
Criminal Law Research  (Vol. 13, No. 1, Serial 25, Spring & Summer 2022)……………...……   / 42 Criminal Law Research 
Vol. 13, No. 1, (Serial 25) 
Spring & Summer 2022 
Research Article 

 
 

 

An Analysis of Punitive Control against Vandalism 
 

Darush Hushyari1* 

Mahdi Esmaeli2  

Kiumars Kalantari Daronkola3 
 

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-meta-

analytical 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 meta-

analysis 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 
ه در جای خود  عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است کهب  یا تخریب اموال عمومی  «وندالیسم»

بهها رو    کنههدد در ایههو شهه وهشهای زیههادی را بههه جامحههه تیمیهه  میو هزینههه بوده ناقض آسایش عمومی
تههوان بهها  در صدد شاسخ به ایو شرسش هستیم که آیا می ای و به لیاظ شیوة اجرا توصیفی فراتیلی کتابخانه

که عل ، عوام  و آثار رفتار وندالیستی را    هاییوندالیسم را کنترل کرد؟ بنابرایو رو  ةابزارهای کیفری شدید
گیری  در مجمههوع ینههیو نتیجههه ددهنههدالشحاع قرار داده و بدیو شک  مبارزه اساسی با آن صههورم میتیت
می باشدد بنابرایو به واسطه شیشگیری وضههحی و  رو  مناسبی برای مقابله با آن نشود که کنترل کیفری می

گری شلیس، تشکی  شورای هماهنگی با مشارکت آموز  و شرور ،  نجیاجتماعی؛ وسحت دادن اختیارام میا
شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموز  نسبت به امههوال عمههومی و شناسههایی کودکههان دارای  

  دتواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشداختالالم رفتاری می
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 1مقدمه

ههای شههری اک هر جوامهو وجهود ای است که در مییطبیمار گونه  ةگرایی یا وندالیسم شدیدتخریب

کار رفتهه اسهت یسم در مفهوم داشتو نوعی روحیه بیمارگونه بههشناسی، وندالداردد در متون جامحه

های متنهوع در که ایو شدیده ابحاد و ریشههیی  (د از آنجا189:  1395ی و فرهمند،  ی)کریمی منجر مو

شناسی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روانی و مییطی دارد، درمان و مبارزه بها شناسی، آسیبجامحه

ایهو رو بایهد بهه بررسهی و شهناخت  د ازبط را مد نظر قرار دهدیرام  ذآن باید یند بحدی و همه عو

های ها بر روی یک فرد وندال شرداخت و جنبهعواملی مانند روانشناسی و جامحه شناسی و اثرام آن

 را  گهاار دیگهرهای بزهکاری و عوام  تأثیرها، خرده فرهنگ  مختلف ایو امر که ریشه در نابهنجاری

 جامحهه اسهت و فهرد  یباشدکه محلول رابطهه  یم  ییهایاز نابهنجار  یکی  سمیوندال  لاا  بررسی نمودد

 و  شهده  گسهترده  جیتهدر  بهه  ییگرابیهتخر  ایه  سهمیوندال  از طرفی  (د99:  1399و همکاران،    یازی)ن

(د 12:  1380،)مرتضهایی  گرفهت  بهر  در  را  رحمانههیب  و  فرهنهگ  یبه  شهروا،یب  مخهر،،  رفتار  هرگونه

ای جهانی نام ی جهانی خرابکاری در قرن حاضر و عصر مدرن و به م ابه شدیدهوندالیسم نوعی بیمار

از نظر تاریخی نیز الزم بهه ذکهر اسهت کهه توجهه بهه امهوال و   (د270:  1367شود )ژانورن،  برده می

اهمیت دادن به آن و تخریب یا اتالف عمدی اموال در ایران به دوره ی حمورابی )تمهدن بابه ( بهر 

پ م( که به دستور حمورابی قانونی نوشته شهد کهه بهرای سهوراد کهردن   1750-1810می گردد )

 دیوار که یک عم  وندالیستی است، مجازام سنگینی شیش بینی شده بودد

شناسان رایج شهده گیری کلی نسبت به مشکالم اجتماعی در میان جامحهنوعی موضوتازگی  به

های مشابه در مورد انهواع مختلهف مشهکالم های جامحه شناسی و عقاید و رو است که در تیلی 

اجتماعی ابراز و عنوان گردیده است و هر کس حداق  یک مفهوم کلی از مشهکالم اجتمهاعی را در 

بهه مشهک   میتوانیم سمیوندال ةدیشد جینتا ازطور م ال ه(د ب12-11: 1376 ذهو خود دارد )مرتون،

   دمیببر  نام اجتماع و  نگفره اقتصاد، اموال،  بر بارانیز  ریثأ و ت  یاجتماع 

 وسهای  متوجهه بیشهتر که آگاهانه و عمدی است عملی وندالیسم ش وهش، ویا لهأ مس انیب در

 کاهش برای است نیکمس و فیزیکی از شرخاشگری غیرمستقیم صورتی و شودمی جان بی و عمومی

 مجازام کمتر هک است مییاز جرا وندالیسم فردد آرزوهای به رسیدن برای راهی یا ناکامی احساس

 دولهت، نمایهانگر بهرای هاییخسهارم ایجهاد ضمو که هنجارشکنی و دارد بر در کیفری و حقوقی

 ازجمله زودرس، اجتماعی هایآسیب محرض درما   کشور استد آتی ةجامح تربزرگ و مهم مشکالم

 
 یو جرم شناسه  یفریته حقوق کرش  در  یاریهوش  و یدار  نجانبیا  یتخصص  یدکتر  ةدور  ةمقاله برگرفته از رسال  وای  د1

 یدکترمههد یآقها  "مسهوول  ةسهندینو"  ییمقابله بها آن« بها راهنمها  یراهکارها  و  سمیعوام  وندال  یتیت عنوان»واکاو

 ) آم ( استدیادددآمل  تیواحدآ  یاداسالمدانشگاه آز در  درونکال  یکالنتر  ومرثیدکترک یآقا  ةمشاور  و  یلیاسماع
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 بیران دلی  هب و هستند سال 25 تا 10 جوانان و نوجوانان نیز هاوندال اک ر استد وندالیسم هشدید

: 1384زننهد )بهرامهی مهنهه، می عمه  ایو به دست  ...و هانس  ها، تحارضشور  و جنسی غرایز

 شهتا، توسهحة و رشد همگام با که است شهری جوامو محضالم و مشکالم از یکی سمیوندال(د 25

 تهوانیم ویبنهابرا (د14 :1387، فهدایی) اسهت آمده وجود به جوامو بیو در شهرنشینی و شهر هزد

 یسهتیوندال  یرفتارهها  شیافهزا  یرا بهرا  یمناسهب  طیشرا  یشهر  یهاطیمی  وییشا  تیفیگفت که ک

 (د188: 1399  ،ی)آزادخان  دینمایفراهم م

شهور ،   احراق،  ب،یمانند تخر  ییبا رفتارها  سمیاست که وندال  آن  هیفرض اول  ق،یتیق  هیدرفرض

 یهاها و زماناست که در مکان  یبه صورت  سمیدارد اما ذام وندال  یشباهت فراوان  سمیآشو، و ترور

 هیاسهت و در فرضه وییشها اریبه مرتکهب بسه یابیسبب امکان دست ویافتد و به هم  یخاص اتفاق م

 یهایبها اوباشهگر زیهاز هری شیهسهتند و به  هیو تیشخص یها داراوندال کهتوان گفت یم  یینها

از   یتوان برخیم  یاصالح  یهاوهیتوس  به شدهند و با  یالشحاع قرار مرا تیت  یعموم  شیآسا  ،خود

 شدن سوق دادد یبه سمت اجتماع   یها را از حالت ضداجتماع وندال  یهای گیو

 ةدیهشد یفهریک یتوان با ابزارهایم  ایکه آ  میشرسش هست  ویا  هحاضر درصدد شاسخ ب  قیدرتیق 

 سهمیجهت مقابله بها وندال  یفریرکیدرفرض لزوم اتخاذ تداب  نکهیرا کنترل کرد؟ به عالوه ا  سمیوندال

 بها  یتیلفرا -یفیتوص ة اجراویشلیاظ به  و یاش وهش کتابخانه ویرو  کار در ا  ؟دارد  یامدییه ش 

ی علمه مجهالم ها،نامهانیشا ،یخارج و یفارس یعلم مقاالم  منتشره،  کتب  از  یامجموعه  از  استفاده

مقصود از فراتیلی  ایهو  لاا ای استدابخانهها، اسنادی و کتباشد و ابزار گردآوری اطالعام و دادهمی

است که در زمینة وندالیسم مطالحام متحددی صورم گرفته است و ایو مطالحام وسیو و شراکنهده، 

هر کدام با رویکردی خاص به موضوع شرداخته اندد اما مسوله اساسی اک ر ایو مطالحام عدم تسهلط 

طور خاص در قالب مطالحام انجام شده در ایو حوزه، بهبر تمام ابحاد وندالیسم است و نتایج شراکندة  

و استنتاج مفاهیم که مستلزم   م بت  یها یتیل  رائهمیقق تال  نموده با اقلمرو کیفری نمی باشدد  

 یتها بتوانهد بهه راهکارهها  ودهنمه  یموضوع  را موشکاف  یفریابحاد ک  تمسک به فو تیلی  می باشدد

تها از ایهو رهگهار بهه   برسد  سمیمقابله با وندال  یبرا  یفریرکیاز نوع غ   یاجتماع   یهامناسب کنترل

از  شیشه سهم،یوندال یفهریک کنتهرل لهأ مسه ویهیدرتب یکپاریگی دانش در ایو زمینه یاری رسهاندد

نههادن  واسهت کهه از بهد یههیشودد مجازام تنب یمفهوم مجازام است که به ذهو متبادر م  زیهری

 زیهله نأ مسه  ویبه ا  دیشودد اما بایجانب حکومت اجرا مآن از    انیحفظ ک  یخشت اول هرجامحه برا

از  یبزرگه ةد امهروزه دسهتسهتیفقط منیصر به مجهازام ن  یواکنش اجتماع   یتوجه داشت که تمام

 یگنجهد و ضهمانت اجراهها  یم  یبه ک رو  یدر قالب واکنش اجتماع   رانهیشگیو ش   یاقدامام اجتماع 

 جیهرا یگفتمان رسهم راهکار حفاظت از هنجارها وتنها  سمیوندال یفریکنترل ک یدر راستا یفریک
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کنترل   ییجزا  یهاوهیوش  یفریحقوق ک  ةدر بردارند  یمتماد  یهاکه دهه  ییجنا  استیباشد س  ینم

 سهتندیتنها ن ییجنا استیدر قلمرو س یفریک یهاکاربست گریبوده است درحال حاضر  د  یاجتماع 

، و یادار یبهه ماننهد ضهمانت اجراهها  یرفهیرکیازنهوع غ   یکنتهرل اجتمهاع   گهرید  یهها  وهیبلکه ش

د در مجموع در ایو وجود دارد  یگریانجیم  ،خسارم  میجبران و ترم  ،یریشگیش    یازقب  رسرکوبگریغ 

هها و شیامهدها و تیلیه  آن در  تیقیق به وندالیسم و عناصر آن )آسیب و انگیزه(، مجازام و دیدگاه

 یبخهش دسهته بنهدسه در  میاساس برآن شد ویبرهمآیینه دیدگاه ها مفص  شرداخته خواهد شدد 

 دمیینما یررسشده  موضوع را ب

 

 و عناصر آن سمیوندال .1

اشاره نمهود از  یو عناصر آن به موارد سمیاز وندال  فیقلمرو ارائه تحار  ةدامن  به  توانیم  بخش  ویا  در

 زهیو انگ بیبه مانند آس سمیو عناصر مفهوم وندال  سمیوندال فیجمله: تحر

 

 تعریف وندالیسم  . 1.  1

 ,Procter)باشهد وسهای  و امکانهام شههری می ،از نظر لغوی، وندالیسم به محنای تخریهب امهاکو

شناسی اجتماعی، تحاریفی متحدد از ایو شناسی انیرافام و آسیب(د اما در متون جامحه686 :1978

 (د628: 2011  ،باشدد )مِیر و کلبناردواژه ارائه گردیده و تخریب ارادی اموال عمومی می

وندالیسم به مفهوم داشتو نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته و مبیو تمای  به تخریب آگاهانه، 

(د 39: 1388همکهاران، ارادی و خودخواسته اموال، تاسیسام و متحلقام عمهومی اسهت )قاسهمی و  

انهان دانسهت جومخصوصها در  توان آن را به م ابه جنهایتی خرهرد و از انهواع بزهکهاری  همچنیو می

 (د114: 1383، )میسنی تبریزی

کننهد صهورتی مهدام و مکهرر تحریهف میوندالیسم را تخریب ارادی اموال و متحلقام عمهومی به

خرا، کردن ی محنا بهوندالیسم  که است  آمدهدر تحریف دیگر  (د  12:  1383فاطمه،  )مقصودی و بنی

می آن    ةبدون رضایت صاحب یا سازند  یا ناقص کردن آنها  صدمهاموال عمومی یا خصوصی از طریق  

 مهورد  را  آن  تهوانیم  جهت  ویبد  فوق   فیتحار  به  مجموع  در  (د40:  1388)قاسمی و همکاران،    باشد

 ید جامحه شناسهان و تها حهدودمیهست  مواجه  فراوان  صینقا  با  سمیوندالتحاریف    در  که  داد  قرار  نقد

اسهت کهه   سهتهیشا  وانهد  نموده  ارائه  ختلفم  فیتحار  خود  یاتخاذ  یهادگاهید  به  بسته  شناسانروان

 صهورماز نظهر حقهوق و عهدالت    یاجتمهاع   دامیهو تهد  هابیآس  امیبه واقح  یمطالحام حقوق  ورود

 نظهر  بههد  رنهدیبگ  شهک   مشهخص  ثغور  و  حدود  با  فیتحار  تا  بود  تال   در  دیبا  که  محنا  ویبد  رد،یشا

گهردد: یشهر  ارائهه م  ویبهد  دیهنمایم  یرویهآن ش   از  قیهتیق  ویا  که  مبنا  عنوانبه  یفیتحر  نگارنده
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 یزهیهانگ بهدون و یاراد و آگاهانهه صورم به شئ یماد ارز  کاهش به  منجر  رفتار  کی  سمیوندال»

 ارتکها،  طیشهرا  بهر  حاکم  قواعد  ومرتکب بسته به هنجارها    فردو    دهیدبزه  البته  که  است  یماد  نفو

 د«دانند یم بیآس را آن  جینتا  عم ،

 

 هوم وندالیسمعناصر مف  . 2.  1

 آسیب . 1  . 2.  1

های تحریفهی کهامالو وفهادار بهه دیهدگاه  دتوان تخریب اشیاء مییط شیرامهون دانسهتوندالیسم را می

توجه استد طبق ایو نظهر، قضهاوم در مهورد وندالیسهتی ها کامالو بیرفتارگرایی سنتی که به انگیزه

باشد، به ایو محنا که صرف ورود آسیب حاصله از رفتار می  هبودن یا نبودن یک عم  مبتنی بر نتیج

(د تشهخیص 129:  1387کند )سهتوده،  او کفایت می  به شئ توسط فرد برای وندالیسم نامیدن رفتار

او، درمهورد شهئ ههدف آسهیب   هاینکه اتفاق رد داده دراثر عم  یک شخص، بدون توجه بهه انگیهز

نگاه ش وهشهگران   ورد وندالیسم درشود یا خیر کامالو با شرایط هدف همبسته استد درممیسو، می

ها در یند مورد اتفاق نظر وجود داردد اساس تحریف از هر فح  یا   ایو حوزه با وجود اختالف دیدگاه

گردد، اما تغییر اساسهی درآن بهه ای است که به مرور با جر  و تحدی  مواجه میشدیده قرارداد اولیه

ب مفهوم و تبحاو ایجاد محنای تازه خواهد شدد یکهی از شیوندد یرا که تغییر اساسی باعث قلوقوع نمی

ایهو عمه   هطلباننکام اساسی که درمورد وندالیسم مورد اجماع صاحبنظران است وجه غیر منفحت

گیرد که زمانی نام وندالیسم می  بودهباشدد به عبارم دیگر عملی که مشتم  بر تخریب و آسیب   می

د به ایو ترتیب هتک حهرز، شکسهتو قفه  گاوصهندوق بهرای آن سود مادی نباشد  انگیزه و هدف از

اسهناد،   هسرقت، قطو درختان به صورم برنامه ریزی شهده، فهک شلمهم، مخهدو  کهردن جاعالنه

های باستانی برای یافتو اشیاء عتیقهه، تروریسهم وخرابکهاری و اقهداماتی از ایهو حفاری در میوطه

نهفته دارنهد، عمه  وندالیسهتی بهه حسها،  دست هریند که در وهله اول در خود تخریب و آسیب

 ةکلیه  ةههای مهردم نههاد وددد دربردارنهد، انجموهها  ایو درحالی است که آمهار شههردارید  آیندنمی

هها ممکهو اسهت وجهه های قاب  مشاهده در سطح شهر بهوده و بهدیهی اسهت ایهو تخریبتخریب

 طلبانه داشته و در نتیجه وندالیستی میسو، نشونددمنفحت

 

 1انگیزه  . 2  . 2.  1

 آمیز وجهود دارد انگیهزه اسهتتیلیه  رفتارههای خرابکارانهه و خشهونت  درکهه  عنصر مهم دیگری  

توان در سه دسته های رفتار خشونت آمیز را میطور کلی انگیزهبه  (د114:  1383)میسنی تبریزی،  

 
1. Motivation 
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ههای خصهمانه انگیزه-ج   ،ههای مهادیانگیزه  -،های خودنمایانه،  انگیزه-الفخالصه کرد که شام   

 باال قاب  تبییو خواهد بود:  ةمبنای سه انگیز به ایو ترتیب سه نوع رفتار تخریب گرانه بر  د1شودمی

 رسانی و تخریب شئ استدد رفتار خصمانه، که هدف آن صرف آسیب1

رسهیدن   ةاص  وسیل  د رفتار مادی یا منفحت طلبانه، که در آن آسیب و تخریب وارد به شئ در2

نفحت طلبانه در مفهوم عام خود بوده استد به عبارم دیگر درایو رفتار تخریب در جهت به اهداف م

ههای گروههی، اخهاذی و تهدیهد، مقاصهد   نی  به اهدافی مانند کسب سود مادی، رسیدن به آرمهان

 گیرددسیاسی وددد صورم می

و جلهب   د رفتار خودنمایانه، که در ایو نوع تخریب ییزی که مدنظر فهرد اسهت، صهرف بیهان3

 باشددتوجه با استفاده از اشیاء می

 بیهان و خودنمهایی باشهد،می آسیب به زدن دست برای وندال یک انگیزه از هرییز بیش آنچه

 رفتارههای از ایدسهته ماننهد وندالیسهم صهور از بحضهی در اسهتد هرینهد خهورده فرو اعتراضام

 نسهبی قاطحیهت با توانمی اما شد،بامی مستتر به مییط نسبت خصمانه هایانگیزه هولیگانیستی،

 تها رفتار ایو سمبلیک هایشیوه و البته ابزار که دانست نمایش به می  از ناشی را وندالیستی رفتار

 کهه ایانگیهزه ههر بها صورم وندالیسم هر در نمایددمی دلگرم نظر ایو شایر  در را ما زیادی حد

 ددارد هفتهن خود در را جامحه نظم به ضربه نوعی بیفتد اتفاق 
 

 ها و پیامدهامجازات وندالیسم: دیدگاه  .2
 مجهازام اعمهال موجهب قهوانیو و قواعهد نقض و است ناشایرفته عم  هنتیج مجازام االصول علی

 حهق را مجازام ،حیرو  صی کی در که اندرفته شیش جا بدان تا ردازانش هنظری بحضی دبود خواهد

 عمه  ارادی ارتکها، اساسهی فهرض دو بهر اسهت بتنهیم مجرم استیقاق  اندد مفهومدانسته مجرم

 خواههد تلقهی عادالنهه مجازام مبنا دو ایو وجود صورم در عم ، که با مجازام تناسب و مجرمانه

به نظر میقق یکی از رفتارهای نابهنجار اجتمهاعی کهه از بهدو تشهکی     (د34:  1384شد )اردبیلی،  
بروز بیشتری یافته است وندالیسم می باشهدد کهه   جوامو انسانی به یشم می خورد و امروزه نمود و

های اجتماعی رو به جلو رفته است و تغییر ظاهر داده و قابلیت انطباق با تمهامی به موازام شیشرفت
اماکو در دسترس را داردد وندال ها کمر به نابودی مظاهر تمدن و مدنیت و متحلقام عمومی بسهته 

های اولیه و ناقض قواعد بدوی حاکم بر هر جامحه اسهت و در نجاراندد لاا ایو رفتار عملی مغایر با ه
ایو در هر جامحه باال تریو سطح واکنش به هنجهار حقیقت رفتار وندالیستی هنجار شکو استد بنابر

 اسهت آنها متصور برای که یآثار  و هامجازام وضو فلسفه اینجا نگاهی به درشکنی مجازام استد 

 
1. USA Department oF Agriculture.ibid. p64 
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مجهازام  اعمهال لهزوم اثبهام یا نفی برای منطقی و فلسفی وجیهت رهگار ایو از تا داشت، خواهیم
 نماییمد استنتاج وندالیستی رفتارهای برای
 

 هامجازات فلسفی و اخالقی توجیه  . 1.  2
 و نگرآینهده اسهت: دیهدگاه داشته اولیه وجه دو امروز به تا گاشته از مجازام اخالقی توجیه اساساو

 انجهام عملهی وقتی زیرا کرد مجازام شانگاشته اشتباه خاطر به نباید را نگر »افراددیدگاه گاشته

 مجرم انزجار هدف با مجازام اعمال آینده بر دیدی با بلکه برگرداند، اول به حال را آن تواننمی شد

 (د در170-147: 1390، گیهرد« )کاتینگههاممی انجام مجازام مشاهده ةواسط به جرم از دیگران و

 تهرمیم را مجازام هدف یافته، ارتکا، که خطایی بر تأکید با ارسطو مانند ایفالسفه مقاب  ینقطه

به نظر نگارنده توجیه اخالقی کیفهر گریهز ناشهایر اسهت بهه همهیو دلیه   داننددمی خطای گاشته
تهریو توجیههام اخالقهی در ایهو زمینهه فالسفه و علمای حقوق کیفهری اقهدامام کیفهری را مهم

توان به ایو نتیجه رسید که توجیههام فلسهفی و اخالقهی فراوانهی در طهول و میدانندد در ضممی
تاریخ فلسفه برای مجازام ارائه شده است که در میدوده ای از آن، لزوم بدون قید و شرط مکافهام 

گیردد گاه در دیدگاه گاشته نگر هیچ دلیلی برای مجازام الزم ندانسهته و بهه تا نفو اجتماع قرار می
گرددد بنابرایو هدف بهالقوه وندالیسهم ارتکابی فرد مستوجب مجازام و انتقام اجتماع می  صرف فح 

خرابکاری در متحلقام عمهومی و آسهیب بهه که  اجتمهاع اسهت و تخطهی از قواعهد و مخالفهت بها 
های حاکم در جامحه در ذام وندالیسم استد لاا وندال به صرف ارتکها، رفتهار وندالیسهتی بها ارز 

 ی مواجه خواهد شددواکنش کیفر
 

 نگر گذشته دیدگاه . 1  . 1.  2
 انتقام ابتدایی نوعی باشددمی جرم تاوان مجازام که است ایو 1مکافام به موسوم نظریه ایو اساس

 تنهها و شهده ونیمد جامحه به جرم ارتکا، با هابزه واقو، در و   است مستتر مفهوم ایو در تالفی و
 (د367: 1376 نگههام،ی)کات شهود یم متیم  و شده وییتح که است یفریک فرد، ویا وید یادا راه

 میهان تحهادل برقراری به باید قادر آن مجریان و بوده تناسب دارای باید هرییز از قب  مکافام ایو

 یحنی کفه دو باید تحادل عدالت، ترازوی میانه در مجازام باشندد مجرم و جامحه به شده وارد آسیب

 اعهاده ایشان را زعم به توازن احیا کننده عنوانبه مجازام و توازن زننده برهم عام  عنوان به جرم

 نمایدد
 قصهاص  ،یفهریک  میمفهاه  طبق   یدل  ویهم  بهد  کند  یم  ایاح  را  شده  مخت   نظم  یفریک  عدالت

د باشهد داشهته وجود شباهت بزه شدم و فریک شدم ویب دیبا و باشد یارتکاب جرم همانند  قایدق  دیبا

 
1. Retribution 
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 (د17: 1381)شهرادل،  سهتندین یشوشه یشهم قاب  دهیشد ویا در دهید بزه هم و حهجام هم ویبنابرا

 و خسهارم جبهران حتی و است ناممکو سابق وضو اعاده به علی االصول که است ایو دیگر لهأ مس
 بنتام مانند نگرآینده گرایانمنفحت برخالف گروه شیشیو نیستد ایو وضو اعاده محنای به اثر امیای

 بهه دنهنمای ارائهه منطقهی یهاریو، آنکه از بیشتر مکافام گرایان البته و دانند،نمی را شر مجازام

 افهتیدر هسهتند سهتهیشا را آنچهه مجرمهان کهه آنند یش  در انیسزاگرا ددنشردازمی زبانی توصیفام
 (د309: 1384  گنان،ید  و  نوی)کاواد  ندینما

تبحاو  فطرم و مفهوم یر شا فرض انسانی در فطرم خالف عملی جرم ،اص  در که است درست
 ایهو به منیصر کیفری نظام بدانیم اینکه است، اما ذاتی حسو سوی به مجدد حرکت مجازام آن،

 بهرای را مها نیسهت، ذاتهی حسهو مغایر اجتماع نظم زننده برهم عم  هر و نبوده هاک روی دست

 ثهابتی مفههوم اساسهاو کردد نظم خواهند تشویق هاشردازیواژه ایو دست نبودن کننده قانو شایر 

 به تو، اجتماع توهی راستا همیو در و شده باشد، تحریف مرز و  حد دارای آن خوردن برهم تا ندارد
 دد شایر صورم به تحادل دستیابی و سابق وضو اعاده تا بدهد جزایی کیفری هایکنترل

 گهاه بایهد و ردکه نگاه هدف به رسیدن برای ایوسیله شک  به امور به همواره تواننمی اینکه 

 بریهه و یگونه که اینجاست نکته اما استد توجهی خور در مطلب شد قائ  هاآن برای ذاتی ارز 

 که داد در تو کانت استدالل ایو به توانمی یگونه بخشید؟ ذاتی ارز  مجازام به توانمبنایی می

 گهااردمی ما دو  بر را آن عدالت قاعده که تکلیفی عنوانبه باید صرفاو اعمال مجازام است محتقد

 یو نظهر بههد نیسهت آن بودن اخالقی یا مشروعیت موجب درجامحه آثار آن و نتایج و گیرد صورم
 بلکهه  شهود  گرفتهه  کاربه  یمدن  جامحه  ای  مجرم  مصلیت  یبرا  یابزار  عنوانبه  چگاهیه  دینبا  مجازام
 ;Martin, 2005: 17) تاس شده مرتکب یجرم او که گردد  یتیم مجرم بر مبنا ویا بر دیبا فقط

Honderich, 2005: 17) از  شیبهنگهر گاشته یفریمجازام درمنطق ک هیکانون توج مییبگو دیباد
 شیخهو  یو اخالقه  یباشند به اشراق فطر  فریاز فلسفه ک  یعقالن  یهاافتیبر در  هیآنکه به دنبال تک

باورنهد کهه  ویشرداخهت و بهرا  رفتارخواههد  ویهبه تقاب  با ا  فریو اجتماع با ابزار ک  ندینمایتمسک م
را   یرفتار خالف اخالق است و نههاد مجهازام نقهش درسهت  ارتکا،  ابردر بر  یحیطب  یمجازام شاسخ

 امروز رسدمی نظر به .(59–81:  1391 ،ی)جوان جحفر دینما یم فایا یتکام  نظم آرمان انیدرجر

 سهمت فردیهت از و ایمشهده دور مطلقهه عهدالت مکاتب وی ه به و سزادهی دیدگاه از زیادی حد تا

 نظریه شهردازان از گروهی ایمدکرده اجتماعی حرکت دفاع و نفو بر مبتنی مجازام به توجیه توجیه

 ایمقالهه در آکسفورد دانشگاه فلسفه دی مایوم« استاد استد »جی جرم تابو مجازام که محتقدند

 نقهض را قهانون که کسانی": است گفته انضباطی مقررام حافظ درمقام تجربیاتش مورد در مشهور

 دلیه  هیچ به نیاز بنابرایو بودم، واقف امر ایو بر نیز اندد موداده انجام را کار ایو عالماو بودند کرده

از  یکهیدر قبال جرائم خهرد  رانهیگسخت یفریک استیهریند  س د"نبود آنها مجازام برای دیگری
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امهوال  بیهوجهه تخرچیبهه هه  یحنهیصهفر    است اصطال  تسامح  یاز اموال عموم  تیحما  یهاوهیش
 .(71:1388دههد )جهوانمرد، یشاسخ م ویو دولت بدون اغماض به مرتکب  ستیقاب  تیم  ن  یعموم

نسهبت   ویجامحه را برهم زده بنهابرا  یبزهکار در واقو با ارتکا، جرم توازن اخالق  وینو  ییدر سزاگرا
گهردد یفقط با تیمه  مجهازام میسهر م  وید  ویادا کند و جبران ا  یستیدارد که با  ینیبه جامحه د

 طیفرزندان زمان خود هستندد شهرا  ،هاشهیاند  ها وهیبه هرحال نظر  .(13:1384  ،یگرمارود  ی)داود
درحهوزه  یخیموجود تار یازهایمشکالم و ن گرید انیب به ایو  یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ  ،یاجتماع 

 سازددیاهم مرا فر هینظر کیوظهور   ،بروز یها نهیماکور زم  یها
دارد  سهمیوندال یانگاربا جرم یارتباط ییسزاگرا نکهیگفته در ا شیباتوجه به مجموعه مطالب ش  

 کیهخهود  ،یانگهارجرم یاص  مناسهب بهرا کی انتخا،است  دهیرس  جهینت  وینگارنده به ا  ر؟یخ  ای
 ظهور  یاجتماع   ی  دهیصورم شده  که ب  سمیها همانند وندالیاز ک رو  یاریاستد دربس  یاخالق  ندیفرا
کهامال   یرفتهار  ویبهه ینه  تکها،در واقهو ار  نهدیبیتازه به خود م  یو هر روز ظاهر  دینمایبروز م  و

و  ینشهیوگز یبها وجهود ارتکها، اراد  ویگرددد بنهابرایم  جادیمرتکب ا  یوآزاد ازسو  یواراد  یانتخاب
 یگرفتهه مه  دهیهناد  یتهاررف  ویدر ارتکا، ین  یو اجتماع   یعوام  درون  ریثأ گفت ت  توانیم  یانتخاب

مواجهه اسهت  ییرفتارهها ویینه شیجامحهه بها افهزا یباشهدد وقته یفرد مالک نمه  تیشود وشخص
 ویو تناسب جرم ومجازام اساسا ینه یعم  و اص  برابر  یبرابر اص  استیقاق و قبح ذات  ستیبایم

ازحالهت   یامحه انسانخود روابط متقاب  را در ج  یستیوندال با رفتار وندال  ،گردد  یجرم انگار  یرفتار
در   یید سهزاگراوردآیرا فهراهم مه  یو انسان  یاعتدال خارج نموده و موجبام تجاوز به حقوق اجتماع 

اسهت ونهدال   یذاته  تیمشروع   یدارا  فریانسان دارد وک  امیح  خیبرابر با تار  یقدمت  فریک  هیبا، توج
 نکههیاست بها توجهه بهه ا دهیصورم آزادانه عم  خالف اخالق  را برگز هاستد یون ب فریمستیق ک

 یحنهیوجه دانسهت   موتوان آن را عموم وخصوص  ینبوده بلکه م  یتساو  ةرابط  اخالق   و  فریک  ةرابط
نسهبت بهه  فهریاعمهال ک ،هستند یاخالق ریاز اعمال مجرمانه غ  یارینکته که بس  ویا  ر یرغم شابه

جهرم میسهو،   یلیهاظ شهکل  هکه ب  یاعمال  کویداشته باشد ول  یاخالق  هیتواند توجیارتکا، آنها م
تهوان یرا م یاخالقه ریهغ   یاعمهال  زیهنمود درمقاب  ن  یتلق  یاخالق  ریتوان غ   یشوند اما آنها را نمیم

 یجرم انگار  تیبرخالف اخالق است و قابل  یستینشده استد رفتار وندال  یعنوان نمود که جرم انگار
قاعهده  ویهلهاا ونهدال ههم ازا فراسهتیوک  هیهشد مسهتیق تنب  ییکه مرتکب خطا  یرا دارد هر کس

 هیهتوج  قهوق را با مالحظهام عهدالت، اسهتیقاق وح  فریک  یطور کلبه  یید در سزاگراستین  یمست ن
جامحهه اسهتد   یاحقهاق حهق بهرا  زیهمجهرم و ن  یعدالت، استیقاق سزا بهرا  یمقتض  فریک  دینمایم

مفهوم بهه  ویا قتیر حقکند د یقلمداد م فریاستیقاق ک یریکارانه را به تحباستیقاق بزه  ییسزاگرا
د دیهد هدخوا فریمستیق آنست ک  قایآنچه که دق  یبر آن بزهکار تنها برا  یاشاره دارد که مبتن  یاصل
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 فهریبه جامحه میرز است و ونهدال مسهتیق ک انیبه شئ و ز  بیآس  یستیدر اثر رفتار وندال  ویبنابرا
 باشدد    یم

 توان می و نیست مجازام و جرم میان ریبراب مبهم مفهوم به تحهد بر مبتنی صرفاو تناسب اص 

 تناسهب اصه  شهایر  دانسهتد آمیز خشونت و ناعادالنه هایمجازام اجرای و ایجاد از مانو را آن

 را مجهازام شهدیدتریو جرم شدیدتریو که نیوی به کیفرها و مئجرا میان  ایتشکی  رابطه یحنی
: 1387ن جحفهری، یهانیسهت )یزد کیفر و مجر یکسانی و تشابه به محنای مسلماو ایو و کند دریافت
 (د156-139
 

 نگرآینده دیدگاه  . 2  . 1.  2

 بهر نهه را مجهازام که دارند وجود نگر آینده هایدیدگاه گرا، مکافام نگر گاشته دیدگاه مقاب  در

 شودمی بیان ینجاا در کننددمی توجیه آن مفید نتایج براساس بلکه رفته دست از نظم ةاعاد مبنای

 از جلهوگیری و اجتماع منافو از حمایت بلکه اخالق  به بازگشت و عدالت ةنه اعاد مجازام فهد که

 در کیفهری نظام برای گروه ایو که اینتیجه تریواصلی و اولیو جرائم استد مکرر و مجدد ارتکا،

 دیهد در بهدی و بیخهو محیهار (د اساساو88: 1385)غالمی،  گیرند کاهش میزان جرائم استمی نظر

 یکی بنتام انددداده شایه قرار برهمیو را خود اصول گرامنفحت هایدیدگاه و است زیان و سود دممر

 «قهوانیو باشهد وضهو در سهنجش محیهار بایهد همگانی منفحت»گوید: می عقیده ایو سردمداران از
 در ندیگهرا یها او خهود برای که نتایجی به توجه با انسان رفتار (د ارزشگااری83: 1384)اردبیلی، 

 آثهار برحسهب بایهد نیهز قهانون بهدی یها بیخو نیو همیو به شوددمی آورد انجاممی بار به اجتماع

 و لام مقایسه شایه بر مزبور نتایج گرددد تحییو کندمی آینده ایجاد و حال در که فردی و اجتماعی
 وضو .ندارد آن اعضای و افراد نفو جز مفهومی نفو جامحه و شده ارزیابی اشخاص برای حاص  رنج

 رنج تیمی  که ایمسوله تنها که گیرد انجام اصول ایو به توجه با باید گرایان منفحت دید از قانون

 اخالقی توجیه تبحاو و است جامحه برای عم  آن ضرورم و فایده کندمی تجویز و توجیه بر انسان را

 جز سودمندی و ضرورم نیستد ییزی مجازام برای فایده مکتب اصالت
 

 کیفری کنترلی  امدهایپ  . 2  . 2
 ارعا،، و بازدارندگی گفت توانمی شودمی برشمرده کیفر برای که یآثار به  توجه با و کلی طوربه

 ههایمجازام وی هبه ها،مجازام مطلو، اثر تبحا و اثر  سه ،شدن و بازاجتماعی و بازشروری سزادهی

 آیها بهدانیم که بود خواهیم آن شی در و ثارآ ایو به داریم مروری قسمت  ایو در باشنددمی کیفری

 تهأمیو را جزایی عرصه حقوق  در  نظر مورد آثار و کارکردها وندالیستی، عم  مجازام برای تحییو

 خیر؟ یا نمایدمی
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 بازدارندگی . 1  . 2.  2

 شهدن مجهازام حهال در کهه مجرمی سطح اولیو در استد بیث بازدارندگی آن مجازام، اثر اولیو

 مختلف دالی  به مجازام ادامه در و نیست جرم مجدد ارتکا، به قادر مجازام ةدور درناگزیر   است

 بازدارنهدگی بهه توجهه یحنهی مسوله ایو شیشینه نمایدد منصرف جرم ارتکا، را از سایریو تواندمی

 کتا، شروتاگوراس: در افالطون ةبه نوشت بنا که جایی نمود، دنبال سقراط زمان تا توانمی را کیفرها

 کهه فهردی مگر کند،نمی مجازام جرمش دلی به یا تفکر صرف اساس بر تنها را مجرم کس هیچ»

 عقه  مبنای بر که شودمی متحهد که کسی ولی دبگیرد انتقام دلی  بی وحشی حیوان یک همچون

 زیهرا گیهرددنمی انتقهام اسهت، یافتهه ارتکها، گاشهته در که جرمی خود  از دیگر کند، مجازام

 و اسهت آینهده بهه او نگهاه عهوض در اسهتد اتفاق نیفتاده عم  آن که گویی ، کند کاری تواندنمی
 جهرم آن ةدوبهار انجام از بینند،می او را شدن مجازام که را دیگرانی و خاص شخص آن خواهدمی

 دسهت به آموز  رهگار فضیلت از که باشد داشته یاد به باید است آن خواهان وی اگر و دارد، باز

 ههامجازام از خهاص و عهام شهک  دو در بازدارندگی (د85: 1384)گروهی از نویسندگان،  د«آیمی

 به میکوم مجرم توسط جرم مجدد ارتکا، از جلوگیری محنای خاص به بازدارندگی شوددمی ناشی

 در عام بازدارندگی و دارد، باز مجدد بزهکاری از را وی از مجازام ناشی هایمشقت و آالم که نیوی
 بهه توسه  طریهق از محمولی، افراد و بالقوه از مجرمان اعم جامحه افراد کلیه بر گااریرتأثی محنای

مجرمانهه اسهت  رفتارههای بهه زدن به دسهت نسبت هاآن ساختو مردد و هامجازام از ناشی ارعا،
بازدارنهدگی  بیهث در دیگهر مفههوم (د13: 1388؛ آذریهان، 339: 1387آقایی،  و جانکی )میمودی

 بهه را مفههوم ایهو ناکارآمهدی میهدانی شواهد و آمارها که شیداست ناگفته دد بنابرایوباشمی رعا،ا

 سازنددنمایان می خوبی

 و  عهدالت  مهورد وجهود  در  جامحهه  اعضهای  ذهنیهت  است  اهمیت  حائز  بسیار  آنچه  حال  همیو  در 
 سهوء  های اندیشهه  بهر  تهاثیری  تنها  نه  مجازام  از  ترس  وگرنه   باشد می  همه  برای  قوانیو  یکسان  اجرای 

خواهد کرد   قانو  خود  مجرمانه  اعمال  درستی  به  را  آنان  اجتماعی  تبحیضام  بلکه  داشت  نخواهد  مردمان 
به نظر میقق رفتار وندالیستی به عبارم بهتر نوعی ک روی به عادم میسهو،    (د 129: 1384)اردبیلی، 

اا، وجهدان و ششهیمانی و نهدامت  شودد لاا وندال از ارتکا، رفتار وندالیستی احساس شریشانی و عهمی 
عنوان یهک انیهراف در  کند و مجددا مرتکب رفتار وندالیستی می شود یون رفتهار وندالیسهتی بهه نمی 

درون فرد وندال نهادینه شده است و با ارتکا، مجدد تخریب و نشان دادن خشونت نسهبت بهه اشهیاء  
بهازشروری    ار وندالیستی است و اساسهاوکند و در حال تکرار مداوم رفت مییط احساس غرور و آرامش می 

و بازشایری در فرد وندال مفهومی ندارد بنابر ایو با ایو فرض غیر قاب  اثبام که احتمال مهی رود فهرد  
گیری در با، یگونگی برخهورد بها  وندال مجددا مرتکب رفتار وندالیستی نشود از شاخصه های تصمیم 

آرامش برای جامحه و تهدید جدی بهرای نظهام جامحهه   ها نیست یون ایو ک رفتاری ایجاد سلب وندال 
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استد در هر حال جامحه نمی تواند از واکنش کیفهری در مقابه  ینهیو رفتهاری یشهم شوشهی کنهدد  
 از  ناشهی  زیهان   و   سهود  بررسی  و  شرایط  ارزیابی  درحال  مدام  محمولی  شهروندان  که  است  ایو  واقحیت 

گیهری  تصهمیم  در  قانونی  های مجازام  ضحف  و  شدم  با  که  نیستند  آن  احتمالی  مجازام  جرم و  ارتکا، 
 وجهود  بزرگهی  نسهبتاو گروه  است  بدیهی  البته  شودد  ایجاد  تغییری  بزه  ترک  یا  ارتکا،  به  نسبت  ایشان 

 خواهد  آنها  مانو  زیادی  حد  تا  مجازام  وجود  و  برند می  سر  به  جرائم  برخی  ارتکا،  در وسوسه  که  دارند 

 بهودن  ممکهو  غیهر  وحتی  دشواری  علت  به  و  است  سطیی  بیشتر  انتقادام  دست  ایو  حال  هر  بودد به 

 ارعا،،  از  مراد  که  شیداست  کنیم   اکتفا   ها شردازی  نظریه  به  ناگزیریم  مورد،  ایو  در  دقیق آماری  مطالحام 

  و  عهام  مقصهود ممانحهت  به  نی   برای  متناسب  غیر  البته  و  انسانی  غیر  و  اخالقی  غیر  شیوه  هر  به  توس  
 جهرم و  تناسهب  بیهث  اسهت  برخهوردار  مضاعف  اهمیت  از  آنچه  نیز  جا  ایو  در  و  نیست  جرم  از  خاص 

 مهدنی  میرومیت  یا  و  اجتماعی  طرد  یک  در  تواند می  جرم  با  متناسب  ارعا،  تبحاو و  بود  خواهد  مجازام 

 دد گرد  نیز متبلور 
 

 ن باز اجتماعی شد   . 2  . 2.  2

 بایهد  که  است  ایو  فرض بر  و  ه شد  تلقی  بازاجتماعی شدن بزهکار ،  مجازام  اساسی  اهداف  از  دیگر  یکی 

 گروههی  نمایهدد  ء احیها  را  اجتمهاع  بها  خهود  شیوندهای  و  بازگردد  جامحه  دل  به  ای بازشروری و وسیله  به 

 حهس  محتقدنهد  و  داننهد می  مجهازام  توجیهه  از  ی یهجز  اساساو را  شدن  اجتماعی  باز  و  تربیت  و  اصال  

 رسهالت  عهالوه ه  به سهازدد می  ششیمان  آن  از  و  واقف  خود  اشتباه  به  را  فرد  مجازام،  از  ناشی  ناخوشایند 

 جامحهه  به  سالم  بازگشت  برای  را  او  خود  فرایند  در  و  نموده  اصال   را  مجرم  رفتار  که  ایو است  مجازام 

 کننهدگی  اصهال   خاصهیت  نمایهدد ایهو  نقش  ایفای  جامحه  در  مفید  عنصر  یک  عنوان به  تا  سازد  آماده 

 است  بدیهی  نمایدد می  درمانی تبدی   ة وجه  یک  به  صرف،  آور رنج  اقدام  از یک  را  مجازام  صورم  ناگزیر 

ههایی اسهت  به نظر نگارنده وندالیسم یکهی از نابهنجاری  ودد ب  نخواهد  مطلق و    قطحی  له أ مس  یک  ایو  که 
که محلول رابطة فرد و جامحه اسهت و رفتهار وندالیسهتی برخواسهته از ارادة آزاد و مخهالف بها سهاختار  

گهرددد بها ایهو  رفتار وندالیستی عم  ضهد اجتمهاعی میسهو، می   حقیقی اجتماع است و در حقیقت 
داند با رفتار وندالیستی با جامحه مقابلهه مهی کنهد  اوصاف وقتی که فرد وندال خود را از جامحه جدا می 

خواهد به دل جامحه بهازگردد و از طرفهی بهرای فهرد ونهدال مصهلیت و منفحهت عمهومی  در واقو نمی 
کنند هنجارهایی بهرای تنظهیم رفتارهایشهان وجهود  ها احساس می ندال توان گفت و ارز  است می بی 

هایی متفهاوم و  های مقبول برای رسیدن به هدف نیز مسدود اسهتد در نتیجهه آنهها مسهیر ندارد و راه 
متضاد برای عملکرد، در برابر خود می یابند نهایتأ باز اجتماعی شدن بهرای فهرد ونهدال محنهایی نهدارد  

جامحه شیوند داشته باشدد وندال خود را در جامحه و جامحه را در خود نمی بیند لاا    یون نمی خواهد با 
 و  نیست  اصال   برای  کافی  شرط  مجازام رفتار وندالیستی با واکنش کیفری اجتماع مواجه خواهد شدد  



لیسم تحلیلی ب   301 (25)پیاپی ،    1401  تان س بهار و اتب     ، اول   ،شماره سیزدهم   سال    / ژپوهشنامه حقوق کیفری        کنترل کیفری ردمقابله با وندا

 

 

 بهه  باشهدد نمی  آن  از  ناشهی  تنههایی  به  قصد اصال   و  ندامت  ایجاد  الجرم  و  بود  نخواهد  نیز  الزم  شرط 

 به  گرددد  توجه  آن  به  باید  و بازدارندگی  سزادهی  کنار  در  و  نیست  کیفر  هدف  تنها  اصال   ترتیب  همیو 

 تصورشهدنی  اصهال   بهه  نیاز مجهرم  که  است  ارز  بی  و  ناییز  ای اندازه  به  جرائم  برخی  طبیحت  عالوه 

 گهاهی  و  بماننهد  باقی  همیو اعتبار  به  باید  کیفر  و  بازدارندگی  مجازام  های هدف  دیگر  بنابرایو  نیستد 

  (د 39:  1385اصال  دارد )عوا،   ی نظریه  طرفداران  دالی   شایر   به  نسبت  بیشتری  اهمیت  ها آن  تیقق 
 اهمیهت  که  آنچه  و  گردد نمی  اصال   موجب  حبس  صرف  نیز  زندان  یحنی  آزادی  سالب  های مجازام  در 

 د 1نمایند می  اتخاذ  زندان  مییط  در  بازشروری  جهت  زندان  مسوولیو  که  است  تدابیری  دارد 
 

 سزادهی  . 3  . 2.  2

توان بهه ایهو نتیجهه  د می گردد  اعمال  جرم  برابر  در  باید  کیفر  که  است  ایو سزادهی   اصلی  بیث   ه امروز 
هایی که بهرای جامحهه مههم اسهت تحهرض  ها با رفتار وندالیستی به آن دسته از ارز  وندال رسید که   

می طلبدد امروزه شکستو هنجار های دیکتهه  ها شاسخ گویی کیفری را  کنند لاا تحرض به ایو ارز  می 
شده از جانب فرهنگ رسمی، حتی بدون موافقت اعضای جامحه، از ینان اهمیتی برخوردار اسهت کهه  
مستوجب سزادهی قلمداد می گرددد وندال با رفتار خویش یک عم  ممنوعهه را مرتکهب مهی شهود و  

نا امنی را در بهیو شههروندان ایجهاد مهی   رفتار وندالیستی به علت ظاهر آسیب زننده در واقو احساس 
کند اما انگیزه های عمدتاو خودنمایانهه در رفتهار وندالیسهتی در  کند بنابر ایو وندالیسم ایجاد آسیب می 

واقو مشوق اتخاذ تدابیر کنترل کیفهری خواههد بهود و بها رعایهت تناسهب جهرم و مجهازام همچنهان  
 مجازام  و  جرم  تناسب  و  ارز  های هر جامحه است   سزادهی یکی از موثر تریو شیوه های حفاظت از 

 از  توان نمی  روی  هیچ  به  اصال   و  بازدارندگی  شایر  اهمیت  با  حتی  اساساو و  دارد  وی گی  ایو  در  ریشه 
 .نمود  شوشی یشم  جزا  و  مکافام 

 

 نگر نگر و آینده . تحلیل وندالیسم در آیینة دیدگاه گذشته 3

 کارکردههای  حهاوتب  و  اههداف  اولهیو  از  یکهی  رسهد می   نظهر  بهه  د ش  گفته  کنون  ا ت  که  یه  بدان  توجه  با 

 ک   یا   و  حقوقی  یا  باشد  حقیقی  فرد  که ایو  از  اعم  بزه دیده،  بر  وارده  خسارام  و  زیان  جبران  ها مجازام 

 ایهو  در  دیده  زیان  که  بود  ایو  شدیم  قائ   آن  به  که  نهایی  نتیجه  وندالیسم،  بیث  در  باشدد می  اجتماع 

 و  گهرا  مکافهام  دیدگاه  طبق  استد  عمومی  آسایش  گردیده  تخدیش  آنچه  و  حه بوده اساساو جام  ک روی 

 
، قضایی و اجتماعی صورم گرفته، امها د هر یند تیقیقام فراوانی در با، طبیحت و اهداف مجازام زندان از نظر قانونی1

تنها تحداد میدودی از آنها به ضرورم توجه به اداره نهاد زندان و تجزیه و تیلیه  نقهش کارکنهان و شویهایی فرهنگهی و 

ها در دوران گاار، ترجمه حسهو طغهری نگهار، مرکهز بهیو اندد کوی ، آندرو، مدیریت زندانها شرداختهازمانی در زندانس

 د13، ص  1383، 1الحام زندان، تهران، انتشارام وفاق، چ  المللی مط
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 آن  امکانهام  از  اسهتفاده  و  جامحهه  بطهو  در  زندگی  علت  به  که  قوانینی  از  تخطی  با  وندال  نگر،  گاشته 

 ساختاری  مشکالم  علت  به  که  جامحه د  است  گردیده  تنبیه  آنها بوده، مستیق  حفظ  و  رعایت  به  موظف 

  اصهطال   بهه  تخریهب  به  زدن  دست  جز  هیچ راهی  جوانان  از  گروهی  است  شده  موجب  نهادی  ضحف  و 
 خهود  باشهند،  نداشهته  تفریح  و حتی  توجه  جلب  و  دیدگاه  بیان  و  اعتراض  جای  به  هدف بی  و  گسترده 

 بار  جامحه  بردو   وندالیسم  که  ای هزینه  گفت  شاید بتوان  حتی استد  اجتماعی  ضد  رفتار  ایو  در  مقصر 

و در هرحال اقهدام جوانهان بهرخالف اخهالق  است   اجتماع  کلیت  تنبیه  و  مکافام  نوعی  به  خود  کند می 
در    ی و حته  دانهد ی را جرم دانسته و مجازام را تنها شاسخ آن م  ی اقدام  و ی ین گاشته نگر  کرد ی است و رو 

  و ی است در واقو به لیاظ وجه مشترک ب   ی مجازام و نفو اجتماع   ی که مالک سودمند نگر نده ی آ   کرد ی رو 
در عمه  بهه جامحهه   ی د ی شد  ان ی جوانان ز   فتار ر   ی هستند و از طرف   یی ها که به دنبال آرمان گرا ه دگا ی د 

 نیست،  عم     ندانستو  یا  دانستو  ک روی  در  مؤثر   ی انگیزه   باالست و     ی بر تیل   د یی مهر تا   سازد ی وارد م 

 همهیو  و  سازد می  وارد  جامحه  به  عم  در   که  میزان زیانی  بررسی  در  ای عمده  نقش  رسد می  نظر  به  اما 

 وقتی  داشتد  خواهد  خاص  روانی  و  شرایط اجتماعی  تیت  وندالیستی  رفتار  بودن  ناگزیر  به  اعتقاد  طور 

 رویکرد  در  مسلماو دارد  بخشی  آگاهی   ه جنب  زیادی  حد  تا  عادی  وندالیستی  رفتارهای  از  بسیاری  بدانیم 

 را  یکسان  رفتار  بخواهیم  ه نیست ک  ذهو  از  دور  حتی  کردد  خواهیم  تردید  اعمال  ایو  به  داشتو  یکسان 
 کیفهری  بها واکهنش  صورم  یند  به  هستند  شایرفته  منطقاو که  هایی انگیزه  و  احوال  و  اوضاع  به  توجه  با 

 سازیمد  مواجه 

 

 نگر ی گذشته فر ی ک   ه ی توج   . 1.  3

د لهاا  باشهد  ی مه  ونهدال   ی فهر ی ک  مجهازام  لهزوم  ی محنها  به  اساساو ی سزاده   به   محتقد   ی ها ه ی نظر   واقو در 
ای کههو و  نگر در واقو اندیشه های توجیه کیفر است و رویکرد گاشته تریو منش ز کهو سزادهی یکی ا 

صهورم  دادد به نظر میقق وندال به یادگار دورانی است که در آن انتقام مبنای اصلی کیفر را تشکی  می 
نه عم  خالف را برگزیده است برای هر رفتار خالفی قیمتی وجهود دارد کهه بایهد شرداخهت شهود  آزادا 

 مجهازام  فقط   و  رفتار وندالیستی رفتار ممنوعه و خالف استد لاا وندال باید قیمت آن را شرداخت کند 

 کیفهر  اثهر  در  قضها،  از  وندالیسهم،  در  بزه دیده  جبران خسارم  بودد  خواهد   ی فر ی ک  واکنش  تنها  ی فر ی ک 

 و  کیفهر  طبیحهت  یکسهانی  و  تناسب  اص   است و  جامحه  نظم  شده  تجاوز  آن  به  آنچه  آیدد نمی  دست به 
 شهایر   فهرض  نمایدد بهر می  های اجتماعی مجازام  سمت  به  تمای   از  ناگزیر  را  ما  بکاریا  تحبیر  به  جرم 

 نظهم  زننده به  آسیب  وندال  به  اجتماع  ت و هی  دستیابی  به عالوه  و  جرم  عنوان  به  وندالیسم  صور  برخی 

کمر   به  وندال  الزام  نماید، می  ترمیم  را  شده  مخدو   نظم  آنچه  عمومی،  اموال  تخریب  طریق  از  عمومی 
 اسهت؛  اجتمهاعی  اصهطال   بهه  و  جایگزیو  های مجازام  به  او  کردن  میکوم  و  اجتماع  خدمت  به  بستو 

د  نمایهد  جبهران  را  امحه ج  یحنی  خود  عم   واقحی  دیده   بزه  خسارم  اجتماعی  خدمام  انجام  باید با  وندال 
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که بها   فراست ی داد و تنها ک  سته ی شا  ی فرشاسخ ی ک    ی توان با تیم ی را تنها م   ی وک رو   ی آشکاراست که بد 
از نقهض قهانون و    فهر ی و حهق ک   د یهنما ی م   ا ی را  اح  ی بر وندال دوباره کرامت اخالق  ی رنج و سخت    ی تیم 

نابرایو نگارنده به ایو نتیجه رسهیده  ب   (د 253:  1384)تبیت،   رد ی گ ی سریشمه م  ی تجاوز به اصول اخالق 
است که رفتار وندالیستی به عنوان اقداماتی نابهنجهار، آسهیب زننهده نظهم اجتمهاعی، مخه  آسهایش  
عمومی و در تضاد ساختار حقیقی جامحه است و هر بار که وندال اقدام به تخریب مهی نمایهد نهه تنهها  

ن و اصال  وضحیت مورد نظهر بههای سهنگینی را بهر  های ملی را نابود می سازدد بلکه برای جبرا سرمایه 
سازدد و ارتکا، اینگونه رفتار خرابکارانه در واقهو بهداشهت روانهی و  دو  خود و شهروندان تیمی  می 

اجتماعی فرد فرد جامحه را با خطر مواجه می سهازدد در حقیقهت زنهدگی اجتمهاعی بهه عبهارم بهتهر  
ی افراد از یک نظم منبحهث از  ری افراد بستگی داردد همه فحالیت سود آوری است که بقای آن به همکا 

ی انصاف، هرکسهی از اطهاعتی  گردندد در یک عم  مشارکتی و تیت قاعده های حاکم منتفو می ارز  
ها بها رفتهار وندالیسهتی و  شهودد ولهی ونهدال مند می کند، بهره ها و قواعد حاکم می که دیگری از ارز  

گیرنهدد ونهدال هها  انند کسانی هستند که از دیگهران سهواری رایگهان می خرابکارانه و هنجار شکو به م 
های حاکم را بپردازند، بلکهه از آرامهش و نظهم حاصه  از  ی اطاعت از قواعد و ارز  بدون اینکه هزینه 

دههد در نتیجهه رفتهار  برند و در حقیقت وندال خود  را بر دیگران تهرجیح می عم  دیگران سود می 
رساندد لاا کیفر، شاسخ بهدیهی بهه ایهو خطاکهاری  های جامحه و حکومت آسیب می ن وندالیستی به بنیا 
(د به نظر نگارنده آنچه که ماهیهت اصهلی  23:  1383؛ نجفی ابرند آبادی،  114:  1348است )شاشا صالح، 

سهازد ایهو اسهت کهه کیفهر حامه  نهوعی از  کیفر را تشکی  داده و آن را از سایر تنبیهام متمهایز می 
تماعی و اخالقی استد بنابر ایو واکهنش کیفهری در مقابه  رفتهار وندالیسهتی در حقیقهت  سرزنش اج 

 ییز  هر  از  بیش  وندالیسم انحکاسی از سرزنش اجتماعی در برابر ایو رفتار نابهنجار و غیر اخالقی استد  

 شرخاشهگری  ة شد  درونی  و روحیه  نوجوانان  نامناسب  شایری  جامحه  و  اجتماعی  غلط  ساختارهای  مولود 

 و  داشهت  نخواههد  وی  لگری وندا  بر   ی تأثیر هیچ  جامحه  صینه  از  وندال  مقطحی  حاف  بنابرایو  ، باشد می 
 خهود  زعهم  بهه  و  اخالقهی  یافتو توجیهام  متر مه  آن  از  و  ناکامی  و  اجیاف  احساس  افزایش  با  بسا  یه 

 بهه  نیز  قدی ن  های نمایدد جریمه  تشدید  را  او  رفتارهای  جامحه،  از  انتقام  و  ستیزی  اجتماع  برای  منطقی 

 بلکه  مال  تخریب  نه  که  واقحی  جبران خسارم  قابلیت  عدم متر  مه  آن  از  و  بودن  ارعابی  غیر  روشو  علت 

 یها  گرا  مکافام  دیدگاه  مطابق  بودد بنابرایو  نخواهند  راهگشا  مورد  ایو  است در  اجتماعی  نظام  به  تحدی 

 غیرقابه   و  مترقهی  اص   کیه بر ت  با  و  داد  حکم  وندالیسم  به  اجتماعی  واکنش  لزوم  به  توان می  سزادهی 

 در  البته  کیفری اجتماعی  کنترل  سمت  به  مجازام،  و  جرم  تناسب  لزوم  یحنی  دیدگاه،  ایو  شوشی یشم 

 نمودد  حرکت  وندالیسم  صور  برخی  انگاری  جرم  فرض 
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 نگر نده ی آ   ی فر ی ک   ه ی توج   . 2.  3

 بهه  نیهز،  اجتمهاعی  نفهو  و  مجهازام  سهودمندی  به  محتقد  و  نگر آینده  دیدگاه  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 

 برای  عمومی  تال   و  اجتماعی  مراقبت  که  است  بدیهی  نمودد  یید أ ت  را  قبلی  تیلی   توان می  شایستگی 

 یهه  بهه  مراقبهت  ایهو  اینکه  و  باشد ممانحت رفتار می  راه  تریو اصلی  جوامو  وندالیسم در  میزان  کاهش 

 شرداخهتد ه آن  به نگر آینهده  های دیهدگاه  مبنهای  بهر  تهوان می  کهه  اسهت ای  مسأله  گیرد  انجام  صورم 

 علهت  بهه  هسهتند،  هها مجازام  اصهلی  وی گهی  دو  ایو دیدگاه  به  قائالن  دید  از  که  ارعا،  و  بازدارندگی 

 حسها،  بهه  کیفهری  واکهنش  اخالقهی  اساس توجیهه  عنوان به  جرم  از  جلوگیری  در  خود  مفید  کارکرد 

 نباشهد  جهرم  رسهمی  غیهر  نگ فره  و  عرف  دید  از  عملی  که  زمانی  گفت  توان می  ترتیب  دیو ب  آیندد می 

 و  داشهت  نخواههد  ثیری أ ته گونهه  یچ ه  اجتماعی  غیر  های مجازام  وی ه  به  و  های کیفری واکنش  تحییو 
 بها  و  داشهته  عکهس  کهارکرد  تواند می  بلکه  است  منتفی  آن  در  و بازدارندگی  ارعا،  بیث  تنها  نه  اساساو

 عبهارم  بهه  سهازدد  مواجه  یالش  با  را  قانونی  نظام  مشروعیت  به مجازام،  میکوم  با  همدلی  حس  ایجاد 

 نمایهد می  ایفها  مهمی  نقش  اینجا  در  و آنچه  نیست  ثر ؤ م  اخالقی  میکومیت  میزان  بر  کیفر  بهتر شدم 

  اسهتد  جامحهه  مهردم  عمهوم  در نظهر  هها مجازام  بهودن  عادالنه  و  اران نگا قانو  و  قانون  مشروعیت  میزان 
 کهه   دههد نشهان می  تههران  شههر   سهطح در  انجام شده مرتبط بهه ایهو تیقیهق و   میدانی بررسی های  

 عمهوم  دیهد  از  ونهدال  فهرد  مجهازام  نهاگزیر   جامحه جهرم نیسهتندد  عموم  دید  از  وندالیستی  رفتارهای 

 است ونهدال  ممکو  که  وله  مس  ایو  به  جامحه  اعضای  اساساو دیگر  سوی  از   1د شد  خواهد  تلقی  عدالتی بی 

 مسهوله  درگیهر  اینکهه  از  قبه   شهد، با  شده  تحییو  مجازام  آن  برای  و  بوده  جرم  حاکمیت  دید  از  گری 

 هستندد  اطالع بی  آن  به  نسبت  و  نداشته  باشند، توجهی 

 متناسب،  واکنش  عنوان به  اجتماعی  های مجازام  به  توان می  اجتماعی  نفو  به  محطوف  عقاید  مطابق 

 همهیو  در  .بهود  قائ   آن  کیفری  کنترل  به  نیاز  صورم  در  وندالیسم  به  نسبت  قطحی  و  قاب  اجرا  مفید، 

 سهزا دهنهده  کیفرههای  از  تر قوی  مراتب  به  اجتماعی  های مجازام  کنندگی  خاصیت اصال   یون  حال 

سود اجتماع به    ه کید بر جنب أ هستند که به علت تمای  و ت  هایی استد کیفرهای اجتماعی خود مجازام 
د  ( 75و   7:  1386اند )حهاجی تبارفیروزجهایی،  های اجتماعی شهرم یافته زدایی به مجازام سمت زندان 

 خواههد  دور  بهه  اصهال   و  شدن  بازاجتماعی  از  کیفر  با  مواجهه  عدم  صورم  وندال در  فرد  که  انتقاد  ایو 

 های سیاسهت  که  هستند  ایو  از  حاکی  همگی  گرفته  صورم  تیقیقام فراوان  شدد  نخواهد  شایرفته  ماند 

 کهه  ها ونهدال  ورد م  در  وی ه به  أله مس  ایو  و  است  نبوده  و مفید  کارامد  وجه  هیچ  به  ها زندان  در  اصالحی 

 تهوان  می  حتهی   .یافهت  خواهد  نمود  دارند،  خود  ارتکا، ک روی  در  روانی  و  اجتماعی  خاص  های زمینه 

 دارای  جهرائم  یهادگیری  بهرای  مناسهبی  زمینهه  خود  ستیز  جامحه  با روحیام  وندال  فرد  که  کرد  اعالم 

 آن  در  افتراقی  های دگیری یا  و  زاست   جرم  اساساو ها زندان  داشتد مییط  خواهد  زندان  در  بیشتر  اهمیت 

 
1. www.khabaronline.ir,1388.10.8 
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 دههد می  رد  آن  در  کهه  برخوردههایی  علهت  بهه  زندان  مییط  حال خود  همیو  در  داردد  رواج  شدم  به 

 گرددد  قلمداد  گری  وندال  برای  مهیایی  مکان  تواند می 

 تمهایز  بها  بتهوان  تها  شناخت  را  آن  باید  و  دارد  وجود  وندالیسم  که  است  ایو  واقحیت  صورم  هر  در 

 برگزیدد بهیش  عم   ایو  قبال  در  مناسبی  سیاست  آن  مشابه  جرائم  با  گونه ر بیما  یستی رفتار وندال  میان 

کنهیمد   اشهاره   3گهری ونهدال  و   2وندالیستی  رفتار  و   1وندالیسم  میان  تفاوم  به  تا  است  مناسب  ییز  هر  از 
 د وار  آسهیب  آن  مالهک  کیسهتی  از  فهار   اموال  به  که  ای آگاهانه  و  عامدانه  رفتار  وندالیستی یحنی  رفتار 
 شهود وندالیسهم شهک   تبهدی   فهرد  یک  عادم  به  عملکرد  یا  و  گروه  یک  عرف  به  که  سازد و زمانی می 

 حهال  در  اینکهه  بهه  نسهبت  فهرد  آگاهی  با  وندالیستی  رفتارهای  به  زدن  دست  گری نیز گیردد وندال می 

 هر  دد بو  خواهد  کمرنگ  گری در وندال  گاهی آ ناخود  دیگر  عبارم  به  باشدد می  است،  ینیو عملی  ارتکا، 

 نتهایج  و  دارد  کهاربرد  نظهری  و  زبهانی  مباحهث  در  تنها  وندالیسم  و  گری گااشتو میان وندال  مرز  یند 

  راد یهمخالفت بها اخهالق و ا   ی حن ی عمده      ی دو دل   ی اخالق –ی در مبیث فلسف   داشتد  نخواهد  بر  در  عملی 
  ده ی اموم و ناشسهند م  ی ست ی نهفته است، لاا رفتار وندال  سم ی به جامحه وجود دارد که در ذام وندال   ب ی آس 

تهوان ونهدال هها را    ی رسد که مه  ی م   ی بودن آن به حد  ده ی عم  و نکوه  و ی باشد و قبح ا  ی و نادرست م 
  ی گر ان ی وعصه  ی گهر خشهونت   ت یهضداجتماع ودشمنان آشکار جامحه دانست و رفتار آنهها را نها  ی افراد 

یهون    ی الق واصهول اخالقهاخه  ان ی ک  قت ی درحق  ی ست ی وندال  رفتار  ی قلمداد کردد وندال ها با ارتکا، اراد 
نظهم   که  یی دهند و از آنجا  ی در محارض با اخالق انجام م  ی ودر واقو عمل  ند ی نما  ی عدالت را مخدو  م 

  و یها   ان یهک   ی مخالف با اصول اخالقه  ی ارتکا، رفتار   ی مقدم است وندال ها به واسطه   ز ی برهری  ی اخالق 
اخهالق تیقهق   ت یهعالم برمیور  ی ح ی م طب نظ  نکه ی با توجه به ا  ی طرف  ز اندازند و ا  ی نظم را به مخاطره م 

  ی بنهد ی باشهدد از زمهان شا   ی مه  آن وسهالمت    ی نظم اخالق   و ی تحرض به ا   ی ست ی استد لاا رفتار وندال  افته ی 
برخهوردار شهده اسهت کهه رفتهار   یی بسهزا  ت یهدرواقهو اخهالق از اهم   ی به اصول اخالق   ی جوامو بشر 

بندد انسهان بهه حکهم فطهرم    ی قش م اجتماع ن   ر ی رضم است که ب   ی اخالق   ی خطا  ک ی  و ی مب  ی ست ی وندال 
خهود بهوده اسهت بهه دنبهال    ی وتیقق آرمان سحادم برا   ی متحال   و ی به ا   ی اب ی دست   ی همواره درش   ش ی خو 
آنچهه کهه    د ی نما   ی شاسدار   ی نظم آرمان   و ی از ا   وه ی است که بشر تال  نموده به هر ش   یی آرمان گرا  و ی هم 
شهناخت    ی حهوزه   و یهدرا   یهی گرا دهد آرمهان ی م   وند ی ش   گر ی کد ی را به    ی فلسف   ام ی ها و نظر دگاه ی د   ی تمام 

  ی نقشه باشند و ی م  ی آرمان  ی نظم   م ی ترس   ی گرا بوده و درش آرمان   ی ن ی جهان ب   ی ا گونه   ی دارا   ک ی است هر  
  و   ی گر ان ی عصهبها آثهار   ی سهت ی وندال  وجود رفتار  و ی باا  ند ی نما ی م  فا ی ا  ی نظم آرمان  و ی تکام  ا  ان ی را در جر 
تهوان  ی رفتار که م   و ی ا   یی و یرا   ی ست ی از ی    ی جدا   د ی آ ی برم   ی نظم  و ی عمال به مقابله با ین  ی گر خشونت 

 
1. Vandalism 

2. Vandalistic behavior 

3. Doing vandalism 
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  بهه اسهتناد نمهود  ی اخهتالل هنجهار  و   ی و اجتماع   ی ، اقتصاد ی عوام  فرهنگ   ا ی   ی اجتماع   ی ها ب ی به آس 
  جهاد ی و ا  فشهان اطرا  ط ی وخشم و تنفر بهه اجتمهاع و میه  ی گر و خشونت   ی هرحال وندال ها با نابهنجار 

بهه نظهر   د نهد ی نما ی مه اقهدام بهه جامحهه    ان ی رساندن و ز   ب ی ت آس وعم  خالف اخالق به جه   ی نظم ی ب 
  ه یهبهر توج   ی مبتنهی گاشهته نگهر  اخالقه  ههام ی هرینهد توج  ، ی فلسف  ی نگارنده درنظام محرفت شناخت 

  ی ن ی شهی ش   ی گهاه ی جا  ی دسهتورام اخالقه تابد و ی را برنم  یی تجربه گرا  چگونه ی استد و ه  ی ه ی وبد  ی ن ی ش ی ش 
بهه ماننهد   اخالقهش  و نگر نده ی حاص  شوندد و آ   ی شناخت تجرب   چ ی توانند از ه   ی درعق  دارند وهرگز نم 

گاشهته نگهر  است اما درهرحال  ی ن ی نوع شس  آنها از   ه ی برتجربه هستند و توج   ی مبتن   درمان وددد   اصال  و 
اصهول   ی  ه یهاخهالق درون ما   ت یهنها   داننهدد در ی را مهالک م   ب ی اص  آسه  ی گرا مبنا نده ی آ   استیقاق و 

  ب ی و بهه آن آسه کنهد ی حقهوق جامحهه را نقهض م   فتهارخود  ارز  هها و است لاا وندال با ر   ی فلسف 
رسان  ب ی آس  خطاکارانه و  است رفتار وندال خالف اخالق و   ی رو مستیق سرزنش اخالق   و ی رساند از ا ی م 

توان بهه ایهو نتیجهه رسهید کهه در ییسهتی و یرایهی ممنهوع کهردن رفتهار  به نظر نگارنده می  استد 
باشهدد  مبانی آن که مبتنی بر رویکرد حمایتی، اخالقی است شاسهخگو می وندالیستی و تخریبگر همواره 

و در شاسخ به اینکه یرا ینیو رفتاری باید قاب  مجازام باشد، به خسهارم و ضهرری کهه حاصه  ایهو  
های مادی حاصله از رفتارهای وندالیستی منجر به تخریهب امهوال  شودد لاا آسیب رفتار است توجه می 

حقیقت ینیو رفتاری مقبول بودن ارز  احترام به امهوال عمهومی را بهه یهالش  گرددد در عمومی می 
کشاندد از طرفی مصالح عمومی بیانی دیگهر از نظهم عمهومی اسهت لهاا مصهلیت عمهومی منفحهت  می 

ی اعضای جامحه است و به کیان جمو و اصه  زنهدگی جمحهی مربهوط اسهت کهه رفتهار  مشترک همه 
ها و نقض مصالح عمومی نیاز به واکهنش  نابرایو تحرض به ایو احترام باشدد ب وندالیستی در تضاد آن می 

کیفری دارد و تبحاو در اثر واکنش کیفری جبران زیان و خسارم وارده بر جامحه و ک  اجتمهاع حاصه   
 و  روانشهناختی  زیسهت  و  شهناختی جامحه  از  اعهم  وندالیسهم  عله   بهه  توجه  که  است  درست گرددد  می 

 شود می  باعث  و  دهد می  سوق  مرتکبیو  به  نسبت  ترحم  سمت  به  بیشتر  را  ما  رفتار  ایو  دانستو  بیماری 

 سهنگیو  بهار  تهوان نمی  هرگهز  اما  باشد،  ها وندال  حال  به  مساعد  و بیشتر  منتقم  کمتر  جامحه  کلی  دید 

   .گرفهت  نادیهده  را  وندالیسهم  از  برآمهده  ایو  به  نسبت  ناامنی را  حس  القای  از  ناشی  روانی  و  اقتصادی 
 حتی  و  اند ننموده  اتخاذ    ها وندال   گروه ی  برا   را اقدام   عدم  رویکرد  هرگز  کیفری  گااران ت یاس س  بنابرایو 

 امهروز  آری!    د 1اند قدم گااشته  شیشگیری  به  مربوط  مباحث  راه  در  بیشتر  نیز  آن  از  زدایی جرم  جهت  در 

 وال و ز  بهه   رو  اسهت  آن  شدم  و  جرم  مقیاس  آن  از  حاصله  ه نتیج  و  فح   ذام  که  کالسیک  ة عقید  ایو 

  آشهکار  حه   راه تنها   عنوان  به  را  عملی  مواقو  از  بسیاری  در  گاار قانون  که  است  درست  استد  فراموشی 

 
 د 67د گزار  جرم زدایی اروشا، ص 1
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 و یهک که روی   اجتمهاعی  ة ل أ مسه حائز اهمیت است وقتی که یک   نکته  ایو   اما شندارد  جرم انگاری می 

 .( 10: 1385،  )میمودی   می شود  زیاد  مورد  ایو  در  ها دولت  بر  افکار عمومی  فشار  گردد   انگاری  جرم 
 تا  دیگر  سوی  از  آیندد نمی  حسا،  به  ک روی  و  جرم  مردم  نظر  از  وندالیستی  رفتار  اشکال  از  تحدادی 

 مجبور هسهتند  ها مجرمان وندال  که  گردیده  متمای   سمت  ایو  به  عمومی  فرهنگ  و  زیادی اعتقاد  حد 

 وندالیسم ی  فر ی رک ی غ  نترل ک  برای  راه  مؤثرتریو  اجتماعی  و  شهری  های البته شیشگیری  و  درمان  قاب   و 

 استد 

 خگویان شاس  درصد  86 آن  در  است که  گرفته  صورم  تهران  در   1388ل  سا  در  میدانی  تیقیق  یک 

 لیسانس  تیصیلی  مقطو  در  درصد  38 و  زنان  درصد  63 و  مردان  درصد  37 سال،   24سنیو باالی   در 

 شهنیده  مطهالبی  عمهومی  وال امه تخریب  محنای  به  وندالیسم  از  گویان خ شاس  درصد   41اندد  بوده  باالتر  و 

 ذکهر  عل    اندد زده  وندالیستی  رفتار  به  دست  خود  زندگی  در  که  اند آنها اذعان نموده  درصد   24 اندد بوده 

جامحهه،   بها  خصهومت  و  جهویی  انتقهام  خودخهواهی،  شهام   آمهاری  ه جامح  نظر  از  وندالیسم  برای  شده 
 ایو  تیقیق  ایو  در  جالب  بسیار  ة ستد نکت ا  بوده  تکنولوژی  ه غلب  و   بیگانگی  خود  از  زندگی،  از  ی ت نارضای 

 اعمهال  کنتهرل  بهرای  توانهد عهاملی نمی  اجتماعی  نظارم  دارند  عقیده  گویان خ شاس  درصد   77که   است 

 فهرد،  قهدرم قضهاوم  عهدم  بهیو  گفهت درصهد اطمینهان    95با   توان می  همچنیو   و   باشد  وندالیستی 

 بینیم داردد می  وجود  محناداری  رابطة  وندالیستی  رفتار  ارتکا،  با  شخصیتی  کافی  رشد  عدم  و  عصبانیت 

واکهنش   به  تمای   با  افراد  خواه  تمامیت  نسبتاو تدبیرکیفری  نظام  علت  به  متأسفانه  که  ایران  در  حتی  که 
 گهردن  حاکمیهت  جانهب  از  شده  دیکته  یکسانی  به  ناخودآگاه  صورم  به  و  اند شده  شایر  جامحه  کیفری 

 نابهنجهار  رفتارهای  تیم   نتیجه  ودر  باشد  اجتماعی  نظام  درخدمت  باید  فرد  که  اند و شایرفته  اند نهاده 

 بها  ضهدیت  از  ناشهی  آنکهه  از  بهیش  وندالیسم  است،  تر شاییو  لیبرال  های نظام  به نسبت  اینجا  در  قاعدتاو

 و  شهده  دانسهته  روانهی  و  خهانوادگی  اجتمهاعی،  مشکالم  از  ناشی  قلمداد شود  مجرمانه  قصد  و  جامحه 
 دانندد نمی  آن  کاهش  برای  مناسب  ی را راهکار  کیفری  کنترل  ، افراد  از  باالیی  درصد 

 ضهد  رفتارههای  شیش  از  بیش  ظهور  و  بروز  باعث  عمالو اجتماعی  شوون  ه نظارم برکلی  برای  تال   

 برابر  در  سردرگمی  دیار  عمالو ها نظام  ایو  شدد  خواهد  خودنمایانه  خصمانه و  وندالیسم  وی ه به  اجتماعی 

 قبه   از  بهیش  کنتهرل  در  سهحی  عمه   انگهاری جرم  بها  و، مجهدداومحی  دور  یک  ودر  شده  رفتارها  ایو 

 منافا  شدن  بسته  موجب  عمالو قضایی  افزایش اختیارام  همیو  که  ه أل مس  ایو  به  که درحالی  نمایندد می 

ندارنهد )دلمهاس،   توجهه  شهد،   وندالیسهتی خواههد  اعتراضهی  اقدامام  نرد  باالرفتو  متحاقباو و  اجتماعی 
 گهاه  خاص  های انگیزه  همچنیو  و  مجرمانه  قصد  وجود  عدم  به  توجه  د با ( 67:  1382؛ الزرژ،  74:  1381

 ه جنب  ها خسارم  اگر  بود  ایو  به  قائ   توان می  وندالیسم  بر بروز  اجتماع  فراوان  تأثیر  البته  و  شرافتمندانه 
 افهزایش  و  گهری میهانجی  و  ترمیمهی  بیمهه، عهدالت  فرهنهگ  و  قهدرم  بهاالبردن  با  و  کرده  شیدا  مدنی 

 نیستد  جرم  گفت؛ وندالسیم  توان ی م  و   داد،  کاهش  را   آن  نامطلو،  آثار  بتوان  وضحی  های شیشگیری 
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 زیسهتی  و  اجتماعی  عوام   به  تفصی   به  وندالیسم  کننده  تبییو  نظری  مبانی  به  مربوط  مباحث  در 

 فهراوان  توجیههام  وجهود  بها  و  حهال  عیو  اشاره دارد و در  دارند  نقش  رفتارها  ایو  در بروز  که  روانی  -

 ایهو تهأثیر  تیت  آنچنهان  وندالیستی  رفتار  که  گفت   توان ی نم  روانشناختی وندالیسم،  و  اختی شن  جامحه 

 نیست  منطقی  گرایان  اثبام  ه اندیش  ایو  به  بازگشت  شودد می  منتفی  آن  در  اراده  بیث  که  است  عوام  

 به  که  م گیری نمی  نادیده  باشدد البته  نداشته  به توضیح  نیازی  که  رسد می  نظر  به  بدیهی  ینان  امر  ایو  و 

 در  د بنهابرایو اسهت  ههر فحه   نهایی  غایت  انگیزه   1د است  انگیزه  تأثیر تیت  ه اراد  عمد  فری،  انریکو  تحبیر 

آسهیب   ایهراد  بها قصهد  آن  همراههی  زیهادی  بسیار  درموارد  و  بودن  آگاهانه  و  عامدانه  وندالیستی،  رفتار 
 دخی   اجتماعی  عوام   کند، می  تر خاص  های بررسی  مستیق  را  عم   ایو  آنچه  اما  استد  فرضی مسلم 

 استد  آن  در 

 بها  آنچنهان  و  بهوده  برخهوردار  ای ویه ه  موقحیهت  از  وندالیسهم  مخهر،،  ه مجرمان  رفتارهای  درمیان 

 کهه  خهورده  گهره  شههری  شرایط  همچنیو  و  اجتماعی  ای زمینه  عل   و  مرتکب  روانی افراد  های وی گی 

 رسهد می  نظهر  قراردادد به  توجه  رد مو  آن  درمورد  گااری ست سیا  برای  آسانی صرف فح  را  به  توان نمی 

 آن   و  شهود می  عمه   ایهو  بهه  کیفهری  میهض  واکنش  در  تردید  باعث  اینجا  در  نیز  اساسی  ه نکت  یک 

 لزوم مجازام  محنای  آن به  دانستو  جرم  که  است،  موارد  اتفاق  به  قریب  اک ر  در  مرتکب  ماندن  ناشناس 

متناسهب   کیفری  نهاد  نبود  علت  به  بپایریم  ه اینک  مگر  مفید،  تا  کند می  بر  هزینه  اجتماع  برای  بیشتر  را 
 عهدم  رویکهرد  اصطال   به  و  باشیم  داشته  آن  قبال  در  ای وی ه  واکنش  اما  بدانیم،  جرم  را  عم   ایو  باید 

 از  بهیش  زیادی حتی  بسیار  حد  تا  سو  یک  از  که  وندالیسم  واقحیت  در  دوگانگی  ایو  بر گزینیم؛  را  اقدام 

 جامحهه  بهرای  دیگر فحلی زیانبهار  سوی  از  و  است  روانی  و  مییطی  م  عوا تأثیر  تیت  ک روانه  افحال  اک ر 

 بهودن  دسهترس  از  دور  ساختد  خواهد  مواجه  اشکاالتی  با  را  آن  قبال  در  ستگااری سیا  شود، می  قلمداد 

 سهاخته  دشهوار  را  وندالیسهم  بهه  دادن  مقیاس  رفتارها  دست  دریافت انگیزه درکنار نقش مییط درایو 

 قصهد  فاقهد  و  اعتراضهی  های صورم  از  زدایی  جرم  توجیه  برای  تال   ماست  نظر  مد  اینجا  آنچه   .است 

 حاکمیت  نهادهای  که  ندارد  شدتی  ینان  جامحه  به  آن  از  ناشی  آسیب  که  درحالتی  مجرمانه وندالیسم، 

 عهدم  و  گهاار قانون  نهادههای  میهدود  ظرفیهت  صهورم  هر  در  باشدد می  شوند،  متمای   انتقام  سمت  به 

 تغییر  صورم  در  جرم  افزایش  درمورد  آنها  تردید  و  اجتماعی  های دگرگونی  با  باق در انط  ها دولت  توانایی 

 ه همه از  شهیش  و  قضهایی  رسهمی  نهادهای  اقتدار  کاهش  از  نگرانی  طور  و همیو  میور  مجازام  رویکرد 
کهاهش   جهت  در  موانحی  همگی  زدایی، جرم  مفهوم  و  اجتماعی  های به شدیده  نسبت  مناسب  بینش  عدم 

 را  شلیسهی  ههای کنترل  افهزایش  و ازدایی  قضه بیث  حتی   2دد خواهند بو  وندالیسم  بر  جزایی  های کنترل 
 های رسهیدگی  از  امتنهاع  از  تنهد عبار  قضهازدایی  وندالیسم دانستد  قبال  در  متناسبی  سیاست  توان نمی 

 
1. Enrico Ferri 

 د69د برای مطالحة بیشتر رجوع شود به: گزار  جرم زدایی اروشا، ص  1
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است )نجفهی   رسیدگی  به  صالح  رسمی  طور  به  عدالت کیفری  نظام  که  مواردی  در  نها آ  توقف  یا  کیفری 
 (د 301: 1377، ؛ مهرا 287:  1375ابرندآبادی،  
 بهه  نسهبت  تحقیهب  بیث اقتضای  مطابق  ضابط  نیروهای  شود می  سحی  آموز   با  که  ترتیب  بدیو 

 در  یندانی  ثیر ا ت  سیاست  ایو  رسد نمی  نظر  (د به 88-93: 1381نمایند )آشوری،  اقدام  جرائم  با  برخورد 
 رفتارههای  در  شلیسهی  رخوردههای ب  نهامطلو،  بارز  نمونه  یک و    باشد  داشته  کیفری  های کنترل  اساس 

 کهه  آنچهه  تمهامی  به  توجه  با  و  حال  هر  در دد  شو می  دیده  در حیو اعتراضام جمحی افراد  ،  وندالیستی 

 قضایی  تورم  باعث  و  عبث  تنها  نه  خود  شناسانه جامحه  اصی   محنای  در  وندالیسم  انگاری رم ج    د، ش  گفته 

 اعمهال  و  انگهاری م جر  جریهان  در  توقو اسهت،  رد مو  ها مجازام  از  که  م بتی  آثار  از  چیک هی  بلکه  است، 

 اسهت  وندالیسهم  نرد  کاهش  اهمیت است  حائز  آنچه  کندد نمی  بروز  وندالیستی  افحال  احتمالی  مجازام 

 گرددد می  حاص   اجتماعی بهتر  و  وضحی  های شیشگیری  و  کیفری  غیر  کنترل  راه  از   سد ر می  نظر  به  که 

 

 گیری نتیجه 
 نفهو  انگیهزه  بهدون  و  ارادی  و  آگاهانهه  صورم به  شی  مادی  ارز   ش کاه  به  منجر  عم   یک  وندالیسم 

 ارتکها،  شهرایط  بهر  حهاکم  قواعد  و  هنجارها  به  بسته  مرتکب  خود  و  عم   قربانی  البته  که  است،  مادی 

 اینکه  از  اعم  آن  میتویام  یا  ساختار  یک  ک   به  که   فیزیکی  حاصله  آسیب  دانندد آسیب می  را   آن  نتایج 

مرتکب بدون توجه به اینکه مالک آن یه کسهی باشهد   حال  عیو  در  و  خیر  ا باشد ی  داشته  خاص  مالک 
شهان بهه واسهطه مالیهام و  که خودشهان و خانواده  ها آگاهی ندارند د و حتی وندال نماید به شی وارد می 

میو منهابو خریهد تأسیسهام عمهومی  أ کنند در ت سسام دولتی شرداخت می و عوارضی که به مراجو و م 
و در حقیقت با ینیو رفتارک روانه سابوتاژ نه تنها به جامحه بلکه بهه خودشهان  شریک و سهیم هستند 

 خواههد  جامحهه  یک  ملموس  های دارایی  ک   با  مساوی  در واقو  وندالیسم  ه بالقو  رسانندد اهداف ضرر می 

 صهورم  افهرادی  یهه  توسهط  و  شهرایطی  یه  تیت  کجا،  در  وندالیستی  اینکه رفتار  است  بدیهی  و  بود، 

 وندالیسهتی،  رفتهار  تشهخیص  در  کلیهدی  ة نکته باشدد می  ثر ؤ آن م  به  اجتماع  واکنش  م شد  در  شایرد، 

 گیردد  قرار  توجه  تخریب مورد  وجود  کنار  در  باید  که  است  قواعد  از  تخطی 
 از  ای شایسهته  نیهو  بهه  وندالیسهم  گیهرد،  قهرار  توجه  مورد  فوق  های مالک  و  تحریف  ایو  که زمانی 

 و  بهوده  تمیهز  قاب   وددد  سابوتاژ  خیابانی،  اعتراضام  تروریسم،  اق، احر  تخریب،  آن مانند  مشابه  های ر رفتا 
 یهک  در  تدبیری  بود،  امیدوار  مطلو،  جزمیت  با  ن ه آ ب  منیصر  تدبیر اندیشه کیفری  به  نسبت  توان می 

چ  ههی  بهه  وندالیسمد وندالیسهم  وددد  زیستی  ، فردی  ،  اجتماعی  های نظری، ریشه  مبانی  از  دقیق  یاریو، 
 یها  از مهادی  اعهم  منافو  شی  در  هرگز  اصی   وندال  یک  نیستد  باشد  مادی  انگیزه  دارای  که  عملی  جه و 

از   بهیش  آنچهه  داشتد  نخواهد  وجود  مادی  فایده  وندالیستی  رفتار  از  حاصله  تخریب  در  و  نبوده  محنوی 
 خهورده  فهرو  اعتراضام  بیان  و  خودنمایی  باشد، می  آسیب  به  زدن  دست  برای  وندال  یک  انگیزه  هرییز 



کال           310  ( 25)پیاپی ،    1401  تان بهار و اتبس     اول،   ماره ،ش سیزدهم ژپوهشنامه حقوق کیفری / سال  داریوش هوشیاری ، مهدی اسماعیلی . کیومرث کالنتری ردون

 

 همهیو  سهوی  از  امها  اجتماعی،  نامالیمام  و  ها احجاف  به  است  واکنشی  هریند  ها  وندال  استد عصیان 

 حاکمیهت  از  جامحهه  افراد  و  شود می  گرفته  نظر  در  هنجار  و  نررم  از  انیراف  و  نظم  کجی به دهو  اجتماع 

 ک روی  هر  به  اجتماعی  واکنش  که  است  عقالنی  اما  دارندد  شدیده  ایو  به  واکنش نسبت  و  برخورد  انتظار 

 متهرادف  هها قرن  کهه  اینجاست  باشدد نکته  داشته  تناسب  ک رفتار  موقحیت  و  ای زمینه  خاص  با شرایط 

 ضحف  موضو  در  کیفری  غیر  های کنترل  به  توجه  همچنان  شده  اجتماعی با مجازام باعث  بودن کنترل 

 باشدد 
 عها،، ار  یحنهی  هها مجازام  اههداف  اسهتد  شهده  روشو  موارد  از  بسیاری  در  ها مجازام  کارآیی  عدم 

 جامحهه  اوالو کهه  دههد می  رد  کمهال  به  در صورتی  بازاجتماعی شدن وسزادهی  و  بازشروری  بازدارندگی، 

 و  دستیابی  قاب   کار ه بز  سو،  در دیگر  و  بداند  متناسب  را  آن  مجازام  و  عادالنه  را  عم   یک  انگاری  جرم 
 شرایط  در  ک روی  ایو  ه ک  گردد می  روشو  وندالیستی  رفتار  مصادیق  به  کوتاه  نگاه  یک  باشدد با  مجازام 

 می افتد  اتفاق  وددد  ازدحام  در  آمد،  و  رفت  کم  های مکان  خلوم،  های کویه  خاصی مانند  زمانی  و  مکانی 

 روانی  و  اجتماعی  عوام   ثیر ا ت  نقش  دیگر  سوی  استد از  شاییو  بسیار  در آن  مرتکب  دستگیری  امکان  و 

 آزاد  اراده  مفهوم  بردارنده  در  رم که عنوان مج  در صدق  حتی  که  است  شررنگ  نظریام در آن  تمامی  در 

 تواند می  هنجار  بی  شرایط  و  اجتماعی  ساختار  فشار  نمودد  تشکیک  جدی  طوری  به  باید  وندال،  است به 

 ناکهامی  بهه  منجهر  برابهر  های فرصت  ایجاد  در  ضحف جامحه  دهدد  سوق  عصیان  و  ناهمسازی  به  را  افراد 

 ههای فرهنگ  خهرده  در  گهروه  ایهو  درگیر شدن  و  آنها  سرخوردگی  و  فرودست  طبقام  جوانان  منزلتی 

 وندالیست باشندد   های گروه  آنها  خطرتریو کم  از  یکی  شاید  که  گردد می  بزهکاری 
  وندالیسم رو  مناسبی برای مقابله با آن نیسهت شود که کنترل کیفری گیری می لاا ینیو نتیجه 
صهورم  ینهیو رفتهار ک روانهه به شهود و  دهی، خود به بخشی از مسأله تبهدی  می بلکه در فرایند شاسخ 

بنهابرایو    د نهدارد   را   ی که رو   بها   ی ا   شهه ی ر  ة مقابله ت یهقابل  وجهه  چ ی ه  به  و خشونت بار تقویت می گردد 
  ة  و ی ش   و   ت ی ترب   و   ی اجتماع   ی ها گروه   و   خانواده   که ی اجتماعی  ها واسطة شیشگیری وضحی و شیشگیری به 

  ی راهکارهها  و اسهتد  ی و دائمه ی دام اساسهعنوان اقهدههد و بهه ی را ههدف قهرار م   افهراد    ی ر ی شا جامحه 
  بهتهر   ی ر ی شهگ ی ش   که   ی م ی قد   محروف   َمَ   قول    به را به همراه داردد   ی م بت  رام ی ث أ ت  ی فر ی رک ی غ  رانه ی شگ ی ش 
گری )قب  از تشهکی  شرونهده در  و وسحت دادن اختیارام قانونی شلیس در نقش میانجی  است  درمان  از 

های مردم نهاد )در راستای دیده بهانی بهتهر نسهبت بهه  دادسراها و عدم بریسب زنی( و ایجاد سازمان 
وی ه تشکی  و تأسیس شورای هماهنگی خاص از اموال عمومی با مشارکت آمهوز   اموال عمومی( و به 

ههای  و شرور ، فرمانداری، شهرداری، بهزیستی، مراجهو انتظهامی و صهدا و سهیما در راسهتای آموز  
هها و  ت به اموال عمومی و آموز  فرزنهدشروری بهه خانواده رایگان فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نسب 

شناسایی کودکان و دانش آموزان دارای اخهتالالم رفتهاری و حتهی گنجانهدن میهزان اهمیهت امهوال  
       تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشدد عمومی در کتب درسی می 
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