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ទីក្រងុម៉ា រ៉ា ករសបុរណ 

ម៉ា រ៉ា ករស (Marakech) គឺជាទីក្រុងវបបធម៌ នកោបាយ សាសនា ដ៏ចណំាស់មួយកៅ
រនុងក្បកទសម៉ា រ ៉ាុរ  ដដលរសាងកៅរនុងស.វ.ទី១១គ.ស. កោលរនុងឆ្ន  ំ ១០៧០។១ ទីក្រុង
កនេះមនទីតងំសថិត្កៅខាងត្បូវននក្បកទសម៉ា រ ៉ាុរ និងសថិត្កៅចកនាល េះមហាសមុក្ទ អាត្លង់ទិរ 
(Atlantic) និងមហាសមុក្ទមីឌីដទរ៉ា កណ (Mediterranean) (រូបកលខ១)។ 

ទីក្រុងម៉ា រ៉ា ករស បានរសាងក ើងរនុងរជ្ជកាលននអាណាចក្រអាល់ម៉ាូរ៉ា វដី (Almoravids)  
(១០៥៦-១១៤៧គ.ស.) និងរ៏បនតកាល យរជ្ធានីរបស់អាណាចក្រអាល់ម៉ាូហាដ (Almohads) 
(ឆ្ន ១ំ១៤៧-១២៦៩ននគ.ស.)។២ រជ្ជកាលអាល់ម៉ាូរ៉ា វដី ក្តូ្វបានកគសាា ល់ថា ជាអាណាចក្រ
មួយដដលបានវាយកធវើសង្គ្រា មរនុងទវីបអាង្គ្្វិរខាងកជ្ើង និងបានក្គប់ក្គងផ្លូវោណិជ្ជរមម 
រនុងត្បំន់ និងខាងលិចននត្បំន់សមុក្ទសាហា៉ា រ៉ា ។៣   

កៅសម័យកាលកនាេះ ម៉ា រ៉ា ករស (Marakech) គឺជាមជ្ឈមណឌ លនកោបាយ កសដឋរិចច 
វបបធម៌ និងសាសនា ដ៏សខំាន់កៅរនុងត្បំន់មូសលីមភាគខាងលិច អស់រយៈកេលជាយូរមរក ើ្យ 
និងបានឥទធិេលក្គប់ក្គងកៅអាង្គ្្វិរខាងកជ្ើង និងត្បំន់ Andalusia។ កៅរនុងទីក្រុងបុរណ
មួយកនេះ មនសណំង់សាថ បត្យរមមជាកក្ចើន ដដលមនអាយុកាលចាប់េីសត្វត្សន៍ទី១០ និង១១ 
រ្ូត្ដល់ស.វ.ទី១៧ននគ.ស. ដូចជា វហិារអីុសាល ម Koutoubia ដដលមនរមពស់ជាង ៧៧ 
ដម៉ាក្ត្ ដដលជាក្េេះវហិារដ៏សខំាន់ននសាថ បត្យរមមមូសលីម ក្េេះរជ្វាងំ សណំង់អាគារ កផ្សងៗ
កទៀត្ ( រូបកលខ២-៤)។ 

 
១ https://whc.unesco.org/en/list/331 

២
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ក្េេះវហិារ Koutoubia គឺជារដនលងសខំាន់មួយននកទសភាេទីក្រុង និងនិមិត្តសញ្ញា នន
ទីក្រុង Kasbah។ កលើសេីកនេះ រ៏មនរដំេងក្រុងមនរមពស់ខពស់ និងកកាល ងទ្វវ រក្រុងជាកដើម។ 
ជាេិកសស កៅរនុងទីក្រុងកនេះ គឺមនសណំង់សខំាន់កផ្សងៗកទៀត្ដូចជា រជ្វាងំ Badiâ ផ្នូ រ
របស់កសតច Saâdians ទីោន Jamaâ El Fna ដដលបចចុបបននមនសភាេននរងឹមដំដដល។៤   

កៅរនុងស.វ.ទី ១៣ ទីក្រុង ម៉ា រ៉ា ករស ក្តូ្វបានក្គប់ក្គងកោយ រជ្ជកាល Marinid ដដល
បានបតូររជ្ធានីកៅទីក្រុងថ្មីមួយកទៀត្ក ម្ េះថា Fez។ បនាា ប់មរកទៀត្កៅស.វ.ទី១៦ និង ១៧ 
ទីក្រុងបានកាល យជារជ្ធានីជាថ្មីមតងកទៀត្រនុងរជ្ជកាល Saadi។ 

ចកំោេះសិលបៈ និងរចនាបទននសណំង់សាថ បត្យរមមរនុងទីក្រុង ម៉ា រ៉ា ករស គឺជាសិលបៈ
ដ៏ក្សស់សាា ត្ដដលបានបរា ញេីនិមិត្តសញ្ញា  ននសាសនាម៉ាូសលីមរនុងត្បំន់ទវីបអាង្គ្្វិរខាង
កជ្ើង។  ឧ. ដូចសណំង់ក្េេះវហិារ Koutoubia ផ្នូ រកសតច Saâdians និងកកាល ងទ្វវ រ សុទធសឹងដត្ជា 
អត្តសញ្ញា ត្តរិបស់ទីក្រុង ម៉ារ៉ា ករស និង ក្បជាជ្នរនុងក្បកទសម៉ា រ ៉ាុរ។៥ 

 អនរក្សាវក្ជាវបានកលើរក ើងថា ត្បំន់ននទីក្រុងម៉ា រ៉ា ករសកនេះ បានកដើរតួ្ោ៉ា ង
សខំាន់ឱ្យក ើញអេីំការវវិត្តិន៌ននសណំង់សាថ បត្យរមម ជាេិកសស បកចចរកទស និងសិលបៈ
របស់មនុសសក្បកទសម៉ា រ ៉ាុរបុរណមួយកនេះ។  

សរុបរួមមរ ម៉ា រ៉ា ករស គឺទីក្រុងសាសនា ដ៏សខំាន់មួយរនុងក្បកទសម៉ា រ ៉ាុរ និងទវីប
អាង្គ្្វិរខាងកជ្ើង ដដលមនអាយុកាលចាប់េីស.វ.ទី១១ រ្ូត្ដល់បចចុបបនន។ ទីក្រុងកនេះ 
ក្តូ្វបានចុេះរនុងបញ្ជី កបតិ្រភណឌ េិភេកោររនុងឆ្ន  ំ១៩៨៥៕  

 

 
៤ Ibid 
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រូបកលខ ៤៖ ផ្នូ ររបស់កសតច ដដលមនការតុ្បដត្ 
ោ៉ា ងលាក្បណិត្  
ក្បភេ៖ យូកណសកូ 
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ឯរសារកោង 
https://whc.unesco.org/en/list/331 
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