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ទីក្រងុណាបោន សម័យបុរាណ( Ancient city of Narbonne) 
ណាបោន ឬ Narbo Martiu គឺជាប ម្ ោះ ននទីក្រុងបុរាណដ៏ធមួំយសម័យបុរាណ

ដដលបច្ចុបបននសថិត្បៅភាគខាងត្បូងននក្បបទសោរាងំ។ ទីក្រុងបនោះ ក្តូ្វោនរបរើត្ប ើង
បៅឆ្ន  ំ ១១៨មុនគ.ស. ដដលមានការបញ្ជា រ់តាមរយៈ សិលាចាររឹចារបៅបលើសសរបៅ
ភាគត្បូងននទីក្រុងបនោះ។ ច្បំ ោះប ម្ ោះណាបោន គឺជាស្ថថ ននាមរ  ូមាងំបុរាណដដលទារ់ទង
នឹងទបនេ និងមានការ រពីអទិបទព Mars (God of Mars)។១ គួរបញ្ជា រ់ដដរថា ទីក្រុងបនោះ 
គឺជាទីក្រុងរ  ូមាងំបុរាណ ដដលជាទីក្រុងដបូំង និងជាក្រុងររីច្បក្មើនមួយរនុងច្បំណាមក្រុង
ដ៏នទបទៀត្ដដលសថិត្បៅបក្ៅក្បបទសអីុតាលី (រូបបលខ១)។២ 

បៅឆ្ន  ំ ៤៦-៤៥មុនគ.ស. ទីក្រុងបនោះ មានប ម្ ោះមួយបទៀត្ ដដលបៅថា Colonia 

Julia Narbo Martius ឬបៅថា ជាការរស្ថង ណាបោនទី២។ តាមរយៈការបធវើរណំាយបៅ
ប ុនាម នស.វ.ចុ្ងបក្កាយបនោះ ោនររប ើញស្ថេ រស្ថន ម សណំង់ និងវត្ថុសិលបៈជាបក្ច្ើនដដល 
មានអាយុកាលសថិត្បៅរនុងសម័យកាលននការអភិវឌ្ឍន៍ណាបោនទី១ និង ទី២។  

 ទីក្រុងបនោះ ររីច្បក្មើនបោយស្ថរដត្ជាត្បំន់ជាប់នឹងសមុក្ទ មីឌី្ដទរា បណ និងជា
រពំង់ដែដ៏សខំាន់មួយរនុងសម័យរ  ូមាងំ។ ទីក្រុងបនោះរ៏ជារាជធានី ននបខត្តណាប ុនបណ 
ដដលលាត្សនធឹងពី Fréjus បៅ Toulouse និង Pyrenees និង ពី Pyrenees បៅ កាន់ ក្រុង 
វដីយន និង ទីក្រុង ហ្សដឺណវ។៣ ណាបោន រ៏ធាេ ប់សថិត្ជាមជឈមណឌ លបសដឋរិច្ចដ៏ធមួំយ 
និងជារពំង់ដែធបំែុំត្រនុងត្បំន់ដប រខាងលិច្ ននមហាសមុក្ទបមឌី្ដទរា បណដដលសថិត្បៅ
តាមែេូវ ណិជារមម សមុក្ទ និងជារពំង់ដែសក្មាប់ត្ភាា ប់ពីរាជធានីរ  ូមមរត្បំន់សមុក្ទ 
បមឌី្ដទរា បណ (រូបបលខ២)។ 

 
១ https://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/simulacraromae/libro/c14.pdf 

២
 https://www.tourisme-occitanie.com/destinations/incontournables/narbonne-mediterranee/ 

៣ 
Actualité | Exceptionnelle nécropole antique à Narbonne | Inrap 

https://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/simulacraromae/libro/c14.pdf
https://www.tourisme-occitanie.com/destinations/incontournables/narbonne-mediterranee/
https://www.inrap.fr/exceptionnelle-necropole-antique-narbonne-14612
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តាមរយៈការសិរាក្ជាវក្ជាវរនេងមរ ោនបង្ហា ញអពីំវសិ្ថលភាព និងការររីច្បក្មើន
យ ងខេោះននទីក្រុងណាបោននាសម័យបុរាណ។ ភសថុតាងទាងំបនាោះ គឺជាសណំង់ស្ថថ បត្យរមម 
ក្ពោះវហិារ ស្ថលក្បជុ ំ ក្ោស្ថទ និងវត្ថុសិលបៈជាបក្ច្ើនដដលសពវនងៃររាទុរបៅរនុងស្ថមនទីរ 
ណាបោន។ កាលពីងមីបនោះ ក្រុមអនរបុរាណវទិាោនបធវើរណំាយបៅទីតាងំននវាលបញចុ ោះសព
មួយរដនេង ដដលមានទហំំ្ក្បមាណជាង ២០០០ ដម ក្ត្ កាបរ   បោយមានច្មាៃ យជាង ៦០០ដម ក្ត្ 
ខាងបរើត្ពី ក្រុងណាបោន។ អនរក្ស្ថវក្ជាវោនររប ើញនូវែនូ រ បក្ោងឆ្អឹង និងវត្ថុសិលបៈជា
បក្ច្ើន ដដលមានកាលបរបិច្េទច្បនាេ ោះស.វ.ទី១ និង២គ.ស.។  វត្ថុសិលបៈភាគបក្ច្ើនដដលោន
ររប ើញបនាោះ ជារុលាលភាជន៍ ជួញដូរតាមែេូវសមុក្ទ វត្ថុ បលាហ្ៈ មាស និងមានសិលាចាររឹ
ែងដដរ៤ (រូបបលខ៣-៤)។ 

រហូ្ត្មរដល់សម័យរណាត ល ( Moyen Age) ទីក្រុងបនោះ រ៏បៅដត្បនតររីច្បក្មើនដដល
មានការរស្ថងជាដក្ពរជីរធំៗ ដូច្ជា Canal de la Robine, Canal de Jonction ដដលភាា ប់
បៅកាន់ដក្ពរជីរ (Canal de Midi) ដដលជាដក្ពរជីរដ៏ធរំនុងត្បំន់ អូសីុតានី។ បក្ៅពីបនាោះ 
សណំង់ស្ថថ បត្យរមមជាបក្ច្ើនដូច្ជាក្ពោះវហិារ រ៏មានការរស្ថងែងធំៗ ែងដដរ។ ក្ពោះវហិារ
ននណាបោន (La cathédrale de Narbonne) រស្ថងប ើងបៅឆ្ន  ំ១២៧២ សថិត្បៅរនុងរច្នាបទ 

gothique និងោនបញចប់ការស្ថងសង់បៅឆ្ន  ំ ១៣៣០គ.ស.។ ក្ពោះវហិារបនោះ គឺមានភាព
លបលីាញខាេ ងំ តាមរយៈច្មាេ រ់ និងការតុ្បដត្ងបដរ័រដែនរខាងរនុងក្ពោះវហិារ។៥  

សរុបរួមមរ ណាបោន គឺជាទីក្រុងរពំង់ដែដ៏សខំាន់បៅរនុងសម័យរ  ូមាងំជាពិបសស
បៅមុនគ.ស. បហ្ើយរ៏ជាែេូវ ណិជារមមដ៏ធរំនុងមហាសមុក្ទមីឌឺ្ដទរា បណ។ អនរក្ស្ថវក្ជាវ
ោនររប ើញនូវសណំល់សបំៅ និងវត្ថុសិលបៈជាបក្ច្ើនបែសងបទៀត្ ដដលសពវនងៃោនោរ់
តាងំបង្ហា ញបៅរនុងស្ថរមនទីរននបខត្ត ណាបោន៕  

 
៤

 Actualité | Exceptionnelle nécropole antique à Narbonne | Inrap 

៥ Monumentale Narbonne | Ville de Narbonne 

https://www.inrap.fr/exceptionnelle-necropole-antique-narbonne-14612
https://www.narbonne.fr/monumentale-narbonne
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រូបបលខ១៖ ទីក្រុងណាបោន បច្ចុបបនន 

រូបបលខ២៖ ក្ពោះវហិារនន ទីក្រុងណាបោន (https://www.britannica.com/place/Narbonne) 
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រូបបលខ៣ និង ៤ ៖ ការបធវើរណំាយបលើទីតាងំវាល 

បញចុ ោះសពសម័យរ  ូមាងំ (https://www.inrap.fr) 


