
صلوات خوانی
هرن عبادی مذهبی ازیادرفته

صلوات به لحاظ مضمونی، گونه ای از اذکار نوزده گانۀ مذهبی است که خود دارای 
شاخه های متنّوعی هم به لحاظ مضمون کالمی و هم به لحاظ شیوه های اجرایی و 
هم گونه های اجرا و مجریان آن است. این هرن عبادی مذهبی در نحله های فلسفی 
و در میــان اهل طریق، هم به صورت آوازی و هم به همراه نواز »دف« خوانده 
می شود. در مجالس مولودی خوانی دو تا سه مضمون آن را به همراه نوای دف و یا 
دایره می توان شنید. صلوات خوانی شاد بیشرت در مجالس عروسی و ختان و مجالس 
ویژۀ اعیاد مذهبی، نظیر نیمۀ شعبان انجام می شــود. در این مجالس صلوات با 
ریتمی 6/8 خوانده می شود و اغلب صدای خواننده را سنج چوبی )کرب( و دف و 
دایره و طبل کوچک همراهی می کند، مانند صلوات خوانی شاد دزفول که منت آن 
مربوط به دوازده امام)ع( است و در آخر به جملۀ »اللّه ماشااللّه، جژنانِه کنین برپا«، 
می رســد. اگر این صلوات خوانی شاد در شب نیمۀ شعبان انجام گیرد، پس از این 

جمله، خواننده به صورت بداهه این گونه می خواند که: 

نوِر َهَمه مو اومد – اللّه ماشاءاللّه
صاحب الزّمون اومد – اللّه ماشاءاللّه و...

در خانقاه ها و جم خانه های اهل حق کرمانشاه، این ذکر ضمن آن که در حیطه 
گونه ای از موسیقی خانقاهی قرار می گیرد، شکل اجرایی کندتری در حد 3/4 و 4/4 
می یابد و حالت ترّضع آمیزتری به خود می گیرد مانند: ذکر صلوات رسول اللّه)ص( 

که مضمون ذکر جمعی آن این گونه است:
»اللّه اللّه یا اللّه، صّل علی محّمد آقا یا رسول اللّه«

هوشنگ جاوید*

"إنَّ اللَّه َو َمالئَِکتَُه یَُصلّوَن َعلَی النبیَّ یاَ أیَُّها الَّذیَن آَمنوا صلّوا َعلیِه و َســلُِّموا تَسلیامً" 
سورۀ احزاب، آیۀ 56

* پژوهشگر موسیقی



در موسیقی خانقاهی اهل طریق قادریۀ کردستان، 
صلوات خوانی شــاد دارای قواعد ریتمیک متنّوع می گردد که 
همواره از رضباهنگ نهفته در شــعر پیروی می کند، مانند 
ذکر صلوات یاذاملکیه که هفت رضبی است. یا ذکر صلوات 
یا نبی)ص( که بیشرت در خانقاه پاوه خوانده می شود و در 

اصطالح خودشان »لتَک« است، مضمون آن این گونه است:
»یا نبی یا نبی یا سیدی اللّه اللّه، صلّو علی و آله«

در میان اهل طریق در غرب کشور صلوات خوانی بر روی 
متام ریتم های موجود در موسیقی به همراهی دف و دو تَپلَه 
)تاس( اجرا می شود، صلوات خوانی در این نحله های فلسفی 
عموماً برای شور آغازین جمع و آرامش بخشی به جمع در 
زمان پایان یافنت مراسم کوره ذکر در »آیین حلقۀ دراویش« به 
اجرا در می آید، اّما این که چگونه در هر منطقه ملودی آوازی 
شــور حرکت در جمع پدید می آَوَرد و چگونه شیوۀ ملودی 
آوازی جمع را به سوی آرامش رهنمون می شود، بسیار مهم 
است، چون در این منطقه ملودی شوق و شور در »شور« قرار 
می گیرد و با »اصفهان« ملودی شعف و آرامش شکل می یابد. 
در منطقه ای دیگر قاعدۀ دیگری جاری اســت، به همین 
سبب اهل طریق از روی گونۀ ذکر و صلوات خوانی افراد در 
»حلقه های ذکر« متوّجه منطقۀ زیست فرد می شوند، مثالً 
می گویند: سقزّی یا پاوه ای یا مهابادی یا... است، چون ملودی 
اثر اجرایی خاصیت بروز این مسئله را دارد، در جم خانه های 
اهل حق نیز براساس نوع ملودی که خواننده و نوازندۀ تنبور از 
خود بروز می دهد، محل زندگی او را می شناسند که نورآبادی، 

صحنه ای، کرِندی، یا اسالم آبادی است.
این هویت نهفته در ملودی ذکر به ویــژه صلوات خوانی ها، 
براساس شواهد موجود می تواند دارای ریشه ای تاریخی و 
کهن باشد، چون اگر ما ذکرخوانی فردی زرتشتیان را که به 
آن »منرتا« )مانرتا( می گویند، مالک ملودی آوازی قرار دهیم، 
در میان زرتشتیان این رســم هنوز وجود دارد که هیچ کس 
اجازۀ استفاده از شیوۀ اجرای منرتای دیگری را ندارد و هرکس 
باید اجرای ذکری ویژۀ خود را داشته باشد. این مسئله پس از 
اسالم در میاِن جمع تعمیم یافته و بدین ترتیب به گونه ای از 
ذکر قومی- قبیله ای رسیده اند که براساس نوع نغمگی آن ها 

جغرافیای زیست افراد مشّخص می گردد.

ذکر صلوات در مرتبۀ عالی خود اظهار بندگی و تسلیم محض 
والیت و اعالم توحید است. گرچه راز و رمز نهفته در صلوات 
مّزین به ارساری است که در حّد قلم حقیر نگارنده منی باشد 
اّما ازآنجاکه در گوشه گوشۀ کالم وحی اشاراتی رمزآلود به 
صلوات و دعا برای رســول خدا)ص( شده است، پیشینان ما 
به همین ســبب در هر دوره ای به بسط و گسرتش مضمونی 
صلوات اندیشیده اند و حتّی برای اجرای آیین آن آدابی را 
نوشته و نانوشته بر این امر مرتتّب کرده اند، چونان وضوداشنت، 
پاک بودن لباس و مکان، رو به قبله داشــنت و... که همگی 
نشان از اهمیّت این هرن عبادی مذهبی دارد، حرضت امام 

خمینی )ره( در رسالۀ رشیف آداب الصلواه، چهارده ادب را بر 
صلوات خواندن مربوط و مرتتب دانسته اند که عبارت است 
از : ادب استعاذه، ادب تسمیه، ادب اخالص، ادب تفّکر و 
تدبّر، ادب تعظیم، ادب نشاط و بهجت، ادب محافظت، ادب 
مراعات، ادب طأمنینه، ادب توّجه و بزرگی پروردگار و ضعف 
بنــده، ادب حضور قلب، ادب تفهیم، ادب رفع حجاب ها و 

موانع صلوات.

که در بخش آخرین سه مرحله را رشط دانسته اند: رفع حجاب 
حّب دنیا از ســوی کسی که صلوات می فرستد، رفع حجاب 

معاصی، رفع حجاب خودبینی که الزمۀ یک فرد است.

در کتاب جامع االخبار، روایت 20، فصل 28، ص 68 از قول 
رســول خدا)ص( آمده است: هر که یک مرتبه بر من صلوات 
فرستد، حق تعالی صد مرتبه بر او صلوات می فرستد و هر که 
صد مرتبه بر من صلوات فرستد، حق تعالی هزار مرتبه بر او 
صلوات فرســتد و هر که حق تعالی بر او هزار صلوات فرستد 
هرگز داخل آتش نخواهد شــد. در کتب دیگری چون ثواب 
االعامل از شــیخ صدوق، دعوات از راوندی و مصباح املجتهد 
از شیخ طوسی نیز بر اهمیّت صلوات خوانی اشاره های فراوان 
شده است، درباره اهمیّت صلوات خوانی در اکرث کتب مذهبی 
روایات فراوان نقل شــده است، اّما آنچه که برای ما دارای 
اهمیّت اســت، گونه های صلوات به لحاظ مضمون و اجرا و 
شیوه های اجرایی آن ها است که باید بگویم متأّسفانه در زمانۀ 
کنونی رو به فراموشی رفته است، درحالی که اگر برخی 
از ذاکرمناها به جای روی آوردن به مضامین و ملودی های 
بی هویت برای نوحه و ستایشــگری و ذاکری تالش می کردند 
تــا یک گونه از صلوات خوانی را به لحاظ مضمونی به جمع 
مخاطــب خود آموزش دهند تا کنون این هرن کهن در میان 
جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان جایگاه مهم و واالتری 

می یافت.

اینک در این مجال به ســهم خود به معرّفــی انواع صلوات 
در ایران می پردازیم و گونه های آن را به لحاظ مضمون بیان 

می کنیم. 

صلوات در ایران دو حالت اجرایی دارد که براساس مضمون 
تقسیم می شود به: 

1- صلوات کوتاه 
2- صلوات بلند

در افواه عامۀ جامعۀ ایرانی براســاس یافته هایم بیست ونه 
صلوات کوتاه وجود داشــته است که امروزه دو تا سه منونه 
از آن را منی شــنویم، عالوه بر آن شانزده صلوات کوتاه در 
صحیفۀ سّجادیه وجود دارد که مردم آن ها را نیز می خوانده اند، 
بدین ترتیب چهــل و پنج عنوان صلوات کوتاه در ایران وجود 

داشته است.

اّما بیست وهشــت صلوات بلند در ایران وجود داشــته که 



امروزه کمرت از آن ها و اجرایشان می توان نشان یافت این 
بیست وهشت عنوان به رشح ذیل هستند:

صلوات بر پیامرب)ص(
صلوات بر امیراملؤمنین)ع(

صلوات بر سیدۀ نسوان، حرضت فاطمه )س( با چنین آغازی: 
اللّهَم َصّل َعلی الصّدیَقَه فاِطمه الزَّکیه...

صلوات بر امام حسن)ع( و امام حسین)ع( با چنین آغازی: اللّهم 
صّل علی الَحَسن و الُحسین عبَدیک ولیک وابنی رسولَک...

صلوات بر علی بن الحسین)ع(، با چنین آغازی : اللّهم صّل علی 
َعلّی بن الحسین سیدالعابدین....
صلوات بر امام محّمد باقر)ع( 

صلوات بر امام جعفر صادق)ع(
صلوات بر امام موسی بن جعفر)ع(

صلوات بر امام رضا)ع(
صلوات بر امام محّمد تقی)ع(
صلوات بر امام علی الّنقی)ع(

صلوات بر امام حسن العسکری)ع(
صلوات بر امام زمان)عج(

صلوات جمعه
صلوات دوازده امام)ع(

صلوات والدت پیامرب )ص(
صلوات چهارده معصوم)ع(

صلوات صحیفۀ سّجادیه
صلوات روایت شده از حرضت رضا)ع(

صلوات فتح )صلوات چهل کلمه که در چهل بامداد 
می خواندند(

صلوات مخصوص مدینةالّنبی
صلوات روایت شده از امیراملؤمنین)ع(

صلوات روایت شده از امام جعفر صادق)ع(
صلوات درمورد امام زمان)عج(، معروف به صلوات روایت 

رضّاب اصفهانی
صلوات امام سجاد)ع( بر رسول اکرم)ص( در صحیفۀ سّجادیه 

دو قسم صلوات از امام زین العابدین)ع( که خواندن آن ها در 
ماه شعبان سفارش شده است.

صلوات ویژۀ ماه مبارک رمضان در مفاتیح الجنان 
صد صلوات که در روایات آمده که حرضت جربییل آن را به 

پیامرب)ص( آموخته است.

عالوه بر این بیست و هشت مضمون، صلوات آموزشی نیز 
در ایران وجود داشــته که متأّسفانه طی چهل سال اخیر این 
صلوات خوانی هم در ایران فراموش شده است. به خاطر 
دارم که نارشی خوش ذوق در مشــهد این صلوات را در قالب 
پوسرتی چهاررنگ چاپ کرده بود و در اطراف حرم مطّهر 
رضوی به دست چند نوجوان خوش صدا سپرده بود و آنان با 
صدایی رسا و زیبا آن را می خواندند و به مردم عرضه می کردند، 
صلوات جمعی برای آمرزش رفتگان و صلوات خوانی جمعی در 

اعیاد و جشن عروسی ها.

صلوات ازآنجاکه به یک باور دینی مذهبی پیوند محکم 
می خورَد، به لحاظ مضامین، گوناگونی یافتــه و به همراه 
مضامین، گونه های آوازی آن تغییر یافته است و شکل های 
اجرایی بدیعی داشته که امروزه فراموش شده است، درحالی که 
در گذشته ای نه چندان دور »ختم صلوات« جزو آداب و رسوم 
ماهانۀ ایرانیان بود، حتّی برای این ختم ها »روش« داشته ایم، 
برای آشنایی بیشرت با این روش ها می توانید به کتاب لئالی فیض 

کاشانی، عارف بزرگ، مراجعه کنید.

اینک در جامعه ای زندگی می کنیم که رسچشمۀ فرهنگی آن 
اسالم ناب محّمدی است، پس بهرت است حداقل برای یک 
بار هم که شده، در جهت زنده کردن این هرن کهن یعنی 
»صلوات خوانی«، به جای اجرای جشنواره ها و کنرست های 
تکراری، هزینه ای را رصف برگزاری جشنوارۀ »صلوات خوانی« 
کنیم تا نسل جوان ضمن آشنایی با هرنهای عبادی - مذهبی، 

تشویق به انجام آن شوند.

بــرای نگارندۀ مطلب جای تعّجب دارد که چرا وزارت آموزش 
و پرورش در طول مــّدت تحصیل دانش آموزان حتّی یک 
صلوات بلند، یا چند صلوات کوتاه را جزو دروس دینی قرار 
نداده تا حداقل دانش آموز بداند که مفاهیم صلوات چیست 
و »صلوات خوانی« هرنی مقّدس از شاخۀ موسیقی عبادی - 

مذهبی در ایران است. 

در پایان با مخترصی از چند منونه صلوات سخن خود را به پایان 
می برم و امیدوارم مسئولین فرهنگی در این گونه امور کوتاهی 

نکنند. ان شاءاللّه! 

صلوات والدت پیامرب)ص( که در گذشــته آن را به تصنیف 
ماندگاری تبدیل کردند و اجرای موسیقایی زیبایی از آن انجام 

شد. 

 روایت: اصفهان 
 روایت استادان: قوام و حمیدی 

جا ِبَجاملِِه بَلَغ الُعلی ِبکاملِِه | کَشَف الدُّ
َحُسَنت َجمیُع ِخصالِِه | صلّوا َعلَیِه َو آلِِه

رشف و جالل پیمربان | بود از جالل محّمدی )ص(
سبب وجود جهانیان | همه از کامل محّمدی )ص(

نرســـد ِخــــرَد به کمــــال او | نه بََشــــر به کنِه جالل او....

»صلوات در مجالس شادی« ریتم : 6/8 روایت : خراسان 
دایم صلوات بر محّمد )ص( | بر نسل علی و آل احمد

بر ُحسن و جامل پاک احمد | دایم صلوات بر محّمد )ص(
یا رب بگشا ره حقیقت | هم باز منا دری ز رحمت

هم الیق درگهت تحیت | همواره به جانشین احمد
صلوات فرشتگان رسارس | از اّول دهر تا به آخر 

بر فاطمه )س( دختــر پیمبـر| پیوستـه بود سالم بی حـد...



»صلوات جمعی برای آمرزش« 
اللّهم صّل َعلی محّمد | و آلِِه املُستلکیَن االَمَجد

صلواتک الدامئه املُنیَفه | َعلَی النّبی املصطَفی املُسّدد
صّل َعلیِه َو َعلَی َعلی | َوِصیه املجاِهِد املؤید

صّل َعلی الصّدیقِه الطاِهرَه | فاطمه الزهرا بنت احمد...

»صلوات خوانی آموزشی«
روایت: دزفول

اّول خوانم ز دل نام علی)ع( را، هامن دّر و شاه نجف، ولی را
صّل َعلی محّمد صلوات بر محّمد

بعد از علی حسن بود، چون غنچه در چمن بود، امام ارجمند بود
صّل َعلی محّمد صلوات بر محّمد 

سوم، امام حسین)ع( است، حسین رسو قامت، او می کند امامت
صّل َعلی محّمد صلوات بر محّمد

زین العابدین به زاری، او می کند یاری، در وقت بی قراری
صّل َعلی محّمد صلوات بر محّمد

شایان ذکر است که مضمون این صلوات خوانی در هر منطقه 
از ایران متفاوت می شــود، در مناطق آذربایجان به یکی دو 
منونه با زبان ترکی آن نیز برخوردم که بسیار جالب و شنیدنی 

بود.
»بخشی از صد صلوات که در ماه رمضان هر شب خوانده می شد«

بسم اللّه الرحمن الرحیم
الف صلواٍت و الف سالم علیک یا سید املرسلین و آلک 

الف صلواٍت و الف سالم علیک یا سید النبییَن و آلِک
الف صلواٍت و الف سالم علیک یا سید املؤمنین و آلِک

الف صلواٍت و الف سالم َعلَیک یا سید املُسلمین و آلِک
الف صلواٍت و الف سالم علیک یا سید املتّقین و آلِک....

» بخشی از صلوات چهارده معصوم که در ماه های شعبان و 
رمضان خوانده می شود.«

َربّنا َصلِّ َعلی احَمد خیراملُرسلینا
َربّنا َصّل َعلی َمن َرحمة للعاملینا

َصّل یا رّب َعلی املولی امام املُّتقینا
َزوجِ زهرا َولی اللِّه امیراملؤمنینا

ربّنا َصّل َعلی ِبنَت الرّسول ام ابیها
َو َعلی فاطمه الزهراء ام االَطَیبینا

َصّل یا رّب علی السبطین نوَریِن علی
َربّنا صّل علی السّجاِد زین العابدینا

شناخت »صلوات خوانی« در گذشته ای نه چندان دور از مادران 
آغاز می شد، آنان به هنگام الالیی خواندن برای کودکان خود، 
آنان را به مفاهیم صلوات و آشــنایی با خاندان پیامرب عادت 

می دادند مانند الالیی دزفولی زیر:
اّول نام خوشت گویم به اللّه 

دوم پیوسته حال گویم آالال
سوم صلوات بر روی محّمد )ص(

چهارم حیدر کرّار و موال
الال الال رودم الال...

در کنار این جریان هرنی، مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها با خواندن 
"متل" هایی که به رسعت در ذهن کودکان نقش می بست آنان 
را با صلوات و صلوات خوانی آشنا می کردند، چون آموزۀ متل 
دارای منادهایی بود که هامره از مظاهر طبیعت افراد نظیر 
جانوران گیاهی بهره می برد، کودک در حال رشد هم آموزش 
شناخت پیرامونی خود را می دید و هم با مفاهیم معنوی آشنا 
می شد، مانند متل "باغ پونه" که در اکرث نقاط ایران، با کمی 

دگرگونی در لهجه یا واژگان خوانده می شد:
رفتم به باغ پونه | دیدم بلبل می خونه
گفتم بلبل دیوونه | بیا بریم به خونه

آقام رفته مدینه | رس قرب سکینه
ای مرغ زرد و آبی | امشب کجا می خوابی

زیر علم پیمرب | صلوات بر محّمد)ص( )پیمرب(
همین کودکان به هنگام نوجوانی در آیین هــای قومی 
– منطقه ای به همیاری می رفتند و در آنجا نیز به طور 
گروهی »صلوات خوانی« می کردند مانند: صلوات خوانی 
کودکان و نوجوانان در آیین تیرماسینزه )سیزده( مازندران 
و یا »صلوات خوانی« در آیین پیوند عروســی که با بهره از 
نام چهارده معصوم)ع( خوانده می شــد که آغاز آن در آیین 

صلوات خوانی پیوند چنین بود:
اّول خوانم خدا را 

رسول انبیاءرا 
علی مرتضی را 

صّل علی محّمد 
صلوات بر محّمد...

به یاد دارم که این »صلوات خوانی« را نارشین مشهدی در 
کاغذی ارزان در قطع A4 با قیمت »یک ریــال« به چاپ 
رسانده بودند و تا حدود چهل سال پیش، بّچه های خوش صدا 
جلوی بست های حرم حرضت رضا)ع( آن را به مردم عالقه مند 
عرضه می کردند، بدین ترتیب هم مدام صدای »صلوات خوانی« 
نوجوانان در اطراف حرم مطّهر بلند بود و هم تبلیغ مفاهیم 
معنوی صورت می گرفت. امروزه فقط صدای ماشــین ها و 

بوق های گوشخراش را باید شنید.
»صلوات خوانی« در آیین »چاووش سفرهای زیارتی« نیز رایج 
بــود و بدین لحاظ همواره به زیارت رفتگان و یا از زیارت 
آمدگان اماکن مقّدســه، با »چاووش صلوات« یا »صلوات 
چاووش خوان« همراهی می شدند که مردم را به فرستادن 
صلوات ترغیب و تشویق می کرد و کوچه و گذرها با ترنّم 

صلوات مرتنّم می شد:

مانند صلوات ویژۀ چاووش سفر به مشهد مقّدس:
به یازده پرسان علی ابی طالب

به ماه عارض هر یک، جدا جدا صلوات
بلند بگو اگر عیب بر زبانت نیست

به شاه قّبۀ طال، امام رضا)ع( صلوات



و یا چاووش سفر به عتبات عالیات و نجف:
علی)ع( است فاتح خیرب کلید باب نجات

که بر حبیب خدا خاتم انبیاء صلوات
علی)ع( به حق و حق با علی است در خلوات

علی است آیۀ رحمت که بر علی صلوات
و یا در شکل دیگری از بیان:
اّول از شوق حمد بسم اللّه

بعد از آن ال اله اال اللّه
چون که ما قصد کربال کردیم

طلب نرصت از خدا کردیم
بر محّمد و آل او صلوات

این اشعار که با صدای چاووش خوانان خوش صدا در 
گوشه های »چهارگاه« خوانده می شد، همه را بر رس شوق 
می آورد، گاه چاووش خوانان خود رسایش »صلوات نامه« 
می کردند که هر شهری از ایران دارای صلوات نامۀ ویژۀ خود 
بود. مانند صلوات نامۀ آباده ای ها )شهری در استان فارس( که 
صلوات نامۀ ویژۀ سفر به مشهد مقّدس داشتند با این مضمون: 

به صورت قصیده ای بلند:
دوستان رو به خراسان رضا باید کرد

جان به قربانی ایوان طال باید کرد
بارگاهــی که مشهد شده بر پا یـــاران

بر نثار حرمش جان به فدا باید کرد
بلنـد بگـو اگر شــوق مرقــدش داری
به صاحب حرم و گنبد طال صلوات 

و...
آیین های کار در ایران نیز از »صلوات خوانی« بهره می بردند 
مانند »صلوات خوانی« به هنگام »جشن خرمن« یا »محصول« 

که بیشرت این شعر خوانده می شد:
خـوش رحمتــی است یــاران

از قطــره قطــره بــاران
گوییـــم از دل و جـــان
صلــوات بر محّمد )ص(

گـــر مؤمنــی و صـــادق
با مــا شــوی مــوافــق

کوری هر منافق
صلوات بر محّمد

در آیین های کار کشاورزی از زمان آماده سازی زمین به طور 
گروهی تا زمان برداشت محصول همواره دوره به دوره یک 
»صلوات خوانی« ویژه انجام می شد، »صلوات خوانی« هنگام 
شخم، هنگام بذرپاشیدن، هنگام آبیاری، و هنگام برداشت 
رایج بود و خوانده می شد. در پاره ای نقاط اوّلین دستۀ چیده 
شدۀ محصول و در پاره ای نقاط دیگر آخرین دستۀ چیده را با 
صلوات جمعی همراهی می کردند، که به آن »صلوات دسته« 

می گفتند.

در آداب زورخانه ای نیز »صلوات خوانی« جایگاه خود را داشت 

و دارد، »صلــوات ورود«، »صلوات آغاز«، »صلوات چرخ«، 
»صلوات میانداری«، »صلوات گود« )پایان کار(.

در آیین های نحله های موسیقی فلسفی و باورمدارانۀ قومی 
نیز »صلوات خوانی« جایگاه ویژۀ خود را دارد، به عنوان مثال 
در خانقاه های دراویش کردستان دو ختم صلوات انجام 
می شود، که یکی مشهور است به صلوات و دعای ایوب پیامرب 
)س(، و دومی مشهور است به »صلوات رشیفه« که در هر 
بار یکصد صلوات آهنگین به صورت گروهی و ذکر وار خوانده 
می شود و در خالل کورۀ ذکر نیز با ریتم های هفت رضبی و 
یا دو رضبی و چهاررضبی، صلوات خوانی با بهره از سبک شعر 

عراقی و به زبان کردی انجام می شود. مانند:
ما ذرّه ایم و ناچیز، جانان ما محّمد )ص(

ما بنده ایم و قربان، سلطان ما محّمد )ص(
ما را به باغ جّنت دیگر مخوان معینی

باغم بس است و فردوس، بستان ما محّمد )ص(
صّل علی محّمد)ص( صلوات بر محّمد )ص(

در آداب و مراسم ویژۀ بهبودی بیامر و َجسنت از یک بیامری 
مهلک که او را به »غسل شفا« می بردند نیز »صلوات خوانی« 
انجام می گردید، در مراسم نام گذاری کودک تازه به دنیاآمده 
مجلس »صلوات خوانی« برگزار می شــد، در مراسم سمنوپزان 
نوروزی و پایان ماه رمضان نیز »صلوات خوانی« با آداب و آیین 

ویژه برگزار می گردید.
کاربــرد »صلوات« در زندگی جامعۀ ایرانی آن قدر بود که 
شاعران بسیاری که هم از ذوق ادبی بهره ای داشتند و هم به 
فرهنگ مردم ارج می نهادند، خود به رسودن اشعاری پرداختند 
که در آن »صلوات گیری« از مردم نقش اصلی را داشت، بدین 
شــکل که منت به گونه ای رسوده می شد که شنونده با شنیدن 
و شناخنت پایان هر بیت وادار به »صلوات فرستادن« می شد، 
به این منظومه ها کــه در قالب غزل و قصیده های بلند بود، 
»صلوات نامه« می گفتند، با پدیدآمدن دو بیتی و رباعی در 
شعر پارسی عّده ای نیز در فرهنگ عاّمه از این بخش از هرن 
سود جسته و دو بیتی های صلوات و یا رباعیات صلوات کردند 

که بر زبان افواه جامعه هنوز هم جریان دارد.

 عکس از آذرخش شفیعی کدکنی


