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سمیرا زمانی |  سیدمرتضی پورعلی 29 سال دارد و 
مسئول گروه تبلیغی بقیه اهلل مازندران است. طلبه حوزه 
علمیه قم است و کارشناسی ارشد رشته مبانی نظری از 
دانشگاه قم دارد. تا این جای کار مانند خیلی از طلبه های 
دیگری است که ممکن است هر روز با آنها روبه رو شویم 
اما از آن جایی می توان او را متفاوت از دیگران دانست که 
مدت سه سال است همراه با طلبه هایی مانند خودش در 
ساحل بابلسر کارهایی انجام می دهند که به نظر عجیب 
می رسند. یکی از کارهایی که امسال زیاد سروصدا به پا 
کرده این است که سه شنبه های تمیز را راه انداخته اند و 
با لباس روحانیت همراه مردم ساحل را از زباله ها پاک 
می کنند. با این روحانی جوان به گفت وگو نشستیم تا 
بیشتر از کارهای گروه تبلیغی بقیه اهلل مازندران بدانیم و 

حاصلش گفت وگویی است که در زیر می خوانید. 
  برای مان از روند شکل گیری گروه تبلیغی 
بقیه اهلل مازندران بگویید، این گروه از چه زمانی 

و با چه هدفی کارش را آغاز کرده است؟
سه سال اســت که در بابلســر همراه با طلبه های 
مازندرانی ساکن قم گروهی به نام گروه تبلیغی بقیه اهلل 
تشکیل داده ایم که زیر نظر دفتر تبلیغات حوزه علمیه 
قم فعالیت می کند. این گروه که 30طلبه آقای جوان 
عضو آن هستند، فعالیت هایش را از  سال 93 در بابلسر 
آغاز کرده است. فعالیت های ما به دو بخش دانش آموزی 
و غیردانش آمــوزی تقســیم می شــود. در بخــش 
دانش آموزی در ایامی مانند تابستان، ماه رمضان یا ماه 
محرم کارهای تبلیغی انجام می دهیــم یا در مواردی 
برای اوقات فراغت فعالیت داریم، مثال امسال تابستان 
200 دانش آموز زیر نظر گروه بودند. برای شان کارهای 
فرهنگی یا تفریحی مانند اردو و از این دست برنامه ها 
داشتیم. بخش دوم فعالیت ما در فضاهای عمومی است، 
بیمارســتان، پارک، جنگل و عمده فعالیت مان هم به 
خاطر فضای شهرستان بابلسر در ساحل است. مازندران 
استان مسافرپذیری است، بابلسر هم به دلیل این که 
نسبت به شهرهای دیگر حجم دریایی بیشتری دارد، 
مســافر زیادتری دارد. ما در این سه سال دیدیم فضای 
دریایی، فضای آماده ای است برای این که کار فرهنگی و 
تبلیغی نویی در آن انجام دهیم. فضای تبلیغی جدیدی 

است. 
  شما طلبه هستید، جامعه به شکل روتین 
انتظار دیدن چنین فعالیت هایی از سمت شما 
در جایی مانند ساحل را ندارد، چطور با این فضا 

کنار آمدید؟
این گونه نیســت که ما طلبه ها تنها برای مسجد یا 
حسینیه باشیم، فضای ساحل با مسجد تفاوت دارد. 

در مســجد و حســینیه مردم ما 
را پذیرفته انــد، ما آنهــا را دعوت 
می آیند،  نمی کنیم، خودشــان 
تفکرشان ساخته شــده است و 
حتی اگر من سخنرانی هم نکنم 
خودشــان با هدف مشــخصی 
آمده اند. مــا دنبال اینها نرفته ایم، 
مســجد و منبری وجــود دارد و 
یک عده می آینــد و به حرف های 
ما گــوش می دهنــد و حتی اگر 
مبحثی در تضاد بــا دین مطرح 
شــود، اعتراض خواهند کرد. اما 
فضای ســاحل این طور نیست، 
کسی ما را دعوت نکرده است که 
برویــم برای مردم حــرف بزنیم، 
فضایی است که تعداد زیادی از آنها 

شــاید اصال ما را قبول ندارند و حتی با تفکر ما مشکل 
داشــته باشــند، بنابراین کار کردن در فضای ساحل 

خیلی فرق دارد و شــاید کسانی که می آیند اصال باید 
روحیات خاصی داشته باشند. ما هم این موضوع  را که 
کنار ساحل حضور پیدا کردیم، وظیفه تبلیغی خودمان 
می دانیم. امیرالمومنین می فرمایند که پیغمبر خودشان 
به دنبال مردم می رفتند و از مشکالت شان می پرسیدند. 
ما هم وظیفه خودمان می دانیم که کنار ساحل برویم 
و با مــردم حرف بزنیم تا فکر نکنند کــه با آنها فاصله 
داریم. از آن طرف هم متاسفانه تفکری میان بچه های 
مذهبی وجــود دارد که فکر می کنند ســاحل برای 
تفکری متفاوت است و مردم برای این می روند که هر 
کاری دل شان می خواهد را انجام بدهند و ما نمی توانیم 
برویم، آدم هایی که اهل نماز و مسجد هستند باید در 
جایی پنهانی تبلیغات خودشان را بکنند. ما با این تفکر 
مخالفت کردیم و به دوستان مان 
گفتیم چرا فکر می کنید ساحل 
فضایی آلوده اســت و انسان های 
دیگر نمی توانند تفریح کنند. ما با 
این هدف در ســاحل حضور پیدا 
کردیــم که یک الگــوی خوب و 
مناسب معرفی کنیم و اصال کنار 
ســاحل به صورت سلبی با مردم 

برخورد نمی کنیم. 
  در مــورد پذیرش مردم 
برخوردها  بگویید؟  برای مان 
بعد از دیدن شما چطور بوده 

است؟
یکی از ائمه جمعه شــهرهای 
بابل از من همین سوال را در مورد 
پذیرش مردم پرسید و من پاسخ 
دادم که در روز قیامت به مــا می گویند که اگر نمازتان 
مورد پذیرش واقع شد، همه اعمال تان مورد قبول است. 

اصال این یک حدیث است، به این معنا که هر عمل خیری 
داشته اید اگر نمازتان قبول نشود هیچ کدام از اعمال شما 
دیده نمی شود. کسانی که این ســوال را می پرسند، در 
جواب شان می گویم که ما شبی نزدیک به 200 نمازگزار 
در ساحل داریم. در ساحلی که ما وضوخانه نداریم، یک 
تانکر آب داریم که همه بــا آن وضو می گیرند، خانم ها 
به راحتی نمی توانند وضو بگیرند. با این حال کســانی 
که صدای اذان را می شنوند برای نماز سراغ ما می آیند 
و به این معناســت که پذیرش وجود دارد و کسانی که 
در ساحل هستند برای نماز می آیند. حتی شاید ظاهر 
بعضی از این افــراد را که ببینید فکر کنید به ظاهر با ما 
فاصله داشته باشــند، مثال از 50 خانمی که در نماز ما 

شرکت می کنند شاید نصف آنها با پوشش مانتو باشند. 
  یعنی شما این تفکر را ندارید که کسانی که 
شبیه شما هســتند حتما در این برنامه همراه 

باشند؟
نه تنها ما این تفکر را نداریم، حتی وقتی مقام معظم 
رهبری به ســفر می روند شاید کســی باشد که برای 
اســتقبال جلو می آید و در ظاهرش انگار با ما نیست، 
اما دلش با نظام است، کشور دین و رهبرش را دوست 
دارد. روزی ما مسابقه ای برای زوج های جوان داشتیم 
و زن و شــوهری در این مسابقه شــرکت کرده بودند 
که ظاهرشان خیلی با تفکر ما فرق داشت و در حالت 
عادی می شد گفت اینها شبیه ما نیستند. یه ربع بعد 
صدای اذان بلند شد و هر دوی آنها در نماز جماعت ما 
شرکت کردند. جالب این جاست که بعد از نماز آن آقا 
مبلغی پول به ما داد و گفت عجب کاری را در ســاحل 
دارید انجام می دهید، این مبلغ را برای کارهای فرهنگی 
این جا هزینه کنید. ظاهر این فرد شبیه ما نبود اما دل 
و تفکرش با مــا بود. ما با ظاهر افــراد جلو نمی رویم و 

ظاهرشان را مانع میان خودمان و آنها نمی بینیم. 

  کمی هم از جزییــات برنامه های هر روز در 
ساحل برای مان بگویید. 

ما هر روز برنامه ای روتین و تعریف شــده برای فصل 
تابستان که مسافر زیاد اســت داریم. امسال 5 برنامه 
داشــتیم. برنامه نخســت تئاتر خیابانی بود که گروه 
نمایشی ما که طلبه نیستند آن را اجرا می کردند. اینها 
هر روز با یــک موضوع مانند طــالق، فضای مجازی، 
اعتیاد، مهریه، سرقت و موضوعات به روز به میان مردم 
می روند. البته ما فضــا را رصد می کردیم ببینیم کدام 
قسمت از ساحل جمعیت بیشتر است. اینها می رفتند 
و سروصدا می کردند، البته مردم نمی دانستند که اینها 
بچه های ما هستند، چون سیســتم صوتی نداشتند. 
نمایــش کامال طبیعی اجرا می شــد و مــردم جمع 
می شــدند. پایان این نمایش یکــی از بچه ها در قالب 
کارشناس به آن سمت می رفت، ما از قبل با بچه های 
گروه نمایش هماهنگ بودیــم و ما را صدا می زدند که 
برای حل موضوع برویم و حاج آقای ما هم چند دقیقه 
توضیح می داد و قضیه را حــل می کرد، آن زمان مردم 
متوجه می شدند که این نمایش است. برنامه بعدی ما 
رادیویی بود. بچه های مــا به صورت زنده آن جا حضور 
داشتند، میان مردم می رفتند، مصاحبه می گرفتند و 
موضوعات مختلف را بررسی می کردند. مثال در روز عید 
غدیر در مورد تفریحات سالم یا در سه شنبه های تمیز 
در مورد محیط زیست با مردم صحبت می کردیم. بعد از 
این که این برنامه تمام می شد برای بچه ها مسابقه برگزار 
می کردیم، بعد برای خانواده ها مسابقه داشتیم و وصل 

به نماز جماعت می شود و تمام. 
  در روز چند نفر درگیر اجــرای این برنامه 

هستید؟ نهاد خاصی از شما حمایت می کند؟
ما در روز 10 نفر درگیر هستیم، 5 طلبه و 5 غیرطلبه. 
این برنامه هم کامال خودجوش و مستقل است و ما از 

طرف نهادی نیامده ایم. 
  از سه شنبه های تمیز صحبت کردید، این کار 
شما خیلی سروصدا به پا کرده است، چه اتفاقی 

افتاد که به این فکر افتادید؟
حضور ما در ساحل به صورت امر و نهی نیست. ما به 
کسی کاری نداریم و همچنان که آمدیم شادی حالل 
را معرفی کنیــم، خودمان هم عمل می کنیم. منی که 
می خواهم بیایم بگویم یک بازی حالل داریم، خودم با 
لباس با بچه ها بازی می کنم. با عمل و رفتار خودمان به 
میدان آمده ایم. از مردم فاصله نگرفتیم و هر مورد دینی یا 
اعتقادی ای باشد خودمان حرف مان را می زنیم و کسی را 
واسطه قرار ندادیم که تو حرف ما را برسان تا کاری انجام 
دهند.  سال سومی است که کنار ساحل حضور داریم. 

هفته ای 5 روز هم آن جا هستیم. به 
نوعی ساحل خانه دوم ما شده است 
و آن قدر به ساحل وابسته هستیم 
که بچه های مــا دو روز نمی آیند 
دلتنگ این جا می شوند. ما متوجه 
شدیم که متاسفانه فضای ساحل 
چقــدر از نظر نظافت بد اســت و 
فضــای بدی را ترســیم می کند. 
جالب این اســت که خود مردم به 
ما اعتراض می کردند که چرا این جا 
به این شکل اســت و زباله ریخته 
شده، مثال فالن ســاحل در فالن 
کشور تمیز است. در ذهن ما بود که 
جدای این که بخواهیم تذکر بدهیم 
و حدیث بخوانیم و صحبت کنیم 
به صورت عملی در این مورد ورود 

پیدا کنیم. ما حدیث داریم کــه مردم را به غیرزبان تان 
دعوت کنید، یعنی با عمل تان نشان دهید که فالن کار 

خوب نیســت. دریا یک نعمت الهی است، در قرآن 41 
بار اســم دریا آمده است. نعمتی است که اهمیت آن بر 
کسی پوشیده نیست. خدا مظهر زیبایی است. این دریا را 
هم آن قدر زیبا خلق کرده که گاهی وقت ها با اشتباهات 
عده قلیلی این زیبایی خدشه دار می شود. مثال در جواب 
ما کسی گفت سطل زباله دور است، این به هیچ عنوان 
توجیه درستی برای این کار نیست. ساحل خانه ما است. 
اگر خود مردم بروند جایی و ببینند زباله ریخته است، 
چه حسی پیدا خواهند کرد؟ قطعا خوششان نمی آید و 
اعتراض خواهند داشت. مردم ما باید به این فکر کنند 
که همین طور که خودشان در یک جا نشسته اند و دارند 
از طبیعت اســتفاده می کنند، چند ساعت بعد ممکن 
است یک خانواده دیگر بخواهد از این فضا استفاده کند. 
ما تصمیم گرفتیم که خودمان این کار را شروع کنیم. 
این لطف خدا بوده و با این حرکت جهادی و خودجوش 
ما تریبونی پیدا کرده ایم و مردم ما را می شناسند. وقتی 
این موقعیت خوب را داریم و مردم کار ما را دیده اند، چرا 
از این موقعیت به خوبی اســتفاده نکنیم. شما بعضی 
وقت ها می بینید یک بازیگر الگو می شود تا تعداد زیادی 
از طرفدارانش کاری را انجام دهند. ما دیدیم وقتی برنامه 
اجرا می کنیم و روزی مثال 200 نفر برای دیدن برنامه ها 
جمع می شوند به این فکر کردیم که حفظ محیط زیست 
بر همه ما واجب است و همه موظف هستیم که این کار 
را انجام دهیم. پیغمبر یک حدیث زیبا دارند و فرموده اند 
هر فردی از راه عبور مســلمانان چیــزی را که باعث 
رنجش رهگذران است، بردارد، خداوند پاداش خواندن 
400آیه قرآن را برای او ثبت می کند که ثواب هر حرف 
آن 10حسنه اســت. این وظیفه همه ما است. ما وقتی 
داشــتیم این کار را انجام می دادیم، اعتراض می کردند 
که شما چرا با این لباس دارید این کار را انجام می دهید 
و این وظیفه شهرداری اســت. جواب می دادیم که این 
وظیفه همه ما است. ما داریم از این ساحل زیبا استفاده 
می کنیم و به عنوان یک انسان وظیفه داریم که این کار را 

انجام دهیم و خودجوش این تصمیم را گرفته ایم. 
  این حرکت چقدر تاثیرگذار بوده است؟

به نظر من خوب بوده اســت. ما نخستین بار که این 
کار را انجــام دادیم خود مردم هم با ما همراه شــدند، 
اثرگذاری اش حتی شاید موقت بوده است اما یک عده 
شرمنده شده و با ما همراه شدند. نمی دانم در طوالنی 
مدت هم این اثرگذاری ماندگار هست یا خیر. امیدوارم 
این کار برای همه ما تبدیل به یک فرهنگ شــود. این 
دین ما اســت. حضرت امیرالمومنیــن فرموده اند در 
کارهای خودتان نظم و نظافت داشــته باشید. دین ما 
به نظافت و محیط زیست اهمیت ویژه داده و حتی در 
این مورد حدیــث داریم. پیغمبر 
در حدیثی می فرمایند سه گروه 
هســتند که مورد لعنت خدا قرار 
می گیرند، کســانی هستند که 
اماکن عمومی را آلوده می کنند، 
یعنی دین به همــان اندازه که به 
نماز اول وقت ما در مسجد به دعا 
یا نماز شب ما اهمیت می دهد، به 
این نظافت هم اهمیت می دهد.  ای 
کاش فرهنگ سازی شود و بدانیم 
که این ســاحل یا جنگل ما مانند 
خانه ما اســت. ساحل حق الناس 
است، جایی اســت که همه از آن 
استفاده می کنند و کسی که زباله 
می ریزد باعث می شود فرد دیگری 
نتواند از آن استفاده کند. امیدوارم 
همه این فرهنگ را پیدا کرده و از این فضا به درســتی 

استفاده کنیم.  

طلبه جوان مدافع محیط زیست در گفت وگو با »شهروند«: 

هیچ وقت ظاهر را قضاوت نکنیم!
 30 طلبه جوان روز های سه شنبه بدون زباله را در ساحل بابلسر به اجرا در آورده اند
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حضور ما در ساحل به 
صورت امر و نهی نیست. 
ما به کسی کاری نداریم و 
همچنان که آمدیم شادی 

حالل را معرفی کنیم، خودمان 
هم عمل می کنیم. منی که 
می خواهم بیایم بگویم یک 
بازی حالل داریم، خودم با 

لباس با بچه ها بازی می کنم. با 
عمل و رفتار خودمان به میدان 

آمده ایم و از مردم فاصله 
نگرفتیم

ما حدیث داریم که مردم را 
به غیرزبان تان دعوت کنید، 

یعنی با عمل تان نشان دهید که 
فالن کار خوب نیست. دریا یک 
نعمت الهی است، در قرآن 41 
بار اسم دریا آمده است. نعمتی 
است که اهمیت آن بر کسی 
پوشیده نیست. خدا مظهر 
زیبایی است. این دریا را هم 

آن قدر زیبا خلق کرده که گاهی 
وقت ها با اشتباهات عده قلیلی 
این زیبایی خدشه دار می شود


