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  چکيده:

يكي از مناطقي كه در اثر مناسبهاي سياسي حكومتها و تحوالت تاريخي امروزه مغفول مانده است سرزمين كهن و 

آغاز حضور اسالم در منطقه نشان از اهميت و اعتبار آن ريشه دار ارغيان بوده است. وجود ارغيان در منابع اوليه از 

است. كهنترين منابع، ارغيان را تابع نيشابور ذكر كرده اند و اين بيان از آن دارد كه احتمااًل ريشه هاي آن به قبل از 

آنجا كه اين منطقه اسالم برسد. هرچند نام ارغيان از قرون اوليه هجري تا دوره اخير در منابع تاريخي آمده است اما از 

تابعي از كالن 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 

ن امر خود به خود از اعتبار آن كاسته است. در اثر تهاجمات مغول و تيمور به خوبي مناطق را از رونق انداخته و اي

مي بينيم كه كالن شهر نيشابور به شهري متروكه و بي اهميت تبديل مي شود، حال در اين ميان ديگر جايي براي 

ل قدرت به هرات، ارغيان تابعي ارغيان باقي نمي ماند. چه بسا كه در دوره جانشينان تيمور يعني شاهرخ به دليل انتقا

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 اسالمي مسند بزرگان و علماي علم حديث و مكتب فقهاي بزرگ منطقه بوده است. آمدن و رفتن 

به امروز نتوانسته است اعتبار مجدد ارغيان را به آن باز گرداند. ما تنها با بررسي گزارشات ارائه  حكومتهاي بعدي تا

 شده در دوره هاي مختلف تاريخي، واليت ارغيان را مشخص كرده و اهميت و اعتبار آن را به ياد مي آوريم.
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