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“БАДОЪЕ УЛ-БИДОЯ” ДЕВОНИ ДЕБОЧАСИДА ЗИКР 
ЭТИЛГАН МУҲАММАД СУЛТОН КИМ?

Маълумки, шоирлар султони Алишер Навоий ўн 
яшарлигидаёқ етти иқлимга машҳур бўлган. Унинг назмий 
дурдоналарини нафақат шеърият ихлосмандлари зиёлилар, 
дарвишлар, ҳунармандлар, балки темурийлар хонадонининг 
вакиллари -  шаҳзодалар ҳам севиб мутолаа қилган. Хондамирнинг 
муболағароқ изоҳига кўра, айрим шеърият ихлосмандларининг 
яшашдан мақсади ҳам Навоий шеърларини ўқиб, завқланишдан 
иборат бўлган. “Бадоъе ул-бидоя” девони дебочасида Навоий ўз 
шеърларини севиб ўқийдиган ашаддий мухлисларидан бири “Шоҳ 
нишон” ва “Шоҳи дарвиш” шаҳзода Муҳаммад Султон ҳақида 
шундай тўхталган:

“Кўнглумда не маъни ўлса эрди пайдо,
Тил айлар эди назм либосида адо.
Ул назмға жонин қилибон халқ фидо,
Солурлар эди гунбази гардунга садо.
Бу вайрон табъни байт этса мастур,
Тутиб шуҳрат, нечукким байти маъмур.
Харобат ичра пайдоу ниҳони,
Ул эрди халқнинг рутбаал-лисони.
Йўқким, харобат дард нўшлари, балки муножат 

хирқапўшлари ва демайким авом арозили, балки хавос афозилининг 
тилларига жорий ва кўнгулларига корий тушар эди. Ул замоннинг 
каримул-хулқ озодалари, балки азимуш-шаън шаҳзодалари 
илтифотиға мушарраф бўлур эрди. Хусусан, салтанат ганжининг 
дурри самини ва қаноат кунжининг хокнишини, илму зако аҳлининг 
ягонаси, фақру фано хайлининг бенишонаси, итик зеҳни дақойиқ 
ришталарининг гириҳкушойи ва ариғ табъ ҳақойиқ чеҳраларининг 
парда рабойи:

Табъи дарвешу ўзи шоҳ нишон,
Шоҳи дарвеш Муҳаммад Султон”.
Хўш, Навоий мадҳ этган мазкур “шоҳи дарвеш” Муҳаммад 

Султон ким? У адабиётшунос Ёқубжон Исҳоқов айтганидек,
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Бойсунқур Мирзонинг ўғли, Форс ва Ироқи Ажам султони Султон 
Муҳаммад (1418— 1451) Мирзоми? Маълумки, бу ҳукмдор 1449 
йилда Хуросонни эгаллаб, Ҳирот тахтига ўтирган. Ғиёсиддин 
Хондамирнинг ёзишича, “Мирзо Султон Муҳаммад ақл ва донолик 
етуклиги билан танилган саховат ва муруввати кўплиги билан 
мақталган бир подшоҳ бўлиб, ўта шижоат ва жасурлиги орқасида 
хатарли жангларда шахсан ўзи қатнашиб, уруш-саваш ишини 
қиздирарди. Душман лашкари қанчалик кучли ва шавкатли 
бўлмасин, бундан сира ҳам ҳайиқмасди. Саховат ва тантиликда 
мўътадиллик йўлини тутарди. Яъни, хасислик ҳам қилмас, ортиқча 
исрофга ҳам йўл қўймасди. Бир гал хос кишиларидан биттаси 
(укаси) Мирзо Абулқосим Бобурнинг бағишлов ишида кўп сарфлиги 
ва қўли очиқлигини айтди ва “шундай экан, нега Сиз бу ишда ул 
жанобга эргашмайсиз?” дея сўрашди. Мирзо Султон Муҳаммад 
унинг жавобида ушбу байтни ўқиди.

Байт:
Олим ва жоҳилни фарқ этар тамиз,
У доим тизгинда. Бу-чи? Бошвоқсиз.
Мирзо Султон Муҳаммад бин Бойсунқур Мирзо бин Шоҳрух 

Мирзо мақтов сифатли ҳоқон Шоҳрух Мирзонинг ҳаётлик 
замонида умрининг беш йилини Ироқи Ажам мамлакатида давлат 
ва иқбол билан ўтказди. Шоҳруҳ Мирзо вафотидан сўнг Мирзо 
Абдуллоҳ ҳукмронлиги остидаги Шерозга ҳужум қилди ва 
амакиваччасини енгиб, Форс ва Ироқи Ажам ҳукмдорига айланди.

Ул шаҳзода улуғвор отаси вафотидан сўнг беш йил салтанат 
ва давлат узра умр кечирди ва 855 (1451) йилда Чинорон урушида 
Мирзо Абулқосим Бобур қўлига тушиб, мулкларнинг қудратли 
молики тақдири унинг ҳаёти палосини йиғиштирди5,1 Бизнингча, 
Хондамирнинг фикрларига таянсак, шоир шеърда бу ҳукмдорни 
назарда тутмаган? Албатта, саккиз ёки ўн яшар шоирнинг Ҳиротда 
Султон Муҳаммад билан учрашгани эҳтимолдан ҳоли эмас. Бироқ, 
тарихий маълумотлар шуҳратпараст темурийзодани шоиртабиат 
ёки дарвешсифат шоҳ бўлганини инкор этади. Назаримизда, 
“Дебоча”да зикр этилган қуйидаги хусусиятлар Бойсунқур 
Мирзонинг ўғлида кўзга ташланмаган: 1 *

1 Ғиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар. Т. Ўзбекистон, 2013.-
Б.528-530.
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1. Салтанат ганжининг дурри самини;
2. Қаноат кунжининг хокнишини;
3. Илму зако аҳлининг ягонаси;
4. Фақру фано хайлининг бенишонаси;
5. Итик зеҳни дақойиқ ришталарининг гириҳкушойи;
6. Ариғ табъ ҳақойиқ чеҳраларининг парда рабойи;
7. Дарвишлиқларга мойил;
8. Шоҳи дарвиш.
Аммо, адабиётшунос Ёқубжон Исҳоқовнинг фикрича, 

“дарвешсифат шоҳ” айнан ана шу Бойсунқур Мирзонинг ўғли 
Султон Муҳаммаддир. У ёш Навоий ижодига катта эътибор билан 
қараган ва қуйидаги ёшлик даврида ёзилган ғазал унга 
бағишланган:

Чарх айирди тез этиб, ноламни ҳам, оҳимни ҳам,
Меҳрибон шоҳимни ҳам, номеҳрибон моҳимни ҳам.
Ҳар киши дилхоҳу дилжўюм эди, солди йироқ,
Шоҳи дилжўюмни доғи моҳи дилхоҳимни ҳам...
Эй Навоий, шоҳим айвони, моҳим ҳуснин кўриб,
Жон тарабгоҳимни топса, кўз назаргоҳимни ҳам.
Адабиётшунос олимнинг ёзишича, Султон Муҳаммад 

вафотидан сўнг шоирни укаси Султон Абулқосим Бобур ўз 
тарбиясига олган.2

Кўплаб темурий шаҳзодалар қатори Навоий шеърларини 
севиб ўқиган ва оққа кўчириб тарқатган Муҳаммад Султон Мирзо 
ҳақида қандай маълумотга эгамиз? Амир Темур шажарасида кўплаб 
Муҳаммад Султон номли шаҳзодаларни учратдик. Келинг 
маълумотларни бир таҳлил қилиб чиқсак. Биринчиси, Самарқанд 
ҳокими ва Ҳулогу мулки ҳукмдори Муҳаммад Жаҳонгир 
Мирзонинг ўғли Муҳаммад Султон. У 1376-1403 йилларда яшаб 
ўтган. Дарвоқе, шеърда бу шаҳзода умуман кўзда тутилмаган. 
Иккинчиси, мазкур Муҳаммад Султоннинг набираси Муҳаммад 
Султон ибн Муҳаммад Жаҳонгирдир. У отасининг мулки Ҳисорда 
1423-1448 йилларда яшаб ўтган. Муҳаммад Султон Ҳиротга 
келгани ёки етти яшар Алишер билан суҳбатлашгани ҳақида 
далиллар йўқ. * 5

2 Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. Т.: Фан, 1983.-Б.29-30.

5



Учинчиси, Умаршайх Мирзо наслидан бўлган Муҳаммад 
Султон(1458-1484)дир. Султон Ҳусайн Бойқаронинг Оқобегим 
исмли опасининг ўғли, тоғаси саройидаги соҳибихтиёр Кичик 
Мирзо ота тарафдан шоир Сайид Аҳмад Мирзонинг ўғли Султон 
Аҳмаднинг фарзандидир. Аммо, Алишер Навоий “Тўла асарлар 
тўплами”нинг бешинчи жилди изоҳларида “Кичик Мирзо -  Улугбек 
ўғли Мироншоҳнинг набираси, Ҳусайн Бойқаронинг опаси 
Оқобегимнинг ўгли”4 деб кўрсатилган. Хондамир “Хулосат ул- 
ахбор”да “Кичик Мирзо номи билан машҳур бўлган Мирзо 
Муҳаммад Султоннинг отаси Султон Аҳмад ибн Мирзо Сайид 
Аҳмад ибн Мирзо Мироншоҳ” деб ёзган.4 5 5 6 Демак, бундан маълум 
бўладики, Кичик Мирзо Ҳаким Сатторий “Олтин силсила”си 
китобида айтганидек, Умаршайх Мирзо наслидан эмас, балки 
яшаган йиллари ҳақида маълумот сақланмаган деб ёзилган 

Сайид Аҳмад ибн Мироншоҳ Кўрагон (Манбаларда шаҳзоданинг 
исми Сайди Аҳмад, Саййид Аҳмад, Сайид Аҳмад шаклида 
келтирилган) авлодига мансубдир. Тарихда Умаршайх Мирзонинг 
Сайид Аҳмад исмли ўғли ҳам бўлган, бўлиши эҳтимол. Аммо, 
Адабиётшунос М.Абдувоҳидова ҳам ўзбек ва форс тилларида 
Сайидий, Сайид, Сайди тахаллуслари билан шеърлар ёзган Сайид 
Аҳмад Соҳибқирон Темурнинг учинчи ўғли Мироншоҳ фарзанди 
эканини қайд этган.7 8 Адабиётшунос ҳақ. Чунки шоир Сайид 
Аҳмаднинг ўзи ҳам “Таашшуқнома” достони якунида “Дуогў ибни

о
Мироншоҳ бўлғай ” деб Мироншоҳнинг ўғли эканлигини 
таъкидлаган. Бинобарин, бизнингча ҳам, Навоий, Хондамир ва 
уларнинг замондошлари Кичик Мирзо деганда айнан 
Мироншоҳнинг ўғли темурий шоир Сайид Аҳмад Мирзонинг 
набирасини назарда тутишган. Хондамирнинг ёзишича, “Мирзо 
Кичик номи билан танилган шаҳзода Муҳаммад Султон Мирзо бин 
Султон Аҳмад Мирзо хушсурат йигит бўлиб, яхши хулқ, тоза 
кўнгиллик сифатлари билан таърифланган, ширин сўз ва чиройли 
ишлари ҳаммага ёққан эди. Олиму фозиллар суҳбатига багоят

Сатторий Ҳ. Олтин силсила. Т.: Шарқ НМАК БТ, 2006.-Б.54.
4 Алишер Навоий. Хамсат ул-мутахаййирин. ТАТ. Бешинчи жилд. Т.: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2012.- 
Б.840.
5 Хондамир. Хулосат ул-ахбор. Навоий замондошлари хотирасида. Т.: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1985.-Б.58.
6 Сатторий Ҳ. Олтин силсила. Т.: Шарқ НМАК БТ, 2006.-Б.65.
7 Муборак мактублар. Т.: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1987.-Б.7.
8 Сайид Аҳмад. Таашшуқнома. Муборак мактублар. Т.: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1987.-Б.122-143.
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мойил, барча ҳимматини илмий масалаларни ўрганиш сари 
қаратган, илоҳий ва дунёвий илмларни ўзлаштиришда ягона ҳамда 
ақлий ва нақлий фанларни эгаллашда тенгсиз эди. Илму 
фазилатлари борасида оқиллар берган шарҳ бу шаҳриёрнинг 
камолотлари олдида уммондан бир томчию донишмандлар сўзлари 
обдор лафзларига нисбатан чексиз денгиздан бир қатра (эди).”9 
Навоий Хондамирнинг мазкур фикрларини тўлдириб, “Мажолис 
ун-нафоис”да Кичик Мирзо “хуб табълиқ, тез идроклиқ, шўх 
зеҳнлик, қавий ҳофизалиқ йигит эрди. Оз фурсатда яхши толиби 
илм бўлди ва кўпроқ улум ва фунундин ўз мутолааси била вуқуф 
ҳосил қилди. Шеър ва муаммони хўб англар эрди, балки кўнгли 
тиласа айта ҳам олур эрди. Бовужиди бу фазойил дарвешлиқларга 
мойил бўлуб, Макка зиёрати шарафиға мушарраф бўлди”,9 10 11 12 деган. 
Шоирлар султони “Хамсат ул-матаҳаййирин”да шаҳзодани 
дарвешларга мухлис ва муҳтож зот сифатида таърифлаган: “Кичик 
Мирзо...фақру фано аҳлиға мухлис ва ниёзманд эрди”.11 Фахрий 
Ҳиравий шаҳзода “...Ниҳоятда камтар ва ақлли эди. Салтанат 
риоятида у  хусусида шундай бўлганки, Мирзо Султон Ҳусайнни 
Улуғ Мирзо дердилар ва уни (эса) Кичик Мирзо,” деб ёзган. Бобур 
“Бобурнома”да ҳам Кичик Мирзо ҳақида юқоридаги таърифларга 
муштарак фикрлар билдирган: “Бурунлари тагойисига мулозамат 
қилур эди, сўнгра сипоҳийликни тарк этиб, мутолааға машғул 
бўлди. Дерларким, донишманд бўлиб экандур. Табъи назми ҳам бор 
экандур. Бу рубоий анингдур:

Умре басалоҳ месутудам худро,
Дар шевайи зуҳд менамудам худро.
Чун ишқ омад кадом зуҳду, чи салоҳ,
Ал-миннату лиллоҳ озмудам худро.

(Мазмуни: Умр бўйи ўзимни яхшилик билан мақтаб юрдим, Ўзимни 
зоҳид ва тақводор қилиб кўрсатдим. Ишқ келгач, қани ўша 
зоҳидлигу, қани ўша яхши фазилатларим? Худога шукрки, ўзимни 
синаб олдим.)

9 Ғиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар. Т. Ўзбекистон, 2013.- 
Б.777.
10 Кўрсатилган асар.-Б.415.
11 Алишер Навоий. Хамсат ул-мутахаййирин. ТАТ. Ўн жилдлик. Бешинчи жилд. Т.:Ғ.Ғулом номидаги 
НМИУ, 1012.-Б.760.
12 Фахрий Ҳиравий. Равзат ус-салотин. Т.: Мумтоз сўз, 2014.-Б.59-60.
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Мулло Абдураҳмон Жомийнингрубоийси билан таворуд (айнан 
бир хил) бўлган.”.13

Бундан ташқари, Муҳаммад Султон Мирзо (Кичик Мирзо) 
каби шаҳзодалар машҳури замон бўлган “назм мулкин тил чекиб 
олмиш”14 Навоий шеърларини тинглашни ёқтиришган ва янги 
ёзилган шеърларини шоирдан олиб, оққа кўчиртириб, шеърият 
ихлосмандлари ўртасида тарқатиб юришган. Яъни, Навоий таъбири 
билан айтганда, “Абқоаллоҳу канза фаноиҳи ва адома изза инояким 
матлаъи ортуқроқ ё тамом ғазал тилим хомаси тақририға келса 
эрди, ё хомам тили таҳрир қилса эрди, филҳол ани мушкбор қалам 
бирла кофур кирдор сафҳаға рақам қилиб, оқу қарони андин 
махтут қилур эрди ва яна ҳам анга қаробат ҳисоблиқ тез фаҳм 
шаҳзодалар, ва мусоҳиб интисоблиқ хуштабъ мирзодалар 
мутааддид савод қилиб сойир улусға ёйилур эрди ва ошиқпеша 
беқарорларнинг жалиси меҳнати, ва маъшуқ шева гул узорларнинг 
аниси суҳбати бўлуб, хосу авом орасида иштиҳори тамом ва 
интишори молокалом топар эрди”.15 Бундан ташқари, Навоий 
шеъри ёзилган қоғозларни Ҳиротнинг Чорсу каби кўзга кўринган ва 
одамлар гавжум бўлган жойлари, дарвозаларига осиб чиқишган, 
воизлар минбарларда ўқишган. Бинобарин бу билан шеърият 
ихлосмандларини ғазал мулки султонининг ижод намуналаридан 
баҳраманд қилишган.

“Хамсат ул-мутаҳаййирин”дан ҳам билса бўладики, Кичик 
Мирзо Навоий ижодини кузатиб борган. Унда ёзилишича, Кичик 
Мирзо Навоийнинг ўз замонида машҳур бўлган “Таҳфат ул-афкор” 
қасидасидаги қуйидаги байтини мактубига қўшиб, Самарқандга 
авлиёлар султони Хожа Аҳрор Валий ҳузурига юборган.

Як назар фармо, ки мустасно шавам з-абнои жинс,
Саг чу шуд манзури Нажмиддин сагонро сарвар аст 16 13 14 15 16

13 Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Т. Юлдузча, 1990.-Б.147.
14 Алишер Навоий. Ғаройиб ус-сиғар. Хазойин ул-маоний. ТАТ. Ўн жилдлик. Биринчи жилд. Т.: Ғ.Ғулом 
номидаги НМИУ, 2012.-Б.323.
15 Алишер Навоий. “Бадоеъул-бидоя” дебочаси. Хазойинул-маоний. Фавоидул-кибар. Асарлар. ЎБТ. 
Тўртинчи том. Т.: Бадий Адабиёт, 1965.-Б.456-467.
16 Алишер Навоий. Хамсат ул-мутахаййирин. ТАТ. Ўн жилдлик. Бешинчи жилд. Т.:Ғ.Ғулом номидаги 
НМИУ, 1012.-Б.760.
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(Бир назар қил, токи ўз тенгдошларим аро мумтоз бўлайин, ахир 
ит Нажмиддин назарига мушарраф бўлганда, итларга сарвар 
бўлди).

Тўртинчиси, Султон Ҳусайн Мирзонинг акаси Бойқаронинг 
ўғли Султон Муҳаммаддир. 1449-1483 йилларда яшаган бу шаҳзода 
амакисининг саройида хизматда бўлган. Унинг шеър ёзгани, 
шеъриятга мойиллиги ҳамда дарвешваш бўлганлиги тўғрисида 
маълумотлар учратмадик. Бешинчиси, яна Мироншоҳ Мирзо 
наслидан бўлган Султон Муҳаммад Мирзо. Яшаган йиллари ва у 
ҳақда маълумотлар сақланиб қолмаган. Олтинчиси, Султон 
Абусаиднинг ўғли Султон Муҳаммад (Тахминан 1452-1494 
йилларда яшаган)дир. Хондамирнинг ёзишича, “ака-укалар Султон 
Муҳаммад ва Шоҳрух Мирзолар ҳазрат саид султон (Султон 
Абусаид)нинг мағлубияти куни оққўюнли Амир Ҳасанбекнинг 
мулозимлари қўлига тушдилар ва анча вақт Озарбайжондаги 
қаълаларда тутқунликда сақланиб, ниҳоят халослик топдилар. 
Аммо ёмон ҳолат ва паришонликда умр кечирдилар. Ҳижрий 899 
(Милодий 1493 йили) йили эса Шоҳрух Мирзо салтанат пойтахти 
Ҳирот сари йўлга тушиб, Сорий вилоятига етиб келган чоғда 
Аллоҳ Таолонинг мағфирати паноҳига кўчиб ўтди.

Султон Ҳусайн Мирзо унинг жасадини Ҳиротга келтириш 
учун Сорий шаҳрига одам жўнатди. Жасад олиб келингач, 
султонлар қоидаси бўйича маҳди улё Гавҳаршод Оға мадрасасига 
элтдилар ва таомилга кўра дафн қилдилар. Султон Муҳаммад 
Мирзо укаси вафотидан сўнг ҳам оламдан ўтганга қадар ўша17мамлакатда бўлди”. Тақдири аянчли кечган бу шаҳзода отаси 
даврида Ҳиротда Навоий билан учрашган ёки учрашмагани ҳақида 
маълумот йўқ. Еттинчиси, Навоий яқиндан суҳбатда бўлган Шоҳи 
Бадахшон -  Шоҳ Султон Муҳаммаддир: У “Багоят хуштабъ ва 
парҳезкор мўмин бўлган. Ва Бадахшон салтанати неча йил унинг 
хонадони қўлида бўлиб, ҳеч подшоҳ ола олмаган”. Бобурнинг 
ёзишича, “(Юнусхоннинг хотини) Шоҳбегим Бадахшон шоҳи Шоҳ 
Султон Муҳаммаднинг қизи эди. Бадахшон шоҳлари ўз насабларини 
Искандари Файлақусга (Македониялик Искандар) боғлашади, 17 18

17 Ғиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар. Т. Ўзбекистон, 2013.- 
Б.648.
18 Фахрий Ҳиравий. Равзат ус-салотин. Т.: Мумтоз сўз, 2014.-Б.50.

9



дейдилар. Бу шоҳнинг яна бир қизи(Шаҳзодабегим)ни 
Шоҳбегимнинг эгачисини Султон Абусаид Мирзо олган эди. Ундан 
Абобакр Мирзо бино бўлган эди ”.19 Бадахшон шоҳлари Амир Темур 
ва Темурийлар даврида ҳокимиятни тан олиб, уларнинг номидан 
давлатни идора қилганлар. Бироқ, кейинчалик мустақилликка 
интилганликлари учун Султон Абусаид Шоҳ Муҳаммад Султон ва 
унинг ўғлини қатл этади. Шоҳ Лаълий бунга қадар Ҳиротда ушлаб 
турилган. Уша вақтда у Алишер Навоий билан танишган ва 
яқинлашган.20 Шундан сўнг Навоий Шайх Садруддин Равосийнинг 
муриди - Лаълий тахаллусли шоҳни хуштабъ бўлганини 
тазкирасида қайд этган. Шоҳ шеърни яхши айтарди , деб езган 
бу ҳақда Фахрий Ҳиравий. Чунончи, “Дебоча”да Бадахшон шоҳи 
назарда тутилган, дея олмаймиз. Чунки, шоир девон 
муқаддимасида айтиб ўтган фазилатлар Бадахшон шоҳи ҳақидаги 
тавсифларга мос тушмайди.

Дарҳақиқат, Навоий яшаган даврда саройда кўплаб темурий 
шаҳзодалар истиқомат қилган. Улар Навоийнинг шеърларини ўқиб 
ва едлаб мушоира кечаларида айтиб, завқланиб юришган. Юқорида 
айтганимиздек, Навоий “Бадоеъ ул-бидоя” дебочасида ана шундай 
шеъриятсевар шаҳзодалардан бири -  Муҳаммад Султонни зикр 
этган. У эса бизнингча, Султон Ҳусайн Бойқаро, Абдураҳмон 
Жомий, Алишер Навоийлар тарбиясини олган “салтанат 
ганжининг дурри самини , қаноат кунжининг хокнишини , илму 
зако аҳлининг ягонаси”, “фақру фано хайлининг бенишонаси”, 

итик зеҳни дақойиқ ришталарининг гириҳкушойи , ариғ табъ 
ҳақойиқ чеҳраларининг парда рабойи”, “дарвишлиқларга мойил” 
Муҳаммад Султон исмли Кичик Мирзодир. “Бадоъе ул-бидоя” 
девони тартиб берилган 1478-1479 йилларда шаҳзода йигирма- 
йигирма бир еш атрофида бўлгани ҳолда Ҳирот саройида яшаган. 
Демак, оддий ва дарвиш шаҳзода шоирлар султони билан кўп 
маротаба суҳбатлашиш ҳамда унинг ҳурматини қозониш бахтига 
муяссар бўлган. “Мажолис ун-нафоис”даги қайдларни “Бадоеъ ул- 
бидоя” девони дебочасидаги таърифлар билан таққослаб ҳамда 
тарихий манбаларга асосланиб, айтиш мумкинки, Алишер Навоий 19 20 21 22
19 Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Т.: Уқитувчи, 2008.-Б. 35.
20 Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. Т.: Шарқ НМАК БТ, 2014.-Б.578.
21 Алишер Навоий. Мажоли ун-нафоис. Т.: Бадиий адабиет, 1966.-Б.43.
22 Фахрий Ҳиравий. Равзат ус-салотин. Т.: Мумтоз сўз, 2014.-Б.50.
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