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Abstract
In fact, "vandalism" or destruction of public property is a global disease of sabotage
in the present century and is a deliberate and conscious behavior that is more
focused on public and inanimate objects and is an indirect form of physical and
residential aggression to reduce feelings. Failure or a way to achieve one's
aspirations, which in turn violates public comfort. Vandalism is behavior itself, not
the result of behavior; Vandal without material purpose only expresses his anger by
damaging public property. And imposes heavy costs on the community, taxpayers,
urban management, and other trustees for repairing or replacing damaged, utensils,
tools, and belongings. In fact, with such deviant and destructive behavior, they
harm not only the society but also themselves, and the purpose of this study is to
answer the question of whether the phenomenon of vandalism can be controlled
with criminal means? The library method has been used in terms of descriptive
meta-analysis. Thus, the methods that overshadow the causes, factors and effects of
vandalism and thus fight it fundamentally are a point that has been ignored in
criminal legislation. And the findings show that the most important motivation of
vandalists is curiosity, ostentation and revenge against society, which family
disorder and social failure and economic inequality have an indirect effect on
vandalism behavior. Overall, it is concluded that criminal control is not a good way
to deal with it. Rather, in the process of answering, it becomes part of the problem.
Therefore, through situational and social prevention; Expanding the legal powers of
the police in the role of mediator, establishing non-governmental organizations,
especially the formation of a special coordination council with the participation of
various organizations, including; Education, governorate, municipality, welfare, law
enforcement and radio and television in order to provide free cultural, social and
economic education on public property and parenting education to families and
identifying children and students with behavioral disorders and even the importance
of public property in Textbooks can be a good way to combat vandalism.
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1. Introduction
Destructivism or vandalism is a sick phenomenon that exists in the urban
environments of most societies. In sociological texts, vandalism is used in the
sense of having a kind of morbid spirit. Since this phenomenon has various
dimensions and roots in sociology, social, economic, political, psychological
and environmental pathology, treatment and control must take into account the
multidimensional and all relevant factors. Therefore, it is necessary to study and
recognize factors such as psychology and sociology and their effects on a
vandal, and various aspects of this, which are rooted in abnormalities,
delinquent subcultures and other influential factors. Therefore, vandalism is one
of the abnormalities that is the result of the relationship between the individual
and society. Vandalism or destructiveness gradually spread and included any
destructive, reckless, uncultured and cruel behavior. Vandalism is a global
disease of sabotage in the present century and modern era and is called a global
phenomenon. Vandalism is very similar to behaviors such as destruction, arson,
insurrection, riot and terrorism, but the nature of vandalism is such that it occurs
in certain places and times, and therefore the possibility of achieving the
perpetrator is very low and it can be said that vandals have personality. They are
special and, above all, with their mobs, they overshadow the public welfare, and
by resorting to corrective methods, some of the characteristics of the vandals
can be shifted from anti-social to social. With a brief and deep look, but deep
and meticulous around us every day we can see hundreds of types of behavior,
all of which indicate the mismatch and inconsistency of human behavior in their
relationship with the environment, which is one of the abnormal social
behaviors that although the formation of societies. It is a human being, but
today it has become more and more prominent, it is vandalism. Behavior that
has progressed in parallel with social progress has changed its appearance and
has the ability to adapt to all available places. Therefore, vandalism is called the
same anti-social behavior that is rooted in abnormality. But its rise and rise in
societies makes vandalism worthy of control. Historically, it should be noted
that attention to property and its importance and the destruction or intentional
loss of property in Iran dates back to the period of Hammurabi, which was
written by order of Hammurabi to pierce the wall, which is a vandalism is,
severe punishment was predicted. Recently, a general position on social
problems has become common among sociologists, which has been expressed
in sociological analyzes and similar ideas and methods about different types of
social problems, and everyone has at least one general concept of social
problems in mind. For example, the consequences of the phenomenon of
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vandalism can be called a social problem and a detrimental effect on property,
economy, culture and society.
2. Methodology
The method of work in this research is library and in terms of descriptive-metaanalytical method using a collection of published books, Persian and foreign
scientific articles, dissertations, scientific journals and is a tool for collecting
information and data, documents and libraries. Therefore, the purpose of metaanalysis is that several studies have been conducted in the field of vandalism,
and these extensive and scattered studies, each of which has addressed the issue
with a specific approach. But the main problem with most of these studies is the
lack of mastery of all aspects of vandalism, and the scattered results of studies
in this area are not specifically in the realm of criminal law. The researcher has
tried to provide positive analysis and inference of concepts that require reliance
on the technique of analysis. The criminal dimension of the issue has been
scrutinized in order to be able to reach appropriate solutions of non-criminal
social controls to deal with vandalism in order to help the integration of
knowledge in this field.
3. Results and discussion
Findings show that the growing rebellion of human beings, especially the young
generation, against social impositions and external repressive forces, not only
shows their feelings of helplessness and helplessness, but also their anger and
aggression due to their feelings of helplessness and helplessness. Hence,
vandalism is an emerging and modern disease of the new society and a hostile
reaction and a vindictive reaction to some forms of pressures, impositions,
adversities, deprivations and external and social injustices. Thus, the most
important motivation of vandalists is curiosity, ostentation and revenge against
society, which family disorder and social failure and economic inequality have
an indirect effect on vandalism behavior.
4. Conclusion
In general, it is concluded that in explaining the issue of criminal control of
vandalism, first of all, the concept of punishment comes to mind. Punishment is
a punishment that is imposed by the government from the beginning of the first
brick of any society to preserve its integrity. But it must also be borne in mind
that the whole social reaction is not limited to punishment. Today, a large group
of social and preventive measures in the form of social reaction is perverted,
and guaranteeing criminal executions for criminal control of vandalism is not
the only way to protect the norms and official discourse. At present, criminal
practices are no longer the only ones in the realm of criminal policy, but there
are other forms of non-criminal social control, such as guaranteeing
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administrative and non-repressive practices, such as prevention, compensation,
and reparation. Finally, criminal control is not a good way to deal with it.
Rather, in the process of answering, it becomes part of the problem. Therefore,
through situational and social prevention; Expanding the legal powers of the
police in the role of mediator, establishing non-governmental organizations,
especially the formation of a special coordination council with the participation
of various organizations, including; Education, governorate, municipality,
welfare, law enforcement and radio and television in order to provide free
cultural, social and economic education on public property and parenting
education to families and identifying children and students with behavioral
disorders and even the importance of public property in Textbooks can be a
good way to combat vandalism.
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چکیده
«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود
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مقدمه1

تخریبگرایی یا وندالیسم ودیدة بیمار گونهای است که در ملیطههای شههری اک هر جوامهو وجهود
دارد در متون جام هشناسی ،وندالیسم در مفهوم داشتپ نوعی روحیه بیمارگونه بهکهار رفتهه اسهت
(کریمی منجر مویی و فرهمند )189 :1391 ،از آنجایی که ایپ ودیده اب اد و ریشهههای متنهوع در
جام هشناسی ،آسیبشناسی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،روانی و ملیطی دارد ،درمان و مبارزه بها
آن باید نند ب دی و همه عوام ذیربط را مد نظر قرار دهد از ایهپ رو بایهد بهه بررسهی و شهناخت
عواملی مانند روانشناسی و جام ه شناسی و اثرا آنها بر روی یک فرد وندال ورداخت و جنبههای
مختلف ایپ امر که ریشه در نابهنجاری ها ،خرده فرهنگهای بزهکاری و عوام تأثیرگهاار دیگهر را
بررسی نمود لاا وندالیسم یکی از نابهنجاریهایی می باشدکه م لول رابطههی فهرد و جام هه اسهت
(نیازی و همکاران )99 :1399 ،از طرفی وندالیسم یها تخریهبگرایهی بهه تهدریج گسهترده شهده و
هرگونه رفتار مخرب ،بیوهروا ،بهی فرهنهگ و بهیرحمانهه را در بهر گرفهت (مرتضهایی)12 :1382،
وندالیسم نوعی بیمار ی جهانی خرابکاری در قرن حاضر و عصر مدرن و به م ابه ودیدهای جهانی نام
برده میشود (ژانورن )212 :1331 ،از نظر تاریخی نیز الزم بهه ذکهر اسهت کهه توجهه بهه امهوال و
اهمیت دادن به آن و تخریب یا اتالف عمدی اموال در ایران به دوره ی حمورابی (تمهدن بابه ) بهر
می گردد ( 1112-1812پ م) که به دستور حمورابی قانونی نوشته شهد کهه بهرای سهوراد کهردن
دیوار که یک عم وندالیستی است ،مجازا سنگینی ویش بینی شده بود
بهتازگی نوعی موضوگیری کلی نسبت به مشکال اجتماعی در میان جام هشناسان رایج شهده
است که در تللی های جام ه شناسی و عقاید و رو های مشابه در مورد انهواع مختلهف مشهکال
اجتماعی ابراز و عنوان گردیده است و هر کس حداق یک مفهوم کلی از مشهکال اجتمهاعی را در
ذهپ خود دارد (مرتون )12-11 :1313 ،بهطور م ال از نتایج ودیدة وندالیسم میتوانیم بهه مشهک
اجتماعی و تأثیر زیانبار بر اموال ،اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع نام ببریم
در بیان مسأله ایپ وشوهش ،وندالیسم عملی است عمدی و آگاهانه که بیشهتر متوجهه وسهای
عمومی و بی جان میشود و صورتی غیرمستقیم از ورخاشگری فیزیکی و مسکنی است برای کاهش
احساس ناکامی یا راهی برای رسیدن به آرزوهای فرد وندالیسم از جرایمی است که کمتر مجازا
حقوقی و کیفری در بر دارد و هنجارشکنی که ضمپ ایجهاد خسهار هایی بهرای دولهت ،نمایهانگر
مشکال مهم و بزرگتر جام ة آتی است کشور ما در م رض آسیبهای اجتماعی زودرس ،ازجمله
 1ایپ مقاله برگرفته از رسالة دورة دکتری تخصصی اینجانب داریو هوشیاری در رشته حقوق کیفری و جرم شناسهی
تلت عنوان«واکاوی عوام وندالیسم و راهکارهای مقابله بها آن» بها راهنمهایی "نویسهندة مسهوول" آقهای دکترمههدی
اسماعیلی و مشاورة آقای دکترکیومرث کالنتری درونکال در دانشگاه آزاداسالمی واحدآیت ا آملی( آم ) است
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ودیده وندالیسم است اک ر وندالها نیز نوجوانان و جوانان  12تا  21سال هستند و به دلی بلران
غرایز جنسی و شور ها ،ت ارض نس ها و  ...دست به ایپ عمه میزننهد (بهرامهی مهنهه:1381 ،
 )21وندالیسم یکی از مشکال و م ضال جوامو شهری است که همگام با رشد و توسه ة شهتاب
زده شهر و شهرنشینی در بیپ جوامو به وجود آمده است (فهدایی )11 :1381 ،بنهابرایپ مهیتهوان
گفت که کیفیت واییپ ملیطهای شهری شرایط مناسهبی را بهرای افهزایش رفتارههای وندالیسهتی
فراهم مینماید (آزادخانی)188 :1399 ،
درفرضیه تلقیق ،فرض اولیه آن است که وندالیسم با رفتارهایی مانند تخریب ،احراق ،شهور ،
آشوب و تروریسم شباهت فراوانی دارد اما ذا وندالیسم به صورتی است که در مکانها و زمانهای
خاص اتفاق می افتد و به همیپ سبب امکان دستیابی به مرتکهب بسهیار وهاییپ اسهت و در فرضهیه
نهایی میتوان گفت که وندالها دارای شخصیت ویشه هستند و بهیش از هرنیهز بها اوباشهگریههای
خود ،آسایش عمومی را تلتالش اع قرار میدهند و با توس به شیوههای اصالحی میتوان برخی از
ویشگیهای وندالها را از حالت ضداجتماعی به سمت اجتماعی شدن سوق داد
درتلقیق حاضر درصدد واسخ به ایپ ورسش هستیم که آیا میتوان با ابزارهای کیفهری ودیهدة
وندالیسم را کنترل کرد؟ به عالوه اینکه درفرض لزوم اتخاذ تدابیرکیفری جهت مقابله بها وندالیسهم
نه ویامدی دارد؟ رو کار در ایپ وشوهش کتابخانهای و به للاظ شیوة اجرا توصیفی -فراتللی بها
استفاده از مجموعهای از کتب منتشره ،مقاال علمی فارسی و خارجی ،وایاننامهها ،مجهال علمهی
میباشد و ابزار گردآوری اطالعا و دادهها ،اسنادی و کتابخانهای است لاا مقصود از فراتللی ایهپ
است که در زمینة وندالیسم مطال ا مت ددی صور گرفته است و ایپ مطال ا وسیو و وراکنهده،
هر کدام با رویکردی خاص به موضوع ورداخته اند اما مسوله اساسی اک ر ایپ مطال ا عدم تسهلط
بر تمام اب اد وندالیسم است و نتایج وراکندة مطال ا انجام شده در ایپ حوزه ،بهطور خاص در قالب
قلمرو کیفری نمی باشد ملقق تال نموده با ارائه تللی های م بت و استنتاج مفاهیم که مستلزم
تمسک به فپ تللی می باشد اب اد کیفری موضوع را موشکافی نمهوده تها بتوانهد بهه راهکارههای
مناسب کنترلهای اجتماعی از نوع غیرکیفری برای مقابله با وندالیسم برسد تها از ایهپ رهگهار بهه
یکپارنگی دانش در ایپ زمینه یاری رسهاند درتبیهیپ مسهأله کنتهرل کیفهری وندالیسهم ،وهیش از
هرنیز مفهوم مجازا است که به ذهپ متبادر می شود مجازا تنبیههی اسهت کهه از بهدو نههادن
خشت اول هرجام ه برای حفظ کیان آن از جانب حکومت اجرا میشود اما باید به ایپ مسهأله نیهز
توجه داشت که تمامی واکنش اجتماعی فقط منلصر به مجهازا نیسهت امهروزه دسهتة بزرگهی از
اقداما اجتماعی و ویشگیرانه در قالب واکنش اجتماعی به کشروی می گنجهد و ضهمانت اجراههای
کیفری در راستای کنترل کیفری وندالیسم تنها راهکار حفاظت از هنجارها و گفتمان رسهمی رایهج
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نمی باشد سیاست جنایی که دهههای متمادی در بردارندة حقوق کیفری وشیوههای جزایی کنترل
اجتماعی بوده است درحال حاضر دیگر کاربستهای کیفری در قلمرو سیاست جنایی تنها نیسهتند
بلکه شیوه ههای دیگهر کنتهرل اجتمهاعی ازنهوع غیرکیفهری بهه ماننهد ضهمانت اجراههای اداری ،و
غیرسرکوبگر ازقبی ویشگیری ،جبران و ترمیم خسار  ،میانجیگری وجود دارد در مجموع در ایپ
تلقیق به وندالیسم و عناصر آن (آسیب و انگیزه) ،مجازا و دیدگاه هها و ویامهدها و تللیه آن در
آیینه دیدگاه ها مفص ورداخته خواهد شد برهمیپ اساس برآن شدیم در سه بخهش دسهته بنهدی
شده موضوع را بررسی نماییم
 .1وندالیسم و عناصر آن
در ایپ بخش میتوان به دامنة قلمرو ارائه ت اریف از وندالیسم و عناصر آن به مواردی اشاره نمهود از
جمله :ت ریف وندالیسم و عناصر مفهوم وندالیسم به مانند آسیب و انگیزه
 .1 .1تعریف وندالیسم
شههری میباشهد ( Procter,

از نظر لغوی ،وندالیسم به م نای تخریهب امهاکپ ،وسهای و امکانها
 )1978: 686اما در متون جام هشناسی انلرافا و آسیبشناسی اجتماعی ،ت اریفی مت دد از ایپ
واژه ارائه گردیده و تخریب ارادی اموال عمومی میباشد (مِیر و کلبنارد)328 :2211 ،
وندالیسم به مفهوم داشتپ نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته و مبیپ تمای به تخریب آگاهانه،
ارادی و خودخواسته اموال ،تاسیسا و مت لقا عمهومی اسهت (قاسهمی و همکهاران)39 :1388 ،
همچنیپ می توان آن را به م ابه جنهایتی خرهرد و از انهواع بزهکهاری مخصوصها در جوانهان دانسهت
(ملسنی تبریزی)111 :1383 ،
وندالیسم را تخریب ارادی اموال و مت لقا عمومی بههصهورتی مهدام و مکهرر ت ریهف میکننهد
(مقصودی و بنیفاطمه )12 :1383 ،در ت ریف دیگر آمده است که وندالیسم به م نای خراب کردن
اموال عمومی یا خصوصی از طریق صدمه یا ناقص کردن آنها بدون رضایت صاحب یا سازندة آن می
باشد (قاسمی و همکاران )12 :1388 ،در مجموع به ت اریف فوق بدیپ جهت میتهوان آن را مهورد
نقد قرار داد که در ت اریف وندالیسم با نقایص فراوان مواجه هستیم جام ه شناسهان و تها حهدودی
روانشناسان بسته به دیدگاههای اتخاذی خود ت اریف مختلف ارائه نمودهانهد و شایسهته اسهت کهه
ورود مطال ا حقوقی به واق یا آسیبها و تهدیهدا اجتمهاعی از نظهر حقهوق و عهدالت صهور
وایرد ،بدیپ م نا که باید در تال بود تا ت اریف با حدود و ثغور مشهخص شهک بگیرنهد بهه نظهر
نگارنده ت ریفی بهعنوان مبنا که ایپ تلقیق از آن ویروی مهینمایهد بهدیپ شهر ارائهه مهیگهردد:
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«وندالیسم یک رفتار منجر به کاهش ارز مادی شئ به صور آگاهانهه و ارادی و بهدون انگیهزهی
نفو مادی است که البته بزهدیده و فرد مرتکب بسته به هنجارها و قواعد حاکم بهر شهرایط ارتکهاب
عم  ،نتایج آن را آسیب می دانند »
 .2 .1عناصر مفهوم وندالیسم
 .1 .2 .1آسیب
وندالیسم را میتوان تخریب اشیاء ملیط ویرامهون دانسهت ت ریفهی کهامالو وفهادار بهه دیهدگاههای
رفتارگرایی سنتی که به انگیزهها کامالو بیتوجه است طبق ایپ نظهر ،قضهاو در مهورد وندالیسهتی
بودن یا نبودن یک عم مبتنی بر نتیجه حاصله از رفتار میباشد ،به ایپ م نا که صرف ورود آسیب
به شئ توسط فرد برای وندالیسم نامیدن رفتار او کفایت میکند (سهتوده )129 :1381 ،تشهخیص
اینکه اتفاق رد داده دراثر عم یک شخص ،بدون توجه بهه انگیهزه او ،درمهورد شهئ ههدف آسهیب
ملسوب میشود یا خیر کامالو با شرایط هدف همبسته است درمورد وندالیسم در نگاه وشوهشهگران
ایپ حوزه با وجود اختالف دیدگاه ها در نند مورد اتفاق نظر وجود دارد اساس ت ریف از ههر ف ه
یا ودیده قرارداد اولیهای است که به مرور با جر و ت دی مواجه میگردد ،اما تغییهر اساسهی درآن
به وقوع نمیویوندد نرا که تغییر اساسی باعث قلب مفهوم و تب او ایجاد م نای تازه خواهد شد یکی
از نکا اساسی که درمورد وندالیسم مورد اجماع صاحبنظران است وجهه غیهر منف هتطلبانهه ایهپ
عم میباشد به عبار دیگر عملی که مشتم بهر تخریهب و آسهیب بهوده زمهانی نهام وندالیسهم
میگیرد که انگیزه و هدف از آن سود مهادی نباشهد بهه ایهپ ترتیهب هتهک حهرز ،شکسهتپ قفه
گاوصندوق برای سرقت ،قطو درختان به صور برنامه ریهزی شهده ،فهک ولمهخ ،مخهدو کهردن
جاعالنه اسناد ،حفاری در ملوطههای باستانی بهرای یهافتپ اشهیاء عتیقهه ،تروریسهم وخرابکهاری و
اقداماتی از ایپ دست هرنند که در وهله اول در خود تخریب و آسیب نهفته دارند ،عم وندالیستی
به حساب نمیآیند ایپ درحالی است که آمار شهرداری ها ،انجمپهای مهردم نههاد و دربردارنهدة
کلیة تخریبهای قاب مشاهده در سطح شهر بوده و بدیهی است ایپ تخریبها ممکهپ اسهت وجهه
منف تطلبانه داشته و در نتیجه وندالیستی ملسوب نشوند
.2 .2 .1

انگیزه1

عنصر مهم دیگری که در تللیه رفتارههای خرابکارانهه و خشهونتآمیهز وجهود دارد انگیهزه اسهت
(ملسنی تبریزی )111 :1383 ،بهطور کلی انگیزههای رفتار خشونت آمیز را میتوان در سه دسته
1. Motivation
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خالصه کرد که شام الف-انگیزههای خودنمایانه ،ب -انگیزهههای مهادی ،ج-انگیزهههای خصهمانه
میشود 1به ایپ ترتیب سه نوع رفتار تخریب گرانه بر مبنای سه انگیزة باال قاب تبییپ خواهد بود:
 1رفتار خصمانه ،که هدف آن صرف آسیبرسانی و تخریب شئ است
 2رفتار مادی یا منف ت طلبانه ،که در آن آسیب و تخریب وارد به شئ در اص وسیلة رسهیدن
به اهداف م نف ت طلبانه در مفهوم عام خود بوده است به عبار دیگر درایپ رفتار تخریب در جهت
نی به اهدافی مانند کسب سود مادی ،رسیدن به آرمهان ههای گروههی ،اخهاذی و تهدیهد ،مقاصهد
سیاسی و صور میگیرد
 3رفتار خودنمایانه ،که در ایپ نوع تخریب نیزی که مدنظر فهرد اسهت ،صهرف بیهان و جلهب
توجه با استفاده از اشیاء میباشد
آنچه بیش از هرنیز انگیزه یک وندال برای دست زدن به آسیب میباشهد ،خودنمهایی و بیهان
اعتراضا فرو خهورده اسهت هرننهد در ب ضهی از صهور وندالیسهم ماننهد دسهتهای از رفتارههای
هولیگانیستی ،انگیزههای خصمانه نسبت به ملیط مستتر میباشد ،اما میتوان با قاط یهت نسهبی
رفتار وندالیستی را ناشی از می به نمایش دانست که البته ابزار و شیوههای سمبلیک ایپ رفتار تها
حد زیادی ما را در وایر ایپ نظر دلگرم مینماید در هر صور وندالیسم بها ههر انگیهزهای کهه
اتفاق بیفتد نوعی ضربه به نظم جام ه را در خود نهفته دارد
 .2مجازات وندالیسم :دیدگاهها و پیامدها
علی االصول مجازا نتیجه عم ناوایرفته است و نقض قواعهد و قهوانیپ موجهب اعمهال مجهازا
خواهد بود ب ضی نظریهوردازان تا بدان جا ویش رفتهاند که در یک رو صلیح ،مجازا را حهق
مجرم دانستهاند مفهوم استلقاق مجرم مبتنهی اسهت بهر دو فهرض اساسهی ارتکهاب ارادی عمه
مجرمانه و تناسب مجازا با عم  ،که در صور وجود ایپ دو مبنا مجازا عادالنهه تلقهی خواههد
شد (اردبیلی )31 :1381 ،به نظر ملقق یکی از رفتارهای نابهنجار اجتمهاعی کهه از بهدو تشهکی
جوامو انسانی به نشم می خورد و امروزه نمود و بروز بیشتری یافته است وندالیسم می باشهد کهه
به موازا ویشرفتهای اجتماعی رو به جلو رفته است و تغییر ظاهر داده و قابلیت انطباق با تمهامی
اماکپ در دسترس را دارد وندال ها کمر به نابودی مظاهر تمدن و مدنیت و مت لقا عمومی بسهته
اند لاا ایپ رفتار عملی مغایر با هنجارهای اولیه و ناقض قواعد بدوی حاکم بر هر جام ه اسهت و در
حقیقت رفتار وندالیستی هنجار شکپ است بنابرایپ در هر جام ه باال تریپ سطح واکنش به هنجهار
شکنی مجازا است در اینجا نگاهی به فلسفه وضو مجازا ها و آثاری که برای آنها متصور اسهت
1. USA Department oF Agriculture.ibid. p64
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خواهیم داشت ،تا از ایپ رهگار توجیه فلسفی و منطقی برای نفی یا اثبها لهزوم اعمهال مجهازا
برای رفتارهای وندالیستی استنتاج نماییم
 .1 .2توجیه اخالقی و فلسفی مجازاتها
اساساو توجیه اخالقی مجازا از گاشته تا به امروز دو وجه اولیه داشته است :دیهدگاه آینهدهنگهر و
دیدگاه گاشتهنگر «افراد را نباید به خاطر اشتباه گاشتهشان مجازا کرد زیرا وقتی عملهی انجهام
شد نمیتوان آن را به حال اول برگرداند ،بلکه با دیدی بر آینده اعمال مجازا با هدف انزجار مجرم
و دیگران از جرم به واسطة مشاهده مجازا انجام میگیهرد» (کاتینگههام )112-111 :1392 ،در
نقطهی مقاب فالسفهای مانند ارسطو با تأکید بر خطایی که ارتکاب یافته ،هدف مجازا را تهرمیم
خطای گاشته میدانند به نظر نگارنده توجیه اخالقی کیفهر گریهز ناوهایر اسهت بهه همهیپ دلیه
فالسفه و علمای حقوق کیفهری اقهداما کیفهری را مهمتهریپ توجیهها اخالقهی در ایهپ زمینهه
میدانند در ضمپ می توان به ایپ نتیجه رسید که توجیهها فلسهفی و اخالقهی فراوانهی در طهول
تاریخ فلسفه برای مجازا ارائه شده است که در ملدوده ای از آن ،لزوم بدون قید و شرط مکافها
تا نفو اجتماع قرار میگیرد گاه در دیدگاه گاشته نگر هیچ دلیلی برای مجازا الزم ندانسهته و بهه
صرف ف ارتکابی فرد مستوجب مجازا و انتقام اجتماع میگردد بنابرایپ هدف بهالقوه وندالیسهم
خرابکاری در مت لقا عمهومی و آسهیب بهه که اجتمهاع اسهت و تخطهی از قواعهد و مخالفهت بها
ارز های حاکم در جام ه در ذا وندالیسم است لاا وندال به صرف ارتکهاب رفتهار وندالیسهتی بها
واکنش کیفری مواجه خواهد شد
 .1 .1 .2دیدگاه گذشته نگر
اساس ایپ نظریه موسوم به مکافا  1ایپ است که مجازا تاوان جرم میباشد نوعی انتقام ابتدایی
و تالفی در ایپ مفهوم مستتر است و در واقو ،بزهها با ارتکاب جرم به جام ه مدیون شهده و تنهها
راه ادای دیپ ایپ فرد ،کیفری است که ت ییپ شده و متلم می شهود (کاتینگههام)331 :1313 ،
ایپ مکافا قب از هرنیز باید دارای تناسب بوده و مجریان آن باید قادر به برقراری ت هادل میهان
آسیب وارد شده به جام ه و مجرم باشند مجازا در میانه ترازوی عدالت ،باید ت ادل دو کفه ی نی
جرم به عنوان عام برهم زننده توازن و مجازا بهعنوان احیا کننده توازن به زعم ایشان را اعهاده
نماید
عدالت کیفری نظم مخت شده را احیا می کند به همیپ دلی طبق مفهاهیم کیفهری ،قصهاص
باید دقیقا همانند جرم ارتکابی باشد و باید بیپ شد کیفر و شد بزه شباهت وجود داشهته باشهد
1. Retribution
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بنابرایپ هم جام ه و هم بزه دیده در ایپ ودیده قاب نشهم ووشهی نیسهتند (وهرادل)11 :1381 ،
مسأله دیگر ایپ است که علی االصول اعاده به وضو سابق ناممکپ است و حتی جبهران خسهار و
املای اثر به م نای اعاده وضو ویشیپ نیست ایپ گروه برخالف منف تگرایان آیندهنگر مانند بنتام
مجازا را شر نمیدانند ،و البته مکافا گرایان بیشتر از آنکه نهارنوب منطقهی ارائهه نماینهد بهه
توصیفا زبانی میوردازند سزاگرایان در وی آنند کهه مجرمهان آنچهه را شایسهته هسهتند دریافهت
نمایند (کاوادینو و دیگنان)329 :1381 ،
درست است که در اص  ،جرم عملی خالف فطر انسانی در فرض وایر مفهوم فطر و تب او
مجازا آن ،حرکت مجدد به سوی حسپ ذاتی است ،اما اینکه بدانیم نظام کیفری منلصر به ایهپ
دست کشرویها نبوده و هر عم برهم زننده نظم اجتماع مغایر حسهپ ذاتهی نیسهت ،مها را بهرای
وایر قانو کننده نبودن ایپ دست واژهوردازیها تشویق خواهند کرد نظم اساسهاو مفههوم ثهابتی
ندارد تا برهم خوردن آن دارای حد و مرز ت ریف شده باشد ،و در همیپ راستا هیوت اجتماع ،تپ به
کنترلهای کیفری جزایی بدهد تا اعاده وضو سابق و دستیابی به ت ادل صور وایرد
اینکه نمیتوان همواره به امور به شک وسیلهای برای رسیدن به هدف نگاه کهرد و گهاه بایهد
ارز ذاتی برای آنها قائ شد مطلب در خور توجهی است اما نکته اینجاست که نگونه و برنهه
مبنایی میتوان به مجازا ارز ذاتی بخشید؟ نگونه میتوان به ایپ استدالل کانت تپ در داد که
م تقد است اعمال مجازا صرفاو باید بهعنوان تکلیفی که قاعده عدالت آن را بر دو ما میگهاارد
صور گیرد و نتایج و آثار آن درجام ه موجب مشروعیت یا اخالقی بودن آن نیسهت بهه نظهر وی
مجازا نباید هیچگاه بهعنوان ابزاری برای مصللت مجرم یا جام ه مدنی بهکار گرفتهه شهود بلکهه
فقط باید بر ایپ مبنا بر مجرم تلمی گردد که او جرمی مرتکب شده است ( ;Martin, 2005: 17
 )Honderich, 2005: 17باید بگوییم کانون توجیه مجازا درمنطق کیفری گاشتهنگهر بهیش از
آنکه به دنبال تکیه بر دریافتهای عقالنی از فلسفه کیفر باشند به اشراق فطری و اخالقهی خهویش
تمسک مینمایند و اجتماع با ابزار کیفر به تقاب با ایهپ رفتارخواههد ورداخهت و بهرایپ باورنهد کهه
مجازا واسخی طبی ی در برابر ارتکاب رفتار خالف اخالق است و نههاد مجهازا نقهش درسهتی را
درجریان تکام نظم آرمانی ایفا می نماید (جوان ج فری .)19–81 : 1391 ،به نظر میرسد امروز
تا حد زیادی از دیدگاه سزادهی و به ویشه مکاتب عهدالت مطلقهه دور شهدهایم و از سهمت فردیهت
توجیه مجازا به توجیه مبتنی بر نفو و دفاع اجتماعی حرکت کردهایم گروهی از نظریه وهردازان
م تقدند که مجازا تابو جرم است «جی دی مایو » استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در مقالههای
مشهور در مورد تجربیاتش درمقام حافظ مقررا انضباطی گفته است" :کسانی که قهانون را نقهض
کرده بودند عالماو ایپ کار را انجام دادهاند مپ نیز بر ایپ امر واقف بودم ،بنابرایپ نیاز به هیچ دلیه
دیگری برای مجازا آنها نبود" هرنند سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرائم خهرد یکهی از
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شیوههای حمایت از اموال عمومی است اصطال تسامح صهفر ی نهی بهه ههیچوجهه تخریهب امهوال
عمومی قاب تلم نیست و دولت بدون اغماض به مرتکبیپ واسخ میدههد (جهوانمرد.)11:1388 ،
در سزاگرایی نویپ بزهکار در واقو با ارتکاب جرم توازن اخالقی جام ه را برهم زده بنهابرایپ نسهبت
به جام ه دینی دارد که بایستی ادا کند و جبران ایپ دیپ فقط با تلم مجهازا میسهر مهیگهردد
(داودی گرمارودی .)13:1381 ،به هرحال نظریهها و اندیشهها ،فرزندان زمان خود هستند شهرایط
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و یا به بیان دیگر مشکال و نیازهای موجود تاریخی درحهوزه
های ماکور زمینه های بروز ،وظهور یک نظریه را فراهم میسازد
باتوجه به مجموعه مطالب ویش گفته در اینکه سزاگرایی ارتباطی با جرمانگاری وندالیسهم دارد
یا خیر؟ نگارنده به ایپ نتیجه رسیده است انتخاب یک اص مناسب بهرای جهرمانگهاری ،خهود یهک
فرایند اخالقی است دربسیاری از کشرویها همانند وندالیسم که به صور ودیده ی اجتماعی ظهور
و بروز مینماید و هر روز ظاهری تازه به خود میبینهد در واقهو ارتکهاب بهه ننهیپ رفتهاری کهامال
انتخابی وارادی وآزاد ازسوی مرتکب ایجاد میگردد بنهابرایپ بها وجهود ارتکهاب ارادی وگزینشهی و
انتخابی میتوان گفت تأثیر عوام درونی و اجتماعی در ارتکاب ننیپ رفتهاری نادیهده گرفتهه مهی
شود وشخصیت فرد مالک نمهی باشهد وقتهی جام هه بها افهزایش ننهیپ رفتارههایی مواجهه اسهت
میبایست برابر اص استلقاق و قبح ذاتی عم و اص برابری و تناسب جرم ومجازا اساسا ننهیپ
رفتاری جرم انگاری گردد ،وندال با رفتار وندالیستی خود روابط متقاب را در جام ه انسانی ازحالهت
اعتدال خارج نموده و موجبا تجاوز به حقوق اجتماعی و انسانی را فهراهم مهیآورد سهزاگرایی در
باب توجیه کیفر قدمتی برابر با تاریخ حیا انسان دارد وکیفر دارای مشروعیت ذاتهی اسهت ونهدال
مستلق کیفر است نون به صور آزادانه عم خالف اخالق را برگزیده است بها توجهه بهه اینکهه
رابطة کیفر و اخالق رابطة تساوی نبوده بلکه میتوان آن را عموم وخصوص مپ وجه دانسهت ی نهی
بهرغم وایر ایپ نکته که بسیاری از اعمال مجرمانه غیر اخالقی هستند ،اعمهال کیفهر نسهبت بهه
ارتکاب آنها میتواند توجیه اخالقی داشته باشد ولیکپ اعمالی که به للهاظ شهکلی جهرم ملسهوب
میشوند اما آنها را نمی توان غیر اخالقی تلقی نمود درمقاب نیز اعمهالی غیهر اخالقهی را مهیتهوان
عنوان نمود که جرم انگاری نشده است رفتار وندالیستی برخالف اخالق است و قابلیت جرم انگاری
را دارد هر کسی که مرتکب خطایی شد مسهتلق تنبیهه وکیفراسهت لهاا ونهدال ههم ازایهپ قاعهده
مست نی نیست در سزاگرایی بهطور کلی کیفر را با مالحظها عهدالت ،اسهتلقاق وحقهوق توجیهه
مینماید کیفر مقتضی عدالت ،استلقاق سزا بهرای مجهرم و نیهز احقهاق حهق بهرای جام هه اسهت
سزاگرایی استلقاق بزهکارانه را به ت بیری استلقاق کیفر قلمداد می کند در حقیقت ایپ مفهوم بهه
اصلی اشاره دارد که مبتنی بر آن بزهکار تنها برای آنچه که دقیقا مستلق آنست کیفر خواهد دیهد
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بنابرایپ در اثر رفتار وندالیستی آسیب به شئ و زیان به جام ه ملرز است و ونهدال مسهتلق کیفهر
می باشد
اص تناسب صرفاو مبتنی بر ت هد به مفهوم مبهم برابری میان جرم و مجازا نیست و میتوان
آن را مانو از ایجاد و اجرای مجازا های ناعادالنه و خشونت آمیز دانسهت وهایر اصه تناسهب
ی نی تشکی رابطهای میان جرائم و کیفرها به نلوی که شدیدتریپ جرم شهدیدتریپ مجهازا را
دریافت کند و ایپ مسلماو به م نای تشابه و یکسانی جرم و کیفر نیسهت (یزدیهان ج فهری:1381 ،
)139-113
 .2 .1 .2دیدگاه آیندهنگر
در مقاب دیدگاه گاشته نگر مکافا گرا ،دیدگاههای آینده نگر وجود دارند که مجهازا را نهه بهر
مبنای اعادة نظم از دست رفته بلکه براساس نتایج مفید آن توجیه میکنند در اینجا بیان میشود
که هدف مجازا نه اعادة عدالت و بازگشت به اخالق بلکه حمایت از منافو اجتماع و جلهوگیری از
ارتکاب مجدد و مکرر جرائم است اولیپ و اصلیتریپ نتیجهای که ایپ گروه برای نظام کیفهری در
نظر میگیرند کاهش میزان جرائم است (غالمی )88 :1381 ،اساساو م یهار خهوبی و بهدی در دیهد
مردم سود و زیان است و دیدگاههای منف تگرا اصول خود را برهمیپ وایه قرار دادهاند بنتام یکی
از سردمداران ایپ عقیده میگوید« :منف ت همگانی بایهد م یهار سهنجش در وضهو قهوانیپ باشهد»
(اردبیلی )83 :1381 ،ارزشگااری رفتار انسان با توجه به نتایجی که برای خهود او یها دیگهران در
اجتماع به بار میآورد انجام میشود به همیپ نلو خوبی یها بهدی قهانون نیهز بایهد برحسهب آثهار
اجتماعی و فردی که در حال و آینده ایجاد میکند ت ییپ گردد نتایج مزبور بر وایه مقایسه لا و
رنج حاص برای اشخاص ارزیابی شده و نفو جام ه مفهومی جز نفو افراد و اعضای آن ندارد .وضو
قانون از دید منف ت گرایان باید با توجه به ایپ اصول انجام گیرد که تنها مسولهای که تلمی رنج
بر انسان را توجیه و تجویز میکند فایده و ضرور آن عم برای جام ه است و تب او توجیه اخالقی
مکتب اصالت فایده برای مجازا نیزی جز سودمندی و ضرور نیست
 .2 .2پیامدهای کنترل کیفری
بهطور کلی و با توجه به آثاری که برای کیفر برشمرده میشود میتوان گفت بازدارندگی و ارعاب،
سزادهی و بازوروری و بازاجتماعی شدن ،سه اثر و تب ا اثر مطلوب مجازا ها ،بهویشه مجازا ههای
کیفری میباشند در ایپ قسمت مروری داریم به ایپ آثار و در وی آن خواهیم بود که بهدانیم آیها
ت ییپ مجازا برای عم وندالیستی ،کارکردها و آثار مورد نظر در عرصه حقوق جزایی را تهأمیپ
مینماید یا خیر؟
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 .1 .2 .2بازدارندگی
اولیپ اثر مجازا  ،بلث بازدارندگی آن است در اولیپ سطح مجرمی کهه در حهال مجهازا شهدن
است ناگزیر در دورة مجازا قادر به ارتکاب مجدد جرم نیست و در ادامه مجازا به دالی مختلف
میتواند سایریپ را از ارتکاب جرم منصرف نماید ویشینه ایپ مسوله ی نهی توجهه بهه بازدارنهدگی
کیفرها را میتوان تا زمان سقراط دنبال نمود ،جایی که بنا به نوشتة افالطون در کتاب وروتاگوراس:
«هیچ کس مجرم را تنها بر اساس صرف تفکر یا بهدلی جرمش مجازا نمیکند ،مگر فهردی کهه
همچون یک حیوان وحشی بی دلی انتقام بگیرد ولی کسی که مت هد میشود که بر مبنای عقه
مجازا کند ،دیگر خود از جرمی که در گاشهته ارتکهاب یافتهه اسهت ،انتقهام نمیگیهرد زیهرا
نمیتواند کاری کند ،گویی که آن عم اتفاق نیفتاده اسهت در عهوض نگهاه او بهه آینهده اسهت و
میخواهد آن شخص خاص و دیگرانی را که مجازا شدن او را میبینند ،از انجام دوبهارة آن جهرم
باز دارد ،و اگر وی خواهان آن است باید به یاد داشته باشد که فضیلت از رهگار آموز به دسهت
میآید» (گروهی از نویسندگان )81 :1381 ،بازدارندگی در دو شهک عهام و خهاص از مجازا هها
ناشی میشود بازدارندگی خاص به م نای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم ملکوم به
نلوی که آالم و مشقتهای ناشی از مجازا وی را از بزهکاری مجدد باز دارد ،و بازدارندگی عام در
م نای تأثیرگااری بر کلیه افراد جام ه اعم از مجرمان بالقوه و افراد م مولی ،از طریهق توسه بهه
ارعاب ناشی از مجازا ها و مردد ساختپ آنها نسبت به دسهت زدن بهه رفتارههای مجرمانهه اسهت
(ملمودی جانکی و آقایی339 :1381 ،؛ آذریهان )13 :1388 ،مفههوم دیگهر در بلهث بازدارنهدگی
ارعاب میباشد بنابرایپ ناگفته ویداست که آمارها و شواهد میهدانی ناکارآمهدی ایهپ مفههوم را بهه
خوبی نمایان میسازند
در همیپ حال آنچه بسیار حائز اهمیت است ذهنیهت اعضهای جام هه در مهورد وجهود عهدالت و
اجرای یکسان قوانیپ برای همه میباشد وگرنه ترس از مجازا نه تنها تهاثیری بهر اندیشهههای سهوء
مردمان نخواهد داشت بلکه تب یضا اجتماعی آنان را به درستی اعمال مجرمانه خود قانو خواهد کرد
(اردبیلی )129 :1381 ،به نظر ملقق رفتار وندالیستی به عبار بهتر نوعی کشروی به عاد ملسهوب
میشود لاا وندال از ارتکاب رفتار وندالیستی احساس وریشانی و عهااب وجهدان و وشهیمانی و نهدامت
نمیکند و مجددا مرتکب رفتار وندالیستی می شود نون رفتهار وندالیسهتی بههعنوان یهک انلهراف در
درون فرد وندال نهادینه شده است و با ارتکاب مجدد تخریب و نشان دادن خشونت نسهبت بهه اشهیاء
ملیط احساس غرور و آرامش میکند و در حال تکرار مداوم رفتار وندالیستی است و اساسهاو بهازوروری
و بازوایری در فرد وندال مفهومی ندارد بنابر ایپ با ایپ فرض غیر قاب اثبا که احتمال مهی رود فهرد
وندال مجددا مرتکب رفتار وندالیستی نشود از شاخصه های تصمیمگیری در باب نگونگی برخهورد بها
وندالها نیست نون ایپ کشرفتاری ایجاد سلب آرامش برای جام ه و تهدید جدی بهرای نظهام جام هه
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است در هر حال جام ه نمی تواند از واکنش کیفهری در مقابه ننهیپ رفتهاری نشهم ووشهی کنهد
واق یت ایپ است که شهروندان م مولی مدام درحال ارزیابی شرایط و بررسی سهود و زیهان ناشهی از
ارتکاب جرم و مجازا احتمالی آن نیستند که با شد و ض ف مجازا های قانونی در تصهمیمگیهری
ایشان نسبت به ارتکاب یا ترک بزه تغییری ایجاد شود البته بدیهی است گروه نسهبتاو بزرگهی وجهود
دارند که در وسوسه ارتکاب برخی جرائم به سر میبرند و وجود مجازا تا حد زیادی مانو آنها خواهد
بود به هر حال ایپ دست انتقادا بیشتر سطلی است و به علت دشواری وحتی غیهر ممکهپ بهودن
مطال ا دقیق آماری در ایپ مورد ،ناگزیریم به نظریه وردازیها اکتفا کنیم ویداست که مراد از ارعاب،
توس به هر شیوه غیر اخالقی و غیر انسانی و البته غیر متناسب برای نی به مقصهود ممان هت عهام و
خاص از جرم نیست و در ایپ جا نیز آنچه از اهمیت مضاعف برخهوردار اسهت بلهث تناسهب جهرم و
مجازا خواهد بود و تب او ارعاب متناسب با جرم میتواند در یک طرد اجتماعی و یا ملرومیت مهدنی
نیز متبلور گردد
 .2 .2 .2باز اجتماعی شدن
یکی دیگر از اهداف اساسی مجازا  ،بازاجتماعی شدن بزهکار تلقی شده و فرض بر ایپ است که بایهد
به وسیلهای بازوروری و به دل جام ه بازگردد و ویوندهای خهود بها اجتمهاع را احیهاء نمایهد گروههی
اصال و تربیت و باز اجتماعی شدن را اساساو جزیهی از توجیهه مجهازا میداننهد و م تقدنهد حهس
ناخوشایند ناشی از مجازا  ،فرد را به اشتباه خود واقف و از آن وشیمان میسهازد بهه عهالوه رسهالت
مجازا ایپ است که رفتار مجرم را اصال نموده و در فرایند خود او را برای بازگشت سالم به جام هه
آماده سازد تا بهعنوان یک عنصر مفید در جام ه ایفای نقش نمایهد ایهپ خاصهیت اصهال کننهدگی
ناگزیر صور مجازا را از یک اقدام رنجآور صرف ،به یک وجهة درمانی تبدی مینماید بدیهی است
که ایپ یک مسأله قط ی و مطلق نخواهد بود به نظر نگارنده وندالیسم یکهی از نابهنجاریههایی اسهت
که م لول رابطة فرد و جام ه اسهت و رفتهار وندالیسهتی برخواسهته از ارادة آزاد و مخهالف بها سهاختار
حقیقی اجتماع است و در حقیقت رفتار وندالیستی عم ضهد اجتمهاعی ملسهوب میگهردد بها ایهپ
اوصاف وقتی که فرد وندال خود را از جام ه جدا میداند با رفتار وندالیستی با جام ه مقابلهه مهی کنهد
در واقو نمیخواهد به دل جام ه بهازگردد و از طرفهی بهرای فهرد ونهدال مصهللت و منف هت عمهومی
بیارز است میتوان گفت وندالها احساس میکنند هنجارهایی بهرای تنظهیم رفتارهایشهان وجهود
ندارد و راههای مقبول برای رسیدن به هدف نیز مسدود اسهت در نتیجهه آنهها مسهیرهایی متفهاو و
متضاد برای عملکرد ،در برابر خود می یابند نهایتأ باز اجتماعی شدن بهرای فهرد ونهدال م نهایی نهدارد
نون نمی خواهد با جام ه ویوند داشته باشد وندال خود را در جام ه و جام ه را در خود نمی بیند لاا
رفتار وندالیستی با واکنش کیفری اجتماع مواجه خواهد شد مجازا شرط کافی برای اصال نیست و
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شرط الزم نیز نخواهد بود و الجرم ایجاد ندامت و قصد اصال به تنههایی ناشهی از آن نمیباشهد بهه
همیپ ترتیب اصال تنها هدف کیفر نیست و در کنار سزادهی و بازدارندگی باید به آن توجه گردد به
عالوه طبی ت برخی جرائم به اندازهای نانیز و بیارز است که نیاز مجهرم بهه اصهال تصورشهدنی
نیست بنابرایپ دیگر هدفهای مجازا بازدارندگی و کیفر باید به همیپ اعتبار باقی بماننهد و گهاهی
تلقق آنها اهمیت بیشتری نسبت به وایر دالی طرفداران نظریهی اصال دارد (عوا)39 :1381 ،
در مجازا های سالب آزادی ی نی زندان نیز صرف حبس موجب اصال نمیگردد و آنچه که اهمیهت
دارد تدابیری است که مسوولیپ زندان جهت بازوروری در ملیط زندان اتخاذ مینمایند1
 .3 .2 .2سزادهی
امروزه بلث اصلی سزادهی ایپ است که کیفر باید در برابر جرم اعمال گردد میتوان بهه ایهپ نتیجهه
رسید که وندالها با رفتار وندالیستی به آن دسته از ارز هایی که بهرای جام هه مههم اسهت ت هرض
میکنند لاا ت رض به ایپ ارز ها واسخ گویی کیفری را می طلبد امروزه شکستپ هنجار های دیکتهه
شده از جانب فرهنگ رسمی ،حتی بدون موافقت اعضای جام ه ،از ننان اهمیتی برخوردار اسهت کهه
مستوجب سزادهی قلمداد می گردد وندال با رفتار خویش یک عم ممنوعهه را مرتکهب مهی شهود و
رفتار وندالیستی به علت ظاهر آسیب زننده در واقو احساس نا امنی را در بهیپ شههروندان ایجهاد مهی
کند بنابر ایپ وندالیسم ایجاد آسیب میکند اما انگیزه های عمدتاو خودنمایانهه در رفتهار وندالیسهتی در
واقو مشوق اتخاذ تدابیر کنترل کیفهری خواههد بهود و بها رعایهت تناسهب جهرم و مجهازا همچنهان
سزادهی یکی از موثر تریپ شیوه های حفاظت از ارز های هر جام ه است و تناسب جرم و مجازا
ریشه در ایپ ویشگی دارد و اساساو حتی با وایر اهمیت بازدارندگی و اصال به هیچ روی نمیتوان از
مکافا و جزا نشمووشی نمود.
 .3تحلیل وندالیسم در آیینة دیدگاه گذشتهنگر و آیندهنگر
با توجه بدان نه که تا کنون گفته شد بهه نظهر میرسهد یکهی از اولهیپ اههداف و تب هاو کارکردههای
مجازا ها جبران زیان و خسارا وارده بر بزه دیده ،اعم از ایپکه فرد حقیقی باشد یا حقوقی و یا ک
اجتماع میباشد در بلث وندالیسم ،نتیجه نهایی که به آن قائ شدیم ایپ بود که زیان دیده در ایهپ
کشروی اساساو جام ه بوده و آنچه تخدیش گردیده آسایش عمومی است طبق دیدگاه مکافها گهرا و
 1هر نند تلقیقا فراوانی در باب طبی ت و اهداف مجازا زندان از نظر قانونی ،قضایی و اجتماعی صور گرفته ،امها
تنها ت داد ملدودی از آنها به ضرور توجه به اداره نهاد زندان و تجزیه و تللیه نقهش کارکنهان و وویهایی فرهنگهی و
سازمانی در زندانها ورداختهاند کوی  ،آندرو ،مدیریت زندانها در دوران گاار ،ترجمه حسهپ طغهری نگهار ،مرکهز بهیپ
المللی مطال ا زندان ،تهران ،انتشارا وفاق ،چ  ،1383 ،1ص 13
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گاشته نگر ،وندال با تخطی از قوانینی که به علت زندگی در بطهپ جام هه و اسهتفاده از امکانها آن
موظف به رعایت و حفظ آنها بوده ،مستلق تنبیه گردیده است جام ه که به علت مشکال ساختاری
و ض ف نهادی موجب شده است گروهی از جوانان هیچ راهی جز دست زدن به تخریهب بهه اصهطال
گسترده و بیهدف به جای اعتراض و بیان دیدگاه و جلب توجه و حتی تفریح نداشهته باشهند ،خهود
مقصر در ایپ رفتار ضد اجتماعی است حتی شاید بتوان گفت هزینهای که وندالیسم بردو جام ه بار
میکند خود به نوعی مکافا و تنبیه کلیت اجتماع است و در هرحال اقهدام جوانهان بهرخالف اخهالق
است و رویکرد گاشته نگر ننیپ اقدامی را جرم دانسته و مجازا را تنها واسخ آن میدانهد و حتهی در
رویکرد آیندهنگرکه مالک سودمندی مجازا و نفو اجتماعی است در واقو به للاظ وجه مشترک بیپ
دیدگاهها که به دنبال آرمان گرایی هستند و از طرفی رفتار جوانان زیان شدیدی در عمه بهه جام هه
وارد میسازد مهر تایید بر تللی باالست و انگیزهی مؤثر در کشروی دانستپ یا ندانستپ عم نیست،
اما به نظر میرسد نقش عمدهای در بررسی میزان زیانی که در عم به جام ه وارد میسازد و همهیپ
طور اعتقاد به ناگزیر بودن رفتار وندالیستی تلت شرایط اجتماعی و روانی خاص خواهد داشت وقتی
بدانیم بسیاری از رفتارهای وندالیستی عادی تا حد زیادی جنبه آگاهی بخشی دارد مسلماو در رویکرد
یکسان داشتپ به ایپ اعمال تردید خواهیم کرد حتی دور از ذهپ نیست که بخواهیم رفتار یکسان را
با توجه به اوضاع و احوال و انگیزههایی که منطقاو وایرفته هستند به نند صور بها واکهنش کیفهری
مواجه سازیم
 .1 .3توجیه کیفری گذشتهنگر
درواقو نظریههای م تقد به سزادهی اساساو به م نهای لهزوم مجهازا کیفهری ونهدال مهی باشهد لهاا
سزادهی یکی از کهپتریپ منشهای توجیه کیفر است و رویکرد گاشتهنگر در واقو اندیشهای کههپ و
یادگار دورانی است که در آن انتقام مبنای اصلی کیفر را تشکی میداد به نظر ملقق وندال بهصهور
آزادانه عم خالف را برگزیده است برای هر رفتار خالفی قیمتی وجهود دارد کهه بایهد ورداخهت شهود
رفتار وندالیستی رفتار ممنوعه و خالف است لاا وندال باید قیمت آن را ورداخت کند و فقط مجهازا
کیفری تنها واکنش کیفری خواهد بود جبران خسار بزه دیده در وندالیسهم ،از قضها ،در اثهر کیفهر
بهدست نمیآید آنچه به آن تجاوز شده نظم جام ه است و اص تناسب و یکسهانی طبی هت کیفهر و
جرم به ت بیر بکاریا ما را ناگزیر از تمای به سمت مجازا های اجتماعی مینماید بهر فهرض وهایر
برخی صور وندالیسم به عنوان جرم و به عالوه دستیابی هیوت اجتماع به وندال آسیب زننده به نظهم
عمومی از طریق تخریب اموال عمومی ،آنچه نظم مخدو شده را ترمیم مینماید ،الزام وندال به کمر
بستپ به خدمت اجتماع و ملکوم کردن او به مجازا های جایگزیپ و بهه اصهطال اجتمهاعی اسهت؛
وندال باید با انجام خدما اجتماعی خسار بزه دیده واق ی عم خود ی نی جام ه را جبهران نمایهد
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آشکاراست که بدی وکشروی را تنها میتوان با تلمی کیفرواسخی شایسته داد و تنها کیفراست که بها
تلمی رنج و سختی بر وندال دوباره کرامت اخالقی را احیا مینمایهد و حهق کیفهر از نقهض قهانون و
تجاوز به اصول اخالقی سرنشمه میگیرد (تبیت )213 :1381 ،بنابرایپ نگارنده به ایپ نتیجه رسهیده
است که رفتار وندالیستی به عنوان اقداماتی نابهنجهار ،آسهیب زننهده نظهم اجتمهاعی ،مخه آسهایش
عمومی و در تضاد ساختار حقیقی جام ه است و هر بار که وندال اقدام به تخریب مهی نمایهد نهه تنهها
سرمایههای ملی را نابود می سازد بلکه برای جبران و اصال وض یت مورد نظهر بههای سهنگینی را بهر
دو خود و شهروندان تلمی میسازد و ارتکاب اینگونه رفتار خرابکارانه در واقهو بهداشهت روانهی و
اجتماعی فرد فرد جام ه را با خطر مواجه می سهازد در حقیقهت زنهدگی اجتمهاعی بهه عبهار بهتهر
ف الیت سود آوری است که بقای آن به همکاری افراد بستگی دارد همهی افراد از یک نظم منب هث از
ارز های حاکم منتفو میگردند در یک عم مشارکتی و تلت قاعدهی انصاف ،هرکسهی از اطهاعتی
که دیگری از ارز ها و قواعد حاکم میکند ،بهرهمند میشود ولهی ونهدالهها بها رفتهار وندالیسهتی و
خرابکارانه و هنجار شکپ به مانند کسانی هستند که از دیگران سهواری رایگهان مهیگیرنهد ونهدال هها
بدون اینکه هزینهی اطاعت از قواعد و ارز های حاکم را بپردازند ،بلکهه از آرامهش و نظهم حاصه از
عم دیگران سود میبرند و در حقیقت وندال خود را بر دیگران ترجیح مهیدههد در نتیجهه رفتهار
وندالیستی به بنیانهای جام ه و حکومت آسیب میرساند لاا کیفر ،واسخ بهدیهی بهه ایهپ خطاکهاری
است (واشا صالح111 :1318 ،؛ نجفی ابرند آبادی )23 :1383 ،به نظر نگارنده آنچه که ماهیهت اصهلی
کیفر را تشکی داده و آن را از سایر تنبیها متمهایز میسهازد ایهپ اسهت کهه کیفهر حامه نهوعی از
سرزنش اجتماعی و اخالقی است بنابر ایپ واکهنش کیفهری در مقابه رفتهار وندالیسهتی در حقیقهت
ان کاسی از سرزنش اجتماعی در برابر ایپ رفتار نابهنجار و غیر اخالقی است وندالیسم بیش از هر نیز
مولود ساختارهای غلط اجتماعی و جام ه وایری نامناسب نوجوانان و روحیه درونی شدة ورخاشهگری
میباشد ،بنابرایپ حاف مقط ی وندال از صلنه جام ه هیچتأثیری بر وندالگری وی نخواههد داشهت و
نه بسا با افزایش احساس اجلاف و ناکامی و از آن مهمتر یافتپ توجیها اخالقهی و بهه زعهم خهود
منطقی برای اجتماع ستیزی و انتقام از جام ه ،رفتارهای او را تشدید نماید جریمههای نقدی نیز بهه
علت روشپ غیر ارعابی بودن و از آن مهمتر عدم قابلیت جبران خسار واق ی که نه تخریب مال بلکه
ت دی به نظام اجتماعی است در ایپ مورد راهگشا نخواهند بود بنابرایپ مطابق دیدگاه مکافا گرا یها
سزادهی میتوان به لزوم واکنش اجتماعی به وندالیسم حکم داد و با تکیه بر اص مترقهی و غیرقابه
نشمووشی ایپ دیدگاه ،ی نی لزوم تناسب جرم و مجازا  ،به سمت کنترل کیفری اجتماعی البته در
فرض جرم انگاری برخی صور وندالیسم حرکت نمود
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 .2 .3توجیه کیفری آیندهنگر
از سوی دیگر با توجه به دیدگاه آیندهنگر و م تقد به سهودمندی مجهازا و نفهو اجتمهاعی نیهز ،بهه
شایستگی میتوان تللی قبلی را تأیید نمود بدیهی است که مراقبت اجتماعی و تال عمومی برای
کاهش میزان وندالیسم در جوامو اصلیتریپ راه ممان ت رفتار میباشد و اینکه ایهپ مراقبهت بهه نهه
صور انجام گیرد مسألهای است کهه میتهوان بهر مبنهای دیهدگاههای آینهدهنگهر بهه آن ورداخهت
بازدارندگی و ارعاب که از دید قائالن به ایپ دیدگاه دو ویشگهی اصهلی مجازا هها هسهتند ،بهه علهت
کارکرد مفید خود در جلوگیری از جرم بهعنوان اساس توجیهه اخالقهی واکهنش کیفهری بهه حسهاب
میآیند بدیپ ترتیب میتوان گفت زمانی که عملی از دید عرف و فرهنگ غیهر رسهمی جهرم نباشهد
ت ییپ واکنشهای کیفری و به ویشه مجازا های غیر اجتماعی هیچگونهه تهأثیری نخواههد داشهت و
اساساو نه تنها بلث ارعاب و بازدارندگی در آن منتفی است بلکه میتواند کهارکرد عکهس داشهته و بها
ایجاد حس همدلی با ملکوم به مجازا  ،مشروعیت نظام قانونی را با نالش مواجه سهازد بهه عبهار
بهتر شد کیفر بر میزان ملکومیت اخالقی مؤثر نیست و آنچه در اینجا نقش مهمی ایفها مینمایهد
میزان مشروعیت قانون و قانونگااران و عادالنه بهودن مجازا هها در نظهر عمهوم مهردم جام هه اسهت
بررسی های میدانی انجام شده مرتبط بهه ایهپ تلقیهق و درسهطح شههر تههران نشهان میدههد کهه
رفتارهای وندالیستی از دید عموم جام ه جهرم نیسهتند نهاگزیر مجهازا فهرد ونهدال از دیهد عمهوم
بیعدالتی تلقی خواهد شد  1از سوی دیگر اساساو اعضای جام ه به ایپ مسوله که ممکپ است ونهدال
گری از دید حاکمیت جرم بوده و برای آن مجازا ت ییپ شده باشهد ،قبه از اینکهه درگیهر مسهوله
باشند ،توجهی نداشته و نسبت به آن بیاطالع هستند
مطابق عقاید م طوف به نفو اجتماعی میتوان به مجازا های اجتماعی بهعنوان واکنش متناسب،
مفید ،قاب اجرا و قط ی نسبت به وندالیسم در صور نیاز به کنترل کیفری آن قائ بهود .در همهیپ
حال نون خاصیت اصال کنندگی مجازا های اجتماعی به مراتب قویتر از کیفرههای سهزا دهنهده
است کیفرهای اجتماعی خود مجازا هایی هستند که به علت تمای و تأکید بر جنبه سود اجتماع به
سمت زندانزدایی به مجازا های اجتماعی شهر یافتهاند (حهاجی تبارفیروزجهایی 1 :1383 ،و )11
ایپ انتقاد که فرد وندال در صور عدم مواجهه با کیفر از بازاجتماعی شدن و اصهال بهه دور خواههد
ماند وایرفته نخواهد شد تلقیقا فراوان صور گرفته همگی حاکی از ایپ هستند که سیاسهتهای
اصالحی در زندانها به هیچ وجه کارامد و مفید نبوده است و ایپ مسأله بهویشه در مورد وندالهها کهه
زمینههای خاص اجتماعی و روانی در ارتکاب کشروی خود دارند ،نمود خواهد یافهت .حتهی میتهوان
اعالم کرد که فرد وندال با روحیا جام ه ستیز خود زمینهه مناسهبی بهرای یهادگیری جهرائم دارای
اهمیت بیشتر در زندان خواهد داشت ملیط زندانها اساساو جرم زاست و یادگیریهای افتراقی در آن
1. www.khabaronline.ir,1388.10.8
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به شد رواج دارد در همیپ حال خود ملیط زندان بهه علهت برخوردههایی کهه در آن رد میدههد
میتواند مکان مهیایی برای وندال گری قلمداد گردد
در هر صور واق یت ایپ است که وندالیسم وجود دارد و باید آن را شناخت تها بتهوان بها تمهایز
میان رفتار وندالیستی بیمارگونه با جرائم مشابه آن سیاست مناسبی در قبال ایپ عم برگزید بهیش
از هر نیز مناسب است تا به تفاو میان وندالیسم 1و رفتار وندالیستی 2و ونهدالگهری 3اشهاره کنهیم
رفتار وندالیستی ی نی رفتار عامدانه و آگاهانهای که به اموال فهار از کیسهتی مالهک آن آسهیب وارد
میسازد و زمانی که به عرف یک گروه و یا عملکرد به عاد یک فهرد تبهدی شهود وندالیسهم شهک
میگیرد وندالگری نیز دست زدن به رفتارهای وندالیستی با آگاهی فهرد نسهبت بهه اینکهه در حهال
ارتکاب ننیپ عملی است ،میباشد به عبار دیگر ناخودآگاهی در وندالگری کمرنگ خواهد بود هر
نند مرز گااشتپ میان وندالگری و وندالیسم تنها در مباحهث زبهانی و نظهری کهاربرد دارد و نتهایج
عملی در بر نخواهد داشت در مبلث فلسفی–اخالقی دو دلی عمده ی نی مخالفت بها اخهالق و ایهراد
آسیب به جام ه وجود دارد که در ذا وندالیسم نهفته است ،لاا رفتار وندالیستی ماموم و ناوسهندیده
و نادرست می باشد و قبح ایپ عم و نکوهیده بودن آن به حدی می رسد که مهی تهوان ونهدال هها را
افرادی ضداجتماع ودشمنان آشکار جام ه دانست و رفتار آنها را نهایهت خشهونتگهری وعصهیانگهری
قلمداد کرد وندال ها با ارتکاب ارادی رفتار وندالیستی درحقیقت کیان اخهالق واصهول اخالقهی نهون
عدالت را مخدو می نمایند ودر واقو عملی در م ارض با اخالق انجام می دهند و از آنجایی که نظهم
اخالقی برهرنیز مقدم است وندال ها به واسطه ی ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخالقهی کیهان ایهپ
نظم را به مخاطره می اندازند و از طرفی با توجه به اینکه نظم طبی ی عالم برملوریهت اخهالق تلقهق
یافته است لاا رفتار وندالیستی ت رض به ایپ نظم اخالقی وسهالمت آن مهی باشهد از زمهان وایبنهدی
جوامو بشری به اصول اخالقی درواقهو اخهالق از اهمیهت بسهزایی برخهوردار شهده اسهت کهه رفتهار
وندالیستی مبیپ یک خطای اخالقی است که برضمیر اجتماع نقش می بندد انسهان بهه حکهم فطهر
خویش همواره دروی دستیابی به ایپ مت الی وتلقق آرمان س اد برای خهود بهوده اسهت بهه دنبهال
همیپ آرمان گرایی است که بشر تال نموده به هر شیوه از ایپ نظم آرمانی واسداری نماید آنچهه کهه
تمامی دیدگاهها و نظریا فلسفی را به یکدیگر ویوند میدهد آرمهانگرایهی درایهپ حهوزهی شهناخت
است هر یک دارای گونهای جهان بینی آرمانگرا بوده و دروی ترسیم نظمی آرمانی میباشند و نقشهی
را در جریان تکام ایپ نظم آرمانی ایفا مینمایند باایپ وجود رفتار وندالیستی بها آثهار عصهیانگهری و
خشونتگری عمال به مقابله با ننیپ نظمی برمیآید جدای از نیستی و نرایی ایپ رفتار که میتهوان

1. Vandalism
2. Vandalistic behavior
3. Doing vandalism
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به آسیبهای اجتماعی یا عوام فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و اخهتالل هنجهاری اسهتناد نمهود بهه
هرحال وندال ها با نابهنجاری و خشونتگری وخشم و تنفر بهه اجتمهاع و ملهیط اطرافشهان و ایجهاد
بینظمی وعم خالف اخالق به جهت آسیب رساندن و زیان بهه جام هه اقهدام مهینماینهد بهه نظهر
نگارنده درنظام م رفت شناختی فلسفی ،هرننهد توجیهها اخالقهی گاشهته نگهر مبتنهی بهر توجیهه
ویشینی وبدیهی است و هیچگونه تجربه گرایی را برنمیتابد و دسهتورا اخالقهی جایگهاهی ویشهینی
درعق دارند وهرگز نمی توانند از هیچ شناخت تجربی حاص شوند و آیندهنگر و اخالقهش بهه ماننهد
اصال و درمان و مبتنی برتجربه هستند و توجیه آنها از نوع وسینی است اما درهرحال گاشهته نگهر
استلقاق و آیندهگرا مبنای اص آسیب را مهالک مهیداننهد در نهایهت اخهالق درون مایهه ی اصهول
فلسفی است لاا وندال با رفتارخود ارز هها و حقهوق جام هه را نقهض مهیکنهد و بهه آن آسهیب
میرساند از ایپ رو مستلق سرزنش اخالقی است رفتار وندال خالف اخالق و خطاکارانه و آسیبرسان
است به نظر نگارنده میتوان بهه ایهپ نتیجهه رسهید کهه در نیسهتی و نرایهی ممنهوع کهردن رفتهار
وندالیستی و تخریبگر همواره مبانی آن که مبتنی بر رویکرد حمایتی ،اخالقی است واسخگو مهیباشهد
و در واسخ به اینکه نرا ننیپ رفتاری باید قاب مجازا باشد ،به خسهار و ضهرری کهه حاصه ایهپ
رفتار است توجه میشود لاا آسیبهای مادی حاصله از رفتارهای وندالیستی منجر به تخریهب امهوال
عمومی میگردد در حقیقت ننیپ رفتاری مقبول بودن ارز احترام به امهوال عمهومی را بهه نهالش
میکشاند از طرفی مصالح عمومی بیانی دیگهر از نظهم عمهومی اسهت لهاا مصهللت عمهومی منف هت
مشترک همهی اعضای جام ه است و به کیان جمو و اصه زنهدگی جم هی مربهوط اسهت کهه رفتهار
وندالیستی در تضاد آن میباشد بنابرایپ ت رض به ایپ احترامها و نقض مصالح عمومی نیاز به واکهنش
کیفری دارد و تب او در اثر واکنش کیفری جبران زیان و خسار وارده بر جام ه و ک اجتمهاع حاصه
میگردد درست است که توجه به عله وندالیسهم اعهم از جام ههشهناختی و زیسهت روانشهناختی و
بیماری دانستپ ایپ رفتار ما را بیشتر به سمت ترحم نسبت به مرتکبیپ سوق میدهد و باعث میشود
دید کلی جام ه کمتر منتقم و بیشتر مساعد به حال وندالها باشد ،اما هرگهز نمیتهوان بهار سهنگیپ
اقتصادی و روانی ناشی از القای حس ناامنی را نسبت به ایپ برآمهده از وندالیسهم را نادیهده گرفهت.
بنابرایپ سیاستگااران کیفری هرگز رویکرد عدم اقدام را برای گروه وندالها اتخاذ ننمودهاند و حتی
در جهت جرمزدایی از آن نیز بیشتر در راه مباحث مربوط به ویشگیری قدم گااشتهاند 1آری! امهروز
ایپ عقیدة کالسیک که ذا ف و نتیجه حاصله از آن مقیاس جرم و شد آن اسهت رو بهه زوال و
فراموشی است درست است که قانونگاار در بسیاری از مواقو عملی را به عنوان تنها راه حه آشهکار

 1گزار
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جرم انگاری میوندارد اما ایپ نکته حائز اهمیت است وقتی که یک مسهألة اجتمهاعی و یهک کهشروی
جرم انگاری گردد فشار افکار عمومی بر دولتها در ایپ مورد زیاد می شود (ملمودی.)12 :1381 ،
ت دادی از اشکال رفتار وندالیستی از نظر مردم جرم و کشروی به حساب نمیآیند از سوی دیگر تا
حد زیادی اعتقاد و فرهنگ عمومی به ایپ سمت متمای گردیده که وندالها مجرمان مجبور هسهتند
و قاب درمان و البته ویشگیریهای شهری و اجتماعی مؤثرتریپ راه برای کنترل غیرکیفری وندالیسم
است
یک تلقیق میدانی در سال  1388در تهران صور گرفته است که در آن  83درصد واسخگویان
در سنیپ باالی  21سال 31 ،درصد مردان و  33درصد زنان و  38درصد در مقطو تلصیلی لیسانس
و باالتر بودهاند  11درصد واسخگویان از وندالیسم به م نای تخریب امهوال عمهومی مطهالبی شهنیده
بودهاند  21درصد آنها اذعان نمودهاند که در زندگی خود دست به رفتار وندالیستی زدهاند عل ذکهر
شده برای وندالیسم از نظر جام ه آمهاری شهام خودخهواهی ،انتقهام جهویی و خصهومت بها جام هه،
نارضایتی از زندگی ،از خود بیگانگی و غلبه تکنولوژی بوده است نکتة بسیار جالب در ایپ تلقیق ایپ
است که  11درصد واسخگویان عقیده دارند نظار اجتماعی نمیتوانهد عهاملی بهرای کنتهرل اعمهال
وندالیستی باشد و همچنیپ میتوان با  91درصهد اطمینهان گفهت بهیپ عهدم قهدر قضهاو فهرد،
عصبانیت و عدم رشد کافی شخصیتی با ارتکاب رفتار وندالیستی رابطة م ناداری وجود دارد میبینیم
که حتی در ایران که متأسفانه به علت نظام تدبیرکیفری نسبتاو تمامیت خواه افراد با تمای به واکهنش
کیفری جام ه وایر شدهاند و به صور ناخودآگاه به یکسانی دیکته شده از جانهب حاکمیهت گهردن
نهادهاند و وایرفتهاند که فرد باید درخدمت نظام اجتماعی باشد ودر نتیجه تلم رفتارهای نابهنجهار
قاعدتاو در اینجا به نسبت نظامهای لیبرال واییپتر است ،وندالیسم بهیش از آنکهه ناشهی از ضهدیت بها
جام ه و قصد مجرمانه قلمداد شود ناشی از مشکال اجتمهاعی ،خهانوادگی و روانهی دانسهته شهده و
درصد باالیی از افراد ،کنترل کیفری را راهکاری مناسب برای کاهش آن نمیدانند
تال برای نظار برکلیه شوون اجتماعی عمالو باعث بروز و ظهور بیش از ویش رفتارههای ضهد
اجتماعی بهویشه وندالیسم خصمانه و خودنمایانه خواهد شد ایپ نظامها عمالو دنار سردرگمی در برابر
ایپ رفتارها شده ودر یک دور م یوب مجدداو بها جهرمانگهاری عمه سه ی در کنتهرل بهیش از قبه
مینمایند درحالیکه به ایپ مسأله که همیپ افزایش اختیارا قضایی عمالو موجب بسته شدن منافا
اجتماعی و مت اقباو باالرفتپ نرد اقداما اعتراضهی وندالیسهتی خواههد شهد ،توجهه ندارنهد (دلمهاس،
11 :1381؛ الزرژ )31 :1382 ،با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه و همچنیپ انگیزههای خاص گهاه
شرافتمندانه و البته تأثیر فراوان اجتماع بر بروز وندالیسم میتوان قائ به ایپ بود اگر خسار ها جنبه
مدنی ویدا کرده و با بهاالبردن قهدر و فرهنهگ بیمهه ،عهدالت ترمیمهی و میهانجیگهری و افهزایش
ویشگیریهای وض ی بتوان آثار نامطلوب آن را کاهش داد ،و میتوان گفت؛ وندالسیم جرم نیست
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در مباحث مربوط به مبانی نظری تبییپ کننده وندالیسم به تفصی به عوام اجتماعی و زیسهتی
 روانی که در بروز ایپ رفتارها نقش دارند اشاره دارد و در عیپ حهال و بها وجهود توجیهها فهراوانجام ه شناختی و روانشناختی وندالیسم ،نمیتوان گفت که رفتار وندالیستی آنچنهان تلتتهأثیر ایهپ
عوام است که بلث اراده در آن منتفی میشود بازگشت به ایپ اندیشه اثبا گرایان منطقی نیست
و ایپ امر ننان بدیهی به نظر میرسد که نیازی به توضیح نداشته باشد البته نادیده نمیگیریم که به
ت بیر انریکو فری ،عمد اراده تلتتأثیر انگیزه است  1انگیزه غایت نهایی ههر ف ه اسهت بنهابرایپ در
رفتار وندالیستی ،عامدانه و آگاهانه بودن و درموارد بسیار زیهادی همراههی آن بها قصهد ایهراد آسهیب
فرضی مسلم است اما آنچه ایپ عم را مستلق بررسیهای خاصتر میکند ،عوام اجتماعی دخی
در آن است
درمیان رفتارهای مجرمانه مخهرب ،وندالیسهم از موق یهت ویهشهای برخهوردار بهوده و آنچنهان بها
ویشگیهای روانی افراد مرتکب و عل زمینهای اجتماعی و همچنیپ شرایط شههری گهره خهورده کهه
نمیتوان به آسانی صرف ف را برای سیاستگااری درمورد آن مورد توجه قرارداد به نظهر میرسهد
یک نکته اساسی نیز در اینجا باعث تردید در واکنش ملهض کیفهری بهه ایهپ عمه میشهود و آن
ناشناس ماندن مرتکب در اک ر قریب به اتفاق موارد است ،که جرم دانستپ آن به م نای لزوم مجازا
را بیشتر برای اجتماع هزینه بر میکند تا مفید ،مگر اینکه بپایریم به علت نبود نهاد کیفری متناسهب
باید ایپ عم را جرم بدانیم ،اما واکنش ویشهای در قبال آن داشته باشیم و به اصطال رویکهرد عهدم
اقدام را بر گزینیم؛ ایپ دوگانگی در واق یت وندالیسم که از یک سو تا حد بسیار زیادی حتی بهیش از
اک ر اف ال کشروانه تلتتأثیر عوام ملیطی و روانی است و از سوی دیگر ف لی زیانبهار بهرای جام هه
قلمداد میشود ،سیاستگااری در قبال آن را با اشکاالتی مواجه خواهد ساخت دور از دسهترس بهودن
دریافت انگیزه درکنار نقش ملیط درایپ دست رفتارها مقیاس دادن بهه وندالیسهم را دشهوار سهاخته
است .آنچه اینجا مد نظر ماست تال برای توجیه جرم زدایی از صور های اعتراضهی و فاقهد قصهد
مجرمانه وندالیسم ،درحالتی که آسیب ناشی از آن به جام ه ننان شدتی ندارد که نهادهای حاکمیت
به سمت انتقام متمای شوند ،میباشد در هر صور ظرفیهت ملهدود نهادههای قهانونگهاار و عهدم
توانایی دولتها در انطباق با دگرگونیهای اجتماعی و تردید آنها درمورد افزایش جرم در صور تغییر
رویکرد مجازا ملور و همیپ طور نگرانی از کاهش اقتدار نهادهای رسهمی قضهایی و وهیش از همهه
عدم بینش مناسب نسبت به ودیدههای اجتماعی و مفهوم جرمزدایی ،همگی موان ی در جهت کهاهش
کنترلهای جزایی بر وندالیسم خواهند بود  2حتی بلث قضهازدایی و افهزایش کنترلههای ولیسهی را
نمیتوان سیاست متناسبی در قبال وندالیسم دانست قضهازدایی عبارتنهد از امتنهاع از رسهیدگیهای
1. Enrico Ferri

 1برای مطال ة بیشتر رجوع شود به :گزار
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کیفری یا توقف آنها در مواردی که نظام عدالت کیفری به طور رسمی صالح به رسیدگی است (نجفهی
ابرندآبادی281 :1311 ،؛ مهرا)321 :1311 ،
بدیپ ترتیب که با آموز س ی میشود نیروهای ضابط مطابق بلث اقتضای ت قیهب نسهبت بهه
برخورد با جرائم اقدام نمایند (آشوری )88-93 :1381 ،به نظر نمیرسد ایپ سیاست تاثیر نندانی در
اساس کنترلهای کیفری داشته باشد و یک نمونه بارز نهامطلوب برخوردههای ولیسهی در رفتارههای
وندالیستی ،در حیپ اعتراضا جم ی افراد دیده میشود در هر حال و با توجه به تمهامی آنچهه کهه
گفته شد ،جرمانگاری وندالیسم در م نای اصی جام هشناسانه خود نه تنها عبث و باعث تورم قضایی
است ،بلکه هیچیک از آثار م بتی که از مجازا ها مورد توقو اسهت ،در جریهان جرمانگهاری و اعمهال
مجازا احتمالی اف ال وندالیستی بروز نمیکند آنچه حائز اهمیت است کاهش نرد وندالیسهم اسهت
که به نظر میرسد از راه کنترل غیر کیفری و ویشگیریهای وض ی و اجتماعی بهتر حاص میگردد
نتیجهگیری
وندالیسم یک عم منجر به کاهش ارز مادی شی بهصور آگاهانهه و ارادی و بهدون انگیهزه نفهو
مادی است ،که البته قربانی عم و خود مرتکب بسته به هنجارها و قواعد حهاکم بهر شهرایط ارتکهاب
نتایج آن را آسیب میدانند آسیب حاصله فیزیکی که به ک یک ساختار یا ملتویا آن اعم از اینکه
مالک خاص داشته باشد یا خیر و در عیپ حال مرتکب بدون توجه به اینکه مالک آن نه کسهی باشهد
به شی وارد مینماید و حتی وندالها آگاهی ندارند که خودشهان و خانوادهشهان بهه واسهطه مالیها و
عوارضی که به مراجو و موسسا دولتی ورداخت میکنند در تأمیپ منهابو خریهد تأسیسها عمهومی
شریک و سهیم هستند و در حقیقت با ننیپ رفتارکشروانه سابوتاژ نه تنها به جام ه بلکه بهه خودشهان
ضرر میرسانند اهداف بالقوه وندالیسم در واقو مساوی با ک داراییهای ملموس یک جام هه خواههد
بود ،و بدیهی است اینکه رفتار وندالیستی در کجا ،تلت نه شهرایطی و توسهط نهه افهرادی صهور
وایرد ،در شد واکنش اجتماع به آن مؤثر میباشد نکتهة کلیهدی در تشهخیص رفتهار وندالیسهتی،
تخطی از قواعد است که باید در کنار وجود تخریب مورد توجه قرار گیرد
زمانیکه ایپ ت ریف و مالکهای فوق مورد توجه قهرار گیهرد ،وندالیسهم بهه نلهو شایسهتهای از
رفتارهای مشابه آن مانند تخریب ،احراق ،تروریسم ،اعتراضا خیابانی ،سابوتاژ و قاب تمیهز بهوده و
میتوان نسبت به تدبیر اندیشه کیفری منلصر به آن با جزمیت مطلوب امیدوار بود ،تدبیری در یهک
نارنوب دقیق از مبانی نظری ،ریشههای اجتماعی ،فردی ،زیستی و وندالیسم وندالیسهم بهه ههیچ
وجه عملی که دارای انگیزه مادی باشد نیست یک وندال اصی هرگز در وی منافو اعهم از مهادی یها
م نوی نبوده و در تخریب حاصله از رفتار وندالیستی فایده مادی وجود نخواهد داشت آنچهه بهیش از
هرنیز انگیزه یک وندال برای دست زدن به آسیب میباشد ،خودنمایی و بیان اعتراضا فهرو خهورده
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است عصیان وندال ها هرنند واکنشی است به احجافها و نامالیما اجتماعی ،امها از سهوی همهیپ
اجتماع دهپکجی به نظم و انلراف از نررم و هنجار در نظر گرفته میشود و افراد جام هه از حاکمیهت
انتظار برخورد و واکنش نسبت به ایپ ودیده دارند اما عقالنی است که واکنش اجتماعی به هر کشروی
با شرایط خاص زمینهای و موق یت کشرفتار تناسب داشته باشد نکته اینجاست کهه قرنهها متهرادف
بودن کنترل اجتماعی با مجازا باعث شده همچنان توجه به کنترلهای غیر کیفری در موضو ض ف
باشد
عدم کارآیی مجازا ها در بسیاری از موارد روشپ شهده اسهت اههداف مجازا هها ی نهی ارعهاب،
بازدارندگی ،بازوروری و بازاجتماعی شدن وسزادهی در صورتی به کمهال رد میدههد کهه اوالو جام هه
جرم انگاری یک عم را عادالنه و مجازا آن را متناسب بداند و در دیگر سو ،بزهکار قاب دستیابی و
مجازا باشد با یک نگاه کوتاه به مصادیق رفتار وندالیستی روشپ میگردد که ایپ کشروی در شرایط
مکانی و زمانی خاصی مانند کونههای خلو  ،مکانهای کم رفت و آمد ،در ازدحام و اتفاق می افتد
و امکان دستگیری مرتکب در آن بسیار واییپ است از سوی دیگر نقش تاثیر عوام اجتماعی و روانی
در تمامی نظریا در آن وررنگ است که حتی در صدق عنوان مجرم که در بردارنده مفهوم اراده آزاد
است به وندال ،باید به طوری جدی تشکیک نمود فشار ساختار اجتماعی و شرایط بی هنجار میتواند
افراد را به ناهمسازی و عصیان سوق دهد ض ف جام ه در ایجاد فرصتهای برابهر منجهر بهه ناکهامی
منزلتی جوانان طبقا فرودست و سرخوردگی آنها و درگیر شدن ایهپ گهروه در خهرده فرهنگههای
بزهکاری میگردد که شاید یکی از کمخطرتریپ آنها گروههای وندالیست باشند
لاا ننیپ نتیجهگیری میشود که کنترل کیفری وندالیسم رو مناسبی برای مقابله با آن نیسهت
بلکه در فرایند واسخدهی ،خود به بخشی از مسأله تبهدی میشهود و ننهیپ رفتهار کشروانهه بهصهور
خشونت بار تقویت می گردد و به هیچ وجهه قابلیهت مقابلهة ریشهه ای بها کهشروی را نهدارد بنهابرایپ
بهواسطة ویشگیری وض ی و ویشگیریهای اجتماعی که خانواده و گروههای اجتماعی و تربیت و شیوة
جام هوایری افراد را هدف قهرار مهیدههد و بههعنهوان اقهدام اساسهی و دائمهی اسهت و راهکارههای
ویشگیرانه غیرکیفری تأثیرا م بتی را به همراه دارد به قول مَ َ م روف قدیمی که ویشهگیری بهتهر
از درمان است و وس ت دادن اختیارا قانونی ولیس در نقش میانجیگری (قب از تشهکی ورونهده در
دادسراها و عدم برنسب زنی) و ایجاد سازمانهای مردم نهاد (در راستای دیده بهانی بهتهر نسهبت بهه
اموال عمومی) و بهویشه تشکی و تأسیس شورای هماهنگی خاص از اموال عمومی با مشارکت آمهوز
و ورور  ،فرمانداری ،شهرداری ،بهزیستی ،مراجهو انتظهامی و صهدا و سهیما در راسهتای آموز ههای
رایگان فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نسبت به اموال عمومی و آموز فرزنهدوروری بهه خانوادههها و
شناسایی کودکان و دانش آموزان دارای اخهتالال رفتهاری و حتهی گنجانهدن میهزان اهمیهت امهوال
عمومی در کتب درسی میتواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد
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