سخن سردبیر
شهید دكتر بهشتي به مثابه كارآفرين خطمشي عمومي
در سالهاي اخير مطالعات در حوزه خطمشيگذاري عمومي ،كارآفرينان را بهعنوان محور و
نقطه ثقل الگوهاي نظري طراحيشده براي تدوين خطمشي مورد توجه قرار داده است.

1

كارآفريني خطمشي 2مفهومي است كه بهدنبال تبيين تغيير خطمشي متناسب با فرصتهاي نوپديد
است و فعاليتهاي كارآفرينان خطمشي بهعنوان عاملين تغيير ،در پژوهشهاي مختلف ( Crowley,

)2003; Kingdon, 1984/1995; Mintrom, 2000; Roberts & King, 1991; Weissert, 1991
مورد توجه قرار گرفته است .از ديدگاه مينتروم و نورمن 2002( 3ميالدي) ،كارآفريني خطمشي
داراي چهار عنصر اساسي است كه عبارت است از" :تيزفهمي و ذكاوت اجتماعي ،تعريف مسئله،
تيمسازي و هدايت برمبناي نمونهها و قاعدههايكلي" .4مينتروم در مطالعات خود دريافت كه
برخي كارآفرينان خطمشي از برخي ديگر در شبكهسازي و عمل در قالب آن (كه مرتبط با
تيزفهمي و تيزهوشي اجتماعي است) اثربخشتر هستند و براي ارتقابخشي و محافظت از ائتالفات
(كه مرتبط با تيمسازي است) ،ازكارآمدي بيشتري برخوردارند .كينگدون )1225/1294( 5استدالل
ميكند كه كارآفرينان خطمشي براي پيشبرد تغييرات در خطمشيها از "پنجرههاي فرصت"

6

استفاده ميكنند 7.ديالن هندرسون 9بر اين باور است كه امروزه كارآفرينان خطمشي بهعنوان
بازيگران كليدي ،نقش مهمي در ظهور موضوعات سياستهاي عمومي نوآورانه ايفا ميكنند .وي در
مطالعات خود با استفاده از نظريه نهادي ،ايدههاي جديد خطمشي براي خدمات نوآورانه را با
بررسي تعامل بين زمينه نهادي و راهبردهاي كارآفرينان خطمشي مورد بررسي قرار ميدهد .وي با
– 1. Ana Cláudia Niedhardt Capella (2012), XXII World Congress of Political Science
 “Reordering Power, Shifting Boundaries”. International Political Science Association - IPSAMadrid, July 8-12, p.2
2. Policy Entrepreneurs
3. Mintrom and Norman
"4. "Displaying social acuity, defining problems, building teams, and leading by example
5. Kingdon
6. Windows of Opportunity
7. Michael Mintrom and Phillipa Norman (2009),Policy Entrepreneurship and Policy Change,
The Policy Studies Journal, Vol. 37, No. 4, p.649-652.
8. Dylan Henderson
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تكيه بر بينشهاي نظريه نهادي ،استدالل ميكندكه كارآفرينان خطمشي در يک زمينه چند بعدي
فعاليت ميكنند و رويههاي عملياتي چندسطحي براي توسعه خطمشي وموقعيت اجتماعي بازيگران
را دنبال ميكنند 1.هولوكومب 2كارآفرينان خطمشي را در قالب كارآفريني سياسي 3مورد بررسي
قرار ميدهد و بر اين باور است كه كارآفريني سياسي وقتي اتفاق ميافتد كه فرد ،فرصتهاي
كارآفرينانه سياسي را مشاهده و دست به اقدام ميزند 4.رابرتز و كينگ ،5كارآفريني دولتي 6را
فرآيند معرفي نوآوري (زايش ،تبديل و اجراي ايدههاي جديد) در درون بخش دولتي توصيف و
كارآفرينان خطمشي را نوعي از كارآفرينان دولتي قلمداد ميكنند 7.ويلي ،پوتز و ماير 9در
مطالعات خود ،كارآفرينان خطمشي را كارآفرينان حكمراني 2نامگذاري ميكنند و بر اين باورند
كه كارآفرينان حكمراني از طريق خالقيت و نوآوري ،هوشياري نسبت به فرصتها و تمايل به
سرمايهگذاري در منابع شخصي و خطرپذيري ،به فرآيندهاي توسعه جامعه كمک ميكنند و از
طريق شبكهسازي ،پافشاري بر مذاكره و ظرفيتسازي براي اقدام ،در سطوح مختلف دولتي
حضوري فعال دارند 10.مروري بر ادبيات كارآفريني خطمشي عمومي و مشخصههاي كليدي
كارآفرينان خطمشي ،ناخودآگاه توجهات را بهسوي سياستمدار و دولتمردي بيبديل در سپهر
سياسيكشورمان معطوف ميسازد كه بدون مبالغه بايد اعتراف كرد ،با بررسي سلوك رفتاري او
ميتوان ادبيات كارآفريني دولتي ،سياسي و خطمشيعمومي را ارتقا بخشيد و با بيان مصداقهاي
رفتاري وي ،اين مفاهيم علمي را غنايي دوچندان بخشيد .اين كارآفرين خطمشي كسي نيست جز
1. Dylan Henderson (2019), Policy entrepreneurship in context: Understanding the emergence
of novel policy solutions for services innovation in Finland and Ireland, Science and Public
Policy, Volume 46, Issue 5, P.668.
2. Holocombe
3. Politics Entrepreneurship
4. Randall. G. Holocombe (2002) , Political Entrepreneurship and the Democratic Allocation
of Economic Resources, The Review of Austrian Economics, 15:2/3, p. 143.
5. Roberts and King
6. Public entrepreneurship
7. Nancy C. Roberts, Paula J. King(1991),Policy Entrepreneurs: Their Activity Structure and
Function in the Policy Process, Journal of Public Administration Research and Theory,
Volume 1, Issue 2, p. 147.
8. Yasmine Willi, Marco Pütz, Heike Mayer
9. governance entrepreneurs
10. Yasmine Willi, Marco Pütz, Heike Mayer, 2018. "Policy Entrepreneurship and Regional
Development ," Diskussionsschriften credresearchpaper 21, Universitaet Bern, Departement
Volkswirtschaft – CRED, p.1.
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آيتاهلل دكتر سيد محمدحسين حسيني بهشتي .شهيد بهشتي به دليل ويژگيهاي بارز مديريتي و با
تدبيري اعجابانگيز ،قافله انقالب را از گردنههاي سترگي چون تدوين و تصويب قانون اساسي (به
عنوان ابرخطمشي جمهوري اسالمي) ،الگوسازي در جهت نهادسازي و ايجاد تشكلهاي حزبي و
بسياري از مواضع دشوار ديگر عبور داد و بيترديد نقشي بسيار موثر و تعيينكننده در روند ايجاد و
تثبيت ساختار نظام جمهوري اسالمي ايفا كرد .تعريف درست و اصولي از شهيد بهشتي اين است
كه بدون اينكه به دامان اسطورهسازيهاي بيمالك بيفتيم كه جز بهكار ثبت در تاريخ نيايند؛ ايشان
را در كنار خود بنشانيم و با مددگرفتن از انديشهها ،تجربهها و عملكردهايش ،در تصحيح مسير
جامعه خويش و خويشتن خويش بويژه در حكومتداري و خطمشيگذاري اقدام شايسته به عمل
آوريم .در اين نوشتار كوتاه تالش گرديده تا با بهرهگيري از مصاحبههاي انجامشده با مقام معظم
رهبري)مدظله العالي( و شخصيتهاي سياسي كه سابقه همكاري نزديک با اين شهيد بزرگوار را
داشتهاند ،1الگويي از كارآفريني خطمشي مرتبط با مشخصههاي رفتاري شهيد بهشتي به مثابه يک
كارآفرين خطمشي عمومي ارائه شود (نمودار  )1و سپس با استناد به ديدگاه روايتگران ،هر يک
از مؤلفههاي اثرگذار بر كارآفريني خطمشي عمومي تبيين گردد.
شخصیت کارآفرینانه :شهيد بهشتي در كنار آگاهي از معارف اسالمي ،با وجوهي از
انديشههاي غربي نيز آشنايي داشت و سخنوري توانا و نويسندهاي خوش قلم بود .او صاحب
چهرهاي جذاب و قامتي بلند و حسن خلقي آميخته با رأفت و مهرباني و داراي سعه صدر
و انصاف و برخوردار از صبر و متانت بود .روحيهاي با نشاط و اميدوار داشت و در نظم و انضباط
و مديريت نمونه بود و به برگزاري نماز در اول وقت تقيد خاصي داشت .بر اساس مطالب بيان شده
توسط روايتگران ،ميتوان ويژگيهاي شخصيتي شهيد بهشتي را در قالب موارد ذيل بيان نمود:
 .1آينده نگري :حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :به روزمرگي سرگرم نمي شدند و هميشه
افكار بلند مدتي داشتند .يعني آينده نگر و دور انديش بودند و مسائل را به صورت كالن ميديدند،
نه اينكه با مسائل به صورت روزانه و جدي برخورد كنند.
 .2بندگي متعبدانه :حضرت آيت اهلل خامنهاي ميگويد :ويژگي تعبد در روحيه شهيد بهشتي
 .1مطالب مربوط به مصاحبهها از ماهنامه شاهد یاران ،شماره  ،8اقتباس شده است که در سال  1881در قالب ویژهنامه شهید
بهشتی منتشر شده است.
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بهميزان بسيار زياد وجود داشت .نمازخواندنش يک نماز خواندن متعبدانه بود .در برخوردهاي ديني
آدمي بودند كه واقعا معلوم بود كه قصد دارند مو به مو احكام اسالمي را رعايت كنند.

شخصیت كارآفرينانه

تیمسازی و

نهادسازی كارآفرينانه

ايجاد شبکه انساني

كارآفريني
رهبری كريزماتیك

خطمشي عمومي

تابآوری اجتماعي
در فرآيند خطمشي

مسئلهشناسي

مديريت دوگانههای

كارآفرينانه

كارآفريني

نمودار  .1الگوی كارآفريني خطمشي مرتبط با مشخصههای رفتاری شهید بهشتي به مثابه يك كارآفرين
خطمشي عمومي

 .3ابتكار :حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :شهيد بهشتي به اعتراف دوستان و دشمنان ،آدمي
بسيار مبتكر بودند .در حقيقت ايشان مظهر ابتكار بودند و هميشه حرف و پيشنهاد نو داشتند و خيلي
اوقات حرف و پيشنهاد ايشان محور بحث و فعاليت جمع ميشد.
 .4پشتكار :حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :وقتي تشخيص ميدادند كاري الزم است ،انجام
ميدادند .مثال اگر الزم بود كه پيشنماز مسجدي باشند ،مطمئنا اين كار را انجام ميدادند و همه
وظايف پيشنمازي مسجد را به عهده ميگرفتند.
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 .5حلم و بردباري :حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :شهيد بهشتي به معناي حقيقي كلمه،
حليم بود .جنبه داشتند و از ظرفيت روحي فوقالعادهاي برخوردار بودند و خيلي دير بر ميآشفتند.
ايشان آدمي بود كه اين تحمل را داشت كه اهانت را با بزرگواري گوش ميداد و در آخر با
استدالل و توجيه به اهانت پاسخ ميداد .ظرفيت نفساني شهيد بهشتي فقط در مقابل اهانتها نبود،
بلكه ايشان در مقابل ستايش و تمجيد هم حليم بودند و خود را گم نميكردند.
 .6اعتماد به نفس :حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :كمتر كسي را ديدهام كه مثل شهيد
بهشتي ،به خودش متكي باشد .اگر مثال چنانچه به ايشان ميگفتند كه شما را براي رياست كل دنيا
در نظرگرفتهايم ،هيچ احساس نميكردند كه كوچکتر از اين هستند .ممكن بود بگويند وقت
ندارم ،ولي هيچ وقت احساس ضعف نميكردند و آماده بودند با هر نوع مشكلي روبهرو شوند و
آن را دفع كنند.
 .7هوشياري مجتهدانه و كارآفرينانه :حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :شهيد بهشتي آدمي
عاقل ،متين ،منطقي و هوشيار بودند و با مسائل با دقت كامل و ظريف برخورد ميكردند .هيچ
موردي كه بتوان بهعنوان كم هوشي و ساده لوحي تعبير كرد ،در ايشان نبود .بسيار سريعاالنتقال
بودند و با بكارگيري عقل ،با سرعت و دقت ،مسائل را جمعبندي ميكرد و گاهي دو حرف ضد
هم را كه مطرح ميشد ،بهنوعي جمعبندي ميكرد كه دو طرف راضي ميشدند .آقاي بهشتي واقعا
يک مجتهد بود و اجتهاد يعني قدرت جمعبندي بين ادله و دالئل مختلف.
 .9خطرپذيري :حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :شهيد بهشتي آدم بسيار عجيبي بودند و جا
دارد كه اين مسائل در مورد اخالقيات ايشان بحث شود كه ايشان چه آدم سنتشكن و مستقلي
بودند و با كارهاي ناآشنا ،آشنا ميشدند .حضرت آيتاهلل خامنهاي در جاي ديگر به خطرپذيري
حسابگرانه ايشان اشاره ميكنند :شهيد بهشتي بسيار محاسبهگر بودند؛ يعني جريانات را به تصادفات
و اتفاقات واگذار نميكردند.
 .2خستگيناپذيري:حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد:شهيد بهشتي هيچ وقت خسته نميشدند.
ايشان عالوه برمسئوليتهاي متعدد ،هميشه مورد مشورت افراد مختلف قرار ميگرفتند ،ولي با وجود
اين ،هيچ وقت كسي نديد كه آقاي بهشتي از خستگي گله كند.
 .10نزاكت :دكتر سيد عليرضا بهشتي ميگويد :وقتي در ماجراي  14اسفند كه آقاي بني صدر
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در دانشگاه تهران سخنراني معروف خود را كرد ،در خانه نشسته بوديم و گزارش آن رويداد را از
تلويزيون مشاهده ميكرديم .به چهره شهيد بهشتي نگاه ميكردم و ميديدم بسيار آرام و با نهايت
دقت تماشا ميكنند .يكي از بستگان ما كه در آنجا حضور داشت ،حرف نه چندان جالبي در مورد
بنيصدر زد .شهيد بهشتي بالفاصله موضعگيري كردند و با نهايت متانت و ادب گفتند اجازه
نميدهم اين نوع حرفها درباره ايشان زده شود .ما حتي اگر با رفتار و شيوه مديريت ايشان
مخالفيم ،ولي او مسلمان است و نبايد در بارهاش به اين شكل حرف زد.
 .11تحولگرايي و سنتشكني :حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :اصوال روح كارهاي
تحقيقاتي شهيد بهشتي ،تشكيل يک جامعه آرماني و ايدهآل بود ،ولي آن جامعه را چه كسي
ميخواهد اداره كند و بگرداند .در اينجا بود كه شهيد بهشتي متوجه نياز به يک نيروي انساني
كارآمد شد .اولين كاري كه به ياد دارم كه ايشان انجام دادند ،تأسيس مدرسه دين و دانش در
سالهاي  37و  39در قم بود .اين مدرسه را ايشان با كمک بعضي از بزرگان قم بنا نهادند و خودشان
هم رئيس آن شدند .اين كار بسيار غير معمول بود .ايشان هم رئيس دبيرستان بود و هم دبير زبان
انگليسي .يک طلبه قاعدتاً دبير زبان انگليسي نميشود و اين مسئله بسيار جالب بود.
 .12خوداتكايي :حجتاالسالم سيد هادي خسروشاهي درباره شهيد بهشتي ميگويد :تا آنجا
كه من يادم است ايشان ابداً اهل ماديات نبود و در دبيرستان و دانشگاه تدريس ميكرد و هرگز از
وجوهات شرعيه استفاده نميكرد و خودش كار ميكرد و زحمت ميكشيد.
 .13سادهزيستي :حجتاالسالم روحاهلل حسينيان اين جمله را از شهيد بهشتي نقل ميكند" :با
آنكه خانهاي راكه در قلهک دارم،هفت سال قبل از پيروزي انقالب خريدهام و ربطي به مسئوليتهاي
پس از انقالب من ندارد ،احساس كردم كه بايد به جنوب شهر و جايي بروم كه مردمش براي
انقالب بيشترين هزينه را دادهاند و بنابراين به خيابان ايران رفتم".
 .14خبرگي :استاد علي دواني ميگويد :شهيد بهشتي چهار زبان را خوب ميدانست (انگليسي،
آلماني ،عربي و )...و كتابخانهاي داشت كه بيشتر كتابهايش به زبان خارجي بود .ميديدم كه پس
از نماز جماعت كه در خانهاش واقع در قلهک با جمعي از تحصيلكردهها برگزار ميكرد؛
مهندسين و دكترها بر سر واژههاي آلماني يا انگليسي با او بحث ميكردند و از او نظر ميخواستند
كه بهراستي براي من بهعنوان هملباس او غرورآفرين بود.
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 .15بصيرت :شهيد بهشتي در انتهاي نامه خود به امام خميني در سال  1352كه در خصوص
شرايط چالشي آن روز كشور بود ،مينويسد :امام عزيز به خدا سوگند تحمل اين وضع براي
فرزندتان بس دشوار است كه چهره افسرده اينها را ببينم و نداي ياللمسلمين آنها را بشنوم و تنها
پاسخ اين باشد كه صبر كنيد .من هم صبر ميكنم و في العين قذي و في الحلق شجي (كنايه از
فرمايش امام علي در خصوص شرايط بعد از سقيفه در خطبه سوم نهج البالغه دارد كه ميفرمايد:
پس صبر كردم درحالي كه خواري در چشم و استخواني در گلويم بود) .اين روزها مكرر با خود
ميانديشم كه اي كاش زير بار اين مسئوليت سنگين كه با تأكيد بر عهدهام نهاديد نبودم ،تا
ميتوانستم به كمک آنها الاقل فريادي برآورم ،زيرا فرياد از يک طلبه زيبنده است ،اما از يک
مسئول انتظار اقدام ميرود نه فرياد و اگر اقدام كنم با اين شائبه جگرسوز روبرو ميشوم كه دفاع از
مظلومان نيست ،جنگ قدرت است ميان سران از روي هواها.
 .16نظم گرايي :حجتاالسالم هادي مروي بيان ميدارد كه آقاي بهشتي كارشان از تقيد به
نظم گذشته بود و نظم به صورت ناخودآگاه ،ملكه و جزئي از زندگي ايشان شده بود .خاطرم
هست روزي در شوراي عالي قضايي جلسه داشتيم .ساعت  2بعد از ظهر كه شد ،ايشان فرمودند:
من اندكي ميخوابم و ساعت  2و  10دقيقه دوباره به جلسه برميگردم .هنوز دقايقي از رفتن ايشان
نگذشته بود كه مراجعت كردند .اول تصور كرديم كه ايشان استراحت نكردهاند .اما وقتي ساعت را
نگاه كرديم ،ديديم درست  2و  10دقيقه است .حدس زديم كه احتماالً ساعتي باالي سرشان
ميگذارند كه ميتوانند اينطور بهموقع و دقيق از خواب بيدار شوند .اما وقتي جستجو كرديم،
متوجه شديم ساعتي در كار نيست و ايشان خود را اينطور عادت دادهاند .توجه به نظم و
قانونگرايي در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي ايشان خودنمايي ميكرد و همين تقيد ،براي ما
درسهاي زيادي داشت .دكتر سيد محمدرضا بهشتي ميگويد :شهيد بهشتي آدم بسيار منظمي بود.
اگر كسي مثال امروز از ايشان ميپرسيد چه موقع ميتواند با او گفتگو كند؛ تقويمش را در
ميآورد و ميگفت في المثل ساعت  4و  15تا  4و  30دقيقه روز يكشنبه  15مهر .در آن روز اگر
دير ميرسيديد ،وقت باقيمانده را به شما اختصاص ميداد ،اما از اينكه وقتي خارج از آنچه كه
برايتان تعيين كرده بود به شما اختصاص دهد ،عذرخواهي ميكرد .مالقاتها به شدت حساب و
كتاب و زمان خاصي داشت .گاهي اگر كسي بدون وقت قبلي ميآمد و مرحوم بهشتي در خانه
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بود؛ به يكي از ما ميگفت كه برو بگو پدرم در خانه هست ،ولي نميتواند شما را ببيند .هنگامي كه
افراد ميديدند نميتوانند در نظم مرحوم بهشتي اخالل ايجاد كنند ،بهتدريج ميپذيرفتند كه او
اينگونه فردي است و خود را با نظم او تطبيق ميدادند.
نهادسازی کارآفرینانه :مديران سنتي عالقه وافر دارند كه در سازماني كه ايجاد كرده و به آن
سامان دادهاند ،سالهاي سال در كسوت مديريت باقي بمانند و از تالشهاي خود بهرهبرداري كنند؛
اما مديران كارآفرين ،زماني كه خانهاي را بنا ميكنند ،به فكر ساختن خانهاي جديدند و با پرورش
نيروهاي كارآمد ،تقدير سازمان را به آنها ميسپارند .اين ويژگي كارآفرينان در شهيد بهشتي موج
ميزد .شهيد بهشتي در قبل و بعد از انقالب با رويكرد كارآفريني تأسيسي اقدام به راهاندازي
تشكيالت و نهادهاي مختلف كرده است كه برخي از مهمترين اقدامات نهادي ايشان قبل از انقالب
عبارت استاز :تأسيس دبيرستان دين و دانش با هدف تقويت علمي جوانان مذهبي در1333ش در
قم ،تأسيس «كانون اسالمي دانشآموزان و فرهنگيان قم» ،برنامهريزي و تهيه كتابهاي تعليمات
ديني در سال  ،1342تأسيس مدارس برنامهريزيشده همانند مدرسه حقاني براي طالب در سال
 ،1340سازماندهي و اداره مركز اسالمي هامبورگ در آلمان در سال  1343و ايجاد تشكلي به نام
جامعه روحانيت مبارز تهران در پاييز  1357شمسي .شهيد بهشتي در دوران نسبتاً كوتاه ميان پيروزي
انقالب اسالمي تا زمان شهادت ،با انديشه و تالش بيوقفه درصدد تنظيم و تدوين پشتوانههاي
نظري و قانوني براي نظام جمهوري اسالمي ايران و نيز تشكيل و تأسيس اركان اصلي حكومت
اسالمي بود .در آستانه پيروزي انقالب اسالمي ايران ،رهبري انقالب او را بهعنوان يكي از اعضاي
شوراي انقالب انتخاب كرد و بعد از پيروزي انقالب نيز از مؤثرترين افراد در تنظيم قانون اساسي
بود و به عنوان نخستين رئيس قوه قضائيه در جمهوري اسالمي ايران فعاليت خود را آغاز كرد.
شهيد بهشتي بعد از تشكيل جامعه روحانيت مبارز تهران با همكاري دوستانش ،حزب جمهوري
اسالمي را تشكيل داد و نخستين دبير كل آن شد .شهيد بهشتي در جذب نيروهاي جوان به
فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و تشويق آنان به سازندگي كشور توانايي قابل مالحظهاي داشت و
از اين راه به «كادرسازي» براي جمهوري اسالمي ايران ميپرداخت« .جهاد سازندگي» و نهادهاي
مشابه آن ،به همين جهت ،از پشتيباني و مديريت وي بهرهمند ميشدند .حجتاالسالم سيد محمود
دعايي ميگويد :ويژگي شهيدبهشتي اين بودكه هركانون،مدرسه يا تشكيالتي را كه ايجاد ميكرد؛
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تمام تالشش اين بود كه به قدري آن نهاد ،اصولي و علمي باشد كه بدون حضور ايشان هم بهخوبي
اداره شود .بهمنظور دستيابي به اين هدف ،ايشان عناصري را كشف ميكرد و در اختيار ميگرفت
كه قادر بودند برنامههاي او را ادامه بدهند و سپس فقط نظارت و كنترل داشت .در اين مدارسي هم
كه تازه تأسيس ميكرد ،عناصر برجسته در مديريت و تدريس را با وسواس و دقت و شيوههاي
علمي بهكار ميگرفت و افراد را با شايستگي و بهحق انتخاب ميكرد .ايشان معتقد بود هيچ
تشكيالتي نبايد به فرد منوط باشد ،بلكه بايد بنيان و پايه آن بهقدري محكم باشد كه نتوان در آن
رخنهاي كرد .دكتر سيد محمدرضا بهشتي ميگويد :يادم هست پنجم تيرماه سال  57شهيد بهشتي
بعد از شركت در جلسه جامعه روحانيت مبارز ،ساعت  5بعد از ظهر كه به خانه برگشتيم ،همانطور
كه در بستر دراز كشيده بود ،گفت" :اين شيوه كار به هيچ وجه صحيح نيست .كارها بيش از حد به
من وابستگي پيدا كرده و اين به صالح هيچ كس نيست ".دكتر سيد محمدرضا بهشتي ميگويد:
رويكرد مرحوم بهشتي به فعاليتهاي علمي و اجتماعي درازمدت بود .ايشان هيچ كاري را به شكل
مقطعي انجام نميداد و برايش بسيار طبيعي و عادي بود كه كاري را بكند تا يكي دو نسل بعد بهره
ببرد و معتقد بود اين ازكم ظرفيتي ماستكه تصوركنيم بايد نتيجه كارمان را خودمان ببينيم و مكرر
اين نكته را با افراد و فرزندان مطرح ميكردند كه عمل صالح ،سرانجام جاي خود را باز ميكند و
مهم نيستكه حاصل آن امروز به دست آيد يا فردا و يا در آينده دور .مهم اين است كه نتيجه دقيق
و مؤثري داشته باشد .از همين رو پيوسته به دنبال فعاليتهاي تشكيالتي درازمدت بود و هرجا هم
كه حضور پيدا ميكرد،بهمحض فراهمآمدن حداقل امكانات و زمينههاي مناسب،وارد عمل ميشد.
رهبری کریزماتیك :شهيد بهشتي صاحب چهرهاي جذاب و قامتي بلند و حسن خلقي آميخته
با رأفت و مهرباني بود .دكتر سيد محمدرضا بهشتي ميگويد :مرحوم شهيد بهشتي بهشدت از
اسطوره سازي نفرت داشت و معتقد بود كه با اين كار ،شخصيتهايي را كه بايد در زندگي جاري
جامعه نقش مؤثر داشته باشند ،از دسترس مردم دور ميكنيم و آنان را در مرتبه و مقامي مينشانيم
كه عمالً كارآمدي آنها را در جهت الگوبودن براي جامعه از بين ميبريم .آيتاهلل مهدويكني
ميگويد :تا زمانيكه شوراي انقالب بهصورت رسمي درنيامده بود،رئيس اعم از انتخابي و انتصابي
نداشت ،ولي كسي كه قهرا رهبري ميكرد ،شهيد بهشتي بود؛ چون ايشان يک ويژگي فوقالعاده
داشت كه هر جا بود ،نه با زور كه با توانايي شگفتي كه داشت ،زمام امور را بهدست ميگرفت .او
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فردي بود كه ميتوانست جمع را اداره كند و قهرا جلو ميافتاد و همه هم رهبري او را ميپذيرفتند.
جاللالدين فارسي ميگويد :شهيد بهشتي درمقام مديريت مجلس خبرگان قانون اساسي و مديريت
شوراي مركزي حزب ،برترين مديريت تاريخ انقالب را اعمال كرد .شهيد بهشتي با عاليترين
مديريت ممكن اين مجلس را برگزار كرد ،بهطوري كه هيچكس نتوانست كوچكترين ايرادي بر
مديريت ايشان بگيرد .اگر ايشان مديريت نميكرد ،اين قانون اساسي را نداشتيم .استاد علي دواني
يكي از همكاران شهيد بهشتي نقل ميكند :همينكه شهيد بهشتي از پلههاي وزارت دادگستري باال
ميرفت و در اتاق خود مينشست ،تمام چهارطبقه عظيم وزارتخانه در سكوت فرو ميرفت؛ گويي
شهيد بهشتي يک يک مردان و زنان حاضر در آن چهار طبقه را زير نظر دارد و همه نيز اينطور باور
داشتند .اين خود نمايانگر شخصيت نافذ آن وزنه علمي و نشانه متانت و وقار او بود كه همه احترام
او را پاس ميداشتند.
مسئلهشناسی کارآفرینانه :شهيد بهشتي با بهرهگيري از ويژگيها و ظرفيتهايي كه در خود
ايجاد كرده بود ،در ريشهيابيمسائل و استفاده از فرصتها براي حلمسائل و ترسيم
خطمشيهايآيندهنگرانه ابتكارات ويژهاي داشت .ايشان يكي از اقدامات ريشهاي براي تحقق
حكومت اسالمي را تربيت منابع انساني و بويژه پرورش مديران متعهد و متخصص ميدانست و
براي برطرف كردن اين معضل و مسئله كه علت العلل بسياري از كاستيها و ناكارآمديها قلمداد
ميكرد ،در قبل و بعد از انقالب ،به ابتكارات مختلفي روي ميآورد .كودتاي  29مرداد 1332
شمسي ،دكتر بهشتي را كه در مسائل اجتماعي ذهني پويا و حساس داشت متوجه ضعف نيروهاي
مذهبي كرد .نخستين اقدام او براي تربيت نيروهاي مذهبي كارآمد ،تأسيس دبيرستان دين و دانش
با هدف تقويت علمي جوانان مذهبي در سال  1333در قم بود كه مديريت آن را تا
سال  1342خود وي برعهده داشت .در اواخر دهه سي ،شهيد بهشتي با طرح انديشههاي نو و افكار
اصالحي و انتقادي خود ،درصدد ايجاد تحول و بهبود در حوزه علميه قم برآمد وعالوه بر تأسيس
«كانون اسالمي دانشآموزان و فرهنگيان قم» كه زير نظر شهيد محمد مفتح اداره ميشد ،با
همكاري روحانيوني ديگر توانست روش و برنامه درسي جديدي براي طالب علوم ديني
طراحيكند و با تأسيس مدرسه حقاني آن را به اجرا درآورد و آن را به مثابه پايگاه مهمي براي
تربيت طالب متعهد و انقالبي قرار داد .با اوج گيري مبارزات ملت ايران به رهبري امام
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خميني(قدسره الشريف) در 1356شمسي ،فعاليتهاي شهيد بهشتي رنگ سياسي بيشتري گرفت و
توان و تجربه وي در سازماندهي ،مديريت و جذب نيروهاي متعهد به ظهور رسيد .از جمله نخستين
اقدامات وي همكاري در ايجاد تشكلي به نام جامعه روحانيت مبارز تهران در پاييز 1357
شمسي بود كه خود نيز در هسته مركزي آن عضويت داشت .نامه شهيد دكتر بهشتي به امام
خميني(قدسره الشريف) در سال  1352تصوير روشنتري از مسئلهشناسي و تحليل سياسي جريان
مكتبي خط امام آن روز جامعه ايران را ارائه ميدهد .شهيد بهشتي در آغاز نامه ،امام را به عنوان
استاد و رهبر بزرگوار مورد خطاب قرار ميدهد و در بخشي از نامه به تبيين مبناي اختالف خود با
جريان بنيصدر ميپردازد :دوگانگي موجود ميان مديران كشور بيش از آنكه جنبه شخصي داشته
باشد ،به اختالف دو بينش مربوط ميشود .يک بينش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد ،اجتهادي
كه در عين زندهبودن و پويابودن ،بايد سخت ملتزم به وحي و تعهد در برابر كتاب و سنت باشد،
بينش ديگر در پي انديشهها و برداشتهاي بينابين كه نه به كلي از وحي بريده است و نه آنچنان كه
بايد و شايد در برابر آن متعهد و پايبند ،و گفتهها و نوشتهها و كردهها بر اين موضوع بينابين گواه.
بينش اول در برابر بيگانگان و هجوم تبليغاتي و سياسي و اقتصادي به نظام سخت به توكل بر خدا و
اعتماد به نفس و تكيه بر توان اسالمي و پرهيز از گرفتارشدن در دام داوريها يا دلسوزيهاي
بيگانگان معتقد و ملتزم .بينش ديگر ،هرچند دلش همين را ميخواهد و زبانش همين را ميگويد و
قلمش همين را مينويسد ،اما چون همه مختصات الزم براي پيمودن اين راه دشوار را ندارد ،در
عمل لرزان و لغزان .بينش اول به نظام و شيوهاي براي زندگي امت ما معتقد است كه در عين
گشودن راه بهسوي همه نوع پيشرفت و ترقي ،مانع حل شدن مسلمانها در دستاوردهاي شرق يا
غرب باشد و آنان را بر فرهنگ و نظام و ارزش اصيل و مستقل اسالم استوار دارد .بينش ديگر با
حفظ نام اسالم و بخشي از ارزشهاي آن ،جامعه را به راهي ميكشاند كه خود به خود درها را به
روي ارزشهاي بيگانه از اسالم و بلكه ضد اسالم ميگشايد .بينش اول روي شرايطي در گزينش
مسئوالن تكيه ميكند كه جامعه را بهسوي امامت متقين و گسترش اين امامت بر همه سطوح راه
ميبرد .بينش ديگر بيشتر روي شرايطي تكيه ميكند كه خود به خود راه را براي نفوذ بيمباالتها
يا كممباالتها در همه سطوح مديريت امت اسالمي و حاكمشدن آنها بر سرنوشت انقالب هموار
ميسازد.
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مدیریت دوگانههای کارآفرینی :كارآفرينان در رويارويي با چالشهاي پيش رو ،همواره بايد
بين مؤلفههايي كه ذاتاً نقطه مقابل هم هستند و در عين حال هر دو نيز الزمه كارآفريني هستند،
تعادل برقرار نمايند .يكي از دوگانهها و پارادوكسهايي كه در مبحث كارآفريني دولتي و تعيين
خطمشيهاي كارآفرينانه مطرح ميشود ،تعادل بين استقالل و نوآوري از يک سو و تبعيت از
سلسله مراتب و قانون از سوي ديگر است .يک كارآفرين خطمشي ضمن آنكه براي نوآورانه عمل
كردن در مسئلهيابي و راهحلجويي بايد داراي روحيه استقاللطلبي و ابتكار باشد ،در عين حال بايد
براي تحقق چشمانداز مشترك و اهداف تعريفشده ،در چارچوب سلسله مراتب و قانون عمل
كند .عمل به اين دوگانه كارآفرينيكار بسيار دشواري است كه شهيد بهشتي با روحيه نوآورانه و
واليتپذيري ،بخوبي از عهده آن برآمده است .حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :ايشان آدم
شجاعي بود كه از برخورد واهمه نداشت و با عوامل نادرستي كه در روحانيت آن زمان بود و جزو
سنت نيز شده بود ،برخورد ميكرد .نمونهاي از اين روحيه ،سيماي ظاهري ايشان يعني عمامه،
محاسن و هيئتشان بود .در آن روزها محاسن ايشان خيلي كوتاه و عمامهشان خيليكوچک بود.
اين در حالي بود كه اغلب فضالي همطراز ايشان ،اينطور نبودند .حجتاالسالم هادي مروي نقل
ميكند كه با شهيد بهشتي از قم به تهران آمديم و من رانندگي ميكردم .وقتي به تهران رسيديم
نيمه شب بود و خيابانها خلوت .از خيابان دكتر شريعتي كه آن موقع دروازه شميران نام داشت ،باال
آمديم تا رسيديم به يک چهار راه .من بهرغم آنكه چراغ قرمز بود ،از آن عبور كردم .يک لحظه
متوجه شدم كه ايشان تكان خوردند ،اما در عين حال به من چيزي نگفتند .رسيديم به چراغ قرمز
دوم و همين كه خواستم عبور كنم ،آقاي بهشتي گفتند" :آقاي مروي اگر از اين چراغ هم عبور
كني ديگر نميشود پشت سرت نماز خواند؛ زيرا عبور از چراغ قرمز اول گناه صغيره است و
اصرار بر آن كبيره و موجب سلب عدالت از افراد ميشود .ضمن اينكه من هم از ماشينت پياده
ميشوم ".من كه در آن زمان جوان دو آتشهاي بودم ،گفتم :آقا اينها قوانين طاغوتي است و نبايد به
آنها عمل شود .ايشان با جديت جواب دادند :اتفاقاً انسانيترين قوانين در دنيا همين قوانين راهنمايي
و رانندگي است كه براي حفظ جان من و تو وضع شده و طاغوتي و غير طاغوتي ندارد.
جاللالدين فارسي ميگويد :از لبنان با فردي دوست بودم كه خدمات بسياري به انقالبكرده بود
و توانست در لبنان افراد بسياري را به خط مبارزه وارد سازد .دادگاههاي انقالب كه در قم
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راهاندازي شدند ،يكي از آقايان كه رياست آن را بهعهده گرفت ،اين شخص را به داليل شخصي
تحت تعقيب قرار داد .ديديم روحاني برجستهاي چون او را كه داراي مبارزاتي طوالني است ،اگر
محاكمهكنند ،به او هتک حرمت خواهد شد .در هر حال دستخوش عواطف شدم و به شهيد بهشتي
كه رئيس ديوان عالي كشور بود ،تلفن كردم و شرح مبسوطي از خدمات و مبارزات آن فرد عرض
كردم .شهيد بهشتي يک كلمه حرف نزدند تا من صحبتهايم تمام شد؛ سپس با همان لحن متين و
شمرده گفتند" :آقاي فارسي آيا بهتر نيست كه اصولي عمل كنيم؟ انگار آب يخي روي سر من
ريختند .با عجلهگفتم بله و خداحافظي كردم .آيتاهلل مهدويكني ميگويد :شهيد بهشتي به
قطبزاده و بنيصدر بدبين بودند و هيچكدام اينها را بهعنوان يک فرد صددرصد مذهبي قبول
نداشتند .اما وقتي بحث شوراي انقالب مطرح شد و امام تمايل داشتند اينها در شوراي انقالب
باشند؛ در عين اينكه برايشان مقبول نبود ،پذيرفتند و اين بهخاطر واليتپذيري ايشان بود .در قضيه
رياست جمهوري بنيصدر ،در آنجاهايي كه امام دستور ميدادند حرفي نزنيد ،مخالفت علني
نميكردند .مثال وقتي بين مرحوم رجايي و بنيصدر دعوا شد ،امام يک دورهاي فرمودند هيچكس
حق ندارد حرفهاي اختالفانگيز بزند .از كساني كه بهطور واقعي سكوت كردند ،يكي هم مرحوم
شهيد بهشتي بود .حجتاالسالم روحاهلل حسينيان نقل ميكند كه يكي دو روز پس از صدور فرمان
امام در خصوص منع سخنراني مسئولين براي مهار اختالفات ،نزد شهيد بهشتي رفتم و از بنيصدر
انتقاد كردم .آقاي بهشتيگفت :مگر امام دستور ندادهاند كه اين كار انجام نشود؟ البته دستور امام
در مورد مجالس سياسي و پخش اينگونه اخبار و سخنها در سطح جامعه بود و صحبتهاي
خصوصي را ،آن هم بين افرادي كه به يكديگر اعتماد واثق داشتند ،در بر نميگرفت .ولي ايشان
بهقدري نسبت به دستورات امام تعبد داشت كه حتي در دفتر خودش هم اجازه چنين كاري را
نميداد.
تابآوری اجتماعی در فرآیند خطمشیگذاری :يكي از مؤلفههاي مهم در انسانهاي پيشرو
و مدني ،ويژگي تابآوري اجتماعي است كه بر اساس آن ،افراد بههنگام رويارويي با تجربههاي
پرتنش و چالشزا،با بهرهگيري از ظرفيت وجودي خود،به بهترين شكل برآن غلبهكرده و به
زندگي عادي با شرايط قبلي و يا حتي بهتر از آن بر ميگردند .نقل قولهاي روايت شده از شهيد
بهشتي بيانگر تابآوري اجتماعي منحصربفرد ايشان است .دكتر سيد محمدرضا بهشتي ميگويد:
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مرحوم بهشتي با حداقل مشتركات ميتوانست همكاري را شروع كند و پيوسته ميگفت اگر
بخواهيد با فردي يا جمعي صددرصد اشتراك داشته باشيد ،در واقع در پي مريد و تابعپروري
هستيد و ايشان بهشدت از اين طرز نگرش گريزان بود .به همين دليل هميشه ميتوانست با افراد
تواناتر از خود كار كند و تمايل نداشت سنگيني سايه خود را بر كسي بيندازد .او هنگامي كه در
مييافت با فردي تواناتر از خود سروكار دارد ،نهتنها موضعگيري نميكرد و دلتنگ نميشد ،بلكه
با نهايت اشتياق و شادماني ،مصاحبت و همكاري با او را ميپذيرفت .دكتر سيد محمدرضا بهشتي
ميگويد :يادم هست هنگامي كه ميخواستيم سركار برويم (من به دبيرستان و شهيد بهشتي به
دادگستري) ،در ميدان هفتتير ،نوجواني بود كه هميشه راس ساعت  7در كنار چراغ قرمز سر
چهارراه ميايستاد و يک روزنامه مجاهد ارگان سازمان مجاهدين را باال ميبرد و فرياد ميزد:
"خيانتهاي بهشتي" .زمستان و تابستان هم برايش فرقي نميكرد .مدتي كه گذشت ،مرحوم بهشتي
گفتند" :فالني ببين اين نوجوان چه همت خوبي دارد .او واقعاً با آدمهاي بيانگيزه فرق ميكند و
در مسيري كه انتخاب كرده ،بسيار جدي است ".مرحوم بهشتي از اين جور خصلتها بسيار
خوشش ميآمد .او ويژگيهاي مثبت را حتي در دشمنان خود تحسين ميكرد .آقاي حسين صفار
هرندي ميگويد :در آزادانديشي ،انصاف و تيزبيني شهيد بهشتي همين بس كه هنگامي كه
ميخواستند نخستوزير را انتخاب كنند و بسياري از چهرهها مطرح شدند؛ شهيد بهشتي با نهايت
شهامت گفت" :اگر مسعود رجوي داراي افكار التقاطي و منافقانه نبود ،از نظر قدرت اجرايي و
توانايي سازماندهي ،فرد بسيار مناسبي براي احراز اين شغل بود ".انسان خود به خود به ياد حضرت
مسيح (ع) ميافتد كه در رويارويي با الشه سگي كه همه از آن اظهار انزجار ميكردند؛ فرمود به
دندانهاي سفيدش نگاه كنيد .شهيد بهشتي بهقدري بزرگوار بودكه حتي در چهره يک منافق ،نكته
مثبت او را كه قدرت سازماندهي بود ،نشان كرده بود .آيتاهلل موسوي اردبيلي درباره شهيد بهشتي
ميگويد :حتي با كسي كه با او غير منصفانه و ظالمانه رفتار كرده بود ،با انصاف و عدل برخورد
ميكرد ...وقتي بنيصدر به فكر فرار افتاد و در مخفيگاهي پنهان شد ،نيروهاي انقالب مژده دادند
كه خانم بني صدر را دستگير كردهايم .اكنون بنيصدر هر جا باشد ،خود را تسليم ميكند .با وجود
آن همه سوابق ،مرحوم شهيد بهشتي سخت بر آشفت و گفت" :ما حق نداريم يک زن را دستگير
كنيم ،در حالي كه هيچ تقصيري ندارد ،اال اينكه زن بني صدر است و شوهرش بهخاطر خيانت به
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كشور تحت تعقيب است ".و دستور داد كه فوراً او را آزادكنند.حجتاالسالم مسيح مهاجري
ميگويد:مجلس خبرگان را در واقع شهيد بهشتي اداره ميكرد .تمام مكتوبات مجلس خبرگان
نشان ميدهد كه مرحوم بهشتي حتي در يک مورد هم با پرخاش جوابكسي را نداده است .او بر
اعصابش مسلط و متكي به اصول بود .مرحوم بهشتي با همه برخورد مؤدبانه داشت و در جلسات
شوراي مركزي حزب ،پيوسته به همه توصيه ميكرد كه حتماً در گفتهها و نوشتههايشان ،احترام
بنيصدر را نگه دارند .ايشان ميگفت مستدل و منطقي سخن بگوييد نه چماقي .در حالي كه
بنيصدر هيچگونه مراعات نميكرد .مرحوم بهشتي بشدت مقيد به ادب و احترام بود؛ حتي اگر
طرف مقابل ،انسان منحرفي بود .حجتاالسالم مسيح مهاجري ميگويد :از آقاي موسوي اردبيلي
شنيدمكه در شوراي انقالب ،بنيصدر به مرحوم بهشتي جسارت كرد .اصال آدم بيادبي بود و
اهانتآميز حرف ميزد .صورت مرحوم بهشتي سرخ ميشود ،اما جواب جسارت او را نميدهد.
مرحوم بهشتي ميخواست پاسخ بدهد كه اين كار ،امري قانوني است و در جهت مصالح كشور
است .آقاي موسوي اردبيلي ميگويد من حوصلهام از اين همه بي ادبي سر رفت و منتظر نشدم
كه مرحوم بهشتي جواب منطقي به او بدهد ،چون بنيصدر به من هم اهانت كرد .بههمين دليل
قندان سنگي را برداشتم و بهطرف بنيصدر پرت كردم؛ بهطوري كه او از اتاق فرار كرد و نماند كه
به دعوا ادامه دهد .غيرت آقاي موسوي اردبيلي قابل تقدير است و بيادبي بنيصدر هم امر پنهاني
نبود ،ولي مرحوم شهيد بهشتي شيوه رفتارش فرق ميكرد.
تیمسازی و ایجاد شبکه انسانی :تحقق اهداف مهم اجتماعي مستلزم منابعانسانيكارآمدي
است كه در سايه اعتقادات و باورهاي مشترك ،از ظرفيت يكديگر براي دستيابي به هدف استفاده
كنند .با سازماندهي اعضاي تيم در قالب شبكه انساني ،افراد ضمن تبادل اطالعات ،از تجربيات
يكديگر بهره ميبرند و با كمک هم تواناييهاي خود را ارتقا ميبخشند .طبيعي استكه براي
تيمسازي و ايجاد شبكه انساني ،افراد بايد داراي مشخصههاي كارآفرينان باشند تا موجبات تشكيل،
حفظ و ارتقاي كار تيمي و شبكهاي را فراهم سازند .شهيد بهشتي براي دستيابي به هدف متعالي
حكومت اسالمي و ترسيم خطمشيهاي مرتبط با آن در قبل و بعد از انقالب ،اقدام به تيمسازي و
ايجاد شبكههاي انساني كارآفرينانه كرد كه به برخي از آنها اشاره ميشود .حضرت آيتاهلل
خامنهاي يكي از كارهايي كه از شهيد بهشتي ذكر ميكند،كالسي بود كه ايشان تشكيل داد .ايشان
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ميگويد :حدود سالهاي  40و  41ايشان در قم كالسي درست كرد و از سي نفر دعوت كرد كه به
اين كالس بروند و درسهاي جديد از جمله زبان خارجي و مقداري هم علوم فرا گيرند .تركيب اين
سي نفر را من،آقاي رفسنجاني ،مرحوم رباني شيرازي ،آقاي مصباح يزدي و خيليهاي ديگر
تشكيل ميدادند .زماني كه آن وقت مشهد بودم ،همين كالس در سالهاي  43ادامه يافت و شهيد
بهشتي جلسهاي درست كردند براي بحث در باب حكومت اسالمي .يعني آن روزي كه هنوز
مباحث واليت فقيه و حكومت اسالمي از طرف امام امت به صورت فقهي و علمي مطرح نشده
بود ،ايشان يک كنفرانس عظيمي درست كردند تا صاحبنظران و فضال و طالب راجع به مسائل
مربوط به حكومت اسالمي در آن بحث ميكردند .گمان ميكنم از يادداشتهاي اين جلسات،
بعدها در تشكيل حزب استفادههاي زيادي شد .دكتر سيدمحمدرضا بهشتي نقل ميكند كه مرحوم
بهشتي در شناخت افراد ،بسيار زيرك و هوشمند بود .در سررسيدهايي كه از ايشان باقي مانده
است ،غير از ساعات مالقات و برنامههاي مختلف ،پس از مالقات با افراد ،ويژگيهاي آنها را به
شكلي مختصر يادداشت و در پايينآن ذكر شده استكه به نظر من فالن آدم به درد فالن كار
ميخورد .در مراودههاي اجتماعي ،حواسش به همه مسائل بود تا افراد را به شيوه دقيقي شناسايي و
براي جذب آنها در آينده سازماندهيكند.آيتاهلل موسوي اردبيلي درباره شهيد بهشتي ميگويد :در
كاري كه با ديگران انجام داده بود؛ سهم خود را كم و سهم ديگران را مهم و قابل توجه
ميدانست .هيچگاه نشد كه كار ديگران را به خود نسبت دهد يا تالش ديگران را ناديده بگيرد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي ميگويد :ايشان آدمي بود كه در همه مسائل تقريبا صاحبنظر بود .اما
يكي از خصلتهاي ايشان اين بود كه از عقيده خودش در مقابل عقيده جمع صرفنظر ميكرد و
تشخيص جمع را بر تشخيص خودش ارجح ميدانست .وي معتقد بود كه براي عضويت در يک
تشكل ،كسي را بايد انتخاب كرد كه خيلي راحت در جمع حل شود و نظرگروه را بپذيرد.دكتر
حداد عادل ميگويد :در شوراي مركزي حزب ،شهيد بهشتي به عنوان دبير كل ،جلسات شوراي
مركزي را اداره ميكرد .گاه اتفاق ميافتاد نظر خود را درباره موضوعي اظهار ميكردند و پس از
صحبتهاي موافق و مخالف ،رأيگيري ميشد و نظر مخالف نظر ايشان رأي ميآورد .من در
اينگونه موارد در رفتار و طرز برخورد شهيد بهشتي دقت ميكردم و گواهي ميدهمكه هرگز
نديدم ايشان عكسالعملي از خود نشان دهد و به مخالفان خود طعنهاي بزند يا در رأيگيري خدشه
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كند و بخواهد بحث را دوباره مطرح سازد و براي تصويب نظر خود كوشش مجددي بكند .در اين
قبيل موارد ،ايشان بسيار آرام و طبيعي عمل ميكردند و از اصول و ضوابط كار دسته جمعي عدول
نميكردند و به ما درس ميدادند .حجتاالسالم مسيح مهاجري درباره شهيد بهشتي ميگويد:
مطلقنگري را مانع پيشبرد امور ميديد و براي اينكه با كسي همكاري كند ،به حداقل نقاط مشترك
بسنده ميكرد .هرگز نديدم كه كسي را مطلقاً رد يا تأييد كند .ناتواني ما در كسب چنين خصلتي،
سر منشاء بسياري از مشكالت ما بوده است .او چنين نبود و چيزي يا كسي را دربست قبول نميكرد
و پيوسته باب انتقاد عالمانه را در تمامي زمينهها و براي همه افراد باز ميگذاشت و قبل از همه،
انتقاد بر خود را ميپذيرفت.
در مجموع ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه سلوك رفتاري شهيد دكتر بهشتي بهعنوان
نظريهپرداز محوري نظام جمهوري اسالمي ايران كه نقش برجستهاي در تدوين خطمشيهاي كالن
ايفا كرده است ،با مشخصههاي كارآفرينان خطمشي عمومي انطباق كامل دارد .الگويي كه در اين
نوشتار عرضه شد ،ضمن آنكه عناصر و مؤلفههاي جديدي را به عناصر تأثيرگذار بر كارآفريني
خطمشي عمومي افزوده و باعث تقويت ادبيات موضوع شده است ،به مصداقهاي رفتاري شهيد
بهشتي و تبيين عملي آنها پرداخته و فهم كارآفريني خطمشي عمومي را آسانتر كرده است .عالوه
بر اينها ،مطالعه زندگي پر بركت شهيد بهشتي با رويكرد كارآفريني خطمشي عمومي ،دريچههاي
جديدي به روي خطمشيگذاران كشورمان ميگشايد و ميتواند بويژه در موقعيتهاي چالشي
رهگشا باشد.
يادش گرامي باد و روحش قرين رحمت الهي.
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