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ة ن ىناك ثالثة اسباب رئيسإ  Antoin Meilletي المغوي الفرنسي انطوان مييو أفي اوائل ىذا القرن ر 
) ىذا االنواع  و:ولمان عمى ىذا بقولأويعقب  ،لتغير المعنى ىي : المغوية والتاريخية واالجتماعية

الثالثة مجتمعة تستطيع فيما بينيا ان توضح حاالت كثيرة من تغير المعنى ولكنيا مع ذلك ليست 
 جامعة بحال من االحوال ( 

 ير المعنى ما يأتي : يلى تغإلتي تؤدي سباب اىم األأولعل 

 ظيور الحاجة : -1
نة يمثمو بمجموعة من االصوات إف وي فكرة او شئيا يريد ان يتحدث عنحينما يممك المجتمع المغو 

 في مفردات او معجم المغة .
من مصدر خارجي ( وقد يكون  يءطريق االقتراض ) حينما يؤخذ الش وقد يكون ىذا التمثيل عن

ة بالمغة ويحدث االخير كثيرا بالنس عمى طريقة كممات ىذه  coiningفظ جديد عن طريق صك ل
صميا او اشتقاقيا وانما باعتبار سيولة تذكرىا جارية والتي توضع عادة دون نظر أللممسميات الت

 وحسن جاذبيتيا .
 



 التطوير االجتماعي والثقافي : -2
فرده الكثيرون بالذكر ويظير ىذا السبب في أ توىميأل وىذا السبب في السبب السابق ولكن قد يدخل

 عدة صور : 
ت التجريدية نتيجة لتطور العقل فقد يكون في شكل االنتقال من الدالالت الحسية الى الدالال - أ

عادة في صورة مجال المجرد ويتم اللى إتقال الداللة من المجال المحسوس وان واالنساني ورقي
تدريجية ثم قد تنزوي الداللة المحسوسة وقد تندثر وقد تظل مستعممة جنبا الى جنب مع الداللة 

 التجريبية لفترة تطول او تقتصر 
وقد يكون في شكل اتفاق مجموعة فرعية ذات ثقافة مختمفة عمى استخدام الفاظ معنية في  - ب

لمينيا او ثقافتيا وقد يؤدي اىيم المالئمة دالالت تحددىا تتماشى مع االشياء والتجارب والمف
ن شدة االتصال بين افراد ىذا الجماعة وبينيا وبين إالشك و  jargonلى نشوء لغة خاصة إىذا 

فيام االخرين وتعامميم مع المدلول إالمجتمع الكبير سيقضي عمى صعوبة افراد اخرى من 
والتيمم ...  ة والح  والزكاة والوضوءالجديد وقد حدث مثل ىذا بالنسبة لمكممات الدينية كالصال

يق في يالحاالت يميل نحو التض هفي مثل ىذ االتجاهن إالعموم  وويمكن القول عمى وج
 الكممات حين تنتقل من االستعمال العام الى المجاالت المتخصصة .

مدلول حديث ذي المدلول القديم واطالقة عمى وقد يكون في شكل استمرار استخدام المفظ  -ح
 باستمرار الوظيفة رغم االختالف في الشكل .  لإلحساس
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اءات مكروىة او لداللتيا الصريحة عمى ما حتعمال بعض الكممات لما ليا من ايتحظر المغات اس
   tabooوىو ما يعرف بالالمساس او الـ  هر يستقبح ذك
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قد ينحرف مستعمل الكممة بالكممة عن معناىا الى معنى قريب او مشابو لو فيعد من باب المجاز 
اس او الغموض وقد يكون االنحراف نتيجة سوء الفيم او االلتب ،ويمقي قبوال من ابناء المغة بسيولة 

وحينئذ يتصدى لو المغويون بالتقويم والتصويب وغالبا ما يكون محل رفض منيم وحتى لو قمبتو 
ول مرة فيخمن ألالمفظ الفيم حين يصادف المرء  ويحدث سوء،الجماعة المغوية وجرى عمى السنتيم 

 ،متكمم باي صمةمعناه وقد ينتيي بو التخمين الى داللة غريبة ال تكاد تمت الى ما في ذىن ال
كثر من شخص قد يؤدي ىذا الى تطور المفظ تطورا مفاجئا يرثو أوحين يتكرر ىذا االنحراف من 

 الجيل الناشئ ويركن اليو. 
 

 االنتقال المجازي :  -5
ويتميز االستعمال المجازي من الحقيقي لمكممة ،وعادة ما يتم بدون قصد وبيدف سد فجوة معجمية 

وعين االبرة ليست  ،مجاز حي وذلك كقولنا رجل الكرسي ليست رجالعنصر النفي الموجود في كل 
 وعنصر النفي ىذا ىو الذي يمكن من توجيو اسئمة ممغزة نحو .  ،عينا
 ن يتكمم ؟ أما الذي لو لسان وال يمكن  
 ن يرى ؟أما الذي لو عين وال يمكن  
 ما الذي لو اسنان ولكنة ال يعض ؟  

الستعمال المجازي فيصبح لمفظ معنيان وقد يشيع المعنى وقد يحدث بمرور الوقت ان يشيع ا
 .  وى حساب المعنى الحقيقي ويقضي عميالمجازي عم

 


