كلية االثار – قسم علم االثار  /املرحلة الثانية  .................... 2016-2015مقدمة يف اللغات القدمية  /م.م .حيدر عقيل عبد

اللغــة االكديـــة The Akkadian Language

 )3تاريخ اللغة االكدية

 االستتدامااالاال :ال الأستتدام االاغة تتكالاال موتتكالة :ال تتقسال تت الاغ ستتاال
اغ سط ال نالاغعقاقالغ تكال ااطبتكال الداتا اال توالأ ااتقالاالغت الاغقابت ال

قبتتاالاغ تتو مالايال تتوالانالتةتتاالبعتتاالاالقت ااالاغ ق تتكالالالالال الاغعق وتتكال
اغ مو كال)ال ال واالاغ ءال نالاغعقاقالقام كال تنالبتباالاغ

تقسالاغعق وتكال

أص ال القمالعق اال و االبعمالباةق ااالاال موكال سبكالاغت الاغعاصت كالأ تمال

،الاالالأنالغ دهاالغاالدم نال الدةكالاغت بكالاغ بكقسال نالاغداق خالأوالكا تاال
اغة تتكالاغس ت ق كال ت الاغة تتكالاغقس ت وكالغةتتب مال الاغد ت الم تتاالبهتتاالأ :ال

اغ ص صال.

 تتت العصتتتقال تتتقالاغستتت الاال ال2900ال–ال2350الق.ا.ال)الأ دستتتباال
اغة كالاال موكالا وكالااصكال الاغة كالاغس ق كال البة اال نالاال وتكال

أنالاغ ةتكالغ كتا:ال–ال ا يت يالالالالال lugal – zagiziالالالالال الااتقال ةت كال
قالاغس الاال)الالم نالبهاال صاالدوكاق االعة الد ثاغاالاغااصال.الال
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 بماوتتتكالاغدتتتم نال البعتتتمالأنالقا تتتاالاغم غتتتكالاال موتتتكال الاغدتتت الأسستتتهاال
ستتتق نالاال تتتميالعتتتااال2371الق.االال،الغتتتماالاغة تتتكالاال موتتتكالغ تتتكال
قس وكالاغ ال ا بالاغة كالاغس ق كال،ال م نالبهاال
ال

اغ ثيقال نالاغ صت صالاغقست وكال الاغااصتكال ت التتينالم تاال صت صال

أاتتتقاالبتتتاغة دينالاغستتت ق كال الاال موتتتكال،الثتتتاالبتتتادالاستتتدامااالاغة تتتكال
اال موتتتكال ال امالأ دبتتتاق اال تتتوال طةتتت الاالغتتت الاغثتتتا القبتتتاالاغ تتتو مال ال

اصتتتبتاالغ تتتكالاغتتتب مالاغقبوستتتكالالو ابتتتاالوغتتتكالد ةتتتصالأستتتدامااالاغة تتتكال
ال.ال ال

اغس ق كال الأ ك ابهاالاغدمق
ال

 تتت العصتتتقالستتت غكالأ قالاغثاغثتتتكال ال2112ال–ال2370الق.ا.ال)الب يتتتاال
اغة تتتكالاال موتتتكالدتتتتدااالب كا دهتتتاالاغ يتتت سال تتت الا دعتتتاظال ةتتتت ال تتت ال

اسدع ا:الاغة كالاغس ق كال.ال


والاغعصقالاغبتابة الاغ تمواال التدت الست بالبابتاال537الق.ا.الال،البتق ال
استتدع ا:الغة تتكالاال موتتكال التةتتاالدتتمق واال تتتاالاغة تتكالاغست ق كالاغدت ال

د باالكة كال تكوكال،ال الداقعاالاال موكال وال واالاغعصقالاغ الاغةه كال
اغبابةوتتكال ت ال ستتوال ال ت بالاغعتقاقال الاغةه تتكالاالبت ق كال ت الب ت ا:ال

ال

اغعقاقال.ال

اغ صامقالالاغعا كال
عا قالسةو انال،الاغة كالاال موكال،ال ال ا عكالاغ صاال2005الال)الال.ال ال
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