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  .سھراب ن: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ٢٣

 

  !از کاپيتال بياموزيم

٧  
   چيست؟" خرج شده"و " پيش پرداخت"منظور از 

يند پول مورد استفاده پيش پرداخت است؛ وقتی شیء گو دوباره آن را بفروشند، می خرند تا وقتی شيئی را می"

  ".گويند اين پول خرج شده است شود، می شده فروخته نمی خريداری

   انتشارات آگاه١٣٨٦ترجمه حسن مرتضوی، چاپ يكم سال ١٧٩يكم ص  کارل ؛ كاپيتال جلد. مارکس

 

  چيست؟( M – C – M) و گردش پول ( C – M – C) منظور از گردش ساده كاال

  يم، به گردش ساده كاالئرا درك نما" خرج شده" و" پيش پرداخت"برای اين كه بھتر مفھوم دو اصطالح 

 (C – M – C) و گردش پول (M – C – M) - باز می گرديم و به - داشتيم  ھای گذشته به آن اشاره كه در شماره 

، فرد ( C – M – C)  كاال- پول- كاالگفتيم كه در گردش ساده كاال يعنی. دھيم بررسی قرار می طور مختصرمورد

فروشد و در ازای آن مقداری پول به  می اش گندم است، آن را  يك كشاورز كه كاالی توليدی كاال، مثالً ۀتوليد كنند

يعنی پول در . خرد اش را می و خوراك مورد نياز خود و خانواده او يعنی كشاورز با اين پول پوشاك. آورد دست می

 .است "خرج شده"يم كه اين پول ئگو  ما میشود كه اصطالحاً  تبديل می) پوشاك كشاورز خوراك و(نھايت به كاال

ديگر در  به عبارت.  پول ھدف ديگر ارزش مصرفی نيست– كاال –يعنی پول ( M – C – M) گردش پول اما در

ت كه چگونه با پولی كه اين اس  خريدار كاال نيست، بلكه ھدفۀاين گردش ھدف اصلی رفع نيازھای خود و خانواد

در اين رويه اين پول است كه گردش . ھدف فروش است در واقع. در اختيار دارد، پول بيشتری را به دست آورد

ھای نايلونی كه محيط  است با پولی كه در اختيار دارد، تعداد زيادی كيسه  تاجری که صاحب سرمايهفرضاً . كند می

اولی خود  سپس آن را به تاجر دوم و با مبلغی بيشتر از پول. خرد  می تن١٠كند، به وزن  آلوده می زيست را

كرده " پيش پرداخت"نكرده است، بلكه  در اين حالت او پول خود را خرج. كند فروشد و پول خود را دريافت می می
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دار  ايهبه عبارتی سرم. دو بار دست به دست شده است) نايلونی ده تن كيسه(در اين گردش كاالی يكسانی . است

  :حال اصل مطلب از زبان ماركس. آورد دوباره به دست می پولی كه داده است را

كند؛ بنابراين،  شود كه به عنوان ارزش مصرفی عمل می ی تبديل میئسرانجام به كاال C – M – C پول در گردش"

عنوان  تا بهكند  ، خريدار پول را خرج می M – C – M در شكل معكوس. شود به طور قطعی خرج می پول

اندازد تا بار ديگر آن را با فروش  می وی با خريد كااليش پول را به گردش. فروشنده دوباره پول را به دست آورد

. كند فقط با اين قصد زيركانه كه دوباره آن را به چنگ آورد می وی پول را آزاد. ھمان كاال از گردش بيرون آورد

  ".ستپيش پرداخت شده ا بنابراين، پول صرفاً 

گيرد و آن را به  از خريدار می فروشنده پول را. شود جا میه ، مبلغ يكسانی پول دو بار جاب C – M – C در شكل"

شود با دادن پول به ازای كاال پايان  پول به ازای كاال آغاز می كل فرايند كه با دريافت. پردازد  ديگری میۀفروشند

 جا نه مبلغ يكسانی پول بلكه كاالی يكسانی دو بار جا به جا  ايندر. عكس استه ب M – C – M در شكل. يابد می

 ۀحالی كه در گردش ساد در. سپارد گيرد و به دست خريدار ديگری می خريدار آن را از دست فروشنده می. شود می

ارد، در گذ ثير میاقطعی آن از يك دست به دست ديگر ت  مبلغ يكسانی پول بر انتقالۀی دو جانبئكاالھا، جا به جا

  ".شود تا پول به آغازگاه اولی خود بازگردد ی يكسان سبب میئكاال ی ی دوجانبهئ جا به جا،جا اين

ی ديگر ئروش يك كاال دوباره با خريد كاالرسد كه پول حاصل از ف  خود میۀبه نتيج ھنگامی C – M – C دور ..."

يا تكرار كامل مسير  تنھا از طريق از سرگيری آغاز خود ۀبرگشت مجدد پول به نقط. گردش كنار گذاشته شود از

ی ئبه طور خالصه ارزش مصرفی ھدف نھاو  بنابراين، مصرف يعنی تأمين نيازھا. ... تواند پيش بيايد حركت می

بنابراين، . گردد شود و سرانجام به ھمان كران باز می می از كران پول آغاز M – C – M عكس دوره ب. آن است

  ".ای است  آن ارزش مبادلهۀكنند تعييننيروی محرك و ھدف 

  ١٧٩-١٨٠ھمان منبع صص 

 

  چيست؟ منظور از ارزش اضافه

فروش آن به يك  يک تاجر صاحب سرمايه و خريد ده تن كيسه پالستيكی و ( M – C – M) كه در گردش پول گفتيم

ش پرداخت داده بود، به دست عنوان پي دار ديگر، باعث می شود که او مقداری پول بيشتر از مبلغی كه به سرمايه

دار خريده باشد و در ھنگام  ليون تومان از كارخانهبه قيمت ده م  اگر ده تن كيسه پالستيكی رااً يعنی فرض. بياورد

ليون م دار دومی به فروش برساند، معنای آن اين است که او دو ليون تومان به سرمايهم ١٢ فروش، آن را به قيمت

  .آورد می  پيش پرداخت كرده بود، به دست قبالً تومان بيشتر از پولی كه

يعنی ) پريم ام=بيشتر  پول– كاال –پول .(آيد در می M – C – Mاين صورت فرمول گردش پول به اين صورت َ  در

اين مقدار ديگری پول .  مقدار ديگری پولۀبه اضاف پريم يا پول بيشتر خود برابر است با پول از پيش پرداخت شده ام

  :خوانيم در كاپيتال می. نامد می  كارل ماركس، ارزش اضافیاضافه را

 

  M – C – M در گردش پول به عنوان سرمايه

، مثالً . شود می بيشتری نسبت به پولی كه در آغاز به گردش انداخته شده است، از آن بيرون آورده سرانجام پول"

 پوند دوباره فروخته ١١٠پوند يعنی  ١٠+ ١٠٠ پوند خريداری شده بود اكنون به قيمت ١٠٠ اً ای كه اساس پنبه

است يعنی مبلغ اصلی  M + dM برابر با Mاست كه در آن َ  M – C – Mبنابراين، شكل كامل اين فرايند َ . شود می
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 بنابراين. نامم اين افزايش يا افزوده بر ارزش اصلی را من ارزش اضافی می. يك افزودهۀپيش پرداخت شده به اضاف

كند، ارزشی  مقدار آن تغيير می ماند بلكه رداخت شده كه نه تنھا در گردش دست نخورده باقی میپ ارزش اولی پيش

  ".كند حركت آن را به سرمايه تبديل می شود و اين افزايد يا ارزش افزا می اضافی را به خود می

  ١٨١ھمان منبع ص 

 

  كيست؟ دار سرمايه

) فروش برای خريد(شگندم كار فروش اال يعنی كشاورز گندم كۀدنھدف توليد كن (C – M – C) ساده كاال در گردش

 M – C) اما در گردش پول. مين نمايدأاش را ت خانواده است كه در نھايت بتواند كاالھای مصرفی مورد نياز خود و

– M)  زيرا فقط در اين گردش است كه . است) تصاحب ارزش اضافی(پول بيشتر ھدف سود و به دست آوردن

 دار كه بدون ھيچ زحمتی، از حاصل مالك اين پول كسی نيست جز سرمايه. را به دست آورد  بيشتریتوان سود می

   :خوانيم باز ھم در كاپيتال می. رنج و زحمت ديگران، تصاحب کرده است

ھای  ی يعنی تصاحب ارزشئ ھدف نھاای است برای رسيدن به  وسيله- برای خريد  فروش-  كاالھاۀگردش ساد"

عنوان سرمايه  گردش پول به) خريد برای فروش(در مقابل،. ن نيازھا كه خارج از گردش قرار داردتأمي مصرفی و

. دھد  رخ می،شود سرگرفته می ی تنھا درون اين حركت كه پيوسته ازئافزا ايتی است در خود، زيرا ارزشغ

. شود میدار تبديل   به سرمايهعنوان حامل آگاه اين حركت مالك پول به. حد و حصر است بنابراين، حركت سرمايه بی

 –ی عينی اين گردش امحتو.  بازگشت پول استۀجيب او، ھم نقطه حركت و ھم نقط ترشخص او، يا به بيان دقيق

تنھا نيروی  ی كه تصاحِب ھرچه بيشتر ثروت مجرد بهئ ھدف ذھنی اوست و تنھا تا جا–زش ی ارئافزا ارزش

يافته كه دارای آگاھی و اراده است،  ای تشخص دار يا سرمايه ك سرمايهشود، چون ي محرك در پِس اعمال او بدل می

اش   دار دانست؛ و نيز ھدف او نفع فردی درنگ سرمايه ھدف بی ھای مصرفی را نبايد بنابراين، ارزش. كند عمل می

  ". سودآوری استۀوقف او حركت بی در عوض، ھمواره ھدف. نيست

  ١٨٢-١٨٣ھمان منبع صص 

 

  خوار چيست؟ نزولۀ ايمنظور از سرم

تر، فقط برای فروختن گران تر، خريدنيدن برای فروختن يا به بيان دقيقخر ، M – C – Mرسد كه َ به نظر می"

ی تبديل و ئبه كاالھا صنعتی نيز پولی است كه ۀسرماي اما. ی تجاری است شكل خاص يك نوع سرمايه يعنی سرمايه

 ميان خريدن ۀاتفاقاتی كه خارج از قلمرو گردش، در فاصل. شود  تبديل میپول بيشتری با فروش اين كاالھا از نو به

 – M – Cخوار، گردش َ  نزول ۀسرانجام، در مورد سرماي.افتند، تاثيری بر شكل اين حركت ندارند فروختن، می و

M  كل  ميانی و به عبارتی در شۀطی كردن مرحل ی آن و بدونئ نھاۀخود را به صورت خالصه شده، در نتيج

 – Mبنابراين، َ . ارزد، ارزشی كه بيشتر از خود است كه پول بيشتری می كند، يعنی پولی ارائه می  M – Mۀَ فشرد

C – M  ۀ سرماي  ... ".شود واسطه در قلمرو گردش ظاھر می فرمول عام سرمايه در شكلی است كه بی در حقيقت

شود  ای ناشی می تجاری فقط از امتياز دوگانه ۀسرماي ".اند داری ھای عھد عتيق سرمايه ی شكلئ رباۀتجاری و سرماي

  ".دھد ھا جا می وار خود را بين آن كند و انگل و خريدار كسب می كه تاجری نسبت به توليدكنندگاه فروشنده

   ھمان منبع صص
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١٩٤-١٨٥-١٨٦ 

 

  يابد؟ آيا ارزش در گردش كاال افزايش می 

فروشد و در ازای آن مقداری  تومان به يك كشاورز می  ھزار٤٠ يك مرغداری، تعدادی مرغ را به ارزش اً فرض

 ھزار تومان ٥٠ ھزار تومان خود را به ٤٠مرغدار . كند كشاورز دريافت می  ھزار تومان را از٥٠گندم به ارزش 

ال آيا ارزش كا اما. است؛ يعنی پول بيشتری به دست آورده و كاالی خود را به سرمايه تبديل كرده است تبديل كرده

 ھزار تومان بوده است و ٩٠ اً كاال مجموع زيرا قبل از معامله ارزش ھر دو. افزايش پيدا كرده است؟ به ھيچ وجه

تنھا تغييری كه كرده، تعويض كاالھا بين مرغدار و كشاورز . است ھا ھمان مبلغ بعد از معامله نيز مجموع ارزش

  :خوانيم می در كاپيتال. است

. آورد پوند از او به دست می ٥٠فروشد و در ازای آن گندمی به ارزش  وند به ب می پ٤٠الف شرابی به ارزش "

تر پول بيشتری به دست آورده و كاالھای خود را به كم  پوند تبديل كرده و از پولی٥٠ پوند خود را به ٤٠الف 

 پوند شراب در دست الف ٤٠پيش از مبادله . كنيم تر بررسی میموضوع را كمی دقيق اين. سرمايه تبديل كرده است

ما ھنوز ھمان كل ، پس از مبادله. شود  پوند می٩٠ھا   پوند در دست ب بود كه كل ارزش آن٥٠گندمی به ارزش  و

تنھا توزيع آن بين الف و ب تغيير : است ارزش در گردش سرسوزنی ھم افزايش نيافته.  پوند را داريم٩٠ارزش 

گردش يا . ... ھا زياد شود تواند با ھيچ تغييری در توزيع آن نمی ھای در گردش آشكارا مجموع ارزش. ... ده استكر

  ".آفريند ارزشی نمی  كاالھا ھيچۀمبادل

  ١٩٤ – ١٩٣ھمان منبع صص 

 

  مفھوم گردش چيست؟

  ".مناسبات متقابل مالكان كاالھاست گردش عبارت از مجموع تمامی"

  ١٩٥ھمان منبع ص 

 

  چيست؟ نيروی كار

انسان شخصيت زنده، يعنی نوع  ھای ذھنی و جسمانی موجود در يك كالبد مادی، یئی كاركردن، مجموع توانائتوانا"

  ".شوند نوع ارزش مصرفی به كار انداخته می ی كه ھنگام توليد ھرئھا یئآوريم، توانا را در نظر می

بازار ظاھر شود كه مالك آن يعنی فردی كه اين نيروی كار از  رتواند به عنوان كاال د نيروی كار فقط ھنگامی می"

 ۀدارند بايد آن را در اختيار داشته باشد و. فروش عرضه كند يا آن را به عنوان كاال بفروشد آِن اوست، آن را برای

كنند و  ات میر بازار مالقھمديگر را د او و صاحب پول. رو شخص خود باشد ی انجام كار خود و از ھمينئآزاد توانا

كنند، تنھا با اين تفاوت كه يكی خريدار است و ديگری  رابطه برقرار می ی برابر به عنوان مالكان كاال با ھمئبرمبنا

نيروی كار بايد ھميشه  ای، مالك برای تداوم چنين رابطه. ھا با ھم برابرند بنابراين از ديد قانون ھر دوی آن فروشنده؛

بار برای ھميشه بفروشد، خود را   يكبود آن را كالً  ی به فروش رساند، چرا كه اگر قرار معينۀآن را فقط برای دور

 وی بايد پيوسته با نيروی كارش چون. شود برده و از مالك كاال به كاال تبديل می فروخت و از انسانی آزاد به می

يعنی با تسليم آن به خريدار  ه خريدار،ی، در حكم كااليش، برخورد كند و اين كار را تنھا با واگذار كردن آن بئدارا
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تواند ھم نيروی كار  وی به اين طريق می. انجام دھد تواند  معين و به طور موقت، میۀبرای مصرف در يك دور

  ".مالكيت خود بر آن چشم نپوشد خويش را واگذار كند و ھم از حق

ب وسايل توليدی نظير مواد خام، ابزار كار و  بايد صاحاً مسلم ی غير از نيروی كار خودئانسان برای فروش كاالھا"

  ".باشد ھا مانند آن

كارگر بايد از دو لحاظ آزاد  پول برای تبديل پول به سرمايه بايد كارگری آزاد را در بازار كاال بيابد؛ و اين صاحب"

ز طرف ديگر ھيچ كاالی خويش در اختيار داشته باشد و ا به عنوان فردی آزاد نيروی كار خود را به عنوان: باشد

ی آزاد باشد كه ئ چيزھاۀھا خالص شود و از ھ باشد يعنی به طور كامل از آن كاالی ديگری برای فروش نداشته

  ".تحقق نيروی كار وی ھستند نيازمند

  ١٩٩ -١٩٨-١٩٧ھمان منبع صص

 

  چگونه به وجود آمد؟  كار با سرمايهۀرابط

ھای اقتصادی و  بسياری از انقالب كامل تاريخی گذشته و محصول يك تۀآشكارا نتيج) كار با سرمايه(اين رابطه "

توليد ) ن. سھراب-داری، فئودالی جامعه اولی، برده(تر قديمی ھای بندی ھای كاملی از صورت انقراض مجموعه

 ".شود بايد صورت بگيرد تا محصول كار بتواند به كاال تبديل معين تاريخی می شرايط. ... اجتماعی است

ارزش  یئای است كه جدا يم كار درون جامعهصوالت به عنوان كاال مستلزم سطحی از تكامل تقسمح ظھور"

  ".پاياپای پديد آمد ۀ با معاملءی كه ابتدايئای در آن كامل شده باشد، جدا دلهمصرفی از ارزش مبا

.  حاصل شده استیئ كاالۀمبادل  معينی از تكاملۀاگر پول را نيز بررسی كنيم، وجود آن حاكی است كه مرحل"

 ۀ گردش، پول به عنوان وسيلۀكاالھا، پول به عنوان وسيل ارز صرف پول به عنوان ھم(ھای گوناگون پول  شكل

نشانگر  بنا بر گستره و تفوق نسبی يك كاركرد بر ديگری،) اندوخته يا به عنوان پول جھانی پرداخت، پول به عنوان

  ".اند یسطح بسيار متفاوتی از فرايند توليد اجتماع

  ٢٠٠ -١٩٩ھمان منبع صص

 

  شود؟ چگونه تعيين می) دستمزد= قيمت نيروی كار(نيروی كار  ارزش

 اساس زمان كار الزم برای توليد و بنابراين، بازتوليد اين كاالی ويژهه كاالی ديگر ب ارزش نيروی كار ھمانند ھر"

ميانگين كار اجتماعی  نمود مقدار معينی ازی كه اين كاال واجد ارزش است، چيزی جز بازئتا جا. شود تعيين می

انگاشت  بنابراين، وجود آدمی پيش. زنده وجود دارد ی فردئنيروی كار تنھا به عنوان توانا. شيئيت يافته در آن نيست

. كار، با توجه به وجود فرد، عبارت است از بازتوليد او يا حفظ و نگھداری او توليد نيروی. توليد نيروی كار است

الزم برای توليد  بنابراين، زمان كار. برای حفظ و نگھداری خود نيازمند مقدار معينی وسايل معاش است نانسا

است؛ به بيان ديگر، ارزش نيروی  نيروی كار ھمان مدت زمانی است كه برای توليد اين وسايل معاش ضروری

با اين ھمه، نيروی كار تنھا .  استنگھداری مالك آن ضروری كار ھمانا ارزش وسايل معاشی است كه برای حفظ و

 اما در جريان اين. شود شود؛ نيروی كار فقط از طريق كار فعال می واقعيت تبديل می با تجلی يافتن خويش به

. بايد جبران شود می ھا مصرف و فعاليت، يعنی كار، مقدار معينی از عضالت، اعصاب، مغز انسان و نظاير آن

كار امروز كار كند، فردا بايد بار ديگر قادر به  اگر مالك نيروی. يشتر دريافت كندھرچه بيشتر مصرف كند، بايد ب

اش  بنابراين، وسايل معاش او بايد برای حفظ و نگھداری. تندرستی و قدرت باشد  در ھمان شرايطروندتكرار ھمان 
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و مسكن   پوشاك، سوختنيازھای طبيعی او مانند خوراك،. متعارف به عنوان فردی كاركن كافی باشد در حالتی

 ۀسوی ديگر، تعداد و گستر از. كند ھای فيزيكی كشورش فرق می ی و ساير ويژگیئو ھوا متناسب با شرايط آب

ھا خود محصول تاريخ است و بنابراين تا حد زيادی  آن  برآورده كردنۀنيازھای به اصطالح ضروری او و نيز نحو

ای  اند كه طبقه ھا به شرايطی وابسته  وابسته است؛ به طور خاص آندست يافته، به سطح تمدنی كه يك كشور به آن

كاالھای ديگر، تعيين ارزش  بنابراين، خالف. كارگران آزاد در آن بر مبنای سنن و توقعات، شكل گرفته است از

 ای معين، ميانگين در كشوری معين و در دوره با اين ھمه،. نيروی كار شامل عنصری تاريخی و اخالقی است

  ".معلوم ای است وسايل معاش ضروری برای كارگر داده

پول به سرمايه  پس اگر قرار است حضور او در بازار مداوم باشد، و تبديل مداوم. نيروی كار فانی است مالك"

جاودانه سازد، به ھمان ترتيب كه ھر موجود   نيروی كار بايد خود راۀگاه فروشند مستلزم چنين فرضی است، آن

 بازار ۀ فرسودگی و مرگ از صحنۀولد به جای نيروی كاری كه در نتيج كند يعنی با زاد و را جاودانه میزنده خود 

وسايل معاش  به ھمين دليل، مجموع. كم ھمان ميزان نيروی كار تازه نشانده شود بايد پيوسته دست شود، خارج می

باشد تا اين تبار از يعنی فرزندان او   كارگرالزم برای توليد نيروی كار بايد شامل وسايل ضروری برای جايگزينی

  ".بازار تداوم بخشد ی خاص بتواند حضور خود را درئمالكان كاال

كه در (اين مخارج كارآموزی . كند ھای آموزش به تناسب ميزان پيچيدگی نيروی كار مورد نياز تغيير می ھزينه"

رزش مصرف شده در توليد نيروی كار را تشكيل ا بخشی از كل) نھايت ناچيز است مورد نيروی كار معمولی بی

 ".دھد می

 بنابراين، اين ارزش متناسب با. توان به ارزش مقدار معينی وسايل معاش تجزيه كرد می ارزش نيروی كار را"

  ".كند می ھا تغيير تغيير ارزش وسايل معاش، يعنی متناسب با مقدار زمان كار الزم برای توليد آن

ساير . روزانه جايگزين شوند شوند و بنابراين بايد انند خوراك و سوخت روزانه مصرف میبرخی وسايل معاش م"

. تری بايد جايگزين شوند دارند و در فواصل دراز مدت تری ك و اثاثيه، دوام طوالنیوسايل معاش، مانند پوشا

و برخی ھر ماه مانند ( ھفتهخريد و پولش را پرداخت كرد، و وسايل ديگر را ھر توان ھر روز نوعی از اقالم را می

ھا در طول  ھزينه اما به ھر نحو كه مجموع مبلغ اين. و برخی را در ھر فصل و الی آخر) ن.سھراب.مسكن ۀھزين

كاالھای روزانه برای توليد نيروی كار را  اگر كل. سال سرشكن شوند، بايد ميانگين درآمد روزانه سر به سر شوند

گاه  نشان دھيم، آن... و  C ی كه در ھر فصل الزم است بائو كاالھا B زم است بای كه در ھفته الئو كاالھا A با

اين   ، فرض كنيد كه٣٦٥تقسيم بر  A٣٦٥ + ٥٢ B + ٤ C + ... اين كاالھا عبارت خواھد بود از ۀميانگين روزان

ت روزانه نيم روز اين صور  ساعت كار اجتماعی باشد، در٦حجم از كاالھای الزم برای يك روز ميانگين، شامل 

 نيروی كار، نيم روز ۀبه بيان ديگر برای توليد روزان از ميانگين كاِر اجتماعی در نيروی كار شيئيت يافته است، يا

شود،  ارزش نيروی كار روزانه، يا ارزش نيروی كاری را كه روزانه بازتوليد می اين كميت كار،. كار الزم است

شيلينگ  ٢٠ ليره انگليسی كه برابر: پوند( شلينگ ٣ن كار اجتماعی در روز ميانگي اگر نيم. دھد می تشكيل

  ".كار روزانه منطبق است  شلينگ قيمتی است كه با ارزش نيروی٣گاه  بازنموده شود، آن) ن.سھراب.است

 كار، كنند كه بايد روزانه در اختيار حامل نيروی ی تعيين میئكاالھا  ارزش نيروی كار را ارزشۀی يا كمينئحد نھا"

حد را ارزش  به بيان ديگر، اين.  زندگی خود را تجديد حيات بخشدروندگذاشته شود تا وی بتواند  يعنی انسان،

قيمت نيروی كار تا اين مرز كمينه سقوط  اگر. ناپذيرند كند كه از لحاظ فيزيولوژی اجتناب وسايل معيشتی تعيين می
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تواند خود را  ت چنين شرايطی نيروی كار فقط در حالتی پژمرده میتح گيرد، زيرا تر قرار میينئكند، از ارزش آن پا

  ".دھد حفظ كند و تكامل

   ٢٠٣-٢٠٢-٢٠١ – ٢٠٠ھمان منبع صص 

 

 

  


