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محمود افشار يزدی، فرزند محمد صادق، سال 1272 ه � 
ش در يزد متولد شد و در سال 1284 برای تحصيل نزد 
مقدمات  آنجا  در  رفت�  هند  در  بمبئي  شهر  به  عمويش 
علوم جديد و زبان انگليسی را فراگرفت و سال 1289 به 
ايران بازگشت و در مدرسة علوم سياسی به مدت سه سال 
به تحصيل پرداخت� سال 1292 برای گذراندن تحصيالت 
عالی عازم سوئيس شد و به سال 1297، از دانشکدة علوم 
در  كرد�  دريافت  حقوق  دكترای  لوزان  دانشگاه  سياسی 
انجمن  ايرانی خود،  با همت همشاگردی های  اين مدت 
دانش گستر را بنيان نهاد و خود، رياست اين انجمن را بر 
عهده گرفت� در سال 1299 به انگلستان سفر كرد و در 
آنجا مقالة سياسی شديداللحنی عليه قرارداد 1919 منتشر 
ويزای  انگليس  دولت  شد  باعث  مقاله  اين  انتشار  كرد، 

مسافرت به هندوستان را به وي ندهد�
دكتر افشار سال 1299 رسالة دكتری خود را به زبان فرانسه، 
تحت عنوان »سياست اروپا در ايران« در برلين منتشر كرد 
و در سال 1300 به ايران بازگشت و ضمن توقف كوتاه 
يزد  و  تهران  روزنامه های  در  مقاالت  نگارش  و  يزد  در 
با آقايان دكتر علی اكبر سياسی، محسن رئيسی، اسماعيل 
مرآت و دكتر حسن مشرف نفيسی، حزب ايران جوان را 
تا 1304 در مدرسه های  تشکيل داد� در سال های 1301 
علوم سياسی، دارالفنون و نظام به تدريس مشغول شد و 
در شورای عالی تجارت نيز عضويت يافت� وي مهر ماه 
1304، مجلة آينده را راه انداخت و مدرسة تجارت را با 
مديريت خود تأسيس كرد كه اساس آن مطابق با مدارس 

اروپايی آن روزگار بود� 
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در سال 1305 شمسی به تقاضای شخصيت سياسي متنفذ آن دوران،  علي اكبرخان داور، مدتي 
از  مي توان  فعاليت های وي  و  مناصب  ديگر  از  گرفت�  عهده  به  را  عدليه  وزارت  مسئوليت 
عضويت در شورای عالی تبليغات در سال 1319، معاونت وزارت فرهنگ 1323، نويسندگی 
در 1338  افشار  دكتر  كرد�  ياد  اطالعات  و  ستاره  كيهان،  مختلف كشور همچون  در جرايد 
بازنشسته شد و در تقريبًا از سال 1325 به تدريج از فضاي سياست و مسئوليت هاي دولتی، 
فاصله گرفت و بيشتر به مطالعات فرهنگي و نيز سفرهايي به نقاط مختلف دنيا مبادرت ورزيد� 
دكتر افشار از اين زمان به فکر گردآوري دارايي ها و تبديل آنها به موقوفات افتاد� سال 1352، 
موقوفة دكتر افشار در قالب يک بنياد فرهنگي و شامل اقالم گوناگون به دانشگاه تهران تقديم 
شد� وي، يکی از واقفين آگاه، روشن بين و خيرانديش است كه با سفر در كشورهای مختلف 
جهان و اندوختن تجارب ارزشمند فرهنگي و اجتماعي، آنها را دست ماية توسعه و پيشرفت 

كشور كرد� وی سرانجام در 28 آذر 1362 بدرود حيات گفت�
دكتر افشار در كتاب پنج وقفنامه می نويسد: »هر كسی به جامعه و كشور خود ديونی دارد كه 
اندوخته  اقتصاد، چيزی  با كار و كوشش و ميانه روی در  افراد می توانند  ادا نمايد� همة  بايد 
كنند تا بتوانند، دين خود را ادا نمايند�« و در جای ديگر می گويد: »اگر كسی به كلی از مال دنيا 
بی بهره است، می تواند با زبان علم و قدم در اين راه كوشا باشد و برای نيل به خوشبختی، 
كمال، عدالت و مساوات، هر فرد بايد مقداری از زمان، وقت و همت خود را وقف كارهای 
عمومی و عام المنفعه كند� يعنی اگر اهل علم است، مقاله بنويسد� اگر اهل سخن است، موعظه 

كند و اگر مال دارد، ايثار كند�«
اين واقف فرهيخته در بخش ديگری از كتاب پنج وقفنامه، چنين می نويسد: »كاش هماكنون 
در كشور ما سازمان مخصوص و مورد اعتمادی به نام بانک نيکوكاری وجود داشت كه همة 
مردم ولو آنها كه تمول سرشاری ندارد، می توانستند با اطمينان كامل، وجوه نقد مازاد بر احتياج 

خود را به آن بسپارد، تا در راه بهبود وضع جامعه صرف شود�«
دكتر محمود افشار يزدی، هدف از تأسيسات بنياد موقوفاتي به نام خود را ارتقاء سطح علمی 
و فرهنگی كشور، تعميم و اعتالء زبان فارسی، اعطاء جوايز ادبی، نشر كتب تاريخی و لغوی 
و رساالت در بارة ايران، تحکيم وحدت ملی، تأمين اهداف، نيات و مقاصدی كه با اهداف 
آن  تحقق  براي  همواره  در طول حيات خود  كه  هدفي  مي كند؛  ذكر  باشد،  منطبق  اساسنامه 
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با اشاره به  مي كوشيد� وي در تعيين متوليان امور موقوفات، مالك های سنجيده اي را تعيين مي كند و 
اشراف فرزند ارشد خود، ايرج افشار كه به او اعتقادی راسخ داشت، بر امور بنياد موقوفات چنين مي گويد: 
»مادام كه من متولی هستم و فرزند دانشمند من، ايرج افشار كه به رموز نويسندگی كاماًل آگاه می باشد، 
سرپرست انتشارات اين بنياد است، موجبی برای نگرانی نخواهد بود� توليت و ادارة بنياد موقوفات برای 
مدت عمر با واقف است� پس از درگذشت واقف، 11 نفر، اشخاص و صاحبان مقام های رسمی و يا 
افرادی كه به موجب همين وقف نامه تعيين می شوند، مجتمعًا مسئول اند و به نام شورای توليت، امور 
موقوفات را زير نظر خواهند داشت و رئيس وقت دانشگاه نيز يکی از مقامات منظور می باشد� ايرج را كه 
فرزند ارشد من است و به امور فرهنگی عالقه دارد، به عنوان يکی از متوليان موقوفات منصوب نمودم 

و جای يکی از فرزندان ديگرم در شورای توليت باقی است«� )وقفنامه، ص 62(� 
گزيده اي از شرح موقوفات اهدا شدة دكتر افشار و موارد استفادة هر يک اجماالً از اين قرار است:

الف: تهران، شميران
تهران�  باستان شناسي دانشگاه  استفادة مؤسسه لغت نامة دهخدا و مؤسسه  برای  باغ كه  �1 ساختمان و 
موقوفة افشار در خيابان وليعصر كه قسمتی از باغ فردوس شميران است، در سال 1348، از سوي دكتر 
محمود افشار برای دانشگاه تهران وقف شد� در سال 1350، با تصميم رئيس وقت دانشگاه لغت نامه از 
باغ نگارستان به اين محل منتقل شد� در سال 1378، آماده سازي ساختمان جديد به جاي بناي قديمي 

شروع شد كه هم اكنون مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللی زبان فارسی در آن فعال است�
همچنين است مکاني كه به مؤسسة باستان شناسی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران اختصاص يافت� اين 
مؤسسه در سال 1338 به پيشنهاد دكتر عزت اهلل نگهبان، استاد دانشکده ادبيات در گروه باستان شناسی 
به  مربوط  زمينه های  در  دانشگاهی  علمی  تحقيقات  انجام  مؤسسه،  اين  اصلی  هدف  شد�  تأسيس 
باستان شناسی و شناسايی فرهنگ و تمدن های گذشتة ايران و ممالک هم جوار بود� مؤسسة باستان شناسی 
از سال 1354 در باغ فردوس شميران واقع در خيابان وليعصر، مستقر شدد� اين محل از سوي دكتر 
محمود افشار، به عنوان وقف برای گسترش فعاليت های تحقيقاتی باستان شناختی و فرهنگي و هنري، 

در اختيار مؤسسة باستان شناسی دانشگاه تهران، قرار گرفت�
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�2 ساختمان بزرگ شامل 12 دستگاه آپارتمان مسکونی و 4 باب مغازه كه درآمد اجارة آنها به مصارف 
مشخص شده در وقف نامه می رسد�

�3 ساختمان توليت خانه، كه در به عنوان دفتر مجلة آينده مورد استفاده بوده است�
�4 ساختمان متولی خانه برای سکونت واقف و خانوادة ايشان�

�5 دو باب دكان در قسمت جلوی كتابخانه، برای اجاره�
مساحت عرصة رقبات ياد شده جمعًا 10239 متر است�

�6 هجده شماره تلفن كه يک شماره در اختيار دفتر موقوفات، يک شماره دفتر مجله، دو شماره در اختيار 
متوليخانه، سه شمارة مؤسسة باستان شناسی، يک شماره در مؤسسة لغتنامه و بقيه در اختيار آپارتمان های 

اجاری است� 
ب: تهران،  خيابان آفريقا

�1 سه قطعه زمين متصل به هم، به مساحت 5885 متر كه طبق موافقت قبلی واقف و تأييد شورای 
توليت، برای استفاده آموزشی به وزارت آموزش و پرورش به اجاره واگذار شده است�

�2 يک قطعه زمين به مساحت 1100 متر در كنار رقبة پيشين قرار دارد�
ج: تهران، شهر ري،  مبارک آباد بهشتی

�1 سه رقبه اراضی مزروعی به مساحت 382070 مترمربع كه طبق قانون مصوبة اخير مجلس شورای 
اسالمی به مالکيت موقوفات برگشته و به زارعان صاحب نسق اجاره داده شده است�

�2 يک قطعه باغ به مساحت 35181/5 مترمربع با حق آبه از رود كن�
�3 يک قطعه زمين متصل به باغ باال به مساحت 1520 متر كه طبق مادة 31 وقفنامه، جهت گورستان 
دانشمندان ايرانی و متوليان و كسانی كه از طرف متوليان، اجازة دفن آنها داده شود، در نظر گرفته شده است�

د: موقوفات شهر يزد
موقوفات دكتر افشار به امالك و امکانات شهر تهران محدود نمي شود، از جمله شش دانگ يک قطعه 
باغ و ساختمان در طرزجان يزد نيز به منظور ايجاد دبستان، به نام محمود افشار در اختيار آموزش و 
پرورش گذاشته شده است و موارد ديگري از اين دست كه حکايت از طبع بلند و همت او در پيشبرد 

امور فرهنگي حکايت دارد�


