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اقتصـاددان     چهــــره

فصلنامه تازه های اقتصاد    بهار 1392    شماره 139

سابقه آشنایی من با دکتر میر آخور به سال های اول انقالب می رسد، زمانی که جمعی از همکاران 
قدیمی از جمله نامبرده مسائل اقتصاد اسالمی را پیگیری و کنجکاوانه دنبال می کردیم. بخاطر اقامت 
طوالنی ایش��ان در غرب و همکاری با صندوق بین المللی پول دورادور و به صورت غیرمس��تقیم در 
جریان مطالعات و تحقیقات اسالمی ایشان نیز بودم تا اینکه اواخر سال گذشته فرصت دیدار مجدد 
در یک برنامه سخنرانی ایشان در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف فراهم شد و دیدم برخالف حالت 
یأس و نا امیدی که اقتصاد دانان داخلی در رابطه با اقتصاد اسالمی گرفتار آن شده اند دکتر میر آخور 
همچون گذشته با شدت و حدت از اقتصاد اسالمی دفاع می کند و تنها راه حل معضالت اقتصادی 
کشور بلکه عالج بحرانی که دنیای سرمایه داری از 2008 گرفتار آن شده را در بازگشت به اقتصاد 
اس��المی مبتنی بر )Risk Sharing( می داند. او در این سخنرانی وظیفه اقتصاددانان مسلمان را 
کشف اقتصاد اسالمی با مطالعه و تعمق در قرآن و متون فقهی دانسته و به عنوان مثال معتقد بود 
که اقتصاددان مسلمان می تواند با تعمق در بیع و احکام آن بسیاری از پیشرفت های جدید اقتصاد را 

تبیین کرده و راهکارهای تازه ارائه کند.
دکتر میرآخور تحصیالت دانشگاهی خود تا مقطع دکترا را در دانشگاه ایالتی کانزاس به انجام 
رسانده و در سال های اول انقالب عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا بودند. وی از سال های 
1984 تا 2008 در صندوق بین المللی پول در سمت های مختلف خدمت کرده و برای مدت نسبتاً 
طوالنی عضو و نماینده ایران در صندوق بین المللی پول بودند. ایشان همچنین عضویت در هیات 
مدیره صندوق را بر عهده داشته است. وی همواره عالوه بر آن که خود به معرفی و توسعه مالیه و 
بانکداری اسالمی خدمت کرده توانسته است همکاران جدیدی راتربیت کرده و آثار ارزنده مشترکی 
به ادبیات اقتصاد اسالمی اضافه کنند. دکتر میرآخور پس از بازنشستگی از صندوق به دانشگاه اینسیف 
)Incief( مالزی پیوسته و به عنوان نخستین صاحب کرسی مالیه اسالمی در این دانشگاه مطالعات 
اسالمی خود را دنبال می کند. مالزی مدتی است که تالش می کند خود را به عنوان پرچم دار بانکداری 
 )Bank Negara Malysia( نیز توسط بانک مرکزی مالزی  Incief اسالمی به دنیا معرفی کند و
و به عنوان تنها دانشگاه اسالمی دنیا و برای جوابگویی به تقاضای روزافزون جهانی در خصوص مالیه 
و بانکداری اسالمی تاسیس و منحصراً در زمینه Islamic Finance در سطوح کارشناسی ارشد و 
دکترا به فعالیت اشتغال دارد. این دانشگاه توانسته است با کمک دکتر میرآخور جمعی از صاحبنظران 

آش��نایی اینجانب با آقای دکتر میرآخور به اواخر دهه 1360 شمسی بر می گردد. در آن 
س��ال ها بنده مسوول بخش پولی اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی بودم و ایشان به 
عنوان کارشناس ارشد صندوق بین المللی پول )IMF( در قالب هیات اعزامی سالی دو بار 
برای بحث و تبادل نظر با مسووالن بانک مرکزی و سایر دستگاه ها و تهیه گزارش اقتصادی 
کشورمان به ایران سفر می کردند. عملکرد مثبت ایشان باعث شد که در سال 1990 میالدی 
)1369( از سوی ایران به عنوان مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول پیشنهاد شدند که با 
مقبولیت کشور های عضو گروه روبه رو شد. بعدها در سال 1377 )1998 میالدی( این جانب 
به عنوان دستیار آقای دکتر میرآخور از طرف بانک مرکزی به صندوق بین المللی پول اعزام 
شدم و در واقع آقای دکتر میرآخور رئیس بنده در صندوق بودند و در مدت دو سالی که در 
صندوق به کار اش��تغال داشتم از نزدیک با فعالیت ها و منش ایشان آشنا شدم. شایان ذکر 
است که صندوق توسط 24 مدیر اجرایی به همراه مدیر عامل اداره می شود. بر اساس مقررات 
صندوق هر مدیر اجرایی نمایندگی یک یا چند کشور را بر عهده دارد و میزان رای کشورها 
در صندوق بر اساس سهمیه آنها در آن سازمان تعیین می شود. آقای دکتر میرآخور حدود 
18 س��ال به عنوان مدیریت اجرایی صندوق نمایندگی کشور های ایران، پاکستان، مراکش، 
تونس، الجزایر، غنا و افغانستان را در IMF بر عهده داشتند. به این لحاظ قدیمی ترین مدیر 
اجرایی )Dean( صندوق محسوب می شدند. ایشان پس از کنار رفتن آقای کامدسو مدیر 
عامل صندوق وقت در سال 2000 به عنوان Dean مسوولیت جلسات انتخاب مدیر عامل 

برجس��ته اقتصاد اسالمی را از سرتاسر دنیا برای مطالعه، تدریس و تحقیق در مقوله مالیه اسالمی 
گرد هم جمع کند.

گرچه دکتر میرآخور کتاب ها، مقاالت و تحقیقات گسترده ای در زمینه های مختلف اقتصادی از 
اقتصاد خرد گرفته تا مباحث اقتصاد ریاضی و مدلسازی اقتصادی منتشر کرده ولی زمینه و هسته اصلی 
تالیفات وی را اقتصاد اس��المی تشکیل می دهد. افزون بر این می توان تالش های نامبرده را در مقوله 

اقتصاد اسالمی به سه دسته عمده تقسیم کرد:
الف- در زمینه مکتب فکری اقتصاد اسالمی، فلسفه اقتصاد اسالمی که بیشتر مبتنی بر توضیح و تشریح 
دیدگاه های شهید صدر و استفاده از منابع اصیل به ویژه قرآن جهت استخراج قوانین و رفتارهای مورد 
تایید اس��الم است. وی اخیراً نیز درسی تحت عنوان اقتصاد قرآنی )Quranic Economics( ارائه 
می کند که در آن بیشتر بر تفسیر اقتصادی قرآن و توضیح و تشریح مبانی و پایه های مکتب اقتصادی 

اسالم تاکید دارد.
ب- از آنجا که نامبرده مدت زیادی در صندوق بین المللی پول به فعالیت اش��تغال داش��ته است، در 
این دوره بیشتر به فکر تبیین و تشریح مدل های کمی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد اسالمی و مدل های 

کالن سنجی شامل مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد بدون بهره بوده اند.
ج – کمک عمده دیگری که دکتر میرآخور به توسعه اقتصاد اسالمی کرده اند آموزش دادن و متقاعد 
کردن بسیاری از کارشناسان ارشد صندوق به انجام کارهای علمی و مشترک بر اساس مالیه اسالمی 
بوده است. نمونه ای از این افراد را می توان محسن خان، ضمیر اقبال، نورالدین کریشن، کبیر حسن و 
ادریس ساماوی و ... یاد کرد. گرچه بسیاری از کارهای دکتر میرآخور به صورت مشترک تهیه و تنظیم 

شده ولی نقش پررنگ ایده های ایشان را در سرتاسر این آثار می توان مالحظه کرد.
 به منظور قدردانی از پژوهش های موثر دکتر میرآخور، بانک توسعه اسالمی در سال 2003 جایزه 
اقتصاد اس��المی خود را مشترکاً به ایش��ان و محسن خان اهدا کرد. همچنین نشان قائد اعظم که از 

نشان های مهم پاکستان است در سال 1997 به وی اهدا شده است.
نکته ای را که در پایان الزم به یادآوری می دانم آن ا ست که متاسفانه نه تنها امکان استفاده از چنین 
ظرفیت هایی در داخل کشور فراهم نیست، بلکه مایه تاسف بیشتر آن است که استادانی هم که سال ها 
در زمینه اقتصاد اسالمی مطالعه، تحقیق و تدریس در دانشگاه های داخل داشته اند، ناگزیر جالی وطن 
کرده و به کشورهای اسالمی و غیراسالمی دیگر مهاجرت و در آنجا مطالعات اسالمی خود را پیگیری 
کرده و با اس��تفاده از حضور آنان، کشورهایی همچون مالزی افتخار پرچمداری و پیشتازی مطالعات 

اقتصاد اسالمی را از آن خود کرده است.

بعدی را بر عهده داشتند که با توانمندی جلسات را اداره کرده و نهایتاً آقای کوهلر آلمانی به 
عنوان مدیر عامل صندوق برگزیده شد.

آقای دکتر میرآخور در صندوق، مجامع اسالمی و اقتصادی از اعتبار خاصی برخوردار هستند. 
این اعتبار نه تنها ناش��ی از جنبه های علمی ایش��ان، بلکه ویژگی های اخالقی ایش��ان همچون 

سعه صدر و رعایت اصول اخالقی است.
 عالوه بر ویژگی های پیش گفته، تقید ایشان به نماز اول وقت و نماز جمعه قابل اشاره است. 
اینجانب خاطره نمازهای جمعه ای که ایشان به عنوان امام جماعت در ساختمان مرکزی صندوق 
بین المللی پول برگزار و خطبه های نماز را به شیوایی به زبان انگلیسی ایراد می کردند، فراموش 
نمی کنم. ایشان ضمن باال بودن دانش اقتصاد و بانکداری و مالیه اسالمی، شخصی متواضع بوده 
و به افراد پایین دست توجه خاصی دارند. ایشان مسلط به زبان های انگلیسی و عربی هستند و نثر 
بسیار شیوایی دارند. بنده در مدت دو سالی که در صندوق بین المللی پول در خدمت شان بودم 

تجربیات بسیاری کسب کردم.
آقای دکتر میرآخور بعد از بازنشس��تگی از صندوق به کارهای مطالعاتی و دانش��گاهی ادامه 
داده اند و در سال 2010 دانشگاه علوم اسالمی مالزی )INCEIF( اولین کرسی در زمینه مالیه 

اسالمی را در اختیار ایشان قرار داد.
با توجه به ویژگی ها و توانایی های منحصر به فرد ایشان الزم است کشور از توانمندی های ایشان 
بیش از پیش اس��تفاده کند؛ به عنوان سخنران، مدرس خصوصاً در زمینه های بانکداری و مالیه 

اسالمی و سازمان های بین المللی همچنین در مجمع تقریب مذاهب اسالمی.
در خاتمه از خداوند متعال برای ایشان سالمت و تداوم توفیق در خدمت به کشور، اسالم و 

جامعه بین المللی مسئلت دارم.

اقتصاددان مسلمان 

اخالقواعتبار

عالج بحران، بازگشت به اقتصاد اسالمی است

  محمدرضا جاجیان  
 صاحب نظر بانکی

 صادق بختیاری  
 اقتصاددان
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