
 

 1صفحه 

 

 14کارگاه آموزشی شماره 
 مراسم کیک بری جشن تولد امام زمان

 حیم حمن الرَّرَّبسم اهلل ال 
 

  .عرض ادب، احترام و سالم دارم خدمت همه دوستان بزرگوار اتاق فکر نیمه شعبان

به ایده های نو بپردازیم و به امید    ، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم بتوانیم در این ساعتی که در خدمتتان هستم

امیدوارم این برنامه های جدیدی که   .خدا در نیمه شعبان بتوانیم در کنار همدیگر، آن طوری که باید و شاید نوکری و کنیزی کنیم

ش بستن نقشما در مشهد یا شهرستان های دیگر و حتی در تهران هم توانسته باشید انجام دهید و موجبات    ،امشب عرض می کنم 

   . خدای متعال ان شاءاهلل از این بندگی ما راضی باشد .کرده باشیدفراهم  را  امام زمان ،لبخند بر روی صورت نازنین پدرمهربانمان

از لحاظ فقهی، دینی و آیینی همه را بررسی کردیم و خوشبختانه همه علما اشکالی در آن   .سال هاست برنامه ای را برگزار می کنیم

حتما با فقها، علما، بزرگان و دانشمندان   ،اجرا می کنیم  نستند؛ چون ما الزم می دانیم هر برنامه ای را که به نام امام عصربرنامه ندا

   . خدای ناکرده از خودمان کاری نکنیم که مایه دردسر و سر افکندگی شود .آن را بگیریم دینی بررسی کنیم و اجازه

در یک جشن مجری و   ، همان طور که می دانید  . بریم  یکی از برنامه های نیمه شعبان به کار می برنامه ای تحت عنوان کیک بری را در  

شروع خواهیم   نآآیاتی از قرالهی و    ی ، ثناحمدو حتما با    اللهم کن لولیکاول شروع برنامه بسیار مهم است و حتما با دعای    .تیتراژ داریم

و از این قبیل برنامه ها خواهد    نمایش و سرودداریم،    پرسش و پاسخا می کند،  حضور پید  مجریخواهد بود،    سخنرانیبعد حتما    .کرد

   .بود

  ،و به سبک و سیاقی که مخاطبتان می پسنددمخاطب را در نظر بگیرید  این را الزم می دانم بگویم که حتما در تمام برنامه هایتان  

خواهش می   .است بعضی برنامه ها و سرودها آزار دهنده باشد  یک مخاطب خیلی مذهبی و سنتی است، ممکن  .برنامه ها را اجرا کنید

یک   . لذا خواهش می کنم هوای دل مخاطبمان را داشته باشیم  .عالی مقام هستند  ی این ها مهمانان  .داشته باشیدرا  آنان    کنم مراعات حال

پیشنهاد می    .قار و سنگینی با آنها صحبت کنیمبا محبت، احترام، ارادت، و .دلشان را نشکنیم .وقت خدایی نکرده آزرده خاطرشان نکنیم

مخاطبین مان را در یک طیف خاص بگیریم و نگوییم من هم دایی و هم دوست دانشگاهی خودم   ،کنم اگر قرار است جشنی بر پا کنیم

چکتر بگیریم که مذهبی  کو  یجشنبرای اقواممان  می توانیم    .ممکن است این دو با هم خیلی تناسب نداشته باشند  .بیایند  ، را دعوت کنم

   . شنا نیستند هم برنامه دارم ان شاءاهللآبرای جوان ها و یا عامه و کسانی که تا به حال این برنامه ها را ندیدند و زیاد  .تر هستند

این هدف حتما برنامه ریزی، فکر و توجه می    .توجه کنیم که چه حرفی را برای چه کسی می زنیم  .باشد  خود  حواسمان به مخاطب

لذا نباید کار را   .جایی می خواندم که بعضی از دوستان اروپایی و بعضی از صاحبان رسانه در واژه واژه هر دیالوگی فکر می کنند   .خواهد

 . کنیم حتما باید به کلماتمان دقتاین گونه رها کنیم و 

یعنی فرض بفرمایید در غدیر برنامه کیک بری نداریم و یا در مبعث کیک بری    .برنامه کیک بری مناسب یک برنامه جشن تولد هست

از روی این روایت ما کمی پایمان را از گلیم    .امام، پدری مهربان است ق«الوالدالشفی»  اما به واسطه فرمایش امام رضا  .مفهومی ندارد

از این رو برای پدرمان   . خواهیم برای پدرمان جشن تولد بگیریم  می گوییم ما فرزندان روسیاه و ناالیق شما می  و   می کنیمدرازتر    خود

   .برش، فوت کردن شمع و مراسم دارد .کیکی که روی آن شمع روشن است . می خواهیم کیک بیاوریم

   .تولد خودمان را بررسی کنیم و طبق آن با ادیت هایی برنامه را می چینیممراسم جشن  آیینِ  ابتدا    .حاال به اصل و کل برنامه می پردازیم

جشن تولد دعوتی است!    .وارد مجلس می شود؟ خیر  ،از هر جایی که بخواهد  ،آیا هرکسی   ،وقتی یک نفر جشن تولد می گیردقسمت اول:  

باز هم به جشن گرفته،  تولد  در خانه اش    ست واو  تولد  بدانی امروزحتی اگر    .یعنی باید شما را دعوت کنند تا به جشن تولد کسی بروی

   .برنامه دعوتی استپس قسمت اول این که   .بنابراین منتظر می مانید تا دعوتتان کنند .نمی روی

ای برای جشن تولد عزیزانش    مادر هر خانواده  . و گردهمایی است؟ مادر  معموالً در جشن تولد چه کسی محور اصلی جشن  : قسمت دوم

شام و پذیرایی و آماده سازی و   .همه زحمت ها را او می کشد  .محوریت با مادر است  ،اگر قرار باشد کسی تولد بگیرد  . کشد  می  زحمت

این شاهزاده رومی چه بانوی جلیل القدریست!    . بشویم  زمانمان حضرت نرجس خاتون  به فدای مادر امام   ای  . دغیره را مادر انجام می ده 

  .کنید  ا تقدیم حضرت نرجس خاتونحتما برنامه کیک بری ر



 

 2صفحه 

 

 14کارگاه آموزشی شماره 
 مراسم کیک بری جشن تولد امام زمان

این است: خانم ها،    ،   صحبتی که بعد با مخاطبان می کنیم  . مراسم از مخاطبان قدردانی می کنیم و ارزش و احترام می گذاریم  یدر ابتدا

دست خالی می روید؟ کادو نمی گیرید؟   ، تشریف آوردید، آیا وقتی به جشن تولد تشریف می برید  آقایان که در جشن تولد امام زمان 

اند؟ پس چگونه می شود که یک نفر دست خالی به جشن تولد   دعوت نکرده  مگر شما را برای نیمه شعبان جشن تولد امام زمان

دی آمده اید که هیچ کادویی برای مولود آن تولد نیاورده اید؟ این شما چگونه به جشن تول  .رود   نمی  ، حتی اگر کادو نداشته باشد  ؟برود

  .را داشته باشیم

حتما کادو می    ،اگر می دانستیم  .می گوییم ما نمی دانستیم که حتما ایشان تشریف دارند  ،بعضی موقع ها که به خود رجوع می کنیم 

ی بزند و بگوید یا اباصالح، شده که ایشان جواب ندهند؟ ما را رَد کنند؟ کسی صداییا  اما ما می گوییم هر جا یادی از ایشان بشود    .آوردیم

می گوییم   . حس کنید را آثار و برکات نگاه و حضور امام زمان ،امیدوارم در همین جشن های نیمه شعبان . اند همیشه ما را پذیرفته

از   . کارت ها را به آنها می دهیم  ،ن که جشن اصلی شروع شودما کارت هایی را تهیه کردیم و قبل از ای  . خانم ها و آقایان اشکالی ندارد

 خریدید؟   چه کادویی می  ،بنویسید که اگر قرار بود برای ایشان کادو بخرید  خواهیم که لطفاً روی این کارت ها برای امام زمان  آنها می

 کین متاعی است که هر بی سر و پایی دارد              جان چیست که تا فدای مقدم دوست کنم

با پخش زیرصداهای مناسب، نور کم سالن و نور مناسب   ،اید  کنند با آن فضای معنوی که شما آماده کرده  به هر حال مردم شروع می

ور سالن باید حتما خاموش ن .را به این نقطه می رسانید و کارت ها را بخش می کنید  با لفظ آرام و مجریان توانمند ان شاءاهلل مردم   ،سن

می گذاریم که مردم در   .در این قسمت می توانید سرود های معنوی خوبی را پخش کنید  .باشد و سن باید یک نور مالیم داشته باشد

 .  بنویسند ،بنویسند و بگذارید مخاطبان هرچه دلشان می خواهد  حد یک جمله دل نوشته هایشان را به امام عصر

آن قدر زیبا می نویسند که من در این چند سالی که این برنامه را اجرا می   .کنند به نوشتن حاجت و دل نوشتهمخاطبین شروع می  

کوالک می   ، از محبت و عشقی که از ظاهرشان پیدا نیستمردم بسیار    . صدها کارت و نامه از مردم دارم که بسیار خواندنی است  ، کنم

   .این ها در این جا مهمان هستند .کنند ولی ما که به ظاهر آنها کاری نداریم

وقتی مهمان ها در حال نوشتن   . کادوهای تولد را در کارت یادداشت می کنند و در فرصت مناسبی آنها را جمع می کنیم  افراد در نهایت  

یاد بگیرند    خودمان هم صحبت هایی می کنیم که مردم  . دل آنها را ترغیب و تشویق می کنیم  ،با زیرصدا و سرودهای محزون  هستند،

نسبت به  از امروز تصمیم گرفتم  من . مثال آقاجانم من از امروز تصمیم گرفتم نماز بخوانم و این هدیه تولد من هست . چه کادویی بدهند

یا   و  طوالنی تر می کنم ااز امروز سجده ام ر . آقاجان من از امروز نماز اول وقت می خوانم .پدر و مادرم مهر و محبت دیگری داشته باشم

به یک یتیم رسیدگی    . را در قنوت نمازم می خوانم  الهم اصلحجمعه ها دعای    .می خوانم  دو رکعت نماز استغاثه به حضرت حجت

قبل از همه به محضر شما سالم   ،یا از امروز صبح که بلند می شوم  .یا هر روز برای سالمتی شما صدقه می دهم  .و سرپرستی می کنم

 . نممی ک

ای بی وفاها چرا به   هر چند که ما به اهل کوفه این همه شکایت داریم و می گوییم  .سالم چندانی نمی کند   کسی به امام زمان

  آیا ما که این قدر مدعی   ؟را ندادید؟ مگر نمی گوییم کوفیان خیلی بی وفا بودند  علی  سالم نکردید؟ چرا جواب سالم  امیرالمؤمنین

بعضی موقع ها   ؟سالم می کنیم؟ شده که ایشان سالم کنند و ما جواب بدهیم   زمانمان  هر روز به امام   ، تیمهس  محبت امام زمان

علیک یا اباصالح   السالم   :را کرده و می گویید  هوای امام زمان  با خودتان می گویید چقدر االن دلم  . احساس می کنید دلتان لرزید

در سالم   زمان  را دادید و اال چه کسی می تواند از امام  شما افتاد و جواب سالماین سالم آقاست به شما که به دل    .المهدی

بنابراین ما هم نمی   .پیشی نگرفت  کردن پیشی بگیرد؟ چون ایشان نواده نازنین پیامبرمان هستند و هیچ کس در سالم کردن از پیامبر

 .  م می کنند و ما هم پاسخ می دهیم ان شاءاهللحتما ایشان سال . پیشی بگیریم کردن به امام زمان  توانیم در سالم

مجری برود در بین مردم و بگوید می شود   . توانیم بگیریم این جا چند دل نوشته خیلی خوب را از مردم می  . مردم کادوها را می نویسند

بعد از این    . جمله ها خواندن  چند کارت را جمع می کند و شروع می کند از روی  ؟خواهش کنم کادوی شما را ببینم و بدون اسم بخوانم

می توانید سلیقه به خرج   . ستخیلی زیبا  . می آوریدرا  با یک سرود بسیار شاد از انتهای سالن کیکی که روی آن شمع های روشن هست  
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لباس های سفید و    با را  کیک  بچه ها    ،بانوان است  برای  مراسم  اگر  . دهید و با لباس های سفید و دشداشه های بلند کیک را بیاورید

   .البته اشکال ندارد عادی هم بیاورید  .توانند دشداشه های سفید بپوشند می  ، اگر مجلس آقایان است . صورتی مثل فرشته ها بیاورند

به این اعداد توجه   .می کنیمشمع روی آن روشن  عدد    72یا    110  ،وقتی که کیک را باالی سن می آوریم و چراغ ها خاموش هست

  عدد  14باید  دیگر کمترین مقدار شمع    .نمی دانید چه غوغایی در مجلس می کند   .است  نامی امام حسین  به نام   12۸  .یدداشته باش

در این    .دهند کیک را از انتهای سالن می آورند و روی سن قرار می    .خیلی چشمگیر و جذاب است  ،ولی شمع های زیاد روی کیک  . باشد

هر چه حال و هوا معنوی تر    .گیرد، نور سبز را روی سن روشن می کنیم  کیک روی سن قرار می وقتی    . جا پالن سوم ما آغاز می شود

یک  .می توانید روی کیک جمالت زیبا بنویسید .گیرد  در روی سن قرار می  ،این کیک روی میزی که قبال آماده شده .زیباتر است ، باشد

 :این بیت شعر را روی کیک نوشتشعر را باز کرد و کتاب  ،سال یکی از دوستان ما که به حافظ عالقه زیادی داشت

 سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات

ثیر می أ توجه کنیم که حال و هوای معنوی خودمان بسیار روی مخاطبانمان ت  .چقدر این مصرع زیباست و این را روی کیک گذاشتیم

 .  گذارد

هیچ   ،تا خودتان آتش و شمع فروزان نباشید  ، ست که تا شما خودتان منقلب نباشیدایک قانون طالیی در جشن ها وجود دارد و آن این 

دل، روح و قلبمان آراسته، پاک و منقلب باشد؛ آن وقت می بینیم با    ،باید خودمان  .دلی را نمی توانید به آتش بکشید و منقلب کنید

یا وقتی سالم روزانه با امام    ،می خوانیمکه  دو رکعت نماز شب را    همینیا    ، اثه ای که تا نیمه شعبان خواندیم همین چند نماز استغ

  .این چیزهاست که اثر می گذارد   .ساده بود ولی مردم چقدر احساس تقرب و تقوا کردند  مانجشن  ، می بینیم با اینکهداریم  عصر

  . چون این چیزهاست که به مجلس روح می دهد .ثر استؤتزئین ظاهری سالن و لباس م بیشتر از گل، ظاهر، زینت،حال خودمان یعنی 

کاری انجام دهید و بعد این گلها    ، چیدمان کنید  اخواهش کردم که قبل از این که گل ها ر ، من از دوستی که مسئول تزئینات سالن بود

ولی می    . خوانی یا نمی خوانی، اهل دین و ایمان هستی یا نهرا درست کنید؟ گفت چه کاری؟ گفتم: به من ربطی ندارد شما نماز می  

با هم وضو بگیریم و    بیا تا  ،این برنامه، برنامه خاص و معنوی هستچون    ،خواستم خواهش کنم االن که داری این کار را انجام می دهی 

   .قبول می کند به احترام و رودربایستی  ،نباشد   چیدمان کنیم؟ طرف اگر نماز خوان هم ابعد این گلها ر

فردی حدود یک صفحه جمالت احساسی و عاطفی خطاب به امام   ، وقتی کیک روی سن مستقر شد .قسمت بعدی، استقرار کیک هست

برای پدرجان این تولد منه یا تولد شماست؟ آقا جانم شما    :مضمون متن هم می تواند جمالت این چنینی باشد   .می گوید  زمان

نمی خواهید تشریف بیاورید؟ آقا شمع های جشن تولد   ،جشن تولدی که بچه های روسیاهتان به عنوان آشتی کنان و آشنایی گرفتند

   .خود شخص باشدخاموش کند؟ نه حتما باید  من باید فوت کنم؟ تا به حال دیدید شمع تولد کسی را کس دیگر .شماست

من به لطف و   الحمدهلل دوستان نویسنده  .ببینید این قسمت واقعا یک قسمت دلی و احساسی است و باید هر چه دلتان خواست بگویید

شما هم شروع کنید در این قسمت هر چه دل تنگتان   .جمالت خیلی دلنشین، زیبا و تکان دهنده ای نوشتند  بزرگواری امام زمان

 . ییدخواهد بگو می

 ما امسال هم بی توفیق بودیم از این که بتوانیم حضور گرم  می گوییم:  ،آوردیمهای روشن    شمعبا  بعد از این قسمت دلنشین که کیک را  

مگر می شود پدری به این مهربانی فرزندی به او   .حتما آقا نگاه کردند  .اما اشکال ندارد  .و آشکار امام زمانمان را کنار کیک داشته باشیم

ان   ،اگر فرزند خوبی باشیم   .نیم نگاهی می کند   ،م کند و پدر هرچقدر هم که از این پسر دلخور باشد، به واسطه آن عطوفت پدریسال

  .د دادنشاءاهلل به شما لبخند خواهند زد و سالمتان را جواب خواه

شروع به جمع کردن   . ای تولدشان را بدهندست و از مردم می خواهیم که کادوه ا  گوییم حاال نوبت کادوها  در این لحظه به مردم می

این یونولیت ها را   . روی این یونولیت ها نصب کنیم  ، کارت هایی را که گرفتیم  تا   یونولیت هایی را از قبل آماده کردیم   . کارت ها می کنیم

   .می توانید روی دیواره سن یا کنار کیک نصب کرد

مردم می بینند که چه کادوهایی به  .ببینید چه صحنه جذابی خواهد شد .از این کارت ها را دور کیک نصب می کنیم عدد  200تا  100

پس کادوها را با سوزن هایی داخل    .ایشان دادند و این می شود همان عهدی که بستند و این تصویر هیچ وقت از ذهنشان پاک نمی شود
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و  چند تا از آنها را به نمایندگی می خوانید و می گویید که چه کادوهای خوبی دادید   .انیمبی چسیونولیت می گذاریم یا به دیواره سن م

   . تشکر می کنید

  .ما معموال شمع ها را فوت نمی کنیم و می گذاریم تا به انتها روشن بماند  . می رسیم  ،به قسمت بعدی که خاموش کردن شمع ها است

 .از بچه ها دعوت می کنیم ،اگر به لحاظ خطرش بخواهیم خاموش کنیم

  خدایا مابقی روزهای غیبت امام زمان   .زمانمان را برسان  خدایا امام   . ما هم آرزو می کنیم  .آرزو کردن است  ،خرین مراسم کیک بریآ

   . بپوش و مانند این دعاها چشم

ند؟ چه کسی خودش را الیق می داند کیک را برش بز  از حضار محترم می پرسیم چه کسی حاضر است بیاید به نیابت از امام زمان

نمی شود که کیک   . بیاید و کیک را برش بزند اما باید کیک را برید  که کیک برش بزند؟ هیچ کس کسی نمی تواند به جای امام زمان 

  . م را برگزار می کنیماین مراس  ،پای مراسم تولد خودمان که ایرانی است و بین خودمان رواج دارد  در واقع پالن به پالن و پا به  .را نبرید

البته در این بین قطعاً افرادی هستند که جسارت این را دارند که بگویند ما می    .می گوییم چه کسی می خواهد کیک را ببرد؟ هیچ کس

ین گونه خواهید تشریف بیاورید و کیک را برش بزنید؟ جواب ها معموالً ا  خواهیم کیک را برش بزنیم و ما از آنها می پرسیم برای چه می

 خواهد بود:

دوست دارم    ،دیگری می گوید من گرهی در کارم دارم  .می خواهم که از خدا شفای مریضم را بگیرند  از امام زمان  .من مریضی دارم

   .را به خود جلب کنم بیایم و با این کار نگاه امام زمان 

یکی گرفتار است، دیگری مریض    . کیک را برش بزند   ،بیاید باالی سن و به هر نیتی که دارد  ،ما هم می گوییم هر کسی که دوست دارد

البته ما    . یواش یواش مردم به این کار ترغیب می شوند که آنها هم بروند و کیک را برش بزنند  .دارد و یا دچار مشکالت اجتماعی است

اصال    . است بترسید از این که همه روی سن بیایند و سن خراب می شودممکن    . در این جا باید زیرصداها و سرودهای شاد پخش کنیم

از چه می ترسی؟ که جشنتان خراب شود؟   . راینها آمده اند که عرض ارادت کنند به محضر امام عص  !خراب بشود  . نیست  مهم   سن

در راه رفتنشان گریه می   .گذارید بیایندبگویند چشم؟ ب  ، مگر جشن را برای این می گیرند که صاف و مرتب بشینند و هرچه ما می گوییم

 .بگذارید چند دقیقه ای مردم بیایند  ،اشکالی ندارد  .در ذهنشان تصمیماتی می گیرند که می ارزد  ،وقتی کیک را برش می زنند  .کنند

 .ولوله شود اما از آن نترسید و بگذارید که کار انجام شودیک مقدار ممکن است 

  . ان شاءاهلل این عهدها، کادوها و برش کیکی که زدیم یادمان نرود  .تشکر می کنیم  از مردم  ،یشان نشستندوقتی مردم برش زدند و سر جا 

هیچ وقت از کلمات   .» یادتان نرود« :یک نکته دیگر؛ خواهش دارم از برگزارکننده جشن ها و مجریان که هیچ وقت به مخاطبمان نگوییم

  .استفاده کنیم  ،و جمالتی که خودمان هم مخاطبش باشیم   »بیاییم«، »یادمان نرود«از کلماتی مانند  بلکه    . خطاب آمیز استفاده نکنیم

  چون بسیار جسارت آمیز و بی احترامی است که بگوییم همه بلند شوید و کاری کنید، بلکه باید بگوییم باید همه با هم بلند شویم و 

 . کاری کنیم، بیایید همه با هم دعا کنیم

چقدر   .دهیم تا با هم بخوانیم  در کاغذی می نویسیم و به دست مردم می  ،در این جا سرود گل نرگس آبروی دو عالم را که خیلی زیباست

 .این سرود زیباست

   .کارهای متفاوتی اضافه و ارائه کنید ،شما می توانید به این برنامه کیک بری

 

 مخاطبین:  االتؤس

قابل اجرا برای  ، پخش می کنیم و می گوییم چه کادویی را برای حضرت می خریدبین مردم دوست عزیزی پرسیدند این کارت ها را که  

 جشن کودکان هم هست؟ 

با ادبیات خود کودکان از توانیم  می . بالغ است و باید این کار را با ظرایف کودکانه انجام داد افرادکار کردن با بچه ها کمی متفاوت تر از 

  ،کادو بدی ها بنویسند و آنهایی هم که نمی توانند بنویسند، به آنها بگوییم تو اگر قرار بود به امام زمان  آنها بخواهیم که روی کارت

 چه چیزی می خریدی؟  
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سعی می کنیم    ، آن را با چه استانداردی انجام می دهم؟ ما برای آنهایی که دوستشان داریم  ،وقتی می خواهم برای شما کادو تهیه کنم

قانون    .دوست داشته باشد  کادویی باشد که ایشان  ،کادویی که قرار است بدهیم  .کادویی بخریم که آن شخص آن را دوست داشته باشد

یعنی اگر بر فرض ما برای  .باشد که کادو برایش خریداری می شوددر شأن کیست؟ باید در شأن آن کسی  ،کادویی که می خریم  ؛بعدی

   .ال برده ایمؤن و شئون این خانوم را زیر سأ ش ، یک خانوم طال فروش، زیورآالت بدل بخریم

مثالً    . مالبته پیکان دوم به سمت خودمان است که باید به توانمان هم نگاه کنیم؛ اما همیشه سعی کنیم به طرف مقابل توجه داشته باشی

بنابراین    . گل سرخ را بسیار دوست دارد  چون طرف مقابل   ،خرم  اما گل رز قرمز می   . در توانم این بود که یک گل رز بخرم  ن گویم م  می 

   .هم دوستش داشته باشند ، کادویی را تهیه کنیم که هم برازنده آن حضرت باشد باید برای امام زمان

 جهم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر


