▪ دگرگونی بزرگ

 ۸۰۰۰۰تومان

خاستگاههای اقتصادی و سیاسی روزگار ما
کارل پوالنی /محمد مالجو۱۳۹۹ ،
دگرگونی بــزرگ آنگونه که کارل پوالنی در این کتــاب توضیح میدهد ،آن
دگرگونی مفردی اســت که پیش از آنکه در عمل باعث دگرگونیهای بزرگی
شود که بخش اعظم کتاب به شرح و توضیح آن اختصاص دارد ،در اندیشه
به وجود آمد .آن دگرگونی مفرد ،چیزی نیست مگر جدا کردن یا همان منفک
کردن مقوله اقتصاد از سایر مقوالت اجتماعی .به این اعتبار ،کتاب دگرگونی
چگونگی تخلیه شــدن توان تمامی نهادهای دموکراتیک در حوزه سیاست و صنعت به
بزرگ شرح
ِ
دلیل پذیرفتن و اجرایی کردن تفکری است که بر لزوم تفکیک اقتصاد از جامعه و وادار کردن سایر
حوزههای فعالیت اجتماعی بشر به گردن گذاشتن به الزامات آن بود.

▪ اخالق و اقتصاد

 ۱۵۰۰۰تومان

▪ برابری و آزادی

 ۴۰۰۰۰تومان

آمارتیا سن /حسن فشارکی ۱۰۰ ،ص
با انتقاد از تفکر رایج در اقتصاد مدرن که به الگوســازی انتزاعی از انسان به
منزلۀ عنصر اقتصادی منجر شده است و با دفاع از این نظریه که این عنصر
اقتصادی ،باید در کنار عواملی همچون نفع شــخصی به داوریهای اخالقی
و عواطف انســانی نیز توجه کند ،آمارتیا سن نقشی اساسی در گسترش افق
اقتصاد مدرن ایفا کرده است.
اخالق و اقتصاد یکی از کاملترین و در عین حال قابل دسترسترین شرح از
نظرات وی در این زمینه به شمار میرود.

آمارتیا سن /حسن فشارکی ۲۸۷ ،ص۱۳۹۸ ،
آمارتیا سن بر این نظر است که برابریطلبی نه وجه افتراق که وجه مشترک
تمامی مکاتب مهم اقتصاد سیاسی است .پرسش محوری اقتصاد سیاسی نه
خود او
پرسش برابری که پرســش «برابری در چه چیز؟» میباشد .تالش ِ
یافتن پاسخی اســت به این پرسش که بر زمین ه آزادیخواهی
در این زمینه ِ
شکل گرفته باشد و تأکید را بر برابری افراد در ایفای نقشهای ارزشمند یا به
عبارت دیگر در برابری افراد در امکان پیگیری اهدافی که خود برای خویش
وضع کردهاند ،بگذارد .در این کتاب ِســن تفاوت رویکرد خود به مســئله
برابری را نه فقط با لیبرالیســم و سوسیالیسم ،که با برابریطلبی دولت رفاه
و نیز با آنچه در نولیبرالیسم برابری فرصتها نامیده میشود ،توضیح میدهد.
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▪ خروج ،اعتراض و وفاداری

 ۳۰۰۰۰تومان

آلبرت هیرشمن /محمد مالجو ۲۰۶ ،۱۳۹۹ ،ص
در این کتاب ،هیرشمن به دو ٔ
شیوه برخورد با نارضایی از خدمات ارائه شده
توسط نهادهای اجتماعی میپردازد ،یکی خروج و دیگری اعتراض .کسانی
که نارضایی خود را به شــکل رها کردن نهــاد یا بنگاهی که به آنها خدمات
ٔ
شــیوه خروج
ارائــه میکرده بیان و به بنگاه دیگری رجوع میکنند در واقع
را برگزیدهاند و کســانی که تالش میکنند از طریق رساندن صدای خود به
ٔ
گزینه
ارائهدهنــدگان خدمات در وضع آن نهاد یا بنــگاه تغییر ایجاد کنند،
منزله ارتباط میان این دو گزینه عمل میکند .یعنی زمینهٔ
ٔ
اعتــرض را انتخاب کردهاند .وفاداری به
اعتراض را تشکیل میدهد و خطر خروج را یادآور میگردد.
 30۰۰۰تومان

▪ خطابه ارتجاع

انحراف ،بیهودگی ،مخاطره
آلبرت هیرشمن /محمد مالجو ۲۲۰ ،ص۱۳۹۹ /
در این کتاب ،مجموعه گفتارهایی مورد بررســی قرار گرفتهاند که حراست
از وضع موجود را بر تغییر آن ارجح میدانند .نویســنده با رجوع به ساختار
منطقی این گفتارها نخست آنها را به سه گروه که به ترتیب بر اساس مفاهیم
انحراف ،بیهودگی و مخاطره شکل گرفتهاند ،تقسیم کرده ،سپس با اشاره به
مثالهای عدیدهای که برگرفته از ادبیات سیاسی دو قرن اخیر هستند ،نحوۀ
بازتولید این ساختار منطقی را توضیح میدهد.

▪ هواهای نفسانی و منافع

 ۱۵۰۰۰تومان

استداللهای سیاسی به طرفداری از سرمایهداری پیش از او جگیری
آلبرت هیرشمن /محمد مالجو ۱۶۰ ،صفحه۱۳۹۷ ،
هیرشــمن،خواننده کتاب حاضر را به بازخوانی متونی دعوت میکندکه به
دورانی دیگر تعلق داشــتهاند ،دورانی که در خالل آن این دو رشــته علوم
انسانی ،یعنی سیاســت و اقتصاد از یکدیگر منفک نبوده و متفکران به خود
و خوانندگانشــان فرصت اندیشه پیرامون مســائلی را میدادند به مراتب
گســتردهتر از مباحث تخصصی فعلی .مباحثی چون تاثیر گسترش تجارت
جهانی بر صلح یا ســهم تولید و تجارت در گســترش یا کاهش آزادیهای
فردی و جمعی.

57

▪ ابداع جمهوری مدرن

 ۶۰۰۰۰تومان

▪ فساد و دولت

 ۷۵۰۰۰تومان

بیانکاماریا فونتانا /محمدعلی موسوی فریدنی ۳۷۸ ،ص
انقالبیون فرانســه و پیشکسوتان آنها یعنی استقاللطلبان آمریکا را پایهگذار
نظامی میدانند که یکی از ویژگیهای آن ،در قیاس با سایر نظامهای سیاسی
دنیای جدید ،برخورداری از خصلت ماندگاری و ثبات اســت .سیر پرفراز و
نشــیبی که فلسفه سیاســی غرب طی کرد تا به عناصر بنیانگذار یک چنین
نظامی دست یابد در کتاب حاضر به واســطه نگاهی تاریخی توصیف شده
است.
علتها ،پیامدها و اصالح
سوزان رزاکرمن /منوچهر صبوری ۴۵۳ ،ص۱۳۹۹ ،
فساد مسئلهای اقتصادی و سیاسی است .وجود فساد در یک دولت نه فقط
بــه ناکارآمدی و بیعدالتی در توزیع مزایــا و هزینههای عمومی میانجامد،
بلکه آزادیهای مشروع ملت را نیز محدود میسازد .در این کتاب شیوههای
مختلف بروز فساد دولتی ،حوزههایی در دولت که در آنها فساد آسانتر پدید
ٔ
درجه
میآید و رشــد میکند و همچنین ارتباط میان ساختار سیاسی دولت و
فسادپذیری آن به بحث گذاشته شدهاند.

▪ نقد اجتماعی پستمدرنتیه

بحرانهای هویت
رابرت جیدان /صالح نجفی ۵۳۸ ،ص
پســتمدرنیته ناظر بر چه جامعهای اســت و چگونه هر یک از ویژگیهای
جامعه در تعیین هویت و عملکرد اعضای آن اعم از فرد و گروههای اجتماعی
مختلف تأثیر میگذارند؟ کتاب حاضر تالشی است برای پاسخ دادن به این
پرســشها از طریق بررسی عواملی که مناســبات قدرت را در جامعه شکل
میدهند .از این جملهاند تولید ،مصرف ،تاریخ ،جغرافیا و فرهنگ.

▪ خشونت و نظامهای اجتماعی

 ۲۵۰۰۰تومان

 ۴۰۰۰۰تومان

چارچوبی مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر
داگالس نورث ،جان جوزف ،ربی واینگاست /بهنام ذوقی رودسری۱۳۹۷ ،
رویکردهای متعارف به موضوع خشونت در متون علوم سیاسی با این ُحکم
وبری آغاز میشــوند که دولت ،نهادی با ّ
حق انحصاری استفاده از خشونت
ِِ
است .اما این ُحکم نه چیزی در مورد چگونگی مدیریت خشونت در جوامعی
ٔ
توسعه اقتصادی نرسیدهاند میگوید و نه
که به این مرحله از رشد سیاسی و

چیزی در این مورد که جوامع چگونه ،یعنی با گذار از چه مراحلی از پیچیدگی
نهادی و سازمانی به این مقام میرسند.
کتاب حاضر تالشی است برای پاسخی به این هر دو پرسش از طریق بررسی نوع نظامهایی که بشر
ِ
در طول تاریخ مکتوباش تأسیس کردهاست.
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▪ فیلسوف و ُف َ
قرایش

 ۵۰۰۰۰تومان

ژاک رانسیر /آرام قریب ۳۶۳ ،ص۱۳۹۸ ،
مرگ فیلسوف-
میالدی
نوزدهم
دادن امر تولید در مرکز تمدن ،قرن
ِ
با قرار ِ
پرســش رهایی تولیدکننده را در مرکز ثقل
پادشاه افالطونی را اعالن کرد و
ِ
ِ
تفکر فلســفی قرار داد :جهانی که تا این دوران روی سرش قرار گرفته بود،
اکنون روی پاهایش میایستاد .با اینهمه ،آنگونه که از بررسی انتقادی آراء
مارکس ،سارتر و بوردیو در این کتاب آشــکار میشود ،این اندیشمندان که
اکنون قاعدتاًباید در جایگاه خدمترســان به تولیدکننده ایفای نقش میکردند ،با تردستی ،به حفظ
ٔ
یادآوری علمی که گویا
جهان پیرامون برای خود ،توفیق یافتند .آنها با
تیزبین»
بیننده «آگاه و
مقــام
ِ
ِ
ِ
ِ
کســب آن نبود ،همچنان خود را در جایگاه
امکان
را
ان
ر
دیگ
و
داشــتند
دسترســی
بدان
خود
فقط
ِ
فیلسوفانی قرار دادند که خیر مردمی را میخواهند که مانند همان پیشهور افالطون ،همان ِبه که در
کار سترگ دخالتی نکند.
جای خود بماند و در این ِ

▪ نه طبقه  -نه متوسط

 ۵۰۰۰۰تومان

مراد ثقفی ۳۳۶ ،ص۱۳۹۷ ،
تبیین فاعلیت
در
اســت
طبقاتی»
«تحلیل
روش
کتاب حاضر نقد و ارزیابی ِ
ِ
ِ
طریق مقایسه میان مقام نازلی که
جمعی در سیاستهای رهاییبخش .نقد ،از
ِ
تبیین این فاعلیت
میانی جامعه در ِ
پیروان ایــن روش تحلیلی برای گروههای ً ِ
جمعــی قائل بودند ،با نقشــی که آنها عمال در این زمینــه ایفاء کردند .به
ٔ
ٔ
فلسفه
بالقوه آنها در
نقشی
عبارت دیگر ،نقدی است از طریق مقایسه میان بی ِ
نقش بالفعل آنها در تاریخ ،به آن صورتی که در واقعیت
تاریخ مارکسیستی و ِ
شکل گرفت.

▪ اقتصاد سیاسی سرمایهداری مدرن

 ۵۵۰۰۰تومان

ترسیم همگرایی و افتراقها
ولفگانگ اشتریک و کالین کراوچ /امیرحسین سادات
ّ
شــدن اقتصادانجامید و از
شدن مسیری که به جهانی ٔ ِ
از یکسو ،مســجل ِ
فروپاشی بلوک شــرق در پایان دهه  ،۱۹۸۰به تکاپویی برای
ســوی دیگر،
ِ
تکثر اقتصاد
ضامــن
که
زد
دامن
متفاوتی
نهادی
ســاختارهای
شناســایی
ِ
ِ
این تکاپو
حاصل
هم
حاضر
کتاب
بودند.
پیشــرفته
داری
ه
ســرمای
سیاسی
ِ
ّ
ِ
ٔ
الگوی یکهای از
اســت و هم متنی اســت انتقادی ناظر بر تعجیل در ارائه ّ
بودن خود
اقتصادسرمایهداریبه کشــورهای اروپای شرقی .الگویی که یکه ِ
را از ادعای پایان تاریخ اســتنتاج میکرد .با بررســی تأثیرات جهانی شــدن اقتصاد بر کشورهای
پایان تاریخ که
توســعهیافته ،نویسندگان این کتاب نشان میدهند که آنچه با ٔآن مواجه هستیم ،نه ِ
سربرآوردن نظام سرمایهداری در
بازگشــت از آن و رجوع به شرایطی است که دردورانهای اولیه
ِ
ِ
جهان غرب حاکم شــد؛ یعنی بیکاریهای گسترده و مزمن ،پوششهای رفاهی محدود و متزلزل،
ناپایداری اشــتغال و غیره که همگی ویژگیهای این نظام در آغاز تولد و همچنین در دوران سخت
ِ
شدن
بلوغش بودند .حاصل کار ،سس 
شدن بنیانهای اجتماعی است در این کشورها و محدود ِ
ت ِ
انداز تبیینسیاســتهایی دموکراتیک که همچنان به امکان مداخله در مقیاس دولتملت
چشــم ِ
وابسته است.
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سهم اقتصاددانان آمریکایی در

ّ
▪ تفکر اقتصادی مدرن

 ۱۱000۰تومان

َ َکلنگری ،نهادگرایی و علم اقتصاد اجتماعی
الن گروچی /گروه مترجمان :ابراهیم اســکافی ،آیدین رشــیدی ،محمدرضا
فدایی ،وحید موسوی داور ۸۴۸ ،ص۱۳۹۸ ،
دگرگونی
شاهد
میالدی
بیســتم
آغازین قرن
دهههای پایانی قرن نوزدهم و
ِ
ِ
گســتردهای در ٔ
صنعت
این،
از
پیش
بود.
صنعتی
کشورهای
اقتصادی
حوزه
ِ
ً
در مقیاسی کوچک و به صورت غیرمتمرکز عمل میکرد و کارفرمایان عموما
قرن
خود ،همان ســرمایهگذاران بودند .این جهان اقتصادی ،آن
جهانی بود که اقتصاددانان اواخر ً
هجدهم و پیروانشان در قرن نوزدهم ،نظریه ِهای خود را بر ٔ
پایه آن استوار کردند :اقتصادی عمدتا
دگرگونی نامبرده ،نظام اقتصادی جدیدیمتولد شد که
ی که وجه غالبش ،تعادل بود .با وقوع
رقابت 
ِ
در آن ،انحصارها و نیمه انحصارها در ساختارهایی شرکتی ،نقشی برجسته ایفا میکردند .اینک تفکر
اقتصادی جدیــدی الزم بود تا این جهان مدرن را فهم کند و طر حهایی در اندازد تا در همان حالی
مزایای اســتفاده از فناوریهای جدید برای عموم میافزاید ،از مصائب تحمیلشده بر جامعه
که بر
ِ
توسط بحرانهای ادواری که به عوض تعادل ،به وجه غالب اقتصاد تبدیل شده بود ،بکاهد .تفکری
اقتصاددانان
ســهم
ی که از آن با عنوان تفکر اقتصادی مدرن یاد میشــود و در این کتاب،
اقتصاد 
ِ
ِ
آمریکایی در تبیین و تدوینش مورد بررسی قرار گرفته است.

▪ کیفیت زندگی

 ۷۰۰۰۰تومان

مارتا نوسبام و آمارتیا سن /حسن فشارکی 554 ،۱۳۹۸ ،ص
این کتاب در مورد کیفیت زندگی است به آن معنا که این مفهوم در نظریههای
ٔ
درباره پاسخهایی است به
رفاه مورد اســتفاده قرار میگیرد .به عبارت دیگر،
پرسشهای متمایز اما وابســته به هم در ٔ
حوزه رفاه اجتماعی که این مفهوم
با آنها سروکار دارد .پاســخهایی که باید آنقدر روشن و دقیق و عینی باشند
ٔ
رفاهی کارآمدی را طراحی نمود .بخشــی
برپایه آنها سیاســتهای
که بتوان
ِ
از این پرســشها عبارتند از اینکه چه نوع اوضاع و احوالی ،شرایط مناسب
زندگی را فراهم میسازند؟ چه چیزی زندگی فرد را برای او به زندگی مطلوب
تبدیل میکند؟ چه چیزهایی هستند که زندگی را ارزشمند میسازند؟ به طور
خالصه اینکه چه چیزهایی زندگی فرد را بهتر میکنند.
پرسشهایی در نگاه اول پاسخ آنها میتواند ساده به نظر آید اما چنانچه از منظرهای مختلف بدانها
کار
نگریسته شــود یعنی از
منظر خود فرد ،میتواند به پاســخهای متنوع و متعددی بینجامد که ِ
ِ
سیاســتگذاری در این زمینه را دشوار سازد .همین دشــواری زمانی ُر خ مینماید که بخواهیم به
انسانی متکثری
افیای
مختلف مردم ،فرهنگها و سنن
الگوهای زیستی
ِ
ِ
متعدد جوامع و تاریخ و جغر ِ
ِ
که این سیاستها باید ناظر بر آنها تدوین گردند توجه کنیم.
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▪ آسیبهای پنهان طبقه

ریچارد ِس ِنت و جاناتان کاب /محمدرضا فدایی۱۳۹۹ ،
زمانی که در اوایل ٔ
دهه  ۱۹۶۰میالدیّ ،فعاالن وصاحبنظران سیاســی بر
«تخلیه توان انقالبی ٔ
ٔ
طبقه کارگر» ُحکم کردند ،رفتهرفته تمامی آن توجهاتی
ِ
ِ
که بر این جمع تمرکز داشت جای خود را به جستوجویی داد برای شناسایی
ٔ
تخلیه آن توان منجر شــده و جامعــه را از برخورداری از یک
عواملی که به
ٔ
افق رهاییبخش محروم کــرده بودند .نتیجه این جســتوجو آن بود که
نسبی وضعیت معیشتی کارگران ،آنها را به آشتی طبقاتی با
گفته شود بهبود
ِ
استثمارگرانشان و تن دادن به مصرفگرایی سوق دادهاست.
اما اگر طبقه مفهومی انتزاعی و پسینی در نظر گرفته نشود و مسئلهای باشد مرتبط با زندگی روزمره،
ابزار مبارزه برای عدالت و منزلت و برابری ،بلکه زمینهای باشــد که ایننزاعها بر آن
اگر طبقه نه ِ
شــکل میگیرند ،در این صورت پرسش حیاتی آن خواهد بود که این نزاعها چه آسیبهای پنهان و
ٔ
یافتن پاسخی
پیدایی بر کســانی میزنند که مدام درگیر آن هستند .کتاب حاضر نتیجه تالش برای ِ
ش است.
به این پرس 

بازاندیشی
بازخوانی و
ِ
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▪ دولت رفاه
َ
کریستوفر پیرسون ،فرانسیس جی .کستلز ،اینگال کی .نومن /گروه مترجمان:
مباحث ناظر بر دولت رفاه را میتوان به دو گروه تقســیم کرد .یک گروه ّاول
مشتمل بر مباحثی پایهای همچون چگونگی کاهش فقر و دسترسی به برابرای
ٔ
بهینه سیاستگذاریها و مداخالت دولتی .مباحث گروه دوم یا برخاسته
و نوع
حاصل تغییرات در ساخت
اجتماعی جدید هســتند یا
مطالبات گرو ًههای
از
ِ
ِ
ِ
ٔ
ی در شیوههای جدید سازماندهی کار و جهانی
نتیجه دگرگون 
اجتماعی یا نهایتا،
شدن اقتصاد.
ِ
ٔ
مجموعه واحد میتواند از وجوه
همزمان مباحث پایهای و مباحث جدید در یک
بررســی
اکنون
ِّ
ِ
وابستگی
مختلف حیات اجتماعی حکایت کند :از جمله
مشترک آنها علیرغم تعلقشان به ادوار
ِ
ِ
ِ
تدوین
برنامههــای رفاهی در کشــورهای مختلف به مســیر تاریخیای که هر یــک از آنها در
ِ
نسبی
انتخابش ،اقتدار
علل ّ
ِ
برنامههایشــان از همان آغاز کار برگزیدند .مســیری که در صدر ِ
برآمدن دولتهای ملی قرار دارد و پس از
نیروهای سیاسی و اجتماعی حاضر در صحنه به هنگام
ِ
ٔ
آنٔ ،
میان نیروهای درگیر در حوزه رفاه در ادوار مشخص
شیوه ســازماندهی گف 
توگوی اجتماعی ِ
سیاســی مباحث ناظر بر دولت رفاه
تاریخی-اجتماعــی در مراحل بعدی :عواملی که بر فطرت
ِ
داللت دارند.
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خاستگاهها ،چالشها و چشماندازها
َ
تایچمن /وحید موسوی
ریچارد َسندبروک ،مارک ِا ِد َلمن ،پاتریک ِه ِلر ،جودیث
داور۱۳۹۹ ،
توجه امروزی ّ
سیاسی کشورهای در حال توسعه
و
اجتماعی
های
ه
حوز
االن
فع
ِ
ٔ
مالی
و
اقتصادی
نهادهای
فشارهای
نتیجه
بهسوسیالدموکراسی از جمله در
ِ
بینالمللی به ٔ
همه کشورها است برای پذیرش الزامات جهانیشدن که گفته
میشــود جز از طریق اتخاذ الگوی اقتصاد بازار صــورت نخواهد پذیرفت.
شــدن گفتمان برابری و حقوق اجتماعی
پذیرشــی که با افزایش اقتدارگرایی از ســویی و کمرنگ
ِ
در ســوی دیگر همراه بودهاست .مقابله با این وضعیت ،سیاســتگذاری سوسیالدموکراتیک یعنی
اگیر و ایجاد چترهای حمایتی گسترده برای آحاد ملت
سیاســتگذاری به
نفع برنامههای اجتماعی فر ّ
ِ
ناپوشیدنی همبستگی ملی بهشمار میروند به ضرورت تبدیل کردهاست.
را که از زمینههای چشم
ِ
ٔ
نمونه موفق از کاربرد سیاستهای سوسیالدموکراتیک در جهان
بررسی چهار
کتاب حاضر از طریق
ِ
پیرامونی ،روششناســیای را در اختیارمیگذارد تا بتوان به سنجش و تدوین راهکارهایی پرداخت
ّ
مشخص تاریخی و سیاسی هر کشوری به موفقیت چنین سیاستهایی مدد
که بتوانند در چارچوب
رسانند.

داری نو
▪
ِ
فرهنگ سرمایه ِ
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ریچارد ِس ِنت /امیرحسین سادات۱۴۰۰ ،
ٔ
غلبــه جهانی نظامســرمایهداری غیرقابلانکار
هر چنــد نقش صنعت در
ٔ
میانجی دیگر غیر ممکن مینماید؛ یکی
دو
واســطه
است اما این غلبه بدون
ِ
میانجیای اعتباری ،مشــتمل بر تمامی آن سعی وتالشهای گفتمانیای که
منفعت عمومی صورت گرفت؛ و
تفهیم منافع صاحبان سرمایه همچون
ِ
برای ِ
دیگری ،میانجی ِای انضمامی ،که همان تأسیس دیوانساالریها گسترده بود
حاصل کار ،برپایی نظامی بود که در
با سلسلهمراتب روشــن تصمیمگیری.
ِ
توصیفش سرمایهداری اجتماعی نام گرفت.
عامترین
ِ
سرمایهداری اجتماعی همزمان با تثبیت خود ،فرهنگی را نیز بر جامعه مستولی
کرد که هم از ضرباهنگ زمانی ّ
خاص خود برخوردار بود و هم ّمتکی به شــبکههای اجتماعیای که
در آنها قدرت و اقتدار همســنگ هم بودند .فرهنگی که در آن ،بسیاری از مفاهیم جهتدهنده به
زندگی شــهروندان ـ همچون فایدهمندی ،منزلتّ ،
عزت نفس و غیره ـ از تعاریف کم و بیش عام و
روشنی برخوردار بودند .اکنون ،با عقبنشینی سرمایهداری اجتماعی و جایگزینیاش با سرمایهداری
نؤ ،
همه این سازوکارهای فرهنگی دستخوش دگرگونی شدهاند .کتاب حاضر کندوکاوی است انتقادی
چیستی فرهنگ جدیدی که جانشین آن فرهنگ پیشین شده است.
در
ِ
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