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  :چکیده

در .هنر فرش یکی از هنر هایی است که می تواند بازتابی از فرهنگ و هنر یک ملت یا یک قوم محسوب شود

ایران نیز همواره این هنر از گذشته هاي دور تا اکنون مورد توجه خاص جامعه و اهالی هنر قرار گرفته است 

بیشتر استان هاي ایران نیز چه در قدیم و چه امروزه شاهد بافت فرش هاي دستباف با طرح ها و رنگ و در 

لرستان نیز یکی .هاي مختلفی هستیم که بسیاري از آن ها طرح ها و نقش هایی مختص مناطق خود دارند

ار به وسایل قالی از استان هایی است که سابقه طوالنی در فرش دستباف داشته است و مفرغ هایی که بسی

امروزه فرش در این استان رو به فراموشی است و با وجود . بافی شبیه هستند خود گواه این مسئله است

نیروي کار توانمند در حوزه ي بافت، متاسفانه فرش هایی با طرح هاي دیگر استان ها را می بافند و علت آن 

این پژوهش کاربردي،که به صورت توصیفی و در. را نداشتن نقشه اي اختصاصی از فرش لري می دانند

تحلیلی انجام شده است و اطالعات در آن به روش کتابخانه اي و میدانی گردآوري شده اند به مطالعه درباره 

سابقه بافت فرش در این ناحیه و بررسی و طبقه بندي فرش هاي لري بجاي مانده از گذشته تا به امروز و 

رداخته شده است ودر آخر سعی شده با شناخت هویت  فرش هاي لري، همچنین آنالیز نقشمایه ها پ

نقشمایه هایی جدید و نو برگرفته از باورهاي دینی و نمادهاي فرهنگی و بومی لرستان طراحی گردد و 

سپس نقشه ي جامع فرشی براي این استان طراحی گردد تا بافندگان به جاي بافت فرش هاي دیگر استان 
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