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 األفكل في التراث اللغوي العراقي القديم

 دراسة لغوية داللية

 *م. حسنين حيدر عبد الواحد
2/6/2014تأريخ القبول:   22/4/2014تأريخ التقديم:  

ُتعد اللغة مرجعا مهمًا من مراجع  دراسة الحضارات القديمة لما تقدمه من مادة غنية              
ثراه أبناء هذه الحضارات من نصوص مدونة بمختلف أنواع العلوم تعكس ثقافة المتكلم ورقيِه، بما أ

والمعارف. ففي بالد الرافدين يأتي في مقدمة هذا اإلرث النصوص المسمارية، والمعاجم اللغوية 
المدونة باللغتين السومرية واألكدية؛ والتي ٌتعد تراثًا لغويُا يزخر بالعديد من األلفاظ اللغوية التي الزالت 

ة في كالمنا؛ حتى يومنا هذا سواء في لغتنا الفصحى، أو لهجتنا العامية. ومن هذه األلفاظ ما مستعمل
كانت متشابهًة في اللفظ والمعنى، ومنها ما كانت متشابهًة في اللفظ  مختلفة في المعنى. وكان لهذا 

أو الغزوات، أو االختالط اللغوي وانتقال الكثير من األلفاظ اللغوية من لغة إلى أخرى بالهجرات، 
 التجارة دورًا كبيرًا في إثراء التراث اللغوي العراقي القديم بآالف األلفاظ اللغوية.

أللفاظ اللغوية التي استعملت في اللغتين السومرية، واألكدية فضاًل عن استعمالها في اومن          
ومعناً بين اللغتين األكدية   العربية وغيرها من اللغات العاربة لفظة: ) األفكل (، المتشابهة لفظا

 والعربية.

 األفكل في اللغة العربية

الفاء والكاف والالم كلمة واحدة ، وهي األْفَكل : واألفكل في اللغة: الحكيم، العاقل،              
الحذق، المتبحر في العلم. يقال: )رجٌل أفكل(، أي: رجل حكيم متبحر في علمِه. ومن معاني األفكل: 

                                                 

 مدرس/ قسم النقوش واللغات العراقية القديمة/ كلية اآلثار/ جامعة الموصل. *
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. فيقال مثال : أخذ فالناً  أفكل إذا اصابته رعدة فارتعد من خوف او برد . واألفكل لقب لرأس الرعدة 
 .(1)بطن من بطون العرب، وهو األفوه األودي، وبنوه األفاكل

ولألفكل معان وردت في المصادر المسمارية تختلف في ظاهرها عن معناها في اللغة العربية       
اي الخبير، المتعمق، العارف  AB.GALLU(2)-ال  گَاب . )  فوردت في السومرية بصيغة:

 والكاهن(. كما وردت في االكدية بصيغ عدة مختلفة في اللفظ متشابهة في المعنى . وهي:

(، وهي  mudu–( و )ُمُد  ḫasīsu -( ، )َخسيُس  emqu–( ، )امُق apkallu -َكُل پ)اَ 
عمق، المحنك، الحذق، اللبيب ، الحساس، المتفهم( بمجموعها تعني:) الحكيم ،العاقل ، الخبير، المت

 وغيرها من المعاني.

وثمة رابط داللي بين معاني اللفظ في اللغتين األكدية والسومرية من جهة والعربية من جهة           
أخرى، إذ معنى القوة والتمكن في الشئ ظاهر في معاني اللفظ جميعا فالرعدة تتمكن ممن تصيبه 

له خائفا حذرا، وكذلك معاني:) الحكيم ،العاقل ، الخبير، المتعمق، المحنك، الحذق، بقوتها فتحي
اللبيب ، الحساس، المتفهم(، فهي في حقيقتها ألفاظ توصف بها الذوات بعد ظهور هذه الصفات على 
وجٍه من الجالء والتمكن والقوة، لذا لقب األفوه األودي باألفكل لظهور صفات حسنة فيهم من قبل 

 لخبرة والحكمة والرجولة والعلم وغيرها. ا

                                                 

، مادة  2008انس محمد الشامي ، القاهرة ،  -بن فارس ، ابي الحسين احمد ، مقاييس اللغة ، مراجعة : (1)
، وينظر: 529/ ص11، وينظر: لسان العرب: 1349/ ص1القاموس المحيط:  وينظر:. 718)فكل( ، ص 
 .380/ص 3تهذيب اللغة: 

، والذي يعني : االفكل ، من التراث اللغوي للعراقيين االوائل    AB.GALLUمن المرجح ان يكون المقطع:(2)
فردات اللغوية التي انتقلت للسومرية الذين استوطنوا ضفاف نهر الفرات والذين النملك عنهم شي سوى بعض الم

، والذي هو اقرب لتراث    AB.GALLUاولى اللغات المدونة إذ ان لالفكل قراءة سومرية تختلف عن لفظ:
العراقيين االوائل اللغوي . ومن الجدير بالذكر إن لفظ )األبكل(، في العربية يعني: المتربح من علمِه، وهو شأن 

 ي يكون رأس ماله ورزقه تجارة علمه. للمزيد ينظر :العالم العاقل الخبير الذ
بن ا . وينظر: 50، ص  1980مايسمى في العربية بالدخيل ، بغداد ،  –باقر ، طه ، من تراثنا اللغوي القديم 

 .206فارس، أبي الحسين أحمد، مصدر سابق، مادة )بكل(، ص: 
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 apkallatu -َكَلت ُ پوتعني: الحكيم ، العاقل ، الخبير، ومؤنثها :) أ -: apkallu  -َكل   پأ -1
من  apkalluوُتعد كلمة: (2)( NUN.ME – ن ن . ِمي، يقابلها في اللغة السومرية المقطع: ) (1)(

(  pعربية ) األفكل ( ، من حيث اللفظ بإبدال الباء االكدية )أكثر األلفاظ االكدية قرباً  من مثيلتها ال
-2006حــدود )  (3)، بكثرة في نصوص العصر البابلي القديم apkalluورد لفظ الـ  ،، فاًء عربية

 (. ومن االمثلة على ورودها في النصوص المسمارية نورد النص اآلتي :مق. 1595

 
 (، وردت بالصيغة السومرية : apkalluونجد في  النص السابق ان اللفظة: )                  

 .(5)(، لتصف اإلله إنكي بأنه حكيم اآللهة NUN.ME -ن ن.مي)

                                                 

 .  54، ص  2010، ابو ظبي ،  1ط  الجبوري ، علي ياسين ، قاموس اللغة االكدية بالعربية ،(1)
االب البير ابونا ، أ.د. وليد الجادر و أ.م. خالد سالم  -البات ، رينيه ، قاموس العالمات المسمارية ، ترجمة :(2)

 .  87، س : 88، ص  2005أ.د. عامر سليمان ، بغداد ،  -اسماعيل ، مراجعة :
قديم مدة اربعة قرون من تاريخ العراق القديم من حدود سنة العصر البابلي القديم : شغل العصر البابلي ال(3)

ق.م. ، حيث كان القسم االول منه يمتاز بوجود ممالك متعددة ابرزها إيسن والرسا وبابل والوركاء  1595 -2006
 ق.م.  1795وماري والتي توحدت في ظل دولة مركزية موحدة في عهد الملك حمورابي الذي حكم حدود سنة 

اإلله انكي ويقابله ) ايا ( في اللغة االكدية . وهو إله االرض والمياه العميقة وتأتي  -:  dEN.KI–ِك  –أن د (4)
الدباغ ، تقي ،  منزلته بين اآللهة بعد مرتبة اإلله انليل واعتبر إلهاً  للحكمة ومنظماً  للمياه على االرض . ينظر :

 . 19، ص  1992، بغداد ،  1الفكر الديني القديم ، ط 
 .  71، ص 102 – 98، السطر :  49، العمود :  2005، دمشق ،  5حنون ، نائل ، شريعة حمورابي ، ج (5)

 بالحرف الالتيني بالحرف العربي
 ُربوم َربُيم  ِان .كي

 َش شيمآُتِشَن 
 ُنون.ميَمَخر إَلَك 

 ِالي ُمد ِمم   ُشمُش 

dEN.KI(4)rubûm  rabium 
Ša  šīmātušina 
maḫar  illaka  NUN.ME 
ilī  mudē  mimma  šumšu 

االله انكي ، االمير العظيم ، الذي اقداره تمضي نحو االمام ، حكيم اآللهة ،  -الترجمة :
 له أسمالعارف بكل  ما 
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  -) الحكيم (، إذ نقرأ : -، بمعنى :(1) ( apkalluوفي نص آخر وردت لفظة: ) 
 َكل  -پ اَ  امَار .ُاتود

 بيل   . ميشِدينِگير 
 تِ ٻتير

dAMAR .UTU(2)ap-kal 
DINGIR .MEŠ (3) 

 اإلله مردوك ، حكيم اآللهة .
 -وفي نص  آخر نقرأ :

 ان . ليل  دينگير.ميشد
 َمرُدك   شَ  ِقبيس  

  ُلمٻنـَ ]ط[ ب –كـِ 
 ُلم ِالي  –َكلـ  -َاپـ 

dEN.LIL   DINGIR . MEŠ 
marduk  ša  qibīssu 
ki – na[ ṭ ]  bēlum 
ap- kal - lumilī(4) 

 ، ) إله ( اآللهة ، مردوك الذي حدثُه السيد الحكيم ) بين ( اآللهة .(5)اإلله انليل
األديب( وهي ) (، بمعنــى:apkallu، وردت لفظة: )(6)وفي أحد النصوص الخاصة باإلله نابو       

 الصفة التي الزمت اإلله نابو في الكتابات المسمارية، اذ نقرأ:

                                                 

الحكيم ، العارف والخبير ، قد وردت بكثرة في  -( والتي تعني : apkalluمن الجدير بالذكر ان المفردة )  (1)
 . النصوص المسمارية لمدح كل من اإلله مردوك واإللهين ايا ونابو

( ، التسمية السومرية لإلله مردوك اإلله القومي للبابليين ، وهو ابن اإلله )   dAMAR .UTU–) د َاَمر .ْاتُ  (2)
البات ، رينيه ، المعتقدات الدينية في بالد وادي الرافدين ـ  :ايا ( ، ويعني اسمه ) الشمس الحديثة الوالدة ( . ينظر 

 . 427، ص  1988: االب البير ابونا  و د. وليد الجادر ، بغداد ،  ترجمة –مختارات من النصوص البابلية 
(3)CAD , A , II , P.171:a. 
(4)CAD ,A ,II , P. 171:b. 

 اإلله انليل إله الهواء . سيد جميع البلدان والجبل الكبير. وتعد مدينة نيبور -( : dEN.LIL–) انـ . ِلل (5)
 17باغ ، تقي ،  مصدر سابق ، صالد -) نفر(، مقر عبادته للمزيد ينظر :

اإلله نابو : إله الكتابة والحكمة في بالد الرافدين يعني اسمه ) الالمع ( باالكدية ، وهو مقرر مجمع اآللهة في (6)
 . 427البات ، رينيه ، المعتقدات الدينية ، مصدر سابق ، ص  -تحديد مصائر الناس . ينظر :
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 َكل  -َاپــ   َنبو 
 ِنكآلِت . 

Nabû   ap-kal 
niklāti  . (1) 

 نبو  ، أديب االدباء 
( ، وألن  enqu –. وأصل المفردة: ) انُق emqutu)–ومؤنثه :) امُقُت  -: emqu-امُق  -2

حرف النون من االحرف الضعيفة فقد ُقلب الى حرف الميم لتسهيل اللفظ، ووردت اللفظة بكثرة في 
، المحنك ، البارع ، (3). والعصر البابلي القديم ، وتعني : المتعمق(2)كدي القديمنصوص العصر اال

 .( 5) (KÙ.ZU -. زو3كـو. وُيقابلها بالسومرية المقطع: ) (4)الحاذق ، اللبيب والحصيف
 ( ، في النصوص المسمارية نورد المثال اآلتي: emqu –ومن االمثلة على ورود لفظة: )امُق    

  2اُ  –قـُ  -ـ َشُسّكي  ام
 نآِصر  ] ِپـِرشـ [ ِت 

 شــُ ]ُن[. -بيلـ 

Šassukkī  em-qu-ú 
nāṣir   [piriš]ti 
bēl-šu[nu].(6) 

 ناصر ) حامي (، االرض الُمحنك ) المتعمق ( ، )الذي( حمى سر سيدهم . 
 

سم المتعمق ( ، لتصف اال –(، بمعنى : ) المحنك  emqu–ففي النص السابق وردت لفظة: )امُق 
 ناصر ) حامي( . -( ، بمعنى : nāṣir -الموصوف ) نآِصر 

                                                 

(1) CAD, A , II , P.172:b. 
ق.م ، وُيعد هذا العصر بداية  2230 -2371سنة منذ حدود  150العصر االكدي القديم مايقارب الـ  شغل (2)

اول حكم موحد لبالد الرافدين حيث عمل الملك شروكين االكدي على توحيد دويالت الُمدن السومرية في ظل دولته 
 -الموحدة . للمزيد ينظر :

، بغداد ،  1فاضل عبد الواحد علي ، ط  -وان حسين ، مراجعة :رو ، جورج ، العراق القديم ، ترجمة حسين عل
 . 212، ص  1986

( مع مثيلتها العربية ) عمق ( ، من حيث اللفظ  emquباإلمكان  مالحظة مدى تطابق الُمفردة االكدية )  (3)
 ( عيناً  عربية .  e–والمعنى عند ابدال الكسرة الممالة ) ا 

(4) AHW, P.200; CDA, P.72. 
 . 468، س :  211البات ، رينيه ، قاموس العالمات المسمارية ، مصدر سابق ، ص  (5)

(6) CAD , E, P. 151:b. 
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  -ونقرأ في نص آخر :
 em – qá- am   birkim  (1) َام  ِبرِكم –2قَــ  -امـ 

 رسول حاذق .
 ( ، في احد النصوص الملكية ، بمعنى :  em-qu-ti–ِت  -قُــ  -كما وردت لفظة: ) امـ       

 -) المتعمق ( ، إذ نقرأ :
 ˆِشپـِر    ِاِتنَگلي  ِانَ 

 ِت  َاَن  –قـُ  -امــ 
 لوتَي ېموَشب  بـ

 ش ِپـېُاشـ

ina  šipir  itingallê 
em-qu-tiana 
mūšab  bēlūtiya 
ušēpiš(2) 

 بنيت ) القصر ( ، إذ المقام الملكي بمساعدة المعماري المتعمق ) الحاذق( .
ثة في اللوح الثالث من نص ملحمة ( ، مؤن em-qet–كما وردت اللفظة: ) امقت           

  (:، وتعني : ) المتعمقة(3)گلگامش
 ِقت  -امـ  2نين .سوند

 ُمدات َكالَم ِاِد 

dNIN.SÚN  em-qet 
mudât  kalāma  idi(4) 

 ، المتعمقة الُمطلعة ، عارفة كل شيء.(5)اإللهة نينسون
                                                 

(1) CAD , E , P.151 :b.  
(2) CAD, E, P. 152: b. 

هي الملحمة المسماة بإسم خامس ملوك ساللة الوركاء ) گلگامش (، والذي اقترن اسمهُ   -ملحمة گلگامش :(3)
الخلود والخالص من مواجهة الموت . يعود اول اكتشاف للملحمة في العصر الحديث الى العام بالبحث عن 

م ، حيث تعرف عالم المسماريات البريطاني جورج سمث على كسر من اللوح الحادي عشر من الملحمة  1872
.حنون ، 11، ص 1985باقر ، طه ، ملحمة گلگامش ، بغداد ،  اثناء تنقيباته في تل قوينجق . للمزيد ينظر :

 . 2006، دمشق ،  1نائل ، ملحمة جلجامش ، ط 
(4) Parpola, S., Epic of Gilgamesh,(SAACT), Finland,1997, Vol.1, I: 17. 

بندا ، ملك اوروك الذي اصبح  –وهي ام گلگامش بحسب ملحمة گلگامش ، وزوجة لوگال   -اإللهة  ننسون :(5) 
حنون ، نائل ، ملحمة  وتهِ  ، ويعني اسمها بالسومرية السيدة البقرة الوحشية . ينظر :إلهاً  في العالم السفلي بعد م

 . 87جلجامش ، مصدر سابق ، ص 
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الُمحنكة بصيغة المبالغة والتوكيد، ( ، وتعني :  e-muq-ti–ِت  -ُمقـ  -ووردت اللفظة: ) ا       
 :، إذ نقرأ في احد النصوص (1)من خالل تكرار المفردة

 ِت  -قـ  -ِت  امـ  -ُمقـ  -ا
 َام َرت ِنشي.

e – muq – ti  em-qe-ti 
ammarat  nišī(2) 

 محنكة المحنكات ، العليمة ) بين ( البشرية .
 المتعمق ( في النص اآلتي : وتأتي المفردة ذاتها في صيغة المذكر بمعنى: )

  ُقم  ُمت ب ُلم  -امـ 
 ُش   ِاكُشُد   َنگب 

 ُاشِرم .

em-qum  mutabbilum 
Šu  ikšudu  nagab 
ušrim(3) 

 المتعمق ، الحاذق ، هو الُملم ) بكل ( شيء.
 

-للمذكر، و)خآِسست ُ  āsisuḫ -: وردت هذه اللفظة بصيغة خآِسُس  āsisuḫ–خآِسُس  -3
(ḫāsistu، ووردت بكثرة في نصوص (4)للمؤنث ومن معانيها الحساس ، المتفهم، الواسع والحكيم .

-ــي.شـير.تار.ِپڴـيش.تـوگ(العصرين البابلي القديم والُمتأخر. يقابلها بالسومرية المقطع :
 (GIŠ.TÚG.PI.ŠIR.TAR.(5)  وقد دخلت المفردة في تركيب اسم بطل قصة الطوفان

الواسع او الُمتناهي في  -( ، وتعني : Atra-ḫāsisu–خآِسُس  -:) َاَترَ البابلية إذ ورد بصيغة 

                                                 

ُتصاغ صيغة الُمبالغة في االكدية من خالل تكرار الُمفردة للداللة على الُمبالغة والتوكيد في آن واحد ، وهو  (1)
  -عتمدت الصيغة ذاتها . ينظر :يعكس تأثر االكدية باللغة السومرية التي ا

العبيدي ، خالد حيدر عثمان حافظ ، اللغة السومرية وأثرها في اللغة االكدية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، 
 .  150، ص  2006جامعة الموصل ، 

 (2)CAD ,E ,P.152:a.  
 (3)CAD ,E ,P. 152:a. 

 . 186الجبوري ، علي ياسين ، مصدر سابق ، ص  (4)
 . 221البات ، رينيه ، قاموس ......، مصدر سابق ، ص  (5)
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، مع مثيلتها العربية ) حساس (، من ḫãsisu. وباإلمكان مالحظة مدى تطابق اللفظة:(1)الحكمة 
 -ومن األمثلة على ورود اللفظة في النصوص المسمارية نورد النص اآلتي : حيث اللفظ والمعنى

 (، بمعنى: )الواسع(.ḫāssissu -)خآِسُس ففي النص السابق وردت اللفظة :           
  -ونقرأ في نص آخر :

  ِانَ  ُازِن َرپَشِت 
 ˆتِ  َپلكي -سيسـ  –خـَ 

ina  auzni  rapšati 
ḫa – sis – ti  palkê(4) 

 ذو االذن العظيمة ، الواسع الحكمة .
-ḫa -ِت  -سيسـ  –خـ َ ومن النص السابق نجد اقتران المفردة الدالة على الحكمة :)             

sis-ti (، مع حاسة السمع ) االذن–uzni  التي يتلقىبها العلم والمعرفة . كما اقترنت المفردة . ) 
 ( ،وتعني )الحكيم(، مع إله الحكمة والمعرفة والماء ) ايا ( في النص اآلتي :  ḫāsisu -) خآِسُس 

                                                 

 . وينظر : 176، ص  1976باقر ، طه ، مقدمة في ادب العراق القديم ، بغداد ،  (1)
،  1قصة الطوفان " منشورات المجمع العلمي ، ج –سليمان ، عامر ، " من القرآن الكريم الى النصوص المسمارية 

 . 48، ص  1998، بغداد ،  45م : 
(2) CAD, Ḫ, P.127:a.    

حكيم مدينة ) أريدو (  ، وقد خلقهُ  اإلله ) أيا ( انموذجاً  للبشر الكامل ، واحبه ومنحهُ  الحكمة  -ادابا : (3)
 -والمعرفة وهو بطل اسطورة ادابا الذي كان على رأس الُحكماء السبعة . للمزيد ينظر :

 . 136مصدر سابق ، ص باقر ، طه ، مقدمة في ادب العراق القديم ، 
(4) CAD,Ḫ, P.127:b. 

  ِرتپــُش  ايا  ِاد َن َكرُش 
 نون.ميِشن ت    

 َاَدَپ  ِاشُرُكَپلكا 
 خآِسُس 

Ea  iddina  karšu  ritpašu 
Innat  NUN.ME š 

adapa  išru  kupalkâ 
(2)

ḫāssissu   
 .(3)منحني األله ايا ، الفهم الرحب والحس الواسع ، وجعلني نداً  ) للحكيم ( ادابا
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 ايا ....... بيل   نيمق ِ 
 ُس  -ِســ  -خآ

Ea ….. bēl  nīmeqi 
ḫā – si – su(1) 

 ايا  الحكيم ، سيد المعرفة .
  -وثمة مثال آخر :

 ِس  -ِســ  -َشر مآِت  خـ َ 
 َاش . –داَگال

Šarmāti  ḫa- si-si 
DAGAL – aš.   (2) 

 ملك البالد الحكيم الفائق .
( ، وتعني  muda,u–وردت هذه اللفظة بصيغة اخرى هي : ) ُمَدُء  -: mudû–ُمدو  -4

–العارف ، البصير ، المتفهم ، الراشد ، اللبيب ، المتعلم  والُمطلع . ومؤنثها : )ُمداتُ   -:بالعربية
mudâtu  )(3) واللفظة ) ُمدو .mudû  ( :وردت بالسومرية بصيغة ،)نون. مـي.تاك  .

NUN.ME.TAG )(4 ). وشاع استعمالها في كتابات العصرين االكدي القديم والبابلي الحديث . 
) العارف(، في  ( في النصوص المسمارية إذ وردت بمعنى: mudû-اني اللفظة: ) ُمدوتعددت مع

 النص اآلتي:

 ُد  –ارُش  مــُ  
 َتِشمآِت 

eršu   mu-du 
tašimāti(5) 

 العارف ) الذي ( يعرف قصدي 
 

 
                                                 

(1) CAD,Ḫ, P.127:b. 
(2) CAD,Ḫ, P.127:b. 
(3) CDA , P.214. 

 . 86، س . 88البات ، رينيه ، قاموس ...... ، مصدر سابق ، ص .   (4)
(5)  CAD, M, II, 165: b. 
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  -ونقرأ في نص آخر :

 ُاَماخي     ليئوتِ  
 ا   پِرشتِ  –د  -مــُ  

ummâḫī  lē,ûti 
mu-de-e   pirišti(1) 

 الحرفي العارف الذي يعرف االسرار .
 :( مرفوعة في االول وتعني  mudû–ففي النصين السابقين وردت اللفظة األكدية: )ُمدو     

 .، أيضاً ) العارف ( -) العارف( في حين وردت في الثاني مجرورة وتعني :

 ،في النص اآلتي:( ، بمعنى : )البارعين( mudû–ووردت اللفظة:)ُمدو         

 ُقرآديآ  اكدوِت 
 ُات   تآَخِز  –ُد  –مــُ 

qurādīya  ekdūti 
mu- du- ut  tāḫazi .(2) 

 مقاتلي الشجعان البارعين ) في ( المعركة .
 كما وردت بمعنى: ) المحنك(، اذ نقرأ:             

 آِلك    َپنيُشُن 
 ُد  َقبِل  -ُمــــ 

alik   panīšunu 
mu – du   qabli(3) 

 المحنك الذاهب امامهم وسط ) المعركة ( .
 :،  إذ نقرأ ، في وصف اإلله ايا( ، وتعني : )العارف(  mu-du -ُمدواستعملت اللفظة: )       

 ُايَ    َا پَكل     ِالي  
 د   ِممَ   -مــُ  

 ُشمُش 

Ea  apkal  silī 
mu - de  mimma 
šumšu . (4) 

 رف كل شيُ  .ايا  خبير االلهة العا
                                                 

(1) CAD, M, II, P.165:b. 
(2) CAD, M, II, P.165:b. 
(3) CAD, M, II, P.165:b. 
(4) CAD, M, II, 165: b. 
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الستنتاجاتا  

 
دراسة لغوية  –خلصت دراستنا الموسومة بـ: )االفكل في التراث اللغوي العراقي القديم         

 داللية(، إلى جملة من النتائج يمكن ايجازها باآلتي :
أصالة الحضارة العراقية القديمة بمختلف مجاالتها ومنها مجال اللغة فالحضارة العراقية القديمة  -1

قدمت اولى اللغات المدونة في العالم القديم وضمت أرض العراق اآلف النصوص المسمارية المدونة 
بمختلف الوان العلوم والمعارف وال سيما نصوص المعاجم اللغوية التي قدمت االف األلفاظ اللغوية 

 التي ال زال بعضها متداوال حتى يومنا هذا.

ير من المفردات اللغوية بين اللغتين األكدية والعربية  التقارب والتطابق في ألفاظ ومعاني الكث -2
 وغيرها من اللغات العاربة ذات األصل اللغوي المشترك.

التواصل الحضاري قديماً  وحديثاً  وانتقال الكثير من األلفاظ من اللغات القديمة الى المعاصرة  -3
 مع احتفاظها بلفظها ومعانيها .

ة على اللغات المحكية داخل حدود العراق بل تعدته الى عدم اقتصار انتقال األلفاظ اللغوي -4
 لغات ولهجات االقوام المجاورة عن طريق التجارة  او الحروب وغيرها من وسائل االنتقال .

تكثيف الدراسات حول التراث اللغوي لما لُه من اهمية بالغة في تأصيل اللغات المعاصرة وابراز  -5
 اهميتها.
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Al-Afkal in the Ancient Linguistic Iraqi Heritage 

 and Analytic Semantic Study 

 Lect. Hassanein H. Abdulwahed 

ABSTRACT 

Language is one of the most important aspects in studying 

ancient civilizations as it presents a rich subject matter that reflects the 

culture and prominence of those who speak it. This is done by the 

written texts that the people of these civilizations leave in different 

types of sciences and knowledge. In Mesopotamia, it comes at the 

beginning of these texts and the linguistic dictionaries written in 

Sumerian and Akkadian which are regarded as linguistic heritage that is 

rich in many linguistic terms that are still in use nowadays either in our 

standard language or in our slang some of these terms have the same 

pronunciation and sense; some have a similar pronunciation but a 

different sense. The linguistic dualism and moving many linguistic 

terms from one language to another through migrations, conquests, or 

trade had a great role in enriching the ancient linguistic terms 

(Lexicons). Of these terms that were used in Sumerian and Akkadian as 

well as in Arabic and other sematic language is "Prudent" "Al-Afkal" 

which has the same pronunciation and meaning in Akkadian and Arabic 

pronouncing this word had varied considerably in Akkadian; yet, it kept 

the same meaning and this is what we are going to deal with in detail in 

what follows . 


