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រាជវង្ស ឧម៉ា យ៉ា ត្ 

 ឧម៉ា យ៉ា ត្ (Umayyad) គឺជាដ ម្ ោះ នៃរាជវង្សមួយ ឬដៅថា កាលីហ្វត្ (Caliphate) 
ដែលបាៃបដង្កើត្ដ ើង្ក្នុង្ឆ្ន ាំ ៦៦១ នៃគ.ស។ សៃតិត្វង្សមួយដៃោះ បាៃបដង្កើត្ដ ើង្ដោយ  
Muawiya ដែលជាដមែឹក្ន ាំដៅស.វ.ទី៧ ក្នុង្ប្បដទសសីុរ ី បនា ប់ពីដសតច caliph Ali ទី៤បាៃ
ចូលទីវង្គត្់។១ ដៅក្នុង្អាំ ុង្ដពលការប្គប់ប្គង្របស់រាជរង្ស អូម៉ា យ៉ា ត្់ ៃដយបាយ សាសន 
ជាពិដសសសាសនអីុសាា មចាប់ដ្តើមមៃឥទឋិពលខ្ា ាំង្។ ដលើសពីដៃោះ ការប្គប់ប្គង្ដ្នក្ 
ដយធាក្៏ចាប់ដ្តើមរកី្ចដប្មើៃ ៃិង្បាៃបៃតពប្ង្ីក្ទឹក្ែីដៅែល់ត្ាំបៃ់ខ្ង្ដជើង្នៃទវីបអាហ្រហ្វិច 
ជាពិដសស ប្បដទសដអហ្សបីរហូ្ត្ែល់មហាសមុប្ទ ឥណ្ឌា  ៃិង្ដ្នក្ខ្ាោះនៃសមុប្ទមីឌីដទរា៉ា
ដេ (រូបដលខ្១)។២ 

 ក្នុង្ការែឹក្ន ាំដោយ ដសតច Muawiya ត្ាំបៃ់ោម៉ា ស (Damascus) ៃិង្អាៃ់ចា (Anjar) 
គឺជាទីប្ក្ុង្សាំខ្ៃ់ៗដែលជាមជឃមេា លពាេិជជក្មម ៃិង្សាសន។ បចចុបបៃនទីប្ក្ុង្ទ ាំង្
ពីរដនោះសថិត្ដៅប្បដទសពីរដ្សង្គ្នន  ដែលទីប្ក្ុង្ Damascus សថិត្ដៅក្នុង្ប្បដទសសីុរ ី ៃិង្ 
ទីប្ក្ុង្ Anjarសថិត្ដៅក្នុង្ប្បដទសលីបង្់។  

 ោម៉ា ស គឺជាទីប្ក្ុង្បុរាេមួយ ៃិង្កាា យជារាជធាៃីតាំង្ពីរាជវង្សអូម៉ា យ៉ា ត្់រហូ្ត្
ែល់ដពលបចចុបបៃនដៃោះ។ ទីប្ក្ុង្ដៃោះ មៃទីត ាំង្សថិត្ដៅភាគៃរត្ីនៃប្បដទសសីុរ ី ៃិង្សាំបូរ
ដៅដោយសាំេង្់សាថ បត្យក្មមដែលបង្ហា ញពីសិលបៈចាំរុោះដ្សង្គ្នន  ែូចជាសិលបៈរ ៉ាូម ាំង្ 
សិលបៈអូម៉ា យ៉ា ត្់ ជាដែើម។៣ ក្នុង្ចាំដណ្ឌមសាំេង្់ទ ាំង្ដនោះ មៃប្ពោះវហិារមួយដែល
មៃដ ម្ ោះថា Umayyad Mosque ដែលក្សាង្ដៅចដនា ោះឆ្ន ាំ ៧០៥ ៃិង្ ៧១៥ នៃគ.ស. 
ក្នុង្រជជកាលដសតច  al-Walīd I ក្នុង្រាជវង្ស អូម៉ា យ៉ា ត្់(រូបដលខ្២)។ 

 
១ https://www.worldhistory.org/Umayyad_Dynasty/ 

២
 https://www.khanacademy.org/ 

៣
 Damascus | History, Map, Population, & Facts | Britannica 

https://www.worldhistory.org/Umayyad_Dynasty/
https://www.khanacademy.org/
https://www.britannica.com/place/Damascus
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ចាំដេក្ អាៃ់ចា គឺជាប្ក្ុង្បុរាេមួយដទៀត្ ក្សាង្ក្នុង្សម័យកាលដសតច Caliph al-
Walīd I ដែរ។ សាំេង្់ដៅក្នុង្ទីប្ក្ុង្ដៃោះបាៃបង្ហា ញអាំពីអរយិធម៌នៃរាជវង្ស អូម៉ា យ៉ា ត្់
យ៉ា ង្ចាស់ ៃិង្ការរកី្ចដប្មើៃនៃរាជវង្ស។  Anjar ក្៏ជាឧទហ្រេ៍មួយដទៀត្ ពីការបង្ហា ញ
្ាូវជួញែូរពាេិជជក្មមតមរយៈ្ាូវបុរាេែ៏សាំខ្ៃ់ពីរ ដោយមួយចាប់ពីត្ាំបៃ់ Beirut ជា
រាជធាៃីនៃប្បដទសលីបង្់សពវនងៃ ដៅរាជធាៃី ោម៉ា ស ៃិង្្ាូវមួយដទៀត្ គឺត្ាំបៃ់ដបកា (Bekaa) 
ក្នុង្ប្បដទសលីបង្់ដៅ ទីដបអាែ (Tiberiade) ក្នុង្ប្បដទសប្ក្ិច។៤   

អាៃ់ចា ប្ត្ូវបាៃរក្ដ ើញដោយប្ក្ុមបុរាេវទូិអាំ ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៤០។ ដប្កាយៗមក្ការ
សិក្ាពីទីប្ក្ុង្ដៃោះ ក្៏បាៃដធវើជាបៃតបនា ប់ ែូចជាមៃការដធវើក្ាំណ្ឌយក្ាំដពង្ប្ក្ុង្ ប្បព័ៃធ
ប្បឡាយទឹក្ ៃិង្ប្បាសាទដ្សង្ៗដទៀត្។ តមរយៈទិៃនៃ័យបុរាេវទិា បាៃបង្ហា ញពីការ
ដបង្ដចក្ដរៀបចាំប្ក្ុង្មួយដៃោះ ជាបួៃត្ាំបៃ់ដ្សង្ៗគ្នន  ដោយចាប់ពីទិសខ្ង្លិចដៅខ្ង្ដក្ើត្ 
ពីខ្ង្ដជើង្ដៅខ្ង្ត្បូង្ ៃិង្មៃប្ពោះវហិារមួយដៅចាំក្ណ្ឌត លប្ក្ុង្ ប៉ាុដៃតប្ក្ុង្ដៃោះមិៃទៃ់
ក្សាង្សដប្មចដៅដ ើយដទ។ ដៅឆ្ន ាំ៧៧៤ ដសតច Caliph Ibrahim ដែលប្ត្ូវបុប្ត្របស់ដសតច 
al-Walīd I បាៃដធវើសហ្រង្ហគ មចាញ់ៃិង្បាៃបង្់ដបាោះទីប្ក្ុង្ដៃោះដចាល ដហ្ើយដ្នក្ខ្ាោះនៃទីប្ក្ុង្ 
ក្៏ប្ត្ូវបាៃបាំផ្លា ញដែរ (រូបដលខ្៣-៤)។៥ 

សាំេង្់សិលបៈដៅក្នុង្ប្ក្ុង្ អាៃ់ចា ភាគដប្ចើៃ គឺក្សាង្ដៅដែើមស.វ.ទី៨ ដែលជា
សម័យកាលចាប់ដ្តើមនៃសាសនអីុសាា ម ៃិង្សម័យកាលប ហី្សង្់ទិៃ។ ចាំដពាោះសិលបៈដៅ
ទីដៃោះ ក្៏សថិត្ដៅក្នុង្សិលបៈចដនា ោះ ប ហី្សង្់ទិៃ ៃិង្អីុសាា ម ដែលមៃការតុ្បដត្ង្ ៃិង្
បដចចក្ដទសដ្សង្ៗគ្នន ។៦ ទីប្ក្ុង្ អាៃច់ា បាៃចុោះក្នុង្បញ្ជីសមបត្តិដបត្ិក្ភេា ពិភពដលាក្
ក្នុង្ឆ្ន ាំ ១៩៨៤។  

 
៤

 Anjar - UNESCO World Heritage Centre 

៥
 Ibid 

៦
 Ibid 

https://whc.unesco.org/en/list/293
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ជារួមមក្ក្នុង្អាំ ុង្ដពលប្គប់ប្គង្របស់រាជវង្ស ឧម៉ា យ៉ា ត្ មៃដសតចពីរអង្គដែល
មៃឥទឋិពលជាង្ដគដនោះ គឺ  Muawiya ៃិង្ al-Walīd I ដែលបាៃពប្ង្កី្ទឹក្ែី ៃិង្បដង្កើត្ជា
ប្ក្ុង្ពីរសាំខ្ៃ់ៗខ្ង្ដលើ ែូចដៅ ោម៉ា ស់ ៃិង្ អាៃ់ចា ជាដែើម។ តមរយៈសាំេង្ស់ាថ បត្យក្មម
ជាដប្ចើៃ បាៃបង្ហា ញពី ឧម៉ា យ៉ា ត្ គឺជារាជវង្សដែលរុង្ដរឿង្ ៃិង្មៃឥទឋិពលដៅចុង្ស.វ.
ទី៧ ៃិង្ដែើមស.វ.ទី៨ ដពាល ចាប់ពីឆ្ន ាំ ៦៦១ រហូ្ត្ែល់៧៥០ នៃគ.ស.៕៧  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
៧

 The Art of the Umayyad Period (661–750) | Essay | The Metropolitan Museum of Art | Heilbrunn Timeline of 

Art History (metmuseum.org) 

រូបដលខ្១៖ ដ្ៃទីនៃវសិាលភាពទឹក្ែី របស់រាជវង្ស ឧម៉ា យ៉ា ត់្ 

ប្បភព៖ https://fiveminthistory.com 

 

https://www.metmuseum.org/toah/hd/umay/hd_umay.htm
https://www.metmuseum.org/toah/hd/umay/hd_umay.htm
https://fiveminthistory.com/
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រូបដលខ្២ ៖ ប្ពោះវហិារ ឧម៉ា យ៉ា ត់្ 
ប្បភព៖ www.khanacademy.org 
 
 

http://www.khanacademy.org/
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រូបដលខ្ ៣-៤ ៖ សាំេង់្សាថ បត្យក្មមក្នុង្ទីប្កុ្ង្អាៃ់ចា 

ប្បភព៖ Anjar - Gallery - UNESCO World Heritage Centre 

 

រូបដលខ្ ៥៖ វត្ថុអាំពីដលាហ្ 

ប្បភព៖ Vessel with Pierced Designs | The Metropolitan Museum of Art 

(metmuseum.org) 
 

https://whc.unesco.org/en/list/293/gallery/&maxrows=30
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/453347
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/453347


អត្ថបទ៖ រាជវង្ស ឧម៉ា យ៉ា ត្                                       

អត្ថបទដោយ៖ ដអង្ តុ្លា 

ឯក្សារដយង្  
Vessel with Pierced Designs | The Metropolitan Museum of Art (metmuseum.org) 

Anjar - Gallery - UNESCO World Heritage Centre 

The Umayyads (661–749 C.E.) (article) | Khan Academy 

Damascus - People | Britannica 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/453347
https://whc.unesco.org/en/list/293/gallery/&maxrows=30
https://www.khanacademy.org/humanities/art-islam/chronological-periods-islamic/islamic-art-early/a/the-umayyads-661749-ce
https://www.britannica.com/place/Damascus/People

