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چكيده:

يكي از مناطقي كه در اثر مناسبهاي سياسي حكومتها و تحوﻻت تاريخي امروزه مغفول مانده
است سرزمين كهن و ريشه دار ارغيان بوده است .وجود ارغيان در منابع اوليه از آغاز حضور
اسﻼم در منطقه نشان از اهميت و اعتبار آن است .كهنترين منابع ،ارغيان را تابع نيشابور ذكر
كرده اند و اين بيان از آن دارد كه احتماﻻً ريشه هاي آن به قبل از اسﻼم برسد .هرچند نام
ارغيان از قرون اوليه هجري تا دوره اخير در منابع تاريخي آمده است اما از آنجا كه اين منطقه
تابعي از كﻼن شهر نيشابور بوده ،در درجه دوم اهميت داشته و لذا از نگاه محققان و
پژوهشگران مغفول مانده است .اينطور به نظر مي رسد كه تهاجمات اقوام مختلف به منطقه در
پاره اي از برهه هاي تاريخي ،ارغيان و بسياري از مناطق را از رونق انداخته و اين امر خود به
خود از اعتبار آن كاسته است .در اثر تهاجمات مغول و تيمور به خوبي مي بينيم كه كﻼن شهر
نيشابور به شهري متروكه و بي اهميت تبديل مي شود ،حال در اين ميان ديگر جايي براي
ارغيان باقي نمي ماند .چه بسا كه در دوره جانشينان تيمور يعني شاهرخ به دليل انتقال قدرت
به هرات ،ارغيان تابعي از هرات ذكر شده است و چنين مي نمايد كه پس از اين ارغيان تنها به
منطقه گذرگاهي و مسير ارتباطي تبديل مي شود ،جايي كه در قرون اوليه اسﻼمي مسند
بزرگان و علماي علم حديث و مكتب فقهاي بزرگ منطقه بوده است .آمدن و رفتن حكومتهاي
بعدي تا به امروز نتوانسته است اعتبار مجدد ارغيان را به آن باز گرداند .ما تنها با بررسي
گزارشات ارائه شده در دوره هاي مختلف تاريخي ،وﻻيت ارغيان را مشخص كرده و اهميت و
اعتبار آن را به ياد مي آوريم.
واژگان كليدي :خراسان ،ارغيان ،موقعيت تاريخي ،بام و صفي آباد.

 ١دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه تهران
 ٢كارشناسي ارشد باستانشناسي دانشگاه تهران

مقدمه:
ارغيان براي خراسان واژه غريب و مهجوري نيست؛ ارغيان اگرچه به مانند شهر كهن
خود در زير تلي از فراموشي پنهان گشته است اما زماني كه سخن از بلخ ،هرات و مرو
مي شده است؛ ارغيان هم در كنار نيشابور معرف تمدن اصيل و فراموش نشدني خراسان
بزرگ بوده است.
هرچند امروزه موقعيت دقيق شهر ارغيان مشخص نيست؛ اما اين به آن معنا نيست كه
چنين منطقه اي وجود نداشته و يا به منطقه اي ديگر اطﻼق بشود.
در واقع ارغيان نه جاجرم ،نه نيشابور و نه سبزوار بوده است ،بلكه ارغيان فقط ارغيان
بوده است وهيچ كدام از اينها نيست.
اطﻼعات داده شده در مورد ارغيان مشوش و مبهم است اينطور به نظر ميرسد كه
مولفان و نويسندگان منابع اين نام را بر اساس شنيده ها آورده باشند و بر اين مبنا به
ارائه تصوير فرضي از منطقه پرداخته اند؛ و يا اينكه سياحان و جهانگرداني كه خود به
مشاهده مناطق پرداخته بودند؛ آگاهي كافي از منطقه فوق نداشته و به اصطﻼح بومي
نبوده اند؛ بر اين اساس منطقه ارغيان در نوشته هاي جهانگردان به صورت مبهم آمده
است و حتي كساني چون اسپونر و گاي لسترنج آنرا به اشتباه به محدوده جاجرم نسبت
داده اند.
ارغيان در قرون اوليه اسﻼمي:

٨

قديمي ترين سند موجود كه تاكنون باقي مانده واز "ارغيان" نام مي بــرد كتــاب فتــوح
البلدان بﻼذري است .فتوح البلدان از مهمترين منابع تاريخ فتوحات عرب به شــمار مــي
رود .احمد بن يحيي بﻼذري ) ٢٧٩هـ..ق( از مورخان قرن سوم هجري اســت ،كــه فــتح
ارغيان را در سال  ٣١هجري در زمان حكومت عثمان بن عفان به دست عبداﷲ بن عامر
مي داند و او همچنين ارغيان را تابع نيشابور ذكر كرده است )بــﻼذري؛  .(١٥٩ :١٣٦٤از
گزارش بﻼذري مي توان چنين استنباط كرد كه ارغيان قبل از اسﻼم يكي از وﻻيت هاي
مهم نيشابور بوده و حتي در اوايل اسﻼم هم هنوز اعتبار و اهميت خود را حفظ كرده تــا
آنجا كه مسلمانان در همان سالهاي اوليه به دنبال فتح و حضور در اين منطقه بودند.

در قرن سوم هجري احدبن عمربن رسته ) ٢٩٠هـ..ق( از جغرافيدانان بنام ايراني در اثــر
ارزشمند خود كه دايره المعارفي است ،موسوم به "اعﻼق النفيســه" ،ارغيــان را يكــي از
 ١٣روستاي تابع نيشابور دانسته و چنين مي آورد» :نيشابور داراي شهرهاي است كه از
آن جمله مي توان :زام ،باخزر ،جوين و بيهق را نام برد .نيشابور داراي  ١٣روستا و چهار
ربع مي باشد .روستاهاي آن عبارتند از :استوا ،ارغيان ،اسفراين ،جوين ،بيهق ،پشت ،رخ،
باخزر ،زام ،زوزن ،اشبند ،خــواف و ابــاع آن تكــاب ،پشــت فــروش ،مــازل) «.ابــن رســته
اصفهاني؛ (٢٠٠ :١٣٦٥
تقريبا كمي بعد از ابن رسته در قرون ســوم و چهــارم هجــري حــاكم نيشــابوري از ١٣
روســتاي كــه ابــن رســته بــه نيشــابور نســبت داده ،وي ازآنهــا بــه عنــوان وﻻيــت هــاي
نيشابوريادكرده كه تعدادآنها را  ١٢قلمدادكرده كه عبارتند از :بيهــق ،جــوين ،اســفراين،
خبوشان) استوا( ،ارغيان ،پشت ،رخ ،زوزن ،خواف،ازقند،جام و باخزر ،جاجرم ومي نويسد
منظورازوﻻيــت آن اســت ) نيشــابوري؛  (٢١٧-٢١٥ :١٣٣٩كــه طــول وعــرض آن بايــد
كمتراز بيست وپنج يا سي فرسخ ١كمترنباشد ودرآن قــري و قنــوات وباغــات وعمــارات
باشد و از ارغيان به صورت يك وﻻيت كه به كثرت علمــا و كبــار مشــهورمي باشــد ،يــاد
كرده است ) .همان،ص  .(٢١٥و بعضي از علماي بزرگ ازجمله ابواحمد ارغياني ،عمــران
بن موسي ،محمد بن المسيب ،هارون بن عمران و عامربن شعيب را به اين وﻻيت نسبت
داده است )همان(١٠٤ ،١٢٧ ،١١٩ ،٩٣ :
قرن پنجم هجري كه همزمان با روي كــار آمــدن ســلجوقيان درايــران اســت ،عبــدالغافر
فارسي كه يكي از مورخين مشهور اين دوره محسوب مي شود ،در كتاب " السياق" از
اسفنج ،بان و راونير نام مي برد كه از قراي ارغيان اند ) .طــاهري؛  ( ١٢ :١٣٨٥ســمعاني
) ٥٦٢-٦١٦هـ..ق( دانشمندي جهانگرد كه در طي مسافرتهاي خود بــا علمــا و محــدثان
بسيار مﻼقات كرده است ،در اثر ارزشمند خود ضمن معرفي مناطق مختلف ،شرح حــال
بيش از چهار هزارنفر از بزرگان علم و ادب و دين را آورده است .سمعاني از آنجا كه خود
 ١هرفرسخ معادل  ٦كيلومتر است.
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ارغيان در قرون ميانه:

١٠

متولد مرو بوده ،بدون شك از منطقه ي ارغيان ديدن كرده و در توصيف آن مي نويســد:
» ارغيان ناحيه اي از نواحي نيشابور مي باشد كه مشتمل برچندين قريه ماننــد ســبنج،
بان راونير و غيره است كه روستاهاي آن به دليل جماعتي از اهل علم كه به آنجا نســبت
مي دهند ،شناخته شده است و الحاكم ابوالفتح سهل بن علي بن احمــد }بــن علــي بــن
احمد{ بن الحسن اﻻرغياني ازقرية بان است« ) سمعاني؛  ،١٣٨٢ج (١٦٨-١٦٧ :١
از دانشمندان ديگر كه اندكي بعــد از ســمعاني در مــورد ارغيــان گــزارش ارائــه كــرده و
احتماﻻ خود از منطقه ديدن نكرده شمس الدين دمشقي مــي باشــد او دركتــاب "نخبــه
الدهر في عجائب البر و البحر" آورده است» :از شهر هاي نيشابور ،شهرستان را مي تــوان
نام برد كه از بناهاي عبداﷲ پسر طاهر است؛ ديگر سرزمين هــاي بــاخزر بــالين و غيــان
است كه سرزمين غيان را چنان كه سمعاني گفته است ،ارغيان نيز مي خواننــد همــه ي
اين سرزمينها بسيار پر فايده و حاصلخيزند« ) دمشقي؛ (٣٥٠ :١٣٥٦
ياقوت حموي كه مقارن با حمﻼت مغول ميزيست و كتاب معجم البلــدان را چنــد ســال
قبل از حمله ي مغوﻻن تدوين كرده است ،درباره ارغيان مي نويسد) :أرغيــان( كــوره اي
ازنواحي نيشابور و مشتمل بر هفتاد يك قريه كه قصبه آن راونير است) «.حموي؛،١٣٨٠
ج(١٥٣ :١
مطالبي را كه ياقوت درباره ارغيان ذكركــرده ،لطفــي الــدين عبــدالمومن بــن عبــدالحق
البغدادي دركتاب مرصداﻻطﻼع بــدون هيچگونــه تغيــر آورده اســت) .البغــدادي؛ :١٣٧٣
.(٢٨٦
حال باتوجه به گزارشاتي كه بــه صــورت پراكنــده ازﻻبــﻼي منــابع مختلــف جمــع آوري
گشت ،مي توان چنين استنباط كرد كــه ارغيــان تاحملــه مغــول يكــي از وﻻيــت هــاي
معروف كه تابع نيشابور بوده و ازلحاظ موقعيت درجنوب قوچان قرارداشــته و حــدود ٧١
قريه را شامل مي شده است .از اين تعداد روستاي ذكر شده مهمترين روستاهاي آن كــه
به دليل داشتن مشاهير و رجال شهرت عام داشته اند؛ بــان ،اســفنج ،راونيــر مــي باشــد.
وقصبه ارغيان طبق گفته مورخين راونير)راونيج ،راونيز( نام داشــته اســت و ايــن وﻻيــت
كامﻼ از جاجرم و اسفراين جدابوده است.

از آنجا كه وﻻيت ارغيان همزمان با حمﻼت ويرانگر مغول ،يكي ازتوابع نيشابور محســوب
مي شده ،مي توان چنين پنداشت كه ارغيان هم ،از آماج تاخــت و تازهــاي مغــوﻻن بــي
نصيب نبوده ،چرا كه نيشابور از جمله شهرهايي بوده كه تخريبــات بســياري را متحمــل
شده است .هرچند ما گزارش مستقلي از حضور مغوﻻن در ارغيان نداريم ،اما ارغيــان در
اين دوره همانند ديگر وﻻيات خراسان بزرگ از اعتبار مي افتد و تا زماني كه ثبات نسبي
در منطقه برقرار مي گردد ،گزارشات مورخان بيشتر حول حمﻼت مغول و مسايل مربوط
به آن است و اين طبيعي است كه ديگر جايي براي مناطق ويران شده اي چون ارغيــان
نمي ماند.
تقريبا در اواخر حكومت ايلخاني است كه فخر بناكتي ) ٧٣٠هـ..ق( از مورخان بنام دوره
ي غازان ،اولجايتو و ابوسعيد در اثر ارزشمند خود " تاريخ بنــاكتي" گزارشــي از ارغيــان
دارد ،كه گويا اين بخش از گزارشات وي اقتباس شده از "جامع التواريخ" خواجه رشــيد
الدين فضل اﷲ است .درسال  ٦٣٠هجري حكمراني خراسان به جنتيمور از سوي اوكتاي
قان داده مي شود و ملك اسفراين ،جوين ،بيهق ،جــاجرم ،خورنــد و ارغيــان هريــك بــه
پانزده يرليغ به ملك بهاالدين واگذار مي شود )بناكتي؛ (٣٨٦ :١٣٤٨
در زمان غازان خان در سال  ٦٨٣هجري چند نوبت جنگ سختي بين غازان و نــوروز در
نواحي نيشابور ،جوين ،اسفراين و ارغيان و جاجرم صورت گرفت كــه در ايــن جنــگ هــا
پيدرپي دهات و مزارع از بين رفته است كه گزارش آن در كتاب تــاريخ مبــارك غــازاني
چنين آمده است  » :كه غازان به اتفاق اميــران كــه در ركــاب وي بودنــد دراواخــر ســنه
تسعين و ستمائه وآخرروز به نزديك طوس برلشكريان ياغي افتاد و جنگ كردند و ديگر
روز كوچ كردند و درسلطان ميدان فرود آمدند و از آنجا نورين آقا و قتلغ شــاه و ســوتاي
در بندگي بودند و به راه ارغيان حركت فرمود و ازآنجا گذشته به ديه كسرغ ١از آباديهاي
اسفراين فرود آمد .پس از آن كه خبر رسيد درهزاره افرادي ياغي شدند و ريات همــايون
 ١كسرق دهي ازدهستان روئين درشمال روستاي آجقان وغرب شهراسفراين است و دركنارآن بقاياي از يك قلعه
قديمي قراردارد.
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ارغيان و حمﻼت مغول:

١٢

به جوربد ١رفته و ياغيان فرار از آنجا به جاجرم فرود آمد« )خواجــه رشــيدالدين؛ :١٣٥٨
(٢٨-٢٧
باتوجه به مطالب فوق به طور قطع مي توان گفت كه ارغيان ،منطقه اي مستقل و داراي
اعتبار و اهميت بوده است .اگرچه گاها از وﻻيتهاي كﻼن شهر نيشابور از آن ياد مي شده
است ،اما بر خﻼف عقيده ي غالب كه امروزه آنرا جزء جاجرم نسبت مــي دهنــد ،چنــين
نبوده و تا قبل از هجوم مغول مي توان آنرا يكي از مناطق تاريخي خراسان بزرگ قلمداد
كرد ،حتي اگر به لحاظ جغرافيايي حدود آنرا در نظر بياوريم ،بــاز هــم بــا آنچــه جــاجرم
امروزه خوانده مي شود ،فاصله بسياري دارد .يعني ارغيان ،منطقــه اي مــابين نيشــابور و
اسفراين قرار داشته؛ تقريبا جايي كه امروزه به آن بام و صفي آباد اطﻼق مــي شــود) .در
ادامه چرخش ارغيان به بام و صفي آباد در متون تاريخي ارائه مي گردد(.
آنچه در اينجا اهميت دارد آثار سياحان و جهــانگردان خــارجي اســت .گــاي لســترنج و
اسپونر) ( sponer , 1965.pp22در آثار خود براي اولــين بــار ارغيــان را بــه جــاجرم
نسبت داده اند و اين مﻼكي شده براي محققان بعدي ،بدون اينكه پيشــينه تــاريخي آن
برسي شود .چنين به نظر مي آيد جهانگرداني چون گاي لسترنج و اسپونر و اُبن خود به
طور دقيق با منطقه آشنا نبوده و حدود تقريبي آنرا به جاجرم وسلطان آباد نســبت داده
اند و يا اينكه منبعي كه از آن اطﻼعات كسب كرده اند ،دقيق نبوده ،وگرنه دليل خاصي
پيدا نمي شود كه ارغيان را به محدوده جاجرم نسبت داد.
در حدود سال ) ٧٨٢هـ..ق( زماني كه تيمور به اسفراين حمله كرد پس از تخريب شــهر
در هنگام بازگشت به سمرقند براي نيرو گرفتن چهارپايان در مرغزارهاي وﻻيــت جهــان
وارغيان چند روزي توقف كرده و در همين زمــان حاكمــان ايــن وﻻيــت را از بــين بــرد.
)نطنزي ،١٣٧٣ ،ص(٢٤٠
درسال  ٨٢٣هـ بايسنقر بهادرخان درروزچهارشــنبه بيســت وســوم رمضــان از نيشــابور
حركت كرده به پنج گرد نزول آمده و پنج شنبه بــه انــدﻻن و جمعــه بــه حــدود جهــان

 ١جوربد يكي از قراي اسفراين بوده كه درسال ٢٣٩هـ.ق ابوبكر جوربدي ازرجال معروف در اين روستا متولدشد.

 ١احتما ًﻻ همان روانيز است كه امروزه درشمال صفي اباد رباطي به همين نام باقي مانده است.
 ٢احتماﻻً همان قلعه قاسم خان است وامروزه درشمال شرقي روستاي قاسم خان قراردارد و هم راستا با راونيز
است.
 ٣امروزه به صورت يك قلعه خرابه معروف به كروژده در دهستان زرق آباد قراردارد.
 RŪÏN ٤دهي از دهستان روئين و در  ٢١كيلومتري شمال شهر اسفراين و در يك منطقه كوهستاني و سردسير
قراردارد.
 ARDIN ٥دهي از دهستان بام است شيخ حسين شكراني معتقد است نام روستا لغت اوستاي و در اصل اردآئين
بوده است.
 DASTJERD ٦دهي از دهستان بام كه در جنوب غربي روستاي بام در ٤٣كيلومتري شمال غرب صفي آباد
قراردارد.
 ٧دهي از دهستان بام كه درجنوب غربي روستاي بام در ٤٤كيلومتري شمال غرب صفي آباد قراردارد.
 BEKRĀBĀD ٨دهي از دهستان بام كه درغرب بام و در  ٤٥كيلومتري شمال غرب صفي آباد قراردارد.
 ٩اين قريه احتماﻻً همان محوطه داشخانه مي باشد ودركنارآن رودخانه نهاجرد قراردارد.
 JAHAN ١٠دهي از دهستان بام كه در غرب بام و در  ٥١كيلومتري شمال غرب صفي آباد قراردارد.
 ١١خرابه هاي آن امروزه معروف به قلعه كهنه بام مي باشد كه در ٣كيلومتري شمال غرب بام قراردارد.
 ١٢امروزه به آن دشت اسفنج مي گويند ومحوطه باستاني قلعه گوركنن احتماﻻ همان اسفنج است كه درجنوب بام
قراردارد.
 ١٣روستاي از توابع فاروج.

١٣

ارغيان و شنبه به قريه رونيز ١و يكشنبه به قاسمي ٢و دوشنبه به كروژده ٣وسه شنبه بــه
بحر اباد و زيارت شيخ اﻻسﻼم سعدالمله والدين محمدالحموي دريافتــه وروز چهارشــنبه
سلخ رمضان به قريه خداشاه جوين نزول آمد  ).خافي  ،١٣٨٦،ج ، ٣ص  (١٠٩٢در سال
 ٨٣٣حافظ ابرو كه خود احتماﻻ از منطقه جهان وارغيان گذر كرده براي اين وﻻيــت ١٢
قريه ذكر كرده كه عبارتند از :قريه روئين ٤و توابع ،قريه اردين ٥و توابع ،قريه دستجرد ٦و
توابع ،قريه كاريزدر ،٧قريه بكر اباد  ،٨قريه نهامود ،٩قريه جهــان ١٠و توابــع ،قريــه بــان١١
وتوابع ،قريه اسفنج ١٢و توابع ،قريه خرق ١٣و توابع ،قريه كرد ،قريه سي و توابع ،بيرون از
اين قري مزارع بسيار دارد).حافظ ابرو ،١٣٧٠ ،ص (٧١از اين تعداد قريــه اي كــه او نــام
برده هنوز ده عدد به همان نام تا به امروز باقي مانده كه دو عدد از آنهــا ماننــد روئــين و
خرق جزء شهرهاي مجاور از جمله اسفراين و فاروج قــرار گرفتــه اســت .از نوشــته هــاي
خوافي چنين استنباط ميشود وﻻيت جهان وارغيان همان ارغيان قبــل از دوره تيمــوري

١٤

است جون او از روستاي بان  ،اسفنج نام برده كه درمنابع قــرون ســوم تــاهفتم هجــري
جزو وﻻيت ارغيان شمرده مي شده است.
در اواخر دوره تيموري ) ٨٩٩هـ( معين الدين محمد الزمجي اﻻسفرازي جهان وارغيــان
را ازوﻻيات تابع هرات ذكر كرده و به گفته خودش به دليل طوﻻني شدن كتابش از شرح
جزئيــات آن دوري جســته اسـت ).الزمجــي اﻻســفزاري ،١٣٨٠ ،ص  (٢٧٧از آنجــا كــه
اسفزاري خود در حلقه ي علما و دانشمندان هرات بوده و به نامه هاي دولتي دسترســي
داشته است ،اطﻼعات مفيدي درباره ي هرات و ساير بﻼد خراسان قديم ارئــه مــي دهــد،
اما از اينكه وي ارغيان را تابع هرات ذكر كرده نكته اي مهم و قابل توجه اســتنباط مــي
شود:
بعد از حمﻼت ويرانگر مغول مراكز علمي و فرهنگي خراسان تبديل به ويرانــه شــدند ،از
جمله آنها نيشابور بوده است ،يعني ابر شهري كه ريشه در دوران باستان داشت .بــا روي
كار آمدن تيموريان و توجه به هرات رفته رفته ،هرات تبديل بــه مركــزي فرهنگــي مــي
شود .در اين ميان مي توان چنين گفت ،نقشي كه نيشابور در دوره هاي گذشته ايفا مي
كرد ،اكنون به هرات انتقال داده شده است ،در اين صورت اســت كــه ارغيــان از منــاطق
مهم خراسان بزرگ ،كه قبﻼ از وﻻيات نيشابور محسوب مي شــده  ،در دوره ي تيمــوري
جزو وﻻيات هرات به حساب آيد .گزارش اسفزاري مويد اين مطلب است.
نكته ي بعدي اين است كه تا اواخر دوره ايلخاني نام ارغيان بــه كــرار يــاد شــده ولــي از
زمان تيموريان ارغيان به جهان وارغيان مبدل گرديده است و مشخص نيست كه به چــه
دليل در نامگذاري اين ناحيه يك تغيير اندكي صورت گرفته و ازجهان وارغيان ياد شــده
است .و شايد يكي از احتماﻻت در اين تغيير نام به دليــل توقــف تيمــور در مرغزارهــاي
روستاي جهان كه يكي از بزرگترين مرغزارهاي شرق اسفراين است و ارجعيت دادن اين
روستا از لحاظ سرسبزي نسبت به ديگر روستا ها ي ارغيان ،باشد.
دردوره صفويه درنام وﻻيت جهان و ارغيان يك تغير اندكي صورت مي گيرد و آن خذف
»و« مي باشد و به صورت وﻻيت جهان ارغيان ياد مي شود ولي از لحــاظ سياســي ايــن
وﻻيت نيز مانند شهر اسفراين محل تاخت تاز ازبك ها قرار مي گيــرد وصــدمات جبــران
ناپذيري مي بيند  .دراين دوره براي اولين بار از نام "بــام" صــحبت بــه ميــان مــي آيــد
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كه"،بام" به نظر مي رسد پس از نابودي قريه بان كــه تــا اواخــر دوره تيمــوري از قــراي
معروف ارغيان به شمارمي رفت وامروزه ويرانه هاي آن به كهنه بام يا بان معروف است ،
اطﻼق مي شده است.
در سال  ٩٤٨هـ  ،آقا كمال وزيركل خراسان مي شود و او بعد از مميزي تربت خراســان،
مميّزي جهان ارغيان و كليدر و سركار معدن رابه بوداق قزويني واگذارمي كنـد)نطنزي،
 ،١٣٧٣ص  .(٥٨٦در سال  ٩٧٧هـ ،زماني كه شاه تهماسب در النگ بسطام خيمــه زده
بود به فرهادخان وامراي منطقه دستورداد كه براي راندن ازبك هــا بــراي مشــهد معلــي
حركت كنند و زماني كه فرهادخان به وﻻيت جهان ارغيان رسيدند پيكي خوش خبــر از
مشهد مقدس رسيد و مژده داد كه عبدالمومن خان كشته شده است آنها ازايــن منطقــه
برگشتند ).ميرنيا ،١٣٦٩ ،ص  ٣٨-٣٧؛ طاهري ،١٣٨٥ ،ص  .(١٦اين مطلب بيــانگر آن
است كه دراين دوره هنوز جهان ارغيان مورد نظر پادشاهان بوده و به عنــوان منطقــه اي
جغرافيايي از آن نام برده مي شده است .در لشكركشي شاه عباس صفوي به سال ١٠٠١
هـ ،به خراسان وﻻيت جهان ارغيان نيز تصرف شد و به نوشته عالم آراي عباسي شاهقلي
سلطان قمري حاكم جهان ارغيان گرديد ).نيك گفتار ،١٣٨٧،ص (٣٦
اما پس از بازگشت شاه عباس ،عبداﷲ خــان ازبــك و پســرش عبــدالمومن بــه شــهرهاي
خراسان از جمله وﻻيت جهان ارغيان حمله كرده آنجا را تخريب و قتل عام كردند .شــاه
عباس در سال  ١٠١٢هـ پس از بازگشت از مشهد عازم جهان ارغيان و بام شد) .منجم ،
مﻼجﻼل ،١٣٦٦ ،ص  (٢٤٠در سال  ١٠١٣هـ روشن سلطان مكري حاكم جهان ارغيــان
با جمعي از قورچيان و غﻼمان كه براي شاه عباس دولت پناهي كرده بودند بــه درگــاه او
جمع شده بودند) .قزويني ،١٣٦٤،ص (٤٧٣
اما پس از دوره صفويه يعني در دوره افشاريه  ،اطﻼعات چنداني از وﻻيت جهان ارغيــان
در دست نيست وبه نظر مي رسد وﻻيت جهان ارغيــان كــه مركــز آن راونيزذكــر شــده ،
درمنابع كم رنگ تر مي شود و به جاي آن از بام وصفي آباد صحبت به ميــان مــي آيــد.
مهمترين رويداد در محدوده جهان ارغيان گرفتاري نادرشاه در سيﻼب عظــيم در شــرق
اسفراين در دره گرايلي مي باشد كه بهترين گزارش ايــن حادثــه را ميــرزا مهــدي اســتر
آبادي در كتاب عالم آراي نادري آورده است) .مروي؛  ،١٣٦٤جلد دوم ،ص .(٨٣٣-٨٣٤

اما از زمان قاجاريه نقش بام وصفي آباد درصحنه تاريخ پررنگ تــر مــي شــود و هركــدام
داراي حاكم جداگانه مي باشند و از اين زمان است كه نام جهان ارغيان كهنه وفرســوده
شده وبرغبارفراموشي سپرده مي شود و تنها نام آن درسينه مردم به صــورت مــبهم كــه
گاهي به روستاي جهان ١و كوههاي آن كوههاي جهان ارغيان ) ييت  ،١٣٦٥ ،ص (٣٤٥
وگاه برويرانه هاي نوروزتپه اطﻼق مي شود .
در اين زمان خاندان بغايري ،حاكميت منطقه را در دست دارنــد و بــر بــام و صــفي آبــاد
حكومت مي كنند .ميتوان اين دوره را دوره بغايريها اطﻼق كرد.اما بيشتر يــك حكومــت
محلي بوده است.
از گزارشات ارائه شده مي توان چنين دريافت كه هرچند بام و صفي آبــاد دو منطقــه ي
تفكيك شده محسوب مي شده است ،اما چه به لحاظ جغرافيايي و چه به لحاظ تاريخي،
اختﻼف چنداني نداشته و چنين نبوده كه بين آنها فضاي رقابتي حاكم باشــد .حــوزه ي
بام و صفي آباد دركل يك حوزه ي خاص را شامل مــي شــده اســت و در دوره قاجــاري
تفكيك آنها ملموس نيست.
به طور كلي اين منطقه در اين دوره به جهت مسير ارتباطي سبزوار به قوچان و مشــهد،
اهميت خاصي داشته و مورد توجه بوده اما با اين وجود اعتبار دوره هاي اوليه را نداشــته
است.
نتيجه گيري:

١٦

يكي از مهمترين وﻻيت هاي نيشابور كه درمتون اوليه از آن نام برده شده ،وﻻيت ارغيان
است .قديمي ترين نوشته درمورد وﻻيت ارغيان مربوط به قرون اوليه اسﻼمي است .ايــن
نام تا قرن هفتم به منطقه اي از توابع نيشابور اطﻼق مي شده كه معروفترين روســتاهاي
آن بان ،اسفنج ،راونسر و مركز آن راونيز بوده است اما به دﻻيل نــامعلوم ازدوره تيمــوري
از وﻻيت ارغيان به نام جهان وارغيان صحبت مــي شــود .و لــي ازلحــاظ موقعيــت هــيچ
تغيري نمي كند چون درتوصيف وﻻيت جهان وارغيان كه حــافظ ابــرو از آن يــاد كــرده،
درست همان ارغيان قبل از دوره مغول است ،چون مهمترين روستاهاي آن قبل از مغول
 ١و امروزه دربام روستاي به نام جهان وجود دارد كه مردم آن اعتقاد دارند جهان ارغيان نام قديم روستاي آنهاست.

١٧

به نام بان ،اسفنج و راونيز بوده او هم آنها را با چند قريه ديگر به وﻻيت جهــان وارغيــان
نسبت داده كه گوياي يكي بودن اين دو محدوده مي باشد .وﻻيت ارغيان دردوره صفويه
همانند شهر اسفراين محل تاخت تــاز ازبــك هــا قــرار گرفتــه كــه درايــن دوره از طــرف
حكومت مركزي داراي حاكمان محلي بوده است .ولي از دوره نادرشاه بــا ســاخته شــدن
شهر جديد صفي آباد ،وﻻيت جهان ارغيان كه مركز آن راونيــز بــوده جايگــاه خــود را از
دست داده و به صورت يك ويرانه باقي مــي مانــد كــه بقايــاي آن را در يــك كيلــومتري
شمال صفي آباد مي توان مشاهده كرد و بان هم كه يكي از قــراي معــروف ارغيــان بــود
تغير نام داده و به بام معروف مي گردد كه دردوره قاجاريه محل اســكان تركــان بغــايري
معروف بوده واز سال  ١٣٣٩منطقه بام وصفي آباد به صورت يكي از دو بخش اسفراين
محسوب مي گردند.

منابع:
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ابن رسته اصفهاني ،احمد بن عمر (١٣٦٥) ،اﻻعق النفيسه ،ترجمه حسين قره چانلو،
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