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سرمايۀ بھره آور ،و يا اگر بخواھيم بشکل قديمی اش خطابش کنيم ،سرمايۀ ربايی،
ھمراه با برادر دوقلويش سرمايۀ تجاری ،به اشکال کھنسال سرمايه ھايی تعلق دارند
که بسيار مقدمتر از شيوۀ توليد سرمايه داری اند و آنھا را ميتوان در گوناگون ترين
فرماسيونھای اجتماعی اقتصادی يافت.
موجوديت سرمايۀ ربايی چيزی الزم ندارد بجز اينکه الاقل بخشی از محصوالت
به کاال تبديل شده باشند و اينکه پول ،ھمزمان با مبادلۀ کااليی در اشکال مختلفۀ
عملکرد ھايش تکامل يافته باشد.
تکامل سرمايۀ ربايی با تکامل سرمايۀ تجاری و بويژه سرمايۀ معاملۀ پولی ،گره
خورده است .در روم قديم ،ھمزمان با آغاز آخرين سال جمھوری ،زمانيکه تکامل
مانوفاکتور بسيار پائين تر از حد متوسط دوران باستان قرار داشت ،سرمايه ھای
تجاری ،معاملۀ پولی و ربايی -درچھارچوب شکل باستانی آن -تا باالترين حد تکامل
يافته بودند.
ساز
ديده شد که چگونه گنج سازی لزومأ ھمراه با پول پديدار ميگردد .اما گنج
ِ
حرفه ای تازه زمانی اھميت کسب ميکند که به يک ربا خوار مبدل گردد.
تاجر ،پول قرض ميکند تا با آن سود بدست آورد ،تا آنرا بعنوان سرمايه بکار گيرد
يعنی آنرا خرج کند .پس در اشکال گذشته نيز قرض دھندۀ پول با او در ھمان رابطه
ای قرار داشت که با سرمايه دار امروزی قرار دارد .اين رابطۀ ويژه توسط دانشگای
کاتوليک نيز درک شد.
« دانشگاھھای الکاال ،ساالمانکا ،اينگل شتات ،فرايبورگ در برايسگاو،ماينز ،کلن و
ترير يکی پس از ديگری قانونی بودن بھره گرفتن برای وام تجاری را برسميت
شناختند .پنج تا از نخستين تصديق ھای از اين قبيل در آرشيو کنسولگری شھر ليون
بايگانی شدند و در ضميمۀ  ، Teraite de l’usure et des interestتوسط
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 ، Bruyset-Ponthusليون ،انتشار يافتندM.Augier, >> le credit public )».
<< etc.پاريس  ، ١٨۴٢ص ( ٢٠۶
در تمام اشکالی که اقتصاد برده داری ) نه نوع پدر ساالرانه بلکه از نوع ھمانند
اواخر دوره ھای يونانی و رومی( به مثابۀ وسيلۀ ثروت اندوزی عمل ميکند ،جاييکه
پول ھمچنين از طريق خريد برده ھا ،زمين و غيره ،ابزاريست برای تصاحب کار
غير ،پول ،به مثابۀ سرمايه ،ارزش آفرين ،يعنی بھره آور ،ميشود ،دقيقأ به اين دليل
که ميتواند اينچنين سرمايه گذاری شود.
نھادين موجوديت سرمايۀ ربايی در دوره ھای قبل از شيوۀ توليد سرمايه
شکلھای
ِ
داری به ھر حال به دو نوع اند .من ميگويم شکلھای نھادين .ھمان اشکال بر پايۀ
توليد سرمايه داری خود را تکرار ميکنند اما تنھا به عنوان شکلھايی فرعی .آنھا در
اينجا ديگر اشکالی نيستند که صفت سرمايۀ بھره آور را تعيين ميکنند .اين دو شکل
عبارتند از  :نخست ،ربا از طريق قرض پول به اعضای ولخرج طبقات ممتاز،
بخصوص زمينداران ؛ دوم ،ربا از طريق قرض دادن پول به توليد کنندگان خرد که
صاحب شرايط کار خويش ھستند؛ اين شامل پيشه وران ھم ميشود اما بخصوص
دھقانان ،از آنجاييکه طبقۀ دھقانان در شرايط پيشا سرمايه داری ،تا آنجاييکه اين
شرايط به اين توليد کنندگان امکان ميداد ،کأل اکثريت قريب باتفاق توليدکنندگان خر ِد
مستقل را تشکيل ميدادند.
بينواسازی
ھر دو بخش ،يعنی ھم به تباھی کشاندن زمينداران از طريق ربا و ھم
ِ
توليدکنندگان خرد ،باعث ايجاد و تمرکز مبالغ عظيمی از سرمايۀ مالی ميشود ،اما
اينکه اين پروسه به چه ميزانی شيوۀ توليد قديمی را ملغی ساخته ،آنگونه که در
اروپای مدرن رخ داد ،و بجای آن شيوۀ توليد سرمايه داری را می نشاند ،کامالً
بستگی به مرحلۀ تکامل تاريخی و شرايط وابسته به آن دارد.
سرمايۀ ربايی به عنوان شکل ويژۀ سرمايۀ بھره آور ،با تفوق توليد خرد ،دھقانان
مستقل و پيشه وران استاد کار کوچک مطابقت دارد .آنجا که کارگر در شيوۀ توليد
تکامل يافتۀ سرمايه داری با شرايط کار و محصول کار به مثابۀ سرمايه روبرو
ميشود ،به عنوان توليد کننده لزومی به قرض گرفتن پول ندارد .اگر او پولی ھم قرض
کند ،مثالً نزد بنگاه رھنی ،در جھت حوائج شخصی ميباشد .اما جاييکه کارگر بر
عکس ،واقعا ً يا اسمأ ،صاحب شرايط و محصول کار خويش باشد ،در مقابل سرمايۀ
قرض دھندۀ پول که با او به مثابۀ سرمايۀ ربايی روبرو ميشود ،بعنوان توليدکننده
ايستاده است .نيومن }  {Newmanاين را به شکل شرم آوری بيان ميکند وقتيکه
ميگويد که بانکدار مورد احترام است حال آنکه رباخوار مورد تنفر و انزجار واقع
ميشود زيرا اولی به ثروتمندان قرض ميدھد و دومی به فقرا )ف.و .نيومن«،خطابه
ھايی در مورد اقتصاد سياسی »  ،لندن  ١٨۵١ص  .(۴۴او متوجه نيست که دراينجا
اختالف بين دو شيوۀ توليد اجتماعی و نظامھای اجتماعی مطابق با آنھا به
موضوع
ِ
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ميان می آيد و قضيه نميتواند با تضاد بين ثروتمند و فقير توضيح داده شود .عالوه بر
اين ،ربا خواری که شيرۀ توليد کنندگان خرد را می مکد با رباخواری که شيرۀ
زمينداران بزرگ را می مکد ،دست در دست ھم دارند .زمانيکه رباخوار اشراف ِی
رومی ،کامالً تودۀ مردم روم ،دھقانان خرد ،را به تباھی کشاند ،اين شيوۀ استثماربه
پايان رسيد و يک اقتصاد برده داری خالص جانشين اقتصاد دھقانی گرديد.
در اينجا رباخوار ميتواند به شکل بھره ،تمام آنچه که مازادی بر وسايل معاش
ضروری )مقداری که بعدھا کارمزد را تشکيل ميدھد( توليد کنندگان است را ببلعد)
چيزی که بعدھا بشکل سود و بھرۀ زمين ظاھر ميگردد( ،از ھمين جھت ھم اين بسيار
بی معنی است که ميزان اين بھره ،که ھمۀ اضافه ارزش را باستثناء آنچه که به دولت
تعلق ميگيرد ،بخود اختصاص ميدھد ،را با ميزان نرخ بھرۀ مدرن ،جاييکه بھره،
الاقل بھرۀ نرمال ،فقط بخشی از اين اضافه ارزش را تشکيل ميدھد ،مقايسه کرد .از
اين طريق فراموش ميشود که کارگر مزدی ،سود ،بھره و بھرۀ زمين را يعنی جميع
اضافه ارزش را توليد کرده و به سرمايه داری که او را مورد استفاده قرار ميدھد،
واگذار ميکندَ .کری }  { Careyاين مقايسۀ پوچ را بعمل می آورد تا از طريق آن
ثابت کند که تکامل سرمايه و تنزل بھرۀ ھمراه آن چقدر برای کارگر سود مند است.
از اين گذشته ھنگاميکه رباخوار ديگر به بيرون کشيدن اضافه ارزش از قربانيان خود
قانع نميشود ،تدريجأ حتی شرايط توليد ،زمين ،خانۀ آنھا و غيره را به تصاحب خود
در می آورد و بدين ترتيب تمام وقت مشغول سلب مالکيت از آنھاست ،پس در اينجا
کار کارگر ،نتيجه ای نيست
ت
ب مالکي ِ
دوباره فراموش ميشود که اين سل ِ
ِ
کامل شرايط ِ
که شيوه توليد سرمايه داری بدنبال کسب آن باشد ،بلکه شرط کامل شده ای است که از
آن عزيمت ميکند .بردۀ مزدی ،ھمانند بردۀ واقعی ،بدليل موقعيتش نميتواند به بردۀ
مقروض تبديل شود ،الاقل در خصوصيتش بعنوان توليد کننده؛ سرمايۀ ربايی در اين
شکل ،جاييکه در واقع تمام ارزش اضافی توليد کنندگان بالواسطه را بخود تعلق
ميدھد ،بدون اينکه در شيوۀ توليد تغييری صورت دھد؛ جاييکه مالکيت و تسلط توليد
کنندگان روی شرايط کار  -و توليد خرد و منفرد مطابق با آن – پيش فرضی اساسی
ست؛ يعنی جاييکه سرمايه بطور مستقيم کار را تحت فرمان خود در نياورده و لذا
ھمانند سرمايۀ صنعتی با آن روبرو نميشود -اين گونه سرمايۀ ربايی اين شيوۀ توليد را
به تباھی می کشاند ،نيروھای مولد را بجای توسعه دادن فلج ميکند و ھمزمان اين
اوضاع رقت آور را جاودانه ميکند که در آن بارآوری اجتماعی کار به ھزينۀ خود
کار ،آنگونه که در توليد سرمايه داری ست ،تکامل نميابد.
به اين ترتيب ربا از سويی بر ثروت باستانی و فئودالی و مالکيت باستانی و
فئودالی بطرزی تحليل برنده و ويران کننده عمل ميکند .از سوی ديگر توليد دھقان و
شھروند آزاد ُخرد را ،يعنی بطور خالصه تمام اشکالی را که توليد کننده ھنوز به
عنوان مالک ابزار توليد خود پديدار ميگردد را ،تحليل برده و به ورشکستگی
ميکشاند .در شيوه توليد تکامل يافتۀ سرمايه داری ،کارگر صاحب شرايط کار خويش
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نيست ،کشتزاری که زراعت ميکند ،ماده خامی را که پرداخته ميکند و غيره .اين
بيگانه سازی که در آن توليد کننده شرايط کار خويش را از دست ميدھد ،در اينجا نقدأ
مطابق است با يک تحول واقعی در خود شيوۀ توليد .کارگران منفرد در کارگاھھای
بزرگ ،برای بانجام رساندن عمليات تقسيم شده اما به ھم پيوسته ای ،گرد آوری
ميشوند؛ ابزارکار مبدل به ماشين ميشوند .خود شيوۀ توليد ديگر اجازۀ پراکندگی
ابزارھای توليد که با خرده مالکی مطابقت داشت را نميدھد ،ھمانگونه که به انفراد
خود کارگران اجازه نميدھد .ربا در اين توليد سرمايه داری ديگر قادر به تفکيک
شرايط توليد از توليد کنندگان نميباشد زيرا اين تفکيک پيش از اين اتفاق افتاده است.
ربا ،ثروت مالی را در جايی که وسايل توليد پراکنده اند ،متمرکز ميکند .اين ،شيوۀ
توليد را تغيير نميدھد ،بلکه ھمانند يک پارازيت به آن می چسبد و آنرا رنجور ميکند.
شيرۀ جان آنرا ميمکد و ناتوانش ميکند و باز توليد را مجبور ميکند که تحت شرايط
بمراتب رقت بارتری صورت گيرد .به ھمين جھت انزجار عوام بر عليه رباخوار در
دنيای باستان بيشترين شدت را داشت ،جاييکه تسلط توليد کنندگان روی شرايط
کارشان ھمزمان پايه و اساس اوضاع سياسی و استقالل شھروندان آزاد بود.
به ھمان ميزانی که بردگی مستولی ميشود و يا به ھمان ميزانی که ارباب فئودال و
خدم و حشم اش محصول اضافی را می بلعند و برده دار و ارباب فئودال به چنگال
رباخوار گرفتار ميشوند ،شيوۀ توليد نيز ھمان که بود باقی ميماند؛ فقط برای کارگران
فئودال مقروض ،بيشتر شيرۀ جان می مکد زيرا
سخت تر ميشود .برده دار يا ارباب
ِ
شيرۀ جان خودش مکيده ميشود .يا اينکه او نھايتا ً جا را برای رباخوار که حاال خود به
صاحب زمين يا مالک برده مبدل شده ،خالی ميکند ،ھمانند شواليه ھا در روم باستان.
جای استثمارگر قديمی را که استثمارش کم و بيش پدرساالرانه بود زيرا آن عمدتأ
پول ،تازه بدوران رسيدۀ ،خشن تری می گيرد .اما
ابزار قدرت سياسی بود ،حريص ِ
خود شيوۀ توليد تغييری نميکند.
ربا در تمام شيوه ھای توليد پيشا سرمايه داری تنھا از اين طريق انقالبی عمل
ميکند که اشکال مالکيتی را نابود ساخته و منحل ميکند که بر پايۀ محکم و تجديد توليد
مستمرشان و بھمان صورت ساختار سياسی ،بنا شده اند .در اشکال آسيايی ،ربا
ميتواند مدتھا دوام بياورد بدون اينکه باعث ھيچ چيز بجز انحطاط اقتصادی و فساد
سياسی گردد .تنھا در آنجاييکه و آن زمانيکه الزامات ديگر شيوۀ توليد سرمايه داری
آماده اند ،است که ربا ميتواند به مثابۀ يکی از وسايل برقراری شيوۀ توليد جديد عمل
کند – از سويی با به تباھی کشاندن ارباب فئودال و توليد خرد و از سوی ديگر از
طريق تمرکز شرايط کار به سرمايه.
در قرون وسطی ،نرخ بھرۀ عمومی در ھيچ کشوری حاکم نبود .کليسا از ھمان
آغاز ھر معاملۀ بھره آوری را ممنوع کرده بود .قانون و قضا فقط به ميزان کمی
وامھا را تضمين ميکردند .ھر چه که نرخ بھره در ھر تک مورد باالتربود }اين
گردش محدو ِد پول و الزام به پرداخت نقد در بيشتر موارد،
تضمين ھم کمتر بود{.
ِ
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مردم را وادار به قرض پول ميکرد ،و ھرچه معامالت سفته ای کمتر توسعه يافته
بود ،بايد بيشتر وام گرفته ميشد .تمايزات فاحشی ،ھم در نرخ بھره و ھم در نحوۀ
زمان کارل }  { karlبزرگ ،اگر کسی  ١٠٠درصد
درک از ربا حکمفرما بود .در
ِ
برميداشت ،رباخواری محسوب ميشد .در ليندآو }  { Lindauدر جوار درياچۀ
کنستانز }  { Constanceدر  ١٣۴۴تعدادی متمول محلی  ٢١۶ ٢/٣ميگرفتند .در
زوريخ ،مجلس  ۴٣ ١/٣را بعنوان بھرۀ قانونی تعيين کرد .در ايتاليا گاھا ً ميبايستی
 ۴٠درصد پرداخت گردد ،ھرچند نرخ معمول از قرن  ١٢تا  ١۴از  ٢٠درصد
تجاوزنکرده بود .در ورونا }  ١٢٫۵ { Veronaدرصد به عنوان بھرۀ قانونی
برسميت شناخته شد .امپراتور فردريک دوم  ١٠درصد را تثبيت کرد ،اما فقط برای
يھوديان .او تمايلی به سخن گفتن برای مسيحيان نداشت ١٠ .درصد ،پيش از اين در
Geschichte des
قرن  ١٣در حومۀ راين آلمان معمولی بود) .ھولمان
 II ، stadtewesensص .(۵۵ – ۵٧
سرمايۀ ربايی دارای ھمان شيوۀ بھره کشی سرمايه است بدون داشتن شيوۀ توليد
آن .اين اوضاع در اقتصاد بورژوايی نيز ،در شاخه ھای صنعتی عقب افتاده و يا در
آنھايی که در مقابل گذار به توليد مدرن مقاومت ميکنند ،خود را تکرار ميکند .بطور
مثال اگر آدم بخواھد نرخ بھرۀ انگليس را با ھند مقايسه کند ،نبايد نرخ بھرۀ بانک
انگليس را در نظر بگيرد ،بلکه بايد آنرا که مثالً قرض دھندگان ماشين ھای کوچک
به توليدکنندگان ُخرد صنعت داخلی مطالبه ميکنند در نظر گرفت.
بر خالف ثروت مصرفی ،ربا از نظر تاريخی مھم است ،ازآنجائيکه خودش
پروسه ايست که سرمايه می آفريند .سرمايۀ ربايی و ثروت تجاری ،تشکيل يک ثروت
مالی مستقل از مالکيت زمين را وساطت ميکنند .ھر چه کاراکتر محصول به مثابۀ
ِ
کاال کمتر تکامل يابد ،و ھرچه ارزش مبادله کمتر بر طول و عرض توليد مستولی
شود ،ھمانقدر ھم پول بيشتر به عنوان ثروت واقعی اينچنينی ،به مثابۀ ثروت بطور
عام ،بر خالف شکل تظاھر محدودش در ارزش ھای مصرف ،ظاھر ميگردد .اين
پايۀ ارزش اندوزی ست .صرفنظر از پول به عنوان پول جھانی و ارزش اندوخته ،به
خصوص در شکل وسيلۀ پرداخت است که آن } پول{ بصورت شکل مطلق کاالھا
پديدار ميگردد .و اين بويژه عملکردش بعنوان وسيلۀ پرداخت است که بھره و از آنجا
سرمايۀ مالی را توسعه ميدھد .آنچه که ثروت مسرف و فاسد ميخواھد ،پول به مثابۀ
پول است ،پول به عنوان وسيلۀ خريد ھمه چيز ) .ھمچنين برای پرداخت بدھی( .آنچه
که توليد کنندۀ ُخرد ،پول را باالتر از ھر چيز برای آن احتياج دارد ،پرداخت است.
)تبديل پرداختھای طبيعی و اعطاء ھا ،به زميندار و دولت ،به بھرۀ زمين و ماليات
بشکل پول ،نقش بسزايی در اينجا ايفا ميکند( .در ھر دو مورد به پول ھمچون پول
نياز است .از سوی ديگر اين تازه در ربا است که گنج سازی به واقعيت می پيوندد و
رويايش را برآورده ميکند .آنچه که از يک صاحب گنج درخواست ميشود ،سرمايه
نيست ،بلکه پول به مثابۀ پول است؛ اما او از طريق بھره ،اين گنج پولی را به سرمايه
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تبديل ميکند -يعنی به وسيله ای که او از طريق آن ،کامالً يا بخشأ ،کار اضافه را و به
ھمين ترتيب قسمی از خود شرايط توليد را به تصاحب خود در می آورد ،ھر چند که
آنھا اسما ً مدام به عنوان مالکيت ديگری با او روبرو ميشوند .ربا در منافذ توليد زندگی
ميکند ھمانگونه که خدايان نزد اپيکور در فواصل بين دنياھا ميزيند .ھر چه صورت
کاالھايی کمتر شکل عمومی محصوالت است ،پول نيز مشکل تر بدست می آيد .از آن
شخص محتاج
ت
ت مقاوم ِ
جھت رباخوار ھيچ محدوديتی را بجز قابليت پرداخت و قابلي ِ
ِ
پول را نميشناسد .پول به عنوان وسيلۀ خريد ،عمدتا ً ھنگامی در تولي ِد دھقان و شھروند
ُخرد مورد احتياج است که شرايط توليد ،تصادفأ يا به علت تحوالت اساسی ،از دست
کارگران ) که در اين شيوه ھای توليد عمدتا ً ھنوزمالک آنانند( ميروند و يا الاقل در
جريان باز توليد معمولی جايگزين نميگردند .وسايل معاش و مواد خام بخش اساسی
يی از اين شرايط توليد را تشکيل ميدھند .گرانتر شدن آنھا ميتواند جايگزينی آنھا را
بدی محصول
توسط درآمدھای حاصل از محصول غير ممکن کند ،ھمانگونه که يک ِ
طبيعی بذرش باز دارد .ھمان جنگھايی که از
جايگزينی
عادی ميتواند کشاورز را از
ِ
ِ
طريقشان ،اشراف روم ،تودۀ عوام را به تباھی کشاندند ،آنھا را وادار به خدمت در
جنگ کردند ،چيزيکه بنوبۀ خود آنھا را از تجديد توليد شرايط کارشان باز ميداشت و
بدين نحو آنھا را به بينوايی ميکشاند ) و بينواسازی ،عجز يا از دست دادن شرايط
تجديد توليد در اينجا شکل حاکم است( – ھمان جنگھا ،انبار ھا و زير زمين ھای
اشراف را از مس غنيمت گرفته شده ،پول آنزمان ،پر ميکرد .بجای اينکه مستقيما ً به
تودۀ عوام کاالھای مورد نيازشان ،غله ،اسب و احشام را بدھند ،اين مسھا را که خود
ربايی
مصرفی برايشان نداشت ،ميدادند و از اين موقعيت استفاده کرده و بھره ھای
ِ
سنگينی را بر آنھا تحميل ميکردند و از اين طريق تودۀ عوام را به بردگان مقروض
خود مبدل ميکردند .در دورۀ حکومت کارل کبير ،دھقانان فرانکی}  { Frankishنيز
از طريق جنگھا به تباھی کشانده شدند ،طوريکه تنھا چاره شان اين بود که بجای مبدل
شدن به مقروض ،مبدل به سرف شوند .در امپراطوری روم ھمانگونه که معروف
است ،قحطی و گرسنگی ھای شديد مکررأً باعث ميشد که کودکان فروخته ميشدند و
مردم آزاد خود را به عنوان برده به ثروتمندان ميفروختند .اين مقدار برای نکات
قطعی عمومی .در موارد منفرد ،نگه داری يا از دست دادن شرايط تولي ِد توليدکنندۀ
ُخرد بستگی پيدا ميکند به ھزاران تصادف ،و ھر کدام از اين تصادفات يا از دست
انگل رباخوار ميتواند خود را به
دادن ھا داللت بر بينواسازی دارد و نقطه ای ست که
ِ
آن بچسباند .تنھا مرگ گاو يک دھقان ُخرد کافی است که او ديگر قادر نباشد که
دوباره بازتوليدش را در مقياس گذشته آغازنمايد .و از اين بابت او به چنگال رباخوار
می افتد ،و اگر يکبار به چنگش افتاد ،ھرگز خالصی نخواھد يافت.
عملکرد پول به مثابۀ وسيلۀ پرداخت ،بھر حال قلمرو واقعی ،بزرگ و ويژۀ
رباخوار ميباشد .ھر تعھد پولی ،بھرۀ زمينی ،خراجی و مالياتی و غيره که موعدش
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در مدت معينی بسر ميرسد ،لزوم پرداخت پولی را با خود بھمراه می آورد .از اين رو
رباخوار عمدتا ً خود را از زمان روم باستان تا دوران مدرن به تحصيلدار
مالياتی } receveurs generauax ،Fermiers generuax ،تحصيلدار مالياتی،
استانداری{ متکی کرده است .سپس با بازرگانی و عمومی شدن توليد کااليی از نظر
زمانی تفکيک بين خريد و پرداخت توسعه می يابد .پول می بايست در موعد معينی
تحويل داده شود .اينکه اين حتی امروزه ميتواند به شرايطی ختم شود که سرمايه دار
پولی و رباخوار با ھم ممزوج شوند را بحرانھای پولی مدرن نشان ميدھند .ھمين ربا
بھر جھت اساسی ترين وسيله برای تکامل بيشتر التزام پول به مثابۀ وسيلۀ پرداخت
ميگردد ،از آنجاييکه آن ،توليد کننده را ھر چه عميق تر در قرض فرو می برد و
وسايل پرداخت مرسوم او را از بين برده و ازاين رو تنھا از طريق سنگينی خود
بھره ،تجديد توليد منظم او را غير ممکن ميسازد .در اينجا ربا از پول ،به عنوان
وسيلۀ پرداخت ،جوانه زده و اين عملکرد پول را به مثابۀ قلمروی خود توسعه ميدھد.
تکامل سيستم اعتباری به عنوان واکنشی عليه ربا عمل ميکند .اما اين نبايد موجب
بدفھمی گردد و بھيچ وجه نبايد آنرا به روش نويسندگان عھد باستان ،پدران کليسا،
لوتر و يا سوسياليستھای قديمی درک کرد .اين بمعنی تبعيت سرمايۀ بھره آور از
شرايط و نيازھای شيوۀ توليد سرمايه داری ميباشد ،نه کمتر و نه بيشتر.
به طور کلی سرمايۀ بھره آور در سيستم اعتباری مدرن با شرايط توليد سرمايه
داری سازگار ميگردد .ربا بدين سان نه تنھا به موجوديت خود ادامه ميدھد ،بلکه در
جوامع با توليد پيشرفتۀ سرمايه داری از قيد و بندھايی که قانونگذاريھای قديمی بر آن
تحميل کرده بودند ،آزاد ميگردد .سرمايۀ بھره آور شکل سرمايۀ ربايی را در مقابل
اشخاص و طبقات يا در مناسباتی که از منظر شيوۀ توليد سرمايه داری نه قرضی
ميشود و نه قرضی داده ميشود ،حفظ ميکند؛ جاييکه بر حسب نيازھای انفرادی قرض
گرفته ميشود ،ھمانند بنگاھھای رھنی؛ جاييکه از تتمع ثروت برای ولخرجی قرض
گرفته ميشود؛ يا جاييکه توليد کننده يک توليد کنندۀ کاپيتاليست نيست ،دھقان خرد،
پيشه ور و غيره که ھنوز به عنوان توليد کنندۀ مستقيم صاحب شرايط توليد خويش
ميباشد؛ و نھايتا ً جاييکه توليد کنندۀ کاپيتاليست خود در چنان مقياس کوچکی توليد
ميکند که در جوار ھمين توليد کننده ای که خودش کار ميکند قرار ميگيرد.
آنچه که سرمايۀ بھرۀ آور را ،تا آنجا که عنصر اساسی يی از شيوۀ توليد سرمايه
داری را تشکيل ميدھد ،از سرمايۀ ربايی تفکيک ميکند بھيچوجه طبيعت يا
خصوصيت خود اين سرمايه نيست .اين فقط شرايط تغيير يافته ای ست که تحت آنھا
عمل ميکند و بدين جھت ھمچنين خصوصيت کامالً دگرگون شدۀ قرض گيرنده ای که
قرض دھندۀ پول با او روبرو ميشود .حتی وقتيکه شخصی بدون ثروت به عنوان
کارخانه دار يا تاجر به اعتبار دسترسی پيدا ميکند ،اين امر با اطمينان به اين رخ
ميدھد که او خواھد توانست به مثابۀ سرمايه دار عمل کرده و ميتواند با سرمايۀ قرض
گرفته شده ،کار پرداخت نشده تصاحب کند .اعتبار به او به عنوان سرمايه دار بالقوه
7

داده ميشود .و اين وضعيت که به ميزان بااليی مورد تحسين مدافعان اکونوميست واقع
ميشود و در آن يک شخص بدون ثروت اما با انرژی ،استحکام ،توانايی وفراست
کسب و کار از اين طريق ميتواند مبدل به سرمايه دار شود – آنچنانکه کالً در شيوۀ
توليد سرمايه داری ارزش تجاری افراد بطور کم و بيش درستی مورد محاسبه قرار
ميگيرد – حاکميت خود سرمايه را تحکيم می بخشد ،پايۀ آن را توسعه ميدھد و آنرا
قادر ميسازد که با گرفتن نيروھای ھر چه تازه تر از طبقات زيرين جامعه خود را
بازسازی کند – ھرچند ھمين وضعيت ،مدام تعداد جديدی از تعقيب کنندگان ناخواستۀ
بخت و اقبال را در مقابل سرمايه داران منفرد پيشين ،به ميدان می آورد .به ھمان
نحوی که اين وضعيت که کليسای کاتوليک در قرون وسطی سلسله مراتب خود را از
بھترين مغزھای موجود ،بدون توجه به موقعيت ،والدت و ثروت ،تشکيل داد ،يکی از
مھمترين ابزار برای تحکيم حکومت کشيشان و سرکوب عوام بود .ھرچه که طبقۀ
حاکم بيشتر بتواند مھمترين اشخاص طبقات تحت حاکميت را به خود جذب کند،
ھمانقدر ھم حاکميتش مستحکمتر و خطرناک تر ميباشد.
پيشگامان سيستم اعتباری مدرن بجای لعن و نفرين سرمايۀ بھره آور بطور کلی تازه
بر عکس از تصديف صريح آن حرکت ميکنند.
ما در اينجا از آن واکنشی عليه ربا که تالش در حمايت از فقرا در مقابل آن داشت
سخن بميان نمی آوريم ،ھمانند مونتس ِد پيتی }  ١٣۵٠){Monts – de- Pieteدر
سارلينس}{sarlinsدر  Franche- comteو سپس در پروجيا} {Perugiaو ساوونا
} {Savonaدر ايتاليا .( ١۴٧٩ ٫١۴٠٠ ،توجه به اينھا ارزشمند است زيرا که طعنۀ
تاريخ را نشان ميدھند ،جاييکه آرزوھای پارسامنشانه در ھنگام تحقق يابی شان درست
به ضد خود مبدل ميشوند .طبق تخمينی ميانه حال ،طبقۀ کارگر انگليس  ١٠٠درصد
به بنگاھھای رھنی ميپردازد ،اين وارثان مونتس ی پيتی 21 .ماھمچنين سخنی از آن
روياھای اعتباری بميان نمی آوريم که نزد اشخاصی ھمچون دکتر ھاگ چامبرلين يا
جان برسيکو يافت ميشد ،کسانی که در دھۀ آخر قرن  ١٧تالش داشتند که
آريستوکراسی انگليس را از طريق يک بانک کشوری با پول کاغذی بر اساس
مالکيت ارضی ،از
22
شر رباخواری نجات دھند.
٢

 « ١اين از طريق رھن گذاری ھا و آزاد کردن رھن ھای مداوم در طی يک ماه و از طريق رھن گذاری يک چيز برای آزاد سازی
چيز ديگر ،جاييکه مبلغ ناچيزی بدست می آيد ،است که پاداش پول اينچنين مضاعف ميشود .حدوداً  ٢۴٠بنگاه رھنی صاحب جواز در
پايتخت } لندن{ و تقريبا ً  ١۴۵٠تا در کشور يافت ميشود .سرمايۀ بکار گرفته شدن چيزی باالی يک ميليون پوند استرلينگ تخمين زده
ميشود :و اين سرمايه ھر سال سه بار واگشت دارد و ھر بار حدود  ٣٣٫۵درصد بطور ميانگين بازده دارد؛ طبق اين محاسبه ،اليه ھای
پائينی جامعه در انگليس تقريبا ً ساالنه يک ميليون برای استفاده از وامھای موقتی می پردازند ،و اين صرفنظر از آنچه که آنان در
صورت ھدر رفتن اجناس از دست ميدھند ،ميباشد )».ج.د.توکت تاريخچه ای از وضعيت گذشته و حال جمعيت کارکن ،لندن،١ ،١٨۴۶ ،
ص .( ١١۴
٢٢
 حتی در آثارشان ،بعنوان ھدف اصلی ،عناوينی مثل« مطلوبيت عمومی برای مالکين زمين؛ افزايش عظيم در ارزش زمين؛ معافيتنجبا ،محترمين } مردمی که از حيث اصالت و مقام پائين تر از اشراف بودند{ و غيره از ماليات ،افزايش دارايی ساليانه شان و غيره »
را قرار ميدھند .در اين ميان اين فقط رباخوار است که از دست ميدھد ،اين بدترين دشمنان ملت ،که ضررشان برای اشراف و خرده
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اتحادھای اعتباريی که در قرون  ١٢و  ١۴در ونيز و ژنو بر پا شد ،بر مبنای نياز
تجارت دريايی و بازرگانی عظيمی ،که بر اساس آن بنا شده بود ،به رھايی خود از
حاکميت منسوخ شدۀ ربا و انحصارگری در معامالت مالی بود .در حاليکه بانکھای
واقعی  ،که در اين جمھوريھای شھری تأسيس شدند ،ھمزمان به عنوان مؤسساتی
مالياتی آتی ،پيش
برای اعتبار عمومی ظاھر ميشدند ،که دولت از آنھا بابت درآمدھای
ِ
پرداخت دريافت ميکرد ،اما نبايد فراموش گردد که آن تجاری که اين اتحادھا را بنيان
گذاردند ،خود شھروندان برجستۀ آن اياالت بودند ،و اينکه عالقۀ آنھا به آزادسازی
23
خودشان به ھمان اندازه ای بود که خواھان رھايی حکومتشان از رباخواری بودند،
و ھمزمان از اين طريق کنترل بيشتر و مطمئن تری روی دولت داشته باشند .بدين
جھت ،ھنگاميکه بانک انگليس در حال تأسيس بود ،توريھا} {Toriesنيز اعتراض
کردند «:بانکھا مؤسساتی مربوط به عموم ھستند .بانکھای در حال پيشرفتی در ونيز،
ژنو ،آمستردام و ھامبورگ وجود دارند .اما چه کسی تا به حال بانک فرانسه يا اسپانيا
بگوشش رسيده است».
بانک آمستردام در سال  ١۶٠٩بھمان قلت بانک ھامبورگ) (١۶١٩در تکامل
سيستم اعتباری مدرن تأثير تاريخی داشت .آن کامالً يک بانک پس انداز بود .چکھايی
که بانک صادر ميکرد ،در واقع فقط رسيدھايی برای فلزات قيمتی سکه ای يا غير
سکه ای بودند سپرده می شدند و تنھا با ظھرنويسی دريافت کنندگانشان گردش
ميکردند .اما در ھلند ،اعتباری بازرگانی و معامالت مالی ھمراه با تجارت و
مانوفاکتور تکامل يافته بود و سرمايۀ بھره آور طی خو ِد جريان تکامل به تابعی از
سرمايۀ تجاری و صنعتی تبديل شده بود .اين پيش از اين خود را در نرخ بھرۀ پائين
نمايش داده بود .ھلند در ضمن در قرن  ١٧از لحاظ تکامل اقتصادی به عنوان کشور
ربايی کھنه شده که
نمونه شناخته ميشد ،ھمانگونه که انگليس حاال است .انحصار
ِ
برپايۀ فقر استوار بود ،در آنجا خود بخود به اضمحالل کشيده شد.
در تمام طول قرن  ١٨بانگ برمی آمد -و قانونگذاری نيز در اين راستا عمل
ميکرد – که ،با ارجاع به ھلند ،نرخ بھره ،برای تابع کردن سرمايۀ بھره آور تحت
سرمايه ھای تجاری و صنعتی و نه برعکس ،بزور کاھش داده شود .سخنگوی اصلی
مالکان> مراجعه کنيد به جلد  ٢٣صفحۀ  ٧۵٠-٧۵٢انتشارات ديتس< بيشتر از آنچه که يک لشکر متجاوز از فرانسه ميتوانست انجام
دھد ،بود.
٢
 « - ٣مثال چارلز دوم انگليس ميبايستی مبالغ عظيمی بابت بھرۀ ربا و صرافی پول ٢٠-٣٠ ،درصد ،به زرگر »)پيشرو بانکدار(«
بپردازد .يک چنين کسب و کار پر سودی ،باعث شد که زرگران ھر چه بيشتر و بيشتر مبدل به قرض دھنده به پادشاه شوند  ،پيشاپيش
دست روی تمام درآمدھای مالياتی بگذارند ،تمام امتيازات پارلمان را ،ھمينکه صادر شدند ،به رھن بگيرند؛ و در ضمن در خريد و وثيقه
گرفتن قبض ھا ،سفارشات و حسابھای چوبخطی ،از يکديگر پيشی بگيرند ،طوريکه در واقع تمام درآمدھای دولتی از دستان آنھا عبور
ميکرد )».جان فرانسيس ،تاريخ بانک انگليس ،لندن  ،I ،١٨۴٨صفحۀ « .(٣٠٫٣١تأسيس يک بانک قبالً بارھا پيش نھاد شده بود .دست
آخر به ضرورت تبديل شد )».ھمان اثر ،ص  « .(٣٨بانک برای خود حکومت که شيره اش توسط رباخواران مکيده شده بود ،يک
ضرورت بود تا بتواند پول را با نرخ بھره ای مناسب و با تضمين امتيازات پارلمانی ،بدست بياورد )».ھمان اثر ،ص (۵٩،۶٠

9

اش جناب جاشا چايلد} ،{Sir Josiah Childپدر سيستم بانک خصوصی متداول
انگليس است .او بر عليه انحصار رباخواران بھمان شيوه ای سخنوری ميکند که
صاحبان کارخانۀ عمدۀ پوشاک موزز و پسر }  {Moses & sonھنگاميکه در
مبارزه بر عليه انحصار« خياطان خصوصی» دادسخن ميدھند ،انجام ميدھند .ھمين
جاشا چايلد ھمزمان پدر سفته بازی انگليس است .اين حاکم مطلق کمپانی ھند شرقی،
از انحصارش به نام بازار آزاد ،اينگونه دفاع ميکند .بر عليه توماس منلی } Thomas
 (»Interest of Money mistaken »){Manleyميگويد:
« به مثابۀ قھرمان دسته ای از رباخواران بزدل و لرزان او نوک تيز حملۀ خود را
متوجۀ نقطه ای ميکند که من آنرا به عنوان ضعيفترين اعالم کرده ام ....او کامالً
انکار ميکند که نرخ بھرۀ پائين مسبب تمول است و اطمينان ميدھد که تنھا نتيجه ای از
<<traites sur le
آن استcommerce erc.>> 1669 trade. )».
] « .(Amesterdam et Berlin, 1754 [s.120اگر اين تجارت است که کشوری
را متمول ميکند و اگر کاھش بھره تجارت را افزايش ميدھد ،پس کاھش بھره يا
محدود سازی ربا بی شک مسبب مثمر عمدۀ ثروت يک ملت است .اين به ھيچ وجه
ياوه گويی نيست که گفته شود که چيزی ميتواند ھمزمان در شرايطی معين علت باشد
و در شرايطی ديگر معلول )».ھمان اثر ،ص  « .(١۵۵تخم مرغ علت مرغ است ،و
مرغ علت تخم مرغ .کاھش بھره ميتواند مسبب ترقی ثروت و افزايش ثروت ميتواند
دليل کاھش ھر چه بيشتر بھره باشد)».ص.(١٧٩
اين نبرد شديد عليه ربا ،اين درخواست تابعيت سرمايۀ بھره آور از سرمايۀ
صنعتی ،تنھا در حکم پيش ساختی است برای بنيادھای ساختاريی که آنچنان شرايطی
را برای توليد سرمايه داری در سيستم مدرن بانکی بنا نھند که از طرفی انحصار
سرمايۀ ربايی را ،از طريق تمرکز تمام ذخاير پولی راکد و ريختن آنھا به بازار ،می
ربايد و از طرف ديگر انحصار خود فلز قيمتی را از طريق ايجاد پول اعتباری
محدود ميکند.
ھمين ضديت با ربا ،درخواست رھايی تجارت و صنعت و ھمچنين دولت از ربا را
به مانند چايلد ميتوان در تمام نوشته جات در بارۀ سيستم بانکی در انگليس از ثلث آخر
قرن  ١٧و آغاز قرن  ١٨يافت .ھمزمان حجم عظيمی از اوھام ،در مورد تأثيرات
معجزه آسای اعتبار ،سلب انحصار از فلزات قيمتی و جايگزينی آنھا با کاغذ وغيره را
می يابيم .ويليام پترسن} {William Patersonاسکاتلندی ،مؤسس بانک انگليس و

بانک اسکاتلند ،حقا که الو} {Lawاول است.
بر عليه بانک انگليس« ھمۀ زرگران و رھن دھندگان فرياد غصب
سردادند)».ماکاوالی ،تاريخ انگليس ،IV،ص .(۴٩٩

 اقتصاد دان انگليسی جان الو اعتقاد داشت که دولت با انتشار پولھای کاغذی بدون پشتوانه ميتواند ثروت کشور را افزايش دھد.
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« بانک ميبايست در ده سال اول با مشکالت بزرگی مبارزه کند؛ دشمنان بزرگ
خارجی؛ اسکناسھايش تنھا به ارزشی بسيار پائين تر از ارزش اسمی شان پذيرفته می
شدند  ...زرگران» ) ھمانھايی که تجارت با فلزات قيمتی در دستانشان به عنوان پايه
ای برای کسب و کار بانکی اوليه عمل ميکرد(« به بانک حسادت ميکردند ،زيرا که
کسب و کارشان تقليل يافته بود ،نزولشان کاھش يافته بود و معامالتشان با دولت به
دست مخالفشان افتاده بود )».ج .فرانسيس،اثر ياد شده،ص(٧٣
.
بيش از اين قبل از تأسيس بانک انگليس ،در، ١۶٨٣طرحی برای يک بانک اعتباری
ملی پيشنھاد شده بود که ھدفش از جمله اين بود:
« که تجار ،زمانيکه حجم قابل توجه ای کاال دارند ،بتوانند با کمک اين بانک،
کاالھايشان را سپرده بگذارند و روی موجودی ثابتشان اعتبار بگيرند ،کارکنانشان را
مشغول بکار کنند و تجارتشان را افزايش دھند ،تا زمانيکه بازا مناسبی پيدا کنند،
بجای آنکه کاالھا را با ضرر بفروشند».
بعد از تالشھای بسيار اين بانک اعتباری در سرای دوونشاير} {Devonshirدر
خيابان بيشاپسگيت داير گرديد .در مقابل تضمين کاالھای سپرده شده به کارخانه داران
و تجار به شکل برات ،مبلغ  ٣ ۴از ارزششان وام ميداد .جھت قابل گردش کردن
اين براتھا ،اشخاصی از ھر شاخۀ کسب و کار در مجامعی گرد ھم آمدند که ھر
صاحب اينچنين برواتی از ميان آنھا ميتوانست کاالھا را به ھمان سھولتی تھيه کند که
اگر پول نقد ارائه ميداد .اين بانک کاسبی شکوفايی بدست نياورد .دم و دستگاھش بيش
از حد پيچيده بود و ريسکش در صورت تنزل ارزش کاال بسيار باال بود.
اگر به محتوای واقعی نگارشاتی که ايجاد سيستم اعتباری مدرن در انگليس را از
لحاظ تئوريک ھمراھی کرده و به پيش ميبردند ،اکتفا کنيم ،چيزی نخواھيم يافت بجز
مطالبۀ اينکه سرمايۀ بھره آور و کأل وسايل توليد استقراضی ،ميبايست به مثابۀ يکی
از شرايطش ،تحت تابعيت شيوۀ توليد سرمايه داری قرار گيرند .اگر تنھا به عبارت
وبانکی سن
پردازی ھا تکيه کنيم ،در نتيجه مکررأ از توافق با اوھامات اعتباری
ِ
سيمونيستھا ،که شيوۀ بيان را ھم شامل ميشود ،به حيرت خواھيم افتاد.
ھمانگونه که کشتگر } { Cultivateurنزد فيزيوکراتھا نه بمعنی زارع واقعی
زمين ،بلکه بمعنی اجاره دار بزرگ زمين ميباشد ،ھمانگونه ھم زحمتکش }
 { travailleurنزد سن سيمون و ھنوز ھم کالً در ميان شاگردانش ،نه بمعنی کارگر
بلکه به معنی سرمايه دار صنعتی و تاجر ميباشد.
} اين قسمت در متن اصلی به فرانسه آمده است{« يک زحمتکش نياز دارد به کمکی
ھا ،حامی ھا ،کارگرھا؛ او در جستجوی آنھايی است که ھوشمند ،توانا ،فداکار باشند؛
او آنھا را به کار ميگمارد و کار آنھا مولد است] ».انفانين[ ) آئين سن سيمونی،
اقتصاد سياسی و سياست ،پاريس ١٨٣١ ،ص .(١٠۴
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اصالً نبايد فراموش کرد که سن سيمون تازه در آخرين اثرش Le Nouveau
} Christianismeمسيحيت نو{ به عنوان سخنگوی مستقيم طبقۀ کارگر ظاھر
ميشود و اعالم ميکند که ھدف از تالشھايش رھايی آنان است .ھمۀ نوشته ھای قبلی
اش در واقع تنھا مداحی از جامعۀ بورژوايی مدرن در مقابل فئودالی ،و يا از سرمايه
داران صنعتی و بانکداران در مقابل مارشال ھا و وضع کنندگان قوانين حقوقی دورۀ
ناپلئون ميباشند .چه تفاوت شايانی در مقايسه با نوشته ھای ھمزمان اون 24.برای
پيروان سن سيمون نيز ،سرمايه دار صنعتی ھمچنان زحمتکش به تمام معنی باقی
ماند ،ھمانطور که قطعۀ نقل شدۀ باال نشان ميدھد .وقتی که نوشته ھايشان را منتقدانه
يابی روياھای اعتباری و بانکی آنھا
ميخوانی ،ديگر برايت تعجب آور نيست که تحقق ِ
ھدف
دادن اعتبار و
در محرک اعتبار}  Credit Mobilierبانک سھامی فرانسوی با
ِ
ِ
تأسيس کارخانه .١٨۵٢−٧١ .بيشترين منبع در آمدش از بورس بازی بود{ ،بنا شده
توسط سن سيمون ِی سابق ،اميل پريه } {Emile Perieireصورت گرفت ،شکلی که
اجالتأ تنھا ميتوانست در کشوری مثل فرانسه مسلط گردد ،جايی که نه سيستم اعتباری
و نه صنعت بزرگ ھيچکدام به سطوح مدرن نرسيدند .اين در انگليس و آمريکا غير
ممکن بود .نطفۀ محرک اعتباری را ميتوان بيش از اين در قطعات زيرين از «
دکترين سن سيمون .Exposition .سال اول ،١٨٢٨-٢٩ ،چاپ سوم ،پاريس
 »١٨٣١يافت .کامالً قابل درک است که بانکدار قادر است که وامھای ارزانتری را
نسبت به سرمايه دار و رباخوار بپردازد .لذا اين بانکداران« ميتوانند ابزار را برای
سرمايه دار صنعتی بسيار ارزانتر يعنی با بھرۀ کمتر از آنچه صاحبان زمين و
سرمايه داران ميتوانند ،تھيه نمايند ،زيرا اينھا آسانتر ميتوانند در انتخاب وام گيرانشان
اشتباه کنند ) ».ص .( ٢٠٢
اما خود نويسنده در زيرنويس می افزايد:
« آن امتيازی که ميتوانست از ميانجيگری بانکداران بين ثروتمندان بيکاره و
زحمتکش ھا منتج گردد ،اغلب از طريق امکاناتی که جامعۀ سازمان نيافتۀ ما به
خودپرستی اھدا ميکند تا خود را در اشکال گوناگونی از کالھبرداری و شارالتانيزم
بازنمود کند ،خنثی يا حتی ملغی ميگردد؛ بانکداران اغلب به ميان زحمتکشھا و
ثروتمندان بيکاره ميخزند تا به ضرر جامعه از ھر دوی آنھا بھره کشی کنند».
٢
 – ٤اگر مارکس دستنوشته اش را اصالح ميکرد ،يقينا ً دست به تعديل قابل توجه ای در اين قطعه ميزد .الھام گرفته از نقش پيروان
سابق سن سيمون در امپراتوری قيصر دوم فرانسه ،درست در زمانی که مارکس جمالت باال را مينوشت ،بود که روياھای اعتباری جھان
رھا ساز اين مکتب از طعنۀ تاريخ ،به عنوان کالھبرداری در مقياسی تا به آن زمان ناشنوده ای ،بر مال گرديد .مارکس پس از آن تنھا با
ميگفت.
سخن
سيمون
سن
جامع
و
نبوغ
پر
فکر
به
راجع
تحسين
ديد
وقتی که او }سن سيمون{ در نوشته ھای قبلی اش ،تضادبين بوژوازی و پرولتاريا را که تازه داشت در فرانسه پا ميگرفت ،ناديده
ميگيرد ،ھنگاميکه او آن بخش از بورژوازی را که در توليد فعال عمل ميکند را جزو زحمتکشان محسوب ميکند ،اين مطابقت دارد با
درک فوريه که تالش داشت سرمايه و کار را آشتی دھد ،و اين با شرايط اقتصادی و سياسی آن زمان فرانسه توضيح پذيراست .اينکه اون
ديد وسيع تری داشت بدليل اين بود که در اوضاع ديگری زندگی ميکرد ،در بحبوۀ انقالب صنعتی و در تضاد طبقاتی بيش از اين تشديد
شده .ف.انگلس
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زحمتکش در اينجا به معنی سرمايه دار صنعتی است .در ضمن اين اشتباه است که
وسايلی که سيستم بانکی مدرن در اختيار دارد را تنھا به عنوان وسايل بيکاره ھا
قلمداد کرد .اوالً اين آن بخشی از سرمايه است که سرمايه داران صنعتی و تجار موقتا ً
بشکل پول ،بی مصرف نگه ميدارند ،به مثابۀ پول ذخيره يا سرمايه ای که بايد سرمايه
گذاری شود؛ لذا آن سرمايۀ بيکارمانده است و نه سرمايۀ بيکاره ھا .دوما ً اين آن
بخشی از درآمد ھا و پس اندازھا بطور عموم است که موقتا ً يا دائما ً برای انباشت
اختصاص داده شده است .و اين ھردو برای کاراکتر سيستم بانکی ضروری اند.
اما اين را ھرگز نبايد فراموش کرد که اوأل پول ـ به شکل فلزات قيمتی ـ آن
اساسی است که سيستم اعتباری بنا بر طبيعت موضوع ،ھرگز نميتواند خود را از آن
خالص کند .ثانيا ً اينکه سيستم اعتباری مشروط است به اينکه وسايل توليد اجتماعی )
به شکل سرمايه و مالکيت زمين( در انحصار اشخاص خصوصی قرار داشته باشد،
اينکه آن خود از طرفی شکل فراگيری از شيوۀ توليد سرمايه داری ميباشد و از طرف
ديگر نيروی محرکی است در تکامل آن به باالترين و آخرين شکلش.
سيستم بانکی ،تا آنجا که به سازمان و تمرکز رسمی اش مربوط است ،ھمانگونه
که پيشتر ازاين در ١۶٩٧در « تعمقی چند در مصالح انگليس» ھم بيان شده بود،
مصنوعی ترين و متکامل ترين محصولی است که شيوه توليد سرمايه داری اصوالً
ببار می آورد .ھمين ،دليلی است برای قدرت عظيم مؤسسه ای ھمچون بانک انگليس
قلمرو آن باقی
روی صنعت و تجارت ،ھر چند جريان واقعی آنھا کامالً خارج از
ِ
ميماند و آن نسبت به آنھا منفعل عمل ميکند .در حقيقت از اين طريق شکل عمومی
دفتر داری و توزيع وسايل توليد در مقياس اجتماعی داده ميشود ،اما تنھا شکل آن.
ديدم که سود متوسط ھر تک سرمايه دار يا ھر سرمايه ای منفرد ،نه از طريق کار
اضافه ای که ھر سرمايه در وھلۀ اول تصاحب ميکند بلکه توسط کل کميت کار
اضافۀ تصاحب شده توسط کل سرمايه ،تعيين ميگردد ،و ھر سرمايۀ منفردی سھم
خود را از آن تنھا به مثابۀ بخش متناسبی از کل سرمايه دريافت ميکند .اين کاراکتر
بانکی کامالً تکامل يافته است ،که
اجتماعی سرمايه ،تازه از طريق سيستم اعتباری و
ِ
وساطت شده و تمامأ متحقق ميگردد .از طرف ديگر اين فراتر نيز ميرود .تمام
سرمايۀ اجتماعی در دسترس و حتی بالقوه ای که ھنوز بطور فعال بکار گمارده نشده،
را در اختيار سرمايه دار صنعتی و تجاری قرار ميدھد ،طوريکه نه وام دھنده و نه
استفاده کنندۀ اين سرمايه ،نه صاحب و نه توليد کنندۀ آن ميباشند .لذا اين ،کاراکتر
خصوصی سرمايه را لغو ميکند و بنا بر اين در خود ،و فقط در خود ،انحالل خود
سرمايه را در بر دارد .توزيع سرمايه ،به مثابۀ کسب و کاری ويژه و عملکردی
اجتماعی ،توسط سيستم بانکی ،از چنگ سرمايه داران خصوصی و رباخواران بيرون
کشيده ميشود .اما بانک و اعتبار ھمزمان از ھمين طريق ،مبدل به نيرومند ترين ابزار
برای پيش بردن توليد سرمايه داری به فراتر از محدوديتھای خود ،و مؤثرترين ناقل
بحرانھا و کالھبرداری ميگردد.
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اعتبار در
در ضمن ،سيستم بانکی از طريق جايگزينی پول با اشکال گوناگون
ِ
گردش ،نشان ميدھد که پول در واقع چيزی نيست بجز تجلی ويژه ای از کاراکتر
اجتماعی کار و محصوالتش که ضمنا ً بر خالف اساس توليد خصوصی ،ميبايست
ھميشه دست آخر به عنوان يک شئ ،به عنوان کااليی ويژه در کنار ديگر کاالھا،
ظاھر گردد.
نھايتا ً ،شکی در اين نيست که سيستم اعتباری ،در گذار از شيوۀ توليد سرمايه داری
به شيوۀ توليد کار ھمبسته }  ،{ associated laborبه عنوان اھرمی قدرتمند خدمت
خواھد کرد؛ معھذا فقط به عنوان عنصری در پيوند با ديگر دگرگونيھای عظيم
ارگانيک در خو ِد شيوۀ توليد .از جھتی ديگر ،توھمات راجع به قدرت معجزه آسای
سيستم اعتباری و بانکی ،از منظر سوسياليستی ،برخاسته از کمال عدم معرفت به
شيوۀ توليد سرمايه داری و سيستم اعتباری به مثابۀ شکلی از آن ،ميباشد .ھنگاميکه
تبديل وسايل توليد به سرمايه متوقف شد) چيزی که الغای مالکيت خصوصی زمين را
نيز شامل ميشود( ،ديگر اعتبار بدين سان ھيچ معنايی ندارد ،چيزی که در ضمن خود
سن سيمونيستھا ھم دريافته بودند .از طرف ديگر ،تا زمانيکه شيوۀ توليد سرمايه داری
برقراراست ،سرمايۀ بھره آور به مثابۀ يکی از اشکال آن به موجوديت خود ادامه
ميدھد و در واقع پايۀ سيستم اعتباری آنرا تشکيل ميدھد .تنھا ھمان نويسندۀ شورانگيز،
پرودون ،که ميخواست توليد کااليی را باقی بگذارد و پول را ملغی سازد ) (25بود که
قادر به رويا بافی در مورد ھيواليی چون اعتبار بدون بھره } ،{Credit gratuitاين
متقی خرده بورژوازی ،بود.
تجلی تحقق آرزوی
ِ
در« آئين سن سيمونيستھا ،اقتصاد سياسی و سياست» در صفحۀ  ۶۵آمده است« :
در جامعه ای که ،کسانی مالک ابزار صنعتی اند بدون اينکه قادر يا مايل به بکار
گيری آنان باشند ،و انسانھای صنعتی ديگری صاحب ھيچ گونه ابزار کار نيستند،
اعتبار ،به ساده ترين صورت ممکن ،در خدمت اين ھدف عمل ميکند که اين ابزار را
از دست اولی ھا ،صاحبان ،به ديگران که ميدانند چگونه از آنھا استفده کنند ،انتقال
دھد .بايد توجه داشت که ،برحسب اين تعريف ،اعتبار نتيجه ای است از نحوۀ تشکيل
مالکيت».
لذا اعتبار با اين نحوۀ ترکيب مالکيت ناپديد ميشود .بعالوه در صفحۀ  ٩٨آمده است که
 :بانکھای کنونی
ت خارج از
« خود را تعيين شده برای پيروی از حرکتھايی که توسط مبادال ِ
قلمروشان براه افتاده ،در نظر ميگيرند ،اما نه اينکه خود آنھا را براه بياندازند؛ به
کالمی ديگر بانکھا در مقابل زحمتکشھايی که از آنھا وام دريافت ميکنند ،نقش سرمايه
دار ايفا ميکنند».
٢

٥
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در اين نظريه ،که بانکھا خود ميبايست ھدايت را بدست بگيرند و خويشتن را « از
طريق تعداد و سودمندی تأسيسات تحت ادارۀشان و کارھايی که براه انداخته اند»
بارزگردانند ،محرک اعتباری بطورضمنی نھفته دارد .به ھمين نحو چارلز پکوير
} {Charles Pequearخواستار آن است که بانکھا) که ھواداران سن سيمون آنھا را
سيستم عمومی بانکی می نامند(« توليد را فرمانروايی کنند ».پکوير در اصل سن
سيمونيست است ،اما بسيار راديکالتر .او خواھان آن است که « مؤسسۀ اعتباری
...تمام جريان توليد ملی را کنترل کند « - ».کوشش کن که مؤسسۀ اعتباری ملی ای
مالک با استعداد و شايسته مساعده بدھد ،ولی بدون اينکه
بر پا کنی ،که به افراد غير
ِ
اين قرض گيرندگان را بزور در بھم پيوستگی فشرده در توليد و مصرف ،بخود
متصل کند ،بلکه بر عکس طوريکه آنھا خود قادر بشوند مبادالت و توليد خود را
تعيين بکنند .زيرا از اين طريق شما فقط ھمان را بدست خواھيد آورد که تا کنون پيش
از اين توسط بانکھای خصوصی ،تحصيل شده است ،يعنی آنارشی ،عدم تناسب بين
توليد و مصرف ،ورشکستگی ناگھانی يکی و تمول ناگھانی ديگری؛ طوريکه مؤسسۀ
شما فراتر ازاينکه ،ميزان مشخصی منفعت برای يکی و متقابالً تحميل ھمان ميزان
بيچارگی برای ديگری ببار بيآورد ،نخواھد رفت ...تنھا آن کارگران مزدی يی که شما
با دادن مساعده ،آنھا را حمايت کرده ايد ،توسط شما به ابزاری دست يافته اند تا بتوانند
ھمچون اربابان سرمايه دارشان به رقابت فی مابين بپردازند )».چ .پکوير ،تئوری
اقتصاد اجتماعی و سياست ،پاريس  ١٨۴٢ص .(۴٣۴ ،۴٣٣
ديدم که سرمايۀ تجاری و سرمايۀ بھره آور ،قديمی ترين اشکال سرمايه اند .اما اين
درطبيعت موضوع است که سرمايۀ بھره آور در اذھان مردم ،شکل سرمايه بتمام
معنی را بخود ميگيرد .در سرمايۀ تجاری عملکردی ميانجيگرانه بوقوع می پيوندد،
صرفنظر از اينکه به عنوان حقه بازی ،کار ،و يا ھر چيز ديگری تجلی کند .اما در
ارزش ارزش افزايش،
کاراکتر خودبازتوليدگرانۀ سرمايه} ،يعنی{
سرمايۀ بھره آور،
ِ
ِ
}يا ھمان{ توليد اضافه ارزش ،ھمچون کميتی نھفته در شکلی ناب ظاھر ميگردد .از
ھمين جھت ھم ھست که حتی بعضی اقتصاددانان سياسی ،بويژه در آن کشورھايی
ھمچون فرانسه که سرمايۀ صنعتی ھنوز کامالً توسعه نيافته است ،به سرمايۀ بھره
ای سرمايه چسبيده اند و مثالً بھرۀ زمين را تنھا شکل تعديل
آور به مثابۀ شکل پايه ِ
يافته ای از آن بحساب می آورند ،از آنجاييکه شکل استقراضی در اينجا نيز حکمفرما
ميباشد .به اين نحو ،ساخت درونی شيوۀ توليد سرمايه داری کامالً غلط فھميده ميشود
و اينکه زمين ھمانند سرمايه به سرمايه داران فقط قرض داده ميشود ،کامالً ناديده
گرفته ميشود .البته وسايل توليد بطور طبيعی مانند ماشين ھا و ساختمانھای محل کسب
پولی
و کار و غيره ميتوانند بجای پول قرض داده شوند .اما آنھا از اين جھت مبلغ
ِ
معينی را نمايندگی ميکنند ،و اينکه عالوه بر بھرۀ ،مبلغی نيز جھت استحالک پرداخت
ميگردد ،از ارزش مصرف اين عناصر سرمايه ،يعنی از شکل طبيعی ويژه شان،
عيان ميگردد .در اينجا نيز تعيين کننده اين است که آيا اينھا به توليد کنندگان مستقيم
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قرض داده ميشوند ،چيزيکه مالزمه اش عدم وجود شيوۀ توليد سرمايه داری است ،در
ھر حال در آن قلمرويی که اين اتفاق می افتد؛ و يا اينکه آيا اينھا به سرمايه داران
صنعتی قرض داده ميشوند ،چيزيکه دقيقا ً فرضی است بر پايۀ شيوۀ توليد سرمايه
داری .ھنوز ھم نامربوط تر و بی معنی تر آن است که اجارۀ دادن خانه و غيره برای
مصرف شخصی به اين بحث کشانده شود .اينکه طبقۀ کارگر در اين شکل نيز بطرز
فجيعی فريب داده ميشود ،حقيقتی آشکاراست؛ اما ھمين نيز توسط معامله گر خردی
که وسايل معيشت به او ميفروشد ،انجام ميگيرد .اين استثماری است ثانوی که
بموازات استثمار اولی که در خود پروسۀ توليد انجام ميگيرد ،اتفاق می افتد .تمايز بين
فروش و قرض دادن در اينجا کامالً بی اھميت و صوری است و ھمانطور که پيشتر
نشان داده شد ،تنھا برای آن کسی که ھيچ شناختی از روابط واقعی ندارد ،ميتواند
ھمچون موضوعی با اھميت جلوه ميکند.
*******
ربا و تجارت ،شيوه ای از توليد را استثمار ميکنند ،آنھا آنرا بوجود نمی آورند و
رابطه شان با آن بيرونی است .ربا مستقيما ً تالش در اين دارد که آنرا حفظ نمايد که
ھر دفعه از نو از آن بھره کشی کند؛ محافظه کار است و آنرا } شيوۀ توليد را{ تنھا
رقت انگيز تر ميکند .ھر چه عناصر توليد کمتر به شکل کاال به پروسۀ توليد وارد
شده و به شکل کاال از آن خارج گردند ،ھمانقدر ھم نشأت گيريشان از پول به عنوان
عملی ويژه ،بيشتر نمايان ميشود .ھر چه نقشی که گردش در بازتوليد اجتماعی بازی
ميکند ،بی اھميت تر باشد ،ھمانقدر ھم ربا شکوفاتر ميشود.
اينکه ثروت مالی به مثابۀ ثروتی خاص توسعه می يابد ،در رابطه با سرمايۀ ربايی
بدين معنی است که تمام مطالباتش ،شکل مطالبات پولی دارند .ھر چه حجم توليد
بيشتر به بازدھی ھای طبيعی ،يعنی به ارزش مصرف ،محدود باشد ،ھمانقدر ھم آن }
سرمايۀ ربايی { در يک کشور بيشتر خود را توسعه ميدھد.
تا جاييکه ربا بصورت دوگانه عمل ميکند :اول اينکه بطور عموم ،ثروت مالی
مستقلی را در کنار آنچه تجار دارند ،می سازد ،و در ثانی اينکه شرايط کار را
تصاحب ميکند ،يعنی اينکه مالکان قديمی شرايط کار را به ورشکستگی ميکشاند،
اھرم قدرتمندی در ايجاد پيش فرضھای سرمايۀ صنعتی ميباشد.
بھره در دوران باستان
« در دوران باستان جمعيت ،منحصراً کشاورز بودند .تحت آنچنان حکومتی از
نوع سيستم فئودالی ،تنھا معامالت ناچيز و لذا فقط سود ناچيزی ميتواند وجود داشته
باشد .از اين جھت در دوران باستان ،قوانين مخالف ربا ذيحق بودند .در ضمن در يک
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کشور کشاورز ،به ندرت کسی محتاج به قرض کردن پول است ،مگر آنگاه که به فقر
و تنگدستی کشيده شده باشد ...در زمان ھنريک ھشتم ،بھره محدود به  ١٠درصد بود.
ژاکوب اول آنرا به  ٨درصد کاھش داد ...چارلز دوم آنرا به  ۶درصد رساند؛ در
زمان ملکه آنا ،به  ۵درصد کاھش داده شد ...در آن ادوار ،قرض دھندگان پول در
حقيقت يک انحصار واقعی ،ھر چند نه بطور قانونی ،داشتند ،و بدين سبب الزم بود
که آنھا ھمانند ھمۀ انحصارگران تحت کنترل قرار گيرند .در دورۀ ما اين نرخ سود
است که نرخ بھره را تعيين ميکند .در آن دوره ھا نرخ بھره نرخ سود را تنظيم
ميکرد .اگر قرض دھندۀ پول نرخ بھرۀ بااليی به تاجر می بست ،تاجر می بايست نرخ
سود باالتری را بر کاالھای خود ميکشيد .مبلغ زيادی پول بدين ترتيب می بايست از
جيب خريدار گرفته شده و در جيب قرض دھندۀ پول قرار داده شود )».گيلبارت«،
تاريخ و پرنسيبھای بانکداری» ص .(١۶۴،١۶۵
« شنيده ام که اکنون ساالنه از ھر بازار اليپزيگ} ١٠ {Leipzigسکۀ طال گرفته
ميشود يعنی  ٣٠از ھر  ١٠٠تا  a25؛ بعضی ھا بازار نوينبرگ }  {Neuenbergرا
ھم محسوب ميکنند ،در نتيجه ميشود  ۴٠تا از ھر  ١٠٠تا؛ اينکه آيا اين صحت دارد
را من خبر ندارم .ننگ برآن ،آخر و عاقبتش چه خواھد بود؟  ...ھر کس که ١٠٠
فلورين} پول انگليس برابر با دو شيلينگ{ در بازار اليپزيگ داشته باشد ،ساالنه ۴٠
تا می ستاند ،چيزيکه برابر است با بلعيدن يک رعيت يا يک شھروند در يک سال.
اگر  ١٠٠٠فلورين داشته باشد ،ساالنه  ۴٠٠تا ميگردد ،و اين مطابق است با بلعيدن
يک شواليه يا يک نجيب زادۀ ثروتمند در يک سال .اگر  ١٠٠٠٠داشته باشد ،ساالنه
 ۴٠٠٠ميگيرد و اين مانند آن است که در يک سال يک کنت ثروتمند را ببلعد .اگر
 ١٠٠٠٠٠داشته باشد ھمانند آنچه تجار بزرگ می بايست داشته باشند ،ساالنه
 ۴٠٠٠٠بر ميدارد که بمعنی بلعيدن يک شاھزادۀ ثروتمند در سال است .اگر کسی
 ١٠٠٠٠٠٠داشته باشد ،ساالنه  ۴٠٠٠٠٠ميگيرد و اين ھمانند آن است که ھر سال
يک پادشاه بزرگ را ببلعد .و از اين بابت ھيچ خطری نه متوجۀ زندگيش ميشود و نه
متوجه اموالش ،کار نميکند ،نزديک بخاريش می نشيند و سيب گالبی بريان ميکند؛
يعنی يک سارق رذل ميتواند در خانه بنشيند و در طول  ١٠سال تمام دنيا را ببلعد)» .
اقتباس شده از« » An die pfarherrn wider den wucher zu predigenسال
 < ١۵۴٠چاپ اول «  » Bucher vom kaufhandler und wucherسال
 ، ١۵٨٩ Luthers werke, wittenberg <١۵۴٠بخش  ، ۶ص .( ٣١٢

a٢
 – ٥در اينجا اشاره شده است به وام  ١٠٠سکۀ طال به اين شرط که بھره در سه قسط در بازار اليپزيگ پرداخت گردد.در اليپزيگ
ساالنه سه بازار بر پا ميشد.
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«  ١۵سال پيش ،زمانيکه ربا چنان ريشه دوانده بود که من ھيچ اميدی به بھبودی
نمی ديدم ،بر عليه آن دست به قلم بردم .از آن زمان به بعد آنچنان گردن فراز شده
است ،که ديگر نه به عنوان يک نقص ،معصيت يا ننگ ،بلکه خود را ھمچون تقوای
ناب و شرافتی که برای مردم مرحمت و خدمت مسيحانه انجام ميدھد ،می نماياند .چه
چيز ميتواند ياری کند ھنگاميکه ننگ به شرافت و نقص به تقوا تبديل شده است)».
An die pfarherrn wider den wucher zu predigen. Wittenburg
.(١۵۴٠
کاران
« يھوديھا ،لومباردھا ،رباخواران و اخاذھا اولين بانکدارھای ما بودند ،کاسب
ِ
مالی اوليه مان ،خصوصيت شان بسختی کمتر از شنيع بود ...زرگران لندن به آنھا
ملحق شدند .به عنوان يک گروه  ...بانکداران اوليۀ ما  ...جماعتی خيلی بد بودند ،آنھا
رباخوارانی حريص ،اخاذانی سنگ دل بودند )».د .ھارد کستل «،بانکھا و بانکدارھا،
چاپ دوم لندن  ،١٨۴٣ص  ١٩و (٢٠
« نمونه ای که ونيز } {Veniceنشان داد ») ايجاد يک بانک(« بزودی مورد
تقليد قرار گرفت؛ ھمۀ شھرھای بندری و کالً تمام شھرھايی که توسط استقاللشان و
بازرگانی شان اسم و رسمی داشتند ،اولين بانکھای خود را بنا نھادند .بازگشت سفر
دريايی کشتيھايشان که اغلب دراز مدت بود ،ناگزير ،دادن اعتبار را مرسوم کرد؛ اين
توسط کشف آمريکا و به دنبال آن معامالت با آن قاره تشديد شد )».اين يک نکتۀ
اساسی است( «.قراردادھای اجارۀ کشتی ،پيش پرداختھای بزرگ را الزامی کرد،
چيزيکه پيش از اين در دوران باستان در آتن و يونان وجود داشت .در ١٣٠٨
شھرھانسۀ}شھرھايی که جزو اتحاديۀ بارزگانی آلمانی ھلندی بودند{
بروگس} {Brugesدارای شرکت بيمه بود)».م .آوگير ،ھمان اثر ،ص  ٢٠٢و (٢٠٣
تا چه اندازه دادن وام به مالکان زمين و کالً ثروتمندان عياش ھنوزدر ثلث آخرقرن
 ،١٧حتی در انگليس ،پيش از تکامل سيستم اعتباری ،شايع بود را ميتوان ازجمله نزد
جناب دادلی نورت } { Sir Dudley Northيافت که نه تنھا يکی از تجار برجستۀ
انگليس بلکه ھمچنين يکی ازبرجسته ترين اقتصاد دانان تئوريک دوران خود نيز بود:
« از پولھايی که در اين کشور با بھره وام داده ميشوند ،حتی  ١٠درصدش ھم به
تجاری که کسب و کارشان را از اين طريق انجام ميدھند ،نميرسد؛ اما بخش بزرگتری
از آنھا برای تھيۀ اشياء تجملی و تقويت ھزينۀ اشخاصی که بھر حال مالک زمين ھای
بسياری اند اما پولھايشان را سريعتر از آنکه زمين ھا يشان ببار می آورند ،خرج
ميکنند ،قرض داده ميشوند؛ و چون ميلی برای فروش ندارند ،ترجيح ميدھند که
اموالشان را به وثيقه بگذارند )».مباحثاتی در مورد بازرگانی ،لندن ،١۶٩١ ،ص  ۶و
(٧
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در لھستان در قرن :١٨
رباخواری
ھدف عمدۀ آنھا،
« ورشو کسب و کار سفته ای عظيمی داشت اما پايه و
ِ
ِ
بانکدارانش بود .برای تھيۀ پولی که بتوانند به نجبای ولخرج به  ٨درصد و باالتر ،وام
بدھند ،در خارج از کشور به دنبال بروات معامالتی سفيد می گشتند و بدست می
آوردند ،يعنی آن برواتی که ھيچ پايه ای در تجارت کاال ندارند اما برای برات گيران
در خارج ھنوز قابل قبول بودند ،تا زمانيکه وجوھی که از طريق اين سفته بازی
بدست می آوردند قطع نشود .به ھمين دليل ھم جريمۀ سنگينی را می پرداختند زمانيکه
کسی مثل تپر} {Tepperو ديگر بانکداران بزرگ ورشو ورشکست ميشدند )».ج.
گ .بوش «،نمايش عملی تئوريک تجارت و غيره » ،چاپ سوم ،ھامبورگ ،١٨٠٨
جلد دوم ،ص  ٢٣٢و .(٢٣٣
امتيازاتی که از ممنوعيت بھره نصيب کليسا می شد
« کليسا ،گرفتن بھره را ممنوع کرده بود؛ اما فروش ملک برای کمک به بيرون
آمدن از موارد اضطراری ممنوع نبود؛ بلکه حتی تحويل دادن اين ملک به يک قرض
دھندۀ پول به عنوان تضمين برای مدتی معين تا اينکه بازپرداخت وام بدھکار انجام
گيرد ،نيز ممنوع نبود؛ قرض دھندۀ پول تا زمانيکه ملک را در تصاحب داشت
ميتوانست از آن ،به عنوان جبران پولی که از او قرض گرفته شده ،بھره مند شود ...
خو ِد کليسا و يا کمونھا و اوقاف متعلقه ،منفعتھای بسياری از اين مشی بدست آوردند،
بويژه در طی جنگھای صليبی .اين بخش عظيمی از ثروت ملی را در دستھايی که "
دستھای مرگ " ناميده می شدند ،جمع کرد ،بخصوص چون يھودی ھا نمی توانستند
از اين طريق ربا خواری کنند ،از آنجاييکه تصاحب حق رھنی اينچنين ثابت را مشکل
بتوان مخفی نگه داشت ....بدون ممنوعيت بھره ،کليسا ھا و صومعه ھا ھرگز
نميتوانستند آنچنان متمول شوند ) ».ھمان اثر ،ص .(۵۵
************
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