وندالسیم 1چیست؟
وندال 2کیست؟

مروری بر نقش و جایگاه مبلمان شهری و رابطهی آن با رفتارهای وندالیستیک

3

کاوه زال نژاد

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده
ش��هر مدرن فضایی اس��ت که در آن بس��یاری از مفاهیم از جمله زیبایی معنایی دگرگون مییابد .شهر مدرن متنی است مشحون از
نشانههای متنوع و متمایز و رسانهای است گسترده .خواندن این متن و درک معانی مستتر در آن ،راههای خاص خود را دارد.
یکی از این راهها ،نگاه به متن شهر از منظر فرهنگ عامهپسند 4است ،فرهنگی که شاید بتوان آن را مهمترین بنیاد شهر مدرن تلقی
کرد .مقالهی حاضر از روش توصیفی -تحلیلی با مرور بر برخی از ویژگیهای ش��هر به معنای جدید آن به بررس��ی رابطهی بین فرهنگ،
مبلمان شهری و رفتار وندالها در محیطهای شهری میپردازد.
کلیدواژهها:
مبلمان شهری ،وندالیسم ،فرهنگ شهروندی
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مقدمه

ش��هر مجموع��هاي از عوامل زنده و پوياس��ت كه ژن هويت
بخش��ي آن در طول زم��ان انتقال مي ياب��د و عناصر و عوامل
تش��كيل دهندهی محيطهاي آن اعم از س��اختمانها ،عناصر و
تجهیزات و ميادين ،مخلوق روح خالق س��اكنان آن اس��ت (لیف
شوتز.)43 ،1379 ،
معض�لات ش��هري كه پ��س از انق�لاب صنعت��ي و افزايش
ش��ديد جمعيت در ش��هرهاي جهان غرب رخ نم��وده ،عدهاي –
رفرميستها –5را بر آن داش��ت تا به دنبال يافتن راه حلي براي
مسائل شهري در بطن وضع موجود باشند (طرح تفصیلی تبریز،
.)43 ،1359
امروزه نقش مبلمان شهري در خدمترساني به شهروندان هر
شهر بر كسي پوشيده نيست .اما مسئولين امر و دست-اندركاران
امور شهري معتقدند كه گذشته از امر خدمات رساني ،حفظ هويت
و زيبايي س��يماي ش��هري نيز از اولويتهاي بااليي برخوردار

است .چنانچه بعض ًا مش��اهده ميشود با گسترش بيضابطهی
بس��ياري از شهرهاي بزرگ و افزايش جمعيت ،رفته رفته تسلط
مس��ئولين شهري به كنترل اوضاع اجتماعي و پرداختن به امور
سيماي ش��هرها و س��اماندهي آنها كمتر از گذشته ميشود و
گاهي هويت حفظ س��يماي بصري در زير پوشش عملكردها و
پاس��خ به نياز روزمرهی ش��هروندان به فراموشي سپرده مي
شود .در بعضي موارد نيز به جرئت مي توان گفت هجوم بيرويه
و حساب نش��دهی جمعيت از روستاها و شهرهاي كوچكتر به
شهرهاي بزرگ و به ويژه كالن شهرها و در نتيجه نياز بيشتر به
خدمات ش��هري مناسب ،باعث به وجود آمدن سيمايي نامناسب
و اغتش��اش در هويت و كالبد شهر ميش��ود .به طوري كه در
بس��ياري از موارد براي پاس��خگويي به نياز شهروندان در امر
خدمات ش��هري ،دقت فداي سرعت شده و حفظ هويت و زيبايي
به ويژه در مبلمان ش��هري قرباني نيازهاي مقطعي و نسنجيده
روزمره شهر ميشود (زندیه و زندیه.)1 ،1385 ،

روش تحقیق

روش تحقيق علمي به روشي گفته ميشود كه «كليهی وسايل
و مراحل جمعآوري سيس��تماتيك اطالعات و نحوهی تجزيه و

تحليل منطقي آنها را براي نيل به يك هدف معين داش��ته باشد»
(نبوي.)9 ،1376 ،
نوش��تار پيشرو ،طيف��ي از روشهاي توصيف��ي ،تحليلي و
موردي در بس��تر مطالعات كتابخانهاي و ميداني و اس��تفاده از
شيوههاي تحقيق مرور متون ،منابع و اسناد تصويري و مشاهده
به عنوان ابزار جمعآوري اطالعات سود جسته است.

فرهنگ شهروندی

پيش از آن كه س��يما و منظر ش��هري در ايجاد فرهنگ مؤثر
باشد .اين س��يما و منظر شهري است كه متأثر از فرهنگ است.
آنچه در شهر اتفاق ميافتد بازتاب فرهنگ آن شهر است.
اساسيترين و آش��كارترين نياز در جامعهی شهري ،احترام
به حقوق ديگران و مش��اركت در امور ش��هر و نهادينه ساختن
قوانين شهروندي ميباشد .براي بنياد شهر مطلوب شايد بهترين
راه ،ايجاد فرهنگ خود كنترلي در افراد اس��ت .اين روش بهويژه
در خص��وص رفتارهاي ضد اجتماعي مؤثرترين و كارآمدترين
شيوه به نظر ميرس��د .پيامد فرهنگ نظمپذيري و خود كنترلي،
نهادينه ش��دن قوانين ش��هروندي خواهد بود و شهر فرهنگي از
ش��هرونداني با فرهنگ بهوجود خواهد آم��د (صاحب محمدی،
.)4 ،1385
بر اساس مباحث مطرح شده ،پديدهی شهرنشيني در جامعهی
ما به دنبال خود مسائل آسيبشناسي فراوان و پيچيدهاي داشته
اس��ت كه مديريت ش��هري را با عرصهها و حوزههاي جديدي
مواجه ميس��ازد؛ عرصههايي كه غالب ًا مبهم ،ناشناخته و ناآشنا
اما از سوي ديگر بسيار مهم و حياتي هستند.
اين قلمرو چيزي نيس��ت جز قلمرو فرهنگ شهري كه تنها به
مجموعهاي از مراكز ،س��ازمانها و نهادهايي فرهنگي ش��هري
محدود نميش��ود ،بلكه تا عناصر ذهني و نمادين حيات شهري
پيش مي رود (غراب.)93 ،1380 ،
اثاثههای ش��هری مانند بس��یاری از محصوالت��ی که مورد
6

استفادهی عموم میباش��ند از برخورد افراد تخریبگر در امان
نیس��تند .تخریبگرایی به معنی صدمه زدن به اموال دیگران از

طریق اعمال خش��ونتآمیز است .مس��لم ًا هدف ما تعریف انواع
مختلف وندالیس��م و یا تحلیل ریش��ههای آن نبوده؛ بلکه ارائهی
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بعضی راههای مقابله از طریق پیش��گیری و پیشبینی از دیدگاه

دکت��ر محمد معی��ن ،معنی فرهنگ را « تربی��ت مجموعه آداب و

طراحی تجهیزات شهری است که به طور مختصر در ذیل آورده

رس��وم ،مجموعه عل��وم و هنرهای یک قوم » ذکر کرده اس��ت

میشود:

(معین .)806 ،1383 ،ش��کویی معنی فرهن��گ را این گونه آورده

 -مق��اوم نمودن محصوالت به وس��یلهی اس��تفاده از مواد

اس��ت :مراد ما از فرهنگ ،همان نشانههای یگانگی جمعی است.

صحیح یا جایگزین (مانند انتخاب صفحات پالس��تیکی شفاف از

فرهنگ هم به منزلهی ش��یوهی زندگی ش��امل عقاید ،نگرشها،

جنس پلیکربنات به جای شیشه)

زبانها ،عادات ،نهادها ،و ساختارهای قدرت و هم در برگیرندهی

 دور نگهداشتن ادوات از دسترس افراد (مانند قرار دادن درارتفاع)

عملکردهای فرهنگی نظیر ش��کلهای مختل��ف هنری ،نصوص،
معماری ،کاالهای تولید انبوه و نظایر اینهاست (شکویی،1375 ،

 مراقب��ت و تعمی��ر م��داوم ب��ه منظ��ور بیانگی��زه کردنتخریبگرایان

.)328
ژان باس��تیه و برنارد درز در کتاب «شهر» ،فرهنگ را چنین
8

9

 -پنهان کردن اتصاالت و جزئیات تا حد امکان و یا استفاده از

برش��مردهاند« :فرهنگ ثمرهی میراثی در ه��م آمیخته از زبان،

اتصاالت «ضد تخریب» (مانند پیچهای مخصوص که با ابزارهای

مذهب مس��لط ،ادبیات ،تاریخ ،میراث معماری ،هنری ،موسیقایی

معمول ،قابل باز شدن نیستند).

و نیز سنتها و عادتهاس��ت که نوع تغذیه و آشپزی را هم در

 -در معرض دید عموم قرار دادن اثاثهی شهری

بر میگیرد» .فرهنگ در س��یمای ش��هر به صورتهای مختلف

 -اس��تفاده از حفاظهای خارجی (نردهه��ا ،حصارها ،و )...به

متجلی میش��ود؛ با سبکهای معماری ،ش��یوهی تزئینات ،نوع

گونهای که برای سایرین ایجاد مزاحمت نکند.
 به کارگیری اتصاالت مطمئن (مانند قفلهای ضد حرارت ولولههای مخفی) و پرهیز از درزهای فاصلهدار
 ثابت کردن مبلمان در زمین و یا باال بردن وزن محصول بهگونهای که قابل جابهجا شدن نباشد.
 -نورانی نمودن محیط استفاده (پورابوطالب)9 ،1385 ،

پیشینه و مفاهیم فرهنگ

مفهوم فرهنگ ب��راي اولينبار در اواخر قرن نوزدهم ميالدي
توسط انسانشناس��ان مورد استفاده قرار گرفت .اولين تعريف
واضح و كامل توسط انسانشناسان بريتانيايي «ادوارد بورنت
تايلو »7ارائه شده كه در سال  1871فرهنگ را چنين تعريف كرده
است :يك كليت پيچيده شامل دانش ،اعتقاد ،هنر ،قانون ،اخالقيات،
آداب و رس��وم و س��اير توانمنديها و خصلتهاي کسب شده
توس��ط انس��ان به عنوان عضوي از جامعه (حمب��زي،1386 ،
 .)8فرهن��گ را ميتوان به عنوان مجم��وع ويژگيهاي رفتاري و
عقيدتي اكتسابي اعضاي يك جامعهی خاص ،تعريف كرد (كوين،
.)37 ،1384
از فرهنگ تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است .فرهنگ فارسی
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مصالح ساختمانی و جز اینها (باستیه و برناردرز)149 ،1377 ،
مجموع��ه ارزشها و هنجارها ،فرهنگ خوانده میش��ود که در
قالب اعتقادات ،هنر ،اخالق ،قانون ،آداب و رس��وم و سمبلهای
مشترک ظاهر میگردد (.)Rapoport, 1977, 15
بنابراین فرهنگ شهری به لحاظ ساختاری و کاربردی پدیدهای
جدید و حاصل دوران مدرن اس��ت و مس��تلزم صرف زمان و
تالش بیشتری است تا نهادینه و کارآمد شود (,Barnett, 2994
 )3و (معین .)23 ،1383 ،در فرهنگ ش��هروندی با مجموعهای از
هنجارها و ارزشهایی روبهرو هستیم که انعطافپذیری بسیاری
دارند .این امر ناشی از وجود تفاوتها و تنوعات فرهنگ شهری
یا خرده فرهنگهای شهری شکل میگیرد .این مسئله موجب شده
که روششناسی مطالعهی فرهنگ شهروندی با نوعی تطبیق که
امکان مقایسه بین تفاوتها و تنوعات فرهنگ شهروندی یک شهر
را بیان میکند ،ارائه ش��ود و بیانگر این اس��ت که فرهنگ ،امری
شهروندی است که از یک فرد تا مجموعهی بزرگی از گروههای
جامعه که به طور نس��بی قابل بررس��ی است را مطالعه میکند.
از نظر ترنر ،ش��هروند فرهنگی« ...به مشارکت فرهنگی افراد در
جامعه مربوط میش��ود و شهروند فرهنگی کسی است که خود
را نس��بت به مشارکت در امور مربوط به فرهنگ عمومی جامعه

مسئول بداند» (نقی زاده.)184 ،1385 ،

از منظر رابطهی ش��هروند و دولت بررسی کرد .همان طور که

فرهنگگرایان شهری ،شهر را معمو ًال کانون یادگیری اکتسابی

که فالکس میگوید ،ش��هروندی یک مفهوم پویا ست ،که برای

ارتباطات جمعهای خصمانهی سروصدا ،جاه طلبی ،فردگرایی،

تأمین واقعیاش باید به فراسوی دولت بسط یابد و فرهنگ را در

آزادی ،تنهای��ی و گمنامی ،بدی و زش��تی ،ب��ی تفاوتی ،تعقل و

بررسی آن مورد توجه قرار داد( ».فاضلی.)2 ،1386 ،

10

خردورزی ،ابزار گرایی ،نقشها و روابط رسمی و غیرشخصی،

فرهنگ ش��هروندی مانند س��ایر عناصر فرهن��گ با توجه به

عقالنیت و حسابگری روح ،سودجویی و مادگرایی ،قانونگرایی،

موقعیت ،کارکرد یا وظیفهی اجتماعی که بر آن محول شده ،باید

س��طحی و تصنعی ب��ودن روابط ،کانون تقس��یم کار پیچیده و

بررس��ی گردد .پس هنگامی که «صحبت از فرهنگ ش��هروندی

تخصصی شدن کارکردها ،مشارکت سیاسی ،انسجام اجتماعی،

میش��ود بیشتر به نوع رابطهی آن با س��ایر پدیدههای فرهنگی

تغیی��رات اجتماعی و تح��رک فرهنگی ،قدرت و ث��روت و منبع

و اجتماع��ی توجه میکنیم .در حالی که در زبان فارس��ی امروز

اطالعات و نوآوری میدانند (افروغ.)110 ،1377 ،

به اخالق ش��هروندی این پدیده استناد میشود .یعنی وظایفی که

در عصر حاضر فرهنگ ش��هروندی ی��ک ضرورت اجتماعی

ش��هروندان در یک شهر نس��بت به نهادهای اجتماعی و یا سایر

است که به صورت سازهی اجتماعی ناشی از بسترهای اجتماعی

شهروندان دارند و یا حداکثر به نوعی حقوق .در حالی که از نظر

و فرهنگ��ی جامعه همراه با تنوع فرهنگها ،معانی مختلفی را در

ما فرهنگ ،پهنههای شناختی بسیار گستردهتری را در بر میگیرد.

جامعه شکل میهد .بر این اساس به طور کلی شهروندی یک نوع
قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلس��له حقوق متقابل «دولت بر

ش��هروندی یعنی روابط قراردادی میان آنها میتواند این ُحسن
را در بر داشته باش��د که تعدادی از مردم متوجه مباحث مطرح

مردم و مردم بر دولت» و همچنین یک احساس مشترک عمومی

شده بشوند و بتوانند با توصیههایی که برای مثال در زمینههای

نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدودهی مشخص است

اخالقی یا حتی رعایت حقوق و استفادهی درست از فناوریهای

(عاملی.)168 ،1380،

شهری میشود خود را منطبق کنند» (فکوهی.)2 ،1387 ،

الزمهی حل مسائل شهری ،بحرانهای شهرنشینی و اصالح
رفت��ار ش��هروندان ،وجود یک فرهنگ مناس��ب ش��هروندی و
شهرنشینی اس��ت که این مقوالت جزو پایههای اساسی و دوام
شهری میباش��ند و همهی اجزای یک زندگی شهری باید با در
نظر گرفتن نقش فرهنگ در مناس��بات اجتماعی شهر ،تأسیسات
شهری ،نظام حمل و نقل ،کالبد شهر و کاربردهای شهری سعی
کنند ،تعادل الزم را بهوجود آورند .پس این نکتهی اساس��ی که
در تبیین ُبعد فرهنگ ش��هروندی باید اش��اره شود این است که

«نمیتوان شهروندی را صرف ًا از منظر حقوقی و قانون یا صرف ًا

(تصویر )1

وندالیسم

ونداليسم يا دشمني با علم و هنر ،وحشيگري و تخريب عمدي،
يكي از آس��يبهاي اجتماعي جوامع امروزي است كه بيشتر در
جوامع شهري بروز ميكند و با تخريب فضاي شهري خسارات
زيادي بر شهر وارد مينمايد (رضوی.)59 ،1385 ،
به طور کلی تخریب به دو گروه عمده قابل تقسیم است:
الف .تخریب عمدی (وندالیس��م) :به طور کلی اشیای عمومی
در محلهای��ی ک��ه دور از جمعیت قرار گرفتهان��د و یا نحوهی

(تصویر )2

(تصویر )3
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استفاده از آنها به نوعی است که فرد زمان بیشتری را با آنها

طریق ویرانگری ،وحشیگری ،شرارت ،خرابکاری و باجگیری به

میگذارند ،بیشتر در معرض تخریب قرار دارند و این مسئله در

فعالیتهای خود جهت میدهند .با این وجود میان وندالیس��م و

مورد برخی از اجزا مانند نیمکت با نسبت باالتری را رخ میدهد.

دیگر انواع جرمها مانند سرقت ،آدمربایی و اغتشاش تفاوتهای

این نوع تخریب بیشتر به صورت حک نام افراد ،تراشیدن رنگ،

معناداری وجود دارد .امری که کمتر بدان توجه ش��ده اس��ت و

کندن قطعات تشکیلدهنده و سوزاندن بروز میکند.

موجب شده تا موضوع وندالیسم آنقدر گسترده شود که دیگر

ب .تخری��ب غیرعم��دی :این نوع تخریب نی��ز معمو ًال به دلیل

عدم استفادهی صحیح از آنها ،مث ً
ال نشستن روی پشتی نیمکت
(ب��ه دلیل خیس بودن کفی آن) و یا جابهجا کردن اجزای مبلمان
واعمالی از این دست صورت میگیرد .این نوع تخریب میتواند تا

وندالیسم همه چیز را شامل شده و لذا هیچ حوزهی مخصوصی
را شامل نمیشود (عبداله خانی.)7 ،1386 ،
به نظر جرمشناسان ،11وندالیسم به عمل آسیبرسانی اشیاء

گفته میش��ود و عمدت ًا متوجه اموال و اشیاء است تا اشخاص؛

حدی به ضعف طراحی و ساخت محصول مرتبط باشد(غالمپور،

چنانچه متوجه شخص نیز باش��د اموال فرد مورد نظر است نه

.)58 ،1379

خود فرد (ورشوجی.)1 ،1385 ،

روانشناس��ان معتقدن��د جوانان و نوجوانان ون��دال به دلیل

در واقع وندالیس��م ،مرض��ی نوظهور و م��درن در جامعهی

شرایط روحی خاص و واکنشهای ناشی از رفلکسهای درونی

جدید است که عکسالعملی خصمانه و واکنشی است کینهتوزانه

کوتاه مدت یا دراز مدت دست به تخریب اماکن عمومی ،نوشتن

ب��ه برخی از صور فش��ارها ،تحصیل نامالیم��ات ،حرمانها و

ش��عارها و کلم��ات نامربوط بر در و دیوار میکنند (نس��ا نژاد،

اجحاف��ات بیرونی و اجتماعی حاد که نه تنها س�لامتی و امنیت

 .)1 ،1383وندالیس��م از واژهی وندال مشتق شده است .یعنی از

جامع��ه را به مخاطره میاندازد بلک��ه هزینههای مالی گزافی را

جهت مصادیق دارای سابقهی تاریخی است .براین اساس واژهی

تحمیل مالیاتدهندگان و س��اکنین این شهرها میکند و به نوعی

وندال را میتوان ویرانگری ،وحش��یگری ،شرارت ،خرابکاری و

وندالیس��م را به مثابهی یک آسیب و درد اجتماعی میتوان تلقی

باجگیری معنا نمود.

کرد (ورشوجی.)1 ،1385 ،

از جهت مفهوم و سازمان معنایی با توجه به مفهومشناسیها

صاحبنظران بر اين باورند كه ونداليسم در كيفيت و طبيعت

و تعاری��ف ص��ورت گرفته میت��وان نتیجه گرفت ک��ه درک از

طراحي س��ازهها و فضاهاي عمومي مانند م��دارس ،پاركها و

وندالیس��م و پدیدههای مرتبط با آن یک درک منس��جم و خطی

ی عمومي ريشه دارد .يكي از روشهاي
ايستگاههاي وسائط نقلي ه 

نمیباش��د .از اینرو با توجه به تعاریف مختلف ارائه ش��ده از

مناسب در مقابله با ونداليسم توجه به ساختار و بافت اجتماعي

این مفهوم میتوان وندالیس��م را به س��ه نوع تقسیم کرد که در

در طراحي محيط ش��هري است .برخي كارشناسان ،طراحان را

اینجا نام آنها را ،وندالیسم عمومی ،وندالیسم صنفی و وندالیسم

خرابكاران اصلي در جامعه مي دانند و معتقدند كه برنامهريزی و

امنیتی میگذاری��م (عبداله خان��ی .)10-9 ،1386 ،رضا فاضلی

طراحي با كيفيت پايين و دقت كم ،عامل رشد ونداليسم ميباشد.

جامعهش��ناس و استاد دانش��گاه در رابطه با وندالها و پدیدهی

خياباني كه احساس مشاركت و تعامل اجتماعي را به عابرين القاء

وندالیسم میگوید :وندالها اکثراً از گروه سنی جوان هستند که

نمي كند ،بيش��تر از خياباني كه نمودي از با هم بودن و نظارت

هنجارهای غالب جامع��ه را نپذیرفته و با تخریب اموال و اماکن

اجتماعي اس��ت ،بستر ونداليس��م را فراهم مي نمايد (آشنايي با

عمومی و نوشتن شعار بر در و دیوارهای شهر اعتراض خود را

مديريت شهري.)1 ،1386 ،

به جامعه و به نظام نشان میدهند (نسا نژاد.)1 ،1383 ،

وندالیس��م یکی از عوامل مخل نظم و امنیت عمومی خصوص ًا

در ش��هرها و زندگی ش��هری اس��ت .وندالها اموال ،محیط و
عوامل انس��انی را آماج اقدامات تخریبی خود قرار میدهند و از
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لغتنامهی اكس��فورد ،1987ونداليس��م را مشخصه ،وندالها

ميداند .وندالها كس��اني هس��تند كه از روي ميل و رغبت عمداً

آثارهن��ري عمومي و خصوصي را ازبي��ن ميبرند و طبيعت را

دستش��وييهاي عمومي ،پاره كردن تس��هيالت رستورانها،

خراب ميكنند .فرهنگ واژههاي مكتب سياس��ي ،فلسفي ،هنري

اس��تفاده از اس��پري رنگ يا ابزارهاي نگارش روي ديوارها و

و ادبي  1376ونداليس��م را «تمايل شخصي به محو آثار هنري

س��اختمانهاي ش��هر (ترکاش��وند .)20 ،1388 ،صاحبنظران

يا خراب كردن آنها و چيزهايي كه اصو ًال داراي ارزش هس��تند

مختلفى دربارهی علل وندالیزم و انگیزههاى آن بحث کردهاند و

تعريف كرده است» (خدايار.)1367 ،

هریک تالش کردهاند تا بر مبناى یافتههاى خویش این مسئله را

بررس��يهاي علمي نش��ان ميدهد ونداليس��م غالب ًا ريشهی

اكتس��ابي دارد و از شرايط محيطي ناشي ميشود .نوجوانان و

تبیین کنند .به منظور آشنایى با این افراد و نظریات آنها به ذکر
برخى از آنها مىپردازیم:

جوانان ،متهمان اصلي رفتارهاي خرابكارانه هس��تند .وضعيت

پاول ویلس��ون 12و پاتریکا هیلى 13در پژوهشى که دربارهی

اجتماعي شهرها نظير سطح درآمد ،تسهيالت رفاهي و معیشتي،

وندالیزم بر روى راهآهن ایالت «نیوس��اوت ولز »14کانادا انجام

محروميتهاي طبقاتي و مهاجرنشيني وقوع آن را تشديد مي كند

دادهاند وندالیزم را نوعى تخریب ،معیوبس��ازى و محو عمدى

(آشنایی با مدیریت شهری.)1 ،1387 ،

اموال عمومى یا ش��خصى تعری��ف کردهاند .به نظ��ر این دو

ونداليس��م به يك معنا تخليهی رواني است .درحقيقت وندال

اندیش��مند از آنجا که وندالیزم منجر ب��ه تخریب اموال ،ایجاد

كسي است كه به نوعي از يك خشم دروني رنج ميبرد .بسياري

خسارت مالى و حتى گاهى مواقع منجر به مرگ افراد مىشود،

ازصاحبنظ��ران براي��ن باورند كه ونداليس��م نوعي تالفي و يا

ج��رم تلقى مىش��ود .وندالها افراد خاص یا ویژهاى نیس��تند

انتقامجويي اس��ت كه تخري��ب اموال عمومي و محيط زيس��ت

بلکه ش��امل طیف گستردهاى از افراد خوب و بد ،دختر و پسر،

عمده-ترين حاصل آن اس��ت .آنها معتقدند كه گرچه ونداليسم

فقیر و ثروتمند ،س��یاه و س��فید و ...هستند (عفتی.)17 ،1381 ،

ريشه در روانپريشي افراد و ناكاميهاي آنها دارد اما تخريب

وندالیس��م زیادهخواهانه شامل آن نوع اعمال تخریبى است که

اموال عمومي نوعي انتقامجوي��ي در برابر كمبودهاي رفاهي و

فرد به منظور بهدست آوردن چیزى (پول ،مالکیت و )...مرتکب

اجتماعي اس��ت كه افراد انتظار دارند .به اين معني كه وقتي رفاه

مىش��ود مانند شکس��تن باجههاى تلفن و وندالی��زم تاکتیکى

اجتماعي و خدماتي ضعيف است ،افراد خود را براي حفظ آنچه

دربرگیرندهی نوعی رفتار تخریبى اس��ت که فرد با استفاده از

اموال عمومي ناميده مي ش��ود مس��ئول نميدانند .ونداليسم از

تکنیکهاى از پیش تعیین ش��ده جهت دستیابى به چیزى دست

كنترل نداشتن افراد بر هيجاناتشان ناشي ميشود اما نارسايي

به اعمال تخریبى مىزند.

در خدمات رفاهي ش��هري ميتواند آن را تش��ديد كند .البته در

وندالیزم ایدئولوژیکى شامل صدمه زدن یا انجام اعمال تخریبى

اين رابطه وضعيت اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي افراد نيز نقش

به س��بب پیش بردن هدف یا دادن پیامى انجام مىش��ود(مانند

مهمي ايفا ميكند .طبق تحقيقات ،ونداليس��م بي��ن افراد بيكار و

نوش��تن شعار روى دیوار و .)...وندالیزم تالفىجویانه عبارت از

جوانان بيش ازسايرين گسترش دارد .ونداليسم را خراب كردن

صدمهزدن به دیگران بهمنظور انتقام گرفتن است (مانند شکستن

اموال عمومي يا خصوصي از طري��ق بيريخت كردن يا ناقص

شیش��ههاى مدرس��ه توس��ط دانشآموزان به س��بب احساس

كردن آنها بدون رضايت صاحب يا س��ازندهی آن تعريف مي

بىعدالتى از سوى معلم نسبت به خود.

كنن��د .نمونههایي از ونداليس��م را میتوان اين گونه برش��مرد:

وندالیزم عنادورزانه یا مغرضان��ه به مجموعهاى از کارهاى

شكس��تن پنجرهها ،ازبي��ن بردن مدارك مدرس��ه ،ناقص كردن

تخریبى توس��ط نوجوانان گفته مىش��ود که ناش��ى از خشم و

متعلقات مدرس��ه نظير ميزها ،به س��رقت بردن عالئم راهنمايي

محرومیت آنها از بعضى چیزهاى مورد عالقهشان است مانند

و رانندگ��ي در خيابانها و بزرگراهها ،پنچركردن تايرها ،از بين

نقاش��ى یا خط انداختن روى ماشینهاى گرانقیمت در خیابان.

بردن گلها و بوتهه��ا در پاركها ،ايجاد تغييرات در الك و مهر

وندالیزم غیرمغرضانه ناشى از بىاهمیت دانستن و یا عدم اطالع

و محتواي كاميونه��ا و واگنهاي باربري قطارها ،خراب كردن

از عواقب و ارزش اش��یاء از س��وى این افراد است که دست به
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تخریب و صدمه مىزنن��د .مثل پاره کردن صندلىهاى اتوبوس

قابل توجهي نيز بابت از بين بردن آثار آن پرداخته است .به همين

یا مترو و( ...عفتی .)18 ،1381 ،وندالیزم تفریحانه و بازى شامل

دليل ش��ناخت علل بروز و عوامل زمينهاي اي��ن پديده ناميمون

آن نوع اعمال وندالیستى است که جزو بازى محسوب شده و یا

اجتماعي فرصت مغتنمي براي پيش��گيري از اثرات نامطلوب آتي

به خاطر رقابت و مس��ابقه بین افراد صورت مىگیرد (Wilson

است (ترکاشوند.)20 ،1388 ،

 .)1986,and Healyوندالیس��م در بس��یارى از موارد ،رفتارى
نمایانگر برآیند واکنشهاى گروهى است و پاسخ تعاملى هر یک
از ش��رکتکنندگان روى اعمال شرکتکنندهی دیگر سوار شده
و عمل گروهى وندالى نتیجه مىش��ود .شرکت در این اعمال به
هر ف��رد موقعیت و تعامل گروهى مىده��د و از طریق درگیرى
مس��تقیم ،فرد از اینکه عضوى حاشیهاى باش��د ،پرهیز مىکند
(رمضانى.)48 ،1375 ،
پاتریس ژانورن 15در تبیین وندالیزم معتقد اس��ت که وندالیسم
نوع��ى روحی��هی بیمارگونه اس��ت ک��ه به تخریب تأسیس��ات
عموم��ى تمایل دارد .وى با توجه به قان��ون جاذبه و جذابیت در
روانشناسى مىگوید :پدیدهی گلوله برفى و جنبهی سرایتآمیز
آن در روانشناسى امرى شناخته شده است ،کافى است که فردى
اولی��ن گلولهی برفى را پرتاب کند .دیگ��ران معمو ًال از او پیروى

مىکنند و به عواقب کار خویش چندان نمىاندیشند .بنابراین دیدن
الگوهاى تحریککننده موجب بروز رفتار وندالیستى است (همان
 .)50به نظر پاتریس ژانورن خرابکارى در تأسیس��ات اجتماعى،
نوعى فریاد از س��رتنهایى اس��ت .بنابراین زیبایى محیط زیست
نی��ز وندالها را از دس��ت زدن به خراب��کارى منصرف مىکند
(ژانورن .)33 ،1367 ،ونداليسم يا تخريبگري اجتماعي به حركتي
اطالق ميش��ود كه درآن ،فرد يا گروه��ي از افراد به خرابكاري
بپردازند .البته وقتي واژهی خرابكاري بهكار برده ميشود ،غالب ًا

مواردي در نظر اس��ت كه فرد اماكن و وس��ايلي را كه متعلق به
عموم مردم جامعه ميباش��د تخري��ب مينمايد و در مواردي كه
فرد به خود تخريبي ميپردازد و يا صدمات فردي به زندگي خود
وارد مي كند كلمهی ونداليسم به كاربرده نميشود .اين پديده در
سالهاي اخير در بسياري از كشورهاي دنيا مشاهده شده و اكثر
متخصصان و متوليان منابع انس��اني جوامع را به چالش كشيده
است .جامعهی ايران نيز به واسطهی ابعاد فيزيكي بسيار گسترده
و تركيب جمعيتي جوان و ناهمگون آن در سالهاي گذشته كم و
بيش تحت تأثیر اين پديده مخرب اجتماعي قرارگرفته و هزينههاي
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در بسیاری از تحقیقات (تایلور  ،1973فلکس  ،1986استفنس
میز  ،1989گلداس��تون  ،1990کالرک  1991و )...به این نتیجه
رسیدهاند که وندالها و جوانان بزهکار به طور دراماتیک یکی از
بارزترین و مشهودترین گروههای بیگانه در جامعهی معاصر
هس��تند .به زعم این صاحبنظران وندالهای بیگانه معمو ًال در

خانههایی غیرمنضبط با والدینی س��ردرگم و مردد و نامطمئن
از ارزشها و فلس��فهی اجتماعی پرورشیافته و غالب ًا احساس
درماندگی و احس��اس اجحاف خود را ب��ه صورت قهرآمیز و
پرخاش��گرانه در مقابل نسل بزرگتر ،صاحبان قدرت و همهی
نهادها و س��ازمانهای تأسیس شده در جامعه نشان میدهند.
ای��ن امر ش��اید با بحث لوئی��س فیوئر ( )1973در باب منش��أ
انتس��الی و روانی بیگانگی نسل جوان و روحیهی انتقامجویی
و رفتار توأم با خش��ونت و ویرانگرایانه آنان مرتبط باش��د.
فیوئر آن را «تدبیر ناخودآگاه» مینامد و مینویسد :احساسات
و عواط��ف ص��ادره از ناخودآگاه جوان که ناش��ی از س��تیز
نسلهاس��ت خود را در جهات نامتعارف و غیرعقالیی به طور
بارزی نمودار میس��ازد .به نظر فیوئر ،بیگانگی روانی خود را
در صور رفتارهای نابهنجار نظیر وندالیس��م ،خشونت ،میل به

انتقامجویی و نظایر آن بروز میدهد .از اینرو بیگانگی ماهیت ًا
امری نابهنجار و جرمزاس��ت .این نوع برداش��ت در مقابل آن
دسته نظریههای مارکسیس��تی قرار دارد که بیگانگی را امری
طبیعی ،مولد و آفریننده میبینند(تبریزی.)198 ،1379 ،
تحقيقات نشان دادهاند كه ونداليسم به صورت گروهي و با
همراهي و مشاركت اعضاي يك باند خرابكار انجام ميپذيرد و
با بروز خشم عليه يك مرجع قدرت گره خورده است .بنابراين
وجود همس��االن منح��رف در ايج��اد اين پديده مؤثر اس��ت
(نظريهی پيوند افتراقي) .همچنين ثابت شده است كه ونداليسم
با جنس رابطه دارد .به طوري كه بين نوجوانان پس��ر شايعتر
است تا دختر.

ونداله��ا يا مخربين اغلب خود را به نوعي توجيه مي كنند و
خود را افرادي شوخ طبع ميدانند ،نه خرابكار و عمل خرابکاري
را مسئلهاي جدي تلقي نميكنند (ترکاشوند.)20 ،1388 ،

رابطهی مفهومی سن و وندالیسم

وندالها در عین حال در یک گروه سنی معین واقع و وندالیسم،
خاص گروه سنی معینی اس��ت .بر اساس تحقیقات انجام شده،
ک��ودکان ،نوجوانان و جوانان بین س��نین  10تا  25س��ال بیش
از دیگر گروههای س��نی به وندالیس��م روی میآورند .همچنین
موارد وندالیس��م در مناطق ش��هری به مراتب بی��ش از مناطق
روستایی است .در شهرها به علت تراکم جمعیتی ،تراکم اخالقی،
وجود پ��اره فرهنگهای مختلف ،رقاب��ت فردگرایی و تضعیف
روحی جمعی ،این مس��ئله بیش از مناطق روس��تایی مش��هود
اس��ت .از س��وی دیگر غالب وندالها مجرد و از نظر تحصیلی
ناموفقاند .اغلب آنها با سرخوردگیها ،شکستها و ناکامیهای
مختلف��ی در زمینهه��ای تحصیلی ،حرفهای ،مال��ی ،اجتماعی و
خانوادگی مواجه بوده دارای نوعی ش��خصیت پرخاش��گر ،بی
ثبات ،ضدجامعه ،نامطمئن ،کینهج��و ،ناآرام ،کنجکاو ،انتقامجو،
ناش��کیبا و در عین حال مأیوساند .آنان متعلق به خانوادههای
ازهم پاش��یده و دارای مناسبات و روابط خانوادگی نامطلوب با

(ونداليسم) دارد (ترکاشوند.)20 ،1388 ،
بدون تردید آس��یبهای اجتماعی پیش��ینهای به قدمت تاریخ
بشریت دارد .در طول تاریخ همواره افرادی بودهاند که به دالیل
مختلف ،هنجارها و مقررات اجتماعی را نادیده گرفتهاند و دست
به اعم��ال نابهنجار و خرابکارانه زدهاند .وندالیس��م یکی از این
رفتارهای کجروانه اس��ت که در جامع��هی جدید نمود و ظهور
یافته است و از سوی صاحبنظران و آسیبشناسان به مثابهی
معضلی اجتماعی مطرح است .وندالیسم عبارت است از تخریب
یا آسیب رساندن ارادی و آگاهانه به اموال و متعلقات عمومی و
خصوصی بدون اینکه منافعی برای فرد به دنبال داشته باشد و
بیشتر متوجه تلفنهای عمومی ،صندلیهای مدارس ،اتوبوسهای
شهری و مترو و ترن ،باجههای پست و تلگراف و تلفن و نظایر
اینها میباش��د .مظاهر وندالیس��م را روی دیوارهای ش��هرها،
ترنها ،سینماها ،آسانس��ورها ،پارکهای عمومی ،کیوسکهای
تلفن و به شکلی وسیع در مدارس میبینیم .این پدیدهی نوظهور
نه تنها ساالنه میلیونها دالر هزینهی مالی را به ساکنان شهرها
وارد میس��ازد .بلکه س�لامت و امنیت این جوامع را به مخاطره
میاندازد(محمدی بلبان آباد.)1 ،1381 ،

وندالیسم و بزهکاریهای اجتماعی

تجارب ناموفق از فرآینده��ای جامعهپذیری و فرهنگپذیریاند.

مبلمان شهری بخش��ی از سیمای شهری را تشکیل میدهد

وندالیسم برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت زندگی

که همواره هماهنگی و تناس��ب آنها موجب چشمنوازی محیط

میکنند .پدیدهای ملموس و مشهود و واقعیتی تلخ و در عین حال

ش��هری ش��ده و در کنار عوامل دیگر ،محیطی دلپذیر و فضای

گریزناپذیر اس��ت که به عنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی

مناسب جهت زندگی شهری را فراهم میسازد .در این بین ساخت

جامعهی مدرن و ماش��ینی ،بروز و حضور دارد (ورش��وجی،

و تولید مبلمان شهری با چهرهای زیبا و دوام قابل قبول در برابر

 .)1 ،1385ازنظر انگيزش ،پرخاشگري و ونداليسم با هم ارتباط

واندالیس��م و ش��رایط جوی و آب و هوایی متفاوتی میتواند از

دارند .زيرا پرخاش��گري يكي از مكانيسمهاي رواني است كه به

اهمیت ویژهای برخوردار باشد (مغفوری -فصیحی.)2 ،1385 ،

16

منظور تس��لط پيدا كردن بر محيط و كس��ب آرامش به كار مي

جامعهشناس��ان معتقدند ظهور وندالیس��م ارتباط مستقیمی

رود .پرخاش��گري اعمال خصمانهاي را ش��امل مي شود كه از

با پدیدهی شهرنش��ینی ش��دن داشته اس��ت و هر چه جامعه به

روي عمد صورت مي گيرد و به افراد و اش��ياء آسيب ميرساند

سوی پیشرفتهای صنعتی و پیچیدگیهای اجتماعی سوق داده

پرخاشگري اغلب به دليل ناكامي صورت مي گيرد و در رابطه با

میش��ود بیشتر ش��اهد حضور وندالها در جامعه و گروههای

افراد خود را به صورت كتك زدن ،شكنجه دادن ،آزار رساندن و

ضد فرهنگ خواهد شد(نسا نژاد.)1 ،1383 ،

گاهي استهزاء و مسخره كردن يا سرزنش كردن نشان ميدهد و

نگاه به پدیدهای همچون وندالیسم در مرحلهی اول کمی غریب

در رابطه با اشياء حالتي از خرابكاري ،نابودسازي و ويرانگري

است؛ پدیدهای که جامعهشناس��ان از آن به ویرانگری عمدی و
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تصاویر )4

رفتارهای غیر مس��ئوالنه یاد میکنند؛ حال آنکه وندالیس��م در

همه جا بیداد میکند و تقریب ًا همهی ما ش��اهد عوارض آن بوده
ایم .کمو بیش آثار آن را روی در و دیوارهای ش��هرها ،ترنها،
سینماها ،آسانسورها ،پارکهای عمومی و کیوسکهای تلفن و
به شکل وسیع در مدارس میبینیم (ورشوجی منفرد.)1 ،1385 ،

راههای مقابله با وندالیسم

همانطور که گفته ش��د وندالیس��م یکی از پدیدههای نوظهور
در پژوهش و مطالعات امنیتی میباش��د .ب��ا این وجود اقدامات
وندالیس��تی دارای قدمت طوالنی اس��ت .هرچند در شکل کنونی
آن ،نوظهور و دارای الگوهای جدیدی است و در دوران معاصر
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خصوص ًا با پیشرفت شهرنش��ینی مدرن و به کارگیری نهادینه
ش��دهی آن در زندگی ش��هری و همچنین نقش خدمات شهری
در رفاه و آس��ایش زندگی امروزی��ن ،از آثار اثربخش تخریبی
بیشتری برخوردار شده اس��ت ،مطالعات وندالیسم در غرب از
قدمت و گس��ترهی درخور توجهای برخوردار اس��ت و دلیل آن
نیز به طور روش��ن به اخالق ،مدرنیس��م ،تکنولوژی و نقش آن
ت ش��هری جامعهی غربی باز میگ��ردد .اما مطالعهی
در خدما 
وندالیس��م در ایران اندک است ،هرچند برخی کارهای ارزشمند
در این خصوص انجام شده است (عبداله خانی.)8 ،1386 ،
در سببشناس��ی وندالیس��م نظریهها و دیدگاههای مختلفی
مورد بررس��ی قرار گرفته است که برخی ریشههای وندالیسم

را در فرد و ش��خصیت وی جس��تجو میکنند و برخی محیط

خان��واده ،درگيري و نزاع با همكالس��يها در دوران تحصيل،

فیزیک��ی ،اجتماع و فرهنگ را مورد توجه ق��رار میدهند .البته

تنبيه بدني توسط والدين و اوليای مدرسه ،مشكالت تحصيلي و

برخی مواردی نیز نیم نگاهی به هر دو دارند .به نظر میرس��د

عملكرد ضعيف و داشتن دوستاني كه به واسطهی ارتكاب جرم

وندالیس��م مانن��د هر تهاجم و تجاوز و یا ج��رم دیگری که در

دستگير شدهاند.

عرص��هی اجتماعی اتف��اق میافتد نتیج��هی ترکیبی از صفات

 .7شرايط و وضعيت مكاني و موضوعات مورد تخريب؛ وقوع

شخصی وندال و ش��رایط محیط فیزیکی ،اجتماعی و فرهنگی

موضوع مورد تخريب در خياباني خلوت ،حضور نداشتن نيروهاي

محل وقوع وندالیسم میباشد .بنابراین راهبرد ارائه شده برای

پليس (ناظر بيروني) در مكانهاي وقوع جرم ،تأسيسات عمومي

مقابله با وندالیسم باید مبتنی بر یک رویکرد تعاملی میان محیط

كه در مكانهاي پر از ازدحام قرار گرفتهاند ،كاركرد نامناس��ب

و شخص باشد (عبداله خانی.)21 ،1386 ،

وسايل(مانند تلفنهاي همگاني) و همساني لوازم و اشياء و اماكن

بس��یاری از پژوهشه��ای آین��ده در زمینهی وندالیس��م در

تخريب شده با پيشينههاي ذهني قبلي از آن وسايل.

حیطهی معماری منظر میتواند به دستورالعملهای جدید برای

 .8جريانات ش��ناختی ،ادراكي و انگيزشي؛ احتمال كم براي

طراح��ی معابر ،پارکها ،مبلمان ش��هری و ...دس��ت یابد که به

دس��تگير ش��دن (فضاي امن براي متخلفين) ،داش��تن توجيه

نوعی با طراحی مطلوب از خس��ارات ناشی از عمل وندالها که

ش��خصي براي اعم��ال خرابكارانه ،بيتناس��بي مجازاتها با

هزینههای زیادی را به جامعهی شهری تحمیل میکند ،جلوگیری

اعمال مجرمانه و تصور مجازات پايين توس��ط افراد ،احساس

کند (فاطمی.)5 ،1387 ،

ناكامي ،احساس اجحاف ،احساس درماندگي و احساس خشم

ب��ه طورخالصه ميتوان گفت علل رفتار ونداليس��تي عبارت
است از:

(ترکاشوند.)20 ،1388 ،
ونداليسم را مي توان مانند هرمسئلهی اجتماعي ديگر نمودي

 .1تجارب نخس��تين دوران كودكي؛ ط�لاق و جدايي والدين،

از ناهمانگي ،نابساماني ،كاركرد غلط برخي نهادهاي مرتبط در

عدم تعادل در سيس��تم پاداش وتنبيه ،تنبيه بدني توسط والدين

جامعه دانس��ت .لذا به منظور كاهش اثرات زيانبار ميبايس��ت

و داشتن والدين مجرم و بيبند و بار.

نگاهي عميق و آسيبشناس��انه به س��اختارهایي كه اين پديده

 .2عوامل ژنتيكي و وراثتي؛ بهرهی هوشي پائين ،عقبافتادگي

درآنها رخ ميدهد ،افكند.

ذهني ي��ا عقبماندگي ذهني ،عارضهی جس��مي و نقص عضو،

 .1درنظرگرفتن استحكام و شكل فيزيكي مناسب به لحاظ عدم

داش��تن شخصيت اضطرابي ،ابتالء به بيماري رواني و ابتالء به

امكان تخريب وسايل ،امكانات و اماكن عمومي؛ يعني استفاده از

اختالل شخصيتي.

م��واد و مصالحي كه كمتر مورد نظر اي��ن گونه افراد (وندالها)

 .3ش��خصيت مجرمانه؛ پرخاش��گري ،برونگرايي ،داش��تن
شخصيت واكنشي ،داشتن شخصيت ضد اجتماعي و انتقامجو.

است.
 .2آم��وزش و تبليغ؛ توجه به امر آم��وزش و تبليغ ،پيرامون

 .4وضعي��ت اقتص��ادي ،اجتماعي و جمعيتي؛ س��ن (جوان)،

موضوع ونداليس��م ازجمله راه حل ديگر ميباشد كه جهت حل

جنسيت (مرد) ،مهارت (غيرماهر) ،وضعيت تأهل (مجرد) ،درآمد

اين مسئلهی اجتماعي در برخي كشورها مورد توجه قرار گرفته

اقتصادي (پایين) و طبقه و پايگاه اجتماعي.

اس��ت .براي مثال كشور ژاپن براي رش��د ورزش فوتبال درآن

 .5وضعيت فعلي در زندگي؛ س��كونت در مناطق فقيرنشين و

كشور ،تهيهی برنامهی كارتوني تحت عنوان فوتباليستها را در

نامناسب شهر ،داشتن رفيقان بزهكار و منحرف ،عالقهمند بودن

دس��تور كار خود قرارداده و اين موض��وع را از طريق نمايش

به باش��گاه ورزش��ي خاص ،خصوص ًا هواخواه فوتبال بودن،

مورد پس��ند ك��ودكان ،درآنها نهادينه ك��رد .در اين رابطه نيز

اجارهنشيني و داشتن خانهاي كوچك و حقير.

ميتوان فيلمهاي كارتوني با مضامين خرابكاري و نهي آن ،تهيه

 .6بحرانه��ا و وقاي��ع زندگ��ي؛ درگيري با س��اير اعضاي

و براي كودكان پخش كرد.
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 .3مطلوب س��اختن ش��رايط محيط زيس��ت؛ توج��ه به امور
زيباشناسي در س��اخت اموال و احداث اماكن عمومي(ازجهات

رس��انههاي گروهي ،برگزاري س��خنرانيها و همايشها جهت
ب��اال بردن اطالعات اف��راد خصوص ًا جوان��ان از ميزان تخريب

گوناگون) و بهبود و اصالح محيطزيست و زيباسازي ،وندالها

ام��وال عمومي و ارائهی راهكارهايي جهت مبارزه با آنف نصب

را از دس��ت زدن به خراب��كاري منصرف مي كند و مي تواند به

تابلوهاي تبليغاتي و پوس��ترهاي فراوان در محل عبور و مرور

عنوان راه حلي مناسب براي مقابله با ونداليسم ب ه كار آيد.

افراد جهت باال بردن آگاهيهاي افراد ازنتايج تخريب ،پيشگيري

 .4ايج��اد زمينههايي براي مش��اركت مردم ،در حل مش��كل

و راههاي تعمير و آباداني (تركاشوند.)20 ،1388 ،

ونداليس��م ،قطع ًا تأثیرگذار خواهد بود .به عنوان مثال در سوئد،

پ��س ی��ک مدیری��ت ش��هری فرهنگ��ی میتواند ب��ا تهیهی

دانشآموزان مدارس را طي برنامهاي به نظافت وسايل و اماكن

زیرس��اختهای فرهنگی و تبلیغات آرام و منطقی ،موجی نوین

عمومي دعوت كردند و براي اين خدمت به آنها دستمزد نيز داده

در کالبد شهر ایجاد کند و فرهنگ شهرنشینی را در اقشار جامع

شد .درانجام اين فعاليتها رسانههاي گروهي نيز مشاركتهاي

به نحو مطلوب توس��عه دهد .ای��ن کار در درازمدت چنان نتایج

فعالي را از خود نشان دادهاند.

ثمربخش��ی خواهد داش��ت که بس��یاری از معضالت شهری را

 .5نظارت اجتماعي (كنترلهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي)؛
ازجمله راهحلهاي ديگر مقابله با ونداليس��م دربرخي كشورها،
استفاده از نيروي نظارت اجتماعي (كنترلهاي اجتماعي رسمي
مانن��د ابزارهاي قانوني و پليس و كنترلهاي غيررس��مي مانند
ابزارهاي اخالقي ،ارزش��ي و فرهنگي) ميباشد .اميد كه تحقيق
فوق بتواند گامي هر چند كوتاه در راه از ميان برداشتن معضل
ونداليسم در جامعه بردارد(تركاشوند.)20 ،1388 ،
عالوه بر پيشنهادهاي فوق جهت كاهش ميزان تخريب اموال
عمومي به موارد زير نيز ميتوان اشاره نمود :افزايش اعتقادات
اسالمي و تقويت بنيهی مذهبي جهت تقويت روحيهی مبارزه با
اسراف ،فرهنگ مصرف و تخريب و نیز افزايش ميزان مشاركت
افراد در تصميمگيريها (ش��وراهاي محلي ،انجمنهاي مردمي،
نخبگان و )...همچنین تأثیر تحصیالت برای این سهم میتوان راه
حل مفیدی باش��د .زیباسازی و برقراری ارتباط دو خصیصهی
عمدهی بش��ر میباشد که توجه بیشتر به آن میتواند در کاهش
رفتارهای خرابکارانه مؤثر باش��د و بر خالف تصور همگان که
فش��ار و تنبیه را مهمترین و گاه تنه��ا راه چار ه برای مبارزه با
رفتاره��ای ضد اجتماعی میدانند (ژانورن .)1367 ،تش��ویق به
برقراری ارتباط ،تقویت انگیزه ،تأکید بر نکات هر چند کمرنگ در
وجود جوانان ،بهترین راهکار میباشد (سهامی.)121 ،1379 ،
برخورد ش��فاف و اطالعرساني س��الم ،راهاندازي مكانهاي
تفريحي ،ورزشي و هنري جهت سرگرم كردن و پركردن اوقات
فراغت جوان��ان ،آموزش حفاظ��ت از اموال عموم��ي از طريق
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خواهد پوشاند (فاطمی.)5 ،1387 ،

نتیج ه

در اين نوش��تار س��عی ش��د با توضيح و به تصوير کشيدن
س��اختار مبلمان شهری کشور ايران به عنوان کشوری در حال
توسعه ،تفاوتهای فاحش بين آن و کشورهای پيشرفتهی جهان
نمایش داده ش��ود ،ولی با يک نگاه عميق در مییابیم که جبران
اين تفاوت فاحش چندان نيز س��خت نبوده و به راحتی میتوان
با کمی تأمل و برنامهريزی و وضع مناس��ب قوانين س��اخت و
ساز برای معلولين جامعه و رعايت و اجرايی نمودن اين اصول
معضالت مبلمان شهری جامعه را رفع نمود (صفری و همکاران،
.)9 ،1385
متأس��فانه مبلمان ش��هرها در ايران در طراحی خود چه در
قدي��م که اطالع��ات و آگاهی نس��بت به حق��وق معلولين کمتر
بوده و چه در بخشهايی که به تازگی س��اخته ش��دهاند ،دچار
مش��کالت عديدهای میباش��ند .معلوليت با وج��ود محدوديتی
که برای فرد ايجاد میکند به خودی خود مش��کلآفرين اس��ت.
ح��ال دس��تگاههای متول��ی مناسبس��ازی محيط ش��هری با
س��هلانگاری در برنامهريزی و عدمشناخت نيازهای معلولين
و با قانونگذاری صرف بدون اجرای مصوبات يا درگير کردن
مسائل مناسبسازی مبلمان شهری در هزارتوی بوروکراسی
اداری و مقص��ر دانس��تن يکديگ��ر در ع��دم انج��ام و اجرای
مصوبات ،عرصه را برای معلولين تنگتر کرده و اين افراد بايد

عالوه بر رنج محدودي��ت خود ،رنج روحی را نيز به دليل عدم

نمیباشند که خود جای بسی بحث دارد.

مناس��ب بودن محيط و فضای شهری برای فعاليت و برآورده

کمبودها ،نواقص و موانع معماری موجود در محيطزيست و

کردن نيازهای بهحق روزمرهی خود بر دوش کش��ند .در کمال

اجتماع ،محدوديتهای بيشتری را در اجرای امور زندگی فردی

ناباوری س��ازمانهای قانونگذاری که مصوبات را برای ديگر

و اجتماعی اين قشر از جامعه ايجاد مینمايد .تنها راه حل موجود

ارگانه��ا در مورد دسترس��ی بدون مانع ش��هری برای مردم

برای تس��هيل زندگی اين افراد و بازگردانيدن آنان به عرصهي

تصويب میکنند ،ساختمانهايشان به هيچ عنوان مناسب رفت

فعاليت به عنوان نيروی انسانی مفيد در کشور رفع موانع شهری

و آمد افراد با محدوديتهای حرکتی روش��ندالن و ناشنوايان

از پيش روی آنان میباشد (صفری و همکاران.)2 ،1385 ،

پینوشت:
 . 1وندالیس��م ( )Vandalismمش��تق از واژهی ون��دال اس��ت.
وندال( )Vandalنام قومی از اقوام ژرمن اس�لاو اس��ت که در
قرن پنجم میالدی در سرزمینهای واقع در میان دو رودخانهی
اودر و ویس��تول زندگی میکردند .در زمان س��لطنت ژانسریک
یا گنس��ریک(م )428-477.که یکی از پادشاهان قوم وندال بود،
وندالها به س��رزمین گل و اس��پانیا حمله و آن س��رزمینها را
تصرف کردند .آنان همچنین به متصرفات روم در افریقا هجوم
آوردند و کارتاژ را گرفتند و به مدیترانه مستولی شدند .آنان بر
سر راه خود از آبادی و آبادانی هرچه دیدند نابود و تاراج کردند.
همین شهرت تاریخی سبب شده است که امروزه وندالیسم را به
معنی ویرانگری ،وحشیگری و خرابکاری به کار برند.
2 . Vandal
3 . Vandalistic
4 . Popular Culture
5 . Reformist
6 . Urban Furniture
7 . Edouard Bornet
8 . Jean Bastyh
9 . Bernard Dzr
10 . Keith Falks
11 . Criminologists
12 . Paul Wilson
13 . Patrica Healy
14 . New South Wales
15 . Patrice Zhanvrn
 . 16ب��ه کلیهی وس��ایل ،تجهی��زات و اثاثههای ش��هری اعم از
نیمک��ت ،گلدان ،گلجا ،کفپوش ،بیلب��ورد و غیره که باعث زیبایی،
آراستگی ،هویت بخش��ی و چهرهآرایی شهرها میشود مبلمان
شهری میگویند.
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