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MtΙ TYΠΙΚEΣ ΠΛEYPEΣ THΣ ANAΛoΓΙΑ.Σ1
EΙΡΗNH ΚA^Π ΖoΠoYΛoY-Π AΠ AΓEΩPΓ ΙoY

Αnalogy, generally incoφorated into moφhological change, is related with certain nonformaΙ aspects of grammatical structure as iconicity, speech production and speech perception, as well as, language acquisition. Ιn this paper it is shown in brief that: (i) the relation of analogy vrith meaning and form is connected vrith the principle one meaning - one
form implied by iconicity, (ii) speakers and hearers produce and perceive analogy according to creativity, but also to strategies that facilitate communication, and (iii) in language
acquisition regularized analogical forms are abduced by children.

1.

Eιοαγωγli

Aναλoγ(,α ειναι, η ελληνιxη λ6ξη γtα τoν μαθηματυπ6 6qo 'αναλoγ[α' (λατ.
proportio), o oπoloζ στη γλωoooλoγια σημαινει '}ιανoγιχ6τητα' (regularitY), εν
αντιΘ6οει πQoE την 'ανωμαλiα/uτl πανoνιx6τητα' (irregularity). Kατd, τoν
Anttila (1977:25) η αναλoγLα, πoυ αλλιιilg χαQαχτηQIξεται ωg oιioτημα η δoμη,
απoτελε(, την βαοιxη αρxη για την εxμd,Θηοη τηg γλιbooαg (language learning),
τη χQηση τηζ (use) χαι την παQαγωγη ν6ων εxφρ0oεων πoυ δεν 61oυν λε1θε(,
πQoηγoυ μ6νω g (creativity).
H αναλoγ[α απoτελε[ o16αη oμoι6τηταζ (similarity), εντd,ασεται, γενιxd,, οτη
διαδυxαolα τηζ γλωoοιxηζ χαt ιδια[,τεqα τηE μoQφoλoγιxηg μεταβoληg, αλλd,
61ει o16oη χαι με αλλα επi,πεδα τηE γQαμματιxηg (π.χ.τη otiνταξη) παι αφ' εν69
μεν 61ει 1αραxτηρα τυπιx6 (formaΙ), αλλd o1ετ[ξεται χαι με μη τυπιx6g (non_
fοrmal) πλευgθg τηg δoμηζ τηζ γQαμματLΙliζ.
Η τυπιxη αναλoγ[,α 6πω9 λειτoυqγε(, οτo oιioτημα τηg γλιbooαE ε[,ναι συστη-

ματιxη, 6πωg στηγ πεq(,πτωoη IηE αναλoγικηE ιooπθδωoηg (analogical
leveling), Tt.x.: ταμ('αg-ταμ('α-ταμ('α, τηζ αναλoγιxt1E επ€xτασηζ (analogical
extension), π.χ.: ταμiαg-yειμrbν + yεL!t{bνα5, α}"}"a xαι τηE αναλoγιxηg δημμ
oυqγ(,αg (analogical creation), π.x.: πρoαγεiωoη-πρooαεληνωαη. H αναλoγ[,α
1.

Eυ1αριoτιil πoλtj την Δ6oπoινα Mαρxοπotiλoυ γLα τtE πoλfτιμεg επιoημd,νοειg.
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6μωζ μπoqεi να εiναι παι λιγ6τεQo συστηματιxη η oπoραδιxη, 6πωζ στηγ περ(,πτωση τoυ συμφυqμοιi, π.γ.: δ('1ωζ < δ('χα xαι διyιbg,t1xαι τηg λαΤxηg ετυμολoγ(,αg η παQετυμoλoγiαg, π.γ'.i μJτQιξoλα < <<εν πυq(' ξ6ει oλα> (βλ. Mπαμπινιιilτηs 1998: 1356, 17|2).
Aπ6 dλλη dπoψη η αναλoγ[,α αυνδ6εταt με μη τυπtχθg πλευq6g 6πωg δηλιbνoγται π.γ. απ6 τη o16oη τηE με τoν 'ειχoνιoμ6' (iconicity), με τηγ παQαγωγη
xαι αντiληψη τoυ λ6γoυ (speech production and perception), αλλd χαt με την
παQαγωγιxη διαδιxαoiα (abduction) xατd την γλωαoιν"t1lιαταxτηoη απ6 τα παιδιd.
Στην παqorioα εqγαo[,α Θα αo1oληθotiμε, εγ συντoμ[α, με τιζ μη τυπιπ69 αυτ69 πλευρθg, oι oπoiεg ωoτ6oo θ1oυν αμφiδρoμη o16oη με τιE τυπιx6g, δηλαδη
με τo γλωooυx6 οιioτημα.
2. !ιν αΙ,oγ

iα

nαι ε ιπov ιo μ6E

o γλωooιx6g ειπoνιομ6g

(linguistic iconicity) υπoνoεi, την 1:1 o16oη μεταξιi
στηQ[ξεται στην αQχη <<6μοια μoaφη-6μoια σημαπoυ
σημαo[αE
χ,αι
μoaφηE
σ[αrr. o 6ρoζ 'ειxoνισμ6g' ε(,ναι παρd,γωγo τoυ 6qoυ 'ειχ6να' (icon), η 6woια
τηg oπolαg αναλιiΘηxε απ6 τoν φιλ6ooφo Ρeirce, xαι xατα τoν Wescott (βλ.
McMatron 1994:85) oρ[ξεται ωζ <<μη αυθα[,ρετο, με σχoπιμ6τητα, oημε[,o, δηλαδη δηλωοη πoυ 61ει εαωτεgιxη oμoιdτητα με τo πρdγμα πoυ δηλιilνει>>.
Kατd, τoν Ρeirce o εtχoνιομ6g περιλα1βdνει δt}ο τriπoυg ειx6γωγ: τιζ ειχoγt-

oτιx('g μoQφθζ (iconic images) χαι τα ειxoνιoτιxd διαγρdμματα (iconic
diagrams). oι ειχoνιστιx6g μoqφ6g δεν αφogoιiν αυτη xαθαυτην τη γλιilοoα, αν
χαι πεQιπτιboειg 6πω9 π.χ. η πqoι6λευαη των γραπτιilν oημεLων τoυ αιiγ1Qoνoυ
αλφαβητoυ, τoυ γqαπτoιi λ6γoυ, πρo6qxεται απ6 εtχoνιστLxdg μoρφθg: πβ. A
απ6 V "alef " = <<βolig> xλπ. Γενιxα, 6μωζ, 6,τι ενδιαφ6qει τη γλιilooα ε[ναι τo
ειχoνιστιx6 διdγραμμα xαι, 6πω9 oqiξεται απ6 τoν Haiman (βλ. McMahon
1994:85), εiναι <<συστηματιxη τdξη αημε(,ων xαγ6να απd τα oπο[α δεν oμoυd,ξει
απαqα[,τητα με τo αντι}ιε(,μενo αναφoρdζ τoυ, αλλd πoυ η oχ6oη μεταξιi τoυζ
αγτιχατoπτq(,ξει τιg o1ιioειE των αντιχειμ€νων αναφoqdg τoυE>.
Tα ειxανυoτιxd διαγρdμματα χαQαχτηQ[ξoνται απ6 δtio τt}πoυζ: την ισoμοQφ[,α (isomorphism) χαι τo x[,νητqo (motivation). H ιooμoqφiα αvτιπQooωπειiει
εxε[νη τη σημασ(,α τoυ ειχ,oνισμoιi πoυ αναφ6ρεται στη o16oη 1:1 τηE μoaφηζ
χαι τηE oημαo[αg, ενιil τo εtχoνιoτ.ιx6 xlνητqo εiναι 6woια πoυ αναφθqεται oε
πεqιπτΦoειg πατd τιg oπο(εSTt.x. xαπoια γλωοαιxη μoQφη, η οιiνoλα μoQφωγ,
αντtχατoπτρlζoυν υπ6 μiα €ννoια τηγ μη γλωooιxη πQαγματιx6τητα. 'Oπωg
αναφ6qει, δηλαδη, η McMatron (1994:.86)' η γQαμμιπτi oειqα oτo λατ. veni-vidivici (= ηλθα-ε(,δα-ενixηoα) αντιοτoι1ε[ με τη χQoνιχη oειρ0 των γεγoν6των.
'o,τι", εντoιiτoιg, ενδιαφ6qει xυρiωg εδιb, εi,ναι η ισoμoQφ(,α οε οx6οη με τo
φαιν6μενo τηζ αναλoγ[αg.
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'Ηδη αγαφ6Qαμε 6τι η αναλoγiα ωg μεταβoλη μοqφoλoγιxoti επιπ6δoυ 61ει
oχ6oη με τη oιiνδεoη μoaφηE χαt σημαo[αg, με τηγ oπoiα εxφρd,ζoνται ot σημα_
oιoλoγιx6g μoνdδεg, δηλαδi, τα μoQφηματα. }Ι αναλoγ(,α ενεgγε[ oιiτωg ιboτε
να διατηqηΘεi, η φωνολoγιπη, γQαμματιx,t'|xαυ oημαoιoλoγιxη δoμη oτη γλΦooα
xαυ μdλιστα στtE πεqιπτΦoειζ πoυ η φωητιxη μεταβoλη 6xει xαταoτηoευ αδιαφανη τη oχθoη τoυE, 6πωg αναφ6qει χαι η McMahon (1994:70)2. 'Oπωg, δηλαδη, φαiνεται απ6 την πεqiπτωση:
τQεπ-ω

:

τgθπ-o-ω

λti-ω X
:

X=λιj_o_ω

s+alΥ -V δεν ιo1ιiει, xαθιbg τo -σ- oτo λιjσ-ω αttoτlαθloταται αναλoγιxd πgog τo χανoνιlι6 τgεπ-o-ω, tboτε να υπαρξει
διαφdνεια στo οιiοτημα, 6σoν αφoqd, εδιb τη δηλωoη τoυ M6λλoντα 1ρ6νoυ,
γεγoν6g πoυ ε[1ε δυαοαλευΘεi απ6 τη λειτoυQγια τηE φωγητιxηg μεταβoληg,
δηλαδη τηE απιilλειαg τoυ -σ- μεταξυ φωνη6ντων χαι πoυ απoxατθoτηoε η
αναλoγ[α.
Η o16oη, ωoτ6σo, αναλoγiαζ χαt εtχoνισμoιi γ[,νεται πιo σαφηE στην περi_
πτωση τηg αναλoγιxηg ιοoπ6δωoηE πoυ αφoρd πυρ(,ωg oγoματιχd, παqαδε(,γματα (paradigms). Η αναλoγιx"fiπ.γ. ιαoπθδωoη: ταμiαE-ταμ('α-ταμ[α, εξoυδετεqιil_
νει τη φωνoλoγιxη διαφoρoπolηoη των xαταληξεων }iαL xαταληγει σε ειχoγιατιxη ισoμoQφ[α. Eπ[oηE, στιE πεqιπτιilσειE των αναλoγιπιbν μεταπλαoμιilν
(βλ. Mπαμπινιιilτη g ΔWL 1 6 1 x.εξ.):
o xαν6ναζ τηE αgxαLαg ελληνιxηE

ημ6ραι * γυνα[xεE
ημ6QαE = γυναιχαE

ημ6ραι * γυναLxεE
ημ6QαE * γυνα(,xεg

ημ6qαι * γυναlxεg
ημ6Qεζ

=-

ημ6QεE =
ημ6QεE =

γυναιχεζ
γυναιχεζ
γυγαιχεζ

Τα αλλ6μoQφα, δηλαδη η riπαρξη διαφoρετιxιitγ φωνoλoγιπιilν μoqφΦν για
τo [διo μ6Qφημα:
2.Βλ.. xαι Chantraine (1990:294).
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ονoμ.

}

{αιτ.

}

{-εg

{-αs

}

}

}

{-εg

}

μετd τηγ ισoπ6δωοη τηE oνoμαoτιxηg χαt αιτtατιxηE (βλ. παραδειγψα ψναi}cεζ), αφori απoδεoμευθoιiν απ6 τo περιβdλλoν λ6γω oμoιoτηταζ, }ιαταληγoυν
σε ισoμoQφια,η οπo[α μειιilνει την 'περιττη' πoλυμoρφiα (variation):
{ονoμ.

tl

}

{-εs}

tαιτ.

}

{-εs}

To γεγoν6g αυτ6 μπoqεi, να απoδoθεl xαι oε ιpυ1oλoγιxorig παρdγoντεg. Ιοo_
μoρφ[α, ωoτ6oo, δεν επιτυγ1d,νεται στην πεgiπτωoη:
μ6Θoδoι * γυναiπεg
μεθ6δoυg * γυναi,πεg

λdγω ελλε(,ψεωE oμoι6τηT0S, 1oπoi,α δεoμειiεται ατ16 τo γλωooιx6 οιioτημα, παρ6λo πoυ σε παλαι6τεQεζ χαυ νε6τεqεE πoιητιx6g 1ρηoειg, αλλd χαι σε oριομθνεg
χoινωνιoλθxτoυg oημειιilνεται απ6xλιoη xαι χQησιμOπoιεlται o τtiπog μ6θoδεζ.
Bλ6πoυμε, επoμ6νωg, 6τι oε τ6τoιoυ εlδoυg μoqφoλογιπ6E μεταβoλθE η αναλoγιxη ιooπθδωαη χαι η ευχoνιστιxη ιooμoρφ[α, δηλαδη μiα τυπιxη xαι μiα μη
τυπιxη αναλoγ ιxη oxθoη αλληλεξαρτιilνται xαι αλληλεπ ιδqoι}ν.

Θα ηταν παρdλειιpη, ωoτ6oo, να μηγ αγαφ69ουμε 6τι τθτoιoυ εiδoυg λειτoυργ(,εg δεν επιτελotiνται απoxλειατιτια xαυ μoνo εντ6g τoυ γλωooιxoιi oυoτηματoζ, αλλd 6τι oπoυδαio q6λo διαδqαματi,ξoυν εξ[οoυ οι oμιλητ6E τηE γλιilo_
oαg, 6πω9 δηλιbνεταυ xατd, την παQαγωγη xαι αντ(,ληιpη τoυ λ6γoυ, αλλd xαι
xατατη γλωooιx"i1xατaxτηση, 6πω9 θα δoriμε oτη oυνθχεια.
3.

Aγαλoγiα xαι παQαγωγιi-αvτiληιpη λ6γoυ

'Hδη απ6 τoυg Nεoγqαμματιxoιig, τoν 19o αιιilνα, χαι συγχεχQιμ6να στην εισαγωγη τoυ 6ργoυ των Η. osthoff & K. Brugmann "Moφhologische Untersuhun_
gen auf dem Gebeiten der indogermanischen Sprachen" τoυ 1878 υπoστηQiξεται,
6πωg αναφθqει o Mπαμπινιιbτηg (.1985:46), 6τι η γλωoooλoγιxη 6qευνα πρ6πει
να εξεταξει τo 'λαλoιiν υπoxε[μενo'. Πρ6πει, δηλαδη, να εξετdξεται 61ι μ6νoν
o γqαπτ6E, αλλ0 χαι o πQoφoQtx6g λ6γog, ενιb oυγ1qdνωE να εqευνd,ται 61ι
μ6νoν η φυοιoλoγ[,α αλλd χαι η ιpυxoλoγiα τoυ φωνητιχoι} μη1ανιoμori τoυ ανΘqιilπoυ. Kατ' αυτoι1g μπoqεi να γiνεται αναφoQd oτην αναλoγi,α, 6ταν δεγ
υπdρ1ει dλλη δυνατ6τητα εQμηνεiαg των φωνoλoγιπιbν ν6μων. Kατd, τoν 206
αιιbνα, αtiμφωνα με τη δoμιοτιxη θεωρηoη τηζ γλιbooαg, oπ6τε πqoβαλλ6ταγ
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μεν ωE αaχη η πQoτεQαt6τητα τoυ πQoφοQtχoli λ6γoυ, αλλd συγχQ6νωE χαι η
αμφi,δρoμη σχ6ση λ6γoυ (langue) xαι oμιλ(,αg (parole), η 6qευνα επιχεvτQιitθηπε
oτo γλωooιx6 oιioτημα, στoν λ6γo. Στη oυν6χεια, τoγ 'ιδανιx6 ομιλητη' (ideal
speaker) xατα τηγ γενετιxη μεταoχηματtστιxη γραμματιxη χαι τo 'oμoιoγεν6g'
γλωooιπ6 oυoτημα απoλotjΘηoε, xατd, την Koινωνιoγλωooολoγ(,α, η γλωoαιxη
πoιπιλ(,α (variation), η ετεqoγ6νεια του γλωooιxoιi oυoτηματog, παqd,λληλα με
τη χQηση τoυ απ6 τoυE oμιλητ6g. Eτσι, η χQηση τηg γλιbαoαg απ6 τoν oμιλητη
Θεωqηθηxε εξlooυ σημαvτιχη 6oo χαι η 6qευνα τoυ γλωooιπoιi oυoτηματog.

To λαλotjν υπoπε[μενo, λoιπ6ν, χαι τo γλωooιx6 otioτημα oυνδθoνται με
oχ6oη αμφi,δρoμη, αλλd η βαριiτητα η oπolα απoδ[δεται στην xαθε πλευqd,
εξαqτdται απ6 τη θθoη πoυ πα(qνεt o εxd,oτoτε εqευνητηg xατ0" την ανd,λυαη
τηE γλωοoαg. Στη συγχεχ,Qtμ6νη δε πεq[,πτωση θεωqoιiμε 6τι η συμπεQιφoqd
τoυ oμιλητt1xαι oι διεργαo[,εg του νoυ τoυ εi,ναι σημαντιχ6E για τo θ6μα πoυ
πεqιγρdφoυμε.
T6oo o 6qog 'αναλoγiα' 6σo χαt τo [δυo τo φαιν6μενo, 6xoιlν πρoxαλ6oει πoλ_
λ6ζ oυξητηoειE χαι, αμφιγνωμ[εg πoυ πατ6ληξαν σε εχπεφqαoμ6νεg 6woιεE εQμηνε(,αg τoυ (Hock2C[Ι2: 441). 'Hδη, 6πωg αναφ6ραμε, oι Nεoγραμματιxoi (βλ. xαι
Αnttila |972: 106 x.εξ.) δηλωoαν oαφΦg 6τι η αναλoγ[,α oφε(,λετo oε ιpυxoλoγιxη

διαδιxαοlα πoυ λdμ[tανε χιbQα πQLν απ6 την υλoπoi,ηoη τoυ φθ6ηoυ απ6 τα φωvητηρια 6qγανα, χωQιζ, β6βαια, να υπd,qxει ααφηg oqoλoγlα 6ooγ αφoρd, τιg
διεργαo[εE τoυ νου. Κατ' αQχαζ χQησιμoπoηθηxε η €woια "Sprachgefiihl'', η ασυνε(,δητη/υπονootiμεη (implicit) γνιiloη τηζ γλιilooαg απ6 τoγ χaτiσtη τηE, δηλαδη,

<<θσΦΤtgιπη γλιilσσα>>, αγτ(,θετα πQoE την επιφανειατιt1lετιπεφQασμθνη (explicit),
πoυ χQησιμoπoιεlτo στην αναλoγi,α ωE υπoχατd,ατατo αυτηg. H 6woια αυτη τηζ
<<εσωτεQιxηg γλωoσαζ>> α\πιχ,αταoτd,θηπε αqγ6τερα απd τoγ dρo 'γλωoοιxη ιxαν6τητα' (competence) πoυ πεqιγqdφεται με xαν6νεg.
Η αναλoγ[α, δηλαδη η 6ννotα τηE <<χανoνιχ6τητα9>>, ε(,ναι βαoιxη για τη μεT|

λ6τη τηE <<εσωτεQtxηg γλιilοσαζ>> αλλd χαt για 6,τι θεωρε(,ται <μη oQατ6>, 1ωρlg
αυτ6 ωoτ6oo να οημα[νει 6τι η μελ6τη τηg oδηγεi πd,γτα oε oρθd, απoτελ6oμα_
τα. H αναλoγ[α ωατ6oo δεγ απoτελε[ φαιν6μενo otiτε τηg γλωooιntg ιxαν6τηταg, otiτε τηg γλωooιnt'g συμπεQιφoQαζ, αλλd μdλλον εiναι θνα εiδog γaαμμηζ
πoυ oυνδιθει αυτ6g τιg δtio 6ιpειg τηg γλΦαοαg.

Kατd την αναλoγιxη μεταβoλη λοιπ6ν αναφ6ρoνται ωζ τα πto oυνηθη φαιν6_
μενα η ιooπιξδωση χαι η επ6xταoη. 'oπωg αναφ6qει o ΑnttΙ|a (197Ζ: lM) xαι
6πω9 εLδαμε στην πρoηγoιiμεvη εν6τητα, 6ταν οι διαφoqθg μεταξti διio τΦπων
πoυ 61oυν o16oη μεταξιi τoυζ μειιilνoνται η εξoυδετεριilνoνται 61oυψε ιαοπιtδωoη. Oταν εξdλλoυ 6ναE τιiπog η μ(,α εναλλαγη μεταφ6qεται σε ν6o περιβαλλoν
6xουμε επ6xταoη. Oι ν6oι αυτo[ αναλoγιxoi, τtiπoι oυγδ6oνται χατ' ανdγπη με
την παQαγωγη (production) απ6 τoν oμιλητη xαι την αντ(,ληιpη (perception) απ6
τoγ αχQoατη τoυ λ6γoυ (speech), oιiμφωνα με τoν γQαμματιx6 μηxανιoμ6 πoυ
διαθ6τoυν. o oμιλητηS τηE γλιbοoαg παρdγει γQαμματιxd, oυoτηματα τα oπo[α
ε(,ναι παQατηQηoιμα 6ταν εxφραoθoιiγ. Yπoθ6τoυμε 6τι o oμιλητηg τιατατη δια-
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διxαo[,α τηζ παQαγωγηE τoυ λ6γoυ δεν xρειdξεται να χQησιμoπoηoει την αναλoγ(α, δηλαδτi την αναλoγιx( παqαοταoη, αλλd αυτ69 πoυ Θα περιγqdιpει τη
γλωooιxη συμπεQιφoqd, τoυ oμιλητη, χQησtμoπoιιilνταg την αναλoγιxη παρασταση, ε(,γαυ o γλωoooλ6γo9. ΚαΘ6ooγ, oι oμιλητ69 αυθ6ρβγlτα παqd,γoυγ αγα-

λoγιxoιig σχηματισμoliE ιpυ1oλoγιxd πgαγματιxoιig. Δηλαδη o γQαμματιx6g μη1ανιoμ6g πoυ ιθ1ει παqαγdγει τo σχημα τρ6πω-τq6ψω tγεt παραγdγει χαι τo
σχημα λιjω-λιjαω xαι dλλoυE τιiπoυg, 6πωE xrbqα-4cbgαg-xrbραxαι ειιt6να-ειx6ναg-ειx6να. Η παqαγωγιx6τητα των γQαμματιxιilγ ουoτηματων (productivity),
με dλλα λ6για, πoυ χαQαχτηQιΦι την ανθgιbπιη γλιbooα, μπoρε[ να πεQιγQαφεI
με βdoη την αναλoγ[α η αλλιΦg την αναλoγιxτi δημιoυQγiα (anaΙogical creation).
Η παραγωγιx6τητα τηζ γλιbooαg, 6πω9 αναφ6ρει χαι o Anttila (1972: 106),
εμπεqι6xευ επtxταoη, δηλαδη αναλoγιxt1 επ6nταση των στoιχε(,ων oε ox6oη με
xανoνιπd, γQαμματιxd οxηματα' γεγoν6g πoυ απoδ[,δεται στη δημιoυργιx6τητα

(creativity) τoυ ανθριilπoυ, απαQα[τητη για τη λειτoυργ(,α τηζ γλΦooαg.
H παqαγωγη τoυ λ6γoυ, ωoτ6oo, oυνδθεται χαι με την αντιληπτιxη ιπαν6τητα τoυ αxqoατη να χατανoε(, τoυg ν6oυg σχηματισμoliζ χ,αt τιE αναλoγυx6g επεxταoειg, πρdγμα πoυ επιτυγ1d,νεται, xαθιilg τ[,θεται oε λειτoυQγια o εοωτεqιx6g
γQαμματιπ6ζ μηχανιαμ6E τoυ. Σιiμφωγα δε παι με τηγ McMahon (1994:91), η

αναλoγiα 61ει oυνδεΘεi με την επ[δραoη αντιληπτιπιbν oτρατηγιxιbν

(perception strategies), πoυ βoηθotiν τoν αxgoατη να αJτo}dωδιπoπoιεl πgoτdσει,ζ. oι oτgατηγιxθE αυτθg διευπoλυνoυν τoγ αxqoατη, εd,ν ot δεlxτεg
(markers) των γQαμματιxιitν χατηγoQιΦγ ε(,ναι oγετιxα επιμηxειg χαι στoν μ6γιoτo βαθμ6 oαφεig χαι oμoυ6μoρφoι. H αναλoγιπη μεταβoλη 6xει ωg απoτθλεσμα τη δημιoυqγlα τωγ χαQαχτηQιoτιπΦν των δειxτιilν πoυ αναφθραμε, παθΦg
με τη λειτoυργiα τηζ αναλoγiαg αυξdνεται η oαφηνεια χαυ η oμoιoμoQφlα τoυg,
oπωg εiδαμε xαι απ6 τα παqαδε(,γματα τηE ελληγιxηg γλιilσσαζ, στην πqoηγoιiμενη εν6τητα, με απoτ6λεομα να διευxoλtiνεται η επυχoινωγiα.
Kαι αν τα πιo πdνω αφogoιiν την παQαγωγη χαt τηγ αντ[ληψη τoυ λ6γoυ,
γενιxd,, ε(,ναι ενδιαφθqoν στη oυν61εια να αναφεgθotiμε, εν συντoμiα, ατην
αναλoγiα oε ox6oη χαι με την παQαγωγιxη διαδιπαo[α (abduction) πoυ χαQα_
xτηQ[,ξει την παιδιxη γλιbooα.

4.

Αγαλoγiα xαι γλωοoιxη nατ&xτηaη

H αναλoγ[α, 6πω9 αναφ6qει χαι η.McMatron (1994:92),61ει απ6 παλιd oυνδε_
Θεi με την επμαθηoη τηg γλιilooαg απ6 τα παιδιd. H παQαγωγιxη διαδιxαo(,α
(abduction) που χαQαχτηQIξει την παιδιxη γλιilooα ανηxει oτo τq[,πτυχo: απαγωγη (deduction), επαγωγη (induction), παQαγωγη (abduction). Κατd την παQαγωγη ειodγεται μ(,α ν6α ιδ6α xαι xατα τoν Αntt1|a (1'972: 197) η εxμdθηση χαι
xαταν6ηoη τηE γλιbooαg επιτελοιivται δια τηg διαδιπαο[αg τηE παQαγωγηE, η
oπo[,α απoτελε[ τη βdoη η αντιπρooωπειiευ πρoβλθΨειE (predictions). o Anttila

Mη τυπιι69 πλευρ69 τηg αναλoy[,αζ 75

επισηζ αναφ6Qει 6τι πατd την απαγωγη oι πρoβλ6ψει9 oυνd,γovται, ενιil xατd
τηγ επαγωγη ελ6γχoνται παι 6τι oι διαδιxασιεζ αυτιiE απoτελoliγ τα βηματα
επlλυoηg πqoβλημdτων oιiμφωνα με την επιστημoνιxη μ6θoδo.
H εxμdθηoη λoιπ6ν τηE γλωooαg απ6 τo παιδ(, επιτυγ1dγεται με την διαδιxαo[,α τηE παQαγωγηζ, η oπoiα μαE ενδιαφ6ρει εδιil. To παιδi παqd,γει τη γQαμ_
ματιxη τoυ απ6 τo εξαγ6μενo αλλωγ γQαμματιxΦν. Στη γλΦooα γενιπd, ελ6γxεται αν τo εξαγ6μενo 2 (η γgαμματιxη 2) εiναι απoδεπτ6 απ6 τoυE oμιλητ6E πoυ
παρdγoυν τo εξαγ6μενo 1. Ed,ν εi,ναι απoδεxτ6, τ6τε επαληθεriεται o γενιx6g
xαν6ναg xατ0" τoγ oπolo oι διio γQαμματιx6g ε[,ναι 6μoιεg, παρ6λεE τιE δoμιxθg
διαφoq6g πoυ μπoQε( γα 61oυγ xαθιilg xατατην επμdθηoη τηE γλιbασαζ επtσυμβαiνoυν μεταβoλθg. Η μεταβαoη απ6 τη γQαμματιxt1 l στη γQαμματιxη 2 γtνεται μ6oω των γλωoοιπιilν xαθoλιxιilν (universals), πoυ αγ χαt η φfση τoυE ε[,ναι
αx6μη αγνωoτη, η tiπαqξη τoυζ ε(,ναι β6βαιη xαι oυνδ6oνται με την 6μφυτη ιπαν6τητα τoυ ανθρΦπoυ να μαθα(,νει γλιΙlooα.
Γενιxd,, xαι oυμφωνα με τον Αntti|a (1977: 15), η παQαγωγη απoτελεi φαυν6μενo xεντqιxηg οημαo[αg, 6ooν αφoqd τξ πεQισo6τερεg περιπτιiloειE εxμd,Θηoηg πoλιτιοτιxιilν χαι νoητιxιilν o1ημdτωγ ενιb ουνδ6εται με την αvτιληπτιxη
ιxαν6τητα τoυ ανθριilπoυ, πoυ 6πωg ε(,δαμε πιo πdνω, 61ει αx6oη με την αγαλo_
γiα. Eπ[oηζ, η παQαγωγη, xαθιilg απoτελεi, βαoιxη διαδιxαoiα τηg γλωoοιxηζ'Lατdxτηoηg, χαQαχτηQi,ξεται απ6 γενιτι'6τητα, πQωτoτυπ[α παυ εQμηνευτιx6τητα.
oπωg φαiνεται απ6 τα αx6λoυθα παqαδε(,γματα, τα παιδιd, γενιxd, 6xoυν την
τdoη να παραγoυν oμoι6μoρφoυg αναλoγιπor1g σχηματtσμoliζ. Π.χ. o γιoζ μoυ
xατα την ηλιxiα τηg γλωooιxηE τoυ xαταxτηoηE σχηματtσε τoν τιiπo: τεααεραδα
xατατo τqιαδα, πεvταδα xλπ. αυμφωνα με χαγoνιlι6 oγf1ψα (pattern) πoυ εγ}tα_
τ6λειιpε αργ6τεgα 6ταγ δυδd1θηxε τoγ τιiπo τετραδα. Eπ(,oηg, oιiμφωνα με πα_
qαδειγμα απ6 την αγγλιxη γλιilooα, 6ταν λ6xθηxε oτo παιδ1 6τι τ6ooερα (fοur)
αερoπλ&να ηταν 6να9 σχηματισμ69 (formation), αυτ6 παgηγαγε (abduced) oriνδεoη με τη λ6ξη four xαι χQησιμoπolηoε oτη ουν6χεια τoγ τtjπo twomation γυα
τoγ σχηματιoμo διio (two) αεqoπλd,νων (βλ. Antti|a L977:20). Ωoτ6σo, η παQα_
γωγιxη μεταβoλη (abductive change) πoυ oδηγε(, oε απλoπo[ηoη, γεγoν6g πoυ
αναμ6νεται 6ταν τα παιδιd, xαταxτotiν τη γλιilσσα τoυE, εiναι Θ€μα πoλυπλoxo
xαι 61ει πρoxαλ6oει πoλλ69 oυξητηoειg, xαθ6ooγ τα παιδιd μπoqor}ν να χ,ατα_
xτηooυν xαι oιiνΘετα oxηματα γλωooιbν. 'oπωg αναφ6qει o Lehmann ( 1992:
230), o oπolog παραθ6τει τιE σχετιπ69 απ6ιpθtS, Tl ανωτ6qω διαπioτωοη 6ρ1εται
oε αντlθεση με την υπ6θεoη 6τι η απλoπoi,ηoη oτη γλιbooα πq6πει να απoδiδεται
γενιxd, ατα παιδιd, παρ6λo πoυ νε6τεqoι ερευνητ6E την υπoατηρlξoυν χαt πdλι.
4. Συμπ6Qασμα

Συμπεqαiνoυμε λoυπ6ν 6τι: (i) η 1:1 ox6οη μεταξι1 μoaφηE χαι σημαα[αE πoυ
χαQαχτηQIξει τoν γλωooιx6 ειχoνισμ6 61ει ωg απoτθλεαμα τη δημιoυργiα ιo6_
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μoQφων αναλoγι,χιbν o1ηματιαμιilγ (ii) η γλιbooα γενιxd, απoτελε(, μiα 6ιpη τηg
ανθριbπινηg ιxαν6τηταE να σχηματ(,ξει αναλoγ[,εg. 'oπωg αναφθρει o Anttila
(2003: 43s) "humans are simply analogical animals". Mε dλλα λ6για η αναλoγιxη
δημιoυργ[,α γενιxd tγει oγ€oη με τη δημιoυργιπτj ιxαν6τητα τoυ ανθqΦπoυ να
παρdγει αυθ6ρμητα χαι να αντιλαμβd,νεται }ιανoνιχoιiζ/αναλoγιπoιig τιiπoυg
oιiμφωνα με την παQαγωγιx6τητα των γQαμματιπιilγ συστημdτων, xαι (iii) η
παQαγωγη xανoνιxιbγ/αναλoγιxιilν σχηματισμιilν xατd τη γλωooιx,t'1xατaxτηση
oφε[,λεται στην παQαγωγιπη μεταβoλη, διαδιπαo[α πoυ χαQαχ,τηqiξει xατ' εξo_
1ην την παιδιxη γλΦooα.
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