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اقتصـاددان     چهــــره

فصلنامه تازه های اقتصاد    بهار 1392    شماره 139

شرح حال مختصر1 
عب��اس میرآخور در ته��ران و در یک خان��واده مذهبی 
به دنی��ا آم��د. دوران نوجوانی را در ب��ازار در کنار پدرش به 
اش��تغال پرداخت. به رغم موفقیت در کس��ب  وکار، عالقه به 
تحصیل موجب ش��د که با هم��ان پس اندازی ک��ه در بازار 
به دس��ت آورده بود، عازم کش��ور آمریکا ش��ده و در آنجا به 
تحصی��ل بپردازد. از این پس زندگی وی همه علمی اس��ت؛ 
اگرچ��ه به خاطر قابلیت های ذاتی، همواره کارهای مدیریتی در دانش��گاه ها و موسس��ات 

علمی را نیز به عهده داشته است.
تا قبل از س��ال 1355 در دانش��گاه ها و موسس��ات علمی آمریکا مشغول به تحصیل و 
تدریس بود. در س��ال مزبور ب��رای دیدن اقوام خود و همچنین تحقی��ق پیرامون اقتصاد 
اس��المی به ایران آمد. در این مدت با همکاری جمعی از دوس��تانش به مطالعات اولیه در 
زمینه اقتصاد اسالمی پرداخت. پس از بازگشت به آمریکا »اقتصاد اسالمی« اولویت اصلی 
کارها و تحقیقات او ش��د. پس از آن مدتی در صن��دوق بین المللی پول )IMF( به عنوان 
پژوهشگر مشغول به کار شد و با دوست یابی که یکی از ویژگی های مهم شخصیتی اوست 
و جذب و تش��ویق پژوهش��گران به فعالیت در زمینه اقتصاد اس��المی موفق شد بانکداری 
اسالمی را به عنوان یک روش علمی بانکداری در صندوق بین المللی پول به تصویب برساند. 
پس از مدتی س��مت نمایندگی ایران در صندوق بین المللی پول از جانب بانک مرکزی به 
او پیش��نهاد ش��د. این سرپرستی تا انتصاب ایشان به سمت معاون اول صندوق بین المللی 
پول ادامه داش��ت. تا بازنشستگی در این سمت مشغول به کار بودند و پس از آن در مرکز 

بین المللی آموزش تامین مالی اسالمی )INCEIF( مشغول به تدریس و تحقیق شد.
میرآخور عالوه بر دس��تاوردهای علمی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد ویژگی های 
اخالقی بس��یار ممتازی دارد. هنر دوست یابی وی باعث شده که نه تنها در مالزی و آمریکا 
بلکه در تمام محافل علمی و مالی اقتصادی شخصیتی محبوب و بسیار مورد احترام باشد. 

همی��ن خصوصیت موج��ب توفیق او در ش��اگردپروری 
ش��ده است. بس��یاری از افرادی که تالیفات مشترکی با 
وی دارند از جمله دوس��تاِن جذب ش��ده و هدایت ش��ده 
به اقتصاد اسالمی هس��تند. این ویژگی همراه با تواضع، 
عامل اصل��ی موفقیت او در فعالیت ه��ای جمعی علمی 
ش��ده اس��ت. اما عامل اصلی که شاکله ش��خصیت او را 
تشکیل می دهد اعتقاد راسخ دینی و ارادت به اهل بیت 
است. این امر موجب شده که به مطالعه در متون اصلی 
اس��المی پرداخته، با اس��اتید حوزوی مرتبط شده و در 
خارج از ایران با سایر دانشمندان اسالمی در تماس باشد. 

شناساندن جهان بینی و مکتب اقتصاد 2 
اسالمی 

تمام دانش��گاهیان کار در زمینه اقتصاد اسالمی را با 
کتاب »اقتصادنا« تالیف ش��هید محمدباقر صدر ش��روع 

می کنند. میرآخور یکی از مبلغان مکتب این شهید است. یکی از اولین تالیفات او با آقای 
باقر الحس��نی در همین زمینه است. با توجه به اینکه در کشورهای غیراسالمی مبانی دین 
اسالم ناشناخته است، او یکی از محورهای اصلی فعالیت های خود را معرفی مکتب اقتصاد 
اسالمی قرار داد. به همین جهت مقدمات استفاده از منابع اصلی این مکتب را با تحصیل 
زبان عربی و ارتباط با اساتید حوزوی آغاز و سپس به مطالعه قرآن، کتب تفسیری، منابع 
روایت��ی مانند بحاراالنوار و منابع فقهی قدی��م و جدید از جواهر گرفته تا کتاب  البیع امام 

خمینی و نیز کتب روایی اهل سنت، یعنی صحاح سته پرداخته است.
کارهای وی در زمینه شناس��اندن جهان بینی و مکتب اس��الم از همان آغاز بازگش��ت 
مجدد به آمریکا ش��روع ش��د و تا کنون ادامه دارد. مقاالت او در زمینه مشخصه های نظام 
اس��المی، بازگویی فلس��فه اس��المی با بیان حرکت جوهری مالصدرا ش��روع و با معرفی 
چگونگی انتقال اندیش��ه های اقتصادی مس��لمانان به اروپا همانند انتقال نظریات فلسفی 
 IMF و طب��ی ابن س��ینا ادامه یافت. کارهای جدی��د در این زمینه پ��س از فراغت او از
به چشم می خورد. بخش هایی از این فعالیت های او در کتاب »اسالم و توسعه اقتصادی« و 

ش��کل تکامل یافته آن در دوره اخیر وی در دانشگاه INCEIF با عنوان »اقتصاد از منظر 
قرآن« مالحظه می ش��ود. در این درس که به تفس��یر قرآن پرداخته و از نظرات مفس��ران 
قدیم و جدید، از جمله عالمه طباطبایی و آیت اهلل جوادی آملی استفاده می شود، با تبیین 
جهان آفرینش و وجود توانایی ها و ابعاد شخصیتی انسان و ارتباط آنها با آفریدگار و نحوه 
هدایت آنها و تدبیر امور توس��ط باری تعالی ش��روع شده و پس از ارائه اصول دین اسالم و 
آثار آن در زندگی اجتماعی به امور اقتصادی پرداخته و قواعد زندگی اقتصادی را از قرآن 
اس��تخراج و معرفی می کند. س��رانجام اقتصاد مبتنی بر این قواعد را با اقتصاد غیراسالمی 

مقایسه می کند.

فعالیت های علمی در زمینه اقتصاد اسالمی 3 
آنچه تحقیقات میرآخور را برجس��ته و ممت��از می گرداند کارهای علمی او در زمینه 
اقتصاد و بانکداری اس��المی اس��ت. از  آنجا که تحریم ربا یکی از قواعد اصلی داد وستد های 
مدت دار اس��ت، بدیهی است که هر محقق اس��المی فعالیت اقتصادی خود را با این قاعده 
ش��روع می کند. نخست باید نش��ان داد که در یک نظام اسالمی تمام فعالیت های مدت دار 
از قبیل پس انداز و سرمایه گذاری قابل انجام است و سپس تفاوت و آثار این فعالیت ها در 
مقایس��ه با نظام ربوی چیس��ت. عالوه بر این، حضور میرآخور در IMF شروع تحقیق در 
این زمینه را اولویت بخشید. در این راستا مشاهده می شود که تمام کارهای نخستین وی 
به صورت مس��تقل و مشترک در زمینه های کارکرد اقتصاد بدون ربا، بانکداری، پس انداز، 
سرمایه گذاری، پول و سیاست های پولی و الگوهای کالن برای یک اقتصاد بسته و باز است. 
شاید کتاب »ثبات تامین مالی اسالمی« تدوین و جمع آوری خوبی از مجموعه کارهای 
میرآخور در زمینه بانکداری و تامین مالی اس��المی باش��د. در این کتاب با اشاره به بحران 
مالی اخیر در آمریکا و اروپا نه فقط به علت این س��قوط و ناپایداری پرداخته بلکه توضیح 
می ده��د که چرا در نظام مالی اس��المی تثبیت کننده های ذاتی و خودکاری هس��تند که 
مانع بی ثباتی می شوند. در همین جا باید اضافه کرد که میرآخور در عین همکاری با نظام 
بانکی اسالمی در ایران، آمریکا و مالزی از اقدامات و سیاستگذاری های آنان رضایت ندارد 
و همواره در جلس��ات با مقامات بانک های مرکزی ایران 
و مالزی پیشنهادهای خود را مطرح کرده است؛ هرچند 
که هیچ گاه به طور شایس��ته رعایت نش��ده است. همین 
ن��وع از اعتراضات را آقای دکت��ر توتونچیان نیز به نظام 

بانکی ایران دارد.
میرآخ��ور مش��ارکت نظام بانک��ی در س��ود و زیان 
فعالیت های تولی��دی و تجاری را به عنوان ضرورت نظام 
بانک��ی تلق��ی می کند. این اندیش��ه در کت��اب اخیرش 
»مش��ارکت در خطر تامین مالی« کاماًل بحث و معرفی 
شده است. این نظر تقریباً به صورت »دکترین« برای وی 
شده اس��ت. او در جاهای مختلف نش��ان داده که نظام 
رب��وی خطر تولید را کاماًل ب��ه تولیدکننده منتقل کرده 
و او را آس��یب پذیر می س��ازد و ی��ا به ط��رف دیگری به 
نام ش��رکت بیمه و نهایت��اً هزینه به مصرف کننده نهایی 
محصوالت بانکی، باز می گردد. در حالی که بانک ها با مشارکت با بنگاه و نظارت بر فعالیت 
او هم اطالعات کافی برای جلوگیری از سوءاس��تفاده احتمالی بنگاه های نادرست به دست 
می آورن��د و هم هزینه نظ��ارت را با منافعی که از آن تحصی��ل می کند جبران می نمایند. 
دکتری��ن دیگر میرآخور جدایی نظ��ام پرداخت ها از نظام تامین مالی در بانک هاس��ت. او 
استدالل می کند که نسبت ذخیره قانونی در بانک ها باید 100 درصد شده و از خلق پول 
توس��ط آنها برای تثبیت نظام پرداخت ممانعت به عمل آید. در عوض فعالیت تامین مالی 
آنها باید به صورت نهادی مس��تقل از نظام پرداخت ها همانند یک ش��رکت سرمایه گذاری 
صورت گیرد. میرآخور اکنون در خارج از ایران به عنوان یک شخصیت کم نظیر در اقتصاد 
و مالیه اسالمی شناخته شده است و در بسیاری از محافل علمی و بانکی از او برای افتتاح 
محافل علمی دعوت به عمل می آید. بس��یاری از کارهای اخیر وی در همین س��خنرانی ها 
ارائه ش��ده اس��ت. جوایز و قدردانی های پیاپی از خدمات او شاهد خوبی برای این موضوع 
اس��ت. جای بسی خرسندی است که پژوهشکده پولی و بانکی نیز به این جمع پیوسته و 

برای اولین بار در ایران از وی تقدیر به عمل می آورد.

شرح یک زندگی
تجلیل از خدمات علمی استاد دکتر عباس میرآخور

 سید کاظم صدر  
 اقتصاددان

داود ویکاری عبداهلل 
)رئیس مرکز بین المللی آموزش مالیه 

)INCEIF -اسالمی
آنچه در مورد عباس میرآخور می توانم بگویم آن است 
که وی دانش وسیع و فروتنی زایدالوصف را با هم دارد. 
یک دوست فوق العاده و معلمی که عطش سیری  ناپذیر 
وی برای دستیابی به حقیقت، همه آنانی را که با وی 
حشرونشر دارند تحت تاثیر قرار داده است. همه آن چه 
می توان��م درباره وی بگویم آن اس��ت که عباس از تو 

متشکرم که این گونه هستی.
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