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در  ه � ش   1307 مهرماه   5 در  روح االميني  محمود 
كوهبنان كرمان به دنيا آمد� پدر وی حاج ميرزا قاسم 
از نيکان كوهبنان و شغل وی كشاورزی و دامداری 
پرداخت  قرآن  فراگيري  به  كودكی  از  محمود  بود� 
و خود مهمترين دليل موفقيت هاي بعدي را همين 
يادگيری و انس با قرآن از زمان كودكي ذكر كرده 

است� 
اوليه  تحصيالت  اتمام  از  بعد  روح االمينی،  محمود 
دارالفنون  مدرسة  وارد   1328 سال  در  كرمان،  در 
تهران شد، ايشان در سال 1331، براي ادامه تحصيل 
در رشتة زبان و ادبيات فارسي، به دانشکده ادبيات 
سال  در  و  پيوست  تهران  دانشگاه  انساني  علوم  و 
1334 موفق به پايان دورة كارشناسي گرديد� وی در 
دوران تحصيل خود در اين مقطع توانست از محضر 
استاد  محمدی،  محمد  دكتر  چون  بزرگی  استادان 
پورداوود، دكتر صادق كيا، دكتر خطيبی، بديع الزمان 
ناتل  پرويز  دكتر  معين،  محمد  دكتر  فروزانفر، 
خانلری، احسان يارشاطر و عبدالعظيم قريب استفاده 
نمايد� وي در سال 1338 موفق به دريافت مدرك 
كارشناسي ارشد در رشتة علوم اجتماعي از مؤسسة 
تحقيقات و مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران گرديد 
و بين سال هاي 1339 تا 1347 براي گذراندن دورة 
مردم شناسي به پاريس رفت� در سال 1347 موفق به 
از دانشگاه سوربن  اخذ درجه دكتراي مردم شناسي 
فرانسه شد و موضوع رسالة  دكتري اش عبارت بود 

محمود روح االمينی 
)1389-1307(

استاد فقيد دانشگاه تهران
اقالم اهدايي: مجموعة عکس و 

تصاوير مردم شناسي
محل نگهداري اقالم اهدايي: باغ موزه 

نگارستان
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از پژوهشي در باره  تمدن قديمي چوپاني مربوط به عشاير فارس كه در اين پژوهش نقش 
»گوسفند« در زندگي اقتصادي عشاير فارس مورد مطالعه قرار گرفته بود� دكتر روح االمينی 
از سال 1346 به عنوان پژوهشگر در مركز تحقيقات علمی فرانسه )C.N.R.S(  مشغول به كار 

شده بود و در همين سال در فرانسه با خانم پروين مقدم آشنا شد و با او ازدواج كرد�
آموزشی  پيوستة گروه  به عنوان عضو  بازگشت و  به وطن  دكتر روح االمينی در سال 1348 
جامعه شناسي دانشگاه تهران فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را در ايران آغاز كرد و در 
سال 1379 بازنشسته شد، در حالي كه همچنان فعاليت علمي و آموزشي را پي مي گرفت� وي 
به ادبيات و فرهنگ در معناي عام آن عالقه مند بود و فعاليت هاي او گاه از قلمرو رسمي دانش 
مردم شناسي فراتر مي رفت؛  هر جا شيئي ارزشمند يا مضمون و موضوعي قابل توجه در بارة 
گذشتة اين مرز و بوم به دستش مي آمد، آن را به عنوان يک موضوع فرهنگي مورد مطالعه قرار 

مي داد و در حفظ و نگهداري آن مي كوشيد�
از جمله فعاليت های فرهنگي، علمي و پژوهشي دكتر روح االمينی، راه اندازي موزه مردم  شناسی 
موزة  و  كرمان  گنجعلي خان  حمام  مردم شناسي  موزه  افتتاح  در  مشاركت  گلستان،  كاخ  در 
كتاب های  ترجمه  و  تأليف  تهران،  دانشگاه  در  پژوهشي  علمي  آزمايشگاه  گيالن،  روستايي 
متعدد و چاپ مقاالت تحقيقي يا تحليلي در مجالت معتبر داخلي و خارجي است� اين استاد 
و پژوهشگر فرهيخته همچنين مجموعه اي از عکس ها و تصاوير ارزشمن را در كنار مطالعات 
فرهنگ از فنون، آداب و رسوم، باورها و فعاليت های شغلی تهيه كرده است كه در جاي خود 

از ارزشي ويژه برخوردار است�  
دكتر روح االمينی درسال 1381 در دومين همايش چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار 
مردم شناس ايران مورد تقدير قرارگرفت� وی بعد از 82 سال عمر پربار در سال 1389 دار فاني 

را وداع گفت�
مجموعه عکس های مردم نگاری محمود روح االمينی با عنوان: از جستجوي آب تا به  دست 
آوردن نان،  از آثار اهدايی خانوادة  مرحوم استاد روحاالمينی به دانشگاه تهران است كه در سال 
اقدام صورت گرفته است� مجموعة حاضر شامل  1390 به لطف همسر گرانقدر ايشان اين 
چندين قطعه عکس از مراحل كاشت تا برداشت گندم است كه عالوه بر ارزش مردم نگاری 
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اين مجموعه  در  آنچه  است�  توجه  نيز شايان  هنری  از جنبه  فرهنگي،  مطالعات 
به نمايش گذاشته شده، شواهدي از انديشه و تالش چندين هزار سالة اقوام اين 
سرزمين براي به دست آوردن نان است؛ شامل مراحلي همچون حفر قنات، مراقبت 
از سلسله چاه ها، اهميت مظهر آب در زندگي روستايي، نقش استخر، نحوة تقسيم 
آب، كندن زمين كشاورزي، كود و آب دادن زمين، شخم، بذرپاشي، وجين كردن، 
مراقبت از محصول، دروي محصول، خرمن كردن، كوبيدن خرمن، پاك كردن و 

وزن كردن و تقسيم گندم، آرد كردن، نان پختن و سرانجام خوردن نان�
از كتابهای منتشر شدة استاد روح االمينی مي توان به اين آثار اشاره كرد: گردِ شهر با 
چراغ، در مبانی انسان شناسی؛  زمينة فرهنگ شناسی، تأليفی در انسان شناسی فرهنگی 
نباتت  به شاخ  ادبيات فارسی؛  و مردم شناسی؛ نمودهای فرهنگی و اجتماعی در 
قسم، باورهای عاميانه دربارة فال حافظ؛ آيين ها و جشن های كهن در ايران امروز، 
نگرش و پژوهشی مردم شناختی؛ فرهنگ و زبان گفتگو به روايت تمثيل های مثنوی 
مردم شناختی؛  نگرشی  فرهنگ  گسترة  در  شناختی؛  مردم  نگرشی  بلخی،  مولوی 
حمام عمومی در جامعه و فرهنگ و ادب ديروز، نگرش و پژوهشی مردم شناختی؛ 

تا تو نانی به كف آری؛ صد و يک ابزارِ زندگِی ديروز از هزاران�


