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 تبیین و بررسی فرش پادراز بلوچی
 

 1محمد امين حاجي زاده

 
 چكیده:

فرش پادراز، گونه ای از فرش تصویری است كه با طرح و نقش متفاوت در مناطق شرقي ایران به این عنوان خواند     

فه ی بهلولي در نوار شرقي ایران بافته مي شود. فرش های پادراز زیر مجموعه ای از قالي بلوچي است كه توسط طای

مي شود. این طرح دارای آدمک هایي با بدن های كشيده و بلندی است كه ساخته و پرداخته رویا و خيال بافندگان 

این طرح هاست. عناصر و موتيف های موجود در متن و همين طور حاشيه ی آن متاثر از قالي های بلوچي است. 

ایران و همين طور در افغانستان بافته مي شود. اما همه ی فرش هایي كه با این طرح بافته این طرح در سایر مناطق 

مي شوند دارای خصوصيات كلي مشتركي هستند ولي متناسب با منطقه ی بافت جزئيات آن همچون رنگ بندی، 

ته شده است. این مناطق بافعناصر پركننده متن، شلوغي و كم كار بودن فرش تغيير یافته و طبق سليقه ی بافندگان آن 

نقشه كه عمدتا به صورت ذهني بافته مي شود، دارای نقوش هندسي است با موتيف ها و عناصرانساني و حيواني كه 

به صورت انتزاعي بافته مي شود. این فرش در نواحي شرقي به صورت قاليچه و بر روی دارهای افقي با مکانيسم 

بافته مي شود. تحقيق پيش رو به بررسي طرح و نقش فرش پادراز مي پردازد و  تخت، تار و پرز پشمي وپود پنبه ای

عناصر اصلي و جزیي این طرح را در متن و حاشيه ی آن بررسي مي كند. بافت این فرش در برخي مناطق شرقي 

عالوه بر  ایران انجام مي شود و طرح هركدام را در مناطق دارای ویژگي های مختص خود مي باشند. در این مقاله

شرح ویژگي های اصلي طرح، به تفاوت ها و شباهت های این طرح در مناطق مختلف و تاثير آن از نقوش فرش 

 بلوچ پرداخته شده است.

 

 فرش پادراز، فرش بلوچ، فرش تصویریكلید واژه:

 

 مقدمه:

جه به اینکه كردها و بلوچ ها ازبک ها هميشه بخش های شمال شرقي ایران را مورد تهدید قرار مي دادند.نادرشاه باتو

افرادی سلحشور بودند عده ای از آنها را  در آنجا اسکان داد و چند سال بعد به علت قحطي و خشکسالي بلوچ های 

سيستان نيز به این منطقه مهاجرت كردند.درنتيجه برخالف تصورخيلي ها كه خيال مي كنند كه قاليچه های بلوچي در 

ه امروز به عنوان قاليچه های بلوچي مورد بررسي است توسط عشایربلوچ خراسان به ویژه سيستان بافته مي شود آنچ

در اطراف تربت حيدریه كاشمر سرخس تربت جام بافته مي شود و تنها معدودی در نواحي جنوبي قدری در سيستان 

                                                 
 Ma.hajizadeh@birjand.ac.irدانشگاه بیرحند.  مربی.. 1
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احيه ی چ هایي كه خارج از نبافته مي شود بلوچ هایي كه در داخل سيستان هستند سنت قالي بافي را ندارند تنها بلو

 جغرافيایي سيستان زندگي مي كنند دارای سنت قالي بافي اند.

نمونه فرش های بلوچ شمال ایران این سوال را برایمان به وجود مي آورد كه  چرا این بلوچ ها نمونه های اصلي به 

 ورد استفاده قرار نمي دهند؟كار برده شده ی بلوچ های جنوبي را استفاده نمي كنند و طرح های تركمن را م

 در ميان آن طرح ها به خصوص در فرش های قدیمي تر نمادهای قبيله ای قابل توجهي وجود دارد 

و پاسخ سوال ممکن است در این حقيقت وجود داشته باشد كه این بلوچ ها با قبایل تركمن تماس های زیادی داشتند 

ت هرچه سریع تر طراحي و بافت فرش را كه در انحصار تركمن ها قرار و تدبير قبيله ای آن ها این بوده كه مي بایس

 داشت را زودتر یادبگيرند

در واقع بهلولي ها یک خانواده ی بيگانه در بين اقوام بلوچ است ولي به این دليل كه فرش بافي توسط این قوم 

 زیرمجموعه ای از سبک قالي خراسان محسوب مي شود مهم به شمار مي آید.

آن ها هنوز به 1950در شمال شرق خراسان بين تایباد و قاین و همچنين در افغانستان باید یافت شوند.درحدود آنها

 صورت صحرانشين زندگي مي كردند و شتر پرورش مي دادند. 

آن ها در اصل ترک های ایراني هستند كه از غرب به این منطقه مهاجرت كردند و به وسيله ی شاه عباس در خراسان 

ان یافتند.آن ها در فرش های پرزدار خود عوامل اصلي الگوهای بلوچي را تغيير دادند آن قدر زیاد كه عالمت اسک

 خاصه بلوچي در توليدات آن ها محو شده است.

 بحث:

قوم سيستاني، كر دها، تيموری ها، تركمن  7قالي بلوچ خراسان در واقع سبک خاصي از قالي خراسان است كه توسط 

ترک ها بلوچ ها عرب ها و بهلولي ها بافته مي شود. قاليچه های پادراز در منطقه ی خراسان توسط بهلولي ها و سایر 

ها بافته مي شود. بهلولي ها كه تيره ای از قشقایي ها هستند از شيراز به نوار مرزی شرق كشور برای جلوگيری از 

هبند و به همين دليل از تصاویر انساني و حيواني به آساني افغان ها به این منطقه كوچانده شده اند. این طایفه شيعه مذ

در بافت هایشان استفاده مي كنندو تعصب خاصي به تصویرسازی ندارند. در منطقه خراسان تنها گروهي كه در بافته 

دن وهایشان حيوانات رئال دیده مي شود بهلولي ها هستند.و منشا آن همان كوچ اجباری آن ها از شيراز و قشقایي ب

آن هاست و به دليل قرار گرفته آن ها در شهر بيرجند رنگ بندی آن ها روشن تر شده است.سه قوم تركمن كرد و 

 بلوچ تاثير زیادی از نظر فرش بافي برهم گذاشته اند كه تاثير نقوش تركمن بر نقوش بلوچي زیاد بوده است.

بلوچ هاست و یا قوم دیگری وجود ندارد.این فرش به همين دليل هيچ قطعيتي بر اینکه بگویيم این نقوش خاصه  

توسط بختياری ها هم بافته مي شود و همين طور در همدان و تهران نيز بافته شده است بافت عمده این نقش توسط 

بلوچ ها در نوار مرزی شرق كشوراست. بلوچ ها رنگ های طبيعي را مدت ها قبل از بافندگان تركمن به كار مي 

پرز قاليچه های بلوچي نو بدون هيچ گونه رنگ شيميایي رنگرزی مي گردید. از مواد  1950ود سال بردند.  تا حد

مختلفي در مناطق مختلف بلوچ برای رنگرزی استفاده مي شود. كه در نواحي نيشابور و شمال مشهد، جلگه ی تربت 
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ز تيره با استفاده از روناس های با جام، جلگه ی باخرز، مه والت و قاینات رنگ های قرمز آجری قرمز آتشي و قرم

 عمر متفاوت رنگرزی مي شود.

 

 بررسي طرح و نقش فرش پادراز در بين اقوام بلوچ خراسان:

نمونه هایي از طرح های سبک هندسي را اغلب در فرش های ایلياتي تركمن، بلوچي، لری، افشاری و برخي از فرش 

دبيل و مناطق غربي ایران دیده مي شود طرح های قالي را برحسب های مراكز بافندگي شهری مانند قم، جوشقان، ار

آن كه زادگاه آن در ميان عشایر و ایالت بوده یا آن كه توسط طراحان نقش قالي مراكز بافندگي شهری تهيه شده باشد 

رین تبه دو گروه بزرگ طرح های ایلياتي و طرح های شهری تقسيم مي كنند. طرح های هندسي عشایری از قدیمي 

و اصيل ترین طرح های قالي بافي ایران هستند و بيشتر بدون نقشه بوده و ذهني بافند. طبيعت، حيوانات و اشيای 

مورد عالقه و استفاده ی افراد ایل و روستا نشينان در این طرح ها تجسم چشم گيری دارند كه بيشتر به صورت 

مي توانند نقوش انتزاعي و غيرانتزاعي را به ساده هندسي و با خطوط و سطوح طرح مي شوند، طرح های هندسي 

ترین شکل ممکن تصویر كنند. نقوش در فرش طرح پادراز نيز فقط به صورت هندسي و با خطوط شکسته طرح شده 

اند، فرش های پادراز در مناطق محتلفي از ایران بافته مي شود كه بافت عمده آن در نوار شرقي ایران توسط بلوچ 

بافته مي شود.كه عمده ی بافت آن در شهرستان های فردوس. زیركوه. خواف باخرز و تربت جام مي های خراسان 

باشد. طرح و نقش این فرش در منطقه ی زیركوه و خواف و باخرز تقریبا مشابه است البته با كمي تفاوت در موتيف 

 ها و رنگ بندی بافته شده است.

ه مي شود دارای نقوش كامال مشابهي مي باشند و در رنگ بندی كمي فرش هایي كه در روستاهایي از زیركوه بافت

متفاوتند. متن این فرش دارای سه آدمک كه در وسط متن قرار گرفته اند و تقریبا بيش از یک دوم متن فرش را تشکيل 

 مي دهد. یک پنجم از فرم كلي بدن را پاها تشکيل مي دهد و سر نيز همين نسبت با بدن را دارد. 
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 (. فرش پادرازی قاین. منبع:نگارنده1تصویر شماره)

 

بلند  3و  1فرم سرها مربع شکل مي باشد.اگر آدمک های درون متن را از چپ به راست شماره گذاری كنيم آدمک 

است و صورت سه رخ و كامل به صورت مربع است كه باالی سر آنها یک حالت فرورفته و برجسته  2قدتر از آدمک 

ضلعي و تمام رخ 5دارای صورت  2ته شده است.تقریبا بدون گردن است كه سر به شانه ها متصل است. اما آدمک باف

و دارای گردن است. اما فرم چشم ها و ابروهای همگي كامال مشابه است دارای چشمان مربع شکل كه امتداد بيني به 

دست  2زاویه ی قائمه تشکيل مي دهد و آدمک دست های آنها با هم  3و 1ابرو وصل شده است. در تصویر آدمک 

كوتاه قدتر  2انگشت است و به صورت كلي آدمک  3آن ها دست ها دارای  3ها كامال به صورت عمودی و در هر 

از سایر آن ها مي باشد.  پاها و كفش ها در هرسه كامال مشابه است فقط در رنگ بندی و تزیين باهم متفاوتند. رنگ 

بدنه و شلوار الكي رنگ است تزیين بدنه كامال مشابه تزیينات زمينه است  2ورمه ای ولي آدمک س 3و 1لباس های 

شلوارها را با یک مربع كه یک نقطه در وسط آن است تزیين كرده اند. كفش ها كمي پاشنه دار و نوک تيز كه به رنگ 

ار و یک آدمکي كه  فرم بدن آن رئال خاكي است بافته شده است. در باال و پایين آدمک ها در متن یک اسب و سو

تر بافته شده دیده مي شود. اسب در حال دویدن و شيهه كشيدن است. دم این اسب حالت شانه مانند دارد و سواركار 

 ضلعي كه یک كاله ساده برسر دارد. 5دارای صورت 
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 (. فرش پادرازی قاین. منبع:نگارنده2تصویر شماره)

 

آدمک قبل است این سواركار نيم تنه ی آن به اسب چسبيده است سرشانه ها دارای شيب  چشم. ابرو. بيني مشابه سه

زیادی است و لباس آن با مربع های كنار هم قرار گرفته كه نقطه در وسط آن است تزیين شده است و دست چپ 

 ت.این سواركار برروی بدنه ی اسب قرار گرفته است و چهره اش تمام رخ كه برروی اسب نشسته اس

اما آدمکي كه فرم بدن آن رئال تر ترسيم شده است یک ابزاری شبيه ساز را با دست در باالی سرگرفته است چهره 

ها و بدن به صورت تمام رخ است اجزای بدن كامال به صورت تفکيک شده از هم بافته شده است.در این آدمک 

همان صورت است و باز این آدمک هم كاله ساده ای ابروها و بيني به هم وصل نيستند اما فرم چشم ها و لب ها به 

برسردارد.گردن مشخص است و سرشانه ها با یک خط اریب نشان داده شده و دست ها از بدن جداست و تقریبا به 

نسبت بدن بلند و كشيده است و تعداد انگشت ها همان سه تاست. كمر كمي باریک تر است. و باال تنه از پایين تنه 

است. رنگ لباس خاكي رنگ و كفش به همان شيوه ی توضيح داده شده مي باشد و رنگ آن الكي رنگ را جداكرده 

 است.

زمينه توسط عناصر انتزاعي از حيوانات و اشکال هندسي پرشده است و تقریبا تالش شده كه زمينه توسط این عناصر 

ختلفي كه كامال رنگ و لعاب بافته های پوشانده شود. رنگ زمينه خاكي رنگ و این موتيف ها با رنگ بندی های م
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بلوچي را نشان مي دهد بافته شده است. این موتيف ها شامل گل های چند شاخه ی هندسي پروانه، بز، آهو گربه 

سان و فرم های ساده ای از پرنده ها مي باشد عناصر كوچکتر و ریزتری نيز در بين این عناصر آمده است. .حالت 

ی كوچک كه پره های آن با دورنگ متفاوت بافته شده است لوزی های كوچک و عناصر پركننده مانند گل های دایره ا

 ای مانند خطوط افقي .

این فرش دارای سه حاشيه دو حاشيه ی كوچک و یک حاشيه ی بزرگ است. رنگ حاشيه ی بزرگ هم رنگ حاشيه 

و در كل حاشيه تکرار شده است.فرم های  ی متن است.موتيف هایي كه در این حاشيه آمده است كامال هندسي بوده

مربع و مستطيل مانند كه كنگره هایي دور تادور آن آمده است و نيز لوزی های كوچک كه در سراسر حاشيه تکرار 

كناره های این حاشيه دو نوار الكي رنگي نيز آمده است. باال و پایين این قاليچه گليم بافي شده است كه  شده اند.

 انندی آمده است.مsتزیين ساده 

 
 (. فرش پادرازی زابل. منبع:نگارنده3تصویر شماره)

 

فرشي كه در منطقه تربت جام بافته مي شود نقش مشابه منطقه زیركوه است البته از نظر قرار گيری موتيف ها در 

ه است و اینکه دزمينه نه به شلوغي زیركوه و نه به خلوتي زمينه ی فرش فردوس است. عناصر بسيار ساده تر بافته ش

آدمک هایي كه در متن هستند سرها به خوبي بر روی بدنه قرار نگرفته اند و كمي ناتواني بافنده در بافت این فرش 

را نشان مي دهد.زمينه ی این فرش نخودی رنگ و حاشيه ی بزرگ به رنگ زمينه و حاشيه ی كوچک سورمه ای با 

 مانند.sبافت 
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ار پركار و زیباست. متن این فرش در محور طولي به سه بخش افقي تقسيم شده است. فرش پادراز در منطقه زابل بسي

بخش باالیي یک اسب و سوار است كه سواركار به صورت نيم تنه نشان داده شده است و در كنار اسب و سواركار 

و از نظر چهره نفر در كنارهم ایستاده و هم قدند 4یک شخصي به صورت ایستاده بافته شده است. در قسمت وسط 

باهم مشابه اند. همه دارای چشمان مربع شکل ابروهای به هم پيوسته و متصل به بيني هستند كه بيني به دهان نيز 

 وصل شده است.

بدن ها كاماً به صورت مستتطيل و شانه ها با خط مورب به سمت پایين نشان داده شده است كادرها در داخل كادر 

به صورت آویزان است. باالتراز كمر زیر سينه یک حالت پاپيون شکل دارد و باال تنه  مستطيل شکل بدن قرار داردو

دكمه دارد . تزیينات لباس ها باهم مشابه اند فقط رنگ آن ها متفاوت است.تزیينات پایين تنه لباس ها راه راه 4از یقه 

طراف آن است  بافنده در بافت فرم است و آستين ها دارای تزیيناتي به صورت یک مربع مركزی و چهار مربع در ا

 نشستن مهارت كافي را نداشته است.

ضلعي است كه موهای زردرنگي دارد. و یک تاج برسر دارد لباس آن با بقيه متفاوت است 5فرم سر این آدمک یک 

تفاوت كه  ندامني به پادارد و تزیينات لباس آن شامل تزیينات هندسي كه تقریبا مسابه همان افراد دیگر است با ای

حيواناتي را در لباس آورده است و چشم ها و ابروها و بيني به همان شيوه ی قبل است. پاهای دو آدمک دیگری كه 

در طرفين آن قرار گرفته اند چهره ها سه رخ به سمت فرد نشسته بافته شده است.در این دو نفر سر مستطيل شکل و 

 ناني كه از ملکه ی خود محافظت مي كنند را به خود گرفته اند.یک سربند ظریف برروی سر دارد. و حالت نگهبا

رنگ زمينه عاجي رنگ است كه قسمت های خالي زمينه با موتيف های مختلف پرشده تاحدی كه جای خالي ای در 

زمينه باقي نماند این عناصر شامل درختچه ها و بوته ها كه بيشترین عنصری است كه زمينه را پركرده است و سایر 

 موتيف ها شامل شتر و بز است و عناصر كوچکترهندسي كه پركننده متن است بافته شده ات .

حاشيه ی این فرش سه تاست. یک حاشيه ی بزرگ و دو حاشيه ی كوچک كه در اطرافش به صورت نوارهای رنگي 

داده كه  شکل تشکيل ای بافته شده است موتيف های حاشيه را اشکال هندسي مانند مستطيل های دندانه ای و مثلثي

 رنگشان بيشتر گرم است و این موتيف ها به صورت مکرر در حاشيه تکرار شده است.

در منطقه فردوس داستان خسرو و شيرین زیاد بافته مي شود و در اینجا موضوع خسرو در شکار گراز و مجنون و 

ایر بافته شده از نقشه ی پادراز در س آهو بافته شده است.در این فرش تصاویر بسيار رئال است نسبت به فرش های

مناطق ایران گردن كامال واضح و چانه در صورت مشخص است كالههایي برسردارند و كمر به خوبي نشان داده شده 

لست و حتي شکستگي دست ها از آرنج و سرشانه به خوبي بافته شده است پایين تنه ی لباس ها حالت دامني دارد 

باس ها دكمه دار و در بعضي جاها با خط های عمودی چين لباس ها را نشان داده است در و تزیينات خاصي ندارد ل

پایين كادر مجنون نشسته كه موهایش در دوطرف سربافته شده است و سایر آن ها در اطراف مجنون ایستاده و كمان 

بر اسب است و خنجری به به دست دارند و مشغول شکار آهو هستند و در باالی سر آن ها یک سواركاری كه سوار 

دست دارد گراز شکار مي كند. رنگ زمينه عاجي رنگ است و بوته هایي در متن آمده است و عناصر دیگری برای 
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پركردن متن نيست. سه حاشيه دارد و حاشيه ی كوچک الكي رنگ است و و حالت چنگ مانندی كه در آن بافته شده 

 به رنگ سورمه ایست.

 پادرازی فردوس. منبع:نگارنده (. فرش4تصویر شماره)

 

 نتیجه گیری:

فرش های پادراز زیرمجموعه ای از سبک قالي خراسان محسوب مي شود كه توسط طایفه ی بهلولي در نوار شرقي 

ایران بافته مي شود. این طرح بسيار جالب و زیباست، آدمک ها دارای بدن های كشيده و بلندی هستند كه ساخته و 

دگان این طرح ها است. عناصر و موتيف های موجود در متن و همين طور حاشيه ی آن بسيار تاثير پرداحته ذهن یافن

پذیرفته از قالي های بلوچي است.با اینکه بهلولي ها یک خانواده ی بيگانه در بين بلوچ ها محسوب مي شود اما تاثير 

ن طور در افغانستان بافته مي شود. اما همه ی فرش فراواني از بلوچ ها گرفته اند. این نقش در سایر مناطق ایران و همي

هایي كه با این طرح بافته مي شوند دارای خصوصيات كلي مشتركي هستند ولي متناسب با منطقه ی بافت جزئيات 

آن همچون رنگ بندی عناصر پركننده متن شلوغي و كم كار بودن فرش تغيير یافته و طبق سليقه ی بافندگان آن 

 ده است.مناطق بافته ش
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