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قباد دكترافشار يزدی فرزند محمود، دولتمرد و نويسندة 
دهم  شهير،  ايرانشناس  افشار،  ايرج  برادر  و  ايرانی 
اسفند 1327 ه � ش� در تهران به دنيا آمد� قباد از چهار 
مقدماتی  تحصيالت  رفت�  سوئيس  كشور  به  سالگی 
همان  در  ديپلم  مقطع  در  يک  درجه  نمرة  با  را  خود 
كشور به پايان رساند و به سه زبان فرانسه، انگليسی و 
آلمانی تسلط يافت� او كه تحصيالت دانشگاهی را در 
رشتة باستان شناسی شروع كرده بود، به دليل عالقه  به 
رشتة زبان شناسی، برای آموختن زبان های كهن چون 
سانسکريت، تبتی، يونان قديم، بابلی قديم و پهلوی به 
فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن به تحصيل در رشته  
زبانشناسی و تکميل دانشش در باستانشناسی پرداخت�
آمد،  ايران  به  سفری  در   1349 سال  در  افشار  قباد 
به وسيلة برادر خود ايرج افشار با دكتر عزت اهلل نگهبان، 
باستان شناس معروف، آشنا شد و به يک سفر دو ماهه 
برای اكتشاف اشيای باستانی در اطراف قزوين رفت و 
دقت و تخصص وي موجب تحسين و قدردانی دكتر 

نگهبان بود� 
جديد  زبان  شش  و  كهن  زبان  هشت  به  افشار  قباد 
ميکروفيلم هايی  اطالعات  ترجمة  با  و  داشت  تسلط 
و  حفظ  در  ارزشمند  نقشي  ايران  باستانی  اشيای  از 
افشار  قباد  استاد  داشت�  ايران  باستانی  اشيای  احيای 

قباد دكترافشار يزدی
 )1385 - 1327( 

محقق، زبان شناس و باستان شناس
و مهربانو دكترافشار يزدی
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كتاب هاي ارزشمندي در بارة طبيعت، فرهنگ و زبان هاي شرقي، با تأكيد بر منطقة 
هندوستان به زبان انگليسي پديد آورد كه باعث شد از طرف دانشگاه های هاروارد 
و دانشگاه های كشور هند برای اعطای دكترای افتخاری از ايشان دعوت به عمل 
اين  هيچ گاه  به مدرك،  ابراز عدم عالقه  با  علم دوست  پژوهشگر  اين  اما  آورند� 

دعوت ها را نپذيرفت�
بخشندگي و رقت قلب را از ويژگی های اخالقی قباد افشار دانسته اند� نقل است 
بود  او در جواب گفته  اما  بود،  پزشکی  قباد در رشتة  پدر تحصيل  كه خواست 
نقاشی  تابلوهای  و  بود  هنردوست  افشار  قباد  ندارد�  را  خون  ديدن  تحمل  كه 
گرانقدر و نفيس را كه همگی كار بهترين نقاشان اروپايی بودند، از نمايشگاه ها و 
فروشگاه های اروپايی می خريد و از جمله عالقه مندی های او راه اندازی نمايشگاه 
با اين تابلوهای نفيس در ايران بود� او برپايی اين نمايشگاه ها را در ايران گامي 
براي آشنايي ايرانيان با فرهنگ و هنر روز دنيا مي دانست� عشق و عالقه آقای افشار 
به ايران به حدی بود كه با وجود فراهم بودن شرايط پذيرش تبعيت كشورهاي 
اروپايي كه از كودكي در آنها زيسته بود، پذيرش هر مليتي جز ايران را رد كرد و 

تمام ثروت و دارايی های خود را به ايران انتقال داد�
قباد افشار در دهم ارديبهشت 1385 بر اثر بيماری سرطان خون درگذشت و تمامی 
ثروت او به خواهران و برادرانش رسيد� مهربانو دكترافشار يزدی، يکی از خواهران 
آقای افشار،70 عدد از تابلوهای نفيس وي را به همراه يک دستگاه آپارتمان، به 
دانشگاه تهران اهدا كرد� خانم مهربانو افشار همانند ديگر اعضای خانوادة افشار 
ايران زمين عالقة زيادی دارد� به طوری كه همواره در سفرهای خارجی خود  به 
درصدد خريد اشيا و كتب ايرانی قديمِی خارج شده از كشور و بازگرداندن آنها 

به ايران است�   


