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چکیده
در این مقاله ،ماهیت حقوقی عدالت ترمیمی در ایاالتمتحده بررسی میگردد که به طور روزافزون ،درحال رسمیتر
شدن است .در دهههای گذشته ،در تعداد قابلتوجهی از تحقیقات ،روشهایی اثبات شدهاند که از طریق آنها ،عدالت
ترمیمی به جرائم و آسیبها ،واکنش اجتماعی متفاوتی نشان میدهد .همچنین ،در این تحقیقات ،چگونگی اعطای
اختیار به افراد و گروهها بررسی میشود .بدینوسیله ،میتوان خشونت ،واکنش به بیعدالتیهای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و نیز مقاومت در برابر نابرابریهای ساختاری کنونی را بررسی نمود .هنوز هم در این حوزه خألیی آشکار
دیده میشود (و آن نیاز به) بررسی جامع نظری و تجربی مدونسازی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی است .باتوجه به
گسترش دامنهی عدالت ترمیمی در مجموعه قوانین رسمی و نیز عملیاتیسازی شان در چند سیستم عمومی ،انجام چنین
تحقیقاتی ضروری است .براساس دادههای بهدست آمده از تجزیه و تحلیلی که برای اولین بار در پنجاه ایالت انجام
گرفت ،در این مقاله چنین استدالل میشود :میزان کنونی درونیسازی عدالت ترمیمی در قوانین ،بیانکنندهی پیدایش
هنجار قانونی جدیدی است .براساس این یافتهها ،نگرشهای کنونی در مورد عدالت ترمیمی حتماً باید به صورت
هنجار بنیاد و تجربی دوباره بررسی شود .این یافتهها ،مسیرهای جدیدی در تحقیقات ایجاد کردند ،اما این تنها علت
اهمیت زیاد این یافتهها برای اصالحطلبان نیست .آنها قصد دارند قوانین ،خطمشیها و سیستمهایی را ارتقاء دهند که
به افزایش بیطرفی ،برابری و عدالت منجر میشود .همچنین این یافتهها برای حقوقدانانی مهم است که به طور
روزافزون با فرآیندهای ترمیمی رسمی سر و کار دارند .درونیسازی و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی نیاز به
نقشآفرینی قضات ،وکال و کنشگران این حوزه را افزایش داده است .بدینوسیله میتوان به صورت نظری و عملی،
عدالت ترمیمی را درک کرد .همچنین باتوجه به کاربرد عدالت ترمیمی در مراحل مختلف فرآیندهای حقوقی ،اکنون،
آنان میتوانند تصمیماتی بگیرند.
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مقدمه
در دههی  ،۰۷۹۱اصالحطلبان (اصطالح) عدالت ترمیمی را ایجاد کردند و توجه همه به آن جلب
شده است .اصالحطلبان در پی یافتن راهحلهای جامعتری بودند تا آسیبها ،درگیریها و جرائم را
بررسی کنند .همچنین بدون اتکا به راهکارهای تنبیهی عادی در سیستم رسیدگی به جرائم کیفری،
آنان میخواستند پاسخگویی افراد را افزایش دهند .مثل خیلی از جنبشهای اصالحطلبانه ،جنبش
عدالت ترمیمی همیشه در پی مقایسهی ارزشها و مبانیاش با ارزشها و مبانی جاری در وضعیت
کنونی بوده است ۰.اولین روشهای عدالت ترمیمی تا حد زیادی ،گونههای میانجیگری بین قربانی
– مجرم و مدلهای گردهمآییهای گروهی خانوادگی بودند که در بسترهای سیستم رسیدگی به
جرائم اطفال و رفاه کودکان ،از آنها استفاده میشد .در دههی  ،۰۷۷۱کیفرشناس آمریکایی به نام
هووارد زِر 2اثر سرنوشتسازی در این زمینه منتشر کرد و بدین ترتیب هویتی متمایز در رشتهی
حقوق تحت عنوان عدالت ترمیمی شکل گرفت .در کتاب «دیدگاه درحال تغییر» زِر دیدگاه
حقوقیاش درمورد عدالت ترمیمی را بیان کرد؛ دیدگاه جدیدی که بهوسیلهی آن ،سیستمهای
حقوقی بتوانند جرم ،مجازات و آسیب (های) واردآمده در اثر جرم را تعریف کنند و به آنها
واکنش نشان دهند .بر اساس استدالل او ،رسیدگی تالفیجویانه در قبال جرائم به لحاظ نقض نظم
اجتماعی از طریق اثبات قانونشکنی و تقصیر (متهم) ،تعریف میگردد .سیستم دادگستری تقصیر
(متهم) را اثبات و براساس قواعدی منظم و سیستماتیک ،در رویارویی مجرم و حاکمیت ،مجرم را
مجازات میکند .در مقابل ،عدالت ترمیمی جرم را تضاد بین فرد و حاکمیت تلقی نمیکند ،بلکه ،بر
این عقیده است که به طور اساسی ،تضاد و اختالف بین افراد روی میدهد(Zehr, 2002: 181( .

اثر او به مشروعیت عدالت ترمیمی در رابطه با قانون و به خصوص فرآیندهای رسیدگی به جرائم

۰

 -تعریفی کلی از عدالت ترمیمی وجود ندارد .با این حال ،در منابع مربوطه ،درمورد مجموعهی ارزشها و مبانی ،اجماعی کلی

هست .به منظور تحقق اهداف این مقاله« ،عدالت ترمیمی» را چهارچوبی کلی تلقی میکنم که براساسش ،از روشها و فرآیندهای
خاصی (به عبارت دیگر ،محافل ،میانجیگریها ،گردهمآییها ،شوراهای حکمدهندهی ترمیمی و غیره) استفاده میشود .بدینوسیله
میتوان به اهداف عدالت ترمیمی دست یافت .این روشها و فرآیندها میتوانند در چهارچوب عدالت ترمیمی ،عمل یا مجموعه
اعمالی را انجام دهند.
2 -Howard Zehr.
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کیفری ،جهت مشخصی داد ۰.گفتمان اصلی در این جنبش مؤید آن است که عدالت ترمیمی به
هنجار قانونی جدیدی تبدیل شود ،اما شواهد معنیداری وجود ندارد که نشان دهد این مسئله در
این دوران رخ داده باشد .به عنوان مثال ،تنها در قوانین چهارده ایالت ،اصطالح «عدالت ترمیمی» به
صورت مدون ،بیان شده است.
در گذشته ،در درجهی اول ،به عدالت ترمیمی به عنوان نوعی خدمات اجتماعی توجه میشد
که با سیستم رسیدگی به جرائم کیفری و جرائم اطفال ارتباط داشت ،اما امروزه در سیستمهای
عمومی متعدد ،از اهمیتش کاسته شده است )Cshah And Others, 2012: 9( .این سیستمها
روالهای زیادی در بسترهای رسمی و غیررسمی را در بر میگیرد؛ همچون محافل اجتماعی،
همایشها و گفتمانها ،ساختارهای اعالم محکومیت جبرانی و آزادی مشروط ،میانجیگری بین
مجرم و قربانی ،فرآیندهای مبتنی بر زندان و کمیسیونهای آشتی و حقیقت (یابی) در سطح شهرها
و ایالتها .درحال حاضر تقریباً در هر ایالت و در سطوح ایالتی ،منطقهای و محلی ،گونهای از
عدالت ترمیمی اجرا میگردد 2.بر اساس دادههای ارائه شده در این تحقیق ،چهل و پنج ایالت
(مفهوم) عدالت ترمیمی را در قوانین حقوق موضوعه یا نظارتیشان به صورت مدون در آوردهاند.
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این مسئله بیانکنندهی افزایش قابل توجه حمایتهای رسمی ایالتها از عدالت ترمیمی است.
تعداد این ایالتها از بیست و پنج تا سی و دو ایالت رسیده استPavelka, 2012: 2-9 And (.

 )Sliva, 2012: 22-82دامنهی قانونیسازی عدالت ترمیمی تنها به قوانین وضع شده ،محدود
نیست .دادههایی که در گذشته جمعآوری شده بود ( )2۱۰۹نشان میداد که هشتاد و پنج مجمع
۰

 -باید اشاره کرد که در جنبش کنونی عدالت ترمیمی ،در مورد این مسئله اختالف و تنش زیادی است :آیا همچنان میتوان این

طور تصور کرد که عدالت ترمیمی در محدودهی سیستمهای حقوقی رسمی یا در مجاورتشان است یا نه و اینکه ،چگونه چنین
چیزی ممکن است؟
 -2عدالت ترمیمی شامل دامنهی وسیعی از روشها و فرآیندها میشود که هرکدام به شدت مختص یک بستر است ،اما در دامنهی
گستردهی «عدالت ترمیمی» ،تنوع زیادی تعریف شده است .با وجود بیرون بودن از ساختارهای نظری و تجزیه و تحلیل نظریِ این
تحقیق ،این مسئله برای محققان سؤاالتی را ایجاد میکند که میخواهند نتایج فرآیندهای ترمیمی همچون اعتیاد به ارتکاب جرم یا
رضایتمندی شرکتکنندگان و همچنین تأثیر (مثبت یا منفی) فرآیندهای عدالت ترمیمی بر افراد را بسنجند.
3

 -ایالتهایی که را در متن قواعد دادگاههای قضایی و مجموعه قوانین اداریشان« ،عدالت ترمیمی» را به صورت مدون در

نیاوردهاند عبارتند از :کارولینای شمالی ،داکوتای شمالی ،اوهایو و اوکالهاما.
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قانونگذاری ایالتی و فدرال در مرحلهای ،در حال بررسی قوانین مرتبط با عدالت ترمیمی بودند.
بین ژانویه و می  ،2۱۰۷درمورد عدالت ترمیمی هجده الیحه در هجده ایالت پیشنهاد شد .این
مسئله شامل قوانین پیشنهادی در کارولینای جنوبی و آریزونا میشود .اینها دو تا از پنج ایالتیاند
که در حال حاضر در آنها هیچ نوع قانونی درمورد عدالت ترمیمی وجود ندارد .در کنار
سیستمهای رسیدگی به جرائم کیفری و جرائم اطفال ،عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی نقش پر
رنگتری ایفا میکند ،در مدارس هم ،روالی قوی ایجاد شده است .با توجه به مسیر و رشد عدالت
ترمیمی در واکنش به توجه روز افزون به پیامدهای فرعی سیاستهای عدم اغماض در برابر نقض
قانون ،روشهای سلب و محدودکنندهی تنبیهی و تأدیبی ،نابرابری نژادی و جنسیتی و نیاز شدید به
ایجاد جو مثبت و امنیت در مدارس ،این الگو چندان عجیب نیستArmour, 2012: 1019-( .
)1023

جابجایی عمودی و افقی عدالت ترمیمی در مجموعه قوانینِ سیستمهای عمومی و
جنبشهای اجتماعی مؤید فرضیهی تغییر هنجارهاست که در این مقاله به آن اشاره شده است .با
پیدایش هنجارهای جدید ،آنها دیگر نه فقط توسط «هنجار آفرینان» بلکه چند فرد ،شبکه ،سازمان
و بانکدار در چند سازمان و بین آنها انتشار و انتقال مییابد .باتوجه به «زبان گویای» قانون،
قانونیسازی عدالت ترمیمی و افزایش کاربردش در سیستمهای عمومی یکی از دالیل احتمالی
افزایش توجه به احتمال بکارگیری راهحلهای ترمیمی برای حل مسائلی همچون آسیبهای نژادی،
خشونت جنسی ،تبعیض و سوگیری ،خشونت اجتماعی ،بیعدالتی زیستمحیطی و مسیر مدرسه به
زندان است.
در این مقاله ،در پی دستیابی به دو هدفیم :اول اینکه میخواهیم ماهیت حقوقی درحال
گسترش عدالت ترمیمی را ردیابی کنیم .بدین منظور ،در این مقاله به طور تجربی ،مجموعه دادهای
کامالً جدید از پنجاه ایالت درمورد قوانین عدالت ترمیمی را تجزیه و تحلیل میکنیم .استداللم این
است که عدالت ترمیمی به عنوان هنجار حقوقی جدیدی به وجود آمده است .با این حال ،کاربرد
دامنهی یافتههای این مقاله به برنامهی کاربردی تحقیق محدود نمیشود .این چهارچوب قانونی رو
به گسترش همراه با پذیرش گستردهترش از لحاظ اجتماعی و سیاسی ،میتواند نشانهای مهم برای
جوامع ،عملگرایان ،آموزشدهندگان و دیگر افراد تأثیر پذیرفته باشد .این عالمت حاکی از آن
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است که در دامنهی گستردهی مسائل مرتبط با عدالت ،عدالت ترمیمی همچون یک راه حل است.
همچنین درونیسازی و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی شرایط بیسابقهای ایجاد میکند.
بدینوسیله وکال ،قضات و سیاستگذاران در موقعیتی قرار خواهند گرفت که در آن ،باید در مورد
نحوهی استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی در انواع بسترهای حقوقی ،تصمیم بگیرند .آکادمی
حقوق نمیتواند به سادگی ،تأثیرات مهم و نسبتاً کلیِ مدونسازی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی
توسط ایالتها را نادیده انگارد.
دوم اینکه در این مقاله ،درک جدیدمان از چگونگی ارزیابی تغییر هنجار ،افزایش مییابد .به
خصوص آنکه بر این عقیدهام که نظریههای مهم ساختارگرایانه در مورد تغییر هنجار شرحی دو
بخشی درمورد درونیسازی قانون ارائه میکنند .از این رو ،راهکار دقیقتری را پیشنهاد میکنم که
از سه شاخص مجزا تشکیل شده است .این گونهشناسیها به معنی منحصر به فرد بودن دو سویه و
نیز جامع بودنشان نیست .از نظر من ،آنها اولین مداخلهای ضروری در منابعند تا هر چه بهتر ،بتوان
تغییر در طرز درونیسازی هنجار جدیدی را شرح داد که در قوانین ،پدیدار میشود .در این تحقیق،
با استفاده از این گونهشناسیها ،عدالت ترمیمی در حوزهی سامانبخشی قوانین را توصیف میکنم
که توسط ایالتها پدیدار شد ،اما نمیتوان قوانین را به این بستر محدود نمود .درک ایجاد هنجارها
در مقابل قوانین (در چند مجمع و انجمن) برای مخاطبین در مقیاسی وسیعتر ،مفید و ارزشمند
است( .از دانشمندان علم حقوق گرفته تا وکال و عملگرایان عادی و جنبشهای اجتماعی)
برای شرح مشکالت ناشی از پیدایش هنجارها در چرخهی حیاتشان ،هیچ فرمول دقیقی
نیست .با توجه به این مسئله باید بگویم که پیدایش عدالت ترمیمی به عنوان هنجار حقوقی جدید
چیزی است که معموالً به عنوان دومین (سلسلهمراتب درونیسازی) و سومین (درونیسازی)
مراحل چرخهی حیات هنجار ،تعریف میشود .جایگاه حاشیهای عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری
جدید از اهمیت یافتههای این تحقیق نمیکاهد .در حقیقت ،عدالت ترمیمی با ارزیابیهای قبلی در
مورد تغییر هنجارها همسو است .به خاطر تفاوت دیدگاه مؤسسات و کنشگران مختلف در مورد
هنجارها ،هرکدام از هنجارها در مسیر خاصی قرار میگیرد .گاهی آنها به هنجارهای سیاسی یا
اجتماعی و گاهی به هنجارهای قانونی تبدیل میشوند .در هر دو مورد ،دامنهی وسیعِ اِعمال هنجار
(حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی یا ترکیبی از همهی آنها) در ناحیهای خاص نشاندهندهی تغییر است.
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به عالوه ،درک پیدایش عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری در زنجیرهی درونیسازی به طور دقیق،
سطوح کنونی اشباع و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین موضوعه و نظارتی بین ایالتهای مختلف و
همچنین در هرکدام از ایالتها را توجیه میکند .همچنین این مسئله علت ارجحیت دادن عدالت
ترمیمی به میانجیگری بین قربانی -مجرم را نشان میدهد .بدین وسیله شرحی از وضعیت از سال
 2۱۱8به بعد به دست میآید .بر اساس دادههای به دست آمده از تحقیق ،از سال  2۱۱8سرعت
تصویب قوانین مربوط به عدالت ترمیمی از سرعت میانجیگری بین قربانی -مجرم بیشتر شده
است .همچنین در مقایسه با میانجیگری مجرم -قربانی و گفتمان مشابه ،دو برابر بیشتر در قوانین
ایالتی انعکاس پیدا کرده است.
 -1شرحی مختصر از نظریهی عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی ،تنها فهرستی از برنامهای خاص یا طرح کلی آشکاری برای ایجاد تغییری منظم و
سیستماتیک نیست .به گفتهی آمبریا ۰ووس 2کووتس ،3عدالت ترمیمی ما را ملزم میکند به صورت
کامالً متفاوت ،به وجود جرم در جوامعمان توجه ،آن را درک و به آن واکنش نشان
دهیم )Umbreit And Others: 218(.عدالت ترمیمی در پی آن است که پس از ارتکاب جرم یا
وارد آمدن آسیب ،از طریق فرآیند تصمیمگیری جمعی ،دوباره بین کنشگران اصلی (به عبارت
دیگر ،قربانیها ،مجرمان و جوامع تأثیر پذیرفته) تعادل ایجاد کند .بنابراین ،بجای واکنشهای
تنبیهی ،باید بر روی بهبود (مجرمین) تمرکز کرد .در سیستم رسیدگی به جرائم اطفال و جرائم
کیفری ،از طریق وارد نمودن مجرمان ،قربانیان و جوامع آسیب پذیرفته به فرآیندهای اصالح
آسیبها و بازسازی روابط ،عدالت ترمیمی به ارتکاب جرم ،واکنشهای سازنده و مفید نشان
میدهد .در سیستم آموزشی ،عدالت ترمیمی مستلزم فاصلهگیری فلسفی و عملی از ساز و کارهای
کنترلکنندهی تنبیهی و جزایی است .بدینسان ،میتوان رشد فرد و جامعه را در اولویت قرار داد و
از ایجاد فرهنگی سالم و بیخطر در مدارس حمایت نمود.

1

-Umbreit.
-Vos.
3
-Coates.
2

2

به خاطر ماهیت پیچیده و چند بُعدیاش ،عجیب نیست که بتوان از طریق مجموعهی متنوعی
از سؤاالت علمی ،عدالت ترمیمی را بررسی کرد .با توجه به هدف خاص این مقاله (تجزیه و
تحلیل تجربی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی) از زمان پیدایش روشهای ترمیمی در ایاالت
متحده یا حتی پیش از آن ،در دیگر نواحی جهان ،در پی بررسی تمام منابع نبودهایم .به جای آن،
در این مقاله از طریق بررسی خألیی آشکار ،در پی آنیم که همچون منابع ،به جنبههای نظری،
اجتماعی ،سیاسی و عملی عدالت ترمیمی توجه کنیم؛ بیتوجهی به نقش روز افزون قانون در
ایاالت متحده .با این حال شرح مختصری از رگههای اصلی منابع مرتبط با عدالت ترمیمی میتواند
در ابهامزدایی از این حوزه مفید واقع شود و چهارچوب این مقاله را مستحکمتر کند .به عالوه ،با
گذشت زمان ،مجموعهی متنوع نظری و تجربی ایجاد و در نتیجه ،فرآیندهای درونیسازی قوانین
تأیید شده است .بهخصوص اینکه ،به خاطر توجه سیاستگذاران و قانونگذاران به ارزشها ،مبانی
و عرفهای عدالت ترمیمی ،آنها به بررسیهای تجربی برنامهها و تحقیقات موردی کنونی نگاهی
اجمالی انداختهاند .در این برنامهها و تحقیقات موردی ،روشهای نویدبخش به شکل برجستهای
نشان داده شدهاند.
اولین مجموعه از سؤاالت به چهارچوب نظری و فلسفی عدالت ترمیمی مربوط میشود .در
اغلب موارد از طریق پرسش سؤال در مورد طبقهبندی ارتباطی عدالت ترمیمی ،چنین آثاری نقشی

برجسته مییابند و در بسترهای محلی و جهانی باید به دنبالشان گشت .به عنوان مثال ،شارپ

۰

اینطور استدالل میکند که در متن  ،2۱۰2 Eu Directiveبر اساس خطمشی رسیدگی به جرائم
کیفری ،باید نوع درجهبندی (معیار سنجش) قربانی شدن را تغییر داد .به خصوص اینکه ،او اینطور
ادعا میکند که به منظور پیبردن به قابلیتهای عدالت ترمیمی در سیستمهای تشکیالت قضایی،
باید تأثیرات ارتباطی گستردهی آسیب کیفری و سیستم رسیدگی به جرائم کیفری را بررسی نمود.
( )Sharpe, 2012: 441-424همچنین ،لیولین 2بر این عقیده است که باید عدالت ترمیمی را
نظریهی ارتباطی جامعی در مورد عدالت تصور کرد که با آسیب و تاثیرات جرائم بر روابط در
همهی سطوح فردی ،گروهی ،اجتماعی ،ملی و بینالمللی ارتباط دارد .در رابطه با پذیرش درک
-Sharpe.
-liewellyn.
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2

ارتباط عدالت ترمیمی ،او اینطور استدالل میکند؛ این مسئله دامنهی عدالت را فراتر از فرآیندها یا
راهحلهای متفاوت سازمانی هم میگستراند .بدینسان میتوان مطمئن شد که پس از اختالف و
درگیری ،افراد همچنان پاسخگو هستند )liewellyn, 2012: 290( .از لحاظ داخلی یا بینالمللی
عجیب نیست که در اغلب موارد ،در منابع ،عدالت ترمیمی با سیستمهای تنبیهی و جزایی مقایسه
میشود ۰.در نتیجه ،به طور عادی ،عدالت ترمیمی به عنوان مدل یا سیستم «دیگر» یا «جایگزین»
تلقی میشود .در حقیقت ،براساس ردیابی آمبریت« ،عدالت جزایی» در اولین سالهای پیدایش
عدالت ترمیمی متظاهر شد تا به خصوص با توجه به مجازات شایستهی مجرمان ،راهکار سیستم
رسیدگی به جرائم کیفری را توصیف کند)Umbreit And Others, 2002: 221( .

با توجه به ماهیت سیاسی عدالت ترمیمی ،برخی از دانشمندان در پی آن بودهاند تا دامنهی
عدالت ترمیمی فراتر از بسترهای عدالت هم گسترش یابد .به عنوان مثال در مقالهی قبل ،اینطور
استدالل کردم که بهجای ارائهی پیشنهاد پاسخگویی ،اصالح آسیبها یا ارزشها به منظور تغییر
سیستمها ،باید برای نجات عدالت ترمیمی ،آن را درک نمود .من بر این عقیدهام که به عنوان
روشی برای مقابله با بیعدالتی ،بهخصوص به منظور رهایی از ظلم و استیالء و نیز حق آزادی بیان
به صورت معنیدار (نه به صورت نمادین و ظاهری) باید دوباره درمورد عدالت ترمیمی،
نظریهپردازی نمود .به عنوان یک «جنبش عدالت اجتماعی» ،استفر 2و شاه 3هویت جدیدی را
تعریف میکنند؛ نیرویی تغییردهنده که به التیام (دردها) و پاسخگویی در سطوح ساختاری جامعه

توجه میکند )Stauffer And Shah, 2018( .با اتخاذ راهکاری عملگرایانه ،دِیویس 4و اسچارر

5

حقیقت نوظهور و عرفهای میانجیگری و آشتی در ایاالتمتحده و همچنین امکان استفاده از
عدالت ترمیمی در آینده را بررسی و بدینوسیله آسیبهای نژادی را درمان میکنندDavis And (.

۰

 -رجوع کنید به اثر شِیلی آگنیهورتی و کاشی ویچ با این نام «اصالح عدالت ترمیمی :الگویی جایگزین بجای عدالت».L ynuC ،

)2۱۰۹( 44-335 ,323 .veR؛ ماری الن ریموند« ،قانون و عدالت ترمیمی :دوست یا دشمن؟ نگاهی سیستماتیک به مسائل حقوقی
در عدالت ترمیمی».)2۱۱5( 53 Drake L. Rev. 44۹, 4۹۰-8۱ ،
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 )Scharrer, 2012: 103همچنین بر اساس استدالل هوکر ،۰نه فقط برای ریشهکنی بیعدالتیهای
کنونی ،بلکه در مواجهه با نتایج برجای مانده از آسیبهای پیشین هم میتوان از عدالت ترمیمی
استفاده کرد)Hooker, 2012( .

از نظر لئونارد 2و کِنی ،3عدالت ترمیمی نوعی قرارداد اجتماعی است؛ این قرارداد مفهوم
گستردهتر فرآیندهای مشارکتی و مشورتی را تأیید میکند ،اما از نظر بریثویت 4و پتیت 5عدالت
ترمیمی واکنش سیاسی الزمی به اِعمال خودسرانهی قدرت توسط دولت استBraith Waite ( .

 )And Pettit, 2000: 142-122در این دسته از منابع ،در بستر رسیدگی به جرائم کیفری و
جرائم اطفال ،به طور روز افزون به تجزیه و تحلیل دقیق عدالت ترمیمی در ارتباط با چند ساختار
و هویت همچون نژاد و جنسیت توجه میشود.
دومین مجموعه از سؤاالت مطرحشده در این منابع ،درپی درک تأثیر عملی عدالت ترمیمی
در بسترهای مختلف است .در این تحقیق ،دامنهی وسیعی از دیدگاههای نظری و راهبردهای
روششناختی ارائه شده است .همچنین هدف اصلی این تحقیق ،تعیین نتایج روشهای ترمیمی
است .اولین دسته از تحقیقات تجربی در رابطه با سیستمهای رسیدگی به جرائم کیفری و جرائم
اطفال انجام شد .پس از آن ،در زمینهی آموزش ،تجزیه و تحلیلی انجام گرفت .با استفاده از
روشهای متنوع به منظور سنجش رضایتمندی قربانی ،پاسخگویی و اعتیاد به ارتکاب جرم،
محققین از مجموعهی متنوعی از تجزیه و تحلیلها بهره بردهاند .به عنوان مثال بررسی استرانگ 4و
همکارانش درمورد برنامهها در ایاالتمتحده ،استرالیا و بریتانیا نشان میدهد که مدلهای ترمیمی
خطر ارتکاب دوبارهی جرائمی همچون جرائم خشن را میکاهند )Strang, 2012( .همچنین
تحقیق بِرَدشاو ۹و رُزِبُر 8درمورد  ۰۰۷5۱طفل از بیست و پنج محل مختلف ارائهدهندهی خدمات
بیانکنندهی آن است که تأثیر مداخالت مبتنیبر عدالت ترمیمی دو برابر بیش از تأثیر برنامههای
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سنتی رسیدگی به جرائم است )Bradshaw And Roseborough, 2002( .در اَبَر تجزیه و فرا
تحلیلی در مورد وزارت دادگستری ،ویلسون ،۰اوالگر 2و کیمبرل 3اشاره کردند که در مقایسه با
دادگاههای سنتیِ رسیدگیکننده به جرائم اطفال ،تمام برنامهها و روشهای مربوط به عدالت
ترمیمی رفتار بزهکارانه در آینده را کاهش داد)Wilson And Others, 2012( .

در سیستم آموزشی ،در مورد روشهای ترمیمی مبتنی بر مدرسه ،مجموعهی تجربی مشابهی
از آثار پدید آمده است .در مدت دو سال در دبیرستانهای عمومی شهرها ،تحقیقاتی در حوزهی
قومنگاری انجام گرفت .نتایج این تحقیق نشان میدهد برخی بینشها تنها در مورد عدالت ترمیمی،
ایمنی مدارس و سواد عاطفیاند .بررسی نایت 4و وادوا 5در مورد کاربرد محافل ترمیمی در واکنش
به درگیریها ،بدرفتاریها و خشونتهای گروههای تبهکار نشان میدهد به غیر از بررسی امنیت
مدارس ،عدالت ترمیمی استراتژی مهمی برای آموزگاران و دانشجویان نیز است .همچنین به ایجاد
اغماض در برابر ارتکاب جرم منجر میشود )Knight And Wadhwa, 2014: 11-14(.همچون
مجموعه تحقیقات تجربی علمی درمورد عدالت ترمیمی در فرآیندهای مدرسه و رسیدگی به جرائم
کیفری ،جنبش قویِ حمایتکنندهای هم هست که  ،ACLUپروژهی پیشرفت NAACP ،و دیگر
سازمانهای حقوق مدنی آن را هدایت میکنند .بدین وسیله ،آنها میتوانند بهجای روشها و
سیستمهای تنبیهی و جزایی سنتی ،به سیستمها و روشهای ترمیمی روی آورند .در رابطه با
جنبشهای مرتبط با عدالت و (در مقیاسی وسیعتر) گفتمانهای مرتبط با اصالحات ،این
سازمانهای حامی تحقیقات ارزشمندی در مورد خطمشی انجام دادهاند.
 .2هنجارآفرینی :نظریهی چرخهی حیات هنجار
بر اساس دادههای ارائه شده در این مقاله ،در حال حاضر با توجه به عدالت ترمیمی ،هنجارهای
ایاالت متحده در حال تغییرند .در اثر قبلی ،این طور استدالل کردم که به عنوان هنجاری جدید
برای تأدیب و تنبیه در مدارس ،عدالت ترمیمی بهوجود آمده است .به عنوان هنجاری حقوقی،
1

-Wilson.
-Olagher.
-Kimbrell.
4
-Knight.
2
-Wadhwa.
2
3

10

عدالت ترمیمی دیگر در حاشیه نیست و به عنوان هنجاری اجتماعی و سیاسی به آن توجه میشود.
همچنین به طور روزافزون در قوانین ایالتی تثبیت و سپس به سیستمهای عمومی متعددی منتقل
میگردد .منابع موثقی از چند رشته هست که چگونگی ،علت و زمان تأثیرگذاری هنجارها بر
نهادهای رسمی را بررسی میکنند .به طور کلی ،در این حوزه ،منابع به دو دستهی تحقیقاتی تقسیم
میشوند )۰( :تحقیقاتی که جنبههای متمایز چرخهی حیات هنجارها را نشان میدهند؛ پیدایش،
پذیرش یا سلسله مراتب درونیسازی عدالت ترمیمی و درونیسازی نهایی و ( )2تحقیقاتی که
هدفشان درکِ ساز و کارهایی است که بر تغییر هنجار تأثیر میگذارند .میتوان این مقاله را در
اولین دسته از منابع جای داد.
پس از درک دقیق هنجارها ،اکنون میگوییم هنجارها قواعد اجتماعیاند که بدون توجه به
نظر دیگران ،معیارها و محدودیتهای رسمی و غیر رسمی را بر رفتار انسانها تحمیل میکنند.
میزان اهمیت هنجارها یکسان نیست ،به گونهای که اهمیت هنجارهای فردی از توافقها بیشتر
است .به منظور تحقق اهداف این مقاله ،باید گفت که اصطالح «هنجار قانونی» نتیجهی متن حقوقی
موثقی به نام قوانین ایالتی (موضوعه و نظارتی) است؛ این قانون شامل مبانی و قواعد میشود.
بنابراین به عنوان نظریهای چند بعدی ،نباید عدالت ترمیمی را تنها یک هنجار تلقی کرد .در حقیقت
مدونسازی اصطالح «عدالت ترمیمی» در قوانین ایالتی نشان میدهد هنجار جایگزین رسیدگی
جزایی و تنبیهی به جرائم شده و وضع کنونی را در ایاالتمتحده پدیده آورده است.
با وجود نبود روشی دقیق یا استاندارد برای پیشبینی محتوای هنجارها ،نظریههای
ساختارگرایانهی به دست آمده از حوزهی علوم سیاسی برای شرح دینامیک ویژهی تغییر هنجارها
مفید است .در درجهی اول ،این نظریهها حقوق بشر ،حقوق بینالملل ،تغییر و پیروی از هنجارها
در بسترهای بینالمللی (شبهملی و ملی) را توصیف میکنند .با وجود این در برخی از آثار ،از آنها
در بسترهای داخلی (ایاالت متحده) استفاده میشود .بر اساس این نظریهها ،چرخهی حیات
هنجارها بهوسیلهی این مراحل تعیین میشود .در مرحلهی اول (پیدایش) از طریق فرآیندهای
شکلدهی ،شرح و گسترش ایدهها ،هنجارآفرینان هنجار جدیدی را معرفی ،ایجاد و تفسیر میکنند.
از طریق برقراری رابطه با مسائل مهم و ضروری اجتماعی ،سیاسی و حقوقی یا به طور کلی ،ایجاد
مسائل و موضوعات جدید ،هنجارآفرینان هنجاری را به طور برجسته نشان میدهند .هنجارآفرینان
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دوست دارند نقشآفرینان دولتی همچنان از آنها حمایت کنند .سرانجام آنان هنجارها را تأیید و آن
را به بخشی از برنامهی کاریشان تبدیل مینمایند .در فرآیند گفتمانسازی باید گفت هنجارها خود
به خود بوجود نمیآیند ،بلکه نقشآفرینان فردی و گروهی به صورت فعاالنه آنها را به وجود
میآورند .پس از تثبیت ریشههای هنجار جدید ،نقشآفرینانی که هنجارآفرین محسوب نمیشوند،
آن را به محیطهای مختلف اجتماعی ،سیاسی و حقوقی منتقل میکنند.
در مرحلهی دو (سلسله مراتب درونیسازی) از طریق تأیید هنجارها ،هنجارهای جدید
پذیرفته میشوند .در اغلب موارد ،اظهارات کالمی و نوشتاری همچون قوانین و خطمشیهای
رسمی ،بر هنجار تأکید میکنند .براساس مشاهدهی سانستِین ،۰سلسله مراتب درونیسازی هنجار
فرآیندی است که از طریقش ،افراد و دیگر نقشآفرینان از دولت تقاضا میکنند که مبانی انتزاعی را
به قانون تبدیل کند .از نظر سانستین ،درونیسازی هنجار قانونی نقطه شروعی کلیدی برای
درونیسازی سیاسی و اجتماعی در آینده است )Sunstein, 1999: 38( .بر اساس مشاهدهی
دیویس ،هنگام جستجو به دنبال ایدهها و راهکارها در رابطه با خطمشی جدید یا ارزیابی
تصمیمات حقوقدانان ،قانونگذاران و تصمیمگیرندگان همیشه بر همه چیز احاطه داشتهاند .به
همین دلیل ،تصویب قوانین در سلسله مراتب درونیشدن هنجارها عجیب و دور از ذهن نیست .در
چرخهی حیات هنجارها ،قانون نقشی آشکار میآفریند .بدین وسیله ،قوانین موضوعه یا عرفی
طوری نقشآفرینی میکنند که معانی اجتماعی بیافرینند (به عبارت دیگر ،هنجارها) بدینسان،
رفتارها ،اعمال نمادین ،خطمشیها ،عرفها و زبان دوباره تعریف میشوندDavis, 2008: ( .

 )411-420این فرآیندها ثابت نیستند .از طریق روابط متقابل نهادها ،افراد و جامعه ،آنها همیشه
در حال (دوباره) تعریف شدن هستند .در دومین و سومین مرحله (یا به احتمال زیاد ،هر دو)
قانونیسازی هنجارها پیامی برای مردم دارد؛ این پیام بر نگرشها در مورد عوامل مشکلزا و نیز
هنجارهای اجتماعیِ ایجادشده در واکنش به آن نگرشها تأثیر میگذاردHope, 2009: 143-( .
)144

در مرحلهی سوم (درونیسازی) هنجارها آنقدر پذیرفته میشوند که نقشآفرینان آنها را
کامالً برای خویش درونی میکنند .بدینسان ،تقریباً به صورت خود به خود ،از هنجار پیروی
-Sunstein.
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میشود .در مورد انتقال از سلسله مراتب درونیسازی به درونیسازی هنجارها ،اینطور فرضیهسازی
شده است؛ تعداد کافی از افراد یا گروهها با هنجار جدید موافقت میکنند .بدین وسیله ،به طور
گسترده همه آن را میپذیرند و در موردش اجماع پیدا میکنند .در هر مرحله دانشمندان
راهبردهایی نسبتاً متفاوت را برای مفهومسازی در مورد انتشار هنجارها پیشنهاد میکنند .با این حال
تغییر سیستمهای حقوقی و عالمتهای قوانین رسمی به طور رایج به عنوان تغییری در وضعیت
هنجارها پذیرفته میشوند.
 .3روشها
در این تحقیق ،تجزیه و تحلیل محتوایی متن بکار گرفته شده است .در مرحلهی اول ،از پایگاه
دادههای وستالو ۰استفاده کردم تا از طریق دستههای زیر ،یک پایگاه دادهی جدید از پنجاه ایالت
جمعآوری کنم؛ قوانین وضعشده ،قواعد دادگاه ،مقررات و تصویب قوانین پیشنهاد شده 2.اصطالح
«عدالت ترمیمی» بیش از دیگر اصطالحات ،جستجو شد .به منظور آزمایش سومین معیار سنجش
درونیسازی ،سه اصطالح مدونسازی شدند« :عدالت ترمیمی»« ،مجرم قربانی» و میانجیگری بین
«مجرم -قربانی» .با توجه به ارتباطشان با اولین جنبش عدالت ترمیمی و وجودش در قوانین ایالتیِ
پیش از عدالت ترمیمی ،اصطالحات «مجرم قربانی» و «مجرم -قربانی» انتخاب شدند .بر اساس
سال ،دادهها تقسیمبندی شد تا معلوم شود آیا میتوان هنگام جستجو ،از دیگر اصطالحات استفاده
کرد تا هرکدام از معیارهای آزمایشی را سنجید یا نه؟ محتوای هرکدام از دسته دادهها تجزیه و
تحلیل و به وسیلهی چنین شاخصهایی به صورت سیستم ،کاربرد و شکل ،رمزگذاری میشود.
نتایج بهدست آمده از جستجوی هر اصطالح در مقابل دیگری تجزیه و تحلیل شد .همچنین

-Westlaw.
2

1

 -پایگاه داده ها برای این تحقیق تنها شامل قوانین نظارتی و موضوعه میشود .درحالی که در جستجوهای وستالو درمورد پنجاه

ایالت تنها دادههای اضافی وجود داشت؛ (همچون ،تصمیمات و هدایت دولت و نیز ،آراء قضایی) بهخاطر کوچک بودن اندازهی
نمونهی آزمایشی ،این دسته دادهها جدا شدند .به غیر از وستالو ،از  LexisNexis FindLawو هرکدام از مجامع قانونگذاری
ایالتی هم استفاده کردیم تا دادهها را به هم ارجاع دهیم .پس از دستهبندی وستالو ،بر اساس قوانین و قواعد دادگاه ایالتی و مقررات
ایالتی ،دادههای گزارششده دراین مقاله دستهبندی شدند.
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دادههای وستالو در مقابل تمام پایگاههای داده و تحقیقات درمورد قوانین مرتبط با عدالت ترمیمی
ارجاع متقابل شد.
 .۴بحث
به منظور ارزیابی و توصیف تغییر هنجار ،انتقال هنجار جدید به قوانین از چهار جنبه میتواند مفید
باشد؛ اول اینکه ،به عنوان شاخصهای تغییر هنجارها ،قوانین میتوانند نقش آفرینی کنند .دوم
اینکه ،از طریق هنجارهای جدید ،به عنوان ساز و کارهای تغییر هنجارها میتوان آنها را بررسی
کرد .سوم اینکه ،وجود هنجاری جدید در قانون مؤید وضعیت نهادهای هنجارآفرین است.
بدینسان ،مشروعیت هنجار افزایش مییابد .چهارم اینکه ،در اغلب موارد ،مدونسازی هنجارها به
صورت قانون ،به درونیسازیشان در فرآیندهای رسمی قانونی و افزایش احتمال پیروی از هنجار
منجر میشود .همچنین افزایش پیروی قوانین از هنجارها میتواند به افزایش پذیرش اجتماعی یا
سیاسیشان منجر شود .در بستر نظریهی هنجار ،انتقال (عمودی یا افقی) هنجار قانونی به بسترهای
جدید حاکی از تغییر نفوذ و تأثیرش است؛ به عبارت دیگر ،پس از انتقال هنجار از مکانهای
حقوقی به مکانهای سیاسی یا اجتماعی ،احتمال درونیشدن کاملش در دامنهی متنوعی از
حوزههای ساختاری افزایش مییابد .بنابراین ارزش تفسیر دادههای گرفتهشده از این تحقیق به
تجزیه و تحلیل هنجار خاص عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی محدود میشود .از این رو در سطوح
خرد و کالن پدیدهشناسی ،ساز و کاری پدید میآید تا از طریق آن ،انتقال هنجارها به قانون بررسی
شود.
در اغلب موارد تحقیق در مورد درونیسازی قانون در محدودهی تحقیقاتِ مرتبط با
فرآیندهای حقوقی فراملی قرارمیگیرد ،به گونهای که نقشآفرینان عمومی و خصوصی با هم تعامل
برقرار میکنند تا قواعد حقوق بینالملل را تفسیر ،اجرا و سرانجام به منظور تصمیمگیری در مورد
پیروی از هنجارهای حقوقی یا غیرحقوقی ،قواعد حقوق بینالملل یا سؤاالت را در تفاوتهای
احتمالی ،درونی میکنند .دانشمندان علم حقوق نظریههای مرتبط با روابط بینالملل و علوم سیاسی
را استخراج و جرح و تعدیل کردهاند تا چرخهی حیات هنجار را آزمایش کنند ،اما میتوان گفت
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آنها این نظریهها را درک نکردهاند و در عمل نتوانستهاند آنها را بهکار بگیرند .بیشتر این تحقیقات
بر یک پیشینهی سیاست محلی -جهانی ،مبتنیاند ،به گونهای که دانشمندان نمیدانند حقوق بشر
بینالملل چگونه در قوانین داخلی درونی میشود؟
در اغلب موارد دانشمندان حقوق داخلی از اثر استاد دانشگاه رشتهی حقوق در آمریکا به نام
هارولد هاگجیو کُوه ،۰نام میبرند .او شاخصهای کلیدی درونیسازی هنجار را شناسایی کرد .در
اواسط دههی  ،۰۷۷۱کُوه سه نوع درونیسازی هنجار را مطرح کرد :اجتماعی ،سیاسی و حقوقی؛
چون به طور روزافزون به فرآیندهای آفرینش و پیروی از هنجارها در عرصهی حقوق بشر
بینالملل توجه شد .بر اساس استدالل او ،زمانی درونیسازی رخ میدهد که از طریق انجام اعمال
اجرایی ،قانونگذاری ،تفاسیر قضایی یا ترکیبی از هر سه ،هنجارها در سیستمهای حقوقی تلفیق
میشوند .در ایاالتمتحده ،اثر او به انجام مجموعهای از تحقیقات درمورد انجمنهای گوناگون در
مورد درونیسازی منجر شد .دامنهی آنها از انجمنهای قضایی تا جنبشهای اجتماعی و
سیاستگذاری در عرصهی سامانبخشی داخلی در تغییر بود .با این حال ،کُوه و دیگران نخواستهاند
به طور فعال در مورد درونیسازی در قانون ایالتی ابهامزدایی و آن را متمایز کنندKoh, 1998: ( .

 )242این مسئله به ایجاد خألیی در منابع موجود منجر شده است .به جای ایجاد راهکاری دقیقتر
برای سنجش درونیسازی قانون ،معیار کنونی ،ساز و کاری دو بخشی را پیشنهاد میکند .وجود
هنجار در قانون بدین معنی است که قانون درونیسازی میشود ،درحالی که نبود هنجار در قانون
بیانگر آن است که هنوز درونیسازی رخ نداده است.
همانطور که از طریق درونیسازی قانون هم اثبات میشود ،برای درک تغییر هنجارها،
چهارچوب کاملی وجود ندارد .به عنوان مثال ،پیروی از این برنامه بدین معنی است :وجود عدالت
ترمیمی در قانون در سال  ۰۷۷۱حاکی از درونیسازی است( .حداقل در آن حوزههای قضایی) و
بنابراین ،این مسئله حاکی از تغییر هنجارهاست .به شکلی بحث برانگیز دو قانون بیانکنندهی
حمایت از اولین هنجارآفرینان در حوزهی عدالت ترمیمی است .از این رو ،میتوان این طور
نتیجهگیری کرد که به طور بنیادی ،هنجارهای قانونی تغییر کرده بوده است .با استفاده از دادههای

-Harold Hogju Koh.
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این تحقیق ،به مثالی جدیدتر و دقیقتر توجه نمایید .کامالً واضح به نظر میرسد که ارزیابی
درونیسازی قانون در ایالت ویونینگ (ایالتی که در آن ،دو قانون هست که در آنها ،اصطالح
عدالت ترمیمی بکار گرفته شده است) و ایالت کالیفرنیا (ایالتی که در آن ،بیست و یک قانون هست
که اصطالح عدالت ترمیمی در آنها بکارگرفته شده است) از هم متمایز هستند .بنابراین الگوی
کنونی نمیتواند به یک نظریه تبدیل شود و حتی نمیتواند ناهمگونی درونیسازی قانون و فرآیند
تغییر هنجارها در سطوح خرد و کالن را شرح دهد که با آن ارتباط دارد.
به منظور بررسی این مسئله ،راهکار جدیدی برای سنجش درونیسازی قانون پیشنهاد
میکنم .بدینسان شاید در مورد پیدایش هنجارهای جدید در قوانین ابهامزدایی کنم .به عنوان یک
روش ،این پیشنهاد سه جنبه دارد .این سه جنبه حول محور تجزیه تحلیلی تجربی شکل گرفته تا
بتوان محتوای قوانین مختلف را بررسی کرد .اول اینکه ،براساس میزان اشباع ،میتوان درونیسازی
قانون را تحلیل کرد .این معیار سنجش پیشنهاد شده دارای رابطهی منطقی آشکاری است؛ هر چه
تعداد دفعات ورود هنجاری جدید یا متفاوت به قوانین بیشتر باشد ،بیشتر احتمال دارد که
درونیسازی کامل یا نسبی رخ داده باشد .به سه روش ،میتوان اشباع را تحلیل کرد )۰( :تعداد کلی
دفعات وجود یک هنجار در چند جا ( )2شدت نفوذ؛ به عبارت دیگر ،میزان وجود هنجار در یک
مکان و ( )3تغییر به مرور زمان از سطوح پایین تا باالی وجود هنجار در سطح فردی یا کلی.

۰

دوم اینکه ،از طریق آزمایش انتشار هنجار جدید در قوانین حاکم بر سیستمهای عمومی
مختلف ،میتوان درونیسازی قانون را سنجید .تحقیقات پیشین نشان داده که به محض پذیرفته
شدن هنجارها ،آنها در بین افراد ،شبکهها ،سازمانها ،سیستمها و کنشگران منتشر میشوند .بنابراین
در سیستمهای مختلف ،بررسی انتشار هنجار در قوانین میتواند به شکلی دقیقتر ،مراحل مختلف
چرخهی حیات هنجارها را تعیین کند .به عالوه نحوهی انتشار میتواند روندهای ظریف تغییر

۰

 -به عنوان یک معیار ،فراتر از بستر سطح ایالتی یا داخلی (ایاالت متحده) ،می توان اشباع را سنجید .به عنوان مثال ،در قوانین

فدرال ،میتوان اشباع (هنجار) را به صورت کلی (سطح کالن) و نیز در هرکدام از حوزههای (سطح خرد) قانون فدرال ،میزان
نقشآفرینیاش را سنجید .همچنین ،در بسترهای بینالمللی ،میتوان در حقوق بینالملل یا در سطوح محلی ،منطقهای ،ملی و فراملی،
اشباع را سنجید.
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هنجارها را آنقدر برجسته نشان دهد که شاید امکان انجام چنین کاری براساس راهکار نظری
کنونی ،وجود نداشته باشد.
سوم اینکه ،از طریق ارزیابی تغییر عالقهی مردم از هنجاری مشابه به هنجاری جدید ،میتوان
به طور قیاسی ،درونیسازی قوانین را بررسی کرد .در این مورد ،هنجار جدید جای هنجار پیشین را
میگیرد یا اهمیتش در مقایسه با قبلی ،بیشتر میشود .حتی با وجود اینکه شاید در نگاه اول ،شبیه
به هم باشند ،اما از لحاظ محتوا میزان اهمیت یا یک ویژگی دیگر ،هنجارها با هم فرق دارند .به
منظور ارزیابی ،میتوان هنجاری را از اولین بارِ مدونسازی شدنش در قوانین ایالتی تا زمانی ردیابی
کرد که در نیمی یا همهی حوزههای قضایی مشاهده میشود .همچنین میتوان تغییرات مشاهده
شده در یک چشمانداز موقت دیگر را ردیابی کرد .در هر دو حالت ،تغییر میزان اشباع شدن هنجار
(از کم تا زیاد یا به صورت معکوس) به شناسایی تغییرات در فرآیندهای تغییر هنجارها کمک
میکند.
برای درونیسازی قانون ،شاید شاخصهای دیگری هم وجود داشته باشد ،با این حال این
سه معیار سنجش تجربی کلیدی ،چهارچوبی مهم (که هنوز بررسی نشده) را برای مطالعهی تغییر
هنجارها ایجاد میکنند .به طور کلی به منظور بررسی درونیسازی قانون ،رستهشناسی جدیدی به
دست میآید ،اما هدفش پیشنهاد نظریهی جامعی برای ارزیابی پیدایش هنجار نیست .همچنین نباید
تصور کرد که وجود هر سه تایشان برای درونیسازی قانون ضروری است .در عوض ،آنها حاکی
از وقوع مداخلهای در رسالههای علمیاند .هدف این رسالهها ابهامزدایی از ادعاها و مطالبات در
مورد درونیسازی قانون به عنوان بخشی از چرخهی حیات هنجار است .سرانجام ،این معیارهای
سنجش در پی آزمایش منحصر به فرد بودن عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری در قوانین ایالتی
نیستند؛ به عبارت دیگر نه جایگزینی عدالت ترمیمی با هنجارهای دیگری همچون سیستمها یا
فرآیندهای تنبیهی یا جزایی ،بلکه پیدایش و نقشآفرینی روزافزون عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی
به عنوان نماد تغییر هنجار.
الف .نوع  :1اشباع هنجار جدید قانونی
 .1عدالت ترمیمی در ایالتهای مختلف
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یکی از روشهای آزمایش درونیسازی قانون ،بررسی پذیرش هنجار در سطح کالن است .بسته به
نوع درونیسازی قانونی که باید ارزیابی شود ،شاید به روشهای مختلف ،ارزیابی پذیرش هنجار
در سطح کالن انجام گیرد؛ به عبارت دیگر ،حقوق موضوعه ،کامنال (قوانین عرفی) ،نقشآفرینان
قضایی و غیره .بدون در نظر گرفتن گفتمان خاص درونیسازی قانون ،در ارتباط با مراحل مختلف
چرخهی حیات هنجارها ،این معیار میتواند در شناسایی تغییر هنجار مشاهدهشده مفید واقع شود.
به عنوان مثال ،شاید مشاهدات مرتبط با پذیرش در سطح کالن بهجای چهارچوب دوبخشی در
منابع ،به طور دقیقتری مشخص کند چه زمانی نقطهی اوج به وجود آمده است.
به منظور بررسی اشباع عدالت ترمیمی (در حوزههای مختلف قضایی) در قوانین موضوعه و
نظارتی ،از هر پنجاه ایالت ،دادههایی جمعآوری و رمزگذاری شد .براساس شکلهای  ۰تا  ،3در
حال حاضر ،چهل و پنج ایالت اصطالح عدالت ترمیمی را در قوانین ایالتیشان به صورت مدون در
آوردهاند .به طور کلی ،عدالت ترمیمی در  22۷قانون ،قاعدهی دادگاه و مقررات به چشم میخورد.
در شکل یک ،به شکل دقیق ،ارقام کلی ترکیبی نشان داده شده که بر اساس ایالت ،توزیع شدهاند.
دامنهی شیب رنگی روی ایالتها از عدمحضور در قوانین ایالتی (سفید) تا بیش از پنجاه مادهی
قانونی ،قواعد و مقررات مرتبط با دادگاه (سیاه) در تغییر است .در بین ایالتها ،شاید شکل و
کاربرد عدالت ترمیمی از تغییر مسیر اطفال تا دوران پسا محکومیت بزرگساالن و ورود مجدد تا
تادیب و تنبیه در مدرسه در تغییر باشد.
تجزیه و تحلیل دادهها در مورد رابطه یا قرار داشتن در سیستمی حقوقی (که در زیر ،در
موردش بحث شده) روند غالب استفاده از آنها در فرآیندهای دادرسی به جرائم اطفال و جرائم
کیفری را نشان میدهد .به عنوان مثال در سی و پنج ایالت ،کاربرد عدالت ترمیمی در فرآیندهای
دادرسی اطفال و رسیدگی به جرائم کیفری به صورت مدون در آمده است .به طور کلی ،تغییر
شکل و کاربرد (به عبارت دیگر تغییر مسیر ،اعالم محکومیت ،دوران پسا محکومیت و یا در
مدارس) و میزان حمایت عدالت ترمیمی (به عبارت دیگر ،حمایت ایدئولوژیکی در مقابل حمایت
ساختاری) بیانکنندهی تغییراتی پیشبینیشده بر اساس دینامیک سیاسی و اجتماعی در سطح ایالتی
است .بر اساس دادهها ،به صورت منطقهای یا سیاسی ،هیچ نوع روال قابلتشخیصی در الگوهای
انتشار عدالت ترمیمی وجود ندارد.
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در رابطه با بهکارگیری معیار سنجش پیشنهادی (اشباع) درونیسازی قانون در مورد دادهها،
در سطح کالن هنجار قانونی عدالت ترمیمی محقق شده و حتی شاید از نقطهی اوج بین فرآیند
درونیسازی قانون و درونیشدن هم عبور کرده باشد .وجود عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی نود
درصد از ایالتها حاکی از مشروعیت روزافزونش به عنوان هنجاری جدید و پذیرشش در نهادهای
حقوقی رسمی است .در سطح کالن ،دادهها نمیتوانند به طور کامل ،درونیسازی اجتماعی را شرح
دهند ،اما آنها به طور کاملتر جو کنونی سیاسی و شبهملی را نشان میدهند .به منظور پاسخ به
سؤاالت آتی در موضوعات مختلفی همچون نقش دول ایالتی در تأثیرگذاری بر درونیسازی قانون
در سطح ملی و تغییر خطمشی ،این مسئله مفید است .در ساختار درونیسازی قانون ،ایجاد چنین
شفافیتی ممکن نیست.
شکل  :1قوانین عدالت ترمیمی ،قواعد دادگاه و مقررات

دامنهی شیب رنگی روی ایالتها از عدمحضور در قوانین ایالتی (سفید) تا بیش از پنجاه مادهی
قانونی ،قواعد دادگاه و مقررات در تغییر است (سیاه).

تعداد قوانین ،قواعد دادگاه و مقررات
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با وجود نهادینه شدن مکرر عدالت ترمیمی درون یا در کنار فرآیندهای قانونی رسمی در
سیستمهای دادرسی به جرائم کیفری و جرائم اطفال ،نبود قواعد دادگاه ،خط مشیهای اداری یا
مفاد قانونی مرتبط با محرمانه نگه داشتن یا قبول اظهارات متهم ،پیش یا در حین اجرای عدالت
ترمیمی ،کامالً مشهود است .بدینسان شاید شواهد برگرفته از فرآیندهای عدالت ترمیمی در اختیار
عدهای خاص قرارگیرد یا نگیرد و بدین وسیله بازیگران این حوزه بتوانند از چندین عامل
حمایتکننده استفاده کنند .به عنوان مثال ،در آالباما ،نهتنها برای شرکت در برنامههای عدالت
ترمیمیِ پیش از محاکمه هیچ نوع حمایتی در مورد محرمانه نگهداشتن اظهارات متهم وجود ندارد،
بلکه بر اساس مجموعه قوانین ایالتی ،متهم باید اظهاراتش را به صورت مکتوب درج نماید ،به
گونهای که مسئولیت ارتکاب جرمش را بپذیرد .همچنین در همهی جلسات رسیدگی ،اظهارات
مکتوبش باید قابلقبول باشد.
به خاطر نبود عوامل حمایتکنندهی قانونی مدون در سطح ایالتی ،وکال در چند حوزهی
قضایی خواهان انجام اقدام فوری برای حل این مسئله شدهاند؛ اتکا به استفاده از تفاهمنامهها
(MOUها) همراه با مقامات دادستانی محل؛ به خصوص آنکه در مورد برنامههای عدالت ترمیمی،
با دادستان هماهنگی صورت میگیرد ،به گونهای که دادستان میپذیرد در پروندهی کیفری معلق یا
پروندهای کیفری که شاید در آینده مطرح شود ،از اظهارات مطرح شده برای فرآیند عدالت ترمیمی
یا در حین آن ،استفاده نکند .از لحاظ اخالقی و در ارتباط با قانون اساسی ،این راهکار خاص در
رابطه با محرمانه نگه داشتن اظهارات متهم ،نگرانیهایی را ایجاد میکند.
در صورت نبود عوامل حمایتکنندهی قانونی ،توافقنامههای مبتنیبر یادداشت تفاهم یا
مصونیت و امتیاز ویژه از دیگر فرآیندهای حل اختالف ،شاید فرآیندهای عدالت ترمیمی بر
فرآیندهای رسمی تنبیهی تأثیر منفی بگذارند یا اینکه اگر معلوم شود که فرآیند ترمیمی ناکافی،
ناکامل یا ناقص است ،فرآیندهای مدنی یا تنبیهی جدید آغاز شود .بنابراین ،با وجود اینکه ارزشها
و اهداف عدالت ترمیمی و تنبیهی کامالً با هم متفاوتند ،همچون رد دیدگاه رابطهی منطقی جرم،
حمایت رسمی قانونی کنونی از فرآیندهای ترمیمی نشان میدهد عدالت ترمیمی به طور کامل ،از
راهکارهای جزایی جدا نیست )Coker, 2012: 202-203( .این مسئله نشان میدهد مجموعهی
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مهمی از مسائل حقوقی هست که به اندازهی کافی ،به آنها توجه نشده و حقوقدانان و وکالی
مدافع باید به آنها توجه کنند.
 .2عدالت ترمیمی در هرکدام از ایالتها
دومین معیار سنجش احتمالی درونیسازی قانون اشباع در سطح خُرد است .هدف از استفادهی
تکمیلی از معیارهای سنجش در سطوح خرد و کالن به منظور درک درونیسازی قانون ایجاد عمق
و بینش بیشتر در فرآیندهای متنوع تغییر هنجارها در سطوح مختلف است ۰.به عنوان مثال ،یک
راهکار روششناختی ترکیبی را تجسم کنید .این راهکار تجزیه و تحلیل محتوا در سطح خرد در
مورد قوانین موضوعه و یا نظارتی را با ارزیابی کیفی در مورد شرایط اجتماعی یا سیاسی تلفیق
میکند .این مسئله میتواند در شناسایی وجود همریختی قانونی یا ساختاری بین نقشآفرینان،
قوانین یا خطمشیها مفید باشد .بر اساس منابع جامعهشناسی در مورد پدیدهی همریختی ،یکی از
ساز و کارهای منجر شونده به تغییر در ایالتها تقلیدِ نهادهای هنجارآفرین همچون مجامع
قانونگذاری ایالتی است .بدین وسیله آنها میتوانند به طور هدفمند ،خودشان را برای دیگر
نهادهای مشابه ،به یک الگو تبدیل کنند )Grandos, 2002: 883-882( .باتوجه به دادههای ارائه
شده در این پژوهش ،تحقیق درمورد همریختی بیانکنندهی وجود حوزهای مناسب برای انجام
تحقیقات نظری یا تجربی است .در چنین تحقیقهایی ،میتوان وجود یا نبود الگوهایی خاص بین
ایالتها برای بررسی همریختی را مشخص و همچنین معلوم کرد آیا این الگوها نتیجهی فشارهای
داخلی یا خارجی به صورت متقاعدسازی ،فرهنگپذیری یا اغوا و تحریک مادی است یا نه؟ بدین
وسیله منابع به جای ادعاها و مطالبات مرتبط با هنجارها ،به ادعاهای تجربی توجه خواهند کرد؛
همچنین ،شاید بتوانند شاخصهای کمی و کیفی انتشار یک هنجار قانونی خاص را شناسایی کنند.

۰

 -تجزیه و تحلیل در سطح خرد هم میتواند به سؤاالت بی پاسخ درمورد تغییر متن قوانین پاسخ دهد .در این قوانین ،اصطالح

عدالت ترمیمی حذف گردید؛ به عبارت دیگر ،نسخ یا اصالح شد .به عنوان مثال ،آیا هدف از نسخ یا اصالح مجموعهای از قوانین،
حذف اصطالح عدالت ترمیمی (و در نتیجه ،تغییر در پذیرش هنجار عدالت ترمیمی) و یا توجه به دیگر بخشهای مجموعه قوانین
بود که رأیدهندگان دیگر نمیتوانستند آن را بپذیرند و یا مجمع قانونگذاری ایالتی از عدالت ترمیمی متمایز نبود؟

21

اگر در رابطه با پایگاه داده در سطح خرد ،از راهکاری استفاده شود ،تصویری دقیقتر از
عدالت ترمیمی به صورت هنجار قانونی به دست میآید .در تصویر دو ،توزیع قوانین و مقررات در
سطح ایالتی و در تصویر سه ،توزیع مقررات در سطح ایالتی ترسیم شدهاند ۰.عجیب نیست که
سطوح گوناگون درونیسازی و اشباع هنجار عدالت ترمیمی در ایالتها مشاهده میشود .به عنوان
مثال در برخی از ایالتها ،عدالت ترمیمی در قوانین و قواعد دادگاهها بیش از مقررات مشاهده
میشود؛ مثالً میتوان به کالیفرنیا اشاره کرد .در دیگر ایالتها (همچون فلوریدا) قضیه بر عکس
است .به خاطر وجود دامنهی وسیعی از متغیرهای مرتبط با هرکدام از فرآیندهای قانونگذاری در
هر ایالت ،براساس دادهها ،به دشواری میتوان مشخص کرد آیا مدونسازی در قوانین ،قواعد دادگاه
یا مقررات میتواند عامل مهمی را نشان دهد که تنها مربوط به انتقال عدالت ترمیمی به قانون باشد
یا نه؟ یا اینکه این مسئله تنها بیانکنندهی عالیق و اولویتهایی است که با هم بیارتباطند؟ به
خصوص عالقهمندان به حقوق عمومی و حقوق نظارتی ،در آینده باید در این زمینه مطالعه کنند.
شکل دو :عدالت ترمیمی در قوانین و قواعد دادگاهها

 -۰دستهبندیهای گروهبندیشده (قوانین و قواعد دادگاهها) و (مقررات) جدا انتخاب شدند تا با اعالم گزارش پایگاه دادهی وستالو
مطابقت یابند.
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شکل سه :عدالت کیفری در مقررات (توزیع در سطح ایالتی)

بدون توجه به تفاوتها در تعداد ،ترکیب هر سه دسته (قوانین ،قواعد دادگاهها و مقررات)
در هرکدام از ایالتها در مقایسه با تجزیه و تحلیل کلی در سطح کالن ،تصویری دقیقتر از
درونیسازی عدالت ترمیمی ارائه میکند .در کلرادو ،بیشترین میزان اشباع ترکیبی در سطح ایالتی
(چهل و نه قانون ،قاعده و مقررات) مشاهده میشود .سپس ،ورمونت با بیست و دو و کالیفرنیا با
بیست و یک قانون ،قاعده و مقررات در ردههای بعدی قرار میگیرند.
مثل معیار سنجش در سطح کالن ،در مرحلهی اول ،از لحاظ الگوهایی همچون چهارچوب
اجرا ،نوبت یا چینش و کاربرد و ساز و کار ساختاری (همچون تأمین بودجه یا ترکیب هیئتهای
رسیدگیکننده) در مورد هرکدام از ایاالتها ،تجزیه و تحلیلی انجام دادم ۰.شاید بتوان تفاوتهای
بین ایالتها را ناشی از تنوع شاخصهایی همچون حضور هنجارآفرینان در مجامع قانونگذاری
ایالتی ،نقشآفرینان و وکال در جامعهی مدنی ،دادخواهی ،اندازهی ایالت ،جمعیتشناسی یا انتخاب
خطمشیهایی دانست که با ارزشها ،مبانی یا روشهای اجرای عدالت ترمیمی همسو هستند .این-
ها و دیگر شاخصها را باید بیش از پیش ،بررسی کرد .بدین وسیله ،میتوان از شرایطی ابهامزدایی
۰

 -به شکلهای پنج و شش رجوع کنید.
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نمود که در آنها ،عدالت ترمیمی به عنوان هنجار قانونی جدیدی به وجود آمده است؛ به عبارت
دیگر قانون به هنگام اجرا ۰.راهبرد روششناختی این تحقیق و دادههای بدستآمده نمیتوانند
پذیرش هنجار بومی شده در هرکدام از ایالتها را توجیه کند .با این حال میتواند به نقشآفرینان
در جامعهی مدنی ،وکال و سیاستگذاران حوزههایی را نشان دهد که هنگام قانونگذاری باید به
آنها توجه شود.
بررسی روندهای موجود در تجزیه و تحلیل در سطح کالن نشان میدهد که (از لحاظ شکل،
محتوا و) رابطه با فرآیندهای رسیدگی به جرائم کیفری و جرائم اطفال ،آنها ثابت باقی میمانند .در
رابطه با این یافته باید به دو نکته اشاره کرد .اول اینکه ،تعداد ایالتهایی که باید برایشان چنین
تجزیه و تحلیلی انجام گیرد از تعداد ایالتهایی کمتر است که در آنها ،عدالت ترمیمی درونی شده
است .چون برخی از ایالتها در مقایسه با بقیه ،کمتر اقدام به درونیسازی عدالت ترمیمی میکنند،
نمیتوان در مورد انتقال یا ارتباط سیستم ادعایی نمود .بنابراین شاید روندی که با فرآیندهای
رسیدگی به جرائم کیفری و جرائم اطفال در سطح خرد ،ارتباط بیشتری داشته باشد در مقایسه با
سطح کالن ،کارآمدیاش کمتر باشد .دوم اینکه ،بر اساس شکل شش ،تعداد روزافزونی از ایالتها
عدالت ترمیمی را در سیستم آموزشیشان به صورت مدون درآوردهاند .شاید با به اجراء درآمدن
خطمشیها و روشهای محلی عدالت ترمیمی مبتنی بر مدرسه ،این روند در قانونگذاری سرعت
بیشتری بگیرد .به گفتهی «کنسرسیوم مذاکره و حل اختالفات» در سال  ،2۱۰۹بیست و دو الیحه
معرفی شدند که در آنها ،به عدالت ترمیمی مبتنی بر مدرسه توجه میشدPrograms And (.

 )Pesearch, Ga. State Univ. College Of Lawبنابراین شاید در آیندهای نزدیک ،در سطوح
خرد و کالن ،از روند کنونی ارتباط زیاد با فرآیندهای رسیدگی به جرائم کیفری و جرائم اطفال
فاصله بگیریم .در فرآیندهای هنجارسازی ،شاید چنین پدیدهای با تغییرات احتمالی همسو باشد.

۰

 -به عنوان مثال ،متغیرهای مستقلی همچون جمعیتشناسی نژادی (جمعیت ایالت) ،جنسیت (قانونگذاران) ،میزان درآمد (مردم)

ایالت ،تعداد افراد به زندان افتاده ،انتخاب خطمشی صحیح توسط قربانی ،میزان ارتکاب جرم و انتخاب خطمشیهای حزبی به
عنوان عوامل پیشبینیکنندهی احتمالی حمایت قانونی از عدالت ترمیمی ،شناسایی شدهاند.
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 .3تغییر در میزان اشباع در گذر زمان
به غیر از تجزیه و تحلیل مکانهای خاص درونیسازی قانون در سطح کالن ،به منظور بیان
هنجارها ،یکی دیگر از معیارهای سنجش احتمالی که میتوان از آن نام برد تغییر با گذر زمان است.
در این تحلیل موقتی ،نمایی متمایز از درونیسازی قانون ارائه میشود .بدین وسیله هنگام انجام
تحقیق ،میتوان الگوهای خاص انتشار هنجارها را پیشبینی کرد .از این طریق ،میتوان بازههای
زمانی کلیدی تغییر هنجارها را نشان داد یا در مورد دیگر گونههای واکنش قوانین و نهادهای قانونی
به هرکدام از پدیدههای فرهنگی و اجتماعی ابهامزدایی کرد .هر کدام از این حوزهها ،در مورد
هنجارها ،سؤاالت گوناگونی را به ذهن متبادر میکند؛ همچون نوع ،مسیر ،قدرت و پایداری
نهادهای مروج هنجارها .تحقیقات تأثیر پذیرفته از این راهکار ساخت و اصالح مدلی منسجمتر در
مورد درونیسازی قانون را ممکن میسازد.
به کارگیری این راهکار در مورد درونیسازی عدالت ترمیمی در ایاالت متحده و تجزیه و
تحلیل دادههای ترکیبی در سطح ایالتی بیانکنندهی وجود روند روبه رشد هنجار است .جدیدترین
کاربرد عدالت ترمیمی در قوانین موضوعه در سال ۰۷۹5رخ داد .از آن پس تاکنون ،کاربردش در
قوانین ایالتی به طور یکنواخت ،افزایش یافته است .به عنوان مثال در سال  ،2۱۱۰بیست و یک
قانون ایالتی وجود داشت که در آنها ،عدالت ترمیمی به صورت رسمی درآمده بود .در سالهای
 2۱۰5 ،2۱۱۷و  ،2۱۰۷به ترتیب ،تعدادشان به ۰۹8 ،۹۷و  22۷عدد افزایش یافت .در تصویر  ،4این
تغییر در گذر زمان ،نشان داده شده است.

۰

۰

 -به شکل چهار رجوع کنید .در این شکل ،دادهها در فواصل زمانی چهارساله ،نشان داده شدهاند.
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شکل  :۴عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی (1۷۹۱تا )2۱1۷

به جای مشاهدهی انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی از طریق مسیری طی شده ،میتوان
دادههای نشان داده شده در تصویر چهار را به صورت سه دورهی خاص تغییر هنجار در گذر زمان،
ترسیم نمود .دورهی اول بین سالهای ۰۷۹5تا 2۱۱۰رخ داد .در این دوران ،درونیسازی عدالت
ترمیمی به صورت مجموعهای از قوانین بود ،به گونهای که ،این هنجار ابتدا به یک بند و سپس به
بیست و یک بند ایالتی و سرانجام به دوازده ایالت مختلف راه یافت .دورهی دوم از سال  2۱۱2تا
 2۱۱8رخ داد .در آن زمان ،حساسیت به هنجار قانونی جدید افزایش یافت .این مسئله شصت و دو
دفعه در نوزده ایالت مختلف رخ داد .در یک دورهی زمانی (  2۱۱8تا  )2۱۰۷تغییر شدیدی در این
هنجار روی داد .از سال  ،2۱۱8اشباع عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی به سرعت ،افزایش یافته و به
وضعیت کنونی منجر شده است.
تجزیه و تحلیل فرآیند درونیسازی عدالت ترمیمی در دورهی زمانی سه از فرمول خاصی
پیروی نمیکند ،بلکه نشاندهندهی گسترش این هنجار در ایالتها و سیستمهای مختلف است .اگر
در دورهی سوم ،تفاوتهای ظریف و دقیقتری پیدا کنیم ،درمییابیم از لحاظ تجربی ،مهمترین
تغییر و تحول در پذیرش عدالت ترمیمی بود که بین سالهای  2۱۰3و  2۱۰۷روی داد .در این
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مدت پنج ساله ،تعداد قوانین ،قواعد دادگاه و مقررات مرتبط با عدالت ترمیمی از  )2۱۰3( ۰5۷به
 )2۱۰۷( 22۷عدد افزایش یافت .ایالتهایی که به این افزایش کمک کردند عبارت بودند از:
نیومکزیکو ،نیویورک ،ایووا ،نیوهمپشایر ،پنسیلوانیا ،جزیرهی راد ،هاوایی ،آیداهو ،کانساس،
واشنگتن ،ویسکانسین ،کنتاکی ،مَریلند ،تگزاس ،ویرجینیای غربی ،ماساچوست ،کانکتیکات،
میشیگان و تنفسی.
تغییر در قانونیسازی عدالت ترمیمی از دههی  2۱۱۱و بهخصوص از سال  ،2۱۱8نه تنها از
لحاظ مدلهای نظری تغییر هنجار ،بلکه از لحاظ اجرای قانون ،جنبشهای حمایتی و روشها،
فرآیندها و ارزشهای بومیشده هم بسیار مهم است .این مسئله به مطرح شدن سؤاالت تحقیقاتی
آشکاری در مورد شرایط عمومی و خصوصی خاصی منجر میشود .این شرایط به رشد قابل توجه
قانونیسازی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی و نیز سیستمهای عمومی منجر میگردد .همچنین
دانشمندان را به چالش میکشد تا بستر خاص اجتماعی و سیاسی سال  2۱۱8را بررسی کنند .شاید
این مسئله میتوانست هر چه بیشتر به پذیرش عدالت ترمیمی منجر گردد .از نظر من ،یکی از
دالیل افزایش پذیرش عدالت ترمیمی در سال  2۱۱8بحران و رکود اقتصادی بود .در این دوران،
قانونگذاران و سیاستگذاران ایالتی به طور روزافزون به استراتژیها و مداخالتی توجه کردند که
هدفشان کنترل هزینههای اقتصادی قابل توجه مرتبط با سیستم عدالت کیفری بود .به عنوان واکنشی
اصالحی به نابرابری و کاهش دسترسی به آموزش و پیشرفت بر اساس شاخصهای هویتی
همچون نژاد ،جنسیت ،سوگیری جنسی ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی و نیز معلولیت ،دومین
فرضیه ،عالقهمندی بیش از پیش نقشآفرینان و سیاستگذاران جامعهی مدنی (ایالتی و فدرال) به
اجرای عدالت ترمیمی بود .از اوایل دههی  ،2۱۱۱اصالحطلبان مدارس و حامیان حقوق مدنی در
پی آن بودهاند تا پیامدهای اجتماعی ،سیاسی و حقوقی خطمشیهای تأدیب و تنبیه در مدارس را
به چالش بکشند .این پیامدها ریشه در واکنشهای تنبیهی و محروم کننده در رفتار دانشآموزان
دارد .اثر آنها از عدالت ترمیمی در خطمشیها و قوانین ایالتی و ملی ابهامزدایی ،آن را با جامعه
سازگار و سپس ،نهادینه کرد .این دو تنها دو تا از چند توجیه احتمالی برای بسترهای اجتماعی،
فرهنگی و حقوقیاند که رشد سریع و افزایش مشروعیت عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی را تسهیل
کردند.
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نوع دو :انتشار هنجاری قانونی بین سیستمها
در بخش قبل ،به منظور تشریح تفاوتها و روندها در درونیسازی قانون ،پانزده راهکار مختلف
سنجش اشباع را شرح دادیم و بررسی کردیم .روش دیگری که میتواند در کمان از درونیسازی
قانون را افزایش دهد ،انتشار هنجاری جدید بین سیستمهای مختلف است .به عبارت دقیق ،باید
این مسئله را بررسی کنیم :آیا هنجار بین سیستمهای مختلف جابجا یا منتشر میشود و اینکه آیا این
جابجایی در مورد پیدایش هنجار جدید روشنگری میکند؟
به منظور بهکارگیری راهکار سنجش انتشار عدالت ترمیمی ،در این تحقیق ،وجودش در
قوانین موضوعه و نظارتی مرتبط با سیستمهای عمومی تجزیه و تحلیل شد .در این مقاله ،دادههای
نشان داده شده در شکلهای  5و  4در مورد کاربرد ماهوی به صورت مدون درآمد و در چهار
دسته قرار گرفت (رسیدگی به جرائم اطفال ،رسیدگی به جرائم کیفری ،آموزش و رفاه اطفال).
دادههایی که نمیشد آنها را در یکی از چهار سیستم قرار داد با عنوان «دادههای دیگر» به صورت
مدون درآمدند و از شکلهای  5و  4حذف شدند« .دادههای دیگر» شامل بندهایی میشد که با
اجراء و یا فرآیندهای عدالت ترمیمی یا کاربرد رسمی خاص در این چهار سیستم یا در مجاورتشان
ارتباطی نداشت .نمونههای رایج قوانین موجود در دستهی «دیگر» شامل قوانینی میشد که یک
جریان درآمد یا مدل تأمین بودجه برای برنامه ایجاد و یا به منظور تشکیل هیئتی برای برنامهای
خاص در رابطه با عدالت ترمیمی ،ساز وکاری را تعریف میکرد.
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شکل پنج :عدالت ترمیمی در سیستمهای عمومی (دادهها به صورت کلی و جمعشده)

با استفاده از این راهکار ،چند نتیجه میتوان گرفت .اول اینکه ،در مورد افزایش مشروعیت
عدالت ترمیمی میتوان نتیجهای کلی گرفت؛ وجود عدالت ترمیمی در قوانینِ چند سیستم
بیانکنندهی افزایش کلی پذیرشش به عنوان هنجار قانونی جدیدی است .دوم اینکه ،مجموعه
دادههای کنونی نمیتواند به شناسایی الگوهای خاص انتشار هنجار کمک کند .به عنوان مثال هدف
از تجزیه و تحلیل تغییر موقتی ،تشخیص انتقال هنجار از یک سیستم به سیستمی دیگر با گذشت
زمان است .اما در برخی از موارد ،در یک زمان عدالت ترمیمی در چند سیستم وارد شد ۰.این
مسئله بیانکنندهی موضوعی کلیدی در مدلهای نظری تغییر هنجار است؛ یعنی اینکه فرآیند
پیشروی هنجار (و تبدیل شدنش به قانون) به صورت چند شکلی روی میدهد و به صورت خطی
یا غیرخطی ،نشان داده میشود .سوم اینکه ،محدودهی عمومی هر ایالت که عدالت ترمیمی در چند
سیستمش وجود دارد ،کامالً کوچک است (سه ایالت که عدالت ترمیمی در سه سیستمش 2و دو

 -۰به عنوان مثال در سال  ،2۱۰۰مجمع قانونگذاری ایالت کلرادو قوانینی را وضع نمود .در این قوانین ،کاربرد عدالت
ترمیمی در مدارس به صورت مدون درآمده بود.
 -2کالیفرنیا ،لوئیزیانا ،فلوریدا و اورگون .به شکل شش رجوع کنید.
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ایالت که عدالت ترمیمی در چهار سیستمش وجود دارد) .بدین وسیله ،نمیتوان از این دادهها نتایج
خاصی گرفت.
شکل  .6عدالت ترمیمی در سیستمهای عمومی (در سطح ایالتی)

شیب رنگی در شکل  4ارتباط سیستم را نشان میدهد؛ دامنهی این شیب از سیاه (چهار سیستم) تا
سفید (بدون سیستم) در تغییر است.

ج .نوع سه :تغییر انتخاب هنجار
سومین ساز و کار احتمالی بررسی درونیسازی قانون و انتشار هنجارها به صورت قیاسی است.
بررسی هنجار جدید در مقایسه با هنجارهای نو ظهور مشابه یا هنجارهایی که از قبل وجود
داشتهاند .به عنوان مرحلهای مشخص در چرخهی حیات هنجار ،زمانی نهادینهسازی رخ میدهد که
هنجارهای جدید تا حد مشخصی پذیرفته و از آنها پیروی شود .از این رو ،میتوان اینطور فرض
کرد که با گذر زمان ،بین هنجارهای مشابه ،از لحاظ پیروی یا فراگیری در جامعه ،تغییراتی رخ
میدهد .این راهکار به خوبی ،مدلهای خرد و کالن اشباع یا انتشار بین سیستمها را تکمیل میکند
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که قبالً در موردشان بحث شد .این راهکار فعالیتهای دیگری را شرح میدهد که در حین
درونیسازی قانون ،رخ میدهند .همچنین با تحقیقات در مورد این مسئله همسوست که در شرایط
خاص ،چگونه ساز و کارهای مختلف تأثیر و نفوذ اجتماعی ممکن است یکدیگر را (خنثی کنند).
برای سنجش این معیار ،چند راهکار روششناختی هست .میتوان به دنبال تفاوتهای بین
هنجارهای مشابهی گشت که با هم در جامعه هستند .به عنوان مثال میتوان روندی را مشاهده کرد
که بر اساس آن ،اهمیت هنجار جدید در مقایسه با قبلی ،افزایش مییابد .از سوی دیگر میتوان این
مسئله را بررسی کرد که آیا هنجار جدید ویژگیهای هنجار قبل را دارد یا نه؟ این نمونهها تنها دو
تا از احتماالتند .بدون توجه به معیار یا ابزاری خاص ،توجه به درونیسازی قانون به این روش
میتواند بیش از پیش ،ما را با فرآیندهای کلی مرتبط با درونیسازی هنجار آشنا کند.
در این مقاله از طریق بررسی تفوق یا وجود عدالت ترمیمی در مقایسه با میانجیگری بین
مجرم-قربانی یا دیگر گونه فرآیندهای قربانی -مجرم (گفتمان بین قربانی -مجرم) در قوانین
موضوعه یا نظارتی ایالتی ،راهکار مقایسهی هنجارها در مورد عدالت ترمیمی بکارگرفته میشود .در
شکل  ،۹نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داده شده است .از اواسط دههی  ،۰۷8۱تعداد موارد
مدونسازی عدالت ترمیمی و میانجیگری مجرم قربانی یا مجرم -قربانی مشابه بوده است .به عنوان
مثال از سال ۰۷8۰تا  ،۰۷85میانجیگری مجرم قربانی یا قربانی -مجرم و عدالت ترمیمی دو تا سه
بار ،به صورت مدون درآمد .بین سالهای ۰۷۷3تا  ،2۱۱2در مقایسه با عدالت ترمیمی ،تعداد موارد
میانجیگری مجرم قربانی یا قربانی -مجرم بیشتر بود .به عنوان مثال در سال  ،2۱۱۱عدالت ترمیمی
تنها هفده بار و میانجیگری مجرم قربانی یا قربانی -مجرم سی و چهار مرتبه به صورت مدون
درآمد .با این حال در سال  ،2۱۱4بین این دو حوزه تغییری آشکار رخ داد .ورود عدالت ترمیمی
به قوانین ایالتی افزایش یافت ،اما به شکلی معنیدار میانجیگری مجرم -قربانی یا قربانی -مجرم
بدون تغییر باقی ماند .توجه داشته باشید که از سال  2۱۱2تا  ،2۱۱8شانزده بار ،میانجیگری مجرم
قربانی یا قربانی -مجرم در قوانین ایالتی به صورت مدون درآمد (از چهل به پنجاه و پنج) .اگر
مقایسه کنیم ،درمییابیم که ورود عدالت ترمیمی به قوانین ایالتی تقریباً سه برابر شد (از بیست و
شش مورد در سال  2۱۱2به شصت و یک مورد در سال  .)2۱۱8از سال  ،2۱۱۷این خأل هر چه
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بیشتر و به میزان کنونی 2 . 5 : ۰بین قوانین عدالت ترمیمی و قوانین میانجیگری قربانی -مجرم
منجر شد .این یافته در کمان از فرآیند درونیسازی عدالت ترمیمی در قانون را افزایش میدهد.
نباید تصور کرد عدالت ترمیمی به سادگی در قوانین ایالتی رشد کرده است ،بلکه در قیاس با
گونههای قبلی فرآیندهای ترمیمی ،به جایگاه برتری منتقل شده است.
شکل  :۹عدالت ترمیمی و میانجیگری مجرم قربانی /قربانی -مجرم

با توجه به دقت دادهها ،سؤاالت بیپاسخی باقی میماند که مثل سؤاالتیاند که قبالً ،در
موردشان بحث شد .به عنوان مثال عدالت ترمیمی چه ویژگیهای خاصی دارد که طوری بر افراد و
نهادها تأثیر گذارده که در مقایسه با میانجیگری قربانی -مجرم یا فرآیندهای توصیفشده به عنوان
مجرم -قربانی ،بیشتر انتخاب شود؟ آیا عدالت ترمیمی ویژگیهای خاصی دارد که باعث میشود
در مقایسه با دیگر هنجارهای مشابه ،بیشتر از آن پیروی گردد؟ آیا ساختارهای فرصت سیاسی
وجود دارند که بر عدالت ترمیمی تأثیر مثبت گذارند؟
از نظر من علت این مسئله در ساختار زبانشناختی عدالت ترمیمی ریشه دارد .عدالت
ترمیمی به عنوان نظریهی کلی یا دامنهی محاورهای وسیعتر درک میشود و مجموعهی متنوعی از
عرفها و روشها ،همچون میانجیگری قربانی -مجرم را دربر میگیرد .با پذیرش هر چه بیشتر
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عدالت ترمیمی اکنون میتوان میانجیگری قربانی -مجرم را به عنوان یکی از اولین نمونههای
عدالت ترمیمی درک کرد ،نه نمونهای از تمام مجموعهی عدالت ترمیمی .دومین فرضیهی مرتبط
انتخاب روشها و عرفهای مبتنی بر مدرسه در اواسط دههی  2۱۱۱است .در بستر آموزشی،
مدلهای میانجیگری قربانی -مجرم (یا گفتمان قربانی -مجرم) به طور رایج اجرا نشدهاند و حتی
در برخی از مواقع به هیچ وجه از آنها استفاده نشده است .بنابراین چون اخیراً سیستمهای جدید
واکنشها و روشهایی غیرتنبیهی را به صورت عملیاتی درآوردهاند ،بر اساس نظریه و اصالح
گستردهتر عدالت ترمیمی ،نیاز به استفاده از روشهای متنوع بهوجود آمده است .همچنین شاید این
توضیحات پاسخی به جابجایی یا انتشار غیرخطی عدالت ترمیمی بین سیستمهای عمومی مختلف
باشد .به عنوان هنجاری قانونی ،به نظر میرسد عدالت ترمیمی دارای هویت نظری و عملی باشد
که بتوان آن را به بسترهای متنوعی منتقل کرد .این بسترهای متنوع با سیستمهای رسیدگی به جرائم
اطفال و جرائم کیفری متفاوتند .بسته به هر مکان ،این سیستمها باید به شیوهی جدیدی اجرا شوند.
بنابراین با وجود اینکه یافتههای بهدستآمده از این معیار سنجش نمیتوانند همهی خردفرآیندههای
احتمالی را شرح دهند ،نمیتوان چنین سؤاالتی را بررسی کرد.
 .۱درونیسازی عدالت ترمیمی بیرون از محدودهی قوانین رسمی
در این مقاله به طور نظری به درونیسازی قانون و به طور نظری ،به گسترش ماهیت عدالت
ترمیمی در قوانین ایالتی توجه شد ،اما هدف از نوشتن این مقاله اثبات این استدالل نبود که عدالت
ترمیمی بهتر است یا باید به صورت مدون در قوانین ایالتی مورد توجه قرار گیرد تا مؤثر واقع شود.
در حقیقت ،در خود ایاالت متحده و دیگر کشورها ،نمونههای زیادی از ارزشها و ایدهها،
راهحلها و روش های ترمیمی در بسترهای رسمی و غیررسمی هست که بدون مدون یا
عملیاتیسازی ،وارد قوانین شدهاند.
۰

۰

 -از منظر جنبش اجتماعی ،با وجود آنکه ،آن را به صورت قانون درمیآورد ،اما عدالت ترمیمی میتواند انواع فواید برهانی،

سیاسی و استراتژیک را برای اصالحطلبان ،جامعهی مدنی و سیاستگذاران داشته باشد .به عنوان مثال ،در شیکاگو ،با وجود نبود
قوانین یا الزامات خاص ایالتی ،افراد ،گروههای اجتماعی و سازمانهای غیرانتفاعی ارزشها ،مفاهیم و روشهای مرتبط با عدالت
ترمیمی را معرفی و ایجاد کردهاند .این مسئله را میتوان در طیفی از فعالیتها مشاهده کرد ،از استفاده از محافل جامعه ساز به عنوان
فعالیتهای فوقبرنامه گرفته تا ایجاد حلقههای عدالت ترمیمی در محلهها.
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به عنوان مثال به ایالت اورِگون توجه کنید .در حال حاضر هیچ نوع قانون ایالتی (و حتی از
لحاظ ایدئولوژیکی ،دلگرم کنندهای) وجود ندارد که در آن ،روشهای عدالت ترمیمی مبتنی بر
مدرسه بیان شده باشد .با وجود این ،از سال  ،2۱۱8مناطق سراسر این ایالت به عنوان بخشی از
خطمشیها و روشهایشان در زمینهی تنبیه و تأدیب و سیستمهای چند الیهای حمایتی ،عدالت

ترمیمی را اجرا کردهاند )Scanelli, 2011( .به عنوان مثال ،در «ناحیهی مدرسهی پارکروس
اورگون» با هدف کاهش انتقال دانشآموزان به مسیر مدرسه به زندان ،اجرای روشهای ترمیمی
بهگونهای رخ داد که بین «ادارهی دادگستری اجتماعی در شهر پورتلند» و ناحیه شراکتی ایجاد شد.
( )Gonzalez, 2012: 281-301اولین گونههای روشهای عدالت ترمیمی در ناحیهی مدرسهی
پاکروس و دیگر مدارس ناحیهی پورتلند استفاده شد .این گونهها براساس فرآیندهای تغییر مسیر،
مدلسازی شدند و «خدمات اطفال» در بخش مالتنوما از آنها استفاده کردند)Tallman, 2020( .
با این حال ،سیستمهای آموزش و عدالت کیفری تنها مکانهایی نیستند که در صورت نبود
قوانین رسمی ،در آنها طرحهای ابتکاری مربوط به عدالت ترمیمی ایجاد شد ۰.در سراسر جهان،
سیاستگذاران ،وکال و جوامع میخواستهاند عدالت ترمیمی را در تمام سطوح دولت و جامعهی
مدنی وارد کنند .معموالً به یکی از این مدلها «شهرهای ترمیمی» گفته میشود .این شهرها نماد
مدلهای منسجمیاند که به صورت بومی درآمدهاند و در آنها کارهای استراتژیک انجام میگیرد.
بدینسان میتوان با تلفیق ارزشها و روشهای عدالت ترمیمی در یکدیگر ،جوامعی سالمتر ایجاد
کرد که در آنها مردم با هم برابرترند .شاید عدالت ترمیمی در قوانین و خطمشی شهرهایی
درونیسازی شود که در آنها ،عدالت ترمیمی (به عنوان یک هنجار) وجود دارد ،اما این کار
اجباری نیست .در عوض در هرکدام از این شهرها ،مجموعهی متنوعی از کنشگران قصد دارند
چهارچوبهای عدالت ترمیمی را در بافت اجتماعی ،سیاسی و ساختاری تلفیق کنند 2.در مورد
۰

 -با این حال ،به خاطر رشد عدالت ترمیمی مبتنی بر مدرسه ،در ایالتها ،به طور روزافزون قوانینی اتخاذ میشود تا کاربردش را

به صورت رسمی درآورند .همچنین قانون و سیاست فدرال ،عدالت ترمیمی را به عنوان مداخلهای در رابطه با تأدیب و تنبیه و
مجموعهای از روشهای تخفیفدهنده درآوردهاند تا عدماغماض (در برابر ارتکاب جرم) و نابرابری را بررسی کنند.
 .2حوزههایی همچون برنامهریزی و طراحی شهری ،ارائهی خدمات اجتماعی ،مدارس ،سیستمهای قضایی و توانمندی سازی.
بنابراین ،عدالت ترمیمی بهطور همزمان ،یک سیستم ،مجموعهای از ارزشها و چشماندازی از حاکمیت خوب است.
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آیندهی عدالت ترمیمی در ایاالتمتحده ،سؤاالت بیجوابی هست ،با این حال مدونسازی
روزافزونش باعث میشود نگرشهای کنونی دوباره ارزیابی و بیش از پیش ،به عملیاتیسازیشان
درون و بیرون از قانون و سیستمهای رسمی حقوقی توجه شود.
نتیجهگیری
در این مقاله از طریق بررسی پیدایش عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری جدید در زمینهی آموزش و
تأدیب و تنبیه ،دامنهی اثر قبلیام گسترش یافت .براساس دادههای این تحقیق ،ویژگی قانونی و
رسمی عدالت ترمیمی در ایاالت متحده در حال گسترش یافتن است .بنابراین درونیسازی عدالت
ترمیمی را نباید جدای از سیستم دانست ،بلکه باید اینطور تلقی کرد که این مسئله در سیستمها و
شاخصهای مختلف درحال توسعه یافتن است.
با توجه به حضور روزافزون عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی و همچنین عملیاتیسازیشان
در چند سیستم عمومی ،نیاز به انجام چنین تحقیقاتی در بین منابع دیگر دیده میشود .به منظور
بررسی خألیی نظری و تجربی در منابع ،این مقاله به دو روش ،در این زمینه ،مداخله میکند .اول
اینکه ،در آن چهارچوب نظری جدیدی برای سنجش درونیسازی هنجارها در قانون پیشنهاد
میشود .با وجود آزمایش شدن بر اساس مجموعه دادههایی خاص ،دستهبندیهای ارائه شده در
این مقاله در چشماندازهای حقوق بینالملل و حقوق آمریکا بکار میروند .این دستهبندیها جامع
و به صورت دو سویه ،منحصر به فرد نیست ،بلکه هدفشان این است که هر چه بهتر ،چگونگی
پیدایش هنجارهای جدید در قانون را شرح دهند .دوم اینکه ،در این مقاله به صورت تجربی،
مدونسازی کنونی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی بررسی میشود .بر اساس دادههای بهدست آمده
از نظرسنجی صورتگرفته در پنجاه ایالت ،عدالت ترمیمی به عنوان هنجار حقوقی جدیدی ،پدیدار
شده است .بدون توجه به اینکه در سطح خرد یا کالن باشد ،مشروعیت عدالت ترمیمی در قوانین
مسیر کامالً امیدوارکننده را پیش رو دارد .با وجود تفاوتهای آشکار بین ایالتها ،اما این تفاوتها
میتوانند برای تحقیقاتی مفید باشند که در آینده انجام میشود .همچنین از اهمیت یافتههای کلی
این پروژه کاسته نمیشود.
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در حوزههای علمی گوناگون ،این نتیجهگیری که عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری قانونی
پدیدار شده تأثیرات مهمی را از خود بر جای گذاشته و همچنین در اجرای روزمره قوانین هم مفید
بوده است .از لحاظ تجربی ،بهرسمیتشناسی عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری قانونی دانشمندان
را وادار میکند تا به حوزههای جدید تحقیقاتی توجه کنند ،مثل تحقیقاتی که در آنها ،ساز و
کارهای تأثیر اجتماعی در فرآیند درونیسازی قانون ،آزمایش میشود .چنین بررسیهایی میتواند
به قضات ،وکالی مدافع و کمیتههای مربوطه درسهای ارزشمندی بدهد که میخواهند در
حوزههای قضائیشان ،قوانین مشابهی را پیش ببرند .همچنین آنها میتوانند در حوزههای قضایی،
همچون انتخاب سیستم ،تغییرات در قوانین ایالتی را توجیه کنند .به عنوان هنجاری قانونی ،عدالت
ترمیمی پذیرفته و به خصوص ،به طور دقیق ،اشباعش در سراسر کشور درک شده است .اکنون از
طریق پرسش سؤاالتی در مورد مبانی اخالقی در علم حقوق یا عوامل حمایتکننده در قانون
اساسی در فرآیندها و روشهای عدالت ترمیمی ،دانشمندان میخواهند تحقیقات تجربی و نظری را
در اولویت قرار دهند .از سوی دیگر ،شاید بیرون از سیستمهای کنونی ،حوزههای جدید را بررسی
کنند تا راهحلهایی درمورد عدالت ترمیمی بیابند.
با این حال کاربرد یافتههای این تحقیق تنها به برنامههای کاری تحقیقاتی محدود نیست.
این چهارچوب قانونی روبه گسترش درمورد عدالت ترمیمی به همراه پذیرش سیاسی و اجتماعی
گستردهترش میتواند عالمتی مهم برای جوامع ،عملگرایان ،استادان و دیگر افراد تأثیر پذیرفته
باشد .برای این افراد ،عدالت ترمیمی میتواند برای دامنهی وسیعی از مسائل مرتبط با عدالت،
همچون آسیب نژادی ،بیعدالتی زیستمحیطی و نابرابریهای آموزشی ،یک راهحل باشد.
درونیسازی و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی شرایط جدیدی را ایجاد کرده که از
طریقشان ،وکال ،قضات و سیاستگذاران میتوانند به طور روزافزون ،درمورد کاربرد عدالت
ترمیمی در مراحل گوناگون فرآیندهای حقوقی ،تصمیم بگیرند .آکادمی حقوق باید توجه داشته
باشد که تقریباً در همهی ایالتها ،به نوعی عدالت ترمیمی به صورت مدون درآمده است .این
مسئله حاکی از نیاز فوری به افزایش توجه به برنامههای درسی در دانشکدههای حقوق درمورد
دروس مرتبط با عدالت ترمیمی است .شاید سرانجام دانشجویان رشتهی حقوق به خوبی ،پیش بینی
نشده باشد که نیازهای مشتریان و اربابان رجوعشان را بیان و به شکلی مؤثر در سیستمهایی کار
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 به. فرآیندها و راهحلهای عدالت ترمیمی استفاده میکنند، از روشها،کنند که به طور روزافزون
 همچون،عالوه دانشجویان عالقهمند به ایجاد راهحلهایی برای مسائل کنونی در زمینهی عدالت
 باید از طرز کار سیستم کنونی عدالت،محکوم نمودن تعداد زیادی از مردم به مجازات حبس
.کیفری آگاه باشند و طرز کار ساختارهای جایگزین را هم درک کنند
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