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Устод Садриддин Айнї, чунон ки аз осораш пайдост, ба падари 

шеъри порсии тољикї иродату эњтироми хоссе ќоил будааст. 

Њамин эътиќод ва иродати махсус ба Одамушшуаро будааст, ки 

устод Айнї ба навиштани маќолоти арзишманди тадќиќї дар бораи 

Устод Рўдакї ва хусусиятњои шеъри ў иќдом намуда, на танњо бунёди 

рўдакишиносиро дар Тољикистон гузошт, балки дар натиљаи ковишњои 

пурсамари илмї-тадќиќотияш дар бораи ў, нахустин бор ба бозгушоии 

санъати шеъри устод, муъљизаосоии сухани ў ва кашфи мазори гумноми 

устод Рўдакї низ шарафёб гардид. 

Дар бораи хусусиятњо ва дастовардњои устод Садриддин Айнї дар 

рўдакишиносї адабиётшиносони номвари тољик Расул Њодизода, Мирзо 

Муллоањмадов, Абдухолиќи Набавї, Абдунабї Сатторзода, Музаффари 

Муњаммадї ва дигарон ибрози андеша намудаанд [6, с. 3-17]. 

Љустуљўњои аввалини тадќиќотии устод Айнї дар бораи рўзгор ва 

осори устод Рўдакї њангоми тањия ва тадвини тазкираи ў «Намунаи 

адабиёти тољик» оѓоз ёфтаанд. Њамон гуна ки маълум аст, вай ин 

тазкираро бо зикри ном ва осори Одамушшуаро оѓоз бахшида буд [5, с. 

14]. 

Ва њамон замон устод Айнї эњсос карда буд, ки маълумоти 

сарчашмањои адабї дар бораи устод Рўдакї хеле кўтоњ ва ноќису 

нокомиланд. Бинобар он, љиддан ба гирдоварї ва омўзиши маълумоти 

сарчашмањои адабї машѓул шуда, дар натиља аз «Китоб-ул-ансоб» 

маълумотеро пайдо намуд, ки дар он доир ба мазори Рўдакї сухан 

мерафт. Ва кашфи нуктањои асосии ин маълумоти муфид аз муњаќќиќин 

аввалин бор мањз ба устод Садриддин Айнї муяссар шуд, ки дар 

тадќиќоти махсуси ў бо номи «Устод Рўдакї» дарљ гардидааст [7, 208]. 

Дар тањия, тадвин, гирдоварї ва нашри осори устод Рўдакї низ 

аввалин ибтикорот дар Тољикистон ба номи устод Садриддин Айнї 

пайванд мегирад [9, с. 191]. Њамин тавр, сањми устод Садриддин Айнї 



дар шинохтан ва шиносонидани шахсият ва осори устод Рўдакї 

назаррасу чашмгир аст ва мањз бо пешнињод ва ташаббуси ў аввалин бор 

дар Тољикистон масъалаи баргузории љашни 1100-солагии 

Одамушшуаро соли 1940 ба миён гузошта шуд, ки поёнтар дар ин хусус 

суњбат хоњем дошт. Дигар ин ки нахустин бор дар бораи санооти шеъри 

устод Рўдакї ва муъљизаосоиву сењрангезии сухани ў ва сабки эљодии ў 

дар адабиётшиносии тољик устод Садриддин Айнї ибрози аќида намуда, 

сањли мумтанеъ будани услуби эљодии ўро махсус таъкид карда буд: 

«Агар мо шеърњои Рўдакиро «сањли мумтанеъ» гўем, мувофиќ меояд. 

«Сањли мумтанеъ» чизест, ки дар дидан осон ва сода менамояд, аммо 

кардан ва ба вуљуд овардани вай мумтанеъ, яъне номумкин аст. 

Бештарини шеърњои Рўдакї њамин хусусиятро доранд» [7, 225].  

Заминаи асосии рўдакиљўйї ва рўдакипажўњии устод Айнї њамоно 

аз замони навишта шудани тазкираи «Намунаи адабиёти тољик» гузошта 

шудааст. Дар бораи Одамушшуаро хеле кўтоњ ва мутазодду наќиз будани 

маълумоти сарчашмањои адабиро ба эътибор гирифта, ў дар тазкирааш 

пас аз зикри намунањои шеъри Рўдакї зери боби «Баъзе маълумот» 

ахбори тозаи сарчашмањои он замон дастрасашро бо каме шарњу тавзењ 

зикр карда, аз љумла овардааст: «… Њарчанд пеш аз Рўдакї мисли 

Бањроми Гўр, њаким Абўњафси Суѓдї ва Хоља Абулаббоси Марвазї 

шеъри форсї иншод карда бошанд њам, гуфтаи эшон ба дараљаи девон 

нарасида, бинобар њамин сабаб номи Рўдакї ба сардафтарии «Намунаи 

адабиёти тољик» гузашт» [5, с. 17]. 

Ин љо сабаби дар аввали тазкира зикр шудани номи устод 

Рўдакиро ба таври мўљаз шарњ додани устод Айнї воќеан аз камоли 

огоњї ва ифтихори беандоза аз меросдории ў аз таърихи адабиёти 

порсии тољикї ва шинохти њаќќонии ў аз халлоќияти њунари шоирии 

устод Рўдакї ва шеъри ўст. Ва муносиб дидани унвони «Сардафтарї»-ро 

ба устод Рўдакї низ аввалин бор дар навиштањои устод Айнї дучор 

меоем. 

Њамин тавр, устод Садриддин Айнї бо вуљуди фаъолиятњои зиёди 

адабиву љамъиятї, то он замоне ки бо далелњои ќотеъ мавзеи ќабри 

устод Рўдакиро муайяну мушаххас нанамуд, аз љустуљўю ковишњои 

илмї, хусусан дар бораи мазори ў, лањзае фориѓ нашудааст. 

Ва ў пайдо кардани ќабри Рўдакиро яке аз корњои хеле муњим ва 

љиддї медонистааст, ки дар роњ, дар кор ва њатто дар лањзањои 

машѓулияти умури шахсию хонаводагии худ низ бо фикри пайдо 

кардани далелњои ќотеъ дар бораи мавзеи ќабри Рўдакї банд будааст. Ва 



њар бозёфту хабари тозаеро, ки дар бораи Устод Рўдакї ба тариќи 

љустуљў аз сарчашмањои муътамад ва пурсуљў аз шахсиятњои гуногун 

дармеёфта, њатман дар номањояш ба дўстону њамкасбон ва њамќаламони 

ќадрдонаш менавиштааст. Номањои устод Садриддин Айнї 

нишондињандаи фаъолиятњои густурдаи илмию адабии ў буда, дар бораи 

устод Рўдакї низ маълумотњои пайдокардаи ўро сабт кардаанд. Аз 

номањои устод Айнї фањмидан мушкил нест, ки рўдакипажўњї љузъе аз 

фаъолиятњои асоси доимї ва њатто рўзмарраи ў будааст. Ин натиљагирї 

аз мутолиаи осори ба Рўдакї бахшидаи устод Айнї ва номањои ў њосил 

шудааст. 

Масалан, дар номае, ки ба устод Лоњутї навиштааст, аз натиљаи 

тадќиќоти дар бораи зодгоњи устод Рўдакї анљомдодааш бо шавќ ва як 

њаяљони ботинї менависад: «Дар поёни гап њаминро гуфтан даркор аст, 

ки то њол дар байни ањли тазкира ва таърихчиёни Шарќ ва њам 

шарќшиносон дар бораи ватани Рўдакї ихтилофе буд. Ўро баъзењо аз 

Бухоро ва баъзењо аз Самарќанд мегуфтанд. 

Ман аз рўи тафтишоти охиринам, аз рўи як ривоят, ки ровиаш 

Астарободї буда, дар Самарќанд зиндагонї карда, дар њамон љо баъд аз 

60 соли вафоти Рўдакї мурдааст ва ќабри Рўдакиро зиёрат кардааст, 

ќарор дода будам, ки Рўдакї дар Самарќанд аст. Чунки ин ровї аз 

ќарияи Рўдаки Самарќанд мегўяд. 

Аммо ман пайи тафтиши дар куљои Самарќанд будани дењаи 

Рўдакї афтодам. Дар наздикї дар ваќти ремонти њавлї ба кори ман як 

мардикори моѓиёни фарбї1 омад, ки аз райони Панљакат аст. Ман аз вай 

номи дењањои ба онњо наздикро пурсидам. Маълум шуд, ки Рўдак аз 

Панљрўд – Панљрўдак (њамаи инњо ба Рўдакї дахл доранд) дар 

кўњистони Панљакат будааст. Ман ин маълумоти њавоиро ба котиби 

райкоми Панљакат навишта, тафтишро хоњиш кардам. Котиби райком 

шахсан ба хонаи ман омада, ин маълумотро тасдиќ кард. 

Њоло бо ташаббуси ман як экспедитсияи тадќиќотї аз тарафи базаи 

тољикистонии Академияи илмњо ва комиссариёти маорифи Тољикистон 

ба он љо фиристонда шуд. Умедворам, ки ин экспедитсия маълумоти 

равшани расмие биёрад. 

Дар ин сурат дар илм ва адабиёт як кашфиёти калон ба вуљуд меояд 

[6, с. 91]. 

                                                           
1
 Фарбї – шакли гуфтории калимаи фарбењ. 



Ин иќтибос аз номаи дар таърихи 26-уми сентябри соли 1940 ба 

унвони Лоњутї навиштаи устод Айнї оварда шуд ва аён мешавад, ки 

худи устод ба кашфиёти калон будани натиљаи љустуљўйњояш итминон ва 

эътимоди комил доштааст. Ва њам ин нома баёнгари он аст, ки устод 

Айнї дар лањзањои гирифтории зиёд ва банд будан ба корњои шахсию 

љамъиятї низ њамеша пайи њалли масъалањои муњимму нокушудаи илм 

ва адаб масруф будааст. Аз љониби дигар пайдо кардани мазори устод 

Рўдакиро кори хеле муњим медонистааст ва котиби райкоми шањри 

Панљакатро низ бо навиштани номае ба ин кори таърихии хеле муњим 

њидоят намудааст. Аммо асли ин номаро аз бойгонии устод Айнї пайдо 

накардем. Вале дар њар сурат љиддияти устод Айниро дар кори тадќиќу 

пажўњиши масъалањои боањаммияти илмї аз чунин номањо ва 

навиштањои ў эњсос кардан мумкин аст. 

Устод Айнї дар номаи дигари худ, ки ба Абулќосим Лоњутї ирсол 

намудааст, аз пайдо шудани мавзеи ќабри устод Рўдакї навид додааст. 

Дар ин номаи хушнудї ва ќаноатмандии муаллиф аз натиљаи зањмату 

љустуљўњои мудовимаш ифодаи равшани худро ёфтааст: 

«Воќиаи наве, ки имсол дар таърихи адабиёти форс-тољик рўй дод, 

ёфт шудани дењаи Рўдак (љои таваллуди устод Рўдакї) ва ќабри 

Рўдакист. Маълум аст, ки то њол дар байни ањли таърих ва тазкирањо 

ихтилоф буд, ки Рўдакї аз Бухорост ё Самарќанд. Ман дар ваќти 

навиштанам «Намунаи адабиёти тољик»-ро фикри аввалиро тарљењ карда 

будам. Аммо имсол, ки дар бораи Рўдакї маќола навиштам, ба асоси як 

манбаи арабї, ки ривояти худро аз Идрисї ном наќл мекунад, ќарор 

додам, ки аз Самарќанд аст ва ин Идрисї Астарободї буда, умри худро 

дар Самарќанд гузаронидааст ва дар ин љо баъд аз шаст соли вафоти 

Рудакї мурдааст, њам таърихи Астаробод, њам таърихи Самарќандро 

навиштааст. Идрисї мегўяд, ки Рўдакї аз ќарияи Рўдак буда, дар 

навоњии Самарќанд аст. Аммо намедонистам, ки ин Панљрўдак ва Рўдак 

дар куљои Самарќанд бошад. Профессор Семенов, ки имсол дар ин бора 

маќола навишт, дар маќолаи худ ќайд кардааст, ки Рўдак ва Панљрўд дар 

15-километрии шањри Самарќанд аст. Аммо ман бо пурсуков аз атрофи 

Самарќанд ба ин номњо дењае наёфтам ва ба тариќи њазл ба Дењотї 

гуфтам, ки охир Рўдакї аз Панљакат ёфт мешавад. Ин сухан зоњиран њазл 

бошад њам, ба аќидаи худам љиддї буд ва бинобар ин ба њамин асос 

тадќиќот ба кор бурдам. Имсол дар моњи июл, ваќте ки њавлии худро 

ремонт мекардам, як мардикорро ба кор овардам. Аз вай Рўдак ном 

дењаро пурсидам. Ў тасдиќ кард, ки дар Панљакат њаст, аммо ў надидааст 

ва бобои ў, ки њанўз зинда аст, дидааст. Ў аз дењаи Фароби Панљакат 



будааст. Панљрўд (Панљрўдак) њам дар њамон љоњост. Инро њам 

шунидааст. Ман ин маъниро ба котиби якуми райкомпартияи Панљакат 

– ба рафиќ Муњаммадиев навишта, аз вай илтимос кардам, ки ин 

маълумотро пурсуков кунад. Ў баъд аз чанд рўз шахсан пеши ман омада 

маълум кард, ки Рўдак ва Панљрўд – њарду њам дар Панљакат њастанд ва 

аз маркази район тахминан 60‒70 километр меоянд. Ман ин маълумотро 

ба Душанбе ба Саюз навишта илтимос кардам, ки як экспедитсияи расмї 

фиристонанд. Аз он љо аз Базаи Академия Бузургзода ва аз Наркомпрос 

Гратский ном як таърихшинос омаданд ва маро рањбари экспедитсия 

ќарор додаанд. Азбаски барои баромадан ба болои кўњи баланд дили 

ман тоб надошт, ман њамаи маълумот ва нишонањоро ба онњо дода 

фиристодам. Онњо рафта, ќабри Рўдакиро ёфтанд. Ба ќишлоќи Рўдак 

бошад Гартский нарафта, танњо Бузургзода рафта омад ва њардуи инњо 

њам њамаи маълумотеро, ки ман ёфта будам, тасдиќ карданд. Аммо ваќте 

ки Гратский бо мухбири радиои Москва мусоњиба кардааст, њамаи ин 

кашфиётро ба худ нисбат додааст. Ба ќавли ўзбакон: «тайёр ошга 

баковул» (поварчии оши тайёр) шудааст. 

Ман имсол бо даъвати панљакатињо дар 11-уми ноябр ба болои 

кори канали Марѓидар рафтам, ки дар кўњистон дар шаст километр 

дуртар аз маркази район фарњодвор сангро бурида кофта истодаанд. Дар 

он љо ман бо панљрўдиён ва њам бо рўдакиён мусоњиба кардам. Рўдакї 

дар байни онњо ба унвони 400 шутурдор (чунонки дар тазкирањо 

мегўянд) ва ба унвони уфорї (уфарї), яъне сознавоз машњур будааст. 

Њатто мегўянд, ки азбас шутурдорї дар кўњистон душворї кардааст, 

Рўдакї чанде ба Самарќанд ва Бухоро кўчида рафта будааст ва дар 

охирњои умраш боз омадааст. 

Акнун ба ман маънии таъбири манбаи арабї маълум шуд, ки дар 

вай Рўдак ва Панљрўд (Панљрўдак) аз навоњии Самарќанд шумурда 

шудааст. Ноњия бо маънои арабиаш ба канори дур кор фармуда 

мешавад. Дар њаќиќат њам Панљакат то размељиванї2 ‒ то соли 1925 яке 

аз ройонњои (ноњияњои) Самарќанд ба шумор мерафт. 

Ман дар сари кори канал бо бисёр колхозчиён мусоњиба кардам. 

Номи ќишлоќњои онњо диќќати маро љалб кард: шумо аз куљо? – Аз 

Њуснобод, шумо чї? ‒ Аз Нигинобод, шумо аз куљо? – Аз Майкада, шумо 

чї? – Аз Зебон (зебоён) ва њоказо. Њаќиќатан, районе, ки ба дењањои худ 

                                                           
2
 Размежевание – ишора ба таќсими њудудњои миллї дар Осиёи Миёна, соли 1925. (Аз китоби: Мукотибаи 

Садриддин Айнї ва Абулќосим Лоњутї. Ба чоп њозиркунанда ва муаллифи тавзењот: Х.Отахонова. Нашриёти 
«Дониш», Душанбе – 1978, сањ. 76) 



ин гуна номњои шоиронаро ќабул кардааст, њаќ дорад, ки монанди 

Рўдакї як устоди номурдании шеъру мусиќаро расонад. 

Дар ваќти кори канал ягона як роњи кўњї, ки ба Рўдак мерафтааст, 

муваќќатан баста шудааст, вагарна ман ба он љо њам мерафтам. Чунки 

Рўдак аз сари канал 8 ё 10 километр будааст. 

Ин кашфиёт хеле муњим аст… 

Бо саломи рафиќона: Айнї 

24-уми ноябри 1940, Самарќанд» [8, 97-98] 

Дар њаљми як номаи рафиќона ин гуна бо эњсосоту шавќи хосса аз 

бозёфти бузурги адабї будани натиљањои љустуљўи худ сухан кардани 

устод Айнї воќиан аз њавсалаи тамом доштани эшон дар тадќиќи 

масоили рўдакишиносї ва умуман тадќиќоти илмї шањодат медињад.  

Аз устод С.Айнї номањои дигаре њам мањфуз мондааст, ки дар 

бораи симои зоњирии падари шеъри порсии тољикї – устод Рўдакї бањс 

менамояд. Ин андешаи ў дар номае, ки ба Мирсаид Миршакар иншо 

намудааст, чунин баён шудааст: «… Масалан, барои Рўдакї ќиёфаи як 

тољики киштутии мутаносибаъзоро гирифтан мумкин аст, ки чашмаш 

кўр бошад (тољики киштутиро мисол гирифтан барои он аст, ки 

кўњистонињо ба дигар миллатњо омехта нашудаанд ва Киштут дар 

наздикии дараи Рўдак аст). Агар ёфт шавад, аз музейњо ё аз китобњои 

куњна барои мисоли либоси Рўдакї либосњои асри Х Осиёи Миёнаро 

гирифтан лозим аст. Агар ёфт нашавад, як тоќияи юрмагии кўњистонї, 

як саллаи хурд ба тарзи арабї печондашудаи шоли тиббетии аъло, 

пероњани сафеди гиребончоки тукмадор, ки тукмааш аз гирењњои 

абрешимї бошад, як ќабои танг (љомаи зерин) ки бо тукмањои гирењии 

абрешимї аз сар то миён банд шуда бошад. Аз рўй як абои остинкўтоњи 

васеи якранги абрешимї. Дар по мўзаи мирзоии кемухтии сурх ё кабуд 

(мўзаи мирзої пошнабаланд ва борик мешавад, ки монанди минќори 

лаклак ба дарун хамхўрда меистад, нўки пояш низ борик буда, ба боло 

хам хўрда меистад). 

Либоси Носири Хисрав нисбат ба Рўдакї содатар ва нисбат ба 

либоси ў васеътар, аммо тукмањояш бояд гирењї бошад ва мўзааш 

мирзої, симо ва либоси Љомї як дараља осонтар аст, ки дар ин хусус 

Восифї як ќадар маълумот медињад: Љомї одами гандумгун, 

баландќомат, сиёњчашм, камриш бояд шавад. Дар тан аз таки ў як 

гупичаи пахтадор, миёнаш бо фўтаи якранг (сурхча ё кабудча) баста 



шуда, ду нўги фўта ду ваљаб аз сари ноф ба зер овезон, аз рўйи як либоси 

сафед, на он ќадар васеи яктањмонанд, дар по кафшу масњї, дар сар 

тоќияш сафеде, ки дањбедї меноманд, дар сар се печ саллаи сафеди сода, 

дар даст як асо, ки сараш аз сари худи Љомї баландтар меистад (асо аз 

чўби љавбеди сода). Кушодарў ва доимо табассумкунон меистад, дар 

чењрааш на осори ѓазаб њаст ва на осори андўњ (бояд чењраи Носири 

Хисрав ќадре ѓазаболуд ва чењраи Рўдакї љиддї бошад)» [4, с. 1-2]. 

Устод Садриддин Айнї, чунонки маълум аст, дар асоси андешаи 

амиќ сари мавзўъ ва мазмуни ашъор ва мавќеъу вазифаи ишѓолкардаи 

Рўдакї ва Носири Хисрав дар бораи тарзи либоспўшии онњо ибрози 

назар намудааст. 

«Рўдакї, ба назари ман як одами баландќомати миёнагўшти 

ришкалони рўйпањн љилвагар мешуд, ки симояш бисёр мутаносиб, 

рангаш гандумгуни ба сурхї моил, чашмонаш кўр, либосаш озода ва 

тоза, дар дасташ дунбураи бо устухони фил зинатдодашуда менамояд, 

агар њолати пирии Рўдакї нишон дода шавад, бояд ў як пири зиндадили 

љавонтабиат тасвир карда шавад». [3, 1-2] 

Аз мазмуни ин нома аён мешавад, ки устод Айнї мехостааст чењраи 

устод Рўдакиро дар аксе ё нигорае рассомї намуда бошанд. Ва 

андешањои худро аз шинохти шахсият ва осори Одамушшуаро дар асоси 

шеърњои боќимондааш баён дошта, мулоњизањояшро дар бораи чењраи 

устод Рўдакї тавассути мактуб баён намудааст.  

Дар номаи дигаре устод Айнї дар бораи љашни устод Рўдакї чунин 

масъалагузорї менамояд: 

«Њоло бо ташаббуси ман як экспедитсияи тадќиќотї аз тарафи 

бозаи тољикистонии Акодемияи илмњо ва Комисариёти маорифи 

Тољикистон ба он љо фиристода шуд. Умедворам, ки ин экспедитсия 

маълумоти равшани расмие биёрад. Дар он сурат дар олами илм ва 

адабиёт як кашфиёти калоне ба вуљуд меояд. Бояд тољикон аз њамин рўз 

сар карда барои 1952, ки дар вафоти Рўдакї њазор сол пур мешавад, 

тайёрї бинанд. Аммо намедонам, ки чї кор карда метавонанд» [2, 4]. 

Аз мазмуни ин нома фањмидан душвор нест, ки устод Айнї 

масъалаи њазорсолагии фавти устод Рўдакиро дар иртибот бо кашфи 

мазори ў ба миён гузоштааст. 



Дар њамон соли 1940 устод Садриддин Айнї дар номаи худ ба 

Дењотї вобаста ба тартиб додани маљмўаи ашъори Рўдакї тарзи тартиб 

додани онро таъкид карда буд. 

«Баъд аз рафтани шумо шумораи севуми июнии «Тољикистони 

сурх»-ро хондам. Дар сањифаи 4-и он ахбороти мудири шуъбаи шарќии 

китобхонаи марказї – рафиќ Колесникуф њаст, дар он љо дар он ахборот 

дар бораи «Маљмаъ-ул-фурс»-и Сурурї ном луѓат гап зада мешавад ва 

гуфта шудааст, ки дар он луѓат сад байт аз Рўдакї ба тарзи мисол оварда 

шудааст. 

Шумо як бор њамон луѓатро аз назар гузаронед, агар шеърњои аз 

Рўдакї дар он љо овардашуда ѓайр аз чизњое бошанд, ки мо фоида 

бурдаем, ѓундошта гиред ва дар маљмўаи «Устод Рўдакї» дароред. Агар 

дар маънии ягон шеър ё луѓат душворї кашед, ба воситаи хат аз ман 

мепурсед» [1]. 

Аён мешавад, ки устод Айнї дар бораи устод Рўдакї мудом 

маълумот љамъоварї намуда ва ба Дењотї низ таъкид кардааст, ки осори 

Рўдакиро аз њар куљо љамъоварї намояд ва дар шарњу тафсири вожањои 

душворфањм омодагии хешро ба ёрмандї ва њамкорї пешнињод 

намудааст. 

Ва низ аз як номаи Бектош ба устод Айнї маълум мешавад, ки 

устод ба намояндагони барљастаи илму адаби њамзамони хеш дастуру 

супориш додааст, ки барои љамъоварии ашъори парокандаи устод 

Рўдакї аз љунгу дастнависњо ва девону дафтари ашъори шуаро ва 

луѓатнависони ќадим сањм гузоранд ва инчунин дар љустуљўи девони то 

кунун нопайдои Устод Рўдакї бошанд. Ин мазмун аз номаи зерини 

Бектош ба дурустї равшан мегардад: 

«…Њодисаи нав њамин аст, ки Абдуллољонака (падари Ѓанї 

Абдулло) аз Бухоро як китоби оид ба нуљуми Ањмад махдуми Калларо 

рўнавис карда оварданд (ин ѓайр аз Зичи шоњист, ки рўнавискардаи ў 

буда, пеш аз ин ба даст афтода буд). Китоб мураттаб буда, дар соњаи 

њайат ва нуљум маълумот ва нуќтаи назари Ањмад Махдумро пурра 

дарбар мекунад.  

Аз Хуљанд касе мактуб навишта, маълум кард, ки ба дасти ў девони 

Рўдакї мављуд будааст ва дар ќатори китобњои дигар нархи ўро 300 

муайян карда фиристодааст. Фавран Абдуллољонака ба Хуљанд 

камандирофка карда шуданд. Намедонам, ин хабар дуруст мебарояд ё 

не? Агар дар њаќиќат девони Абулњасани Рўдакї барояд, як кашфи 



љањонист. Аммо ман метарсам, ки девони шоири дигар Муинуддини 

Рўдакї набошад. Нусхаи девони Муинуддини Рўдакї дар се-чањор љой 

маълум аст ва њатто дар Эрон ба чоп њам расидааст. Мегўянд, дар 

Ленинград њам як нусха мављуд аст. Њамин ќадар умедворї њаст, ки дар 

Осиёи Миёна, хусусан дар Хуљанд, аз девони Муинуддини Рўдакї дида, 

девони Абулњасани Рўдакї муњаммилтар аст. Аломатњои 

муайянкунандаро ба дасти Абдуллољонака навишта додем. Бо телегром 

огоњ мекунад. Ба Мавлоно ва рафиќ Дењотї салом. 

Бо эњтиром Бектош 

7/VIII-36»   

Имрўз ба туфайли зањматњо ва љустуљўњои хастанопазиронаи 

падари адабиёти муосири тољик устод Садриддин Айнї зодгоњ ва мазори 

падари шеъри порсии тољикї маълум шудааст ва яке аз љойњои 

муќаддаси дидании сайёњону мењмонон мебошад. Ва њамчунин миќдоре 

аз ашъори ноби њакимонаи устод Рўдакї бо талошу љустуљўњои бедареѓи 

донишмандону матншиносони адабиёти порсии тољикї дар дастрас 

дорем, ки оѓозгари ин љустуљў ва яке аз нахустин гирдоварандагони 

ашъори парокандаи Одамушшуаро низ устод Айнист. 
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