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استعمال اللغة العربية 
والدارجة المغربية في 
جراحة العظام والمفاصل

المنهجية العلمية:

هذا البحث عبارة عن دراسة مستعرضة، قمنا فيه بدراسة 

حول املعجم املغريب يف تخصص جراحة العظام واملفاصل 

مبصلحة الجراحة، جناح 32 باملركز اإلستشفايئ الجامعي 

ابن رشد بالدار البيضاء.

يف  وضعناها  التي  املعايري  حسب  املدروس  العدد  متثل 

اختيارها بشكل دقيق مكونة من 100 شخص  تم  عينة 

)مرىض، زوار...( و16 طبيب متخصص يف هذا املجال٠

النتائج:

أغلبية  ترجمة  عىل  تعرفوا  عرش  ستة  من  أطباء  تسعة 

تعرفوا  املواطنني  من   %54 فقط  بالعربية.  املصطلحات 

عىل بعض املصطلحات املنطوقة بالفرنسية.

من بني 94 مصطلح مختارة يف هاته الدراسة:

ͳ ͳ.10 مصلحات مشتقة من اللغة العربية الفصحى

ͳ ͳ الطبي املعجم  يف  مرادف  لهم  ليس  مصطلح   18

املوحد.

المناقشة:

هدف  تحقيق  يف  للمساهمة  العمل  بهذا  القيام  تم 

وبه  الطب،  مجال  يف  الباحثني  األساتذة  من  مجموعة 

نسعى إلغناء املكتبة العلمية املغربية مبرجع علمي خاص 

ونأمل  العربية،  باللغة  والعظام  املفاصل  جراحة  مبجال 

من خالله تيسري استيعاب املواطن املغريب للكلامت التي 

يستعملها الطبيب خالل االستشارة الطبية يف هذا املجال.

العائق اللغوي خالل الفحص الرسيري هاجس كل طبيب 

فهم  عدم  إىل  تؤدي  التي  الرئيسية  األسباب  من  وهو 

بصفة  األطباء  لتكوين  نظرا  الطبيب  لتشخيص  املريض 

عامة يف املغرب باللغة الفرنسية، فال يستطيع أن يطرح 

استفساره بكل دقة.

ميكن أن نقرتح كحلول لهذا املشكل حلني:

يتمثل األول يف تكوين األطباء االختصاصيني بالدارجة  �

بدراسة  نقوم  أن  يجب  ذلك،  لتحقيق  لكن  املغربية 

موسعة عىل مختلف جهات املغرب، واختيار عينة مهمة 

 100 عىل  تركزت  التي  دراستنا  بخالف  األشخاص  من 

الدكتور كمال رفيقي

مـــقــــــــاالت

تعترب جراحة العظام فرع من فروع الطب الذي يعالج اعتالالت العظام والعضالت واألنسجة املتصلة بها مثل الكسور 

وإصابات األوتار واألربطة، وتشوهات األطراف والعمود الفقري. 

يخضع األطباء يف املغرب إىل تكوين باللغة الفرنسية مام يؤثر سلبا عىل التواصل بني هذا األخري واملريض إذ يجد صعوبة 

برشح معظم الكلامت التقنية خالل االستشارة الطبية

الدكتور كامل رفيقي، لبنى حفيظ، االستاذ محمد الرحمي، االستاذ عبد الحق الكرش
مصلحة جراحة العظام واملفاصل 32 املركز االستشفايئ الجامعي ابن رشد، الدارالبيضاء
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شخص فقط. لكن هذا الحل له حدود التي تكمن يف أن مجتمعنا املغريب 

تتغري املرادفات من جيل آلخر، مام يؤدي إىل تغري الدارجة مع عدم وجود 

معجم لهاته األخرية.

عن  � واملتخصصني  العامني  األطباء  تكوين  يف  فيتمثل  الثاين  الحل  أما 

طريق محارضات ومنشورات باللغة العربية الفصحى، كونها األقرب للغتنا 

الدارجة ألنها لغة الطب لقرون طويلة، شهدت العرص الذهبي لبدء تقدم 

الطب عىل أسس ثانية منذ بدء القرن العارش امليالدي، فبدأ األطباء العرب 

وكذا  العربية،  اللغة  اىل  وترجمته  قبلهم  الطب  يف  كتب  ما  كل  بجمع 

تعريب املصطلحات األعجمية حتى استعىص متيزها عن املفردات.

كام ميكن االعتامد كحل نهايئ عىل املدى املتوسط والبعيد ملشكل التواصل 

الطبية يف  العلوم  الطبيب واملريض عىل استعامل الفصحى لتدريس  بني 

الجامعات املغربية وتوعية املواطنني بأهميتها، إذ حظيت قضية تعريب 

املؤسسات  من  عدد  قبل  من  واالهتامم  العناية  من  وافرا  قدرا  الطب 

واملتمثلة يف:منظمة الصحة العاملية، جامعة الدول العربية، مجلس وزراء 

ويف  العربية  الدول  دساتري  جميع  يف  التعليم  لغة  العرب...حيث  الصحة 

جل قوانني تنظيم الجامعات يف الوطن العريب، هي اللغة العربية، وهذا 

العلوم  التي تدعم تدريس  الجامع املشرتك والركيزة األساسية  القرار  هو 

)اللغة اإلنجليزية( ال  الحية  باللغات  العربية مع االهتامم  باللغة  الطبية 

أن نهملها.

تعزيز  خصوصا  العلم،  منابع  إىل  للوصول  وسيلة  األجنبية  اللغة  معرفة 

الدراسة  سنوات  جميع  يف  وتدريسها  الباكالوريا  قبل  اإلنجليزية  اللغة 

الطب  خريج  فيصبح  العلوم  مجال  يف  الرائدة  اللغة  أنها  بحكم  الطبية 

اللغة اإلنجليزية ومتقنا لنطقها  العربية متمكنا متاما من  باللغة  الدارس 

وكتابتها لتكون سندا له يف اإلطالع عىل الثقافات األجنبية.
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OstéologiePopulation )terme et %(Médecin )terme et %( Terme en rabe
litteraire)OMS(

 Clavicule ++++9  العرقوب %21الرتقية% Signe9/16 CLAVICULE7/16ْقَُوة الرتَّ

 Omoplate +++11/16الريشة %5الفرفارة %30الريشة OMOPLATE5/16)َعظُْم اللَّوح )َعظُْم الَكِتف

 Humerus َعظُْم الَعُضد16/16الدراع %11اليد %89الدراع

 Radius/tete radiale  +++ 92اليد% Signeَعظُْم الُكْعرُبَة

 Cubitus/olécrane املِرْفَق%100اليد

 Scaphoide كَِتٌف َزْورَِقيَّة16/16عضم اليد %24عضم الفولة

 Bassin الَحوض16/16الحوض %23الحكاك /املسالن   %47الحوض

 Cotyle    الُحق16/16ُّالرمانة    %52الرمانة

Sacrum الَعُجز0/16????? %94عضم الطو

 Symphyse pubienne ?????0% ????? ?????0/16 العايِنّ الرْتِفاُق

 Ext sup du femur  َعظُْم الَفِخذ14/16الورك %45جدر الفخض

 Jambe /plateau tibial لَهَضبَُة الظُّْنبُوِبيَّة16/16الساق %7شاهد النعمة %58الساق

 Rotule 10النشاشة %63النشاشة% Signe6%الرََّضَفة

 Peroné/malléole externe الَوْحِشّ الكَْعُب16/16الكعبة %90الكعبة

 Calcaneum  الَعِقِبّي ) الَعِقب َعظُْم(16/16عظم الكدم  %100عظم الكدم 


