتهپیش های خردِلفهؤم این نظریه با تلفیق ،ترتیب
نهد که از عناصر مختلف روانی برای دیدگاهی را بنیان می

 توضیح جرم بهره برده است. 
 ،ه شدهئریه اراایراد این نوع از تلفیق آن است که نظ

 برای حل این دارد.توان تبیین جرم گروهی و سازمانی را ن
ا های تلفیقی هستیم که سطح خرد رنیازمند تبیین ،مشکل

با عناصر سطح میانی یا کالن ترکیب نماید. برای نمونه 
نوعی ای را مطرح نمود که جرم را ناشی از توان نظریهمی

سوی د بهاافرود شموجب میداند که مشکالت روانی می
و در نتیجه  ه شوندهمنشینی با افراد خطاکار کشاند

زمینه ارتکاب جرم مهیا  ،طی فرآیند یادگیری ،همنشینی
 شود.می

ای ههای کالن مبتنی بر تجزیه و تحلیل نظامنظریه
اجتماعی، جمعیّت در مقیاس وسیع و در حد ساختار 
اجتماعی است و نیازمند انتزاع نظری گسترده 

ها صرفاً . گروهی از این نظریه(Calhoun, 2002)باشدمی
کنند چنانکه آنها را های وسیع اجتماعی تأکید میبر روند

جبرگرایی »های افراطی کالن نامید؛ مانند توان نظریهمی
کالن »دارندورف و نظریه « تضاد»پارسونز، نظریه « فرهنگی

به  النهای کترین نظریهکه از جمله مشهور« ساختارگرایی
رغم توجه (. برخی نیز به670: 1396آیند)ریترز، شمار می

ه کنند نظریه را به سطح میانبه عناصر سطح کالن تالش می
 توان درهای کالن را میسازند. به طور کلی نظریه نزدیک

گرا آلهای کالن ایده( نظریه1بندی کرد: چهار گروه طبقه
اده ماعی را با استفهای اساسی اجتکند ویژگیکه تالش می

اسی،  « ن رل اج ماعی»اسی، یا توجه یه سنفه این نظریه نو  تفمیل شده نظریه
 اس فاده نموده اسین« یود ن رلی» نگارنده از معادل
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( 2؛ (Sanderson, 1988)های ذهنی تبیین کنداز روش
ی های اساسی زندگروش ماتریالیستی که سعی دارد ویژگی

اجتماعی انسان را از جهت شرایط عملی و مادی توضیح 
دهد و بر عواملی نظیر شرایط محیطی، سطح فناوری و 

( کارکردگرایی یا 3کند. نظام اقتصادی تاکید می
-کارکردگرایی ساختاری که جامعه را تشکیل یافته از نظام

اند که دهای پیچیده به هم پیوسته و وابسته به یکدیگر می
هر بخش از آن به طور قابل توجهی بر بخش دیگر اثر 

تنی یافتگی مبهای تضاد که با رد شکل( نظریه4گذارد؛ و می
اکید بر وفاق جامعه، بر حقیقت تضاد در زندگی اجتماعی ت

 Lenski, 1982(.1(کنندمی
ها در سطح کالن به برخی از نظریه ،شناسیدر جرم

های اساسی اجتماعی در جرم توجه دارند و برای نظام
مرکز ها با توقوع بزه نقش اساسی قائل هستند. این نظریه

اند و تالش دارند بر ساختارهای اصلی اجتماعی ایجاد شده
تارها ارتباط برقرار کنند. میان رفتار انسان و این ساخ

های کالن دارای دیدگاهی وسیع هستند و در قالب نظریه
اند که ساختارهای اجتماعی و هایی شکل گرفتهنظریه

ها به جای دهند. این نظریهثیرات آنها را توضیح میأت
 ؛وندشتمرکز بر بزهکاران و رفتارآنها بر نرخ بزه متمرکز می

: 1395 شین، مک و ویلیامز)تضادمانند نظریه نابهنجاری و 
26). 

کالن از ترکیب دو یا چند نظریه  -نظریه تلفیقی کالن
ح ریم نیروهای سطیشود. اگر بپذو یا مفهوم کالن ایجاد می

جمعیّت، تولید، توزیع، بازتولید و  :کالن عبارتند از
ای که از ترکیب حداقل ( نظریه108: 1396 قدرت)ترنر،

-هنمون باشد،کالن به وجود آمده  دو عنصر از عناصر سطح
کالن خواهد بود. همچنین این  -ای از نظریه تلفیقی کالن

امکان وجود دارد که نظریه تلفیقی سطح کالن از ترکیب 
های این نوع های کالن حاصل شود. یکی از نمونهنظریه

                                                           
 https://en.wikipedia.org/wiki/Macrosociology یه نرل از : .1

2. Bursik 

است. به عقیده وی نظریه  2تلفیق، نظریه بورسیک
توان به عنوان دو نظریه میسازمانی اجتماعی و تضاد را بی

ویژگی مناطقی خاص  ،سازمانیکالن درهم آمیخت. بی
نقش پلیس در  شته،است که قدرت در آنها جایگاهی ندا

 ضعیف ،مجرمین زیاد، کنترل اجتماعی رآنها پررنگ، شما
سازمانی اجتماعی و زمینه ارتکاب جرم فراهم است. بی

 اص باشد. به اینتواند نتیجه فقدان قدرت در مناطق خمی
مانی سازفقدان قدرت منجر به بی :توان گفتترتیب می

ارتکاب  ،لهئاجتماعی در برخی مناطق شده و همین مس
  3کند.جرم را تسهیل می

ه های خرد و کالن، ببا پایان پذیرفتن رویارویی نظریه
 ،های برآمده از این دو رویکردتلفیق نظریه تدریج مساله

وم مختلف را به خود جلب کرد. تا ذهن پژوهشگران عل
آنجا که یکی از موضوعات اصلی مورد توجه محققان حال 

هایی تلفیقی در ه دیدگاهئارا ،حاضر علوم اجتماعی
به نحوی که اغراق  ،های مورد مطالعه استخصوص پدیده
به  های تلفیقیدایم رایج این علوم را نظریهانیست اگر پار

ن به صورت ویژه تلقی کنیم. طور عام و تلفیق خرد و کال
توانیم به نظریه های رایج پیوند خرد و کالن میاز نمونه

نی )تلفیق سطح عینی و ذهنی کالن با سطح عی تلفیقی ریتزر
شناسی چندبعدی و ذهنی خرد(، نظریه جامعه

الکساندر)نحوه ایجاد نظم در جامعه در قالب سطح بیرونی 
ان لفیقی الیاس با عنوو نظریه ت ،کالن و سطح درونی خرد(

 شناسی فرآیند اشاره کرد. جامعه
های تلفیقی خرد و کالن تالش شناسی، نظریهدر جرم

کنند تا حد امکان جرم را در سطح فردی و در سطح می
ای ههای کالن اجتماعی تبیین نمایند. یکی از نمونهنظام

لمن ک نظریه ،شناسیهای خرد و کالن در جرمتلفیق نظریه
ردازد پ. کلمن در نظریه خود به تلفیق کنش و نظام میاست

 ورزدو کالن اصرار می پیوند سطوح خردو در آن بر 

 (Bursik, 1989)یرای مطالعه ییش ر رنک یه: . 3
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: 1393 کاران،مبه نقل از یعقوبی و ه 613: 1374 )ریتزر،
(. او در تشریح جرایم یقه سفیدی ازعوامل خردی 202

نظیر انگیزه ارتکاب جرم تا علل کالنی مانند فرهنگ رقابت 
اصر دیگری که از پیوند عن کند. نظریه تلفیقیِه میاستفاد

 است.« نظریه شبکه»سطح خرد و کالن پدید آمده است 
های سطح کالن و خرد توجه دارد و لفهؤاین نظریه به م

 جمعی، خصلت یقه سفیدها که جرایم از دسته آن برای

 جرایم به ویژه ای دارندشبکه و غیرمتمرکز ساختاری،

 برای نظریهاین است.  سایبری مناسب جرایم و سازمانی

از  منسجم گروهیِ هماهنگِ و غیرقانونی هایفعالیت
 منافع تحصیل برای و یکدیگر با تبانی با که اشخاص

 مجرمانه بسیار مستمر اعمال ارتکاب قدرت به مادی یا

 ابزار نوع هر از خود هدف به رسیدن برای و پردازندمی

)یعقوبی و  دارد کاربرد لیتقاب، کنندمی مجرمانه استفاده
نیز با  لوین کورت(. نظریه تلفیقی 203: 1393 همکاران،

های محیط در کید بر خصوصیات شخص و ویژگیأت
آمیزد. گیری جرم، سطوح خرد و کالن را در هم میشکل

تابع  ،بدین ترتیب به اعتقاد او رفتار هر شخص
خصوصیات شخصی او و خصوصیات محیط است)رفیع 

: 1393 به نقل از یعقوبی و همکاران، 59-60: 1374پور، 
203.) 

 بخش ،کالن -تلفیق نظری از نوع خرد ،در حال حاضر
 شناسیشناسی و جرممهمی از فعالیت محققان حوزه جامعه

-را به خود اختصاص داده است تا آنجا که برخی از نظریه

ترین فعالیت اند که امروزه محوریپردازان مدعی آن شده
کالن -پردازی تلفیق، به تلفیق نظری خردزه نظریهدر حو

تلفیق  ،اینوجود (. با 304: 1396 )ریتزر، اختصاص دارد
ت واقعی ی ازترتواند بیانگر درستخرد و کالن آنگاه می

 ،باشد که با عناصر سطح میانه نیز ترکیب شود. برای مثال
 تحوالت نظام اقتصادی را با زمانی که درصدد باشیم رابطه

اگر بخواهیم تبیین  ،مورد مطالعه قرار دهیم ،ارتکاب جرم
تری ارایه کنیم الزم است به نقش نهادهای بینانهواقع

ها به بانک و ها، نهادهای اقتصادیای مثل شرکتواسطه
عنوان عناصر سطح میانه نیز توجه کنیم. درست به همین 

زی داپرشناسانِ معاصر، نظریهدلیل است که برخی از جامعه
از سطح کالن به میانه به خرد و از سطح خرد به میانه به 

( 120-199: 1396) ترنر اند. برای مثالکالن را پیشنهاد داده
ن( )خرد، میانه، کال کید بر طرق سه گانه ظهور واقعیتأبا ت

جهت تلفیق این سه سطح است. پارادایمی به دنبال ارایه 
بحث  ،النوی پس از طرح عناصر سطح خرد، میانه و ک

پردازی از کالن به میانه به خرد و از خرد به میانه به نظریه
کند که جهان هستی از این کند و بیان میکالن را مطرح می

گانه که هر کدام واجد نیروهای مختلفی های سهواقعیت
ذارد. گثیر میأهستند تشکیل شده و هر یک بر دیگری ت

تحت  ،ح خردای در سطههآن است که هر مواج ترنر بر
طح نیروهای س سطح میانی است و برعکسثیر نیروهای أت

 گذارند. همچنین تعامل مشابهیثیر میأمیانه بر سطح خرد ت
های سطح میانه و سطح کالن وجود دارد.  به میان نیروی

عالوه عناصر سطح کالن از طُرق نیروهای میانی امکان 
یق تغییر دارند، چنانکه عناصر سطح خرد نیز از طر

 گذارند.ثیر میأنیروهای میانی بر ساختارهای کالن ت
ه نظری ،ترین نظریه به واقعیتترین و نزدیککامل

تار ای که در قالب یک پیوسنظریه ؛تلفیقی سه سطحی است
بتواند عناصر سطح خرد، میانه و کالن را احصا نموده، 

 ایت،در نهترتیب بندی منطقی میان آنها را مشخص سازد و 
شان بر متغیر مورد مطالعه ثیرگذاریأارتباط آنها و ت نحوه

ای از جهت آنکه با در را روشن سازد. هرچند چنین نظریه
اجتماعی  نظر گفتن مجموعه عوامل دخیل در یک پدیده

توان گفت شود و از این جهت میبه واقعیت نزدیک می
ه امّا از جهت آنک ،آیدنوع عالی نظریه تلفیقی به شمار می

- است، پیچیدگی آن یعناصر متعدد بردارنده در
له باید دشواری ساخت ئبه این مس ناپذیر است.اجتناب

-های سه سطحی را افزود که سبب شده است جامعهنظریه

ت ورود به چنین ئشناسان اندکی جرشناسان و جرم
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ممکن است با  ؛ زیراموضوع غامضی را به خود بدهند
ه ناتوانی در تحلیل دقیق های ناخوشایندی از جملبرچسب

گویی و... از موضوع، خلط مباحث با یکدیگر، تناقض
 سوی همکاران خود مواجه شوند.

 
 گستره کاربرد)عمومی و خاص(  -پ

تره نظریه از حیث گس ،گفتههای پیشبندیعالوه بر دسته
. شودتقسیم می 2خاصنظریه و 1کاربرد به نظریه عمومی

 3ی نخستین بار کینزاصطالح نظریه عمومی را برا
در عنوان یکی از  1935اقتصاددان بریتانیایی در سال 

(. 1392:17های خود مورد استفاده قرار داد)ایروانیان،کتاب
با به « 4عمومی اشتغال، بهره و پول نظریه»وی در کتاب 

لی کند دیدگاه کچالش کشیدن اقتصاد کالسیک، تالش می
ل ارایه دهد. به ثر بر سطح اشتغاؤدر خصوص عوامل م

تدریج و با استقبال از دیدگاه کینز مفهوم نظریه عمومی، 
های دیگری نظیر علوم سیاسی، مدنظر محققان رشته

 شناسی قرار گرفت.شناسی، حقوق و جرممدیریت، روان
یکی از آثاری که در حیطه علم حقوق با این عنوان 

« 5نظریه عمومی حقوق و دولت» نگاشته شده است کتاب
نظریه محض حقوق و »ست که برخی به اشتباه آن را ا

(. در این کتاب به 1394اند)تمدن جهرمی،نامیده «دولت
مفهوم حقوق، ضمانت اجرا، جرم، مسئولیت حقوقی، 

حقوق و دولت و حقوق بین  ماهیت حقوق اساسی، رابطه
الملل وحقوق دولتی پرداخته شده است. در میان آثار 

( )نظریه عمومیکلیات حقوقکتاب توان به داخلی نیز می
اشاره داشت که به مبنا و هدف حقوق، اوصاف قاعده 

ها و منابع علم حقوق پرداخته حقوقی، شاخه
گفته با دقت در آثار پیش (.6-5: 1387)کاتوزیان، است

شود مقصود حقوقدانان از مفهوم نظریه عمومی، روشن می

                                                           
1. General theory 

2. special theory 

3. Keynes 

4  . the General Theory of Employment, Money, and Interes 

بر  حاکم حقوق و اصول کلی های اساسی رشتهشرح بنیان
شناسان، نظریه عمومی را در معنایی آن است. وانگهی جرم
ایکرز در کتاب خود با عنوان  نمایند.متفاوت استعمال می

یادگیری اجتماعی و ساختار اجتماعی: نظریه عمومی جرم »
 متغیرهای آن، دهد که درای را ارائه مینظریه« 6و انحراف

 تعامل یکدیگر با تقلید افتراقی و تقویت افتراقی، پیوند

 پویاست یفرآیند، اجتماعی یادگیریبه اعتقاد وی  دارند.

 اثر سازگارانه و مجرمانه رفتارهای یادگیری بر که
 فرآیند در افتراقی تقویت طریق از یا گذارد. افرادمی

موقعیتیا  شوندمنحرف می اجتماعی، یادگیری پویای
گروه با تعامل در مردم کنند.می حفظ را مجرمانه های
 عنوان به از رفتارهایشان ارزیابی زندگیشان، در مهم های

 انحرافی که رفتارهای افرادی گیرند.می یاد را بد یا خوب

 )تعریف موجه حداقل یا مثبت( )تعریف خوب را

 دارد احتمال بیشتری کنند،می تعریف کننده(یخنث

-:1393نیا و همکاران،شوند)علیوردی رفتارها آن مرتکب
یک نظریه  ،نظریه ارایه شدهکرز معتقد است ای (.34

انحرافی  رفتارهای انواع تبیین در کاربردی و عمومی
 نیا و همکاران،علیوردی :به نقل از Akers, 1985)است
1393 :34 .) 

مومی نظریه ع شناختی که به ارایهیکی دیگر از آثار جرم
 نگارندگاناست. « 7نظریه عمومی جرم» کتاب ،پردازدمی

 همه که است عمومی اینظریه کنند خودکنترلی،می ادعا

 & Gottfredson) کندمی تبیین هازمان در همه را جرائم

Hirschi, 1990: 89 ،نیا و علیوردیبه نقل از  1391 و ولد
 (.101: 1393یونسی،

ادعا دارد که  «عمومی نظریه»بر اساس آنچه گفته شد 
های مختلف د و گونهتواند ابعاشناسی میدر قلمرو جرم

 ،اختیجرم شن جرم را تشریح کند. بدین ترتیب اگر نظریه

5. General Theory of Law and State 

6. Social Learning and Social Structure: A General Theory of 

Crime and Deviance 

7. A General Theory of Crime 

https://www.amazon.com/General-Theory-State-Hans-Kelsen-ebook/dp/B00PCX2KLW/ref=sr_1_13?keywords=General+Theory&qid=1573150120&sr=8-13
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تحلیل فراگیری از جرم ارایه دهد، چنانکه بر دایره وسیعی 
 شود. عمومی نامیده می از آن منطبق باشد، نظریه

ای به دنبال تشریح گروه یا اگر نظریه ،در نقطه مقابل
 نظریه»عه باشد های خاصی از پدیده مورد مطالجنبه

ها برآنند که با تمرکز شود. این نظریهمحسوب می «خاص
های خاص از یک پدیده به ها و یا گونهبر برخی از جنبه

ی شناسصورت ویژه آن را مورد توصیف، تبیین و علت
هایی را توان نظریهشناسی میقرار دهند. در قلمرو جرم

یین دنبال تب اند و بهیافت که با چنین هدفی ساخته شده
گروهی از جرایم مانند جرایم یقه سفیدی، خشونت بار، 
جنسی و یا جرایم منفردی چون قتل، سرقت و.. هستند. 

، نظریه 1کشی دورکیمتوان به نظریه خودبرای نمونه می
و همکاران در  3در باب هرزه نویسی شهری، دکاستر 2فرل

ن در و همکارا 4خشونت جوانان، نظریه استرتسکی زمینه
دیدگی در زمینه بزه 5تجزیه و تحلیل فقر، کاپوویچ زمینه

 6نشینی و نظم اجتماعی سوتلسجرم سرقت، نظریه زاغه
 اشاره کرد. 

تواند به صورت عمومی ساخته شود نظریه تلفیقی می
ود. شخوانده می «نظریه تلفیقی عمومی»که در این صورت 

بر آن  تلفهای مخبا ترکیب نظریه ی عمومیقیتلف نظریه
است تا تحلیل فراگیری از جرم ارایه دهد، چنانکه در رابطه 

قابلیت اعمال داشته باشد. با وجود  ،ای از جرایمبا مجموعه
های تلفیقی های عمومی بلکه نظریهاین نه تنها نظریه

عمومی نیز قادر به توضیح تمامی اشکال جرایم نیستند. 

                                                           
 ن1373یرای مطالعه رنک یه: محسنی تآریزی،  ن1

2. ferrell 

3  . decoster 

4  . stretsky 

5. capowich 

6  . suttles 

7  . Agnew's general theory 

آنچه در این قسمت به عنوان نظریه عمومی جرم اگنیو آمده است با آنچه به عنوان 

نظریه عمومی فشار اگنیو شهرت دارد متفاوت است. وی چارچوب کلی نظریه 

 عمومی خویش را در کتاب زیر ارایه داده است:

تر که پیش فردسونگات و هیرشی نظریه تلفیقی خود کنترلی
های تلفیقی عمومی قرار نظریه به آن اشاره شد در زمره

 سال در گاتفردسون میشل و هیرشی تراویس گیرد.می

تالش  اجتماعی کنترل نظریه بازسازی و تعدیل در 1990
 زیست هایدیدگاه با کنترل را نظریه مفاهیم کردند

 ایهنظریه و روزمره فعالیت نشناختی،ارو اجتماعی،
به نقل  294: 2001 )سیگل،ترکیب کنند  عقالنی انتخاب

(. اگنیو نیز در ارایه 101: 1393 نیا و یونسی،از علیوردی
ای از تالش نمود طیف گسترده 7یک نظریه عمومی جرم

شناختی را با یکدیگر ترکیب کند. نظریه های جرمنظریه
های یادگیری ارایه شده توسط وی از ترکیب نظریه

کنترلی، فشار، برچسب ی، کنترل اجتماعی، خوداجتماع
های زیستی پدیده آمده زنی، حمایت اجتماعی و نظریه

های عمومی تلفیقی که از شهرت است. یکی دیگر از نظریه
تلفیقی شرمساری  باالیی برخوردار شده است نظریه

-است. این نظریه تلفیقی از نظریه 9برایت ویت 8بازپذیرنده

خرده فرهنگی، فرصت، کنترل، زنی، های برچسب
: 1391 )ولد، معاشرت ترجیحی و یادگیری اجتماعی است

(. و بر آن است که با استفاده و ترکیب مفاهیم 411-412
 نگرشی کل گرا و هنجاری ارایه دهد. ،گفتهپیش

های عمومی در قلمرو های مختلف نظریهبررسی گونه
بر وجه  ها عمدتاًدهد این نظریهشناسی نشان میجرم

های یهتوان نظربا اندکی مسامحه می .اندتلفیقی ساخته شده
های تلفیقی شناسی را نظریهعمومی در قلمرو جرم

 10دانست.

Why Do Criminals Offend? A General Theory of Crime and 
Delinquency 

 Agnew, 2001 ر.ک:« نظریه عمومی فشار»برای مطالعه در خصوص 

 

8 . reintegrative shaming 

9. Braithwaite 

 ی مثال دیگر نظریه تلفیقی عمومی ر.ک به:برای مشاهده .10
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های تلفیقی ممکن است برای نظریه از سوی دیگر
 های تلفیقیتوضیح جرایم خاصی ساخته شوند. نظریه

 ،نخست دسته :توان به دو گروه تقسیم کردخاص را می
روهی دار تبیین تلفیقی گهای تلفیقی خاصی که عهدهریهنظ

از جرایم مانند جرایم یقه سفیدی، خشونت خانوادگی، 
 ،و گروه دوم ؛جرم جوانان، جنایات بین المللی و... هستند

تلفیقی در جرایم خاص به صورت  که به دنبال نظریه
بندی کلی آن هستند. برای نمونه در منفرد، فارغ از دسته

توان به نظریه تلفیقی گلیس خشونت خانوادگی می حوزه
پرداز تالش کردند با اشاره کرد. این دو نظریه 1و استرو

شناختی، های رواناستفاده از مفاهیم برآمده از نظریه
یادگیری اجتماعی، فرهنگ خشونت، تضاد، به نظریه 
تلفیقی در زمینه خشونت خانوادگی دست یابند. یکی دیگر 

ی نظری تلفیقی خاص نظریه بنسون، مادنسن و هااز گونه
است. این نظریه با استفاده از سه نظریه فعالیّت  2اِک

هایی از گیری وضعی، جنبهروزمره، الگوی جرم و پیش
جرایم یقه سفیدان را بررسی کرده است)سیمپسون و 

نظریه تلفیقی  3(. در همین حوزه کلمن32: 1395 ویزبرد،
ر اقتران زمانی انگیزه و فرصت به دهد که برا پیشهاد می

 ندکعنوان عوامل موثر در بروز جرایم یقه سفیدی تاکید می
و  4(. همچنین کرامر120: 1391 )بنسون و سیمپسون،

ی ادولتی نظریه -در رابطه با جرایم شرکتی5میشولوفسکی
کید بر سه سطح مبنایی نهادی، أکنند که با ترا ارایه می

نقش انگیزه، فرصت و کنترل در آنها  سازمانی و تعاملی بر
 دولتی از تقارن-شود. از دیدگاه آنان جرم شرکتیاشاره می

فشار، برای نیل به هدف، دسترسی و جذابیت ابزارهای 
 ودشغیر قانونی و نبود کنترل اجتماعی موثر ناشی می

                                                           
Tittle, Charles,1995. Control Balance. Toward a General Theory of 
Deviance. Boulder, CO: Westview 
1. gelles and straw 

2  . bsnson,madensen,eck 

3  . coleman 

4. kramer 

5- Michalowski 

6. Rothe 

 به نقل از قورچی بیگی، 24: 2006 )کرامر و میشولوفسکی،
 ،نیز در تبیین جرایم فراملی 7مولینزو  6(. روث216: 1395

 دهند که به نقش انگیزه، فرصت،نظریه تلفیقی را ارایه می
المللی، محدودیت و کنترل در پنج سطح بین

دولتی/ساختاری، میانی، سازمانی/جامعوی و تعاملی 
جرم  (. در حوزه242: 1396 پردازد)روث و مولینز،می

  9.اشاره کرد 8ی جانسونتوان به نظریه تلفیقجوانان نیز می
های معاصر و مشهور نظریه تلفیقی خاص، یکی از گونه

 نظریه تلفیقی ارایه شده در باب جرایم حکومتی توسط
پرداز تالش کردند روث و مولینز است. این دو نظریه

عامل  چگونگی وقوع جرم حکومتی را با ترکیب چهار
ها در پنچ بعد انگیزه، فرصت، محدودیت و کنترل

( و )جامعویسازمانیالمللی، دولتی)ساختاری(، میانی، بین
تلفیقی  نظریه .(Rothe, 2009: 113)تعاملی توضیح دهند

 2005) میشولوفسکیدر همین حوزه از آنِ کرامر و  دیگر
آنان  ( است. به عقیدهPruitt, 2004: 3به نقل از به نقل از 

رای فشارِ ناشی از فقدان ابزارهای مناسب و قانونی ب
ه تواند بدسترسی به اهداف و فقدان کنترل اجتماعی می

 ،. در مدل مفهومی ارایه شدهشودجرم حکومتی منجر 
حکومت نتواند با استفاده از ابزارهای  زمانی که ساختار

سازی قانونی و درست به اهداف خود در یکپارچه
اعتقادات، باورهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست پیدا 

ای هریج به سمت اقدامات غیر قانونی علیه گروهکند، به تد
دارد و مرتکب جرم حکومتی علیه آنان مخالف گام برمی

وقتی دولت، دشمن سیاسی و اقتصادی خود را به شود. می
ممکن است ، عنوان یک گروه اقلیت خاص در اختیار دارد

کشی به پیش برد. در نتیجه اهداف خود را تا آستانه نسل

7. Mullins 

8. johnson 

 ی دیگری از نظریه تلفیقی خاص ر.ک به:  برای مطالعه نمونه 9.

Baron, Larry, and Murray A. Straus. 1990. Four Theories of 

Rape in American Society.New Haven: Yale University 

Press. 
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از  استفاده ،یک عمل منطقی تلقی گردد ،رماگر ارتکاب ج
 وضعیتی که هیچبردن دشمن در  کشی برای از بیننسل

کنترل اجتماعی و سیاسی برای مهارِ قدرت وجود ندارد، 
 . تواند بهترین پاسخ باشدمی

ده شناسی ارایه شبر اساس آنچه گذشت بر مبنای گونه
 ؛ه دادایهای تلفیقی ارتوان الگویی برای ساخت نظریهمی

الگویی که بر اساس هدف از تلفیق، روش مناسب را 
سازد و سطح تلفیق نظری و گستره تلفیق را مشخص می

 کند.بر همین مبنا روشن می
 
 روش ساخت نظریه تلفیقی - 2

مند برای ساختِ نظریه تلفیقی یکی از فقدان روش نظام
 شناسی تلفیقی است.روی جرم های پیشترین چالشمهم

های تلفیقی از یک الگو و نقشه راه سیاری از نظریهب
روم مح ،مشخص برای رسیدن به نظریه تلفیقی مطلوب

ا هها و نوع ساخت این نظریههستند. اختالف نظر در گونه
گاه چارچوب مشخص ساخت سبب شده است که هیچ

ی فقدان الگوی در نتیجهها تدوین نگردد. این نظریه

مفاهیم مختلفی اخذ شود بدون ممکن است  ،ساخت نظریه
آن که از ارتباط منطقی آن مفاهیم اطمینان حاصل 

له باعث ئ. همین مس(Pearson & Weiner, 1985)شود
شناسان نظریه تلفیقی را یک ای از جرمشده است پاره

 استراتژی مبهم و نامشخص برای تولید نظریه بدانند
 (. Caro, 2002: 63به نقل از  1: 1989)لیسکا، 

برای حل معضل فوق الزم است روش مشخصی در 
ی برانظر گرفت تا اهداف نظریه تلفیقی حاصل شود. 

ساخت یک نظریه تلفیقی طی سه مرحله ضروری است. 
 ی کاربرد یک نظریه تلفیقیپیش از هر چیز الزم است دامنه

ند پرداز باید تعیین کمشخص شود. به عبارت دیگر نظریه
نبال می کند، آیا قصد مطرح نمودن چه هدفی را از تلفیق د

یک نظریه تلفیقی عمومی را دارد و یا آنکه به دنبال یک 
نظریه تلفیقی برای توضیح نوع خاصی از جرایم است. بر 

های تواند از ترکیب نظریهاین اساس نظریه تلفیقی می
 خاص یا عام با یکدیگر تشکیل شود. 

 

 
 ساخت نظریه تلفیقی مرحله اولین

 

 

 

 

مشخص گردد.  بایددر مرحله بعدی سطح تلفیق 
مشخص نمودن سطح هر نظریه از طریق مفاهیم مندرج در 

نظریه به جرم در سطح فردی  اگرپذیرد. صورت می ،آن
توجه داشته باشد و آن را ناشی از عواملی مانند هوش، 

های روانی و مانند آن بداند در سطح شخصیت، ویژگی

به نقش نظریه اگر همچنین  .دشوبندی میخرد طبقه
ها توجه کند به ها و سازمانعناصری مانند خانواده، گروه

های کالن اجتماعی سطح میانه توجه دارد و چنانچه به نظام
 سطح ،و ساختارهای جامعه در بروز جرم توجه کند، نظریه

گرا به های اثباتنظریه ،کالن خواهد داشت. برای مثال
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های ترجیحی در د، نظریه معاشرترد توجه دارنسطح خُ
پردازد و نظریه تضاد به سطح میانه به علل وقوع جرم می

سطح کالن توجه دارد. پس از شناخت سطح تحلیل نظریه 
توان ها را میبا توجه به هدفی که به دنبال آن هستیم نظریه

شناس از . ممکن است هدف جرمنمودیکدیگر تلفیق  با
ا های کالن باشد تقرار دادن نظریهتلفیق نظری در کنار هم 

های سیاسی، اقتصادی، ثیر هر کدام از نظامأبتواند ت
فرهنگی، آموزشی و... بر ارتکاب جرم را در یک کل به 
هم پیوسته مورد مطالعه قرار دهد. در این نوع از تلفیق نه 

 ،ودشها بر جرم تشریح میثیر هرکدام از این نظامأتنها ت
قابل های متگذاریثیرأآنها و چگونگی ت بلکه ارتباط میان

ای هنیز مشخص خواهد شد. از سوی دیگر با تلفیق نظریه
تری از رفتار در سطح توانیم تحلیل کاملرد میخُ

 های تکهای فردی داشته باشیم. چه آنکه نظریهویژگی
های فردی بعدی که به کنش بزهکارانه در سطح ویژگی

پوشی ز واقعیت چشمتوجه دارد همواره از بخشی ا
تواند به طور همزمان تحت اند، حال آنکه انسان میکرده

های زیستی و روانی باشد. نوع دیگری از ثیر ویژگیأت
الن رد و کتلفیق سطوح خُ ،تلفیق نظری در جرم شناسی

ثیر متغیرهای سطح کالن را بر أاست. زمانی که بخواهیم ت
یم. کنفاده میاز این تلفیق است ،رفتار فرد نشان دهیم

میانه،  رد وتواند از ترکیب سطح خُهمچنین تلفیق نظری می
یا خرد، کالن و میانه پدید آید. شکل زیر گام  ،کالن و میانه

 دهد:میدوم در ساخت نظریه تلفیقی را نشان 
 

 
 ساخت نظریه تلفیقی حلهمر یندوم

 
نوع ساخت نظریه را تعین دم بعدی الزم است در ق

ای و یا تواند از نوع گزارهنوع ساخت نظریه میکنیم. 
ه شود کای آنگاه انتخاب میمفهومی باشد. تلفیق گزاره

 است و حفظ فروض اساسی نظریهپژوهشگر به دنبال 
های یک نظریه را به صورت دست نخورده بخواهد گزاره

-ظریهزمانی که ن ،مقابل زد. در نقطهبه نظریه دیگر منتقل سا

های گوناگون مفاهیم مندرج در نظریه به دنبال ادغامپرداز 
از روش تلفیق مفهومی استفاده کند. برای نیل به  باید است

ها را مورد شناسایی ابتدا مفاهیم اساسی نظریه ،این هدف
های مختلف اخذ سپس مفاهیم را از نظریه ،دهدقرار می
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بندی ترتیب ، و در نهایت،)جذب مفهومی( نمایدمی
-دهد تا به ادغام میان مفاهیم نظریهمفهومی از آنها ارایه می

ای  ابتدا به پرداز در تلفیق گزارهنظریه .دست یابد ها
 پردازد. در مرحلهها میمفروضات اساسی نظریهشناخت 

بعدی بسته به نوع مفروضات، نوع مناسب تلفیق انتخاب 
 ،ها در عین تفاوتچنانچه مفروضات اصلی نظریهشود. می

قی سر داشته باشند از راهبرد تلفی بندی زمانیقابلیت ترتیب
م در صورت تضاد یا عد .شودمتوالی( استفاده می= ) به سر

 =خر، از راهبرد تلفیق کنار به کنار )أبرقراری تقدیم و ت
د توانیآنها چنان بود که یکی از آنها م ی( و اگر رابطهمواز

ال ای بازیرمجموعه دیگری محسوب شود، از تلفیق گزاره
وم . شکل زیر مرحله سشودقیاسی( استفاده می= ) به پایین

 دهد.از ساخت نظریه تلفیقی را نشان می
 

 ساخت نظریه تلفیقی مرحله ینومس
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 برآمد

م و یا مند و منطقی مفاهیترکیب نظام ،پردازی تلفیقینظریه
ا )مشابه و ی شناختیهای اصلی دو یا چند نظریه جرمگزاره

مخالف( با یکدیگر و ایجاد همگرایی میان آنها با هدف 
د این رویکر تر از جرم است.تر و واقعیارایه تصویر جامع

ترین موضوعات از مهمهه هشتاد به یکی در طی د
بخش مهمی از تحوالت اخیر را به شناسی بدل شد و جرم

توان رغم آنکه میبهبا این حال   خود اختصاص داد.
رفت از استفاده از ابزار تلفیق را به عنوان راه برون

شناسی امروز دانست؛ نظریه تلفیقی در های جرمچالش
. گروهی با 1و مخالفانی داردشناسان موافقان میان جرم

ها های تلفیقی در کارایی آنسازی نقاط قوت نظریهبرجسته
های تلفیقی را تنها راه ساخت نظریه ،راه افراط پیموده

به  ،شناسی دانستهخالصی از بحران نظریه در جرم
 ند.رهای تلفیقی درجمیع جهات اعتقاد داگویی نظریهپاسخ

 الًها اصور معایب این نظریهکید بأگروهی با ت ،در مقابل
-تری نسبت به ادغامحل مناسبگری راهبرآنند که ابطال

ا شناسی تلفیقی ببدین ترتیب جرم 2ها است.گری نظریه
های یکی از چالشانتقادهای مختلفی مواجه گردید. 

ابهام در  ،پردازی تلفیقیشناسی تلفیقی در حیطه نظریهجرم
شخص نبودن شیوه ساخت این های تلفیقی و مانواع نظریه

مناسب برای ساخت نظریه  ست.  فقدان روشهانظریه
 هایتلفیقی سبب شده است این حوزه شاهدِ سردرگمی

 شناسی دارند.شای از آنها جنبه روبسیاری باشد که پاره
ایی هشناسان با اشاره به چنین چالشچنانکه برخی از جرم

ی رفع اند. براال بردهؤساخت نظریه تلفیقی را زیر س اساس
شناسی جامعی از مقاله تالش نمود گونهاین  ،این چالش

مطرح و  ،های تلفیقی به منظور شناسایی روش تلفیقنظریه
های تلفیقی را بر حسب نوع ساخت، سطح تلفیق و نظریه

                                                           
است  تلفیقی هاینظریهنظر مخالف که معتقد به موفقیت حداقلی  برای مطالعه - 1

 .90: 1395ر.ک به: محمد نسل، 

ا هدفِ ب ،بندی نماید. بر همین اساسطبقه ،گستره کاربرد
یه نظری، مراحل ساخت پردازی تلفیقارایه الگوی نظریه

 تلفیقی به دقت مشخص گردید.
 برای ساخت یک نظریه تلفیقی الزم است ابتدا گستره

نظریه تلفیقی مشخص شود. نظریه تلفیقی از این  کاربرد
تواند عام یا خاص باشد. همچنین تعیین سطح حیث می

طح پرداز هنگام تلفیق باید به سضروری است. نظریه ،تلفیق
توجه و به صورت  ،د تلفیق آنها را داردعناصری که قص

های برآمده از آن را انتخاب نماید. از این لفهؤآگاهانه م
کالن، -خرد، کالن-تواند خردنظریه تلفیقی می ،جهت
کالن  -میانه -میانه و خرد -کالن، خرد -کالن، میانه -خرد

وع انتخاب ن ،باشد. در انتها برای ساخت نظریه تلفیقی
وری است. نظریه تلفیقی از این حیث ساخت نظریه ضر

ای یا مفهومی ساخته شود. در تواند به صورت گزارهمی
اساس و مفروضات اصلی هر نظریه حفظ  ،ایتلفیق گزاره

اصلی نظریه دیگر تلفیق  شده و به همان شکل با گزاره
حال آنکه در تلفیق مفهومی، مفاهیم برآمده از  .شودمی

ضیح پدیده مدنظر به استخدام های مختلف برای تونظریه
شوند. بر اساس آنچه درآمده و با سایر مفاهیم ترکیب می

تلفیقی ضمن آنکه خواننده  مند نظریهگذشت، ساخت نظام
پرداز در ساخت نظریه های ذهنی نظریهفرضرا با پیش

اهم های تلفیقی را نیز فرارزیابی نظریه سازد، زمینهآشنا می
ن ضم این امکان مهیا خواهد شد که کند. بدین ترتیبمی

از  ،تراز اعتبار بیشبرخوردار  های تلفیقیِنظریه شناسایی
ها در همان حال این نظریه ؛ زیراآنها در عمل استفاده شود

ار توانند واجد آثکه به دنبال علت شناسی جرم هستند می
زاران اران و کارگذدر دستور کار سیاستگ ،پیشگیرانه بوده

 ت کیفری قرار گیرند.نظام عدال
  

 برای مطالعه بیشتر ر.ک به: - 2
Laub.john H. the craft of Criminology. Routledge,2015,257  
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