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អរយិធម៌អសាំ១ ( Aksum Civilization) 

 អសាំ(Aksum or Axum) គឺជាទីក្រុងបុរាណ និងជាអរយិធម៌ដ៌សាំខាន់មួយដៅរនុង
ត្ាំបន់អាហ្វ្រិចខាងដរើត្ ដដលបចចុបបននសថិត្ដៅខាងដ ើងននក្បដទសដអត្យូពី ( Ethiopia) និង
ក្បដទសដអរកី្ា(Eritrea)។២ ទីត ាំងននទីក្រុងអសាំ គឺជាត្ាំបន់សនូលដ៏សាំខាន់ននក្បវត្តិសហ្វសត
ដអត្យូពីសម័យបុរាណ។៣ អរីដដលសាំខាន់ដ ោះគឺ ដៅដពលដដលអរយិធម៌ដនោះបានក្លា យជា
អាណាចក្រដ៌ខាា ាំងក្លា  ដដលអាចដក្បៀបដូចនឹងអាណាចក្ររ  ូម ាំងខាងដរើត្៤ និងអាណា
ចក្រដពរស។៥ អរយិធម៌ដនោះចាប់ដ្តើមរដរើត្ដ ើងដៅស.វ.ទី ១ននគ.ស. រ្ូត្ដល់ស.វ.ទី៨
ដដលដៅថា អាណាចក្រអារស ូមីត្ (Kingdom of Aksumite) រួមជាមួយនឹងឥទធិពលដ៏ខាា ាំង
ក្លា ដដលជាអាណាចក្រដដលសថិត្ដៅច ា ោះទរីប៣ គឺទរីប អាហ្វ្រិច អារា ប់ ក្រិច និងរ  ូម ាំង៦    
(រូបដលខ១)។ អាណាចក្រដនោះពឹងដ្ែរខាា ាំងដលើក្លរដធរើពាណិ ជរមម  ួញដូរ ដរ   ដក្គឿងបរភិាគ
ដ្សង និងជាពិដសសភ្ាុរសត្រជាដដើម ដដលបណាត ក្បដទសដៅរនុងទរិបអាហ្វ្រិចដត្ងដត្ដធរើ
របបដនោះ ។  

 សាំណង់សថ បត្យរមមដ្សងៗរួមមនទីក្រុងអសាំ (Aksum), ប តី្  ីយ រ្គីស(Bieta Giyorgis) 

និង តអាក្ល ម រយី ម (Ta'akha Maryam) ជាដដើម ដដលក្តូ្ងបានអនរក្សវក្ជាវបង្ហា ញថា 
ជាទីត ាំងសាំខាន់ៗននអរយិធម៌អសាំ (រូបដលខ២-៤)។ សាំណង់បុរាណដៅរនុងទីក្រុងអសាំដនោះ 
គឺរសងដៅដរបរត្ាំបន់ខពង់រាបទីហ្វ្គី (Tigray) ដដលសាំណង់ា ាំងដ ោះ រសងពីថ្មធមមជាតិ្
ធាៗំ ដដលរសងជាបដង្ហគ លខពស់ធាំដៅដលើទីត ាំងនន្នូ រដសតច និងវ ាំងដដលដៅថា តអាក្ល 
ម រយី ម (Ta'akha Maryam) ប ុដនតបចចុបបននដនោះសាំណង់ក្តូ្វបានដបរបារ់ដោយរដនាង។ 

 
១ ខ្ូ ាំសូមអភ័្យដាសទុរជាមុននូវរាល់បញ្ហា ដដលារ់ទនងនឹងក្លរសរដសរដ ម្ ោះ បរដទសជាអរសរដខមរ ឧ. Aksum (អសាំ) ជាដដើម 
២ 

https://www.nationalgeographic.org/article/kingdom-aksum 
៣ សូមអាន https://whc.unesco.org/en/list/15 
៤

 https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/14721 

៥ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/14489 

៦
 https://whc.unesco.org/en/list/15 

https://www.nationalgeographic.org/article/kingdom-aksum
https://whc.unesco.org/en/list/15
https://whc.unesco.org/en/list/15
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/14721
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/14489
https://whc.unesco.org/en/list/15
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សាំណង់ា ាំងដនោះរសងរនុងស.វ.ទី៦ និងទី៧ននគ.ស.៧ ដដលសថិត្ដៅចមា យក្បមណ
ជាង៥០គី ូខាងដ ើង ពីទដនា ដថ្រ្ស ី(Takezze) និងមនចមា យ១៥០គី ូ ពីសមុក្ទក្រ្ម។៨ 
ប តី្ ីយ រ្គីស (Bieta Giyorgis) គឺជាសាំណង់ក្ពោះវហិារដ៏អសច រយមួយរនុងចាំដណាមសាំណង់
ដ្សងៗដទៀត្រនុងអរយិធម៌ដនោះ ភាពអសច រយដនោះ គឺដោយសរដត្ក្ពោះវហិារដនោះ គឺជាក្លរ
លុងោប់ភ្នាំដធរើជាសាំណង់ក្ពោះវហិារ និងរូបគាំនូរដៅខាងរនុងក្ពោះវហិារ។ គួរបញ្ហជ រ់ដដរថា 
មនុសសរនុងអរយិធម៌អសាំដនោះ គឺដោរពក្បតិ្បត្តិដលើក្គិសតសស និក្លយអូសសូដរ់ (Orthodox)

ដដលដូចា ាំងនឹងអរយិធម៌រ  ូម ាំងខាងដរើត្ ឬអរយិធម៌ប ី្ សង់ទិនដដរ។ 

 សិលបៈននអរយិធម៌ដនោះ គឺដរើត្ដចញពីក្លរវវិត្តិន៍ពីសិលបៈប ី្សង់ទិនដដលបាន
បង្ហា ញតមរយៈចមា រ់ដដលមនទក្មង់ដូចនឹងប ី្សង់ទិនដដរ ជាពិដសសគាំនូរនន
អរយិធម៌ដនោះដដលបានបង្ហា ញដៅដលើដាំបូល និង ញ្ហជ ាំង ននក្ពោះវហិារដក្ចើនគូរារ់ទង
នឹងក្លរដោរពក្បតិ្បត្តិដលើក្គិសតសស  អូសសូដរ់ (Orthodox) ដ ើ្យមនក្លរដក្បើក្បាស់
គាំនូរទឹមមសដូចនឹងក្ពោះវហិារដៅរនុងអរយិធម៌ប ី្សង់ទិនដដរ(រូបដលខ៥)។  

 ចាំដពាោះអរសរននអរយិធម៌ដនោះក្តូ្វបានដគសគ ល់ថា Ge’ez ដដលក្លា យដចញពីអរសរអារា ប់ 
និងអរសរក្រិចបុរាណ ដដលអនរក្សវក្ជាវបានររដ ើញដៅដលើសិលាចាររឹនិងដៅដលើ ញ្ហជ ាំង
ក្ពោះវហិារអូសសូដរ់៩ ( រូបដលខ៦)។  

 អរយិធម៌អសាំចាប់ដ្តើមចុោះដខោយដៅអាំ ុងស.វ.ទី៨ ដៅដពលដដល នអដ ត ក្បដវសន៌ 
 នជាតិ្ពីចា ចូលរនុងអាណាចក្រដនោះក្លន់ដត្ដក្ចើនដ ើងៗ និងមនក្លរលុរលុយពី
សាំណារ់អាណាចក្រដពរស និងក្លរចុោះដខោយពីដ្នរពាណិ ជរមមដៅត្ាំបន់សមុក្ទក្រ្ម 
ដោយសរដត្ឧបទរីបអារា ប់មនឥទឋិពលខាា ាំងសមុក្ទក្រ្ម។១០  

 
៧ ibid 

៨
 https://blog.britishmuseum.org/historical-city-travel-guide-aksum-6th-century-ad/ 
៩

 https://www.nationalgeographic.org/article/kingdom-aksum 
១០

 https://www.worldhistory.org/Kingdom_of_Axum/ 

https://blog.britishmuseum.org/historical-city-travel-guide-aksum-6th-century-ad/
https://www.nationalgeographic.org/article/kingdom-aksum
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 តមរយៈទិនន័យដដលបានដធរើក្លរបង្ហា ញខាងដលើ បានឱ្យដឹងថា អរយិធម៌ដនោះជា
អរយិធម៌ដដលមនឥទឋិពលខាា ាំងក្លា  រនុងចាំដណាមបណាត អរយិធម៌រនុងត្ាំបន់អាហ្វ្រិច និង
ត្ាំបន់ដរបរខាង ជាពិដសសជាមួយនឹងដពរស និងប ី្ សង់ទិន។ មយ ងដទៀត្ទក្មង់សិលបៈ និង
អរសរននអរយិធម៌អសាំដនោះ អាចនិយយបានថា ក្តូ្វបានទទួលឥទធិពលភាគដក្ចើនពីប ី្ សង់ទិន 
ដដលដយើងដឹងថា ជាអាណាចក្ររ  ូម ាំងទី២៕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

រូបដលខ១  ៖ ដ្នទីននវសិលភាពអាណាចក្រអសាំបុរាណ  
ក្បភ្ព៖ Internet 
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 រូបដលខ៣ ៖ក្ពោះវហិារ Bieta Giyorgis 
ក្បភ្ព៖ Internet 

រូបដលខ ២ ៖ សាំណង់ដ្សងៗដៅរនុង ទីក្រុងអសាំ 
ក្បភ្ព៖ Internet 
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រូបដលខ ៤. បដង្ហគ លដ៏ធាំដដលដៅថា Obelisk of Aksum 
ក្បភ្ព៖ Internet 

រូបដលខ ៥៖ រូបគាំនូរដៅរនុងក្ពោះវហិារ  Bieta Giyorgis 
ក្បភ្ព៖ Internet 
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ឯរសរដយង 
https://www.nationalgeographic.org/article/kingdom-aksum 
 
https://whc.unesco.org/en/list/15 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/14721 

 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/14489 
 
https://blog.britishmuseum.org/historical-city-travel-guide-aksum-6th-century-ad/ 
 
https://www.nationalgeographic.org/article/kingdom-aksum 
 

https://www.worldhistory.org/Kingdom_of_Axum/ 

 

រូបដលខ៦ ៖ សិលាចាររឹដដលចារជាអរសរ Ge’ez 
ក្បភ្ព៖ Internet 

https://www.nationalgeographic.org/article/kingdom-aksum
https://whc.unesco.org/en/list/15
https://whc.unesco.org/en/list/15
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/14721
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/14489
https://blog.britishmuseum.org/historical-city-travel-guide-aksum-6th-century-ad/
https://www.nationalgeographic.org/article/kingdom-aksum
https://www.worldhistory.org/Kingdom_of_Axum/

