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اقتصـاددان     چهــــره

فصلنامه تازه های اقتصاد    بهار 1392    شماره 139

از اینکه فرصتی دست داد تا برای بزرگداشت پروفسور عباس که چند سالی است وی را 
می شناسم، چند خطی بنویسم بسیار خرسندم. پروفسور عباس به عنوان اولین صاحب  کرسی 
مالیه اسالمی به مرکز بین المللی آموزشی مالیه اسالمی )INCEIF( آمد. عملکرد ها گواه 
آنند که اینسیف، دانشجویانش، استادانش، جامعه مالیه اسالمی در مالزی از این انتصاب حظ 
وافری برده اند. عباس دیدگاه جدیدی را از درک مالیه اس��المی برای ما به ارمغان آورد. وی 
با توجه به اشرافی که به این مکتب فکری دارد برتری های مالیه اسالمی را نسبت به مالیه 
متعارف به همگان نش��ان داد. بدیهی است این توانایی، از درک عمیق وی نسبت به قرآن، 

اقتصاد و مالیه نشأت گرفته است.
از نظر ش��خصیت، پروفس��ور عباس از معدود افرادی است که توانایی در تحلیل کمی، 
نظریه پ��ردازی اقتصادی و دانش قرآنی مذهبی را یک جا در خود جمع کرده اند. طرفه آنکه 
همه این توانایی ها در فردی جمع شده است که بسیار متواضع است. اساساً خضوع و فروتنی 

وی، او را کامالً متفاوت می کند.
پروفسور عباس مردی افسانه ای است که با سختکوشی، در کارهای روزمره نیز مشارکت 
فراوان دارد. ما همه در اینسیف مدیون این مرد متواضع هستیم که از ایران به ما رسیده است. 

از خداوند سبحان برای وی رحمت و عمر با عزت می طلبم تا بیش از این از وی بیاموزیم.

در س��ال 1350، پ��س از پایان تحصیالت در انگلس��تان با تنی 
چند از دوس��تان به ایران بازگشتیم. با معرفی چند تحصیل کرده 
انگلی��س که قبل از ما به ایران بازگش��ته بودند، از مهرماه همان 
سال به ش��کل حق التدریسی در مدرسه عالی دختران، که امروز 
دانشگاه الزهراست، تدریس را شروع کردیم. خدمت نظام وظیفه 
را نیز در آنجا گذراندیم و پس از آن به شکل قراردادی استخدام 
ش��دیم. بعد از انقالب آقای دکتر حسین نمازی ریاست دانشگاه 
را عهده دار شد و آقای دکتر عباس میرآخور که تازه از آمریکا به 
ایران آمده بود، معاون آموزش��ی و پژوهشی این دانشگاه شد. چون هر دو فارغ التحصیل رشته 
اقتصاد بودند دانشکده اقتصاد را در این دانشگاه پایه گذاردند. دکتر جمشید پژویان که چندی 
قب��ل از آمریکا آمده ب��ود، دکتر توتونچیان، دکتر پورمقیم، دکتر میرآخور، دکتر باهر و من به 
دانشجویان این رشته درس می دادیم. دکتر میرآخور در آمریکا مرتبه استادی داشت و مقاالت 
علمی بسیاری در زمینه های مختلف به خصوص اقتصاد اسالمی با پروفسور محسن خان استاد 
پاکستانی تبار نوشته بود. پایه گذار دانشکده اقتصاد الزهرا و مدیر گروه اقتصاد دکتر میرآخور بود. 
رفتاری بس��یار صمیمی و دوستانه داش��ت و مورد احترام همه همکاران بود. این دانشکده که در 
مقایسه با دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و شهید بهشتی بسیار جوان بود، توانست به سرعت رشد 
کند و امروز تا سطح دکترا دانشجو بپذیرد. شکل گیری و توسعه دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا ناشی 
از درایت و کوشش و تالش دکتر میرآخور است. با وجود اینکه مدت زمانی طوالنی است که از ایران 
به آمریکا بازگشته همیشه در یاد و خاطره دوستان و آموزش دیدگان دوره های اول رشته اقتصاد در 

دانشگاه الزهرا باقی مانده است.

با دکتر میرآخور در ابتدای ش��روع دوره کارشناسی 
ارشد رشته علوم اقتصادی به واسطه دکتر سید کاظم 
صدر در س��ال 1374 که برای کاری به ایران آمده 
بود آش��نا ش��دم. از آن زمان تا اواسط دهه 80 که 
در حال بازنشس��تگی بود تا اکنون که دیگران قدر 
او را بیش��تر از ما دانس��تند و از وجودش در سطح 
دوره ه��ای بین المللی بهره می برند چند بار خدمت 
ایشان رسیده ام. با توجه به عالقه ای که به قم داشت 
دوست داشت به قم بیاید ازهمین رو در همان زمان به پیشنهاد دکتر صدر دانشگاه مفید از 
ایشان دعوت به همکاری به عنوان هیات علمی کرد ولی متاسفانه با  عدم قبول بازنشستگی 

ایشان  دوباره به صندوق بین المللی پول برگشت. 
مش��ورت ایشان به همه عالقه مندان به اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران و کمک در تهیه 
منابع  حتی ارس��ال آن با دشواری زیاد برای کسانی که درخواستی داشتند از خصوصیات 
ایشان است. مقاالت بسیاری را برای استفاده دانشجویان و استادان به قم ارسال کردند که 
در کتابخانه دانشگاه مفید قابل استفاده است. تسلط ایشان به مجموعه کارهای اقتصادی که 
در سطح جهان انجام می شود با عث شده مشورت های ایشان کاربردی و به روز باشد. مقاالت 
تحقیقی متعددی را در زمینه روش اقتصاد اس��المی و سیر تحوالت اندیشه های متفکران 

اسالمی به خصوص اندیشمندان مکتب اهل البیت به نگارش در آوردند. 
دکتر میرآخور اعتقاد جازمی به اقتصاد اسالمی داشته و دارد و این ناشی از اعتقاد راسخی 
اس��ت که به اسالم و توانایی آن در حل مشکالت زندگی دنیا و آخرت دارد. توصیه اکید او 
به طالبی که اقتصاد می خوانند آن بوده است که شناخت مبانی اقتصاد اسالمی مثل سود و 
انگیزه های اخالقی مهم ترین مسائل اقتصاد اسالمی است و تا زمانی که مبانی به دقت حل 

نش��ود الگو سازی و ارایه مدل کارساز نیس��ت. افراد زیادی هستند که قدرت ارائه مدل های 
ریاضی را دارا هستند ولی ارائه مبانی که بتوان در مدل ها از آن استفاده کرد از عهده کسانی بر 
می آید که با مبانی دینی به خوبی آشنا باشند. از این رو ضمن توجه به حل مشکالت جامعه 
اسالمی که در پی عمل به مدل های اقتصاد اسالمی است برای تدوین اقتصاد اسالمی به عنوان 
یک رشته علمی جدید و معرفی آن به جهان مباحث مربوط به مبانی عقلی و مکتبی باید 
به دقت تدوین و تنظیم شود و گرنه با ترسیم تعدادی نمودار و منحنی تفاوت اصیل اقتصاد 
اسالمی با مکتب سرمایه داری یا دیگر مکاتب معلوم نمی شود. اندیشمندان غربی عالقه دارند 
تفاوت های مبنایی معلوم شود و گر نه آنان استاد ارائه مدل های متنوع خرد و کالن هستند. 
از دیدگاه های ایشان در مورد نظام مطلوب مالیاتی و مزایای نظام مالیاتی اسالم و لزوم توجه 

به آن استفاده کرده ام. 
 از خداوند دوام توفیقات استاد گرامی را خواستارم و امید دارم دانشگاه های ایران از وجود 
ایشان استفاده کند یا بیشتر از قبل بهره مند شود. بهره گیری از نمادهای علمی و سرمایه های 
نمادین رمز موفقیت یک جامعه است و انتظار پیشرفت جامعه ای که از اندیشمندانش در اوج 
پختگی بهره نمی برد و آن را به راحتی در اختیار دیگران قرار می دهد بیهوده است. میرآخور 
می تواند با نفوذی که در میان محققان جهان اسالم و بین المللی دارد به خوبی همایش ها، 
کارگاه ها، تحقیقات و رشته های گس��ترده ای را حمایت کند و ایران را در رسیدن به قطب 
علمی اقتصاد اسالمی در منطقه و جهان اسالم چند قدم به پیش ببرد. امید است به لطف 
الهی در دوران حیاتمان ش��اهد تحول در کیفیت بهره مندی از راست قامتان علمی کشور 
باش��یم و به یک جلسه اعطای تقدیرنامه بسنده نکنیم. یادمان باشد در ایران امثال چنین 
خادمانی به مکتب اهل بیت کم نبوده و نیستند )منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر(، 
برخی خدمت خود را به پایان رساندند و برخی منتظر فرصت برای تکمیل تالش و خدمت 

خود هستند. 
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