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صــد و یازدهمین

وندالهاچهکسانیهستندوپدیدهوندالیس مچیست؟

بشناسی
آسی 

ام امروز ،هزار و
یریه ایــن ضمیمه
یســ ِ
زندگ 
ـی تحر
که بههمــت اهالـ ِ
شــمارهای اســت
ش تولیــد شــده و
همیشــههمراه
شــما مخاطبــان
ضمیمــه روزانــه
و حمایــت
یســام،
ده اســت .زندگ 
دســتتان رســی
رسال قبل متولد
بــه
ان چها
هخراسان ،تابست ِ
گی روزنام
یازده شــماره ،به
سبکزند ِ
این هزار و صد و
ام
تمام اینروزها ،تم ِ
اثیرگذاری مثبت
شــد و
ید ت
شــما و به ام ِ
خوب کردن حال
یشود .ما را
هوای
چاپ شده و م 
کوچک -تولید و
هرچندبا شماره پیامک
از نقد و نظراتتان
بخوانید و
روممان نکنید.
 ۲۰۰۰۹۹۹مح

نسیم سهیلی

حتماتابهحالبهچشمتانخوردهافرادیاسمخود،تبلیغکاالوخدماتشان،ابیاتشعر،دلنوشته،خاطره،فحشوناسزا،نقاشی
وچیزهاییازاینقبیلرارویآثارتاریخیوباستانیواموالعمومی(مثلصندلیاتوبوس،دیوارهپلهبرقی،پلهایعابرو)...حک
کردهاند!یکحرکتعجیبوناراحتکنندهکهنسخهمجازیاشهم،همانبهاصطالح«ترول»هایشبکههایاجتماعیانــد
شکلسنتیومدرنپدیدهایبهاسم«وندالیسم»
کهباکامنتهایفحشوناسزا،صفحاتچهرههایشناختهشدهراآماجحملهقرارمیدهند.دو
ِ
کهامروزمیخواهیمبیشترباابعادآنآشناشویم.

وندالیسمچیست؟

وندالیسمبهمعنایتخریبمیراثواموالعمومیاستکهیکناهنجاریاجتماعیبهحسابمیآید
وآنرادرزمرهانحرافاتوبزهکاریهایجوامعجدیددستهبندیمیکنند.وندالیسمعکسالعملی
خصمانه و واکنشی کینه توزانه به برخی از فشــارها ،تحمیل ها ،نامالیمات ،اجحافها ،شکستها
و ..است .نوعی روحیه بیمارگونه که تمایل به تخریب آگاهانه ،ارادی و خود خواسته اموال و متعلقات
عمومی اســت .ناســازگاریهای حاکم بر روابــط فرد و جامعه ،تضعیف و فروپاشــی اخــاق ،تزلزل
نهادهای جامعه مثل خانواده و مدرســه در انتقال ارزشهای اجتماعی ،سلطه شرایط نابههنجار بر
جامعه و ...میتواند از دالیل شکلگیری وندالیسم باشد.
شـدت بـروز وندالیسـم از خفیـف (ماننـد دیوارنویسـی ،رنـگ پاشـی روی تابلوهـا ،پنچـر کـردن
خودروهـا ،خطانداختـن خودروهـای پارک شـده ،یادگاری نوشـتن روی تنـه درخت و آثـار تاریخی
میزان
و )...تا شـدید (مانند شکسـتن شیشـههای مغازههـا و غارت آنها در هـرج و مرجها) بسـته به
ِ
ایـن اختلال در افـراد ،شـکل میگیـرد .وندالهـا یـا خرابـکاران از قدیـم االیام وجـود داشـتهاند اما
کارشناسـان معتقدنـد «وندالهـای کهـن» چیـزی را ویـران میکردنـد کـه خـود نسـاخته بودنـد اما
«وندالهـای مـدرن» چیـزی را نابـود میکننـد کـه خودشـان آن را سـاختهاند؛ فرقـی نـدارد یـک
سـاختمان یـا یـک قهرمان.

وندالها چه کسانی هستند؟

وندالهایاتخریبگرهابهطبقهیامنطقهخاصیازاجتماعیامنطقهخاصیازشهرتعلقندارندوتنهادر
محدودهمشخصیازشهربهخرابکارینمیپردازندوفردخرابکاربرایانجامفعالیتنابههنجارخود،
هیچمحدودیتزمانیومکانیقائلنیست.البتهمواردیچونوجودخردهفرهنگهاومهاجرنشینی
دریکمحدودهمشخصازشهر،میتواندازعواملموثربربهوجودآمدنپدیدهوندالیسمباشد.ضمن
این که این پدیده نابه هنجار اجتماعی که نوعی هرج و مرج طلبی شهری و ضد رفتارهای شهرنشینی
تلقی میشود ،بیشــتر از همه در بین نوجوانان و جوانان دیده میشــود .افرادی که با سرخوردگیها،
شکستهاوناکامیهایمختلفدرزمینههایتحصیلی،حرفهای،مالی،خانوادگیواجتماعیمواجه
بودهودارایشخصیتیپرخاشگر،بیثبات،ضداجتماعی،ناآرام،انتقامجوودرعینحالمأیوساند.
جامعهشناسهایغربی،وندالیسمرایکبیماریمدرندانستهاندکهبهعنوانیکمعضلاجتماعیتا
نیمقرنپیشاصالمطرحنبودهووجودنداشتهاست.
آمارهادرایراننشــانمیدهدکه 67درصدازافراددستگیرشدهوندالدرگروهسنّی 10تا 25سال
قراردارندکهدرآنسهممردانبیشتراززناناست،بهطوریکه 75درصدرامردانو 25درصدرازنان
تشکیلمیدهند.بهلحاظتحصیلیهم35/4درصدتحصیالتراهنماییو22/9درصدتحصیالت
ابتداییداشتهاند.همچنینمواردوندالیسمدرمناطقشهریبهمراتببیشازمناطقروستاییاست.

بررسی ریشههای شکلگرفتن یک اختالل فردی و یک معضل اجتماعی
● ●تضادطبقاتی

افزایش چشــمگیر فاصلــه میان طبقــات اجتماع
خاســتگاه عمده وندالیســم محســوب میشــود.
اختالفطبقاتینوعیحسبیعدالتیوخصومت
رابهجامعهالقامیکند،جوریکهافراد،برتریهای
شــهروندی را برنمیتابند .مفاهیمینظیر تقسیم
شــهر بــه بــاال و پاییــن و وجــود حاشیهنشــینی در
شــهرهای بــزرگ ،از تفــاوت در بهرهمندیهــای
شــهروندی و تســهیالت رفاهی زندگی اجتماعی
حکایت میکنــد و منبعی بــرای تولیــد رفتارهای
خصمانهوعصیانگریطبقاتیمیشود.

وندالیسم چگونه زاده میشود؟

● ●ضعف تربیت اجتماعی

نظــام تربیتــی هــر جامعــه از ریشــههای دینی،
اخالقی ،تاریخــی و قانونی آن شــکل میگیرد.
ضعف این نظام بزرگترین نارســایی یک جامعه
محســوب میشــود .بیارزش دانســتن میراث
فرهنگیواموالومنافععمومی،مهمترینآسیب
ضعف آموزش مهارتهای اجتماعی به آدمهای
یک جامعه اســت .وندالیسم ریشــه در ناپختگی
فــردی ،ضعفهای فراینــد اجتماعی شــدن در
مرحلــه عمــل و فقدان آمــوزش و اطالعرســانی
درباره تاریخ و فرهنگ و محیط دارد.

● ●هیجانهایروحی

هیجاناتروحیاعمازخشموعصبانیت،ناکامیو
تمایلبهخودنمایی،معموالبهتخریبمیانجامد.
هنگامــی که فضــای اجتماعی و شــرایط عمومی
به فــرد اجازه «ابــراز» وجود ندهد عقــده متراکم،
او را بــه «ابــراز» خود بــه قیمــت صدمــه و نابودی
اموال عمومی و آثار باســتانی سوق میدهد .رها
شــدن انــرژی عقدههــای ســرکوفته خانوادگــی
و اجتماعــی ،ناکامیهــای فــردی و جمعــی و
محرومیتهــای فرهنگی هم از دیگــر هیجاناتی
است که به خرابکاری منجر میشود پرخاشگری

یک جامعهشناس درباره ماهیت ،دالیل ،آسیبها و راهکارهای مقابله با وندالیسم میگوید

راههای مقابله با وندالیسم چیست؟

«حامــد بخشــی» دکترای جامعهشناســی
و مدیرگــروه جامعه گردشــگری جهاد
دانشــگاهی خراســا نرضوی ،در
خصــوص ماهیــت ،دالیــل ،آســیبها
و راهکارهــای مقابلــه بــا وندالیســم ،در
گفتوگو با زندگیســام میگوید« :هر گونه
رفتاری که بــه صــورت عامدانه و آگاهانــه انجام
میشــود و بــه امــوال عمومــی آســیب میزنــد،
وندالیسم است و طبقه بندی مشخصی ندارد اما
معموالزمانیکهتخریب،ناظربهاشیاوپدیدههای
فرهنگیباشد،وندالیسمفرهنگیناممیگیرد.
برخی وندالیسمها از جنس صدمه به اشیا است،
برخی سروشکل هنری دارد مثل گرافیتیهایی
کــه روی دیوار کشــیده میشــود و برخــی هم به
شــکل تخریبهای مجازی پای پستهای افراد
در صفحات شخصیشان است.
● ●مهمترین ریشهها و آسیبها

یکی از ســازوکارهای دفاع روانی برای تســلط بر
محیط و کسب آرامش است .خشم و پرخاش زاده
موقعیتهای نامطلوب اســت کــه در رویارویی با
اشیا ،خودش را به شکل ویرانگری نشان میدهد.
● ●ضعف در اعمال قانونی مجازات

درباره تخریب امــوال عمومی قوانینی وضع شــده
ازجملــه ۶مــاهتاســهســالحبــس.امامتاســفانه
ســختگیری چندانی در اعمال آن وجود ندارد .به
طورکلعللوقوعوندالیسممجموعهایدرهمتنیده
ازمشــکالتفردی،فرهنگیواجتماعیاســتکه
نبودنظارتوپیگیریقانونی،آنراتشدیدمیکند.

«آنومی» یا ناهنجاری اجتماعی ،مهمترین زمینه
شــکلگیری وندالیســم اســت .یعنــی افــرادی
که پیوســتگی و انســجامی بــا جامعه ندارنــد و به
هــر دلیــل ،پــس زده شــدهاند یا خودشــان حس
طردشــدگی دارند ،دلیلی نمیبینند عصبانیت
شــان را روی آثار باســتانی و اموال عمومی تخلیه
نکننــد .دومین دلیــل مهــم ،عصبانیت افــراد از
ناکامیهایشــان مثل طبقــه اجتماعی کــه به آن
تعلق دارند است و دلیل سوم ،نیاز به ابراز وجود و
هویتکهدراینمورد،هدفاصلیتخریبنیست
ولی افراد میدانند که کارشــان منجر به تخریب
میشود مثل دیوارنویسی و گرافیتی .وندالیسم
از یک سو باعث هزینههای فیزیکی و مادی برای
احیا و بازسازی آثار و اموال تخریب شده است ،از
دیگرسوبهنازیباییشهروازبینرفتنآثارتاریخی

و باســتانی میانجامــد و در مرحلــه بعد ،به
شیوع رفتارهای وندال منجر میشود.
درواقعوقوعهروندالیسم،رفتارمشابه
دیگری را در این زمینه ترویج میکند.
● ●چار هسازترینراهکارها

اگر افراد وســایل عمومــی را تخریــب میکنند،
به این دلیل اســت که دیگــر آن را جزو امــوال خود
نمیداننــد ،پیوندی بــا آن حس نمیکننــد و جزو
هویت و پیوستگی شان با اجتماع نیست؛ بنابراین
اگرماپیونداجتماعیافرادباجامعهراتقویتکنیم،
یعنی فرد احســاس کند در این جامعــه جایگاهی
دارد ،وندالیســم کنترل خواهد شــد .فارغ از این،
از منظر نظریه «پنجرههای شکســته» هم میتوان
به ایــن موضوع نــگاه کرد؛ بــه این معنی کــه اگر ما
محیطیمرتبداشتهباشیم،وندالیسمدرآنشکل
نمیگیردامااگرمحیطیصدمهدیدهباشــد،مثل
خانهایکهپنجرههایششکسته،افرادبهشکستن
باقیپنجرههاترغیبمیشوند.اینطوریاستکه
حذفسریعوندالیسموزدودنآنازچهرهجامعه،
واکنشازس ِرخشم
بسیارضروریاست.وندالیسم
ِ
و بهواســطه ناآگاهــی و نداشــتن علم کافــی برای
ارزش آثار باستانی و اموال عمومی است .بنابراین
افزایشآگاهیعمومی،آموزشوفرهنگسازیاز
طریقخانواده،مدرسه،نهادهایفرهنگیووسایل
ارتباط جمعی میتواند راهــکار اولیه و مهم مقابله
بااینپدیدهضداجتماعیباشــد.توجهبهمسائلو
مشکالتنوجوانانوجوانانورفعنیازهایآنانهم،
مرحلهبعدمقابلهبااینپدیدهاســت.ازسویدیگر
رفعتبعیضهاوبیعدالتیهاودرکنارشبهوجود
آوردن زمینههایی برای مشارکت مردم در نظارت
برآثارباستانیواموالعمومی،ازدیگرراهکارهای
مقابلهبااینپدیدهاست.
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