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ایاالت  قانونی سازی عدالت ترمیمی: تجزیه و تحلیل تجربی در پنجاه ایالت

 متحده آمریکا

 1تالیا گونزالزنویسنده: 

 2برگردان: سید رضا سجودی

 چکیده
 تر رسمیدرحال به طور روزافزون،  گردد که متحده بررسی می ایاالتدر این مقاله، ماهیت حقوقی عدالت ترمیمی در 

، عدالت هاآن از طریقکه اند  اثبات شده ییها توجهی از تحقیقات، روش های گذشته، در تعداد قابل . در دههشدن است

دهد. همچنین، در این تحقیقات، چگونگی اعطای  نشان می متفاوتیواکنش اجتماعی ، ها ترمیمی به جرائم و آسیب

 ،های اجتماعی، سیاسی عدالتی توان خشونت، واکنش به بی می ، وسیله بدین  .شود می ها بررسی اختیار به افراد و گروه

آشکار  ییهای ساختاری کنونی را بررسی نمود. هنوز هم در این حوزه خأل اقتصادی و نیز مقاومت در برابر نابرابری

. باتوجه به است ایالتی قوانینسازی عدالت ترمیمی در  نیاز به( بررسی جامع نظری و تجربی مدونو آن شود ) دیده می

شان در چند سیستم عمومی، انجام چنین  سازی ی عدالت ترمیمی در مجموعه قوانین رسمی و نیز عملیاتی گسترش دامنه

از تجزیه و تحلیلی که برای اولین بار در پنجاه ایالت انجام  آمده  ستد بههای  تحقیقاتی ضروری است. براساس داده

ی پیدایش  کننده بیان ،در قوانین سازی عدالت ترمیمی میزان کنونی درونی :شود استدالل می چنینگرفت، در این مقاله 

باید به صورت  حتماً مورد عدالت ترمیمی های کنونی در ها، نگرش است. براساس این یافته یهنجار قانونی جدید

، اما این تنها علت ندمسیرهای جدیدی در تحقیقات ایجاد کرد ،ها د. این یافتهو تجربی دوباره بررسی شو بنیاد هنجار

را ارتقاء دهند که  یهای ها و سیستم مشی قوانین، خط قصد دارندها آن .طلبان نیست ها برای اصالح این یافته زیاداهمیت 

که به طور  مهم است حقوقدانانیبرای ها  این یافتههمچنین  .دشو برابری و عدالت منجر می طرفی، بی افزایشبه 

سازی و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی نیاز به  دارند. درونی سر و کارروزافزون با فرآیندهای ترمیمی رسمی 

، عملیتوان به صورت نظری و  وسیله می بدین .را افزایش داده است کنشگران این حوزهقضات، وکال و  آفرینی نقش

تلف فرآیندهای حقوقی، اکنون، عدالت ترمیمی در مراحل مخ کاربردباتوجه به  همچنین .عدالت ترمیمی را درک کرد

 .توانند تصمیماتی بگیرند می انآن
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 مقدمه

جلب  آنبه  هتوجه هم )اصطالح( عدالت ترمیمی را ایجاد کردند و طلبان ، اصالح۰۷۹۱ی  در دهه

ها و جرائم را  ها، درگیری تری بودند تا آسیب های جامع حل یافتن راه  پی طلبان در اصالح است. هشد

کیفری،  رسیدگی به جرائمعادی در سیستم  تنبیهیراهکارهای  ههمچنین بدون اتکا ب .بررسی کنند

طلبانه، جنبش  اصالح های . مثل خیلی از جنبشخواستند پاسخگویی افراد را افزایش دهند می انآن

در وضعیت  جاری ها و مبانی اش با ارزش ها و مبانی ی ارزش پی مقایسه عدالت ترمیمی همیشه در

بین قربانی  گری های میانجی می تا حد زیادی، گونههای عدالت ترمی اولین روش ۰کنونی بوده است.

به  رسیدگی های گروهی خانوادگی بودند که در بسترهای سیستم آیی های گردهم مدل مجرم و –

کیفرشناس آمریکایی به نام  ،۰۷۷۱ی  شد. در دهه ها استفاده میاز آن ودکان،اطفال و رفاه ک جرائم

 ی در رشته متمایز یهویت و بدین ترتیب منتشر کرد زمینهدر این سازی  سرنوشت اثر 2هووارد زِر

دیدگاه  زِر «درحال تغییر دیدگاه»در کتاب  .عدالت ترمیمی شکل گرفت تحت عنوان حقوق

های  ، سیستمی آن وسیله بهدیدگاه جدیدی که  ؛کرد را بیان عدالت ترمیمی درمورد اش حقوقی

ها )های( واردآمده در اثر جرم را تعریف کنند و به آن حقوقی بتوانند جرم، مجازات و آسیب

در قبال جرائم به لحاظ نقض نظم  جویانه تالفی رسیدگی او، استداللاساس  بر .واکنش نشان دهند

 تقصیر سیستم دادگستریگردد.  ، تعریف می)متهم( و تقصیر شکنی قانون اثبات از طریق اجتماعی

مجرم را ، در رویارویی مجرم و حاکمیت، ی منظم و سیستماتیکو براساس قواعد اثباترا  )متهم(

کند، بلکه، بر  بین فرد و حاکمیت تلقی نمی تضادمقابل، عدالت ترمیمی جرم را  در کند. مجازات می

 Zehr, 2002: 181)) .دهد بین افراد روی می تضاد و اختالفاین عقیده است که به طور اساسی، 

 رسیدگی به جرائمخصوص فرآیندهای ه مشروعیت عدالت ترمیمی در رابطه با قانون و ب به اثر او

                                                           
ها و مبانی، اجماعی کلی  ی ارزش مجموعهمورد با این حال، در منابع مربوطه، در وجود ندارد.تعریفی کلی از عدالت ترمیمی  -۰

ها و فرآیندهای  کنم که براساسش، از روش را چهارچوبی کلی تلقی می« عدالت ترمیمی». به منظور تحقق اهداف این مقاله، هست

 وسیله . بدینشود و غیره( استفاده می ترمیمیی  دهنده های حکم شوراها،  آیی گردهمها،  گری نجیخاصی )به عبارت دیگر، محافل، میا

توانند در چهارچوب عدالت ترمیمی، عمل یا مجموعه  ها و فرآیندها می توان به اهداف عدالت ترمیمی دست یافت. این روش می

 اعمالی را انجام دهند. 
2 -Howard Zehr. 
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که عدالت ترمیمی به  آن استاین جنبش مؤید  در اصلی گفتمان ۰مشخصی داد. جهتکیفری، 

داری وجود ندارد که نشان دهد این مسئله در  شواهد معنیاما هنجار قانونی جدیدی تبدیل شود، 

به « عدالت ترمیمی»به عنوان مثال، تنها در قوانین چهارده ایالت، اصطالح  .ه باشداین دوران رخ داد

 است.، بیان شده صورت مدون

شد  توجه می ی اول، به عدالت ترمیمی به عنوان نوعی خدمات اجتماعی در گذشته، در درجه

های  اطفال ارتباط داشت، اما امروزه در سیستم جرائمکیفری و  رسیدگی به جرائم  که با سیستم

ها  این سیستم (Cshah And Others, 2012: 9) .تعمومی متعدد، از اهمیتش کاسته شده اس

همچون محافل اجتماعی،  ؛گیرد می بر را در رسمی و غیررسمی در بسترهای های زیادی روال

گری بین  و آزادی مشروط، میانجی جبرانیها، ساختارهای اعالم محکومیت  ها و گفتمان همایش

ح شهرها )یابی( در سط های آشتی و حقیقت بر زندان و کمیسیون  مجرم و قربانی، فرآیندهای مبتنی

ای از  گونه ،ای و محلی تقریباً در هر ایالت و در سطوح ایالتی، منطقه درحال حاضر .ها و ایالت

 شده در این تحقیق، چهل و پنج ایالت  های ارائه اساس داده بر 2.دگرد عدالت ترمیمی اجرا می

 3.اند آورده به صورت مدون در شان یا نظارتی  موضوعهحقوق مفهوم( عدالت ترمیمی را در قوانین )

 .از عدالت ترمیمی است ها های رسمی ایالت توجه حمایت  قابل ی افزایش کننده این مسئله بیان

 Pavelka, 2012: 2-9 And .)رسیده استتا سی و دو ایالت  ها از بیست و پنج تعداد این ایالت

Sliva, 2012: 22-82) محدود  ،شده  تنها به قوانین وضعسازی عدالت ترمیمی  قانونیی  دامنه

که هشتاد و پنج مجمع داد  ( نشان می2۱۰۹)آوری شده بود  هایی که در گذشته جمع نیست. داده

                                                           
این  توان آیا همچنان می: مورد این مسئله اختالف و تنش زیادی است کنونی عدالت ترمیمی، درجنبش باید اشاره کرد که در  -۰

ست یا نه و اینکه، چگونه چنین اهای حقوقی رسمی یا در مجاورتشان  ی سیستم عدالت ترمیمی در محدوده طور تصور کرد که 

 ممکن است؟ چیزی

ی  ، اما در دامنهاست بستر یکشدت مختص ه بهرکدام شود که  ها و فرآیندها می روشی وسیعی از  ل دامنهعدالت ترمیمی شام - 2

وجود بیرون بودن از ساختارهای نظری و تجزیه و تحلیل نظریِ این  ، تنوع زیادی تعریف شده است. با«عدالت ترمیمی»ی  گسترده

خواهند نتایج فرآیندهای ترمیمی همچون اعتیاد به ارتکاب جرم یا  کند که می می جاداالتی را ایؤتحقیق، این مسئله برای محققان س

 ثیر )مثبت یا منفی( فرآیندهای عدالت ترمیمی بر افراد را بسنجند.أکنندگان و همچنین ت رضایتمندی شرکت
به صورت مدون در را «  میمیعدالت تر»شان،  های قضایی و مجموعه قوانین اداری هایی که را در متن قواعد دادگاه ایالت -3

 اند عبارتند از: کارولینای شمالی، داکوتای شمالی، اوهایو و اوکالهاما.  نیاورده
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 .حال بررسی قوانین مرتبط با عدالت ترمیمی بودند ای، در گذاری ایالتی و فدرال در مرحله قانون

این  .پیشنهاد شد در هجده ایالت هجده الیحه عدالت ترمیمی درمورد ،2۱۰۷بین ژانویه و می 

اند  از پنج ایالتیها دو تا این .شود مسئله شامل قوانین پیشنهادی در کارولینای جنوبی و آریزونا می

در کنار  .عدالت ترمیمی وجود نداردمورد هیچ نوع قانونی در هاآندر  حال حاضر که در

 پر شنق در قوانین ایالتی اطفال، عدالت ترمیمی جرائمکیفری و  رسیدگی به جرائمهای  سیستم

توجه به مسیر و رشد عدالت  با .شده است ایجادقوی  روالی ،در مدارس هم ،کند ی ایفا میتر رنگ

اغماض در برابر نقض   های عدم افزون به پیامدهای فرعی سیاست واکنش به توجه روز درترمیمی 

به  شدید ابرابری نژادی و جنسیتی و نیاز، ندیبیأی و تی تنبیه سلب و محدودکننده های روشقانون، 

-Armour, 2012: 1019) .مثبت و امنیت در مدارس، این الگو چندان عجیب نیست جوایجاد 

1023) 

های عمومی و  سیستم عمودی و افقی عدالت ترمیمی در مجموعه قوانینِ جابجایی

با  .ه استی تغییر هنجارهاست که در این مقاله به آن اشاره شد های اجتماعی مؤید فرضیه جنبش

فرد، شبکه، سازمان  چند بلکه« آفرینان هنجار»سط فقط تونه ها دیگر پیدایش هنجارهای جدید، آن

 قانون،« زبان گویای»باتوجه به . یابد انتشار و انتقال می هاآن دار در چند سازمان و بینو بانک

احتمالی  دالیلهای عمومی یکی از  کاربردش در سیستم افزایشسازی عدالت ترمیمی و  قانونی

 های نژادی، های ترمیمی برای حل مسائلی همچون آسیب حل افزایش توجه به احتمال بکارگیری راه

مدرسه به  مسیرمحیطی و  عدالتی زیست بی خشونت اجتماعی، تبعیض و سوگیری، خشونت جنسی،

 زندان است.

خواهیم ماهیت حقوقی درحال  می اول اینکه :یابی به دو هدفیمدر پی دست ،هدر این مقال

ای   به طور تجربی، مجموعه داده منظور، در این مقاله  یم. بدینگسترش عدالت ترمیمی را ردیابی کن

این   استداللم .کنیم جدید از پنجاه ایالت درمورد قوانین عدالت ترمیمی را تجزیه و تحلیل می کامالً

است. با این حال، کاربرد  وجود آمدهه ب است که عدالت ترمیمی به عنوان هنجار حقوقی جدیدی

 ونی روشود. این چهارچوب قان ی کاربردی تحقیق محدود نمی های این مقاله به برنامه ی یافته دامنه

مهم برای  ای نشانهتواند  اجتماعی و سیاسی، می ش از لحاظتر همراه با پذیرش گسترده  گسترش  به

این عالمت حاکی از آن  .باشد   پذیرفته دهندگان و دیگر افراد تأثیر گرایان، آموزش جوامع، عمل
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. استحل   یک راه همچونی مسائل مرتبط با عدالت، عدالت ترمیمی  ی گسترده است که در دامنه

 .کند ایجاد می  ای سابقه و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی شرایط بی  سازی درونی همچنین

مورد  گذاران در موقعیتی قرار خواهند گرفت که در آن، باید در وکال، قضات و سیاست وسیله بدین

وقی، تصمیم بگیرند. آکادمی ی استفاده از فرآیندهای عدالت ترمیمی در انواع بسترهای حق نحوه

سازی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی  مدون کلیِ نسبتاً و ثیرات مهمأسادگی، ت  تواند به حقوق نمی

 ها را نادیده انگارد.  توسط ایالت

  ه. بیابد می افزایش ،چگونگی ارزیابی تغییر هنجار از جدیدماندر این مقاله، درک  دوم اینکه

 مورد تغییر هنجار شرحی دو ساختارگرایانه در مهمهای  ام که نظریه بر این عقیده خصوص آنکه

کنم که  را پیشنهاد می یتر از این رو، راهکار دقیق .کنند ارائه می قانون  سازی درونی درموردبخشی 

و سویه  دوفرد بودن ه ب ها به معنی منحصر شناسی از سه شاخص مجزا تشکیل شده است. این گونه

بتوان  ،ای ضروری در منابعند تا هر چه بهتر ها اولین مداخلهز جامع بودنشان نیست. از نظر من، آننی

شود. در این تحقیق،  می پدیدار ،هنجار جدیدی را شرح داد که در قوانین  سازی درونی طرزتغییر در 

کنم  قوانین را توصیف می بخشی ی سامان ها، عدالت ترمیمی در حوزه شناسی استفاده از این گونه با

. درک ایجاد هنجارها نمودبه این بستر محدود  توان قوانین را نمی، اما پدیدار شدها  توسط ایالت که

تر، مفید و ارزشمند  مقابل قوانین )در چند مجمع و انجمن( برای مخاطبین در مقیاسی وسیع در

 های اجتماعی(  عادی و جنبش گرایان )از دانشمندان علم حقوق گرفته تا وکال و عمل .است

 هیچ فرمول دقیقی، شانی حیات مشکالت ناشی از پیدایش هنجارها در چرخه شرحبرای 

پیدایش عدالت ترمیمی به عنوان هنجار حقوقی جدید  که باید بگویم . با توجه به این مسئلهنیست

سازی(  ( و سومین )درونیسازی مراتب درونی سلسلهبه عنوان دومین ) معموالً است کهچیزی 

عنوان هنجاری   ای عدالت ترمیمی به حاشیه جایگاهشود.  ی حیات هنجار، تعریف می چرخه مراحل

 در قبلیهای  عدالت ترمیمی با ارزیابی ،کاهد. در حقیقت ای این تحقیق نمیه جدید از اهمیت یافته

 مورد درمختلف  کنشگرانسسات و ؤم  خاطر تفاوت دیدگاهه ست. با مورد تغییر هنجارها همسو

ها به هنجارهای سیاسی یا آن گاهید. گیر می رقرا خاصیکدام از هنجارها در مسیر هنجارها، هر

عمال هنجار اِ ی وسیعِ دامنهمورد،  دو شوند. در هر به هنجارهای قانونی تبدیل می گاهیاجتماعی و 

ی تغییر است.  دهنده ای خاص نشان ها( در ناحیهی آن )حقوقی، سیاسی، اجتماعی یا ترکیبی از همه
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سازی به طور دقیق،  درونی  ی به عالوه، درک پیدایش عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری در زنجیره

های مختلف و  تی بین ایالتسطوح کنونی اشباع و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین موضوعه و نظار

عدالت علت ارجحیت دادن این مسئله  کند. همچنین میها را توجیه  در هرکدام از ایالت همچنین

وسیله شرحی از وضعیت از سال   بدین .دهد را نشان میمجرم  -گری بین قربانی ترمیمی به میانجی

سرعت  2۱۱8آمده از تحقیق، از سال   دسته های ب اساس داده آید. بر به بعد به دست می 2۱۱8

مجرم بیشتر شده  -گری بین قربانی میانجی سرعت تصویب قوانین مربوط به عدالت ترمیمی از

در قوانین دو برابر بیشتر ، مشابه قربانی و گفتمان -گری مجرم میانجی مقایسه با در همچنین .است

 .پیدا کرده است انعکاسایالتی 

 ی عدالت ترمیمی شرحی مختصر از نظریه -1

منظم و  یبرای ایجاد تغییر یای خاص یا طرح کلی آشکار تنها فهرستی از برنامه ،عدالت ترمیمی

 صورتبه  کند ما را ملزم می، عدالت ترمیمی  3کووتس  2ووس ۰آمبریا  ی به گفته .نیست سیستماتیک

، آن را درک و به آن واکنش نشان توجهمتفاوت، به وجود جرم در جوامعمان  کامالً

آن است که پس از ارتکاب جرم یا در پی عدالت ترمیمی  (Umbreit And Others: 218).دهیم

اصلی )به عبارت  کنشگرانبین   هدوبار ،گیری جمعی از طریق فرآیند تصمیموارد آمدن آسیب، 

های  بنابراین، بجای واکنش تعادل ایجاد کند.پذیرفته(  ها، مجرمان و جوامع تأثیر دیگر، قربانی

 جرائم اطفال و رسیدگی به جرائم  بود )مجرمین( تمرکز کرد. در سیستم، باید بر روی بهتنبیهی

   به فرآیندهای اصالح  پذیرفته  کیفری، از طریق وارد نمودن مجرمان، قربانیان و جوامع آسیب

های سازنده و مفید نشان  عدالت ترمیمی به ارتکاب جرم، واکنش ها و بازسازی روابط، آسیب

گیری فلسفی و عملی از ساز و کارهای  در سیستم آموزشی، عدالت ترمیمی مستلزم فاصله د.ده می

 و قرار داد اولویت را در توان رشد فرد و جامعه سان، می بدین .است تنبیهی و جزایی  ی کننده کنترل

 .خطر در مدارس حمایت نمود از ایجاد فرهنگی سالم و بی

                                                           
1 -Umbreit. 
2 -Vos. 
3 -Coates. 
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ی متنوعی  توان از طریق مجموعهعجیب نیست که ب،  اش بُعدی خاطر ماهیت پیچیده و چنده ب

تجزیه و )توجه به هدف خاص این مقاله  االت علمی، عدالت ترمیمی را بررسی کرد. باؤاز س

های ترمیمی در ایاالت  از زمان پیدایش روش (تحلیل تجربی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی

، جای آنه ب .ایم پی بررسی تمام منابع نبوده دراز آن، در دیگر نواحی جهان،  متحده یا حتی پیش

های نظری،  جنبه هب آنیم که همچون منابع، در پی ،ی آشکاریاز طریق بررسی خأل در این مقاله

نون در افزون قا توجهی به نقش روز بی ؛توجه کنیماجتماعی، سیاسی و عملی عدالت ترمیمی 

تواند  های اصلی منابع مرتبط با عدالت ترمیمی می شرح مختصری از رگه ایاالت متحده. با این حال

تر کند. به عالوه، با  مستحکم چهارچوب این مقاله راو  زدایی از این حوزه مفید واقع شود در ابهام

سازی قوانین  و در نتیجه، فرآیندهای درونی ایجادی متنوع نظری و تجربی  زمان، مجموعه شتگذ

ها، مبانی  گذاران به ارزش گذاران و قانون توجه سیاستخاطر   هبخصوص اینکه،  هب یید شده است.أت

نگاهی  ها و تحقیقات موردی کنونی های تجربی برنامه بررسیبه  هاهای عدالت ترمیمی، آن و عرف

ای  های نویدبخش به شکل برجسته ها و تحقیقات موردی، روش در این برنامه .اند اجمالی انداخته

 .اند اده شدهنشان د

در  .شود االت به چهارچوب نظری و فلسفی عدالت ترمیمی مربوط میؤاولین مجموعه از س

بندی ارتباطی عدالت ترمیمی، چنین آثاری نقشی  مورد طبقه ال درؤاز طریق پرسش س اغلب موارد

 ۰شارپبه عنوان مثال،  باید به دنبالشان گشت. و جهانی یابند و در بسترهای محلی برجسته می

 رسیدگی به جرائممشی  خط اساس بر ،Eu Directive2۱۰2 کند که در متن  اینطور استدالل می

خصوص اینکه، او اینطور   هب .تغییر دادقربانی شدن را بندی )معیار سنجش(  باید نوع درجهکیفری، 

، تشکیالت قضاییهای  های عدالت ترمیمی در سیستم به قابلیت  بردن کند که به منظور پی ادعا می

 .کیفری را بررسی نمود سیستم رسیدگی به جرائمی آسیب کیفری و  ثیرات ارتباطی گستردهأباید ت

(Sharpe, 2012: 441-424)  ،عدالت ترمیمی راباید بر این عقیده است که  2لیولینهمچنین 

روابط در  مورد عدالت تصور کرد که با آسیب و تاثیرات جرائم بر ی ارتباطی جامعی در نظریه

در رابطه با پذیرش درک  .المللی ارتباط دارد ی سطوح فردی، گروهی، اجتماعی، ملی و بین همه

                                                           
1 -Sharpe. 
2 -liewellyn. 
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ی عدالت را فراتر از فرآیندها یا  این مسئله دامنه ؛کند رمیمی، او اینطور استدالل میارتباط عدالت ت

توان مطمئن شد که پس از اختالف و  می سان بدین .گستراند سازمانی هم می متفاوتهای  حل راه

 المللی از لحاظ داخلی یا بین( liewellyn, 2012: 290) .هستنددرگیری، افراد همچنان پاسخگو 

جزایی مقایسه  تنبیهی وهای  عجیب نیست که در اغلب موارد، در منابع، عدالت ترمیمی با سیستم

« جایگزین»یا « دیگر»عنوان مدل یا سیستم ، عدالت ترمیمی به عادیدر نتیجه، به طور  ۰.شود می

 پیدایشهای  در اولین سال« عدالت جزایی»، آمبریت در حقیقت، براساس ردیابی .شود تلقی می

ی مجرمان، راهکار سیستم  مجازات شایسته توجه به با صخصو  هتا ب متظاهر شد عدالت ترمیمی

 (Umbreit And Others, 2002: 221) .کیفری را توصیف کند رسیدگی به جرائم

ی  اند تا دامنه پی آن بوده توجه به ماهیت سیاسی عدالت ترمیمی، برخی از دانشمندان در با

ی قبل، اینطور  در مقاله . به عنوان مثالیابدگسترش  هم فراتر از بسترهای عدالت عدالت ترمیمی

تغییر به منظور ها  ها یا ارزش ی پیشنهاد پاسخگویی، اصالح آسیب جای ارائه هاستدالل کردم که ب

که به عنوان   ام من بر این عقیده .نمودرا درک  آن، نجات عدالت ترمیمیبرای ها، باید  سیستم

به منظور رهایی از ظلم و استیالء و نیز حق آزادی بیان  خصوص هب عدالتی، روشی برای مقابله با بی

، ترمیمی عدالتدرمورد دوباره  باید (نه به صورت نمادین و ظاهریدار ) به صورت معنی

هویت جدیدی را  3و شاه 2استفر  ،«جنبش عدالت اجتماعی»به عنوان یک . پردازی نمود نظریه

طوح ساختاری جامعه و پاسخگویی در س( دردها)که به التیام تغییردهنده نیرویی  ؛دنکن تعریف می

 5راراسچو  4سیدِیوگرایانه،  با اتخاذ راهکاری عمل (Stauffer And Shah, 2018) کند. توجه می

امکان استفاده از  متحده و همچنین تی در ایاالتگری و آش های میانجی و عرفنوظهور  حقیقت

 Davis And).کنند یرا درمان م نژادی های آسیب وسیله بدین وعدالت ترمیمی در آینده را بررسی 

                                                           
. ynuC L، «اصالح عدالت ترمیمی: الگویی جایگزین بجای عدالت»با این نام   به اثر شِیلی آگنیهورتی و کاشی ویچ رجوع کنید -۰

veR .323 ,335-44 (2۱۰۹ ،؛ ماری الن ریموند)« قانون و عدالت ترمیمی: دوست یا دشمن؟ نگاهی سیستماتیک به مسائل حقوقی

 .Drake L. Rev. 44۹, 4۹۰-8۱ (2۱۱5) 53 ،  «در عدالت ترمیمی

2 -Stauffer. 
3 -Shah. 
4 -Davis. 
2 -Scharrer. 
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Scharrer, 2012: 103) ی ها عدالتی بی کنی برای ریشهنه فقط  ،۰هوکر اساس استدالل بر همچنین

توان از عدالت ترمیمی  می هم یشینهای پ آسیب نتایج برجای مانده ازدر مواجهه با  بلکه کنونی،

  (Hooker, 2012) .استفاده کرد

، عدالت ترمیمی نوعی قرارداد اجتماعی است؛ این قرارداد مفهوم 3کِنیو  2وناردئلاز نظر 

عدالت  5پتیتو  4ویت ثبریاز نظر  اما ،کند می ییدأتر فرآیندهای مشارکتی و مشورتی را ت گسترده

 Braith Waite) است.دولت توسط قدرت  ی خودسرانهعمال به اِ یترمیمی واکنش سیاسی الزم

And Pettit, 2000: 142-122) کیفری و  سیدگی به جرائمدر بستر ر ،منابع سته ازدر این د

در ارتباط با چند ساختار  به تجزیه و تحلیل دقیق عدالت ترمیمی افزون به طور روز ،جرائم اطفال

 شود.  همچون نژاد و جنسیت توجه می و هویت

درک تأثیر عملی عدالت ترمیمی درپی  ،شده در این منابع االت مطرحؤدومین مجموعه از س

های نظری و راهبردهای  ی وسیعی از دیدگاه دامنه ،ین تحقیقا در در بسترهای مختلف است.

های ترمیمی  تعیین نتایج روش این تحقیق،  هدف اصلی است. همچنین ارائه شده  شناختی روش

جرائم به جرائم کیفری و های رسیدگی  سیستم رابطه با از تحقیقات تجربی در دستهاست. اولین 

با استفاده از  .تجزیه و تحلیلی انجام گرفت ،ی آموزش در زمینهپس از آن،  .اطفال انجام شد

 ،پاسخگویی و اعتیاد به ارتکاب جرممندی قربانی، های متنوع به منظور سنجش رضایت روش

و  4استرانگبررسی  اند. به عنوان مثال برده ها بهره ی متنوعی از تجزیه و تحلیل محققین از مجموعه

های ترمیمی  که مدل دهد نشان میمتحده، استرالیا و بریتانیا  ها در ایاالت همکارانش درمورد برنامه

 همچنین (Strang, 2012) .کاهند جرائمی همچون جرائم خشن را می ی دوباره خطر ارتکاب

خدمات   ی دهنده از بیست و پنج محل مختلف ارائه طفل ۰۰۷5۱ درمورد 8زِبُررُو  ۹وابِرَدشتحقیق 

های  ثیر برنامهأت بیش از بر عدالت ترمیمی دو برابر مداخالت مبتنی ثیرأت آن است که  ی کننده بیان

                                                           
1 -Hooker. 
2 -leonard. 
3 -kenny. 
4 -Braith Waite. 
2 -Pettit. 
2 -Strang. 
2 -Bradshaw. 
8 -Roseborough. 
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 فراتجزیه و  در اَبَر (Bradshaw And Roseborough, 2002) .است رسیدگی به جرائم سنتی

 با مقایسه در اشاره کردند که 3کیمبرلو  2والگرا ،۰ویلسونمورد وزارت دادگستری،  تحلیلی در

های مربوط به عدالت  ها و روش تمام برنامه اطفال، جرائم به کننده رسیدگی سنتیِ های دادگاه

 (Wilson And Others, 2012) .کاهش داد در آینده راترمیمی رفتار بزهکارانه 

ی تجربی مشابهی  مجموعه ،مدرسهبر   های ترمیمی مبتنی مورد روش در در سیستم آموزشی،

ی  در حوزه تحقیقاتی ،های عمومی شهرها در مدت دو سال در دبیرستانآمده است.  پدید از آثار

مورد عدالت ترمیمی،  تنها در ها بینش برخی دهد نتایج این تحقیق نشان می .انجام گرفتنگاری  قوم

مورد کاربرد محافل ترمیمی در واکنش  در 5وادواو  4نایتبررسی  .اند ایمنی مدارس و سواد عاطفی

به غیر از بررسی امنیت  دهد نشان میهای تبهکار  گروه یها ها و خشونت ها، بدرفتاری به درگیری

به ایجاد  . همچنیناست نیز برای آموزگاران و دانشجویان یمدارس، عدالت ترمیمی استراتژی مهم

همچون  (Knight And Wadhwa, 2014: 11-14).شود منجر میجرم  اغماض در برابر ارتکاب

 رسیدگی به جرائممجموعه تحقیقات تجربی علمی درمورد عدالت ترمیمی در فرآیندهای مدرسه و 

دیگر و  NAACP ی پیشرفت، پروژه ،ACLUهم هست که  ای کننده حمایت کیفری، جنبش قویِ

ها و  روش جای هب توانند ها میوسیله، آن   بدین .کنند هدایت می آن را حقوق مدنی های سازمان

در رابطه با  .های ترمیمی روی آورند ها و روش به سیستم ،و جزایی سنتی تنبیهیهای  سیستم

های مرتبط با اصالحات، این  گفتمان( تر در مقیاسی وسیع)و با عدالت  های مرتبط جنبش

 .اند مشی انجام داده خطمورد  های حامی تحقیقات ارزشمندی در سازمان

 ی حیات هنجار ی چرخه آفرینی: نظریه. هنجار2

با توجه به عدالت ترمیمی، هنجارهای  حال حاضر شده در این مقاله، در  ئههای ارا بر اساس داده

که به عنوان هنجاری جدید  مطور استدالل کرد در اثر قبلی، این .ایاالت متحده در حال تغییرند

وجود آمده است. به عنوان هنجاری حقوقی،  هبعدالت ترمیمی دیب و تنبیه در مدارس، أبرای ت

                                                           
1 -Wilson. 
2 -Olagher. 
3 -Kimbrell. 
4 -Knight. 
2 -Wadhwa. 
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 .شود نیست و به عنوان هنجاری اجتماعی و سیاسی به آن توجه می  عدالت ترمیمی دیگر در حاشیه

های عمومی متعددی منتقل  به سیستم ر روزافزون در قوانین ایالتی تثبیت و سپسبه طو همچنین

که چگونگی، علت و زمان تأثیرگذاری هنجارها بر  هستمنابع موثقی از چند رشته  .دگرد می

تحقیقاتی تقسیم  ی دستهکنند. به طور کلی، در این حوزه، منابع به دو  نهادهای رسمی را بررسی می

پیدایش،  ؛دهند ی حیات هنجارها را نشان می های متمایز چرخه تحقیقاتی که جنبه (۰: )شوند می

تحقیقاتی که ( 2)و  نهایی سازی و درونیسازی عدالت ترمیمی  درونی مراتب  لسلهپذیرش یا س

این مقاله را در  توان می .گذارند ثیر میأت کارهایی است که بر تغییر هنجارساز و  هدفشان درکِ

 اولین دسته از منابع جای داد.

اند که بدون توجه به  قواعد اجتماعی هنجارها گوییم می هنجارها، اکنون قیقپس از درک د

 .کنند ها تحمیل می رسمی را بر رفتار انسان های رسمی و غیر نظر دیگران، معیارها و محدودیت

بیشتر  اه توافق زهنجارهای فردی ااهمیت  ای که جارها یکسان نیست، به گونهیزان اهمیت هنم

متن حقوقی ی  نتیجه« هنجار قانونی»اصطالح  باید گفت که . به منظور تحقق اهداف این مقاله،است

. شود ی؛ این قانون شامل مبانی و قواعد ماستایالتی )موضوعه و نظارتی(  وانینبه نام ق وثقیم

حقیقت در  .کرد لقیبعدی، نباید عدالت ترمیمی را تنها یک هنجار ت ای چند به عنوان نظریه بنابراین

هنجار جایگزین رسیدگی دهد  نشان میدر قوانین ایالتی « عدالت ترمیمی»سازی اصطالح  مدون

 متحده پدیده آورده است. وضع کنونی را در ایاالت جزایی و تنبیهی به جرائم شده و

های  بینی محتوای هنجارها، نظریه وجود نبود روشی دقیق یا استاندارد برای پیش با

ی تغییر هنجارها  ی علوم سیاسی برای شرح دینامیک ویژه از حوزه  آمده  دست  هبی  ساختارگرایانه

الملل، تغییر و پیروی از هنجارها  ها حقوق بشر، حقوق بین ی اول، این نظریه مفید است. در درجه

ها از آن ،از آثار رخیب در ینوجود ا با .کنند ملی و ملی( را توصیف می )شبه  المللی در بسترهای بین

ی حیات  ها، چرخه اساس این نظریه بر .دشو در بسترهای داخلی )ایاالت متحده( استفاده می

از طریق فرآیندهای  ی اول )پیدایش( شود. در مرحله میتعیین  ی این مراحل وسیله ههنجارها ب

 .کنند ها، هنجارآفرینان هنجار جدیدی را معرفی، ایجاد و تفسیر می دهی، شرح و گسترش ایده شکل

رابطه با مسائل مهم و ضروری اجتماعی، سیاسی و حقوقی یا به طور کلی، ایجاد برقراری از طریق 

هنجارآفرینان  د.دهن ه نشان میهنجاری را به طور برجستهنجارآفرینان مسائل و موضوعات جدید، 
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یید و آن أهنجارها را ت آنان سرانجام .کنند ها حمایتهمچنان از آن آفرینان دولتی نقش دوست دارند

رها خود هنجا سازی باید گفت در فرآیند گفتمان .دنماین شان تبدیل می ی کاری را به بخشی از برنامه

وجود   هها را بآن ان فردی و گروهی به صورت فعاالنهآفرین نقش بلکه، آیند به خود بوجود نمی

 ،شوند ن محسوب نمیآفرینانی که هنجارآفری های هنجار جدید، نقش ریشه تثبیتآورند. پس از  می

  .ندکن میمنتقل های مختلف اجتماعی، سیاسی و حقوقی  آن را به محیط

یید هنجارها، هنجارهای جدید أاز طریق ت سازی( مراتب درونی  ی دو )سلسله هدر مرحل

های  مشی نوشتاری همچون قوانین و خطکالمی و اظهارات  ر اغلب موارد،د. شوند پذیرفته می

سازی هنجار  درونی مراتب  سلسله، ۰سانستِینی  براساس مشاهده .کنند کید میأهنجار تبر  ،رسمی

مبانی انتزاعی را  کنند که تقاضا می دولت ازآفرینان  فرآیندی است که از طریقش، افراد و دیگر نقش

کلیدی برای  عیشرو  سازی هنجار قانونی نقطه درونی، سانستیناز نظر  .به قانون تبدیل کند

ی  اساس مشاهده بر (Sunstein, 1999: 38) .سازی سیاسی و اجتماعی در آینده است درونی

مشی جدید یا ارزیابی  ها و راهکارها در رابطه با خط ، هنگام جستجو به دنبال ایدهدیویس

به  .اند میشه بر همه چیز احاطه داشتهگیرندگان ه  تصمیمگذاران و  دانان، قانون تصمیمات حقوق

هنجارها عجیب و دور از ذهن نیست. در  شدن درونی مراتب  سلسله تصویب قوانین در همین دلیل،

، قوانین موضوعه یا عرفی  وسیله  بدین .آفریند ی حیات هنجارها، قانون نقشی آشکار می چرخه

سان،  بدین فرینند )به عبارت دیگر، هنجارها(کنند که معانی اجتماعی بیا آفرینی می نقش طوری

 :Davis, 2008) .دنشو ها و زبان دوباره تعریف می ها، عرف مشی رفتارها، اعمال نمادین، خط

 ها همیشهآناز طریق روابط متقابل نهادها، افراد و جامعه،  .فرآیندها ثابت نیستند نای (411-420

 رحله )یا به احتمال زیاد، هر دو(ر دومین و سومین مد .دنهست تعریف شدن حال )دوباره( در

 و نیز زا مورد عوامل مشکل ها در سازی هنجارها پیامی برای مردم دارد؛ این پیام بر نگرش قانونی

-Hope, 2009: 143) .گذارد ثیر میأت ها در واکنش به آن نگرش ایجادشده هنجارهای اجتماعیِ

144) 
ها را آفرینان آن شوند که نقش هنجارها آنقدر پذیرفته می سازی( ی سوم )درونی در مرحله 

به صورت خود به خود، از هنجار پیروی  سان، تقریباً بدین .کنند درونی می برای خویش کامالً

                                                           
1 -Sunstein. 
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سازی  فرضیه ینطورسازی هنجارها، ا به درونیسازی  درونی مراتب  لسلهمورد انتقال از س در. شود می

وسیله، به طور   بدین .کنند ها با هنجار جدید موافقت می تعداد کافی از افراد یا گروه ؛شده است

دانشمندان  در هر مرحله .کنند اجماع پیدا می موردش پذیرند و در گسترده همه آن را می

 با این حال .کنند می مورد انتشار هنجارها پیشنهاد سازی در ا برای مفهوممتفاوت ر راهبردهایی نسبتاً

به عنوان تغییری در وضعیت  های قوانین رسمی به طور رایج متهای حقوقی و عال سیستم تغییر

 شوند. هنجارها پذیرفته می

 ها . روش3

ی اول، از پایگاه  حلهردر م .متن بکار گرفته شده است یدر این تحقیق، تجزیه و تحلیل محتوای

جدید از پنجاه ایالت  ی های زیر، یک پایگاه داده دسته از طریقاستفاده کردم تا  ۰تالووسهای  داده

الح طاص 2.شده شده، قواعد دادگاه، مقررات و تصویب قوانین پیشنهاد قوانین وضع ؛نمآوری ک جمع

سنجش  به منظور آزمایش سومین معیار .بیش از دیگر اصطالحات، جستجو شد« عدالت ترمیمی»

گری بین  و میانجی« مجرم قربانی»، «عدالت ترمیمی»شدند: سازی  مدونسازی، سه اصطالح  درونی

یِ توجه به ارتباطشان با اولین جنبش عدالت ترمیمی و وجودش در قوانین ایالت با«. قربانی -مجرم»

اساس  رب .انتخاب شدند« قربانی -مجرم»و « مجرم قربانی»پیش از عدالت ترمیمی، اصطالحات 

دیگر اصطالحات استفاده توان هنگام جستجو، از  آیا میشود  شد تا معلومبندی  ها تقسیم سال، داده

ها تجزیه و  محتوای هرکدام از دسته داده؟ یا نه کدام از معیارهای آزمایشی را سنجیدکرد تا هر

شود.  ، کاربرد و شکل، رمزگذاری می سیستم صورتهایی به  ی چنین شاخص وسیله  هتحلیل و ب

 دیگری تجزیه و تحلیل شد. همچنین مقابل آمده از جستجوی هر اصطالح در  دست هنتایج ب

                                                           
1 -Westlaw. 

2
درمورد پنجاه  وستالوشود. درحالی که در جستجوهای  ها برای این تحقیق تنها شامل قوانین نظارتی و موضوعه می پایگاه داده   - 

ی  خاطر کوچک بودن اندازه ه)همچون، تصمیمات و هدایت دولت و نیز، آراء قضایی( ب ؛های اضافی وجود داشت ایالت تنها داده

گذاری  هرکدام از مجامع قانونو  LexisNexis FindLaw، از وستالوها جدا شدند. به غیر از  ی آزمایشی، این دسته داده نمونه

اساس قوانین و قواعد دادگاه ایالتی و مقررات  ، برستالوو  بندی . پس از دستهبه هم ارجاع دهیمها را  ایالتی هم استفاده کردیم تا داده

 بندی شدند.  دستهدراین مقاله  شده  های گزارش دادهایالتی، 
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میمی های داده و تحقیقات درمورد قوانین مرتبط با عدالت تر مقابل تمام پایگاه در  تالووسهای  داده

 .ارجاع متقابل شد

 

 . بحث۴

تواند مفید  می چهار جنبهتوصیف تغییر هنجار، انتقال هنجار جدید به قوانین از به منظور ارزیابی و 

دوم . آفرینی کنند  نقشتوانند  می قوانینهای تغییر هنجارها،  عنوان شاخص  به اول اینکه، ؛باشد

ها را بررسی توان آن می نوان ساز و کارهای تغییر هنجارهابه ع ،جدید هنجارهای طریق از اینکه،

 .است  سوم اینکه، وجود هنجاری جدید در قانون مؤید وضعیت نهادهای هنجارآفرین. کرد

سازی هنجارها به  مدون، موارد اغلب درچهارم اینکه،  .یابد سان، مشروعیت هنجار افزایش می بدین

 افزایش احتمال پیروی از هنجارو  در فرآیندهای رسمی قانونی شان سازی صورت قانون، به درونی

تواند به افزایش پذیرش اجتماعی یا  افزایش پیروی قوانین از هنجارها می همچنین .شود  می منجر

ی هنجار، انتقال )عمودی یا افقی( هنجار قانونی به بسترهای  منجر شود. در بستر نظریه شان سیاسی

های  هنجار از مکان پس از انتقالبه عبارت دیگر،  ؛استش جدید حاکی از تغییر نفوذ و تأثیر

ی متنوعی از  کاملش در دامنه  شدن احتمال درونی های سیاسی یا اجتماعی، حقوقی به مکان

از این تحقیق به   شده های گرفته داده ارزش تفسیر یابد. بنابراین اختاری افزایش میهای س حوزه

در سطوح  از این رو .شود تجزیه و تحلیل هنجار خاص عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی محدود می

بررسی ، انتقال هنجارها به قانون آن از طریقد تا آی ، ساز و کاری پدید میشناسی خرد و کالن پدیده

 .شود

 تِ مرتبط بای تحقیقا سازی قانون در محدوده مورد درونی تحقیق در در اغلب موارد

آفرینان عمومی و خصوصی با هم تعامل  نقش ای که گیرد، به گونه میفرآیندهای حقوقی فراملی قرار

 مورد رگیری د به منظور تصمیم اجرا و سرانجام ،الملل را تفسیر قواعد حقوق بین کنند تا برقرار می

های  را در تفاوتسؤاالت  یا الملل پیروی از هنجارهای حقوقی یا غیرحقوقی، قواعد حقوق بین

الملل و علوم سیاسی  های مرتبط با روابط بین دانشمندان علم حقوق نظریه .کنند میدرونی  ،احتمالی

توان گفت  ی حیات هنجار را آزمایش کنند، اما می اند تا چرخه کرده رح و تعدیلرا استخراج و ج
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یشتر این تحقیقات ب .کار بگیرند هها را باند آن نتوانسته اند و در عمل نکرده درکرا ها  ها این نظریهآن

حقوق بشر  دانند نمی دانشمندان ای که ، به گونه اند ، مبتنیجهانی -ی سیاست محلی بر یک پیشینه

 ؟دشو میالملل چگونه در قوانین داخلی درونی  بین

به نام در آمریکا ی حقوق  دانشمندان حقوق داخلی از اثر استاد دانشگاه رشته در اغلب موارد

سازی هنجار را شناسایی کرد. در  های کلیدی درونی او شاخص .برند نام می ،۰هارولد هاگجیو کُوه

 ؛اجتماعی، سیاسی و حقوقی: سازی هنجار را مطرح کرد سه نوع درونی کُوه ،۰۷۷۱ی  اواسط دهه

ی حقوق بشر  به فرآیندهای آفرینش و پیروی از هنجارها در عرصه چون به طور روزافزون

دهد که از طریق انجام اعمال  سازی رخ می درونی زمانیاساس استدالل او،  برشد.  وجهالملل ت بین

های حقوقی تلفیق  ارها در سیستم، هنجهگذاری، تفاسیر قضایی یا ترکیبی از هر س اجرایی، قانون

 های گوناگون در ای از تحقیقات درمورد انجمن انجام مجموعه همتحده، اثر او ب در ایاالت .شوند می 

های اجتماعی و  تا جنبش های قضایی ها از انجمنی آن منهدا .شدمنجر سازی  مورد درونی

  اند دیگران نخواستهو  کُوهبخشی داخلی در تغییر بود. با این حال،  ی سامان گذاری در عرصه سیاست

 :Koh, 1998) زدایی و آن را متمایز کنند. سازی در قانون ایالتی ابهام درونی مورد در به طور فعال

تر  جای ایجاد راهکاری دقیق  هشده است. ب منجر ی در منابع موجودیخأل ایجاده این مسئله ب (242

وجود  .کند بخشی را پیشنهاد می از و کاری دوس ،سازی قانون، معیار کنونی برای سنجش درونی

نبود هنجار در قانون  شود، درحالی که سازی می ون درونیهنجار در قانون بدین معنی است که قان

 سازی رخ نداده است. بیانگر آن است که هنوز درونی

شود، برای درک تغییر هنجارها،  سازی قانون هم اثبات می همانطور که از طریق درونی

وجود عدالت  :تچهارچوب کاملی وجود ندارد. به عنوان مثال، پیروی از این برنامه بدین معنی اس

های قضایی( و  )حداقل در آن حوزهاست. سازی  حاکی از درونی ۰۷۷۱ترمیمی در قانون در سال 

ی  کننده دو قانون بیان برانگیز  نجارهاست. به شکلی بحثبنابراین، این مسئله حاکی از تغییر ه

 طوراین توان  میاز این رو،  .ی عدالت ترمیمی است حمایت از اولین هنجارآفرینان در حوزه

های  گیری کرد که به طور بنیادی، هنجارهای قانونی تغییر کرده بوده است. با استفاده از داده نتیجه

                                                           
1 -Harold Hogju Koh. 
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رسد که ارزیابی  واضح به نظر می کامالً .تر توجه نمایید این تحقیق، به مثالی جدیدتر و دقیق

ها، اصطالح )ایالتی که در آن، دو قانون هست که در آن ویونینگ در ایالتسازی قانون  درونی

که در آن، بیست و یک قانون هست  کالیفرنیا )ایالتی ایالت عدالت ترمیمی بکار گرفته شده است( و

. بنابراین الگوی هستندها بکارگرفته شده است( از هم متمایز که اصطالح عدالت ترمیمی در آن

ازی قانون و فرآیند س تواند ناهمگونی درونی حتی نمی و تواند به یک نظریه تبدیل شود کنونی نمی

 .که با آن ارتباط دارد را شرح دهد تغییر هنجارها در سطوح خرد و کالن

سازی قانون پیشنهاد  به منظور بررسی این مسئله، راهکار جدیدی برای سنجش درونی

زدایی کنم. به عنوان یک  پیدایش هنجارهای جدید در قوانین ابهام مورد شاید در سان بدین .کنم می

این سه جنبه حول محور تجزیه تحلیلی تجربی شکل گرفته تا  .این پیشنهاد سه جنبه داردروش، 

سازی  درونیتوان  میبتوان محتوای قوانین مختلف را بررسی کرد. اول اینکه، براساس میزان اشباع، 

هر چه  ؛ی منطقی آشکاری است شده دارای رابطه قانون را تحلیل کرد. این معیار سنجش پیشنهاد

به قوانین بیشتر باشد، بیشتر احتمال دارد که تفاوت تعداد دفعات ورود هنجاری جدید یا م

تعداد کلی ( ۰)توان اشباع را تحلیل کرد:  رخ داده باشد. به سه روش، می  سازی کامل یا نسبی درونی

در یک  به عبارت دیگر، میزان وجود هنجار؛ نفوذ شدت( 2) دفعات وجود یک هنجار در چند جا

  ۰.تغییر به مرور زمان از سطوح پایین تا باالی وجود هنجار در سطح فردی یا کلی( 3) و مکان

های عمومی  دوم اینکه، از طریق آزمایش انتشار هنجار جدید در قوانین حاکم بر سیستم

ه محض پذیرفته بکه  سازی قانون را سنجید. تحقیقات پیشین نشان داده توان درونی مختلف، می

 بنابراین. شوند منتشر می و کنشگران ها سیستمها،  ها، سازمان در بین افراد، شبکهها آنهنجارها،  شدن

تر، مراحل مختلف  دقیق لیتواند به شک بررسی انتشار هنجار در قوانین می ،های مختلف در سیستم

روندهای ظریف تغییر  تواند انتشار می ی نحوه ی حیات هنجارها را تعیین کند. به عالوه چرخه

                                                           
۰
توان اشباع را سنجید. به عنوان مثال، در قوانین  می ،به عنوان یک معیار، فراتر از بستر سطح ایالتی یا داخلی )ایاالت متحده( - 

میزان های )سطح خرد( قانون فدرال،  را به صورت کلی )سطح کالن( و نیز در هرکدام از حوزه (هنجار) توان اشباع  فدرال، می

ای، ملی و فراملی،  محلی، منطقه الملل یا در سطوح توان در حقوق بین  ، می المللی را سنجید. همچنین، در بسترهای بین اش آفرینی نقش

 اشباع را سنجید. 
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نقدر برجسته نشان دهد که شاید امکان انجام چنین کاری براساس راهکار نظری آهنجارها را 

 کنونی، وجود نداشته باشد.

توان  هنجاری جدید، می هاز هنجاری مشابه ب ردمم ی القهسوم اینکه، از طریق ارزیابی تغییر ع

سازی قوانین را بررسی کرد. در این مورد، هنجار جدید جای هنجار پیشین را  به طور قیاسی، درونی

 ، شبیهنگاه اولشاید در  وجود اینکه حتی با .شود گیرد یا اهمیتش در مقایسه با قبلی، بیشتر می می

میزان اهمیت یا یک ویژگی دیگر، هنجارها با هم فرق دارند. به  به هم باشند، اما از لحاظ محتوا

زمانی ردیابی در قوانین ایالتی تا سازی شدنش  بارِ مدونتوان هنجاری را از اولین  منظور ارزیابی، می

  توان تغییرات مشاهده می همچنین .شود مشاهده میهای قضایی  ی حوزه که در نیمی یا همه کرد

از موقت دیگر را ردیابی کرد. در هر دو حالت، تغییر میزان اشباع شدن هنجار اند شده در یک چشم

رآیندهای تغییر هنجارها کمک )از کم تا زیاد یا به صورت معکوس( به شناسایی تغییرات در ف

 ند. ک می

این  هم وجود داشته باشد، با این حالدیگری  های شاید شاخص ،سازی قانون درونی برای

ی تغییر  چهارچوبی مهم )که هنوز بررسی نشده( را برای مطالعه ،سه معیار سنجش تجربی کلیدی

شناسی جدیدی به  سازی قانون، رسته ور بررسی درونیبه منظ کلی طور  کنند. به هنجارها ایجاد می

نباید  همچنینزیابی پیدایش هنجار نیست. ی جامعی برای ار پیشنهاد نظریه فشآید، اما هد دست می

حاکی ها ، آندر عوضسازی قانون ضروری است.  تصور کرد که وجود هر سه تایشان برای درونی

 زدایی از ادعاها و مطالبات در ها ابهام هدف این رساله .اند های علمی در رساله ای مداخلهاز وقوع 

 سرانجام، این معیارهایی حیات هنجار است.  سازی قانون به عنوان بخشی از چرخه مورد درونی

ین ایالتی بودن عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری در قوان فرد  هب ایش منحصردر پی آزم سنجش

یا  ها با هنجارهای دیگری همچون سیستمترمیمی  نه جایگزینی عدالت نیستند؛ به عبارت دیگر

ایالتی  روزافزون عدالت ترمیمی در قوانین آفرینی نقشو پیدایش تنبیهی یا جزایی، بلکه ی فرآیندها

 .به عنوان نماد تغییر هنجار

 اشباع هنجار جدید قانونی: 1الف. نوع 

 های مختلف عدالت ترمیمی در ایالت. 1 
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پذیرش هنجار در سطح کالن است. بسته به   بررسی ،سازی قانون های آزمایش درونی یکی از روش

ارزیابی پذیرش هنجار  ،مختلف های وشبه ر که باید ارزیابی شود، شاید نیسازی قانو نوع درونی

آفرینان  )قوانین عرفی(، نقش  ال کامندر سطح کالن انجام گیرد؛ به عبارت دیگر، حقوق موضوعه، 

 مختلف مراحل با ارتباط درسازی قانون،  خاص درونی گفتمان. بدون در نظر گرفتن غیرهقضایی و 

شده مفید واقع شود.  تواند در شناسایی تغییر هنجار مشاهده این معیار می، هنجارها حیات ی چرخه

جای چهارچوب دوبخشی در  هبه عنوان مثال، شاید مشاهدات مرتبط با پذیرش در سطح کالن ب

 است. ی اوج به وجود آمده زمانی نقطهتری مشخص کند چه  منابع، به طور دقیق

های مختلف قضایی( در قوانین موضوعه و  ترمیمی )در حوزهبه منظور بررسی اشباع عدالت 

 در ،3تا  ۰های  آوری و رمزگذاری شد. براساس شکل هایی جمع پنجاه ایالت، داده رنظارتی، از ه

 شان به صورت مدون در حال حاضر، چهل و پنج ایالت اصطالح عدالت ترمیمی را در قوانین ایالتی

 .خورد ی دادگاه و مقررات به چشم می قانون، قاعده 22۷میمی در به طور کلی، عدالت تر .اند آورده

اند.  اساس ایالت، توزیع شده ارقام کلی ترکیبی نشان داده شده که بر ه شکل دقیق،ب در شکل یک،

ی  حضور در قوانین ایالتی )سفید( تا بیش از پنجاه ماده ها از عدم ی شیب رنگی روی ایالت دامنه

ها، شاید شکل و  در بین ایالت .ات مرتبط با دادگاه )سیاه( در تغییر استقانونی، قواعد و مقرر

تا بزرگساالن و ورود مجدد   محکومیت تا دوران پسا دالت ترمیمی از تغییر مسیر اطفالکاربرد ع

 در تغییر باشد. تادیب و تنبیه در مدرسه

 حقوقی )که در زیر، درمورد رابطه یا قرار داشتن در سیستمی  ها در و تحلیل داده  تجزیه

در فرآیندهای دادرسی به جرائم اطفال و جرائم  هااز آن موردش بحث شده( روند غالب استفاده

در سی و پنج ایالت، کاربرد عدالت ترمیمی در فرآیندهای  به عنوان مثال .دهد کیفری را نشان می

به طور کلی، تغییر  .دادرسی اطفال و رسیدگی به جرائم کیفری به صورت مدون در آمده است

و یا در   تمحکومی شکل و کاربرد )به عبارت دیگر تغییر مسیر، اعالم محکومیت، دوران پسا

حمایت مقابل  ایدئولوژیکی در حمایت به عبارت دیگر،) عدالت ترمیمی مدارس( و میزان حمایت

اجتماعی در سطح ایالتی اساس دینامیک سیاسی و  بر  شده بینی پیشی ی تغییرات کننده ساختاری( بیان

تشخیصی در الگوهای  هیچ نوع روال قابل ،سیاسی یا ای منطقه صورت به ها، اساس داده است. بر

 وجود ندارد.انتشار عدالت ترمیمی 
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ها،  دادهمورد  سازی قانون در کارگیری معیار سنجش پیشنهادی )اشباع( درونی هدر رابطه با ب

بین فرآیند ی اوج  ید از نقطههنجار قانونی عدالت ترمیمی محقق شده و حتی شا در سطح کالن

عبور کرده باشد. وجود عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی نود  همن شد سازی قانون و درونی درونی

پذیرشش در نهادهای  ومشروعیت روزافزونش به عنوان هنجاری جدید  حاکی ازها  درصد از ایالت

را شرح   سازی اجتماعی توانند به طور کامل، درونی نمی ها داده ،. در سطح کالنتاسحقوقی رسمی 

 اسخ بهپ ه منظوردهند. ب ملی را نشان می جو کنونی سیاسی و شبه تر کامل به طورها آناما دهند، 

سازی قانون  موضوعات مختلفی همچون نقش دول ایالتی در تأثیرگذاری بر درونی االت آتی درؤس

سازی قانون، ایجاد چنین  مفید است. در ساختار درونی، این مسئله مشی ملی و تغییر خطدر سطح 

 شفافیتی ممکن نیست.

 ت ترمیمی، قواعد دادگاه و مقرراتقوانین عدال: 1شکل 

ی  حضور در قوانین ایالتی )سفید( تا بیش از پنجاه ماده ها از عدم ی شیب رنگی روی ایالت دامنه

 قانونی، قواعد دادگاه و مقررات در تغییر است )سیاه(. 

 

 تعداد قوانین، قواعد دادگاه و مقررات
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فرآیندهای قانونی رسمی در  نارعدالت ترمیمی درون یا در ک نهادینه شدن مکرروجود  با

های اداری یا  مشی  اطفال، نبود قواعد دادگاه، خط رائمکیفری و ج به جرائم های دادرسی سیستم

 اظهارات متهم، پیش یا در حین اجرای عدالت قبولمرتبط با محرمانه نگه داشتن یا  مفاد قانونی

در اختیار شواهد برگرفته از فرآیندهای عدالت ترمیمی  شاید سان ینبد. مشهود است کامالً ،ترمیمی

بتوانند از چندین عامل  بازیگران این حوزه وسیله  و بدین ای خاص قرارگیرد یا نگیرد عده

های عدالت  تنها برای شرکت در برنامه ، نهآالباما. به عنوان مثال، در استفاده کنند  کننده حمایت

، وجود ندارداظهارات متهم داشتن  محرمانه نگهمورد  درترمیمیِ پیش از محاکمه هیچ نوع حمایتی 

، به درج نماید باید اظهاراتش را به صورت مکتوب ، متهممجموعه قوانین ایالتی اساس بر بلکه

اظهارات  ،رسیدگی جلسات ی همه در همچنین .مسئولیت ارتکاب جرمش را بپذیرد ای که گونه

 .قبول باشد قابل باید بشمکتو

ی  در سطح ایالتی، وکال در چند حوزه مدون ی قانونی کننده خاطر نبود عوامل حمایت  هب

ها  نامه اتکا به استفاده از تفاهم ؛اند قضایی خواهان انجام اقدام فوری برای حل این مسئله شده

(MOUهمراه با ه )های عدالت ترمیمی برنامهمورد  درخصوص آنکه   هب ؛مقامات دادستانی محلا، 

ی کیفری معلق یا  پذیرد در پرونده دادستان می ای که ، به گونهگیرد هماهنگی صورت می  با دادستان

برای فرآیند عدالت ترمیمی   شده  ، از اظهارات مطرحمطرح شودای کیفری که شاید در آینده  پرونده

این راهکار خاص در ، اساسی قانون با ارتباط در و اخالقی لحاظ از .حین آن، استفاده نکندیا در 

 .کند یی را ایجاد میها نگرانی نگه داشتن اظهارات متهم،رابطه با محرمانه 

بر یادداشت تفاهم یا  های مبتنی ی قانونی، توافقنامه کننده در صورت نبود عوامل حمایت

فرآیندهای عدالت ترمیمی بر  شاید ،از دیگر فرآیندهای حل اختالف یژهو امتیاز و  مصونیت

اگر معلوم شود که فرآیند ترمیمی ناکافی،  گذارند یا اینکهبثیر منفی أفرآیندهای رسمی تنبیهی ت

ها  ارزش اینکه وجود ناکامل یا ناقص است، فرآیندهای مدنی یا تنبیهی جدید آغاز شود. بنابراین، با

، ی منطقی جرم رابطهدیدگاه  همچون رد با هم متفاوتند، کامالً ترمیمی و تنبیهیو اهداف عدالت 

، از به طور کاملعدالت ترمیمی  دهد نشان میاز فرآیندهای ترمیمی  قانونی کنونی رسمی  حمایت

 ی مجموعه دهد نشان می این مسئله (Coker, 2012: 202-203) راهکارهای جزایی جدا نیست.
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و وکالی  حقوقدانان ها توجه نشده و، به آنی کافی به اندازهکه  هستاز مسائل حقوقی  یمهم

 .ها توجه کنندباید به آنمدافع 

 ها عدالت ترمیمی در هرکدام از ایالت. 2 

ی  استفادهاز رد است. هدف سازی قانون اشباع در سطح خُ دومین معیار سنجش احتمالی درونی

سازی قانون ایجاد عمق  معیارهای سنجش در سطوح خرد و کالن به منظور درک درونی تکمیلی از

یک  به عنوان مثال، ۰.و بینش بیشتر در فرآیندهای متنوع تغییر هنجارها در سطوح مختلف است

 تجزیه و تحلیل محتوا در سطح خرد در این راهکار .را تجسم کنید ترکیبی  شناختی راهکار روش

 لفیقمورد شرایط اجتماعی یا سیاسی ت یا نظارتی را با ارزیابی کیفی در وضوعه ومورد قوانین م

آفرینان،  قانونی یا ساختاری بین نقشریختی  هم تواند در شناسایی وجود می این مسئله .کند می

یکی از  ،ریختی می ه مورد پدیده شناسی در اساس منابع جامعه . برمفید باشد ها مشی قوانین یا خط

نهادهای هنجارآفرین همچون مجامع  ها تقلیدِ به تغییر در ایالت  شونده کارهای منجر ساز و

هدفمند، خودشان را برای دیگر  وربه ط توانند یمها وسیله آن  بدین .گذاری ایالتی است قانون

 های ارائه باتوجه به داده (Grandos, 2002: 883-882) تبدیل کنند. الگو یکنهادهای مشابه، به 

برای انجام  ناسبای م ی وجود حوزه کننده بیانریختی  متحقیق درمورد ه ،پژوهششده در این  

الگوهایی خاص بین  نبودتوان وجود یا   ، میهایی در چنین تحقیق .تحقیقات نظری یا تجربی است

ی فشارهای  معلوم کرد آیا این الگوها نتیجه و همچنینرا مشخص  ریختی مه ررسیها برای ب ایالت

  بدین ؟یا نه یا اغوا و تحریک مادی است  پذیری متقاعدسازی، فرهنگ ورتداخلی یا خارجی به ص

؛ جای ادعاها و مطالبات مرتبط با هنجارها، به ادعاهای تجربی توجه خواهند کرد  همنابع ب وسیله

 های کمی و کیفی انتشار یک هنجار قانونی خاص را شناسایی کنند.  شاید بتوانند شاخص همچنین،

                                                           
۰
در این قوانین، اصطالح  .پاسخ درمورد تغییر متن قوانین پاسخ دهد  بی تواند به سؤاالت  تجزیه و تحلیل در سطح خرد هم می - 

، قوانین ای از مجموعه یا اصالح هدف از نسخ به عنوان مثال، آیا شد. عدالت ترمیمی حذف گردید؛ به عبارت دیگر، نسخ یا اصالح

های مجموعه قوانین  بخش توجه به دیگرا و یتغییر در پذیرش هنجار عدالت ترمیمی(  ،در نتیجهاصطالح عدالت ترمیمی )و حذف 

 گذاری ایالتی از عدالت ترمیمی متمایز نبود؟ قانون و یا مجمع توانستند آن را بپذیرند دیگر نمیدهندگان  یأکه ر بود
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تر از  تصویری دقیق در سطح خرد، از راهکاری استفاده شود، گر در رابطه با پایگاه دادها

. در تصویر دو، توزیع قوانین و مقررات در آید به دست می قانونی هنجار صورت به عدالت ترمیمی

جیب نیست که ع ۰.اند شده رسیمایالتی و در تصویر سه، توزیع مقررات در سطح ایالتی تسطح 

شود. به عنوان  ا مشاهده میه سازی و اشباع هنجار عدالت ترمیمی در ایالت سطوح گوناگون درونی

ها بیش از مقررات مشاهده  ها، عدالت ترمیمی در قوانین و قواعد دادگاه در برخی از ایالت مثال

عکس  قضیه بر ها )همچون فلوریدا( ر دیگر ایالتد .توان به کالیفرنیا اشاره کرد  می مثالً ؛شود می

گذاری در  ی وسیعی از متغیرهای مرتبط با هرکدام از فرآیندهای قانون خاطر وجود دامنه  هب .است

ین، قواعد دادگاه سازی در قوان توان مشخص کرد آیا مدون  ها، به دشواری می هر ایالت، براساس داده

ی به قانون باشد انتقال عدالت ترمیم تنها مربوط بهکه  شان دهدرا ن یتواند عامل مهم یا مقررات می

 هب ؟ندارتباط بی با هم که یی استها ی عالیق و اولویت کننده این مسئله تنها بیان یا نه؟ یا اینکه

 .کننددر این زمینه مطالعه باید  آیندهدر ، نظارتی حقوق و عمومی حقوق به مندان عالقه خصوص 

 ها شکل دو: عدالت ترمیمی در قوانین و قواعد دادگاه

 

                                                           
۰
  تالووسی  انتخاب شدند تا با اعالم گزارش پایگاه دادهجدا ها( و )مقررات(  شده )قوانین و قواعد دادگاه بندی های گروه بندی دسته - 

 .مطابقت یابند
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 شکل سه: عدالت کیفری در مقررات )توزیع در سطح ایالتی(

 

 

ها و مقررات(  ترکیب هر سه دسته )قوانین، قواعد دادگاه ،عدادها در ت تفاوت توجه بهبدون 

تر از  مقایسه با تجزیه و تحلیل کلی در سطح کالن، تصویری دقیقها در  در هرکدام از ایالت

، بیشترین میزان اشباع ترکیبی در سطح ایالتی کلرادو کند. در سازی عدالت ترمیمی ارائه می درونی

با  کالیفرنیابا بیست و دو و  ورمونت، سپس .شود )چهل و نه قانون، قاعده و مقررات( مشاهده می

 .گیرند قرار می های بعدی در رده عده و مقرراتبیست و یک قانون، قا

حاظ الگوهایی همچون چهارچوب ی اول، از ل حلهرمثل معیار سنجش در سطح کالن، در م

های  مین بودجه یا ترکیب هیئتأت ربرد و ساز و کار ساختاری )همچونکا ویا چینش  نوبت ،اجرا

های  شاید بتوان تفاوت ۰.ها، تجزیه و تحلیلی انجام دادم هرکدام از ایاالت مورد در کننده( دگیرسی

گذاری  در مجامع قانون  هایی همچون حضور هنجارآفرینان ها را ناشی از تنوع شاخص بین ایالت

شناسی یا انتخاب  ی ایالت، جمعیت ی مدنی، دادخواهی، اندازه آفرینان و وکال در جامعه ایالتی، نقش

-. اینهستند های اجرای عدالت ترمیمی همسو ها، مبانی یا روش ایی دانست که با ارزشه مشی خط

زدایی  از شرایطی ابهام توان وسیله، می  بدین .ها را باید بیش از پیش، بررسی کرد ها و دیگر شاخص

                                                           
۰
 .های پنج و شش رجوع کنید به شکل - 
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ده است؛ به عبارت وجود آم  هب یها، عدالت ترمیمی به عنوان هنجار قانونی جدیدکه در آن مودن

 توانند آمده نمی های بدست این تحقیق و داده  شناختی راهبرد روش ۰.قانون به هنگام اجرا دیگر

آفرینان  تواند به نقش با این حال می .را توجیه کندها  در هرکدام از ایالت شده  هنجار بومیپذیرش 

گذاری باید به  هایی را نشان دهد که هنگام قانون گذاران حوزه ی مدنی، وکال و سیاست در جامعه

 ها توجه شود.آن

 ،)از لحاظ شکل دهد که نشان می بررسی روندهای موجود در تجزیه و تحلیل در سطح کالن

مانند. در  میها ثابت باقی جرائم کیفری و جرائم اطفال، آن با فرآیندهای رسیدگی به  ( رابطهو محتوا

هایی که باید برایشان چنین  باید به دو نکته اشاره کرد. اول اینکه، تعداد ایالت رابطه با این یافته

شده عدالت ترمیمی درونی  ها،در آن هایی کمتر است که تجزیه و تحلیلی انجام گیرد از تعداد ایالت

کنند،  سازی عدالت ترمیمی می ها در مقایسه با بقیه، کمتر اقدام به درونی از ایالت . چون برخیاست

شاید روندی که با فرآیندهای  د انتقال یا ارتباط سیستم ادعایی نمود. بنابراینمور توان در نمی

با   رسیدگی به جرائم کیفری و جرائم اطفال در سطح خرد، ارتباط بیشتری داشته باشد در مقایسه

ها  اساس شکل شش، تعداد روزافزونی از ایالت باشد. دوم اینکه، بر کمتر اش سطح کالن، کارآمدی

اند. شاید با به اجراء درآمدن  دهشان به صورت مدون درآور عدالت ترمیمی را در سیستم آموزشی

گذاری سرعت  بر مدرسه، این روند در قانون  های محلی عدالت ترمیمی مبتنی ها و روش مشی خط

بیست و دو الیحه  ،2۱۰۹در سال « کنسرسیوم مذاکره و حل اختالفات» ی ه گفتهب .بیشتری بگیرد

 Programs And).شد توجه می بر مدرسه  ها، به عدالت ترمیمی مبتنیمعرفی شدند که در آن

Pesearch, Ga. State Univ. College Of Law) ای نزدیک، در سطوح  شاید در آینده بنابراین

خرد و کالن، از روند کنونی ارتباط زیاد با فرآیندهای رسیدگی به جرائم کیفری و جرائم اطفال 

 تغییرات احتمالی همسو باشد.  اای ب شاید چنین پدیده سازی،فاصله بگیریم. در فرآیندهای هنجار

 

                                                           
۰
گذاران(، میزان درآمد )مردم(  شناسی نژادی )جمعیت ایالت(، جنسیت )قانون به عنوان مثال، متغیرهای مستقلی همچون جمعیت - 

های حزبی به  مشی مشی صحیح توسط قربانی، میزان ارتکاب جرم و انتخاب خط ، انتخاب خطافتاده  افراد به زندان ایالت، تعداد

 اند.  حتمالی حمایت قانونی از عدالت ترمیمی، شناسایی شدهی ا کننده بینی عنوان عوامل پیش
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 گذر زمان درتغییر در میزان اشباع . 3

یان به منظور ب در سطح کالن، سازی قانون های خاص درونی به غیر از تجزیه و تحلیل مکان

توان از آن نام برد تغییر با گذر زمان است.  هنجارها، یکی دیگر از معیارهای سنجش احتمالی که می

هنگام انجام  وسیله  بدین .شود سازی قانون ارائه می ز درونیموقتی، نمایی متمایز ادر این تحلیل 

 های ازهب  توان  ، میاز این طریق .بینی کرد توان الگوهای خاص انتشار هنجارها را پیش  تحقیق، می

های واکنش قوانین و نهادهای قانونی  دیگر گونه مورد رکلیدی تغییر هنجارها را نشان داد یا د زمانی

 مورد در، ها کدام از این حوزه زدایی کرد. هر های فرهنگی و اجتماعی ابهام به هرکدام از پدیده

همچون نوع، مسیر، قدرت و پایداری  ؛کند ذهن متبادر می بهاالت گوناگونی را ؤس ،هنجارها

 در  تر رفته از این راهکار ساخت و اصالح مدلی منسجمپذی هنجارها. تحقیقات تأثیر  روجنهادهای م

 سازد.  سازی قانون را ممکن می درونیمورد 

تجزیه و  و  متحده  سازی عدالت ترمیمی در ایاالت درونیمورد  کارگیری این راهکار در  هب

هنجار است. جدیدترین  رشد  وبهی وجود روند ر کننده های ترکیبی در سطح ایالتی بیان تحلیل داده

، کاربردش در پس تاکنوناز آن  .رخ داد۰۷۹5قوانین موضوعه در سال کاربرد عدالت ترمیمی در 

بیست و یک  ،2۱۱۰در سال  افزایش یافته است. به عنوان مثالقوانین ایالتی به طور یکنواخت، 

های  در سال .ده بودها، عدالت ترمیمی به صورت رسمی درآمقانون ایالتی وجود داشت که در آن

این  ،4عدد افزایش یافت. در تصویر  22۷و ۰۹8 ،۹۷به ترتیب، تعدادشان به  ،2۱۰۷و  2۱۰5 ،2۱۱۷

 ۰تغییر در گذر زمان، نشان داده شده است.

 

 

 

 

                                                           
۰
 اند.  ها در فواصل زمانی چهارساله، نشان داده شده به شکل چهار رجوع کنید. در این شکل، داده - 
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 (2۱1۷تا 1۷۹۱عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی ): ۴شکل 

 

 

توان   می شده،  از طریق مسیری طی ی انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی جای مشاهده  هب

ی خاص تغییر هنجار در گذر زمان،  شده در تصویر چهار را به صورت سه دوره  داده  های نشان داده

سازی عدالت  رخ داد. در این دوران، درونی2۱۱۰تا ۰۷۹5های  ی اول بین سال ترسیم نمود. دوره

 به یک بند و سپس بهی که، این هنجار ابتدا ا بود، به گونه ای از قوانین ه صورت مجموعهترمیمی ب

تا  2۱۱2ی دوم از سال  دوره .دوازده ایالت مختلف راه یافت هب بیست و یک بند ایالتی و سرانجام

این مسئله شصت و دو  .ی جدید افزایش یافتدر آن زمان، حساسیت به هنجار قانون .رخ داد 2۱۱8

تغییر شدیدی در این ( 2۱۰۷تا  2۱۱8 ی زمانی ) دورهیک در  .در نوزده ایالت مختلف رخ داد دفعه

اشباع عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی به سرعت، افزایش یافته و به  ،2۱۱8هنجار روی داد. از سال 

 .وضعیت کنونی منجر شده است

فرمول خاصی  ی زمانی سه از سازی عدالت ترمیمی در دوره تجزیه و تحلیل فرآیند درونی

های مختلف است. اگر  ها و سیستم ی گسترش این هنجار در ایالت دهنده نشان ، بلکهکند پیروی نمی

ترین  مهم ،تجربی لحاظ ازیابیم  تری پیدا کنیم، درمی های ظریف و دقیق ی سوم، تفاوت در دوره

روی داد. در این  2۱۰۷و  2۱۰3های  تغییر و تحول در پذیرش عدالت ترمیمی بود که بین سال
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 به (2۱۰3) ۰5۷رات مرتبط با عدالت ترمیمی از و مقر  ساله، تعداد قوانین، قواعد دادگاه  مدت پنج

هایی که به این افزایش کمک کردند عبارت بودند از:  ایالت .عدد افزایش یافت (2۱۰۷) 22۷

ی راد، هاوایی، آیداهو، کانساس،  نیومکزیکو، نیویورک، ایووا، نیوهمپشایر، پنسیلوانیا، جزیره

لند، تگزاس، ویرجینیای غربی، ماساچوست، کانکتیکات،  واشنگتن، ویسکانسین، کنتاکی، مَری

  .میشیگان و تنفسی

نه تنها از ، 2۱۱8 از سال خصوص هو ب 2۱۱۱ی  سازی عدالت ترمیمی از دهه نیتغییر در قانو

، ها های حمایتی و روش های نظری تغییر هنجار، بلکه از لحاظ اجرای قانون، جنبش لحاظ مدل

االت تحقیقاتی ؤبسیار مهم است. این مسئله به مطرح شدن س هم  شده های بومی فرآیندها و ارزش

توجه   این شرایط به رشد قابل .شود می منجر شرایط عمومی و خصوصی خاصیمورد  آشکاری در

 . همچنینگردد می منجر های عمومی سازی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی و نیز سیستم قانونی

شاید  .را بررسی کنند 2۱۱8کشد تا بستر خاص اجتماعی و سیاسی سال  دانشمندان را به چالش می

. از نظر من، یکی از نجر گرددپذیرش عدالت ترمیمی م به هر چه بیشترتوانست  این مسئله می

بحران و رکود اقتصادی بود. در این دوران،  2۱۱8دالیل افزایش پذیرش عدالت ترمیمی در سال 

ها و مداخالتی توجه کردند که  به استراتژی طور روزافزونگذاران ایالتی به  گذاران و سیاست قانون

به عنوان واکنشی . توجه مرتبط با سیستم عدالت کیفری بود  های اقتصادی قابل هدفشان کنترل هزینه

های هویتی  اساس شاخص برپیشرفت  اصالحی به نابرابری و کاهش دسترسی به آموزش و

ومین د ،معلولیت اقتصادی و نیز -، جنسیت، سوگیری جنسی، وضعیت اجتماعیژادهمچون ن

ی مدنی )ایالتی و فدرال( به  گذاران جامعه آفرینان و سیاست نقشپیش   از  مندی بیش عالقه ،فرضیه

طلبان مدارس و حامیان حقوق مدنی در    حاصال ،2۱۱۱ی  از اوایل دهه .اجرای عدالت ترمیمی بود

دیب و تنبیه در مدارس را أهای ت مشی اند تا پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی خط پی آن بوده

آموزان  در رفتار دانش کننده های تنبیهی و محروم این پیامدها ریشه در واکنش .به چالش بکشند

را با جامعه آن  زدایی، ها و قوانین ایالتی و ملی ابهام مشی ها از عدالت ترمیمی در خطاثر آن .دارد

،  احتمالی برای بسترهای اجتماعی توجیهاین دو تنها دو تا از چند  نهادینه کرد. سپس،و  سازگار

در قوانین ایالتی را تسهیل اند که رشد سریع و افزایش مشروعیت عدالت ترمیمی  فرهنگی و حقوقی

 . کردند
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 ها نوع دو: انتشار هنجاری قانونی بین سیستم

 مختلف راهکار پانزده، قانون سازیدرونی در روندها و ها فاوتدر بخش قبل، به منظور تشریح ت

سازی  کمان از درونی تواند در . روش دیگری که میردیمو بررسی ک یمشرح داد رااشباع  سنجش

 بایدهای مختلف است. به عبارت دقیق،  انتشار هنجاری جدید بین سیستم ،قانون را افزایش دهد

شود و اینکه آیا این  های مختلف جابجا یا منتشر می آیا هنجار بین سیستم :این مسئله را بررسی کنیم

  ؟کند مورد پیدایش هنجار جدید روشنگری می جابجایی در

ارگیری راهکار سنجش انتشار عدالت ترمیمی، در این تحقیق، وجودش در ک هبه منظور ب

های  ل شد. در این مقاله، دادههای عمومی تجزیه و تحلی قوانین موضوعه و نظارتی مرتبط با سیستم

به صورت مدون درآمد و در چهار  ماهوی کاربرد مورد در 4و  5های  شده در شکل  داده  نشان

دسته قرار گرفت )رسیدگی به جرائم اطفال، رسیدگی به جرائم کیفری، آموزش و رفاه اطفال(. 

به صورت « های دیگر داده»عنوان  باقرار داد یکی از چهار سیستم  در ها راشد آن ی که نمیهای داده

شد که با  شامل بندهایی می« های دیگر داده»حذف شدند.  4و  5های  مدون درآمدند و از شکل

 مجاورتشانیا فرآیندهای عدالت ترمیمی یا کاربرد رسمی خاص در این چهار سیستم یا در  اجراء و

شد که یک  شامل قوانینی می« دیگر»ی  های رایج قوانین موجود در دسته ارتباطی نداشت. نمونه

ای  تشکیل هیئتی برای برنامه ه منظوریا ب ومین بودجه برای برنامه ایجاد أجریان درآمد یا مدل ت

 کرد. تعریف میرا  وکاری ساز ،خاص در رابطه با عدالت ترمیمی
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 شده( ها به صورت کلی و جمع های عمومی )داده ترمیمی در سیستمشکل پنج: عدالت 

 

 

ورد افزایش مشروعیت م توان گرفت. اول اینکه، در با استفاده از این راهکار، چند نتیجه می

در قوانینِ چند سیستم  عدالت ترمیمی وجود ؛ای کلی گرفت توان نتیجه  می عدالت ترمیمی

است. دوم اینکه، مجموعه  یی افزایش کلی پذیرشش به عنوان هنجار قانونی جدید کننده بیان

هدف  ار هنجار کمک کند. به عنوان مثالتواند به شناسایی الگوهای خاص انتش های کنونی نمی داده

 شتسیستمی دیگر با گذانتقال هنجار از یک سیستم به  شخیصت ،از تجزیه و تحلیل تغییر موقتی

این  ۰.عدالت ترمیمی در چند سیستم وارد شد ما در برخی از موارد، در یک زمانا .زمان است

فرآیند  یعنی اینکه ؛های نظری تغییر هنجار است ی موضوعی کلیدی در مدل کننده مسئله بیان

دهد و به صورت خطی  روی میی شکل دبه صورت چن (و تبدیل شدنش به قانون) هنجار پیشروی

ایالت که عدالت ترمیمی در چند  هر عمومیی  محدودهشود. سوم اینکه،  یا غیرخطی، نشان داده می

و دو  2کوچک است )سه ایالت که عدالت ترمیمی در سه سیستمش کامالً ،سیستمش وجود دارد

                                                           
۰
در این قوانین، کاربرد عدالت  مود.قوانینی را وضع ن کلرادوگذاری ایالت  مجمع قانون ،2۱۰۰به عنوان مثال در سال    - 

 مده بود.درآ ترمیمی در مدارس به صورت مدون

 .کالیفرنیا، لوئیزیانا، فلوریدا و اورگون. به شکل شش رجوع کنید - 2
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ها نتایج  توان از این داده نمیوسیله،   بدین .رمیمی در چهار سیستمش وجود دارد(ایالت که عدالت ت

 خاصی گرفت.

 های عمومی )در سطح ایالتی( عدالت ترمیمی در سیستم .6شکل 

ی این شیب از سیاه )چهار سیستم( تا  دهد؛ دامنه ارتباط سیستم را نشان می 4شیب رنگی در شکل 

 سفید )بدون سیستم( در تغییر است.

 

 

 ج. نوع سه: تغییر انتخاب هنجار

 .سازی قانون و انتشار هنجارها به صورت قیاسی است ساز و کار احتمالی بررسی درونیسومین 

 وجود مشابه یا هنجارهایی که از قبل ظهور نو بررسی هنجار جدید در مقایسه با هنجارهای

دهد که  رخ می سازی نهادینه زمانی ،ی حیات هنجار ای مشخص در چرخه اند. به عنوان مرحله داشته

توان اینطور فرض   می از این رو، .ها پیروی شودهنجارهای جدید تا حد مشخصی پذیرفته و از آن

 رختغییراتی ، فراگیری در جامعه کرد که با گذر زمان، بین هنجارهای مشابه، از لحاظ پیروی یا

کند  را تکمیل میها  های خرد و کالن اشباع یا انتشار بین سیستم این راهکار به خوبی، مدل .دهد می
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دهد که در حین  را شرح می دیگری های این راهکار فعالیت .موردشان بحث شد در که قبالً

 شرایط درمورد این مسئله همسوست که  با تحقیقات در د. همچنیننده رخ می، سازی قانون درونی

. (خنثی کنند) ثیر و نفوذ اجتماعی ممکن است یکدیگر راأساز و کارهای مختلف تچگونه ، خاص

های بین  توان به دنبال تفاوت  . میهست  شناختی برای سنجش این معیار، چند راهکار روش

توان روندی را مشاهده کرد  می م در جامعه هستند. به عنوان مثالکه با ه هی گشتهنجارهای مشاب

توان این  می از سوی دیگر .یابد می فزایشآن، اهمیت هنجار جدید در مقایسه با قبلی، ا اساس که بر

ها تنها دو  این نمونه؟ های هنجار قبل را دارد یا نه مسئله را بررسی کرد که آیا هنجار جدید ویژگی

سازی قانون به این روش  ، توجه به درونیخاص یتا از احتماالتند. بدون توجه به معیار یا ابزار

 سازی هنجار آشنا کند.  تواند بیش از پیش، ما را با فرآیندهای کلی مرتبط با درونی می

بین   گری میانجی در مقایسه بااز طریق بررسی تفوق یا وجود عدالت ترمیمی  در این مقاله

مجرم( در قوانین  -ن بین قربانیمجرم )گفتما -فرآیندهای قربانی  یا دیگر گونه قربانی-مجرم

. در شود می گرفتهعدالت ترمیمی بکار مورد ی هنجارها در موضوعه یا نظارتی ایالتی، راهکار مقایسه

تعداد موارد  ،۰۷8۱ی  نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داده شده است. از اواسط دهه ،۹شکل 

ه است. به عنوان قربانی مشابه بود -مجرممجرم قربانی یا   گری سازی عدالت ترمیمی و میانجی مدون

مجرم و عدالت ترمیمی دو تا سه  -گری مجرم قربانی یا قربانی ، میانجی۰۷85تا ۰۷8۰از سال  مثال

مقایسه با عدالت ترمیمی، تعداد موارد  در ،2۱۱2تا ۰۷۷3های  بین سال .بار، به صورت مدون درآمد

 ، عدالت ترمیمی2۱۱۱در سال  لبیشتر بود. به عنوان مثامجرم  -گری مجرم قربانی یا قربانی میانجی

مجرم سی و چهار مرتبه به صورت مدون  -مجرم قربانی یا قربانی  گری میانجی و تنها هفده بار

تغییری آشکار رخ داد. ورود عدالت ترمیمی  بین این دو حوزه ،2۱۱4در سال  با این حال .درآمد

مجرم  -قربانی یا قربانی -گری مجرم میانجی دار به شکلی معنیزایش یافت، اما به قوانین ایالتی اف

مجرم   گری شانزده بار، میانجی ،2۱۱8تا  2۱۱2بدون تغییر باقی ماند. توجه داشته باشید که از سال 

اگر  .مجرم در قوانین ایالتی به صورت مدون درآمد )از چهل به پنجاه و پنج( -قربانی یا قربانی

از بیست و )سه برابر شد  ورود عدالت ترمیمی به قوانین ایالتی تقریباًیابیم که  درمی، مقایسه کنیم

این خأل هر چه  ،2۱۱۷. از سال (2۱۱8در سال  ورد به شصت و یک م 2۱۱2شش مورد در سال 
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مجرم  -گری قربانی بین قوانین عدالت ترمیمی و قوانین میانجی 2 . 5 : ۰بیشتر و به میزان کنونی

دهد.  سازی عدالت ترمیمی در قانون را افزایش می کمان از فرآیند درونی در  این یافته .منجر شد

در قیاس با  وانین ایالتی رشد کرده است، بلکهنباید تصور کرد عدالت ترمیمی به سادگی در ق

 منتقل شده است. یبرتر جایگاههای قبلی فرآیندهای ترمیمی، به  گونه

 مجرم -قربانی گری مجرم قربانی/ میانجیعدالت ترمیمی و : ۹شکل 

 

 

 در، که قبالًاند  ماند که مثل سؤاالتی سخی باقی میپا االت بیؤها، س توجه به دقت داده با

بر افراد و  طوریهای خاصی دارد که  عدالت ترمیمی چه ویژگی موردشان بحث شد. به عنوان مثال

عنوان  هشده ب مجرم یا فرآیندهای توصیف -قربانی گری مقایسه با میانجی در کهثیر گذارده أنهادها ت

شود  دارد که باعث می خاصیهای  آیا عدالت ترمیمی ویژگی نتخاب شود؟ا قربانی، بیشتر -مجرم

؟ آیا ساختارهای فرصت سیاسی رددمقایسه با دیگر هنجارهای مشابه، بیشتر از آن پیروی گ در

 د؟نگذارثیر مثبت أکه بر عدالت ترمیمی ت دارندوجود 

شناختی عدالت ترمیمی ریشه دارد. عدالت  در ساختار زبان علت این مسئله از نظر من

ی متنوعی از  مجموعهو شود  میتر درک  ای وسیع ی محاوره ی کلی یا دامنه ترمیمی به عنوان نظریه

. با پذیرش هر چه بیشتر گیرد می دربرمجرم را  -گری قربانی ها، همچون میانجی ها و روش عرف



33 
 

های  نمونهاولین مجرم را به عنوان یکی از  -گری قربانی میانجی توان می اکنونعدالت ترمیمی 

ی مرتبط  دومین فرضیه  عدالت ترمیمی.ی  تمام مجموعهای از  عدالت ترمیمی درک کرد، نه نمونه

است. در بستر آموزشی،  2۱۱۱ی  بر مدرسه در اواسط دهه  مبتنی  های ها و عرف روش نتخابا

و حتی  اند نشده اجرا مجرم( به طور رایج -مجرم )یا گفتمان قربانی -گری قربانی های میانجی مدل

های جدید  سیستم بنابراین چون اخیراً .است  استفاده نشده هااز آن به هیچ وجه قعدر برخی از موا

 اصالح و نظریه اساس بر اند، هایی غیرتنبیهی را به صورت عملیاتی درآورده ها و روش واکنش

این  شاید وجود آمده است. همچنین ههای متنوع ب نیاز به استفاده از روش ،ترمیمی عدالت تر گسترده

 های عمومی مختلف جابجایی یا انتشار غیرخطی عدالت ترمیمی بین سیستم بهپاسخی  توضیحات

هویت نظری و عملی باشد  ارایرسد عدالت ترمیمی د . به عنوان هنجاری قانونی، به نظر میدباش

های رسیدگی به جرائم  سیستم بسترهای متنوع بااین  .که بتوان آن را به بسترهای متنوعی منتقل کرد

 .جدیدی اجرا شوند ی شیوهها باید به  این سیستم بسته به هر مکان، .ندکیفری متفاوتاطفال و جرائم 

  های ی خردفرآینده همه توانند سنجش نمیآمده از این معیار  دست هی بها یافته وجود اینکه بنابراین با

 توان چنین سؤاالتی را بررسی کرد. د، نمیناحتمالی را شرح ده

 ی قوانین رسمی ترمیمی بیرون از محدودهسازی عدالت  . درونی۱

سازی قانون و به طور نظری، به گسترش ماهیت عدالت  به طور نظری به درونی در این مقاله

که عدالت  بوداین استدالل ن ثباتا از نوشتن این مقالهف هداما ، شدترمیمی در قوانین ایالتی توجه 

 د.قرار گیرد تا مؤثر واقع شومورد توجه یالتی ترمیمی بهتر است یا باید به صورت مدون در قوانین ا

ها،  ها و ایده های زیادی از ارزش در حقیقت، در خود ایاالت متحده و دیگر کشورها، نمونه

یا   های ترمیمی در بسترهای رسمی و غیررسمی هست که بدون مدون ها و روش حل راه

 ۰.اند ، وارد قوانین شده سازی عملیاتی

                                                           
۰
تواند انواع فواید برهانی،   عدالت ترمیمی میآورد، اما  درمیآنکه، آن را به صورت قانون  وجود بااجتماعی، منظر جنبش از  - 

 وجود نبود باگذاران داشته باشد. به عنوان مثال، در شیکاگو،  ی مدنی و سیاست طلبان، جامعه سیاسی و استراتژیک را برای اصالح

های مرتبط با عدالت  روش ها، مفاهیم و ارزش های غیرانتفاعی های اجتماعی و سازمان قوانین یا الزامات خاص ایالتی، افراد، گروه

به عنوان ل جامعه ساز از محاف  ها مشاهده کرد، از استفاده توان در طیفی از فعالیت اند. این مسئله را می هکردیجاد معرفی و ا را ترمیمی

 ها. های عدالت ترمیمی در محله برنامه گرفته تا ایجاد حلقه های فوق فعالیت
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هیچ نوع قانون ایالتی )و حتی از  حال حاضر توجه کنید. در اورِگونبه عنوان مثال به ایالت 

بر   های عدالت ترمیمی مبتنی ای( وجود ندارد که در آن، روش کننده  لحاظ ایدئولوژیکی، دلگرم

مناطق سراسر این ایالت به عنوان بخشی از  ،2۱۱8وجود این، از سال  شده باشد. بابیان  سهمدر

حمایتی، عدالت ای  یهال های چند دیب و سیستمأی تنبیه و ت در زمینه  هایشان ها و روش مشی خط

پارکروس   ی مدرسه  ی ناحیه»ه عنوان مثال، در ب (Scanelli, 2011) .اند ترمیمی را اجرا کرده

های ترمیمی  اجرای روش زندان، به مدرسه مسیر به آموزان دانش انتقال اهشک هدف با «اورگون

 .و ناحیه شراکتی ایجاد شد« ی دادگستری اجتماعی در شهر پورتلند اداره»رخ داد که بین  ای گونه هب

(Gonzalez, 2012: 281-301) ی  ی مدرسه های عدالت ترمیمی در ناحیه های روش ولین گونها

، فرآیندهای تغییر مسیر راساسبها  این گونه .ی پورتلند استفاده شد و دیگر مدارس ناحیه پاکروس

  (Tallman, 2020) .ها استفاده کردنداز آن مالتنومادر بخش « خدمات اطفال» و شدند  سازی مدل

هایی نیستند که در صورت نبود  های آموزش و عدالت کیفری تنها مکان با این حال، سیستم

در سراسر جهان،  ۰.ط به عدالت ترمیمی ایجاد شدربوهای ابتکاری م ها طرحقوانین رسمی، در آن

ی  تمام سطوح دولت و جامعهدر عدالت ترمیمی را  اند خواسته میگذاران، وکال و جوامع  سیاست

نماد شود. این شهرها  گفته می« شهرهای ترمیمی»ها  به یکی از این مدل معموالً .کنند اردمدنی و

 .گیرد استراتژیک انجام می ارهایک هاو در آن اند ه صورت بومی درآمدهکه ب  اند های منسجمی مدل

تر ایجاد  های عدالت ترمیمی در یکدیگر، جوامعی سالم ها و روش تلفیق ارزش باتوان   می سان بدین

 مشی شهرهایی در قوانین و خطعدالت ترمیمی شاید  .ها مردم با هم برابرترندکرد که در آن

وجود دارد، اما این کار ( به عنوان یک هنجار)عدالت ترمیمی  ،هاکه در آن سازی شود درونی

قصد دارند  کنشگرانی متنوعی از  در هرکدام از این شهرها، مجموعه در عوض. اجباری نیست

مورد  در 2.، سیاسی و ساختاری تلفیق کنند های عدالت ترمیمی را در بافت اجتماعی چهارچوب

                                                           
۰
کاربردش را  تاشود  ها، به طور روزافزون قوانینی اتخاذ می بر مدرسه، در ایالت  رشد عدالت ترمیمی مبتنی خاطره با این حال، ب - 

دیب و تنبیه و أای در رابطه با ت عدالت ترمیمی را به عنوان مداخله ،همچنین قانون و سیاست فدرال ند.به صورت رسمی درآور

 کنند.  اغماض )در برابر ارتکاب جرم( و نابرابری را بررسی تا عدم اند درآورده دهنده ی تخفیفها روش از ای مجموعه

های قضایی و توانمندی سازی.  خدمات اجتماعی، مدارس، سیستم  ی ریزی و طراحی شهری، ارائه هایی همچون برنامه حوزه.  2

 از حاکمیت خوب است.اندازی  ها و چشم ای از ارزش طور همزمان، یک سیستم، مجموعه به بنابراین، عدالت ترمیمی
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سازی  مدون با این حال ،هست  جوابی االت بیؤ، س متحده ی عدالت ترمیمی در ایاالت آینده

شان  سازی به عملیاتی بیش از پیش، های کنونی دوباره ارزیابی و شود نگرش می باعثروزافزونش 

 های رسمی حقوقی توجه شود.  درون و بیرون از قانون و سیستم

 گیری نتیجه

ی آموزش و  از طریق بررسی پیدایش عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری جدید در زمینه در این مقاله

های این تحقیق، ویژگی قانونی و  گسترش یافت. براساس داده  ام ی اثر قبلی دیب و تنبیه، دامنهأت

سازی عدالت  درونی ر حال گسترش یافتن است. بنابراینرسمی عدالت ترمیمی در ایاالت متحده د

ها و  ، بلکه باید اینطور تلقی کرد که این مسئله در سیستمدانست را نباید جدای از سیستمترمیمی 

 های مختلف درحال توسعه یافتن است. شاخص

شان  سازی عملیاتی رمیمی در قوانین ایالتی و همچنینتوجه به حضور روزافزون عدالت ت با

شود. به منظور  دیده می دیگر منابع بین چنین تحقیقاتی در نیاز به انجامدر چند سیستم عمومی، 

کند. اول  می  داخلهدر این زمینه، م ،ی نظری و تجربی در منابع، این مقاله به دو روشیبررسی خأل

سازی هنجارها در قانون پیشنهاد  چهارچوب نظری جدیدی برای سنجش درونی اینکه، در آن

شده در   های ارائه بندی خاص، دستههایی  اساس مجموعه داده وجود آزمایش شدن بر شود. با می

ها جامع  بندی روند. این دسته الملل و حقوق آمریکا بکار می اندازهای حقوق بین این مقاله در چشم

هدفشان این است که هر چه بهتر، چگونگی  بلکه ،نیست فرد  به منحصر سویه، و به صورت دو

به صورت تجربی،  اینکه، در این مقالهح دهند. دوم هنجارهای جدید در قانون را شر پیدایش

آمده   دست ههای ب اساس داده شود. بر سازی کنونی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی بررسی می مدون

دار پدی ،پنجاه ایالت، عدالت ترمیمی به عنوان هنجار حقوقی جدیدی درگرفته  از نظرسنجی صورت

ن باشد، مشروعیت عدالت ترمیمی در قوانین در سطح خرد یا کال شده است. بدون توجه به اینکه

ها  ، اما این تفاوتها های آشکار بین ایالت تفاوت وجود بارا پیش رو دارد.  امیدوارکننده مسیر کامالً

های کلی  یافتهاهمیت از  همچنین .شود قیقاتی مفید باشند که در آینده انجام میتوانند برای تح می

 د. شو نمی کاسته این پروژه
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گیری که عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری قانونی  این نتیجههای علمی گوناگون،  در حوزه

در اجرای روزمره قوانین هم مفید  جای گذاشته و همچنین را از خود بر مهمیثیرات أتپدیدار شده 

شناسی عدالت ترمیمی به عنوان هنجاری قانونی دانشمندان  رسمیت بوده است. از لحاظ تجربی، به

ها، ساز و تحقیقاتی که در آن مثلهای جدید تحقیقاتی توجه کنند،  کند تا به حوزه وادار می را

تواند  هایی می شود. چنین بررسی سازی قانون، آزمایش می ثیر اجتماعی در فرآیند درونیأکارهای ت

خواهند در  های ارزشمندی بدهد که می درس مربوطه های و کمیته ی مدافعوکالقضات، به 

های قضایی،  توانند در حوزه ها میآن نین. همچا پیش ببرندشان، قوانین مشابهی ر های قضائی حوزه

عدالت  ،همچون انتخاب سیستم، تغییرات در قوانین ایالتی را توجیه کنند. به عنوان هنجاری قانونی

اکنون از  .درک شده است در سراسر کشور شاشباع ،دقیقبه طور خصوص،   هو ب پذیرفتهترمیمی 

در قانون   کننده االتی در مورد مبانی اخالقی در علم حقوق یا عوامل حمایتؤطریق پرسش س

تحقیقات تجربی و نظری را خواهند  میدانشمندان های عدالت ترمیمی،  روشاساسی در فرآیندها و 

های جدید را بررسی  حوزه های کنونی، بیرون از سیستمدر اولویت قرار دهند. از سوی دیگر، شاید 

 عدالت ترمیمی بیابند.مورد درهایی  حل راه کنند تا

های کاری تحقیقاتی محدود نیست.  های این تحقیق تنها به برنامه با این حال کاربرد یافته

درمورد عدالت ترمیمی به همراه پذیرش سیاسی و اجتماعی   گسترش  این چهارچوب قانونی روبه

   پذیرفته و دیگر افراد تأثیر استادانگرایان،  تواند عالمتی مهم برای جوامع، عمل می  ترش گسترده

ی وسیعی از مسائل مرتبط با عدالت،  دامنه برایتواند  برای این افراد، عدالت ترمیمی می .باشد

حل باشد.  های آموزشی، یک راه محیطی و نابرابری عدالتی زیست ، بیهمچون آسیب نژادی

سازی و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی شرایط جدیدی را ایجاد کرده که از  درونی

توانند به طور روزافزون، درمورد کاربرد عدالت  گذاران می طریقشان، وکال، قضات و سیاست

باید توجه داشته های حقوقی، تصمیم بگیرند. آکادمی حقوق ترمیمی در مراحل گوناگون فرآیند

عدالت ترمیمی به صورت مدون درآمده است. این  ها، به نوعی ی ایالت باشد که تقریباً در همه

مورد های حقوق در های درسی در دانشکده نیاز فوری به افزایش توجه به برنامه حاکی ازمسئله 

 پیش بینیخوبی،   ی حقوق به دانشجویان رشته شاید سرانجام .دروس مرتبط با عدالت ترمیمی است

هایی کار  در سیستم ثرؤنشده باشد که نیازهای مشتریان و اربابان رجوعشان را بیان و به شکلی م
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به  .کنند میهای عدالت ترمیمی استفاده  حل ها، فرآیندها و راه کنند که به طور روزافزون، از روش

ی عدالت، همچون  هایی برای مسائل کنونی در زمینه حل مند به ایجاد راه دانشجویان عالقه عالوه

م کنونی عدالت محکوم نمودن تعداد زیادی از مردم به مجازات حبس،  باید از طرز کار سیست

 طرز کار ساختارهای جایگزین را هم درک کنند. و  کیفری آگاه باشند
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