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ی کردن اعتراضات تا تالشهای اصالحی -نیز پرداخته
از پلیس 
است.نویسنده پس از بيان چالشهاي مرتبط با الگوی ليبرالی
در فصل دوم ،الگوها و تجربههاي دموكراســي مشــاركتي و
شورايي را به ترتيب در فصول ســوم و چهارم با توجه ويژه به
نقش جنبشهاي اجتماعي به مثابه ارتقادهندگان اين نوع از
دموكراسيها معرفي ميكند .پس از آن به كاربرد رسانههاي
جديد در جستوجوي اشكال جديد مشاركت و شورا در فصل
پنجم ،ساخت يك دموكراســي جهاني در فصل ششم و نقش
جنبشهاي اجتماعي در فرايند دموكراتيزاســيون در فصل
هفتم ميپردازد .فصول هشــتم و نهم به دو واكنش بســيار
متفاوت دولتها به جنبشهای اجتماعي در اشــكال پليسي
كردن اعتراض و تجارب نهادي با هدف نوآوري در دموكراسي
ميپردازد.
انقالب مشروطه ايران تاكنون توسط ايرانشناسان از جنبههاي
مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است .از جمله اين آثار کتاب
«ايران بين ناسيوناليسم اسالمي و سکوالريسم» است که توسط
دکتر «ونسا مارتين» ،اســتاد تاريخ دانشگاه لندن ،نوشته شده
اســت .از جمله نکات مهم کتاب مفهوم ناسيوناليسم اسالمي
است که به نظر ميرسد نخستينبار براي بيان ديدگاهي خاص
به کار رفته است .منظور نويســنده از ناسيوناليسم اسالمي در
واقع جنبشي براي استقرار يا حکمراني يک دولت مدرن است
که بر اساس ايدئولوژي اسالمي تعريف ميشود .در اين تعريف،
حکومت يک نظام سياســي ،اجتماعي و اقتصادي است که بر
قلمرو معيني داراي اقتدار حاکميتي سراســري بوده و داراي
هويتي خاص بر اساس ويژگيهاي مشــترک و يک ايدئولوژي
برجسته اســت .به اعتقاد نويســنده ،در بررسيهاي مربوط به
انقالب مشروطه تاکنون عمدتا به تهران و تا حدي تبريز توجه
شده و در نتيجه ،آثار اندکي درباره ديگر اياالت به رشته تحرير
درآمده است .بنابراين در اين دوره گرايش عمومي به سوي اتخاذ
ديدگاههاي کالن درباره کل کشــور بدون توجه به کاربرد اين
ديدگاه در منطقه يا ناحيهاي خاص بوده است .اين کتاب عالوه
بر تبريز به شيراز ،اصفهان و بوشهر از ديدگاه اسالمي پرداخته
است که از مراکز مهم اياالتي هستند که تاكنون به طور مفصل
بررسي نشدهاند.
اين کتاب افزون بر مقدمه و نتيجهگيري ،داراي  11بخش است.
در بخش نخست ،مقدمهاي بهويژه براي خوانندگان ناآشنا درباره
پيوند دين و دولت در ايران ،جنبش اصالحات سده نوزدهم که بر
اساس جذب ايدههاي مدرن دولت در اروپا شکل گرفته بود ،تاثیر
ورود ايران به اقتصاد جهاني و نقش مهم تجار در انقالب مشروطه
ارائه شده است .در اين بخش همچنين حرکت براي اصالحات
در آموزش و پيوند آن با مطبوعات بررســي شده که براي جلب
نظر بيشتر جامعه نسبت به جرياني که به انقالب مشروطه منجر
شد داراي اهميت بود .در بخش مهم دوم ،ديدگاههاي اسالمي و
سکوالر در موضوعاتي مانند دولت ،قانون ،جامعه و فرد با يکديگر
مقايسه شده است .همچنين اهداف اسالمي نوسازي و اصالح،
دين و سکوالريسم در سالهاي منتهي به انقالب نيز مدنظر قرار
گرفتهاند و درباره مطبوعات پيش از انقالب و نيز مشابهتهاي
اهداف و ديدگاههاي اســامي و سکوالر درباره اصالحات بحث
شده است .اين موضوعات در زمره مواردي هستند که در چهار
بخش بعدي يعني مراکز اياالت منتخب بررسي شدهاند.
در بخش هفتم سياست دولت مرکزي در زمينه تکوين مشروطه،
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دولت محلي و نقش اسالم مورد توجه قرار گرفته است .در اين
گفتار اعطاي مشروطه در مردادماه ســال  1285و در نتيجه،
بازسازي دولت مطرح شده اســت .موضوعاتي مانند حاکميت
قانون و حقوق از منظر ديني و ســکوالر نيز در اين بخش آمده
است .در ادامه ،قانون اساســي (نظامنامه) سال  1285و متمم
آن ،قانون انجمنهاي ايالتي و واليتــي و انجمنهاي بلدي در
سال  1286و اثرات آن در بعد ملي و ايالتي بررسي شده است.
هر يک از اين چهار ايالت در دو فصــل ،يک فصل دوره پيش از
مشروطه و فصل ديگر پس از آن و تاثیر قوانين مجلس در هريک
ارزيابي شدهاند.
كتاب «شهرها با کدام روایت از پس فاجعه برمیآیند» با عنوان
اصلی «شهر از نو» درکی دقیق از تاريخ مفهوم تابآوری ارائه
ميدهد .دانســتن اینکه چطور ،در چه شــرایطی و با توســل
به چه روایتهایی ،شــهرها و ســاکنانش موفق شدهاند بعد از
تحمل دورهای تلخ و جراحتبار از ناکامیها و خمشــدنها و
فروریختنها ،دوباره قد علم کنند ،بــا توجه به وضعيت عيني
ما ضرورتی انکارناپذیر به نظر میرســد .کتاب نشان میدهد
تابآوری و بازسازی شــهرها با عوامل فراوانی ارتباط دارند ،از
آنها تاثیر میگیرند و بر آنهــا تاثیر میگذارند .عواملی مانند
تخیلروایی و هنر خوشبینی ،فیلمها و رمانهای علمی تخیلی،
هنرهای گرافیکــی ،بازیهای کامپیوتری ،عکس ،نقاشــی،
آگهیها و کارتونها ،حفظ میــراث ملی و جدلهای تبلیغاتی
جناحهای سیاسی ،خاطره ،یادســپاری ،نمادها و سنتهای
فرهنگی و مطالبات و نیازهای بازماندگان ،بازسازی کالبدی و
التیام عاطفی ،همزیستی ناگزیر قربانیان و مجرمان و ضرورت
اعتمادسازی.
مقاله مشــترک «الرنس جی.ویل» و «توماس جی.کامپانال»
شــرح و توضیحی درباره فاجعه و تابآوری و معانی ،اشکال،
اصول و مضامین هریک از آنها اســت و شــش مقاله میانی
کتاب نیز با پیش کشیدن تاریخ انضمامی و مشخص مردمان،
حکومتها ،مدیریتها و شهرها تابآوری را در گذر سالهاي
ســخت میکاونــد و مفهــوم آن را در قالب و گســتره تاریخ
میخواننــد .تمامی مقاالت «شــهر از نو» برگرفتــه از کتاب
«شهرهای تابآور :چطور شهرهای مدرن از فاجعه جان سالم
به درمیبرند» ویراســته جی.ویل و جی.کامپانال چاپ ســال
 ۲۰۰۵انتشارات دانشگاه آکسفورد اســت .هر كدام از مقاالت
کتاب ،با مرور شهرهایی که در دورههای تاریخی مختلف بخش
زیادیشان نابود شــده یا تهدیدی جدی را تجربه کردهاند ،به
مخاطب نشــان میدهد که منظور از تابآوری چیست و چرا
روایت پس از فاجعه بســیار اهمیت دارد؟ مقاالت «شهر از نو»
هر کدام نویسندهای مجزا دارند و تنها مقاله ابتدايي و انتهايي
از ويراستاران اصلي كتاب است .کتاب مجموعهای است بههم
پیوسته و متنوع که به خوبی از پس طرح موضوع برمیآید .یکی
از کلیدیترین نکاتی که در کتاب مطرح میشود مساله درک و
تصور جامعه از یک اتفاق است .تا تصوری از یک موضوع نباشد
خبــری از درک آن هم نخواهد بود« .وقتــی نتوانیم چیزی را
تصور کنیم ،نمیتوانیم آنرا بسازیم .ما جهان را با کلمات خلق
میکنیم و طبقات را با داستانها بنا میکنیم ».این مساله از این
جهت اهمیت دارد که بفهمیم چگونه شهرهای آمریکا پس از
سیلها ،آتشسوزیها ،زمینلرزهها و جنگها سر بر میآورند
و دوباره زنده میشوند.

