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វបបធម៌ អ៊ា បបាសិត្ 

អ៊ា បបាសិត្ (Abbasid) គឺជាដ ម្ ោះនៃរដ្ឋអុ៊ីស្លា មដ៏្មាៃឥទឋិពលខ្ា ាំងក្លា  ក្នុងត្ាំបៃ់
មជ្ឈមិបូព៌ដោយមាៃវសិ្លលភាពទឹក្ដ្៊ីចាប់ព៊ីប្បដទសទុយដៃសុ៊ី (Tunisia) រហូត្ដ្ល់
ត្ាំបៃ់អសុ៊ីក្ណ្តា ល។ បច្ចុបបៃនជាប្បដទសអុ៊ីរ៉ា ក់្(Iraq) ( រូបដលខ១)។១  

រដ្ឋអុ៊ីស្លា មមួយដៃោះចាប់ដ្ាើមរ ៊ីក្ច្ដប្មើៃចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ ៧៥០នៃគ.ស. រហូត្ដ្ល់ឆ្ន ាំ១២៥៨ 
នៃ គ.ស. ដពលគឺមាៃរយៈដពលជាង ៥០០ ឆ្ន ាំ ៃិងមាៃទ៊ីប្កុ្ងព៊ីរសាំខ្ៃ់ៗគឺ ស្លមា៉ា រ៉ា
(Samarra) ៃិង បាក្ោដ្ ( Baghdad) ដដ្លបច្ចុបបៃនជារជ្ធាៃ៊ីនៃប្បដទសអុ៊ីរ៉ា ក់្។  

បាដ្ោដ្ គឺជាទ៊ីប្កុ្ងបុរណ ៃិងសាំខ្ៃ់ជាងដគក្នុងច្ាំដណ្តមប្កុ្ងដ៏្នទដទៀត្ ចាប់ត ាំងព៊ី
សម័យក្លល អ៊ា បបាសិត្ ដពលគឺចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ៧៦២នៃគ.ស.រហូត្ដ្ល់បច្ចុបបៃន។ ទ៊ីប្កុ្ងដៃោះ
មាៃទ៊ីត ាំងសថិត្ដៅដក្បរៃឹងទដៃា ទ៊ីប្គ៊ីស (Tigris) ៃិងទដៃា អឺប្បាត្ (Euphrates) ដដ្លជាត្ាំបៃ់
នៃអរយិធម៌ដមសូប៉ាូតម៊ី។ ក្នុងសម័យក្លលអ៊ា បបាសិត្ ទ៊ីប្កុ្ងដៃោះ គឺជារជ្ធាៃ៊ី ៃិងជាត្ាំបៃ់
ពណិជ្ជក្មមដ៏្សាំខ្ៃ់សប្មាប់ ត្ភាជ ប់ព៊ីត្ាំបៃ់មជ្ឈមិបូព៌ដៅត្ាំបៃ់អសុ៊ីក្ណ្តា ល (រូបដលខ២)។២ 

 រ ៊ីឯស្លមា៉ា រ៉ា  ជាប្ក្ុងសថិត្ដៅខ្ងដជ្ើងនៃរជ្ធាៃ៊ីបាដ្ោដ្ ប្បមាណជាង ១១០គ.ម ។ 
ក្លរត ាំងទ៊ីដៅទ៊ីប្កុ្ងស្លមា៉ា រ៉ា  (Samarra) គឺមាៃរយៈដពលខា៊ីដត្ប៉ាុដណ្តា ោះ ដដ្លមាៃចាប់ព៊ី
ដដ្ើមស.វ.ទ៊ី៩ គ.ស. រហូត្ដ្ល់ចុ្ងស.វ.ទ៊ី៩ គ.ស. ដពលគឺចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ ៨៣៦ រហូត្ដ្ល់
៨៩២ នៃគ.ស.។ ស្លមា៉ា រ៉ា  គឺជាទ៊ីប្កុ្ងសាំខ្ៃ់ទ៊ី២នៃរដ្ឋអុ៊ីស្លា ម អ៊ា បបាសិត្ បន្ទា ប់ព៊ីទ៊ីប្កុ្ង
បាក្ោដ្។៣ 

 តមរយៈក្លរប្ស្លវប្ជាវចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ១៩៨៣ រហូត្មក្ដ្ល់បច្ចុបបៃន បាៃបង្ហា ញព៊ីទិៃនៃ័យ 

 
១ Samarra Archaeological City - UNESCO World Heritage Centre 

២ 
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/medieval-times/cross-cultural-diffusion-of-

knowledge/a/the-golden-age-of-islam 

៣ 
https://www.metmuseum.org/toah/hd/abba/hd_abba.htm 

https://whc.unesco.org/en/list/276
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/medieval-times/cross-cultural-diffusion-of-knowledge/a/the-golden-age-of-islam
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/medieval-times/cross-cultural-diffusion-of-knowledge/a/the-golden-age-of-islam
https://www.metmuseum.org/toah/hd/abba/hd_abba.htm
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ថ្ម៊ីៗជាដប្ច្ើៃ អាំព៊ីក្លរត ាំងទ៊ី ៃិងសាំណង់ស្លថ បត្យក្មមដៅក្នុងទ៊ីប្កុ្ងមួយដៃោះ ជាពិដសស
សាំណង់ Jawsaq al-Khaqani (ក្ស្លងឆ្ន ាំ ៨៣៦?) ដដ្លជារជ្វ ាំង, ប្ពោះវហិារ al-Mutawakkil

(ក្ស្លងឆ្ន ាំ ៨៤៨ ដ្ល់៨៥២គ.ស.) ៃិង ប្ពោះវហិារ Abu Dulaf (ក្ស្លងឆ្ន ាំ ៨៥៩ ដ្ល់៨៦១
គ.ស.)។៤  សាំណង់ទ ាំងអស់ដន្ទោះ គឺសុទធសឹងដត្ជាសិលបៈដ៏្សាំខ្ៃ់នៃវបបធម៌  អ៊ា បបាសិត្ 
ដហើយក៏្មាៃឥទឋិពលដលើសិលបៈដៅត្ាំបៃ់ដ្េងៗដទៀត្ ដូ្ច្ដៅ ដអហេុ ៊ីប ៃិងអសុ៊ីក្ណ្តា ល 
ន្ទសម័យដូ្ច្គ្នន ដដ្រ (រូបដលខ៣-៥)។ 

 ចាប់ព៊ីស.វ.ទ៊ី ៩ ដ្ល់ទ៊ី ១២គ.ស. គឺជាសម័យក្លលដដ្លដៅថាជាយុគសម័យមាស
នៃវបបធម៌ អ៊ា បបាសិត្ ដោយប្កុ្ង បាក្ោដ្ ៃិងស្លមា៉ា រ៉ា  គឺជាទ៊ីប្កុ្ងនៃវបបធម៌ ៃិងប្កុ្ង
ពណិជ្ជក្មមដ៏្ធាំ ដៅក្នុងត្ាំបៃ់មជ្ឈមិបូព៌។៥ ដៅអាំឡុងសម័យដន្ទោះ សាំណង់ សិលបៈនៃវបបធម៌ 
អ៊ា បបាសិត្មាៃក្លររ ៊ីក្ច្ដប្មើៃខ្ា ាំង ទ ាំងបដច្ចក្ដទស ៃិងប្បណិត្ភាពគួរឱ្យគត់្សមាា ល់ក្នុង
ប្បវត្ាិសិលបៈនៃសាំណង់ស្លសន្ទអុ៊ីស្លា ម។៦ ជាពិដសសសាំណង់ស្លថ បត្យក្មមដៅទ៊ីប្កុ្ង ស្លមា៉ា រ៉ា  
ដដ្លរួមមាៃ ក្លរដរៀបច្ាំបាង់នៃប្កុ្ងតមដបបធរណ៊ី មាតុ្ ដដ្លដៅថា Geometric សាំណង់
ប្ពោះវហិារ រូបម៉ាូស្លអ៊ីក្ (mosaics) សិលបៈដលើក្ាច់្លមអដលើ កុ្លាភាជ្ៃ៍ ៃិងដលាហៈក្មម គឺជា
ភសថុតងដ៏្សាំខ្ៃ់ដដ្លបង្ហា ញព៊ីក្លរក្ដក្ើត្នៃរដ្ឋអុ៊ីស្លា ម អ៊ា បបាសិត្ដ្ាំបូងៗ។៧  

 ប៉ាុដៃាដៅដពលដដ្លមាៃសង្គ្ង្ហា មសុ៊ីវលិក្នុងប្បដទសអុ៊ីរ៉ា ក់្ ចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ២០០៣មក្ សាំណង់
ស្លថ បត្យក្មមបុរណជាដប្ច្ើៃបាៃបាំផ្លា ញ ៃិងខាោះដទៀត្ក្លា យជាមូលោឋ ៃទព័។ គួរបញ្ជជ ក់្
ដដ្រថា ទ៊ីប្កុ្ង ស្លមា៉ា រ៉ា  ប្តូ្វបាៃចូ្លក្នុងបញ្ជ៊ី អងាក្លរដបតិ្ភណឌ ពិភពដលាក្ ដៅក្នុងឆ្ន ាំ 
២០០៧ ក្នុងន្ាដ្៊ី សុរប 31,414 ហិត។៨  

 
៤

 https://www.metmuseum.org/toah/hd/abba/hd_abba.htm 
៥

 Ibid 
៦ 

Ibid 
៧ 

Ibid 

៨ 
Samarra Archaeological City - UNESCO World Heritage Centre 

https://www.metmuseum.org/toah/hd/abba/hd_abba.htm
https://whc.unesco.org/en/list/276
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 ជារួមមក្រដ្ឋអុ៊ីស្លា ម អ៊ា បបាសិត្ គឺមាៃអយុក្លលជាង ៥០០ឆ្ន ាំ ដដ្លចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ 
៧៥០គ.ស. ដ្ល់១២៥៨គ.ស. ៃិងមាៃសិលបៈវបបធម៌ដ៏្រ ៊ីក្ច្ដប្មើៃខ្ា ាំង តមរយៈសាំណង់
ស្លថ បត្យក្មមជាដប្ច្ើៃដៅក្នុងទ៊ីប្កុ្ងសាំខ្ៃ់ព៊ីរ គឺ បាដ្ោដ្ ៃិងស្លមា៉ា រ៉ា ៕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបដលខ១៖ដ្ៃទ៊ីនៃទិប្ក្ុងសាំខ្ៃ់ទ ាំងនៃរដ្ឋ អ៊ា បបាសិត្ 
ប្បភព៖ យូដណហាូ  
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រូបដលខ២៖ដ្ៃទ៊ីនៃទ៊ីប្ក្ុងបាដ្ោដ្ 
ប្បភព៖ ខ្ៃ់ អដហាោម៊ី 

រូបដលខ៣៖វ ាំង Jawsaq al-Khaqani ក្នុងប្ក្ុងស្លមា៉ា រ៉ា  
ប្បភព៖ យូដណហាូ  
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រូបដលខ៤៖ ប្ពោះវហិារ al-Mutawakkil ៃិង វហិារ Abu Dulaf  ក្នុងប្ក្ុងស្លមា៉ា រ៉ា  
ប្បភព៖ យូដណហាូ  

រូបដលខ៥៖ សិលបៈដលើកុ្លាលភាជ្ៃ៌ 

ប្បភព៖ https://www.metmuseum 
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ឯក្ស្លរដោង 
Samarra Archaeological City - UNESCO World Heritage Centre 
 

https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/medieval-times/cross-cultural-diffusion-of-

knowledge/a/the-golden-age-of-islam 

 

https://www.metmuseum.org/toah/hd/abba/hd_abba.htm 
 

 

 

 

 

 

https://whc.unesco.org/en/list/276
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/medieval-times/cross-cultural-diffusion-of-knowledge/a/the-golden-age-of-islam
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/medieval-times/cross-cultural-diffusion-of-knowledge/a/the-golden-age-of-islam
https://www.metmuseum.org/toah/hd/abba/hd_abba.htm

