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چکیده
وندالیسم در معنا و مفهوم علمی آن ،تخريب اموال عمومی در سطح گسترده است؛ اين تخريب میتوانـد
اموال منقول يا غیرمنقول را دربرگیرد .اما درخصوف میراث فرهنگی ،هرگونه تخريب و آسیبی است که

به صورتها و يادمانهای مادی و غیرمادی فرهنگی وارد میشود .در اين میان ،جايگـاه مظـاهر مـادی
فرهنگی نظیر بناها ،مجموعهها و آثار و محوطههای باستانی ـ تاريخی شناختهشدهتـر از صـورتهـای

میراث غیرمادی (معنوی) فرهنگی است .از ديدگاه علوم تربیتـی ،هـر رفتـار مثبـت و منفـی اجتمـاعی،
متضمن تاريخچهای روانکاوانه و گذشتهمدار است؛ از جمله رفتارهای مورد توجه در اين حوزه میتوان
به تخريب اموال عمومی و بويژه تخريبگرايی میراث فرهنگی اشاره کرد .مطالعه شیوههـا ،انگیـزههـا و
چگونگی تخريبگرايی میراث فرهنگی ،حاکی از آن است که عالوه بر ناراحتیها و کمبودهای روحـی
و روانی ،کاستیهای تربیتی نیز که از محیط خانواده آغاز میشود ،تا پايان دوره بلوغ و حتی پـس از آن
میتواند عاملی موثر برای توجیه رفتار افراد در اين حوزه باشد .دادههای مطالعه حاضر به روش اسنادی
و کتابخانهای گردآوری و مصاديق مرتبط با تخريب میراث فرهنگی بـه صـورت میـدانی و بـا تکنیـک
عکسبرداری احصا شده است .در اين مقاله ،ضمن پرداختن به داليـل و مبـانی تربیتـی و روانشناسـی
تخريبگرايی (وندالیسم) در میراث فرهنگی ،راهکارهايی برای پیشگیری در اين حوزه ارائه شده است.
کلیدواژهها :مبانی تربیتی ،میراث فرهنگی ،وندالیسم ،تخريبگرايی.

 .2کارشناسی ارشد مردمشناسی و پژوهشگر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،گنویسنده مستول  ،رایانامه:
bahmannic@gmail.com
 .1کارشناسی ارشد ایرانشناسی و پژوهشگر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری .رایانامه:
nader eslam@gmail.com
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 .1مقدمه
شماره  16تابستان 6911

یادگاری نویسی روی بناهای تاریخی ،نوعی وندالیستم یتا همتان آستیبرستانی بته
میراث فرهنگی اس

که در کشور ما به واسطه گستردگی و تعداد زیاد بناهای باستتانی،

بیشتر به چشم میآید و باید راهی برای مقابله با آن یاف  .اگر از آثار و بناهای تتاریخی
و باستانی ثتی برای یکبار هم دیدن کرده باشید به طور قطع ،با یادگاریها و تاریخهای
متفاوت مواجه شدهاید .پدیده ای که امروزه تح

عنوان وندالیسم از آن نام میبرنتد .در

واقع ،وندالیسم به معنای تخریب کنترلنشده اشتیا و آثتار فرهنگتی بتا ارزش یتا امتوال
عمومی اس

که نوعی ناهنجاری اجتماعی به ثساب می آید و دالیل متعددی بترای آن

عنوان میکنند .در این میان ،پرسشی که مطرح میشود ،این اس

که آیا همه افرادی کته

روی آثار تاریخی و باستانی یادگاری مینویسند دچار ناهنجاری روانی هستند و یا ایتن
موضو دالیل دیگری نی دارد .این پرسشی اس

که جامعهشناسان و روانشناسان بایتد

به آن پاسخ دهند .یادگاری نویستی روی آثتار تتاریخی ،در چتارچوب پدیتدهای جتای
می گیرد که امروزه تح

عنوان وندالیسم از آن یاد میکنند .وندالیسم به معنای تخریتب

کنترل نشده آثار فرهنگی با ارزش یا اموال عمومی اس

که نوعی ناهنجتاری اجتمتاعی

به شمار میرود.
تجربه چندین ماهه نویسنده در مجموعه فرهنگی و تاریخی ارگ کریمختانی شتیراز
نشتتان داد کتته بیشتتترین رفتارهتتای ونتتدالی مربتتوط بتته گتتروههتتای ختتانوادگی است ؛
خانوادههایی که دارای چنتدین فرزنتد کتودک و نوجتوان بودنتد و آموزشتی بته آنتان
درخصوص ارزشهای فرهنگی و تاریخی داده نشده بود؛ به دلیل ،همین کاستتی و گتاه
کنترل نشدن از سوی والدین ،فرزندان دس

به رفتارهای آسیبزا به مجموعه فرهنگتی

و تاریخی میزدند .دلیل دیگر اینکه برخی از این خانوادهها ج ء عشایر اطتراف شتیراز
بودند و بیشتر زمان خود را با توجه به زنتدگی ایلتی ،در طبیعت

ستپری متیکردنتد و

آموزههایشان به فرزندان ،مربوط به فضاهای طبیعی بود .چنین مشتاهداتی موجتب شتد
این تخریب میراث فرهنگی ،نه از جنبه سیاستتگذاری فرهنگتی کته از منظتر تربیتتی و
روانشناسی خانوادهها مورد بررسی قرار گیرد.
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در ادامه مهمترین کلیدواژههای مفهومی این مقاله بررسی میشوند.
کته

وندالیسم :وندالیسم مشتق از واژه وندال ،نام قومی از اقوام ژرمن ت اسالو است
زندگی میکردنتد .روثیته ویرانگرانته قتوم ونتدال ستبب شتده است

کته در مباثت

آسیبشناسی ،کلیه رفتارهای ب هکارانهای که به منظور تخریب آگاهانه امتوال ،اشتیاء و
متعلقات عمومی و نی نابودی آثار تاریخی ت هنری و یا دشمنی با علم و صنع

و آثتار

تمدن صورت میگیرد ،به گونتهای بته وندالیستم منتستب شتود گتبریت ی؛ . 12 :2838
پاتریس ژانورن در وجه تسمیه واژه و تاریخچته وندالیستم متی نویستد« :روزگتاری در
سرزمین های واقع در میان دو رودخانه ب رگ اودر و ویستول قومی به نام وندال زندگی
یکی از پادشاهان این قوم به نام ژانسریک یتا گنستریک کته از

می کرد .در عهد سلطن

 413تا  477میالدی سلطن

می کرده اس  ،وندال هتا کته پتی تتر سترزمین هتای گتل

گفرانسه امروز و اسپانیا را به تصرف خود درآورده بودند ،به متصترفات روم در افریقتا
ثمله کرده کارتاژ را گرفته و بر مدیترانه مستولی گردیدند .آنان بر سر راه خود از آبادی
و آبادانی هر چه دیدند نابود و تاراج کرده چی ی برجای بتاقی ننهادنتد .همتین شتهرت
تاریخی سبب شده اس

که امتروزه وندالیستم را بته معنتی ویرانگتری ،وثشتیگری و

خرابکاری به کار برند» گپتاتریس ژانتورن . 13 :2877 ،بته طتور کلتی ،عوامتل انستانی
تخریبگرایتی میتراث فرهنگتی عبتارتانتد از :یادگتاری نویستی ،سترق

بته منظتور

سودجویی ،خرابکاری و مواد شیمیایی کارخانهها .به این ترتیب ،این عوامل انستانی بته
عنوان وندالها هستند که همواره بر اثر تحوالت اجتماعی موجب تخریب آثتار فراوانتی
شدهاند.

تربیت :تربی

در اصطالح ،عبتارت از فتراهم کتردن زمینتههتا و عوامتل ،بترای بته

فعلی رساندن و شکوفا کردن استعدادهای انسان در جه
 25 :2830همچنین هدای

مطلوب اس  .گثستنبگلتو،

و اداره جریان ارتقایی و تکاملی بشر با ایجتاد هیتتتی تتازه

در فرد به منظور فتراهم آوردن زمینته الزم بترای رشتد و تکامتل همتهجانبته گقتائمی،
 . 32 :2873تربی

از نظر لغوی به معنتای «پتروردن ،پرورانیتدن ،پترورش دادن ادب و

اخالق به کسی یاد دادن» اس  .گمعین کیل واژه تربی

جان استوارت میتل ،تربیت

را

شماره  16تابستان 6911

در سده پنجم متیالدی در سترزمین هتایی واقتع در میتان دو رودخانته اودر و ویستتول
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هر تأثیری می داند که آدمی در معرض آن اس  .تفاوت نمیکند آبشخور آن اثرگتذاری،
شماره  16تابستان 6911

شیء ،شخص و یا جامعه باشد .گرفیعی . 30 :2838 ،امیل دورکیم از تربیت  ،اجتمتاعی
شدن انسان را میخواهد و دیدگاه
وی ،تربی

آن کارکردی اس

بر اصل «وجدان جمعتی» استتوار است  .از نگتاه

که طی آن ،نسل بالغ ،رسیده و تربی

یافته ،بر نسلی کته

هنوز برای زندگی به اندازه کافی پختگی نیافتته است  ،اثتر متی گتذارد و هتدف از آن،
برانگیختن و گسترش ثاالت جسمی ،عقلی و اخالقی متربی اس  .گهمان . 32 :ایجتاد
تربی

فرهنگی برای افرادی که اقدام به تخریب اموال دولتی و میراث فرهنگی میکننتد،

اجرای صحیح اصول تربیتی الزم اس

چرا که ایتن افتراد بته صتورت آنتی ،اقتدام بته

تخریب نکردهاند و پس از اجرای تخریبات کوچک ،دس
از اینرو ،در امر تربی
واالتری به دس

به تخریبات ب رگتر زدهاند.

نی باید از مراثل پایینتتر اقتدام کترد تتا در درازمتدت نتتایج

آید.

میراث فرهنگی :در نگاهی کلی میتوان گف ؛ میراث فرهنگی اصطالثی است
مراد از آن ،آثاری اس

کته

منقول و غیرمنقول ،مادی و معنتوی ،بتا نمتود فی یکتی و قابتل

ادراک با ثواس و ثامل ارزشهای علمی ،واجد قتدم

و نمایتانگر تحتوالت زنتدگی

انسانی که رد پای انسان را با خود بته همتراه دارد .میتراث فرهنگتی بته تمتام آنچته از
گذشته به جای مانده و واجد ارزشهای فرهنگی اس  ،اطالق میشود .میراث فرهنگتی
انوا مختلفی دارد و بدیهی اس

که روز به روز بر ارزش آن اف وده میشود .آثتاری را

که در زمره میراث فرهنگی قرار میگیرند؛ به دو دسته تقسیم میکنند.
آثار ملموس :تمام بناهایی که قابل لمس هستند ،بناهای باستانی
آثار ناملموس :مانند آداب و رسوم یک منطقه که به عنوان بخشی از میراث فرهنگتی
آنان به شمار میرود.
انواع میراث فرهنگی :همانگونه که پی تر اشتاره شتد ،میتراث فرهنگتی را بته دو
دسته ملموس و ناملموس تقسیمبندی کردهاند.
میراث ملموس :میراثی که جنبه فی یکی دارد؛ مانند بناها و مکانهای تتاریخی .تمتام
آثار باستانی ،مجسمهها ،کتابها ،اسناد ،آثار هنری ،ماشینها و دیگر ساختههتای دست
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بشر در این دسته قرار میگیرند .میراث فرهنگی ملموس در ختود بته دو دستته تقستیم
میشود:
میراث فرهنگی غیرمنقول :قابل انتقال به مکانهای دیگر نیس .
میان آثار منقول و غیرمنقول ،تفاوتهتایی وجتود داشتته کته امتروزه مترز میتان آن
کمرنگ شده اس

اهل زیر فن در صدد یکپارچهسازی تمام جنبههای میتراث فرهنگتی

هستند .میراث فرهنگی ناملموس :این دسته به تمام میراث گذشتتهای اطتالق متیشتود
که قابل لمس نیس  .منظور از این دسته ،در اغلب متوارد ،آداب و رستوم یتک منطقته
اس  .هنرهای نمایشی میتواند بخشی از میراث فرهنگی یتک ملت

بته ثستاب آیتد.

تاریخ شفاهی و فولکلور نی بخشی از میراث فرهنگی اس  .در کنار این انتوا  ،میتراث
طبیعی ،خود ج ئی از میراث فرهنگی به شمار میرود؛ تنتو زیستتی ،ثیتاتوثت

و

جنگلهای خاص از مواردی هستتند کته بستیاری از گردشتگران بته آن عالقته دارنتد.
گثج  35 :2830،ت 73
 .2پیشینه پژوهش

وندالیسم از موضوعاتی اس

که آثار بیشماری در پیشینه پژوهشتی آن وجتود دارد

و پژوهشگران از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کردهاند .محسن تبریت ی گ2873
مبانی نظری این پدیده را براساس نظریههای اثجاف ،میل به خشون

و ناکتامی متورد

بررسی قرار داده اس  .برخی پژوهشگران مانند قنبری و همکاران گ 2835و گستجادی
و ضرغامی این پدیده را در ارتباط با مبلمان شهری و نیت تخریتب فضتاهای عمتومی
واکاوی کرده اند .وندالیسم و اوباشگری در ورزش بتویژه فوتبتال از موضتوعات متورد
عالقه پژوهشگران بوده اس

قاسمی و همکاران گ 2833با نگاه جامعهشناختی بته ایتن

مستله نگریستهاند .برخی ماند ژانورن گ 2877و محسن تبری ی گ 2838این مستله را با
رویکرد روان شناسی اجتماعی و زیستی بررسی کرده اس

با این ثال آثار کمی به طور

خاص تخریب میراث فرهنگی را در ارتباط با وندالیستم بررستی کتردهانتد کته از ایتن
دیدگاه ،مقاله پی رو تازگی دارد.
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میراث فرهنگی منقول :قابل جابهجایی به مکانهای دیگر اس .
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 .3چارچوب نظری
شماره  16تابستان 6911

برخی از صاثبنظران معتقدند که وندالیسم یا تخریبگرایی ،با صنعتی شدن جوامتع،
گسترش شهرنشینی و رشد فردگرایی مطرح شده است

گستاروخانی . 133 :2875 ،بته

عبارت دیگر «با تغییر ساختارها و مناسبات اجتماعی ،بایدها و نبایدها ،ارزش و اهتداف
فرهنگی و نحوه برداش  ،طرز تلقی و ارزیابیهای افراد نی متحول و دگرگون شدهانتد.
این خود ،نه تنها اشکال و انوا جدیدی از نابهنجاری را پدیده آورده اس

بلکته میت ان

شیو و رواج و نی معنی و مفهوم آن را تغییتر داده است  ».واژه وندالیستم از دو جت ء
وندال و ایسم ترکیب یافته اس  .در تعاریف جامعهشناسانه ،وندال بته شخصتی اطتالق
میشود که از روی ثماق
پسوند گرای

یا بدجنسی اموال هنری یا همگانی را تخریتب کنتد .ایستم

به مکتب فکری یا سیستم عملی اس « .شهروندان هنگامی که با میل بته

اموال دیگران یا اموال عمومی صدمه میزنند یا آنها را از بین میبرند عمل وندالیستی را
انجام میدهند .برخی از وندالیسم به عنوان یک مستله بغرنج فرهنگی نام میبرند کته در
خاستگاه خود عملی هنری محسوب میشود و بتدون اجتازه صتاثب متال و بته طتور
غیرقتانونی انجتتام متتیشتتود ».گتبریت ی27 :2838 ،تت . 28لغت نامتتۀ اکستتفورد گ2337
وندالیسم را مشخصۀ وندالها 2میداند .وندالها کسانی هستند که از روی میل و رغبت
و به طور عمدی ،آثار هنری عمومی و خصوصی را از بین میبرند و طبیعت

را ختراب

میکنند .در فرهنگ واژههای مکتب سیاسی ،فلستفی ،هنتری و ادبتی ،وندالیستم تمایتل
شخصی به محو آثار هنری یا ختراب کتردن آنهتا و چی هتایی کته اصتوالً دارای ارزش
هستند تعریف شده اس

گخدایار . 581:2877 ،وندالیسم بته یتک معنتا ،تخلیتۀ روانتی

اس  .در ثقیق  ،وندال کسی اس

که از نوعی خشم درونی رنج متیبترد .بته عقیتده

بسیاری از صاثبنظران ،وندالیسم نوعی تالفی و یا انتقامجویی اس

که تخریتب امتوال

عمومی و محیطزیس  ،عمدهترین ثاصل آن اس  ،آنان بر ایتن باورنتد کته هتر چنتد
وندالیسم ریشه در بیماریهای روانی افراد و ناکامیهایشان دارد ،تخریب اموال عمتومی
نوعی انتقامجویی در برابر کمبودهای رفاهی و اجتماعی اس  .به ایتن معنتی کته وقتتی
1. vandal
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رفاه اجتماعی و ارائه خدمات مورد انتظار ضعیف اس  ،افراد خود را برای ثفتظ آنچته
اموال عمومی نامیده میشود ،مستول نمیدانند .وندالیستم از نبتود کنتترل بتر هیجانتات
این زمینه ،وضعی

اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی افراد نی نق

مطالعات صورت گرفته ،وندالیسم بین افراد بیکار و جوانان ،بتی

مهمی ایفا میکند .طبق
از ستایرین گستترش

دارد .بتترت النتتد وندالیستتم را ختتراب کتتردن امتتوال عمتتومی یتتا خصوصتتی از طریتتق
بیریخ کردن یا ناقص کردن آنها بدون رضای

صاثب یا سازندة آن تعریف متیکنتد

گبرت الند 257 :2378 ،به نقل از توثیدی . 188 :2873 ،او نمونههای وندالیسم را ایتن
گونه برمیشمرد :شکستن پنجره ها ،از بین بردن مدارک مدرسه ،ناقص کتردن متعلقتات
مدرسه نظیر می ها ،به سرق

بردن عالئم راهنمایی و رانندگی در خیابانها و ب رگراهها،

پنچر کردن تایرها ،از بین بردن گلها و بوتهها در پتارکهتا ،ایجتاد تغییترات در الک و
مهر و محتوای کامیونها و واگنهتای بتاربری قطارهتا ،ختراب کتردن دستشتوییهتای
عمومی ،پاره کردن تسهیالت رستورانها و استفاده از اسپری رنگ یا اب ارهتای نگتارش
روی دیوارها و ساختمانهای شهر .گتوثیدی184 :2873 ،
وندالیسم ممکن اس
اشاره میشود :ممکن اس

عوامل مختلفی داشته باشد که در اینجتا بته گوشتهای از آنهتا
این پدیده ناشی از همرنگی با جماعت

باشتد .افترادی کته

دارای اختالل رفتاری هستند در مواردی ،با مشاهدة رفتار دیگران تشویق متیشتوند کته
بدون دلیل منطقی آن را تکرار کنند .برای مثال ،با دیتدن یتک نوشتته روی صتندلی بته
صورت خودآگاه ترغیب می شوند که مطلب تکمیلی یا پاسخی برای آن بنویسند گهمان:
 . 185پژوه ها نشان داده اند که وندالیسم به صورت گروهی و با همراهی و مشارک
اعضای یک باند خرابکار انجام می پتذیرد و بتا بتروز خشتم علیته یتک مرجتع قتدرت
گرهخورده اس  .بنابراین ،وجود همساالن منحرف در ایجتاد ایتن پدیتده متؤثر است .
همچنین ثاب

شده اس

پسر شایعتر از دختران اس

که وندالیسم با جنس رابطه دارد .به طوری که بتین نوجوانتان
همچنین در بین افراد ترسو کمتر مشاهده میشود زیرا ایتن

عمتتل اغلتتب بتتا شتتجاع  ،جستتارت و طیتتب ختتاطر انجتتام متتیپتتذیرد .ونتتدالهتتا یتتا
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ناشی میشود اما نارسایی در خدمات رفاهی شهری میتواند آن را تشدید کند .البتته در
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تخریبگران ،اغلب کارشان را به نوعی توجیه متیکننتد و ختود را افترادی شتوخطبتع
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میدانند و عمل خرابکاری را مستلهای جدی تلقی نمیکنند گهمان. 187 :
از دیدگاه روانشناسان اجتماعی ،وندالیسم نوعی تخلیه روانی است
وندال شخصی اس

و در ثقیقت ،

که از نوعی خشم درونی رنج متیبترد .آنتان بتر ایتن باورنتد کته

وندالیسم ،گونهای از تالفی یا انتقامجتویی است  .در دیتدگاه جامعتهشناستانه نظریتات
متعددی از وندالیسم مطرح شده اس  .کوئن جامعهشناس آلمتانی ،رهیافت هتایی را در
تبین رفتار انحرافآمی بر ثسب اجتماعی شدن ناقص مطرح میستازد؛ «طبتق یکتی از
این رهیاف ها ،فتردی کته درست
شخصی

اجتمتاعی نشتده است

هنجارهتای فرهنگتی را در

خود عجین نمیسازد و لذا نمیتواند بین رفتتار شایست

و ناشایست

تمتای

قائل شود ».گکوئن124 :2872 ،
 .4بحث و بررسی

در ایتتن بخ ت  ،ضتتمن اشتتاره بتته تاریخچتته وندالیستتم و دالیتتل بتتروز رفتارهتتای
تخریبگرایی ،انوا تخریبهای رایج مورد بررسی قرار میگیرد و طی آن بته پیشتینه و
انگی ههای یادگارینویسی پرداخته میشود.
1ـ .4داليل رفتارهای تخريبگرايی
صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی ،موجب رشد فردگرایی و بیگتانگی متیشتود و
این امر تمایل افراد را به مورد توجه قرارگرفتن برمیانگی د .در شرایطی کته همبستتگی
متقابل فرد و جامعه از میان میرود و فرد نمیتواند به کمک سازوکارها و اب ارهایی کته
جامعه در اختیارش قرار میدهد ،به اهداف

دس

یابد ،سعی میکند از راههای دیگری

که خالف قوانین جامعه اس  ،به اهداف خود برسد .در نتیجه فرد نابهنجار متیشتود و
وقتی این ثال

به صورت عام در جامعه شیو پیدا میکند ،میگوییم که جامعته دچتار

آنومی یا نابسامانی شده اس

به عبارتی ،با از بین رفتتن یتا ضتعیف شتدن ارزشهتا و

هنجارها ،اعضای جامعه ،دیگر ارزشها و اهتداف مشتترکی را قبتول ندارنتد .بته نظتر
مورتون ،بیهنجاری هنگامی به وقو میپیوندد که فرد قادر نباشد با وسایلی که جامعته
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مشخص کرده به اهداف خود دس

یابد روی آوردن به ایتن انحتراف است  .گفرجتاد،

 . 21 :2831ثال اگر افراد بتوانند مفید بودن خود را اثبات کنند ،مشارک
شوند و برای رسیدن بته هتدف ختود بته دو شتکل واکتن
گوشهگیری در پی

ناکتام و سترخورده

نشتان دهنتد :یتا انت وا و

گیرند و با جامعه بیگانه شوند و یا برای جلتب توجته ،بته اعمتال

انحرافی همچون تخریتب امتوال عمتومی روی آورنتد .بنتابراین اگتر نستلی خواستتار
مشارک

در امور جامعه باشد ولی امکان این کار برای او فراهم نشده باشد ممکن اس

برای جلب نظر دیگران دس

به اعمالی ب ند کته در نهایت

بته جامعته آستیب رستاند.

تخریب اموال عمومی از معضالت اجتماعی و فرهنگی ثال ثاضر جامعه ایتران است .
یکی از مهمترین عوامل وندالیسم ،نبتود مشتارک

اجتمتاعی در میتان متردم است  .در

جامعۀ ما از آنجا که مردم خود را در ثل مسائل اجتماعی شتریک نمتیداننتد ،از دوران
کودکی به طور غیرمستقیم یاد می گیرند در مقابتل آنچته بیترون از خانته رخ متیدهتد،
مستولیتی نداشته باشند .در واقع کودکان در همان سالهای اولیۀ زندگی میبینند که پدر
و مادر یا ب رگترها اموال عمومی را تخریب میکنند و مؤاخذه هم نمیشوند ،به مترور،
تخریب اموال عمومی زشتی خودش را از دس

میدهد .بهخصوص که از نظر فرهنگی

و آموزشی نی تا امروز ثرکتی در راه جامعهپتذیری یتا آمتوزش پیشتگیری از تخریتب
اموال عمومی صورت نگرفته است  .در ثقیقت  ،آمتوزش کودکتان در متدارس و نیت
آموزش همگانی برای مقابله با وندالیسم در جامعۀ ما ،کمتر متورد توجته بتوده و هتیچ
راهکار اصولی برای ثل یا کاه

این مستلۀ اجتمتاعی اندیشتیده نشتده است  .عامتل

دیگر ،نبود رابطۀ ن دیک و قابل اعتماد بین شهروندان و دول

اس

که باع

متیشتود

افراد خود را در امور شهری شریک و مستول ندانند .در واقع شهروندان تصور میکننتد
آن اندازه که باب

خدمات رفاهی ه ینه میپردازند ،خدمات دریاف

ترتیب ،با اقدام بته تخریتب و نپتذیرفتن مستتولی  ،ختود را از دولت

نمیکنند و به ایتن
جتدا متیکننتد

گمقصتودی . 174 :2838 ،کتتجروی و ناهنجتاری ،بتتر ثستتب تعتاریف جوامتتع و نتتو
فرهنگها نسبی اس  .یعنی آنچه را یک فرهنگ ،بیهنجاری یا انحراف تلقی میکنتد و
مستوجب کیفر میداند ،ممکن اس

در فرهنگ یا جامعهای دیگر ،کجرفتاری یا انحراف
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جامعه گسترش پیدا خواهد کرد .در غیر این صورت ،ممکن است

اجتمتاعی در
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به شمار نیاید .شرب خمر در برخی فرهنگها و جوامع ،عملی ناهنجار تلقی نمتیشتود
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ثال آنکه چنین رفتاری در بعضی فرهنگها یا آئینها ممنو اس  .به غیر از مصترف و
اسراف ،یک عنصر دیگر در نظام فرهنگی و مصرفی ما ،تخریب اس  .او دالیل این امتر
را نظام نابرابر اجتماعی ،تحقیرهتای مفترط و روشهتای استتبدادی تربیت

و آمتوزش

میداند که به خودی خود ،می ان پرخاشتگری را بته قتدری بتاال متیبرنتد کته افتراد و
به خصوص جوانان فقط در هنگام برآورده نشدن نیازهایشان واکن های پرخاشتگرانه و
خشن از خود بروز نمی دهند بلکه در شرایط عادی نی تمایل و عالقۀ قابتلتتوجهی بته
تخریب پیدا میکنند .برای نمونه ،او از تشتکهتای پتاره شتده در اتوبتوسهتا ،بیترون
انداختن و پاره کردن کتابهای درسی بعد از امتحانات و شکستن شیشههای منتازل یتا
چراغ های کوچهها توسط بچههای شتیطان یتاد متیکنتد گرفیتعپتور . 887 :2830،اگتر
تخریب و روش های مخرب دیگر در بین افراد جامعته بته صتورت یتک ارزش مثبت
درآید یا نوعی زرنگی محسوب شود؛ چون درونی و نهادینه شده اس  ،امکان تغییر یتا
از بین بردن آن بسیار دشوار میشود .بته نظتر او ،نمتای

فتیلمهتای تخریتبکننتده و

پرخاشگرانه در کشورهای جهان سوم به این فرهنگ دامن میزند به طوری که ثتی این
عناصر به نسلهای بعد ،منتقل و در میان آنان تکثیر میشود .گهمان  .دیوارنویسی نی از
جمله اعمال تخریبی اس

که به اموال و سرمایۀ ملی صدمه میزند هر چند ستابقۀ ایتن

پدیده به دوران غارنشینی برمتیگتردد ،شتکل جدیتد آن در دوران انقتالب صتنعتی در
جوامع غربی مشاهده شده اس  .در واقع زمانی که نابرابریها و تبعیضها بته بتاالترین
ثد خود رسید ،افراد سعی کردند خواستههتا و شعارهایشتان را بتر روی دیوارهتا درج
کنند تا اگر به خواستههای خود دس

پیدا نکردند ،ثتداقل فشتارهای روانتی و کهنتی

خود را تخلیه کرده باشند .در ایران نی نخستین دیوارنویسیهتا در عصتر مشتروطه رخ
داد .هر چند که بیشتر جنبۀ تبلیغتاتی و سیاستی داشت

تتا تخریتب .امتروزه مطالبتات

اجتماعی و شعارهای سیاستی جتای دیوارنویستیهتای قبلتی را گرفتتهانتد گسیستتانی،
 . 4 :2873تخریبگرایی پدیده بیمارگونهای اس

که در اغلب جوامع شتهری و بتویژه،

مناطق رو به توسعه ای که مهاجرپذیری ،انبوهی ،تراکم و نتاهمگونی بافت

جمعیت

از
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خصیصههای مهم آنها به شمار میرود ،به چشم متیختورد .نمونته هتای آن تخریتب و
آسیبرسانی آگاهانه به تأسیسات ،اموال و متعلقات عمومی اس .
طبقهبندی کرد .وندالیسم اقتصادی ،با هدف مالاندوزی انجتام متیگیترد و کنتدن ،ثفتاری
غیرمجاز و قاچاق عتیقهجات نمونههایی از آن بته شتمار متیرونتد .از دیگتر وندالیستمهتا
میتوان به وندالیسم تاکتیکی ،تفریحی و وندالیسم خصتوم
روانشناسان واکن

و انتقتامجتویی اشتاره کترد.

افراد را در برخورد با آثار تاریخی ،مسائل روانتی و بتروز ناخودآگتاه

در موقعی های مختلف میدانند .آنان اعتقاد دارند که تخریب آثتار تتاریخی در واقتع بته
جنبه روانی افراد بازمیگردد؛ چرا که در ناخودآگاه جمعی بشر کندن و تخریب آثار وجود
دارد .افرادی که از اعتماد به نفس و ع ت نفس کمتری برخوردارند ،با اینگونه واکن ها،
چسبندگی روانی ایجاد میکنند .در واقع افرادی که نیازهای روانی درونی آنها ارضا نشتده
به محض برخورد با آثار و بناهای باستانی شرو به تخریب آنها میکنند .در کشور متا نیت
با توجه به اهمی
ضرورت دارد نسب

میراث فرهنگی ت تاریخی که متعلق به تمامی ساکنان این سرزمین اس ،
به تدوین و تصویب قانون و مقررات نتاظر بتر ثفتظ و ثراست

میراث فرهنگی کشور و باالتر از آن ،نشان دادن اهمیت

از

ارزش هتای فرهنگتی ت تتاریخی

اینگونه آثار به تمتامی متردم اقتدام شتود .ایتن در ثتالی است

کته در سراستر دنیتا بتا

تخریبگران اموال فرهنگی برخورد میشود .گکوئن124 :2872 ،
2ـ .4انواع تخريبهای رايج
 .2تخريب اموال عمومی :شایعترین نو تخریب در بین جوانان گروه سنی 15تت10
سال اس  .این تخریب ،شامل شکستن الم ها و شیشهها ،پرتاب سنگ به قطارهای در
ثال تردد ،خراب کردن تلفنهای عمومی ،نابود کردن سنگ قبرها در قبرستان ،تخریتب
عالئم جادهها و خیابانها ،صندلی اتوبوسها ،وسایل ثمل و نقتل و  ...است  .تخریتب
اموال عمومی پس از رقاب های ورزشی از بارزترین نو آن اس .
 .1تخريب میراث فرهنگی و محوطه باستانی :در این نو تخریتب ،عتواملی ماننتد
جنگ و رفتارهای فردی و گروهی نق

دارند ،ثمله طالبتان بته افغانستتان و تخریتب
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به این ترتیب ،رفتارهتای وندالیستتی و تخریبتی را متیتتوان بته شتکلهتای مختلتف
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عمدی آثار باستانی و تاریخی این کشور ،کتاوش غیرقتانونی قاچاقچیتان کتاال و امتوال
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فرهنگی با انگی ه دستتیابی بته گتنج ،رعایت

نکتردن ثتریم قتانونی آثتار باستتانی در

ساخ وسازهای ثاشیه آن و همچنین نوشتن یادگاری با ابت ار و اشتیایی ماننتد کلیتد،
چاقو و خودکار بر روی بناها و آثتار تتاریخی ،از معمتولتترین انتوا تخریتب میتراث
فرهنگی به شمار میروند .نمونههای بیشماری از ایتن گونته تخریتب در بناهتا و آثتار
ایرانی در سراسر ایران تح

عنوان نوشتن یادگاری یا ثب

خاطرات مشتاهده متیشتود

که در آن فرد تخریبگر با اب ارهایی که ککر شده ،بتا انگیت ههتای متفتاوت بته نوشتتن
یادگاری مبادرت میورزد .گتصاویر 3ت2
0ـ .4پیشینه و انگیزه يادگارینويسی
پس از پیدای

خط ،انسان از آن به عنوان مهمترین ابت ار ارتبتاطی بهتره بترد .نخستتین

دس نوشتهها از انسانهای اولیه بر دیواره غارها ،جایگاه خط را بهعنوان یک ابت ار ارتبتاطی
نشان میدهد .در طول تاریخ ،انسانها از عالئتم و انتوا ختط بته اشتکال مختلتف استتفاده
میکردند چنان که خط نق

عمدهای در کاروان ثج برعهده داشته اس  .کاروانها بته طتور

معمول ،عالئم و خطوطی را در مسیر یا کاروانسراها به جا متیگذاشتتند و بتا ایتن روش تتا
مقصد با یکدیگر در ارتباط میماندند .در فرهنتگ ایرانتی ،در آئتین کهتن پهلتوانی ،نوشتتن
یادگاری با روش خالکوبی از آداب و فرهنگ مردمان به شمار میرفته و پهلوانان برای ثبت
خاطرات پهلوانی خوی  ،گاه بر روی دس

و پاهایشان خالکوبی متیکردنتد .داشتتن دفتتر

خاطرات برای نوشتن خاطرات سفر نیت همچنتان مرستوم است  ،همتانگونته کته نوشتتن
یادگاری بر روی دیوار پادگانها از جمله تاریخ اع ام و ترخیص ،تتاریخ دستتگیری و آزادی
از زندان ،همچنان متداول اس  .خطوط بر جا مانده در زیارتگتاههتا و امکتان مقتدس بترای
طلب ثاج

نی در برخی از ثوزههای فرهنگی ایران همچنان رواج دارد و نوشتتن در ایتن

اماکن ،امری مقدس پنداشته میشود .بارزترین نو نوشتن به انگی ه ثب

خاطره اس

کته در

فرهنگ کهن ایرانیتان بارهتا بته آن اشتاره شتده است  .در ستفرنامه مارکوپولوآمتده است :
«ایرانیها به ثب
به ثب

خاطراتشان عادت دارند .بنابراین آنها در سفرها و گردشهای روزانهشتان

خاطرات شرح وقایع زبان د هستند .از گذشته در فرهنتگ ایرانیتان ثبت

ختاطرات و
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نوشتن شرح وقایع در سفرها متتداول بتوده و اینکته ستفرنامههتای ایرانتی جتذابتترین و
پرمخاطبترین آثار به شمار میروند اثتماالً با فرهنتگ ثبت

و گت ارش ختاطره در ارتبتاط

برخی از پژوهشگران ،تمایل انسان به یادگارینویسی را نشانه میل به جاودانه شتدن
میدانند و برخی دیگر به تمایالتی چون هیجانات درونی ،جلب توجه و شتهرتطلبتی،
هوسهای زودگذر و  ...مرتبط میشمرند .این کار از دوران کودکی و با یادگارینویسی
روی کتاب درسی ،نیمک مدرسه ،صندلی اتوبوس و باجه تلفتن آغتاز متیشتود و بتا
نوشتن روی دیوار ،تنه درخ  ،سرویسهای بهداشتی بناهای تاریخی و  ...ادامه مییابد.
ریشه این عمل در هر یک از تمایالت انستانی باشتد ،نبایتد فرامتوش کترد کته چنتین
تمایالتی فطری هستند و بخشی از وجود انسان را تشتکیل متیدهنتد .امتا نکتته مهتم،
انحراف این تمایالت در مسیر مخرب و آسیبرسان به محیط اطراف و آثتار تتاریخی و
میراث فرهنگی اس  .پدیدهای که امروزه تح عنوان وندالیسم از آن نتام متیبرنتد .در
واقع وندالیسم ،به معنای تخریب کنترل نشده اشیا و آثتار فرهنگتی بتا ارزش یتا امتوال
عمومی اس که نوعی ناهنجاری اجتماعی به شمار میرود و دالیتل متعتددی بترای آن
ککر میکنند ثال پرسشی که در اینجا مطرح میشود این اس که آیا همته افترادی کته
روی آثار تاریخی و باستانی یادگاری مینویسند ،دچتار نابهنجتاری روانتی هستتند؟ در
پاسخ باید گف افرادی که از آثار باستانی و میراث فرهنگی به طور عام بازدید میکننتد
به چند گروه قابل تقسیماند .گروهی که بتا شتناخ کتافی و مطالعته از امتاکن بازدیتد
میکنند و گروهی که به صورت اتفاقی و بدون آگاهی به این کار اقدام میکننتد .بیشتتر
یادگاریهتا از ستوی گتروه دوم نوشتته متیشتوند؛ از ایتنرو ،بستیاری از کارشناستان
معتقدند؛ انگی ه این افراد از نوشتن یادگاری این اس که تنهتا ردپتایی از ختود بته جتا
بگذارند .بعضی از یادگارنویسها گمان میکنند ثس خوبی اس کته ستالهتا بعتد بته
همان محل برگردند و نام خود را در آنجا ببینند و برایشان تجدید خاطره شود شاید هم
این ماندگاری را نوعی شهرت قلمداد میکنند که دیگتران از مکتانهتای مختلتف و در
زمانهای گوناگون نظرشان به نام آنان جلب شود و یا قطعه شعری را که روی یتک اثتر
باستانی نوشته شده ،بخوانند .بنابراین یادگارنویس اثرش را روی چی ی باقی متیگتذارد
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اس » .گدی جوانی رومانو73 :2878 ،
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که گمان میکند پایاتر از اوس  .از دیگر انگی ههای یادگارینویسی ،شهرتطلبی اس .
گاه شخص یادگارنویس ،برای خودنمایی مبادرت به نوشتن نام یا قطعه شعری متیکنتد
و تاریخ بازدید خود را زیر آن مینویسد .برخی از روانشناسان اجتمتاعی معتقدنتد کته
ثس رقاب در این افراد ،از طریق نوشتن یادگتاری بتر روی آثتار تتاریخی و فرهنگتی
بروز میکند به طور معمول ،این گروه با اندیشته بته دوستتان و بستتگان ختود وانمتود
میکنند که قبل از آنها این اماکن را دیدهاند و از این طریق به رقاب میپردازند .به ایتن
ترتیب ،درخ ها ،گوشه درها و اماکنی که از دید قابل توجهی برختوردار نیستتند ،گتاه
به عنوان مکان امنی برای نوشتن انوا یادگاری از جمله یادگاریهای عاشتقانه انتختاب
میشوند .به طور معمول ،بر روی درخ با چاقو یا اب ار نوک تی اشعار عاشقانه ثتک
میکنند؛ چنان که در این عمارت تتاریخی کته در گذشتته کتاربری زنتدان نیت داشتته،
نمونههایی از یادگاریهای آن دوران مشاهده متیشتود گتصتویر  . 2اغلتب از محتتوای
یادگاریها میتوان پی برد که نویسنده بته چته گروهتی تعلتق دارد .ستربازان بته طتور
معمول تاریخ اع ام یا محل تولدشان را ککر میکننتد گتصتویر . 1دانت آمتوزان ضتمن
نوشتن مشخصاتشان ،نام محل تحصیل را نی ککر میکنند گتصویر . 8تتاریخ ورود بته
زندان و آزاد شدن از آن از معمولترین نو یادداش هاس گتصتویر . 4گتاه متأستفانه
یادداش هایی از فالن دانشگاه مشاهده میشود ثتی ابیاتی که نوشتن آنها از سوی قشتر
تحصتتیلکرده دور از کهتتن بتته نظتتر نمتتیرستتد گتصتتویر  5و در نهایتت  ،ابیتتات و
یادداش های عاشقانه روی درختان .به هر ثال ،این نوشتهها از هر قشر یا گروهتی کته
باشند ،تخریب میراث فرهنگی محسوب میشود .اما نکته قابل ککر این اس که در بین
اشخاصی که هنگام نوشتن یادگاری از سوی یگان ثفاظ عمتارت متورد بازخواست
قرار گرفتهاند ،متأسفانه اقشاری مانند معلم بازنشسته ،وکیتل دادگستتری و کارمنتد نیت
مشاهده شده اس ؛ افرادی که متاسفانه هتیچ اطالعتی از تاریخچته بنتا و آثتار تتاریخی
نداشتهاند؛ این موضو تأملی شگرف را در پی دارد .گاه تخریتب از نوشتتن نیت فراتتر
میرود و در نمای بیرونی عمارتها روشتن کتردن آتت بترای گترم شتدن در فصتل
زمستان باع تیرگی رنگ بنا و سوختن مصالح آن میشود .با آنکه روزها از ایتن ابنیته
ثفاظ میشود ،گاه روشن کردن آت از سوی خیابانخوابها و یا گروههتای مشتابه
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تصویر  .1ارگ کریمخان شیراز( ،عکاس :بهمن رحیمی)1390 ،

تصویر  .2یادگارینویسی در ارگ کریمخان شیراز (عکاس :بهمن رحیمی)1390 ،
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در شب ،باع صدمه و آسیب جدی آنها میشود .نو دیگری از تخریب که امروزه بته
ندرت مشاهده میشود نوشتن تبلیغات تجاری و یا تبلیغتات انتخابتاتی و نظتایر آن بتر
نمای بیرونی بناهاس  .رنگها به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی ،آسیب جبرانناپذیری از
خود به جای میگذارند نمونهای از این گونته تخریتبهتا بتر دیوارهتای بیرونتی ارگ
کریمخانی قابل مشاهده اس  .گستره نوشتن یادگاری در عمتارت ارگ کتریمختانی بته
ثدی اس که کارگران سازنده محوطه بر روی سنگفرشهای ب رگ آن نیت یادگتاری
نوشتهاند .با توجه به تاریخچه مختصری که درباره نوشتن یادگاری ککر شتد ،متیتتوان
پیبرد که نوشتن یادگاری در ن د ایرانیان از سابقهای طوالنی برخوردار اس .
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تصویر  .3یادگارینویسی در ارگ کریمخان شیراز (عکاس :بهمن رحیمی)1390 ،

تصویر  .4یادگارینویسی دانشجویان در ارگ کریمخان شیراز (عکاس :بهمن رحیمی)1390 ،
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تصویر  .5یادگارینویسی بر
روی در باغ ارم شیراز
(عکاس بهمن رحیمی.)1390 ،

تصویر  .7تخریب آثار باستانی،
تخت جمشید فارس
(عکاس :نینا صداقتی).1390 ،

تصویر  .1یادگارینویسی بر روی
حجاریهای تخت جمشید فارس،
(عکاس نینا صداقتی.)1390 ،

تصویر  .1تخریب آثار باستانی،
تخت جمشید فارس
(عکاس :نینا صداقتی).1390 ،
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وندالیسم یا تخریب گرایی ،که بیشتر بته قشتر جتوان برمتیگتردد ،یکتی از مستائل
اجتماعی مهم اس

که هم خسارات هنگفتی بر میراث فرهنگی یک کشور وارد میآورد

و هم در برخی مواقع ،زندگی اجتماعی و ثتی روزمرة افراد را دچار اختتالل متیکنتد.
جامعه جهانی در یک تفکر جامعنگر درباره یادگاران تاریخی و فرهنگتی ملتل مختلتف،
تشکیالت و رهنمودهای مطلوبی را پی بینی و ارائه کرده اس  .تعامل پایدار با نهادهتا و
مؤسسات بینالمللی با هدف تعالی هر چه بیشتر ثوزه میراث فرهنگی ایجتاب متیکنتد
که رفتارهای ما در این ثوزه ،دان محور ،هدفمند و اصولی باشد .در غیر ایتن صتورت،
به عنوان یک وندالیسم دولتی در عرصه میراث فرهنگی در سطح جهانی معرفی ختواهیم
شد .میتوان گف

که فقدان فرهنگسازی ،عمل تخریبگرایانه را از صورت یتک رفتتار

غیرآگاهانه به مثابه یک ارزش گروهی به رفتتاری آگاهانته بتدل متیستازد .از آنجتا کته
نوجوانان و جوانان ،بخ
هدای

عظیمی از جمعی

ایران را تشکیل میدهند ،تربی

صحیح و

آنان با ارائه الگوهای تربیتتی مناستب متیتوانتد استتقالل اقتصتادی ،سیاستی و

فرهنگی کشور اسالمی ایران را تضمین کنتد .بتا بررستی ویژگتیهتای روانتی افتراد از
کودکی ،می توان از بروز بسیاری از ناهنجاری های رفتاری در آینده ،جلوگیری کترد .در
بسیاری از کشورهای اروپایی ،کودکان ،درسی با عنوان آمتوزش محافظت
میراث فرهنگی دارند تا در کنار آموزش ،با محافظ

و آشتنایی بتا

از آثار تتاریخی پترورش یابنتد .بته

عبارت دیگر ،مراک آموزشتی و غیرآموزشتی در راه شتکوفایی استتعدادهای آنتان گتام
برمیدارند تا مبادا در آینده ،به افرادی مخرب و دارای عقدههتای روانتی و مشتکالت و
مفاسد اخالقی تبدیل شوند که نه تنها اموال خود و دیگتران را تخریتب متیکننتد بلکته
ارزشهای ملی و مذهبی و فرهنگی کشور و جامعه را نی زیر پا میگذارند و دس

بته

تخریب آنها میزنند بدون اینکه در نظر بگیرند روزی آیندگان با پیتروی کتردن از ایتن
میراث فرهنگی ،تاریخچه فرهنگی ملی و مذهبی خود را شناسایی میکنند و با استناد به
این تاریخچه ،به افتخارات ملی ،مذهبی و فرهنگی خود میبالند.
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به این ترتیب ،هر چه آموزش و یتادآوری بترای نستلهتای آینتده و بته خصتوص
نوجوانان و جوانان بیشتر باشد ،در سال های آینده نتیجه و اثتر را بیشتتر ختواهیم دیتد.
عالوه بر کمک به ثفظ و ثراس

از آثار اجداد و نیاکان ،موجب پرورش نسلی خواهد

شد که بدون هرگونه م د یا چشمداش  ،در راه ثفظ و ثراس

از آثار مادی و معنتوی

سرزمین خود تالش میکنند.
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ت دی جوانی رومانو ،آنجال گ . 2878سفرنامه مارکوپولو معروف بـه ايـل میلیونـه.
برگردان منصور سجادی ،تهران :گوی .
ت رفیعپور ،فرامرز گ . 2830آناتومی جامعه .تهران :شرک

سهامی انتشار

ت رفیعی ،بهروز ،گ . 2830تعلیم و تربیت در اسالم .تهران :مرک بینالمللتی ترجمته
و نشر المصطفی.
ت ژانورن ،پاتریس گ« . 2877وندالیسم ،بیماری جهانی خرابکاری» .مجلـه دانشـمند،
شماره  ،7صص 88ت.13
ت ساروخانی ،باقر گ . 2875درآمدی بر دايرةالمعارف علوم اجتماعی .تهران :کیهان.
ت سجادی ،ژیال؛ ضرغامی ،سعید گ« . 2837سنج

و ارزیابی مؤلفه هتای تأثیرگتذار

بر تخریب گرایی گوندالیسم در فضاهای عمومی» .انتظام اجتماعی .س  ،3ش  ،1صص
201ت.75

شماره  16تابستان 6911

اطال رسانی درس

درخصوص عواقب و پیامدهای وندالیسم یا همان تخریتبگرایتی،

450فصلنامه فرهنگ مردم ايران

ت سیستانی ،لیال گ« . 2873دیوارنویسی کتالسهتای دانشتگاه آزاد استالمی کرمتان».
شماره  16تابستان 6911

پاياننامة کارشناسی .ایران :دانشگاه کرمان.
ت فرجاد ،محمدثسین گ . 2831آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات.
تهران :بدر.
ت ت قاستتمی ،وثیتتد؛ کواالکتتتاف ،وثیتتد؛ نتتورعلیونتتد ،علتتی گ« . 2833توصتتیف
جامعه شناسی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال» .المپیک .س ،27
ش  ،2صص  30ت .73
ت قائمی ،پروین؛ شاهلویی ،فضلاهلل ،گ . 2873روان شناسی بلوغ و تربیـت جنسـی
کودکان و نوجوانان .تهران :ثسام.
ت قنبری ،ابوالفضل؛ طاهونی ،مهدیه؛ قادری ،ناصر گ« . 2835بررسی عوامل تأثیرگذار
بروز وندالیسم در مبلمان شهری گمطالعه موردی شهر تبری » .پژوهشهای جغرافیـايی
و برنامهريزی شهری زمستان .ش  ،4صص  537ت .573
ت کوئن ،بروس گ . 2872درآمدی به جامعهشناسی .ترجمه محستن ثالثتی ،تهتران:
معاصر.
ت لغتنامه آکسفورد گ . 2337انگلستان :دانشگاه آکسفورد.
ت محسنی تبری ی ،علیرضا گ« . 2873مبانی نظری و تجربتی وندالیستم :متروری بتر
یافتههای یک تحقیق» .نامه علوم اجتماعی .ش .27
ت محسنی تبریت ی ،علیرضتا گ . 2838وندالیسـم ،مبـانی روانشناسـی اجتمـاعی،
جامعهشناسی و روانشناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیبشناسـی و کژرفتـاری
اجتماعی .تهران :آن.
ت معین ،محمد گ . 2837فرهنگ لغت معین ،تهران :زرین.
ت مقصودی ،سوده گ« . 2838تحلیل محتتوای دیوارنویستیهتای کتالسهتای درس
دانشگاه شهید باهنر کرمان» ،مجله رفاه اجتماعی ،شماره  ،28صص 130ت.177

