
اولین گام براي طراحی و تأسیس یک بانک اسالمی، شناخت کامل ماهیت 
و نقش بانک متعارف یا غربی است. تلقی کنونی که از ماهیت بانک 
در میان اندیشمندان حوزه بانکداري اسالمی وجود دارد آن است 

که بانک غربی یک نهاد واسطه مالی یا واسطه وجوه است که 
پس اندازهاي مردم را به صورت سپرده و در مقابل پرداخت 
بهره یا ارائه خدمات جمع می کند و آنها را در قالب وام و در 

مقابل دریافت بهره در اختیار افراد متقاضی قرار می دهد. در 
این رویکرد آنچه با معارف اسالمی در تعارض قرار می

 گیرد، قرض ربوي است و بر این اساس تمرکز مطالعات 
قواعد  و  ترتیبات  از  ربا  حذف  بر  اسالمی  بانکداري 

بانک متعارف بوده است.
در این مقاله با بررسی تحوالت نظام بانکدارى و متون 

بانک  نشان داده شده است که  با آن  اقتصادي مرتبط 
متعارف، نهاد خلق پول در اقتصاد است و تقلیل آن به یک 
نهاد واسطه مالی، تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمی
 کند. با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثار خلق پول 
اسالمی  بانکداري  نظام  یک  طراحی  براي  آن،  در  بانک ها 

مطالعات  مبناي  بانک  ماهیت  از  تلقی  این  که  است  ضروري 
بانکداري اسالمی قرار گیرد.
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