
 

 ایل افشار

 پدیا، دانشنامٔه آزاد از ویکی

 ھمراه با شش ایل بزرگ شاه اسماعیل صفوی یکی از ایلھای بزرگی است که در زمان اوشار یا اَفشار
این ایل به دو شعبه بزرگ . ھای سلسله صفوی را بنیاد گذاردند  به ایران آمدند و پایهعثمانی آناتولیاز 

 را قرخلو طایفه.  و دیگرى ارخلو یا قرخلو؛ نادر شاه افشار از شعبه اخیر بودقاسملویکى : شد تقسیم مى
 و دره گز و باخرز ابیوردشاه اسماعیل از آذربایجان به خراسان کوچاند و در شمال آن سرزمین، در نواحى 

تعداد بسیاری از این ایلھا در . تا حدود مرو مسکن داد؛ تا در برابر ازبکان و ترکمانان مھاجم سدى باشند
 . ادغام گشتندشاھسون در ایل شاه عباس اولزمان 

 گرفته ھفت شرانلو یا افشرانلووازه افشار از ایل . مند به شکار است واژه افشار به معنی چابک و عالقه
 .کنند شده است که این ایل به ھمین نام ھنوز در شمال خراسان زندگی می

 تبارند ترککردند  با تحقیقات اخیر ونشانه ھای بجا مانده مشخص شده که ایل افشار که تاکنون فکر می
کرده اند ولی بدلیل اینکه زبان حاکم ان   صحبت میکرمانجی شمال یعنی کردی تبار بوده وبه زبان کرد

برخالف این زمان که فارسی زبان حاکم است دران ھنگام در دربار ونامه نگاریھا (  بوده است ترکیزمان 
بطور مثال زبان بازماندگان ایل . به اشتباه ترک نامیده شده اند) از زبان ترکی استفاده میشده است 

 کرمانجی میباشد شادلو-زعفرانلوافشار درحوالی درگز و باجگیران ھمچون ایالت شمال خراسان مثل 
  نیز کرمانجی استافشار شرق ترکیه بزرگ ایلوزبان 

 در اذربایجان )  فعلی تکاب و شاھین دژ(  درمنطقه صائین قلعه افشار ایل افشار ھای طایفهزبان
 زعفرانلو زاخورانی -موصالنلو موصوالنی -شرانی - شکاکی-شقاقی شاقیغربی مثل طایفه ھای 

 .  نیز کرمانجی میباشدصربیانی -

لبنیات مصرفی افشاریھا .  نام داردماوکا یا کله جوشغذای محلی ایل افشار در منطقه افشار تکاب 
 است که ھمراه با کره محلی مصرف شده و فقط در این شورنوعی پنیر ریز بسیار خوشمزه ومقوی بنام 

خوراک مخصوصی که موقع دندان در اوردن کودکان شیر خوار پخته و به انھا .شود ناحیه ازایران یافت می
نَکشود  داده می َ ◌ َ ◌ َ ◌ َ ◌َ شودوسبب تقویت دندانھای   نام دارد که ازحبوباتی مثل نخود وماش درست مید
 .شود نوزاد می

لباس سنتی ایل افشار درمنطقه افشار تکاب ھمچون کرمانجھای ترکیه وخراسان میباشدکه تا چند سال 
لباس مردانه شامل پیراھن سفید با دکمه ھایی در کنار سینه بوده وشلوار . پیش استفاده میشد

لباس زنانه نیز .  وشالی بدور کمر بوده استکلودستمالمشکی با فاق خیلی بلند و دستاری بر سر بنام 
دامنی تا زانو با چینھای بسیار زیاد و رنگارنگ با نواری مشکی یا سفید در زیر ان و جلیقه ای که به دو 

 پوشونشود ودستار سر منگوله دار و روبنده ای بنام  طرف ان ردیف سکه ھای نقره ای وصل می
 دارد که ازنوارھای مشکی و قھوه ای تشکیل شده است وروی موخورونامو روسری زنان نیز . میباشد

 نیز که اززنجیری از سلسله. نیز نام نوعی سربند استکالغی. این روسری ھم دستار سر قرارمیگیرد
این پوشاک ھنوزتوسط . شود سکه ھای نقره و قدیمی تشکیل شده از باالی سر تا زیر چانه بسته می

 .شود پیرمردان و پیرزنان این نواحی استفاده می

شود شھرت جھانی داشته و به فرش اھنین   که از پشم گوسفند و رنگھای طبیعی بافته میفرش افشار
نقش ونگارھای این فرش و نیز گلیم افشار که در انھاشکل ماھی وقوچ ودیگر حیوانات دیده .معروف است

رقص محلی در . شود در ھمه نقاط اسکان ایل افشار در ایران وترکیه و شمال عراق مشابه است می
 شود مناطق ایل افشار با گرفتن دستھای یکدیگر وحرکات موزون انجام می
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