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اللغــة االكديـــة The Akkadian Language

 )4هلجات اللغة االكدية
تفرعت اللغة االكدية الى عدة لهجاتت ستاتمدسة اال الد ال ار اد
و سنهت انتشرت الى سنتطق امرى  ،و تشتسل هذه اللهجتت على :

أوآل  :اللهجة االكدية القديسة :
هاااال أقااادل اللهجاااتت االكدياااة السدوناااة و عنهااات تفرعااات سيااا
اللهجااتت االماارى ااال الورااور التتليااة للوراار االكااد القااديل  ،و
تظهر عل هت التأثر الواضح تللغة التوسرية و هال سل ئة تلسفردات
و السرطل تت التوسرية .
اتاااتوسلت اللهجاااة االكدياااة القديساااة سااا قكااال االقاااوال االكدياااة
نفتهت سنذ هجراتهت الى وتط جنوب لد ال ار د
تللة أور الثتلثة .
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ثتنيت  :اللهجة ال تكلية :
و تفرعت هال االمرى الى عدة لهجتت و كتت تت و تقتل الى :
أ -اللهجااة ال تكليااة القديسااة  1500 – 2000ق.ل : ) .اتااتوسلت
ال الورر ال تكلال القديل و توتكر لهجة قيتتية س نت ية ات تعهات
للقواعاااد الرااا ي ة و سااا أشاااهر نروراااهت شاااريوة ساااوراكال و
شريوة اشنونت .
ب-

اللهجااااة ال تكليااااة الوتاااايطة

 1000 – 1500ق.ل: ) .

اتتوسلت ال الورر ال تكلال الوتيط الكتشال) و تسثل هاذه اللهجاة
تطااو ار واض ا ت للغااة االكديااة و انتشاارت انتشاات ار واتااوت ااال سنطقااة
السشرق الوربال  ،و س أشهر نروص هذه اللهجاة ناذكر نراوص
االالخ و أوغتريت و متتوشت و رتتئل تل الوسترنة .
ج -اللهجاة ال تكلياة ال د ثااة  626 – 1000ق.ل : ) .كادأ ظهااور
اللغة اآلراسية و تأث راتهت ال هذه اللهجة .
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د -اللهجااة ال تكليااة الستااأمرة  626ق.ل – .القاار االوا الساايلد )
 :ازداد هااات تاااتث ر اآلراسياااة و أرااا ح جليااات و واضااا ت اااال القواعاااد و
التوتك ر .

ثتلثت  :اللهجة االشورية :
أ -اللهجة االشورية القديسة  :كتنت سوتررة للغاة ال تكلياة القديساة اال
وتط و جنوب لد ال ار د

 ،و س نروص هذه اللهجاة نراوص

سلكية و وثتئق امرى س ككدوكيت .
ب-

اللهجااة االشااورية الوتاايطة  :أتااتوسلت ااال النرااث الثااتنال

س ا االلااث الثااتنال قكاال الساايلد  ،و دوناات كهاات الق اوان

االشااورية

الوتيطة .
ج -اللهجاااااة االشاااااورية ال د ثاااااة  :اللهجاااااة االشاااااورية االم ااااارة و
اتتوسلت ملا القرو االربوة االولاى سا االلاث االوا قكال السايلد ،
و ازداد هت تتث ر اللغة اآلراسية .
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