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ההגדרה האינטואיטיבית העולה מסקירת כינויי הגו� ? כיצד ה	 מוגדרי	?  גו�י כינוימה	

 היא שכינוי גו� הוא ש	 עצ	 המכיל, ילותיה	 בשפות אחרותומקב', ה	', 'אתה', 'אני'כמו , בעברית
בי� כינויי גו� לשמות , כרצוי,  הגדרה כזו מבחינה.ד'כו, יחסה, גו�, מספר, כמו מי�, מידע דקדוקי בלבד

וג	 , שכ� ברור שג	 דפוסי הפירוש של כינויי גו� שוני	 מאלה של שמות עצ	 רגילי	, עצ	 רגילי	
אינה , נוחה ופשוטה ככל שתהיה,  א� ההגדרה האינטואיטיבית. האפשרויות התחביריות ה� שונות

עוני	 על , וצורות הרבי	 שלה	 ,'זאת' ו' זה', 'ההיא', 'ההוא'כמו , ג	 כינויי	 רומזי	. מדוייקת מספיק
הדמיו� בי� כינויי גו� וכינויי	 רומזי	 בולט במיוחד . שכ� ג	 ה	 מכילי	 מידע דקדוקי בלבד, ההגדרה
א� מכילה מורפמה הזהה לצורתו של כינוי הגו� ) 'ההוא'(בה צורתו של הכינוי הרומז המרוחק , בעברית

 מאלה של  כינויי	 רומזי	 שוני	 משמעותיתאופני הפירוש של, למרות הדמיו� החיצוני א�. שלישיה
 הצור�  מצביעי	 עלהשיטתיי	 שנראההבדלי	 ה . במאמרכפי שאראה בהרחבה, כינויי גו� רגילי	

וכ� על חלוקת עבודה בי� , שמות המכילי	 מידע דקדוקי בלבדה באבחנות דקות יותר בתו� קבוצת
       .ריי	 ופרגמטיי	 השונה מזו הקובעת את הדפוסי	 הפרשניי	 של כינויי גו� רגילי	עקרונות תחבי

בהשוואת התכונות הפרשניות שלה	 ע	 אלה של ,  בעבריתהמאמר עוסק בכינויי	 רומזי	
ובחלוקת העבודה בי� התחביר והפרגמטיקה בקביעת פירוש של כינויי	 בתו� הקשר , כינויי גו� רגילי	

פי    המתפרשי	 עלכלומר ביטויי	, י	 רומזי	 ה	 דוגמא מובהקת לביטויי	 דאיקטיי	כינוי .שיחתי
 גדושה במחקרי	 אודות לשונית   הכללבעוד שהספרות התחבירית. ההקשר הפיזי של אירוע הדיבור

 ,)'זולתו', 'אחד את השני'א� ג	 ביטויי	 כמו , בלעז, רפלקסיביי	(	 וכינויי	 חוזרי	 כינויי גו� רגילי
באופ� , מטרתי כא� תהיה לנסח. קטיי	 בכלל ובביטויי	 דאי,מיעטה מאוד לעסוק בכינויי	 רומזי	 היא

חביריי	 וגורמי	 את האופי הדאיקטי של כינויי	 רומזי	 ואת ההשפעה של עקרונות ת, פורמאלי
  .  פירוש	 על אופניפרגמטיי	
', ש'צ 'בקיצורו', � שמניצירו'.נפתח בהבהרת המונחי	 המרכזיי	 ובהצגה ראשונית של הבעיה  

ש	 ; 'דינה'כמו , ש	 פרטי:  עצ	והוא מכיל לפחות ש	, הוא הרכיב שמתפקד כנושא או מושא במשפט
די	 הגבוהי	 שדיברתי אית	 היל'כמו , ש	 כללי מאויי�או '; הילדי	'כמו , מיודע מיודע או בלתי, כללי

  הכינוי במילהאו' היא'כמו ,  כינוי גו�ילש עשוי ג	 להכ'צ. 'צירו� שמני מלא'את אלה נכנה . 'אתמול
.'ההיא'או ' זאת'כמו ,  או כינוי רומז,'עצמה'כמו , כינוי חוזר'; אותה'

1
, בצד הדמיו� התחבירי ביניה	  

הפיזי או , תרומתו של ההקשרההבדל הבסיסי הוא . בחני	 באופני הפירוש שלה	 מושי	'סוגי הצ
    :כפי שמראות הדוגמאות הבאות, הלשוני

  
  עצמה תנצח*  .א  )1(

    דינה מכירה את עצמה היטב  .ב  
  
  היא תנצח  .א  )2(

  דינה חשבה שהיא תנצח  .ב  
  
  דינה תנצח  .א  )3(

  האישה הגבוהה חשבה שדינה תנצח  .ב  
  
  זאת תנצח  .א  )4(

  דינה חשבה שזאת תנצח  .ב  
  
  

' דינה'ש 'צאליו מתייחס האד	 מתייחס ל' עצמה'הכינוי ) ב1(  ב).  1( ב, כינוי חוזר חייב במקדי	 לשוני
�כי הוא מתייחס לאותו אד	 בעול	 ,  הוא אנאפורי החוזרבמקרה זה נאמר שהכינוי. ולכ� המשפט תקי

                                                 
, והאוניברסיטה העברית, CUNY, ולקהל בכנסים באוניברסיטת חיפה, טניה ריינהרט, ארד קיין'ריצ, ברצוני להודות לבוב פיאנגו*

  .כמובן באחריותי בלבדהמשגים . על שאלות והצעות שתרמו רבות לפיתוח הרעיונות במאמר
1
בשימוש . 'בדוגמא א',  זה'בדוגמאות לכינויים רומזים אשתמש בצורות הנקבה כדי להימנע מבלבול עם השימוש הסתמי של  

   :'בדוגמא ב, שלא כמו בשימוש הדאיקטי שלו, הסתמי כינוי הגוף ניתן להשמטה
  לא יפה שנסעת בלעדיי    זה לא יפה שנסעת בלעדיי. א
  עובד*       זה עובד. ב
.  



 )א1( ב. 'עצמה'החוזר של הכינוי ) antecedent(=הוא המקדי	 הלשוני ' דינה'; 'דינה'אליו מתייחס 
, כינוי גו�. ידי הכוכבית בראשו  צויי� על כמ,ולכ� המשפט אינו תקי�, הכינוי החוזר מופיע ללא מקדי	

כדי . )2( כמודג	 ב, לשוני  פי ההקשר הלא או על, פי ההקשר הלשוני  להתפרש עלחופשי, לעומת זאת
) ב2( ואילו ב, ההקשר הפיזי של אירוע הדיבור פרטי  יהיו נחוצי	)א2(  לדעת למי מתייחס כינוי הגו� ב

 אינ	 ,)3(  כב, מלאי	שי	 "צ .'דינה'כזהה למקדי	 הלשוני  להתפרש )א� לא חייב (כינוי הגו� עשוי
אישה '   כזהה ל)ב3( ב' דינה'ואי� אפשרות לפרש את , ולא בהקשר הפיזי, ר הלשוניתלויי	 לא בהקש

 כדי לדעת למי ).4( ב, לשוני בלבד פי ההקשר הלא  מתפרשי	 עלואילו כינויי	 רומזי	. 'הגבוהה
). א2(  בדיוק כמו ב, קשר הפיזי של אירוע הדיבורהפרטי ה להתמצא בשי, )א4(  מתייחס הכינוי הרומז ב

  .'דינה' כזהה ל,  אנאפורית הכינוי הרומזלפרש את ,)ב4( ב,  אי אפשר,א� שלא כמו כינוי גו� רגיל
זהו ההבדל . ש אחר במשפט'כזהה לצ, מלתפקד אנאפורית מנוע בדר� כלל ,א	 כ�, כינוי רומז

�ביריות מוגדרות בנסיבות תח,  אחרש' שכינויי גו� חופשיי	 להתייחס לצודבע: המרכזי לענייננו כא
ויות בנסיבות תלה� ו, האפשרויות האנאפוריות של כינויי	 רומזי	 מוגבלות בהרבה, אות� נפרט מייד

  .4כפי שנראה בחלק , והסכמי	 בי� דוברי	, תכונות השיח, כמו אירוע הדיבור,  של המבעפרגמטיותה
בעוד . הוא הכרחישימוש דאיקטי ; הכינוי הרומז חייב לתפקד כביטוי דאיקטי ,אינטואיטיבית

המושג ', ביטוי אנאפורי הכרחי'שהתיאוריה התחבירית הרבתה לעסוק בכינויי	 חוזרי	 ובניסוח המושג 
 ,מיוצג דקדוקית '  הכרחישימוש דאיקטי'  א	 כ�כיצד. מוגדר נשאר בלתי' ביטוי דאיקטי הכרחי, 'ההפו�

וכיצד , מה בדיוק מבחי� בי� כינויי גו� רגילי	 לכינויי	 רומזי	? הקשר בי� דקדוק לשימוש טיב ומהו
  ? לשימוש דאיקטיההגבלהאפשר לנסח את 

 � אציג את ההגבלות התחביריות הבסיסיות על כינויי גו� 1בחלק : המאמר מאורג� כדלקמ
 2בחלק .  גו� בעברית ג	 לגבי כינוייואראה שהתיאורייה שפותחה על בסיס אנגלית תופסת, אנאפוריי	

ושתנאי	 אלו שוני	 מהתנאי	 , אנאפורה ע	 כינויי	 רומזי	 כפופה לתנאי	 תחביריי	אראה שג	 
אנאפורית  את התפוצה הנראה שהתחביר לבדו אינו מסביר 3בחלק . שהוצעו עבור כינויי גו� רגילי	

 שאינו מוציא ניסוח, 'יטוי דאיקטי הכרחיב 'ונפתח ניסוח פורמאלי של, המלאה של כינויי	 רומזי	
,  נית�,למרות הגדרת	 כביטויי	 דאיקטיי	 הכרחיי	 ש נראה4 בחלק .מכלל אפשרות שימוש אנאפורי
, די	 אנאפורית בה	 כינויי	 רומזי	 כ� מתפקתיי	 שיח	למצוא הקשרי, באופ� מפתיע ובמקרי	 נדירי	

 האנאפורית המצומצת האפשרותש  אטע� .3 בחלק  ע	 ההגדרה שניתנה,כרצוי, וששימוש כזה מתיישב
ידי   אלא על, ידי התחביר לת לא ענקבע והיא,  שונה מאוד מזו של כינויי גו� רגילי	של כינויי	 רומזי	

 כדי  .והסכמי שיח בי� דוברי	, שיחעקרונות , סוג אירוע הדיבורהקשורי	 ב,  פרגמטיי	 בלבדגורמי	
  .סיסיות ההגבלות התחביריות הב נפתח בהצגת,ת ביסודהלהיווכח שהתפוצה היא אכ� פרגמטי

  
  
                            פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות יחסי	 מבניי	 ו יחסי	 מבניי	 ו יחסי	 מבניי	 ו יחסי	 מבניי	 ו        ....1111

   
 רוב.  מרכזימשמעות של כינויי גו� מקו	ההתחביר ותפסו  ראשית ימי הבלשנות הגנרטיביתאז מ

.  כיוו� שרוב הבלשני	 העוסקי	 בבלשנות גנרטיבית ה	 דוברי אנגלית,אנגליתהעבודות נכתבו ביחס ל
וג	 לגבי  ,  לגבי העברית ג	 תקפי	שפות אחרותוניתוחי	 שהוצעו לגבי האנגלית ראה שהנא� כ

:  נתבונ� בדוגמות הבאות.כינויי	 רומזי	  

 
  דני אוהב אותו  )5(
  
  אבא של דני אוהב אותו  .א  )6(

  מי שפגש את דני אתמול ריח	 עליו  .ב

 
 עברית יוכל להעיד כל דובר, עדיי�.  הקשרהיא תלוית) 5( הגו� בכינוי ו של האד	 אליו מתייחס זהות

 הציו�) 6( ג	 ב .מבלי לדעת את ההקשר של המשפט  ג	וזאת, 'ניד' יכול להתייחס ללא  כי כינוי הגו�

=)reference(מניעה שהוא יתייחס ל,  הקשר של כינוי הגו� הוא תלוי �השוואה בי� מ  .דניא� הפע	 אי
שרות לפירוש אי� אפ ) 5( ב:  פירוש אנאפורי של כינוי הגו�לי	עולה שקיימי	 תנאי	 המגבי ) 6( ל) 5(

שכ� ה	 תופסי	 ללא קשר , קתנאי	 אלו חייבי	 להיות חלק מהדקדו. זה אפשרי ) 6(  ואילו ב, זהה
) 5(העניי� הדקדוקי שמעלי	 , כלומר. של כינוי הגו�ת של אירוע הדיבור ולציו� הממשי לסביבה הפיזי

 נמנעת  דקדוקיי	אלא באילו תנאי	, )על כ� תענה הפרגמטיקה ( כינוי הגו�אינו כיצד מתפרש) 6( ו
  . ובאילו תנאי	 היא אפשרית, אפוריתפרשנות אנ

כאשר הש	 קוד	 ,  למשל)7א( ב. קדימות מספיקי	 שיחסי  עדיי�וחשבבתחילת שנות השישי	        
   :כשכינוי הגו� קוד	 לש	 ,)ב7( ב  א� לא,עשויי	 להתייחס לאותו אד	' דינה' ו' היא ', לכינוי הגו�

 
  דינה אמרה שהיא רעבה  .א  )7(

  היא אמרה שדינה רעבה  .ב      



  
, בי� השאר.  מספיק כלליא� הוא אינו, )7(   לגבי המשפטי	 שב אמנ	תופס  במונחי	 של קדימותהסבר

 אנאפוריירוש  הש	 קוד	 לכינוי הגו� ופ)6( ב: )6(  וב)5(  ראינו בכבר שדוגמות ה  את סבירמ הוא לא
�נסמ� את . אנאפורי חסו	הפירוש ההש	 קוד	 לכינוי הגו� ובכל זאת ) 5( א� ג	 ב,  מתאפשראכ

מייצג את הציו� של רכיב ה, בדר� כלל מספר, ינדקס הוא סימ�א.  אינדקסי	יות הפירוש בעזרתפשרוא
מה שמיוצג ,  שוב.יפורפירוש שאינו אנאואינדקס שונה מסמ� , פוריפירוש אנא מייצגאינדקס זהה . ש'הצ

.ידי ההקשר הציו� הממשי של האינדקס יינת� על; בסימו� האינדקסיקאלי הוא זהות לעומת שוני
2
   

בו האינדקס השונה של , )ב8(לעומת , דקדוקי אינו  כא�אנאפוריפירוש   כיבאה לציי�) א8( ית בהכוכב
ולכינוי הגו� ' דני'האפשרות של, )9( ב. הוא דקדוקיוהמשפט ', דני'מציי� כי אינו מתייחס ל� כינוי הגו

:א� לרכיב הנושא ולכינוי הגו� חייב להיות ציו� שונה, יהיה ציו� זהה איננה נמנעת  
 

   1 אוהב אותו1דני*  .א  )8(
   2 אוהב אותו1 דני  .ב  

  
  1 אוהב אותו2] 1אבא של דני [  .א  )9(

   1 ריח	 עליו2] אתמול1מי שפגש את דני[  .ב  

 
אות שליחס הקדימות אי� למעשה תפקיד מכריע בקביעת האפשרות האנאפורית דוגמאות כאלה מר
קשור ) 9(  ל) 8(ההבדל בי� . הש	 קוד	 לכינוי הגו�) 9(  וג	 ב) א8( שכ� ג	 ב, לפירוש כינוי הגו�

המקדי	 הלשוני האפשרי מוכל בתו� ) 9(  ואילו ב, הנושאש 'צהמקדי	 הוא ) 8( ב: ביחסי	 מבניי	
ש המתפקד כנושא לא יוכל לשמש כמקדי	 של 'הצ, )8(  בדיוק כמו ב, )9(  ג	 ב. אהוא הנוש שהרכיב

  . כינוי הגו�
 מנסחת את יחסי ההכלה הקובעי	 את דפוס הפירוש של כינויי גו� במונחי	 )1976(ריינהרט 

).C-command(=' רכיב שליטת' ויחס המכונה ,היררכיי	 של שליטה
3
וכינוי ' דני' יחס זה תופס לגבי  

והוא לא תופס לגבי , ופירוש אנאפורי אינו אפשרי, )9(  ש הנושא וכינוי הגו� ב'ולגבי צ, )א8(  ו� בהג
משועבד עמוק מדי ' דני'ש 'הצ, במילי	 אחרות. ופירוש אנאפורי הוא אפשרי, )9( וכינוי הגו� ב' דני'

   .י הגו�מכדי שיוכל להגביל את אפשרות הפירוש של כינו) 9(  בתו� רכיב הנושא בדוגמאות ב
 ג	 הגדלת המרחק התחבירי מקלה על האפשרות לפירוש אנאפורי של, בנוס� למידת השיעבוד

הוא נמצא , )ואינו משועבד בתוכו(המקדי	 הלשוני הוא הנושא עצמו ) א10(  למרות שג	 ב. כינוי גו�
  ):8(   לבניגוד, פרשנות אנאפורית תהיה אפשרית, במקרי	 כאלה. למשפט המכיל את כינוי הגו�מחו4 

  
   רעבה1 אמרה שהיא1דינה  .א  )10(

  ]] רעבה1/2שהיא[ אמרה 2שרינה[ חשבה 1דינה  .ב  
      

למרות שהמקדי	 . ידי האינדקסי	 כמיוצג על, )10( פרשנות אנאפורית של כינוי הגו� היא דקדוקית ב
 ב. י הגו� את כינוה המכילהוא אינו נמצא בתו� אותה פסוקית, )8( בדיוק כמו ב, הלשוני הוא נושא

ולכ� ג	 ,  המכילה את כינוי הגו� ביותרת המשועבדנמצאי	 מחו4 לפסוקית' רינה'וג	 ' נהדי'ג	 , )ב10(
, מרחק, הכלהבי� יחסי הקשר את . יהיו תקיני	' דינה'וג	 כזהה ל', רינה'הפירוש של כינוי הגו� כזהה ל

    :)11( בכ, לצרכינו, נפשט אותו. ''תנאי ב' כ)1981(חומסקי ואפשרות אנאפורית מנסח 
  

 A כלפי רכיב  ביחס של שליטתעומד B כאשר  B ש' ישא אינדקס שונה מצA כינוי גו�: 'תנאי ב  )11(

    את כינוי הגו�ה המכילת מינימאליפסוקית אותהבנמצא  B ו
  

. והוא תופס לגבי כל המקרי	 שבחנו עד כה, מציי� ג	 יחסי הכלה וג	 מרחק תחבירי) 11( התנאי ב
, )קהעל כ� תענה הפרגמטי (צד כינוי הגו� יתפרשהוא אינו מפרט כי:  הוא תנאי מונעהתחבירי התנאי

ש באותה פסוקית העומד ביחס של 'כאשר קיי	 צ:  בתנאי	 תחביריי	 מוגדרי	אלא מונע פירוש אנאפורי
   .רכיב כלפי כינוי הגו�  שליטת

 התפוצה האנאפורית שלה	 הא	 ג	'? האישה הגבוהה'ו' דינה'שי	 מלאי	 כמו 'מה באשר לצ
אי� לתחביר מוטיבציה  ו,רפרנציאלית עצמאיי	אמנ	 ביטויי	 אלו ה	  ?ידי התחביר מוגבלת על

 מוגבלי	 אנאפורית  יהיוואי� סיבה לחשוב שרק כינויי גו�, אינו תנאי פרשני'  ג	 תנאי ב א�',פרשנית'
.ידי התחביר על

4
 �כבר . ילי	 את האפשרות לאנאפורהי הכלה ושעבוד מגביחסג	 כא� נראה ש,  ואכ

                                                 
. ליתר פירוט3 ראו חלק  2

  
3
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  ). 1981(וחומסקי ) 1983, 1976(ראו ריינהרט ' רכיב- שליטת'של המונח 
.פורט בתפוצה האנאפורית של כינויים חוזריםודיון מ', תנאי א'ל) 1981( ראו חומסקי  4

  



יחד ע	 )). 12(  ב(� הקוד	 לו ש מלא לא יתפרש כזהה אנאפורית ע	 כינוי גו'מקרה בו צ) א7( ראינו ב
  ):13( כב, פירוש אנאפורי כ� מתאפשר, ש'ינוי הגו� משועבד בתו� רכיב צכשכ, זאת

  
   רעבה1 אמרה שדינה1היא*  .א  )12(

   רעבה2 אמרה שדינה1  היא  .ב  
  
   תנצח1 חושב שדינה2] אתמול1רק הבחור שדיבר איתה[  .א  )13(

   1כבר התייאשה  מדני 2]1אפילו אמא שלו[  .ב  
  

 �מראה שג	 במקרי	 כאלה יחסי קדימות בלבד אינ	 מספיקי	 לתיאור התפוצה ) 13( ו) 12(ההשוואה בי
  עוד כינוי הגו�ש המלא כל'להופיע לפני הצשכ� כינוי גו� יכול , שי	 מלאי	'האנאפורית של צ

 שוב על חשיבותו של יחס ההכלה בקביעת מצביע) 13( ו) 12(הניגוד בי� . משועבד בתו� רכיב אחר
, כלומר. ידי כינוי הגו�  רכיב על  ש המלא שמנוע מלהיות מושא לשליטת'אלא שכא� זהו הצ, אנאפורה

 לא יהיה זהה ש מלא'כ� שצ, שי	 מלאי	 כפופה לתנאי תחבירי' צג	 התפוצה האנאפורית של
  .רכיב ש אחר העומד אליו ביחס של שליטת'אנאפורית לצ
�הגדלת .  לזו של כינויי גו� לחלוטי�שי	 מלאי	 זהה'אי� התפוצה האנאפורית של צ, עדיי

ש 'ג	 א	 הצ. פשרות לאנאפורהש המלא אינה מקלה על הא'המרחק התחבירי בי� כינוי הגו� לצ
  : הפירוש האנאפורי נשאר חסו	, ש המלא'המכיל את הצמאלי  נמצא מחו4 למשפט המיניהמקדי	

  
  1 אוהבת את דינה1היא*  .א  )14(

  ] רעבה1שדינה[ חושבת 1היא*  .ב  
  ]] רעבה1שדינה[שדני חושב [ אמרה 1היא*  .ג  

  
 הפרשנות שכ� הגדלתו אינה מקלה על, השפעהבירי אי� למרחק התח, שי	 מלאי	'במקרה של צ, כלומר

:)15(  ננסח את העקרו� התחבירי כב . בלבד מגבילי	 זהות רפרנציאליתיחסי הכלה .האנאפורית
5
   

  
  רכיב ש אחר העומד אליו ביחס של שליטת'ש מלא לא ישא אינדקס זהה לצ'צ:  'תנאי ג  )15(
  

ומוגבלת , מושפעת א	 כ� מהמבנה המתחבירי שי	 השוני	'הצסוגי פוצה האנאפורית של הת
בדיוק ', שי	 מלאי	 כפופי	 לתנאי ג'וצ', � בעברית כפופי	 לתנאי בכינויי גו. יי	תחבירידי תנאי	  על

ידי  הא	 ג	 התפוצה האנאפורית שלה	 נקבעת על? מה לגבי כינויי	 רומזי	. כמו בשפות אחרות
שי	 ' דומי	 יותר לצשמא ה	או ', ה	 מצייתי	 לתנאי ב, בדומה לכינויי גו� רגילי	, הא	? התחביר
   '?ומצייתי	 לתנאי ג, מלאי	

שי	 'מחלקת את קבוצת הצ) 1981(חומסקי  שפותחה אצל )Binding (=רהתיאוריית הקשי

, כולל רפלקסיביי	, anaphors(=כינויי	 חוזרי	 ) א(. במקביל לשלושת תנאי הקשירה, לשלושה סוגי	
) ג( ו', המצייתי	 לתנאי ב,  כינויי גו�)ב(', המצייתי	 לתנאי א, )'זולתו', 'יאחד את השנ'וביטויי	 כמו 

התיאוריה לא דנה במעמד , עד כה? מה באשר לכינויי	 רומזי	.  'המצייתי	 לתנאי ג, שי	 מלאי	'צ
	 יכינוי, מצד אחד. ש מלא'רומז ייחשב לכינוי גו� או לצוקשה לנבא מראש א	 כינוי , התחבירי שלה	

יות  תכונוא אוס� של הוכל תכולת	, רומזי	 דומי	 לכינויי גו� רגילי	 בכ� שאי� לה	 תוכ� תיאורי
.  בכ� שהפירוש שלה	 לעול	 אינו תלוי בהקשר הלשונישי	 מלאי	' ה	 דומי	 לצ,מצד שני. דקדוקיות

 של באשר לאפיו� העקרוני, לה כללית יותרהשאלה לגבי מעמד	 של הכינויי	 הרומזי	 מעלה לכ� שא
ויי	 כינ, כפי שנראה עכשיו? 'אוריחסרי תוכ� תי' הקריטריו� האינטואיטיבי  מספיקהא	: כינויי גו�

לפחות מבחינת , כלומר. 'ולא לתנאי ב' ה	 כפופי	 לתנאי ג: שי	 מלאי	'רומזי	 דומי	 למעשה לצ
כינויי	 רומזי	 אינ	 מסווגי	 ע	 כינויי גו� אלא ע	 , ההגבלות התחביריות על תפוצת	 האנאפורית

  . ביטויי	 רפרנציאליי	 מלאי	
ככאלה לא יופיעו ע	 מקדי	 ו, רומזי	 ה	 ביטויי	 דאיקטיי	ראינו בהקדמה שכינויי	 כבר   

, כינוי רומז יכול להיות זהה רפרנציאלית לכינוי גו�, עדיי�.  עצמאי רפרנציאליתאו, ש מלא'צשהוא 
, ש אחר'יופיע ע	 אינדקס זהה לצ,  דאיקטיכביטוי, אי� מניעה שכינוי רומז, כלומר). 16( כפי שרואי	 ב

  :אינו מופר' גו� ותנאי בוד זהו כינוי כל ע
  

  1 אוהבת אותה2]1ההיא / 1רק אמא של זאת[  .א  )16(

   תצביע לשרו�1 חושבת שהיא1  ההיא / 1זאת  .ב  
  

ש מלא 'רק שכא� הצבנו כינוי רומז במקו	 צ, )א10( וב) 9(  דומות לאלו שכבר ראינו ב) 16( הדוגמאות ב
בגלל ) ב16( וב, וי הרומז מוכל בתו� רכיב הנושאכי הכינ) א16( ב, אנאפורה היא תקנית, ג	 כא�. רגיל
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כפי ,  אינו מספיק'תנאי ב, עדיי�.  את כינוי הגו�ה המכילנוי הרומז נמצא מחו4 לאותה פסוקיתשהכי
למרות שאי� , תקינות שינוי הסדר בי� הכינוי הרומז וכינוי הגו� מוביל לאי. שמראות הדוגמאות הבאות

  :'בדוגמאות אלו הפרה של תנאי ב
  

  1 את ההיא/ 1אוהבת את זאת 1היא*  .א  )17(

  ]1 ההיא/ 1אמא של זאת[אוהבת את  1היא*  .ב

  תגיע בזמ� 1 ההיא / 1 חושבת שזאת1היא*  .ג
  

ידי שיעבוד   הגדלת המרחק התחבירי על.'שכינויי	 רומזי	 כפופי	 לתנאי גמדוגמאות אלו עולה 
בדיוק כפי שראינו , שרות לאנאפורההכינוי הרומז בתו� המשפט המשועבד אינה פותחת את האפ

  :שי	 מלאי	'במשפטי	 דומי	 ע	 צ
  
  1 אוהבת את  דינה1היא*  .א  )18(

  ]1אמא של דינה[ אוהבת את 1היא*  .ב  
  תגיע בזמ� 1 חושבת שדינה1היא*  .ג  

  

אלא המעמד , אינה קדימותו של כינוי הגו�) 17( הבעיה ב, )13( ובדיוק כפי שראינו בדוגמאות ב
  : הקשר האנאפורי מתאפשר, משועבד בתו� משפט זיקהכשכינוי הגו� . לו ביחס לכינוי הרומזההיררכי ש

  

  1 את ההיא/ 1אוהבי	 את זאת]  טוב1 אנשי	 שמכירי	 אותהרק [   .א  )19(

   תנצח1 ההיא/ 1בטוח שזאת]  אתמול 1הבחור שדיבר איתהאפילו  [   .ב  
  

ות הגבלות תחביריות על התפוצה האנאפורית של שקיימ, א	 כ�, מראות) 19( ו) 17(, )16(דוגמאות 
ש 'יחס אנאפורי ע	 צ: 'ידי תנאי ג על, שי	 מלאי	'כמו צ, ושכינויי	 רומזי	 מוגבלי	, כינויי	 רומזי	

  . רכיב כלפי הכינוי הרומז  ש עומד ביחס של שליטת'אחר נמנע כל עוד אותו צ
י	 כפופי	 להגבלות ש'ר סוגי הצכל שאשהרי ,  ההגבלה התחבירית אינו מפתיעעצ	 קיומה של

 פטורי	 מהגבלותלגלות מערכת דקדוקית בה רק כינויי	 רומזי	   מפתיעהרבה יותרהיה ; תחביריות
התפוצה האנאפורית של כינויי	 רומזי	  ,שי	 מלאי	' שבדומה לצ הוא יותרמפתיעשמה . תחבירית

מצביע על הצור� בהגדרה זה  דפוס .ילי	למרות הדמיו� החיצוני לכינויי גו� רג', ידי תנאי ג נקבעת על
.שי	 מלאי	'ואבחנה חדה יותר בינ	 לבי� צ, מדוייקת של כינויי גו�

6
עכשיו שהגדרנו את תרומת   

ובייצוג הדקדוקי , נפנה לדיו� באופי הדאיקטי שלה	, התחביר לתפוצה האנאפורית של כינויי	 רומזי	
  .של דאיקסיס הכרחי

  
  

         אינדקסיקאלית אינדקסיקאלית אינדקסיקאלית אינדקסיקאליתכינויי	 רומזי	 וזהותכינויי	 רומזי	 וזהותכינויי	 רומזי	 וזהותכינויי	 רומזי	 וזהות        ....2222
        

  הדאיקטיתההגבלה   2.1
  

שלא א� .  כפופה להגבלות תחביריות,ש אחר'כמו כל צ, עד כה ראינו שאנאפורה ע	 כינויי	 רומזי	
ות את מלוא תפוצת	 ההגבלות התחביריות אינ� מסביר, שי	 מלאי	'כינויי גו� רגילי	 וצכמו 

פי ההקשר הפיזי של אירוע   יבי	 להתפרש על חיכינויי	 רומזי	, כפי שכבר הזכרנו במבוא. האנאפורית
מצב שבו כינוי , גו� רגילכינוי אלא רק ע	 , ש מלא' שהוא ציופיעו ע	 מקדי	 לשוניה	 לא . הדיבור

אינו , רפרנציאלית עצמאי, ש מלא'קשר אנאפורי ע	 צ. של הכינוי הרומז' י	מקד'הגו� הרגיל אינו 
�  :תקי

  
  ] תנצח1שזאת[ חושבת 1דינה*  .א  )20(

  ] תנצח1שדינה[ חושבת 1זאת*  .ב  
  

והקשר האנאפורי בי� , סי	 לאותו אד	ואת הכינוי הרומז כמתייח' דינה' את ,)20( ב, אי אפשר לפרש
  האופי הדאיקטידוגמאות אלו אינ� מדגימות באופ� מכריע אתא� . ש המלא חסו	'הכינוי הרומז והצ

', הכינוי הרומז מפר את תנאי ג) א20( ב: 'י תנאי גיד   על ג	 מוסברותשכ� ה�, ההכרחי של הכינוי הרומז
יש . הרכיב מעמדת הנושא במשפט העיקרי בגלל שליטת, 'דינה'ידי   מופר על'תנאי ג) ב20( ו בואיל

'  יותר ממה שתנאי גשי	 מלאי	 רחבה'ההגבלה על קשר אנאפורי בי� כינויי	 רומזי	 וצש ,לכ�, להראות

                                                 
6
. למסקנות דומות על בסיס סייליש וגרמנית) 2001(ודשיין ווילשקו , הצרפתי ceלמסקנה דומה עבור ) 1997(ראו אוטייה וריד  

  ). 2001א(ש מלא ראו סישל 'ש ככינוי גוף או כצ'ל צלדיון מפורט בשאלת הקריטריונים העצמאיים לסיווגו ש



 . מנעת האפשרות לאנאפורהעדיי� נ, פרה פונטציאלית של התנאישג	 כשאי� ה,  כלומר.לבדו מנבא
 בי� הכינוי  לא תיתכ� אנאפורהובכל זאת',  של תנאי ג אי� הפרה פוטנציאלית,למשל, בדוגמאות הבאות

כ� שהכינוי הרומז אינו , משועבד בתו� משפט הזיקה' רינה'ש המלא 'הצ) 21(  ב. ש המלא'הרומז והצ
החלפת הכינוי הרומז בכינוי . ט אינו תקי� כשהאינדקסי	 של שני הביטויי	 זההוהמשפ', מפר את תנאי ג

    :כצפוי, מובילה לתקינות) ב21( כב, גו� רגיל
  

  1את ההיא/  1את זאתאוהבי	  ]  טוב 1האנשי	 שמכירי	 את רינהרק [ *  .א  )21(
  1אוהבי	 אותה]  טוב 1רק האנשי	 שמכירי	 את רינה  [   .ב  

  
 �י� הפרה למרות שג	 כא� א, אינה מועילה, )א22( כב, ש המלא'הכינוי הרומז והצהחלפת הסדר בי

   :החלפת הכינוי הרומז בכינוי גו� רגיל מובילה לתקינות ,שוב. 'ציאלית של תנאי גפוטנ

  

  1אוהבי	 את רינה]  טוב 1את ההיא / 1את זאתרק האנשי	 שמכירי	  *[   .א  )22(

  1אוהבי	 את רינה] וב  ט1רק האנשי	 שמכירי	 אותה  [   .ב  
  
מעבר להגבלות , ש מלא חסו	 באופ� כללי'מראי	 שקשר אנאפורי בי� כינוי רומז וצ) א22(ו) א21(

והיא פועלת ג	 מעבר ', הגבלה זו רחבה יותר מההגבלה המנוסחת בתנאי ג. התחביריות הצפויות
  ?אילו תנאי	 לשוניי	וב, על אלו סוגי רכיבי	 היא חלה?  מה טיבה.ליחסי	 התחביריי	 הרגילי	

בעלת 'שי	 תיאוריי	 כמו 'ג	 צ.  אינה מיוחדת לשמות פרטיי	 בלבד)א22(  ו) א21(   בההגבלה
   ):23( כפי שרואי	 ב, 	 כינוי רומזאינ	 יכולי	 לקיי	 קשר אנאפורי ע' הבית

   

  1את ההיא/  1את זאת אוהבי	 ]  טוב 1האנשי	 שמכירי	 את בעלת הביתרק [ *  .א  )23(

  1אוהבי	 את בעלת הבית]  טוב 1את ההיא / 1את זאתהאנשי	 שמכירי	 [ *  .ב  
  

כינויי רומז מלא )). 2000(או� ושואירי (בערבית לבנונית ובערבית מרוקאית הגבלה דומה אפשר למצוא 
) א24( הדוגמא ב. י� הפרה פוטנציאלית של תנאי תחביריג	 א	 א, לא יתפרש כזהה רפרנציאלית לש	

   :ערבית מרוקאיתמ) ב24(  וב,מערבית לבנונית
  

(24) a. *l-bent   yalli htammit bi-karim1 9aalit            hayda1 / haydaak1 zake 

    the-girl that  cared     in-karim      said   that  that / this              smart   

b. *l-9ustad yalli    thella f-karim1 gal belli  hada1 / hadak1 adi yesqet le-mtiham 

 the-teacher that cared in-karim said that this / that        will fail in the test   
  
  

ביטוי רק כשמדובר בקשר אנאפורי בי�  בא לידי ' של תנאי ג שהאפקט התחבירידוגמאות אלו מראות
 כמו ,ת רפרנציאליש אחר שהוא עצמאי'ומז לצרפרנציאלית בי� כינוי ר זהות .כינוי רומז וכינוי גו� רגיל

.י	 התחבירימעבר לתכתיבי	,  מוגבלת באופ� כללי יותר,ש	 או תיאור מיודע
7
ק שההגבלה רחבה לא ר 

פירוש של זהות רפרנציאלית .  מעבר לגבולות המשפט פעילה א�נראה שהיא, 'יותר ממה שמנבא תנאי ג
  : נמצאי	 במשפטי	 שוני	יש יותר כשה	ופ� לנגבי� כינוי רומז לביטוי רפרנציאלי אחר לא ה

  

  . לומדת עכשיו בחיפה1ההיא */  1זאת */ 1היא. 1פגשנו אתמול את רינה  .א  )25(

 לומדת עכשיו 1ההיא*1/ זאת*/1היא. 1]בחורה שהיתה איתי ביסודי[פגשנו אתמול   .ב
  .בחיפה

  
פרנציאלי אחר אינה חלק מהמערכת  רש' בי� כינוי רומז לצההגבלה על על קשר אנאפורינראה ש, א	 כ�

שהיא אפשרית , בניגוד לאנאפורה בי� כינויי	 רומזי	 וכינויי גו�, ל משפטי	התחבירית החלה ע
, נוס� על כינויי גו� רגילי	 המאפשרי	 קשר אנאפורי ע	 כינוי רומז  .בתנאי	 התחביריי	 המתאימי	

  : גו� רפלקסיביי	 כינוייתיתכ� ג	 אנאפורה ע	
  
  

                                                 
7
בשפה התאילנדית כפי שמתואר אצל לזניק )) epithets(אפיטטים בלעז ( מכנים - מצב זה שונה באופן משמעותי ממצבם של שמות 
חסית שאפיטטים אולם במקום החופשיות הי, מוגבלת למקדימים שהם כינויי גוף שלישי' אמנם גם שם ההשפעה של תנאי ג). 1991(

כאן אנו רואים שכינויים רומזים ', חופשיות הבאה לידי ביטוי בנטרול של תנאי ג, תאילנדיים מעניקים למקדימים שהם שמות
  .  'מעל ומעבר לתנאי ג, מגבילים שמות



  1אוהבת רק את עצמה 1 ההיא/ 1זאת  .א  )26(

  1 את ההיא / 1 את זאת מענייני	1 עצמהרק דיוני	 על  .ב
  

�י	 הוא  ורגילכינויי גו� חוזרי	יחס אנאפורי בי� כינויי	 רומזי	 ו: התמונה היא א	 כ� כדלקמ
סדר ללא קשר ל ,ואינו אפשרי בי� כינוי רומז וש	 או תיאור מיודע, )בכפו� לתנאי התחביר(אפשרי 

  :מילי	 ולגבולות משפטיי	
  
  כינוי רומז. . . . . . ש	 פרטי . . . . . . כינוי רומז *   )27(

  כינוי רומז. . . . . . . . תיאור . . . . . . כינוי רומז *  
  כינוי רומז . . . . . . כינוי חוזר. . . . . .   כינוי רומז   
  נוי רומזכי. . . כינוי גו� רגיל. . . . . .   כינוי רומז   

  
נראה שהכינויי	 הרומזי	 בדוגמאות עד כה מוגבלי	 , איטואיטיבית? )27(  מה המקור לדפוס המתואר ב

כיוו� שג	 ,  אינו אפשרי קשר אנאפורי בי� כינויי	 רומזי	 ושמות או תיאורי	.וש ופירוש דאיקטיי	לשימ
איי	 רפרנציאלית חסו	 על עצמה	 וקשר אנאפורי בי� ביטויי	 ש, אלה עצמאיי	 מבחינה רפרנציאלית

 אנאפורי ע	 כינויי גו� וכינויי	 חוזרי	בקשר כינוי רומז יכול לשמש כמקדי	 , תלעומת זא. פי הגדרה
  . כיוו� שאלה אינ	 בהכרח עצמאיי	 רפרנציאלית

לו אי� מושג ש, "עצמאות רפרנציאלית הכרחית"א הי) 27(  התכונה הנחוצה להסבר הדפוס ב
�ממה א	 כ� נגזר .' וג'  על ידי תנאי בות המוכתבותמעבר להגבלות המבני, כללי  ייצוג פורמאליעדיי
 ?בדקדוק" עצמאות רפרנציאלית הכרחית" לעג� את המושג  ישוכיצד, )27(   ההגבלות בדפוס

  
  

 ייצוג אינדקסיקאלי 2.2

 
לית עצמאות רפרנציא'י של התפוצה האנאפורית של כינויי	 רומזי	 מצביעה על הצור� בייצוג פורמאל

, נויי	 הרומזי	 לכינויי	 החוזרי	בכ� דומי	 הכי.  של כינויי	 רומזי	בסיסיתה 	כתכונת' הכרחית
תכונת התלות . 'תלות רפרנציאלית, 'ידי התכונה ההפוכה  א	 כי על, המאופייני	 ג	 ה	 באופ� כללי

י	 שוני	 ולניסוחי	 פורמאלי, של רפלקסיביי	 וביטויי	 אנאפוריי	 אחרי	 זכתה לתשומת לב רבה
.בספרות התחבירית

8
   

תלות ',  והמוכרת יותרהתכונה ההפוכה מ את תכונת העצמאותנראה שקשה לגזוראול	 
אליו כפופי	 , 'תנאי א. התלויי	 תמיד במקדי	 לשוני, חוזרי	ניקח למשל כינויי	  .'רפרנציאלית

  את הקשרוחוס	, שוניל בי� רפלקסיב ומקדי	 יר תנאי	 מבניי	 לקשר אנאפורימגד, כינויי	 חוזרי	
מה שנחו4  שודבע ,הכלל הוא מבני', כמו בניסוח של תנאי ב, שוב. כשתנאי	 אלו אינ	 מתקיימי	

ולא רק בתנאי ,  תלות רפרנציאלית באופ� מוחלטלהגדרת התפוצה של כינויי	 רומזי	 הוא תנאי המונע
 הכפו� לתנאי  גו� יחס אמיתיפרנציאלית של כינויירההרואה בתלות  העמדה , בדומה.תחביר מסויימי	

)27( לא נראית רלוונטית לדפוס ב, מוגדר
9

ביטוי יכול להיות ("למשל  )1980( אצל אוונס החוק המנוסח. 
מאפשר תלות ") ש"ש אחר א	 הביטוי אינו מקדי	 ואינו שולט באותו צ"תלוי רפרנציאלית בצ

בעוד שמה שנחו4 , נ	 מתקיימי	ניי	 מסויימי	 וחוס	 אותה כשהתנאי	 אירפרנציאלית בתנאי	 מב
. באופ� מוחלטהוא כלל המחייב עצמאות רפרנציאלית) 27( כהסבר ל

10
כל סוגי ,  באופ� כללי יותר

.התנאי	 המבניי	 לתלות רפרנציאלית לא יצלחו לתיאור התופעה שלפנינו
11

    
נוסחת עליה להיות מ, וככזו, זי	 באופ� מוחלטחלה על כינויי	 רומ) 27(  ההגבלה הפועלת ב  

� את הזהות  אינדקס מסמ,כזכור. אלא במישור האינדקסיקאלי, לא ברמה התחבירית של הדקדוק
. שי	 הנושאי	 אינדקס זהה יתפרשו כרפרנציאלית זהי	'צ; הרפרנציאלית של הביטוי אליו הוא מוצמד

 ש' מכל צהרפרנציאלית של כינויי	 רומזי	 תיוצג בדקדוק כשוני אינדקסיקאלי הכרחיהעצמאות , א	 כ�
  . ש מלא אחר'ישא אינדקס זהה לצכינוי רומז לא :  אחרמלא

                                                 
8
ריינהרט ורוילנד , )1991(ראו למשל בורציו , תחביר- ולנסיון לגזור תלות ממורפו, תחביר ותלות רפרנציאלית-  לקשר בין מורפו 
  ).2000(קיין , )1995(

9
          .המונע זהות בי� אינדקסי	 המיוצרי	 באופ� חופשי' מסנ�'הפועל כ', בניגוד לתפיסה המיוצגת בתנאי ב  

10
דפוסי ). א2001(מן התלות הרפרנציאלית של רפלקסיביים וכינויי גוף ראו סישל ) 27( לטיעון מפורט נגד האפשרות לגזור את  

מוכיחים כי כי כינוי גוף הנושא אינדקס זהה לכינוי רומז אינו ) VP=) VP ellipsis-הפירוש של כינויי גוף במבנים של השמטת 
  ). 27(לא תכונת התלות של רפלקסיביים וכינויי גוף מסבירה את , כלומר. בהכרח תלוי  בו רפרנציאלית

11
רפרנס פרגמטי אינה מתאימה לתיאור - וקו' תלות רפרנציאלית'ן המבחינה בי, )1983( גם השיטה המפותחת אצל ריינהרט  

זהות רפרנציאלית ללא ,  בתנאים תחביריים מוגדרים, מאפשר' רפרנס- חוק הקו'במערכת זו ). א2001ראו דיון בסישל (התופעה 
, שאינם תלויים רפרנציאליתהבעיה היא שהניסוח בריינהרט אינו יכול להבחין בין כינויי גוף . ש מלא'בין כינוי גוף וצ' תלות'

  .רפרנס אמור לחול גם על כינויים רומזים- חוק הקו, ועקרונית,  לכינויים רומזים



 אינה מתיישבת ע	 התפיסה האינדקסיקאלית המפותחת ,פשוטה ככל אשר תיראה, הגבלה כזו
, טה זובשי.  התחביר בלבד הכפופה לתנאי באינדקוס רפרנציאלי נוטציההרואה, )1981(אצל חומסקי 

מבניי	  חו4 מהתנאי	 ה,לותאינה נתונה להגבהיא שית לחלוטי� ו חופש תהיה'הצמדתו של אינדקס לצ
זו של מערכת כ תפיסה . שאינ	 עומדי	 בתנאי	 אינדקסי	 זהי	המסנני	 החוצה זוגות של, המוכרי	

  אתלהגביל, בשיטה זו, לכ�, אי אפשר. הגבלות שאינ� בעלות אופי מבני, �בעיקרו, האינדוקס מונעת
  ).27(  ואי אפשר להסביר את הדפוס ב,  מוחלטינויי	 רומזי	 באופ�תפוצה אינדקסיקאלית של כה

 מתאימה יותר לתיאור )1998, 1994( המפותחת בפיאנגו ומיי התפיסה האינדקסיקאלית
, על פי שיטה זו, אינדקס.  השונה שהיא מעניקה למערכת האינדוקסהתופעה בגלל המעמד התיאורטי

שוני אליו הוא מוצמד ואת הער� הסמנטי  של הביטוי הלמייצג את  הזהותוהוא , הוא חלק מהדקדוק
 .מתוק� הדקדוק, בער� הסמנטי שלה	  יהיו זהי	, הנושאי	 ער� אינדקסיקאלי זהה,שי	 שוני	'צ. שלו

המצמידה לכל ער� , ידי פונקציה  מניחי	 שפרשנות של אינדקסי	 נקבעת על) 1994(פיאנגו ומיי 
 מורה על האד	 2ואינדקס ', דינה' מורה על האד	 1אינדקס , ההבאבסכמה . אינדקסיקאלי אינדיבידואל

 כשלשני ).ב29( ב' הוא'ו' דני'ו, )א29(  ב' החבר שלה'ש 'שהוא האינדיבידואל אליו מתייחס הצ', דני'
  :על פי הגדרה, הער� הסמנטי שלה	 יהיה זהה, )ב29(  כב, שי	 אותו אינדקס'צ

  
  דינה>     1  )28(

  דני>     2  
  ינהר>     7  
  רני>     23  

  
  2]החבר שלה[ דיברה ע	 1]דינה. [א  )29(

  ] ינצח2]הוא[ש [ בטוח 2]דני. [ב  
  

  יהיו קו– ער� אינדקסיקאלי זהה  יוכלו לשאתשי	 שוני	'צ, )1998, 1994(לפי פיאנגו ומיי 
 של  אינדקס מציי� את זהותו, כלומר.ביטויה של אותו  ה	 תקריות שונותשי	' הצכאשררק    מאונדקסי	

 זהות סמנטית המיוצגת.  ישאו אינקס זהה בשפהשונות של הביטויהתקריות ה ו, המופשטהביטוי הלשוני
	 ער� אינדקסיקאלי זהה שביטויי	 הנושאי, דרישה זו.  בדקדוק נובעת מזהות בי� ביטויי	 לשוניי	כ�

ת סמנטית הנתונה  ועל זהומציבה תנאי עקרוני על זהות אינדקסיקאלית,  של אותו ביטוייהיו תקריות
שי	 'וצ, ס זהה יוכלו לשאת אינדק, של אותו ביטוי שה	 תקריות שונות,שי	 שוני	'צ: ידי הדקדוק על

   . של אותו ביטוי לעול	 לא ישאו אינדקס זההשאינ	 תקריות
שי	 ה	 'קובע אילו צה, ידי הדקדוק   עלת מוגבלשי	 שוני	' של צאינדוקס קול האפשרות

מגדירי	 פיאנגו ומיי ) ב29( הזהות הרפרנציאלית המיוצגת ב את .ואילו אינ	, י של אותו ביטותקריות
לתנאי	 כפו� ו אינדוקס שקו� לדקדוק קו, כיחס שהוא חלק מהדקדוק. ידי הדקדוק כזהות שנתונה על

, )1981(נדוקס החופשי של חומסקי שלא כמו בתיאוריית האי .'וג'  כמו תנאי ב הרגילי	דקדוקיי	ה
וככזו היא , )ת המוכרותמגבלות המבניונוס� על ה(יבה תנאי	 כלליי	 לזהות בי� ביטויי	 צ מ זומערכת

   ).27(  יותר להסבר הדפוס במתאימה 
כינויי	 ): 27(   בי� הצירופי	 הטובי	 והרעי	 ב עתה להבחי�אפשר, בהינת� תנאי כללי על זהות

. הה ז לא יישאו אינדקסולכ�, ביטוי  של אותותקריות שונותת או תיאורי	 מיודעי	 אינ	 רומזי	 ושמו
כינויי גו� רגילי	 .  הדקדוקידי  תינת� עלזהות סמנטית ביניה	 לעול	 לא, ינדקס זההכיוו� שלא ישאו א

ה	 יוכלו . וי של אותו ביטשב כתקריות שונותיכולי	 להיח, לעומת זאת,  וכינויי	 רומזי	,או חוזרי	
נגזר ) 27(  דפוס ההגבלות ב.ידי הדקדוק   עלעשויה להיקבעוזהות סמנטית ביניה	 , לשאת אינדקס זהה

  ):30(  א	 כ� מ
  
  . של אותו ביטויתקריות שונותאינ	 ) תיאורי	 מיודעי	, ותשמ (שי	 מלאי	'ויי	 רומזי	 וצכינ  )30(

  
וזהות סמנטית ביניה	 לא ,  זההאינדקסג	 לא יישאו ,  של אותו ביטויכיוו� שלא ייחשבו לתקריות

  .די הדקדוקי  עלתיקבע
אילו ו,  של אותו ביטויי	 מלאי	 כ� ייחשבו לתקריות שונותש'רגילי	 וצמדוע כינויי גו� 

שכ� עדיי� לא ברור מדוע , רמותיר מקו	 להסב )30(  הנוסח ב? שי	 מלאי	 לא'י	 רומזי	 וצכינוי
בוצה אחרת  בק והאיברי	, של אותו ביטויהיחשב כתקריות בקבוצת ביטויי	 אחת לא יכולי	 להאיברי	

  : לזהות בי� ביטויי	 כלליי	 שני תנאי	מנסחי	) 1998(פיאנגו ומיי . כולי	י
  
  
  
  
  

  



    : של אותו ביטוי א	 ורק א	 תחביריי	 או יותר יהיו תקריות שונותשני רכיבי	  )31(
במלרע " משה"כמו  ,י	 שיטתיי	 מוכרי	 לדוברי	כולל הבדל(התוכ� הפונטי שלה	 זהה   .א

  ").שכר"ו" סחר" א� לא שמות העצ	 , של אותו ביטויריות שה	 תק,ובמלעיל
ביטוי אחד או יותר הוא פרונומינליזציה  .ב
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מצד , ושמות או תיאורי	 מיודעי	, מצד אחד, � וכינויי	 חוזרי	התנאי	 מבדילי	 בי� כינויי גו, כרצוי

שבו כמקרי	 פרטיי	 של יחהתנאי הפונטי מסביר מדוע כינוי רומז וש	 או תיאור מיודע לעול	 לא י. שני
 וע כינויי גו� רגילי	 וחוזרי	 התנאי השני מסביר מד.שכ� התוכ� הפונטי שלה	 שונה, אותו ביטוי

 . פרונומינליזציותשכ� אלו מממשי	, וכינויי	 רומזי	, עי	יאורי	 מיודת, יכולי	 להיות זהי	 לשמות
כינויי גו� רגילי	 ו ,דר� הדמיו� הפונטישי	 שלא על ' לזהות בי� צהיא דר�,  כ�א	, פרונומינליזציה

 נובע מכ� . בזכות היות	 פרונומיליזציותש מלא אחר' או כל צ של כינוי רומזוחוזרי	 ייחשבו לתקריות
 מסקנה זו. אינ	 מספקי	 את התנאי השניו, ש מלא אחר' של צשכינויי	 רומזי	 אינ	 פרונומינליזציה

ש	 ראינו שכינויי	 , אפורית המבנית שלה	פוצה האנעל בסיס הת, 1 תואמת את זו שהוסקה בחלק
.'בשונה מכינויי גו� רגילי	 הכפופי	 לתנאי ב',  כפופי	 לתנאי גרומזי	

13
    

ה	 אינ	 תלויי	 במבנה ,  'ג ו' היא שלא כמו תנאי ב) 31(   התנאי	 בהתכונה המרכזית של
 ג	 א	 אינ	 מצויי	 אותו ביטוישני רכיבי	 תחביריי	 עשויי	 להיות תקריות של , עקרונית. תחבירי

ג	 א	 , מאונדקסי	 לא יוכלו להיות קו) 31(רכיבי	 שאינ	 עומדי	 בתנאי	 של ,  ולהפ�.באותו משפט
אינו מוגבל לרכיב , בניגוד ליחס של תלות רפרנציאלית, זהותכי יחס ה, מצויי	 במשפטי	 שוני	ה	 

, את גבולות המשפט חוצה  דפוס ההגבלה,כפי שראינו,  ואכ�.ומשתרע על פני רכיבי שיח, המשפטי
  :                  המשוחזרת כא�) 25(כבדוגמא 

  

  . לומדת עכשיו בחיפה1ההיא */  1זאת */ 1היא. 1פגשנו אתמול את רינה  .א  )32(

 לומדת עכשיו 1ההיא*1/ זאת*/1היא. 1]בחורה שהיתה איתי ביסודי[פגשנו אתמול   .ב
  .בחיפה

  
 שהוא ק מנגנו� לייצוג יחס של זהות רפרנציאליתשצרי� בדקדו, א	 כ�כינויי	 רומזי	 מראי	 
. ידי התנאי	 התחביריי	  לאלו הניתני	 עלכי היחס כפו� לתנאי	 מעבר, רחב יותר מתלות רפרנציאלית

וההגבלות הכלליות שהיא מטילה על זהות , בגלל התפיסה של זהות אינדקסיקאלית כזהות בי� ביטויי	
כ� , י	 ובדאיקסיס בכללמתאימה לטיפול בכינויי	 רומזיאורייה של פיאנגו ומיי הת, אינדקסיקאלית

  .של הדקדוק האינדקסיקאלית מוסבר ברמת המערכת) 27( הדפוס בש
בסתירה ,  אפשרית בה	 אנאפורה ע	 כינויי	 רומזי	 כ� לשוניי	בקטע הבא נבח� הקשרי	

קבעת כי בכל המקרי	 מדובר בזהות הנ, )30(אטע� שאי� למעשה הפרה של ). 30( לכאורה להכללה ב
   עלש מלא היא זו הנקבעת'ות בי� כינוי רומז וצראה שהדר� היחידה לזהא. אינדוקס  ולא בקו, פרגמטית

ישנ	 , בניגוד למצופה. והסכמי	 בי� דוברי	, תכונות שיח, כמו אירוע הדיבור, ידי עקרונות פרגמטיי	
הבעת המתאימה ביותר להיא , אינה מיוצגת בדקדוקזו ש, הקשרי	 בה	 דווקא אנאפורה פרגמטית

  .כוונות התקשורתיות של דוברי	ה
   

  
        אינדוקסאינדוקסאינדוקסאינדוקס    אנאפורה ללא קואנאפורה ללא קואנאפורה ללא קואנאפורה ללא קו        ....3333
  

, וייצגנו את ההגבלה ברמה האינדקסיקאלית, ראינו עד כה שכינויי	 רומזי	 מוגבלי	 לשימוש דאיקטי
, הנאמר, )33ב(  זהות במה באשר למשפט ה, א	 כ�. ש מלא אחר'כאיסור על נשיאת אינדקס זהה לצ

 בו האד	 עליו מצביעי	 בעזרת  ,מעצ	 תפקודו כמשפט זהות? )א33(  כתשובה על השאלה ב, למשל
:'גברת לוי'כזהה רפרנציאלית ל' זאת' אי� ברירה אלא לפרש את ',גברת לוי'היא ' זאת'הביטוי 

14
  

  
  ?מי כא� גברת לוי  .א  )33(

  גברת לוי היא זאת  .ב
  

המשפט שהרי זה בדיוק מה ש', גברת לוי'חייב להתפרש כזהה ל) 33ב( ב' זאת' כי כל דובר עברית יעיד
�שי	 'י	 רומזי	 וצ א	 כינוי,ש המלא יתייחסו לאותו אד	'א� כיצד ייתכ� שהכינוי הרומז והצ. טוע
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כאן .  גוףהיא הפיכת צירוף שמני או פסוקית לכינוי, )1992( וסוקולוב שוורצואלד- רודריגזעל פי המילון של ', פרונומינליזציה'  
  .ת צירוף שמני לכינוי רק למקרים של הפיכההתייחסות היא, במאמר

13
לשאלה כיצד לשלול . בלבד' תוכן תיאורי'שמעמד פרונומינלי  דורש הגדרה הדוקה יותר מזו הנשענת על , אם כך,  נראה 

  ).ב2001(ראו הניתוח אצל סישל ) ב31(מכינויים רומזים את האפשרות לפרונומינליזציה במובן של 
14

, כאוגד' זאת'בהם קיימת אפשרות לניתוח של ', זאת גברת לוי' ממשפטי זהות מהסוג נתעלם כאן. 'זאת היא גברת לוי'ולחילופין  
  .ואת המשפט כחסר נושא



לעול	 מזי	 סותר את טענתינו כי כינויי	 רו) 33(  נראה ש, על פניו?  אינדקס זההמלאי	 אינ	 נושאי	
  . ש מלא אחר'שאו ער� אינדקסיקאלי זהה לצלא י

 בה� הכינוי הרומז חייב או עשוי להתפרש כרפרנציאלית  נוספותדוגמאותאילולא קיומ� של   
א� נראה שהעניי� כללי . משפטי זהותיכולנו לטעו� שזהות היא תופעה המיוחדת ל, ש מלא אחר'צלזהה 

לפרשנות , בתנאי	 פרגמטיי	 מסויימי	, שרותמבנה זהות יש אפוג	 במשפטי	 שאי� לה	 , הרבה יותר
. אנו מחפשי	 את דינה. המשתתפי	 מחופשי	 מכ� רגל ועד ראשבו ,  דמיינו למשל נש� תחפושות.זהה

  :אומרת וומחופשאחת העל   מצביעהוא. אחד הנוכחי	 מזהה את דינה באמצעות הטבעת שהיא עונדת
  
  הטבעת שזאת עונדת שייכת לדינה  )34(
  
, אר הנוכחי	 את עונדת הטבעת כדינהמזהה עבור ש משפטה.  כמשפט זהוי,בהקשר הזה, קדמתפ) 34( 

. ג	 כשה	 מחופשי	, על סמ� ההנחה הכללית שאנשי	 עונדי	 בדר� כלל את הטבעות של עצמ	
 כדינה את האד	 עליו מצביעי	 לזהות, זו הרי מטרת המבע'; דינה'יתפרש כזהה ל' זאת' כזה בהקשר

הצלחת המבע בזהוי הפומבי של דינה תלויה למעשה בזהות האפשרית בי� , כלומר. 'זאת'באמצעות 
והיא , ש המלא אינה הכרחית' הזהות בי� הכינוי הרומז והצ,)33(  שלא כמו ב, בדוגמא זו .'דינה'ל' זאת'

 שונה להיות אמורתמיד עצ	 אפשרותה מפתיע א	 האינדקס של כינוי רומז , עדיי�. תלויית הקשר
 מסתבר א	 כ� ששימוש אנאפורי בכינויי	 רומזי	 אינו חסו	 באופ� .ש מלא אחר'ס של צמהאינדק

  .  או מחייבי	 פרשנות זההושקיימי	 הקשרי	 סמנטיי	 ופרגמטיי	 המאפשרי	, מוחלט
מיד  ישאו תש מלא' המרכזית שכינוי רומז וצטענהאינ� סותרות את ה) 34(ו) 33(  שנראה עכשיו

 דווקא מהמקרי	 המוגבלי	 בה� זהות היא כ�  זוכה למעשה לתימוכי� חזקי	ההכללהוש, אינדקס שונה
ייצוג למעשה לפרשנות הזהה אי� , ש מלא' של אנאפורה בי� כינוי רומז לצ אטע� שבמקרי	.אפשרית
ובהתא	 לטענה הכללית שכינוי רומז יהיה תמיד , )30(   בדיוק כפי שדורשת ההכללה ב,דקדוקי

, שימוש אנאפורי בכינוי רומז אינו מיוצג בדקדוק, כפי שאראה.  מלא אחרש'אינדקסיקאלית שונה מצ
ייצוג ה .או הסכמי	 בי� דוברי	, תכונות שיח, דקדוקיי	 כמו אירוע דיבור שע� תמיד על גורמי	 חו4וי

השוני למרות אנאפורה היא אפשרית כא� ). 35(  כפי שרואי	 ב הוא) 34(   ו)33( של  המלאהדקדוקי
  :האינדקסיקאלי

  
  2]זאת[ היא 1]גברת לוי[  .א  )35(

  5]דינה[ עונדת שייכת ל3]זאת[  הטבעת ש  .ב  
  

 אלא,  אפשרית שהיאלא רקאנאפורה ע	 כינוי רומז  ,היא לזהות את דינה) ב35(   מטרת המשפט בכאשר
העשוי לשאת ,  החלפת הכינוי הרומז בכינוי גו� רגיל. עדיפה על שימוש בכינוי גו� רגילהיא למעשה

  : על דינה פשוטה לטענהשמטרתו זהויהופכת את המשפט מאירוע דיבור , קס זההאינד
  
  5]דינה[ עונדת שייכת ל5]היא[  הטבעת ש  )36(
  

עונדת את הטבעת , כמו הרבה אנשי	 אחרי	, פשוט טוע� שדינה) 36(, ללא הטעמה חזקה על כינוי הגו�
.של עצמה

15
, מי	בתנאי שיח מסוייש אלא, נדוקסאי  אפשרות לאנאפורה ללא קולא רק שקיימת,  כלומר

, מדוע? כיצד זה אפשרי.  רצויהוא אפילושימוש כזה , יות של דוברי	ובהינת� מטרות תקשורתיות ממש
היתרו� נובע ה ממ? נדקסי	 שוני	 כזהי	 סמנטיתשי	 הנושאי	 אי'אפשר לפרש צ, ובאילו תנאי	

 דובר להשתמש בייצוג  יעדי�ו תנאי	 באיל? זהותלביטוי של) 35ב(התקשורתי בבחירת ייצוג כמו 
  ?   זהותעל פני ייצוג דקדוקי המאפשר, יקאלי שוני אינדקסדקדוקי הגוזר

 נחזור לתיאורייה האינדקסיקאלית המוצגת בפיאנגו השאלה הראשונהכדי לענות על 
נטי  זהי	 בער� הסמ בהכרחמאונדקסי	 יהיו  רכיבי	 קו,כפי שראינו, במערכת זו). 1998, 1994(ומיי

ההיפ� אינו א� )). 31(  התנאי	 ב (ידי הדקדוק  עלהנית�אינדוקס מייצג יחס של זהות  קו, כלומר. שלה	
אלי אינו מייצג שוני סמנטי שוני אינדקסיק. 	 אינ	 בהכרח שוני	מאונדקסי  רכיבי	 שאינ	 קו:הכרחי
כשהזהות , זהות סמנטית  לייצג מצב שלועשוי ג	, שוני אינדקסיקאלי עשוי לייצג שוני סמנטי. הכרחי

 תלויהתהיה  זהות סמנטית, י אינדקסיקאליבמקרה של שונ. ידי הדקדוק   עלאינה נקבעת או מתווכת
הפונקציה המצמידה , בנסיבות המתאימות. דקדוקיי	 ובמצב הענייני	 בעול	   בגורמי	 חו4תמיד
 כמו, ת אינדקסי	 שוני	ופיע תחידואל יי	 עשויה להיות כזו שאותו אינדיבידואלי	 לאינדקסבאינדי
) 38( ב' היא'ו' דינה' בו ל בעול	מצב ענייני	 פונקציה כזו מתארת). 37( בהמתוארת  בפונקציה למשל

  :דינה,  מתפרשי	 כאותו אד	43 וג	 אינדקס 1כיוו� שג	 אינדקס , יש ער� סמנטי זהה
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חייבים גם , )1999ראו קרדינלטי ושטארק (המוגבלים לשימוש דאיקטי כמו כינויים רומזים ,  סביר להניח כי כינויי גוף מוטעמים 
  .ש מלא אחר'הם לשאת אינדקס שונה מכל צ



  דינה ← 1  )37(

    רינה ← 2  

  מינה ← 36  

  דינה ← 43  
  
   תצביע לשרו�43שהיא חושבת 1דינה  )38(
  

 ער� רפרנציאלי זהה אינו חלקמתקיימת במקרי	 בה	 , )38( כמו ב, אינדוקס ללא קואנאפורה 
� לתנאי	 דקדוקיי	 כמו היחס אינו כפו, ובהתא	. מהמשמעות הלשונית של הביטויי	 הכלולי	 במשפט

יימי	 שני מסלולי	 לפירוש ק, כלומר. שי	 הנושאי	 אינדקסי	 זהי	'תנאי	 החלי	 על צ, 'או ג' תנאי ב
  ואחד שנשע� על גורמי	 חו4, ידי חוקי הדקדוק  ומוגבל על, ידי הדקדוק  הנתו� על, אחד: אנאפורי

  .ואינו כפו� לחוקי הדקדוק, אינו מיוצג דקדוקית, דקדוקיי	
שוני אינדקסיקאלי הוא ). 38(   תמיד ייוצג כמו בידי הדקדוק הוא כשקשר אנאפורי חסו	 על

 .ש מלא' אינדקס שונה מצ תמידכיוו� שאלה ישאו,  אנאפוריי	יחיד הפתוח בפני כינויי	 רומזי	ההייצוג 
 כפי שקורה ב, שי	 רגילי	 עשויי	 לקיי	 קשר אנאפורי שאינו מתוו� דקדוקית'א� ג	 כינויי גו� וצ

 יהיה  א�אינדוקס קשר אנאפורי ללא קו, במקרי	 של הפרה פוטנציאלית של אחד מחוקי הדקדוק). 38(
כלומר , כבעלת המעיל' לוקחת המעיל'מבקש לזהות את ' בו דובר ב, )39(כ� למשל בדוגמא . הכרחי

ואינו ', מפר את תנאי ג) א39(  הייצוג ב, 'דינה'רכיב כלפי  עומד ביחס של שליטת' היא'בגלל ש. דינה
  :  הוא לכ� האפשרות היחידה,)ב39(  כב,  הייצוג כשוני אינדקסיקאלי.דקדוקי

  
 ?זאת היתה דינה ש	: 'דובר א    )39( 

  .1 הרי לקחה את המעיל של דינה1היא, נראה לי*: 'דובר ב  .א
  2 הרי לקחה את המעיל של דינה1היא, נראה לי:   'דובר ב  .ב
   

יכולי	 להתפרש ' דינה'ו' היא, 'מבקש לזהות את דינה על פי המעיל שלקחה' בו דובר ב, בהקשר כזה
בצע מ) 39ב(  המבע ב: בדוגמא מחדד את העניי�) 1994(יו� של פיינגו ומיי הד. 'למרות תנאי ג, כזהי	

  נשענת בהכרח על גורמי	 חו4ו,  אינה מיוצגתבגלל שזהות במקרה כזהדווקא פעולה של זהוי 
	 יהחי	 בדר� כלל את מעילההנחה שאנשי	 לוק. 'פוטנציאלית של תנאי גההפרה המכוח , דקדוקיי	

כשהוא בוחר ' הנחה והיקש עליה	 מסתמ� דובר ב, דינה= קיש שהיא  לה'שלה	 מאפשרת לדובר א
' דינה' ו' היא' שהמקור לזהות הסמנטית בי�  חשוב להדגיש. למטרת זהוי לא מחייב) ב39(להשתמש ב

 לוקחי	 מעילי	 של אנשי	 אחרי	 כלל  בעול	 חלופי בו אנשי	 בדר�: הוא ידע על נוהגי העול	
) 39(השימושיות של , כ� או כ�.  שזאת לא היתה יכולה להיות דינה,המסקנה המתקבלת היתה הפוכה

האלטרנטיבה בה הש	 . משות�הדורש זהוי דר� ידע , מאונדקס  קוכמבע מזהה תלויה באיסור על מבנה
לא ,  )1 לקחה את המעיל שלה1דינה (ושאינה מפרה תנאי דקדוקי, נוי הגו�ידי כי   עלרכיב  אינו נשלט

 היא מנועה מלהיות מה שהנמע� מתבקש,  קד	 מונחתכא� זהות תהיהכיוו� ש. תשרת את אותה מטרה
  .להקיש

 הביטויי	 אינה חלק מהמשמעות הלשונית של הזהות הרפרנציאלית שבי�, משפטי זהותג	 ב  
הזהות ' דינה היא גברת לוי' במשפט כמו .אלא חלק מהטענה הנטענת במשפט, הביטויי	 לכשעצמ	
הטענה , לית זהי	ינדקסיקא א	 היו הביטויי	 א.המזהה ביניה	, רדיקציהידי הפ הסמנטית ניתנת על
דינה היא 'כמו ש (לעול	, יביי	ומשפטי זהות לא היו יכולי	 להיות אינפורמט, יקהרו היתה טאוטולוגית

סברת התוכ� שוני אינדקסיקאלי במשפטי זהות הוא הכרחי לה,  כלומר).אינו אינפורמטיבי' דינה
שי	 המלאי	 ' נשאו הצשכ� לו, כופה שוני אינדקסיקאלי' תנאי ג, ואכ�. טענת הזהותהאינפורמטיבי של 

   :והמשפט לא היה תקי�',  את תנאי גהיו מפרי	, )א40( כב, אינדקס זהה) 40(  ב
  
  1 היא גברת לוי1דינה*  .א  ) 40(

  2 היא גברת לוי1דינה    .ב  
   לוידינה>    1    .ג  
   לוידינה>    2      

  
מיי ששוני התרומה האינפורמטיבית של משפטי זהות תומכי	 בטענה של פיאנגו וקי והמעמד הדקדו

זהות סמנטית שאינה מתווכת , יתרה מזו.  את האפשרות לזהות סמנטיתאינדקסיקאלי אינו מבטל
 בתקשורת וא ממלא ה לתפקיד אותובנה הדקדוקי של משפטבי� המש  חיונית להבנת הקשר היאדקדוקית

    .	ממשית בי� דוברי
מכוח ההפרה , נובע מנסיבות מבניות) 40( ו) 39(בדוגמאות   ההכרחיהשוני האינדקסיקאלי  

שכ� כינויי	 , שוני אינדקסיקאליכתמיד  תיוצג  ע	 כינוי רומזאנאפורה. 'הפוטנציאלית של תנאי ג
אפורה כיוו� שאנ. ללא קשר ליחסי	 המבניי	 ביניה	, אינדקס שונה בהכרחשי	 מלאי	 ישאו 'רומזי	 וצ



בו אינדקסי	 , )ג40(  יהיה תמיד כבהפונקציה האינדקסיקאלית התואמתמבנה , כזו אינה מיוצגת בדקדוק
וי תלו, יהיה יחסית מוגבלנצפה לכ� ששימוש אנאפורי בכינוי רומז . שוני	 מורי	 על אותו אינדיבידואל

 החלקי	 ).ג40(  כבאכ� א שמבנה הפונקציה הו, דקדוקיי	  גורמי	 חו4על פי, ביכולת הדוברי	 להסיק
ה	 מצביעי	 על חשיבות	 , יחד.  בדוגמאות מייצגות של שימוש אנאפורי בכינויי	 רומזי	הבאי	 דני	
והסכמי	 בי� , תכונות השיח, כמו סוג אירוע הדיבור,  בקביעת הקשר האנאפוריפרגמטיי	 של גורמי	

 עצ	 הגבלת	 אנאפורי נובע מהיתרו� התקשורתי שבשימוש בכינוי רומז, בהקשרי	 אלו. דוברי	
 לשימושיו , לקשר בי� הייצוג הדקדוקי של משפט מטרתנו היא אכ�א	. פרגמטיתהנקבעת לאנאפורה 

 אי� ברירה אלא להבחי� בי� אנאפורה המיוצגת דקדוקית לזו שאינה מיוצגת ,בהקשרי שיח שוני	
   .בדקדוק

  
  
   ע	 כינויי	 רומזי	 ע	 כינויי	 רומזי	 ע	 כינויי	 רומזי	 ע	 כינויי	 רומזי	אנאפורהאנאפורהאנאפורהאנאפורה            4444
  

  ועי דיבורמשפטי זהות ואיר   4.1
   

כי , הייצוג הדקדוקי יהיה של שוני אינדקסיקאלי, )40(כמו בדוגמא ). 41(  נחזור תחילה למשפט הזהות ב
  :לאי	 וכינויי	 רומזי	 ישאו תמיד אינדקס שונהשי	 מ'צ
  
  2 היא זאת1גברת לוי  .א  )41(

  גברת לוי>    1  .ב  
  גברת לוי>    2    

  
' זאת' ו' גברת לוי'פרנציאלית בי� הזהות הר: משמעות המשפטתוא	 את ) א41(  בשוני האינדקסיקאליה

שהיא טענת , מהפרדיקציההיא נובעת . עצמ	 הלשונית של ביטויי	 אלה בפני אינה חלק מהמשמעות
�, כלומר. 'גברת לוי 'אינדיבידואל העונה לש	וה' זאת' האינדיבידואל עליו מורי	 בעזרת זהות בי

טענתנו שכינויי	 רומזי	 .  עצמו הזהות הוא טיעו�)ב41( קאלית בהבסיס למבנה הפונקציה האינדקסי
מסבירה את , ג	 כשה	 מורי	 על אותו אינדיבידואל, ש מלא אחר'נושאי	 תמיד אינדקס שונה מצ

טענת הזהות טאוטולוגית היתה ,  הביטויי	 אינדקס זההלו נשאושכ� , )א41(האינפורמטיביות של 
   ).40( בדיוק כמו ב, וריקה

 את השימושיות של כינוי רומז אנאפורי בהינת� ההקשר של אירוע הדיבור גמא הבאה מראההדו
כל אחד , ))ב35(ראו דוגמא (בהקשר של נש� התחפושות  .והמטרות התקשורתיות הממשיות של דוברי	

. המוכרת לאחד הנוכחי	,  דר� הטבעת שהיא עונדת,לזהויה של דינהעשוי לשמש ) 42(  המשפטי	 במ
    :ואומר, יע על אחת המחופשותהוא מצב

  
   2עונדת שייכת לדינה 1הטבעת שזאת  .א  )42(

  2עונדת את הטבעת של דינה 1זאת  .ב  
  דינה>    1  .ג  
   דינה>    2    

  
א	 , במיוחד א	 הדובר מעדי� שלא להתחייב לזהוי, יהיה יעיל ביותר) 42(  שימוש באחד המבעי	 ב

בשני . מהמשחק לרמז על זהות מבלי לצאת ,הישמע מליציוא	 בגלל שהוא מבקש ל, בגלל שאינו בטוח
שאנשי	 בדר� כלל עונדי	 את הטבעות , המשותפת לנמעני	,  הזהות תתבסס על ההנחההמקרי	 היסק

עונדת את ' זאת'מהנחה זו נובע שא	 האד	 עליו מורי	 באמצעות . ג	 כשה	 מתחפשי	, של עצמ	
ל בעול	 חלופי בו אנשי	 עונדי	 תמיד טבעות ש. נהאז אותו אד	 חייב להיות די, הטבעת של דינה

וההנחה , המשפט מתפקד כמשפט זהוי, כ� או כ�. אינה דינה' זאת'המסקנה המתבקשת היתה ש, אחרי	
    ). ג42( שאנשי	 אכ� עונדי	 את טבעותיה	 שלה	 היא הבסיס לפונקציה האינדקסיקאלית ב

עשוי לשרת הוא ג	 , פשרי בהקשר של זהוילא זאת בלבד ששימוש אנאפורי בכינוי רומז הוא א
 הבחירה בכינוי רומז מאפשרת לדובר לזהות את דינה מבלי .את מטרת הזהוי טוב יותר מכינוי גו� רגיל

שמוש בכינוי גו� ). 42( דווקא בגלל שאנאפורה אינה חלק מהמשמעות הלשונית של ,לצאת מהמשחק
בכינוי גו� רגיל יית� את ) 42( ה של הכינוי הרומז בהחלפ. לא ישרת מטרת זהוי כלל, לעומת זאת, רגיל

)43:(  
  
  1 עונדת שייכת לדינה1הטבעת שהיא  .א  )43(

   1 עונדת שייכת לה1הטבעת שדינה  .ב  
  
בדיוק . א הפרה של א� תנאי דקדוקימאונדקסי	 לל הביטויי	 יכולי	 להיות קו, )42(לעומת , )43(  ב

ה	 . המשפטי	 לא יימלאו מטרת זהוי,  על ידי הדוברי	לכ� מונחתשזהות מיוצגת בדקדוק ו, ה זומסיב



הנתונה  ללא האבחנה בי� זהות .בעת שלהעונדת את הט, כמו רבי	 אחרי	, פשוט טועני	 שדינה
) 42(ידי  להסביר את פעולת הזהוי שמבוצעת על קשה היה ,ידי הדקדוק   עלכת המתוו וזהות,פרגמטית

.)43( ל) 42(בי� ש  התקשורתיואת ההבדל
16

 נוספי	  הקטעי	 הבאי	 בוחני	 הקשרי	 פרגמטיי	
  .המאפשרי	 שימוש אנאפורי בכינויי	 רומזי	

  
  תכונות שיח  4.2

  
ג	 תכונות השיח . ארוע הדיבורסוג הדוגמא האחרונה הציגה העדפה לשמוש אנאפורי הנקבעת על פי 
 ייחודמבנה הניגוד בי� כפי שמראה , משפיעות על אפשרות הבחירה בכינוי רומז להבעת יחס אנאפורי

=)Dislocation ,(=מיקודמבנה  ל)באנגלית Topicalization ,בדוגמאות הבאות)באנגלית .
17

 ס� כל 
 תמיד על זקי	 את הטענה שאנאפורה נשענתההקשרי	 בה	 כינויי	 רומזי	 אנאפוריי	 ה	 אפשריי	 מח

  .דקדוקיי	 גורמי	 חו4
 .ווקא מקלה על פרשנות זהה לאו דלא אחרש מ'מרחק בי� כינוי רומז לצ הגדלת ה,כזכור

ועדיי� חסומה הפרשנות , ש המלא והכינוי הרומז מצויי	 במשפטי	 שוני	'הצ, למשל, )32(בדוגמא 
, שי	' המפרידי	 בי� הציבי	 או הפסוקיותכמספר הרכ, א	 מרחק מוגדר תחבירית,  כלומר.האנאפורית

לא יכול ' דינה' שעבוד מוי במרחק של שלוש פסוקיותהמצ כינוי רומז ,)44(ג	 בדוגמא . אי� לו חשיבות
  ):ב44( ב, בניגוד לכינוי גו� רגיל', דינה'כלהתפרש בקלות 

  

      לא מחזירה 2 זאת/ 2ההיא למרות ש1 טוב אוהבי	 אותה1האנשי	 שמכירי	 את דינה  .א  )44(
  .טלפוני	

  .חזירה טלפוני	לא מ 1 למרות שהיא1 טוב אוהבי	 אותה1האנשי	 שמכירי	 את דינה  .ב  
  

' דינה'פרשנות זהה ל , בתחילת המשפט או בסופו,ינוי הרומז מופיע בעמדת ייחודכשהכ, לעומת זאת
, )ב44(ה	 משפטי המש� אפשריי	 לשיח הנפתח בדוגמא ) 45( הדוגמאות ב. מתקבלת בקלות יחסית
 �   :אפשריתהופכת ל, במשפט הקוד	', דינה'ל) 45( הכינוי הרומז בופרשנות אנאפורית בי

  

        תמיד 2סולחי	 לה ,2 ההיא/ 2זאת...   .א  )45(

  )דינה= ההיא /זאת(      2 להיא/   2לזאת,  תמיד2סולחי	 לה...   .ב  
  

אי� מדובר בטענת ?  האפשרות לאנאפורה פותחת את בעמדת ייחוד של הכינוי הרומזההופעהמדוע 
נראה שלא רק סוג .  רומז הוא אפשריועדיי� שימוש אנאפורי בכינוי, או במשפט שמטרתו לזהות, זהות

אלא ג	 תכונות , אירוע הדיבור ומשמעות הפרדיקציה משפיעי	 על האפשרות לאנאפורה ע	 כינוי רומז
   ).45(  ב דוגמאות הייחודכפי שמראות, ומרחק שיחי, השיח

ולא מהמרחק התחבירי , התכונות של משפט הייחודנובע מ) 45( השימוש האנאפורי ב
) א46 ב (בה	 הכינוי הרומז נשאר בעמדתו הנייטראלית, )ב44( כ� משפטי המש� אחרי	 לש, לכשעצמו

אינ	 , )ב46(  בכ, )באנגלית, resumptive pronoun(= מוסב ללא כינוי גו�', מיקוד'או מצוי בעמדת 
 נגישה הרבה אלה האפשרות לאנאפורה במקרי	 ).44( ב' דינה'  פירוש זהה לבאותה קלות מאפשרי	 

  ):   44(  בדומה ל,פחות
       

   תמיד2סולחי	 לזאת...   .א  )46(
 סולחי	 תמיד  2לזאת...   .ב  

  
 ולא הימצאותו ,שלא מרחק תחבירי לכשעצמו  מראה, )ב46(  ו) 45(ובמיוחד בי� , )46( ל) 45( בי� השוני

 וחדתנה המישיש תכו אלא, ה	 הגורמי	 המכריעי	, של הכינוי הרומז בעמדה מיוחדת בתחילת המשפט
  של ייחוד הוא להציג נושא דיו� אחד התפקידי	 השיחיי	.שמקלה על אנאפורה, בניגוד למיקוד, לייחוד

מהאנשי	 ,  משתנה אכ�נושא הדיו�) 45(  ב)). 1994(זיו , )1979(וקס ודורנטי א, )1977(קינ� ((חדש 
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- המבחינה בין זהות הנופלת תחת שליטת, )1983(הוא בעייתי במיוחד עבור התיאוריה אצל ריינהרט ) 43(- ו) 42(גוד בין  הני 
- רפרנס ייקבע פרגמטית בכל מקרה שאין בו שליטת- זאת משום שקו. שאינו מיוצג, רפרנס פרגמטי- לקו, המיוצגת בדקדוק, רכיב
  .נוי רומז וכינוי גוף רגיל צפויה להיות זהה לחלוטיןוהתרומה של כי, )43(-וגם ב) 42(- גם ב, רכיב

17
ההבדל התחבירי הבסיסי ביניהם הוא שבמבנה מיקוד הרכיב מצוי .  מבני ייחוד ומיקוד מאופיינים ברכיב המצוי בקצה המשפט 

רכיב היה ממוקם כשכינוי גוף מוסב מופיע בעמדה בה ה, ובמבנה ייחוד הרכיב יופיע בתחילת המשפט או בסופו, בתחילת המשפט
  :'ג- ו' ב- וייחוד ב', א- מיקוד ב, כפי שמראות הדוגמאות הבאות, במשפט נייטראלי

  עם דני כבר דיברתי היום   .א
  כבר דיברתי איתו היום, עם דני  .ב
  עם דני, כבר דיברתי איתו היום  .ג



שהרכיב המתייחס לדינה  למרות ,)45( לדינה עצמה ב, )44(  ב,שמכירי	 את דינה ויחס	 הסובלני כלפיה
  ומז ב של הכינוי הרעמדת הייחוד, במילי	 אחרות. טאינו הנושא התחבירי של המשפ) הכינוי הרומז(
)45 (� לא כ� במשפטי ההמש� שב. 'ההיא'או ' זאת'האד	 אליו מתייחס ,  חדשחופפת למעבר לנושא דיו
)46( ,�ח רכיבי שי, כפי שסביר להניח, 	א. רי	 את דינה האנשי	 המכי, כשהיה נשארבה	 נושא הדיו

 נמצאי	 בתו� רכיב שיחי )45(  שבינויי	 הרומזי	 במשפטי הייחודהרי שהכ, פי נושאי דיו� מוגדרי	 על
וי רומז רגיש שימוש אנאפורי בכינ, א	 כ�). 44(  ב' דינה'ש המלא ' הצופיעאחר מהרכיב השיחי בו מ

 השניי	  אפשרי א	ש מלא יהיה'בי� כינוי רומז לצ  יחס אנאפורי.על פי נושאו, למרחק המוגדר שיחית
  .נמצאי	 ברכיבי שיח שוני	

ת בי� מניחי	 שזהו) 1994(פיאנגו ומיי ? מדוע מרחק שיחי מאפשר שימוש אנאפורי בכינוי רומז   
,  לשאת אינדקס זהה א	 ה	 נמצאי	 באותו שיחיטויי	 יכולי	שני ב. השיח  לאור� רכיבביטויי	 תופסת

י	 לאינדקסי	 ידואלפונקציית ההקשר המצמידה אינדיב, בניסוח פורמאלי יותר. טי	 שוני	ג	 א	 במשפ
שי	 המופיעי	 תחת 'יוצא ששני צ, פי נושא הדיו�  דר עלא	 רכיב שיחי מוג.  שיחמשתרעת על פני רכיב

. 	מאונקסי ולכ� לעול	 לא יהיו קו,  של אותו ביטוילעול	 לא יהיו תקריות שונותנושאי שיח שוני	 
בגלל ההגבלה ). 44( ש ב'מאונדקס ע	 א� צ לא יהיה קו) 45(  ש ב'שא� צ, א	 כ�, הדקדוק קובע

 בכינוי הרומז הפרה פוטנציאלית של תנאי אנאפוריאי� בשימוש ה, הכללית של זהות לרכיב שיחי
נו שונה ולמעשה אי, לכ� נגיש יחסית) 45(  ולכינוי הרומז ב) 44( ב' דינה' ער� רפרציאלי זהה ל.הזהות

  .משימוש אנאפורי בכינוי גו� רגיל
 למבנה מיקוד מראה שוב שכשיחס אנאפורי בי� כינוי רומז לביטוי  בי� מבנה ייחודהשוני  

.  אינדוקס   בהיעדר קודקדוקיי	 המאפשרי	 זהות 	 חו4הוא תלוי בגורמי, רפרנציאלי אחר הוא אפשרי
על פירוש אנאפורי של ביטויי	  חדש מקלי	 ו� לנושא דיג	 תכונות השיח והמעבר, כמו ארוע הדיבור

  . כזה אי� הפרה פוטנציאלית של תנאי הזהותשכ� במצב, הנושאי	 אינדקס שונה
  

  אסטרטגיות שימוש  4.3
  

, )1990(אריאל  (שרות לשימוש אנאפורי בכינוי רומז האפיי	 מקל עלריבוי של מקדימי	 פוטנציאלג	 
תאימי	 במי� שי	 המ'המשפט המחובר הראשו� כולל שני צ, )47( בשתי הדוגמאות שב)). 1995(ריינהרט 

. במשפט המחובר השני המצויכינוי הרומזובמספר לתכוניות ה
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 נשווה את הפירוש האנאפורי של 
   ):48( ב, רגיל במבנה מקבילהגו� הע	 הפירוש האנאפורי של כינוי ) 47( הכינוי הרומז ב

  
   לא זז מילימטר3 וזה 2 נפגש אתמול ע	 שרו�1בוש  .א  )47(

   פעילה בענייני שיכו�3 וזאת2]רק עבור מועמדת אחת[ מצביעה 1]רק ישראלית אחת[  .ב  
  
   לא זז מילימטר1/2  והוא2 נפגש אתמול ע	 שרו�1בוש  .א  )48(

   פעילה בענייני שיכו�1/2 והיא2]רק עבור מועמדת אחת[ מצביעה 1]רק ישראלית אחת[  .ב  
  

, )א48( לבוש או לשרו� ב, יכול להתייחס לכל אחד מהמקדימי	 האפשריי	) 48( בעוד שכינוי גו� רגיל ב
לשרו� , הפירוש המועד� של הכינוי הרומז יתייחס למושא הישיר, )ב48( ולמצביעה או למועמדת ב

בגלל האיסור  .מדגימי	 לכ� הקשר נוס� של שימוש אנאפורי בכינוי רומז) 47(  המשפטי	 ב.ולמועמדת
של זהות סמנטית ג	 שימושי	 אלו מייצגי	 מקרי	 ,  כינוי רומז ע	 ש	 או תיאוראינדוקס של  על קו

אינו ) 48( ל) 47( ההבדל בי� שכ�, מקרה זה שונה מהאחרי	 שדנו בה	 עד עתה. שאינה מיוצגת בדקדוק
האפשרות ) 47( ג	 ב, א� בדומה למקרי	 אלו.  וג	 לא שינוי בנושא הדיו�, הבדל באירוע הדיבורמייצג

והפע	 , )1995(וריינהרט ) 1990(ברוח הניתוחי	 של אריאל , אפורה נובעת משיקולי	 פרגמטיי	לאנ
 מספר מקדימי	 אמביגואציה בהינת�  רי למטרת דיס בי� דוברי	 להשתמש בכינוי רומז אנאפוהסכ	מ

  .אפשריי	
ה	 ית שלושהפונקציה האנאפור, טוענת שלכינויי	 רומזי	 יש שימוש אנאפורי) 1990(אריאל   

, למשל, כמו, )=intermediate accessibility(נגישות בינונית שי	 המתאפייני	 ב'היא להתייחס לצ
ת האנאפורה המפותחת יהבסיס לתיאורי). 47(בדוגמא ' רק מועמדת אחת'ו' שרו�'המושאי	 הישירי	 

וני	  השנגישות הקוגניטיבית של האינדיבידואלי	והוא מתייחס למידת ה,  קוגנטיביאצל אריאל הוא
פייני	 במידת הנגישות שה	 שי	 האנאפוריי	 מאו'הצ,  במקביל. שיח מתמש� במהלכו שלהמאוזכרי	

כינויי גו� רגילי	 יתייחסו לאינדיבידואלי	 מדרגת נגישות : דורשי	 מהאינדיבידואל אליו ה	 מתייחסי	
דעי	 לאינדיבידואלי	 תיאורי	 מיו, כינויי	 רומזי	 לאינדיבידואלי	 מדרגת נגישות בינונית, גבוהה

קוגניטיבי של הלמרחק  מתייחס, א	 כ�', נגישות'המושג . 'וכו, מדרגת נגישות נמוכה יותר
, בנקודה נתונה בשיח.  בנקודת השיח בה מופיע הביטוי האנאפורי, מהמשתתפי	 בשיחאינדיבידואלי	
 ,בינונית או נמוכה, בוהה עשויי	 להיות ממידת נגישות ג, או שלא הוזכרו שהוזכרו בו,אינדיבידואלי	

  . יחסית לביטוי האנאפורי
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  ).ב47(ולטניה ריינהרט על דוגמא , תודה רבה לאלדו סבי על הסבת תשומת לבי למקרים אלו 



). =topichood(פי שילוב של מרחק תחבירי ונושא שיחי    על)1990( אצל אריאל נגישות מוגדרת
אלה  יותר מ אליו יהיו נגישי	שי	 הקרובי	 לביטוי האנאפורי'ידי צ אינדיבידואלי	 שאוזכרו על

 ג	 נושא השיח יהיה ש שהוא'ידי צ ינדיבידואל שאוזכר על אא�, שי	 מרוחקי	 יותר'ידי צ שאוזכרו על
ויי	 רומזי	 בכ� שה	 מתייחסי	 כיוו� שהייחוד של כינ. ש קרוב יותר שאינו נושא השיח'נגיש יותר מצ

, )47(  בידי המושא וזכרי	 עלאה	 יתייחסו לאינדיבידואלי	 המ, לאינדיבידואלי	 בעלי נגישות בינונית
יכול , לעומת זאת, כינוי גו� רגיל.  לכינוי הרומזהקרבהלמרות , ה יותר מהנושאשה	 בעלי נגישות נמוכ

מתוק� , א� ג	 לאינדיבידואל אליו מתייחס המושא, להתייחס לאותו אינדיבידואל אליו מתייחס הנושא
משמעי לאינדיבידואל אליו   במשפט המחובר השני באופ� חד דובר המבקש להתייחס,לכ�. חוקי הדקדוק

הכלי , יבחר להשתמש בכינוי הרומז,  ואינו רוצה לחזור על הביטוי השל	,'מועמדת' המתייחס
   .האנאפורי המתאי	 ביותר

יבוי  את השימוש האנאפורי בכינוי רומז בדוגמאות ע	 רהניתוח של אריאל מסביר טוב
שי	 המתייחסי	 'כצ, כינויי	 רומזי	 לההגדרה המוצעת, יחד ע	 זאת. מקדימי	 פוטנציאליי	

 אמנ	 את הפירוש האנאפורי היא מסבירה.  היא בעייתית, בעלי נגישות בינוניתלאינדיבידואלי	
, בחנונ ש בהינת� המקרי	 הקודמי	,הסבר כלליתפקד כ לדיכ צרה מ היאא�, )47(האפשרי בהקשר כמו 

צעת ההגדרה הפונקציונאלית המוהבעיה היא ש. גבולות השיחו, אירועי דיבור מסויימי	, במשפטי זהות
 בהימצא מקדי	 פוטנציאלי א� ורק  אנאפורי יתאפשרששימושלכ�  אצל אריאל מעלה את הציפיייה

שבהשוואה אליו יוכל האינדיבידואל אליו מתייחס , )ב47(  ב'רק ישראלית אחת' ו) א47( ב' בוש, 'אחר
הוא ' הנגישות ' מושג,כלומר. כבעל נגישות בינונית בניגוד לגבוהה,  להיחשב כנגיש פחותהכינוי הרומז

 הקובעת את , של כינויי	 רומזי	 המגדירהנה א	 יחס הנגישות היא התכו,לכ�. על פי הגדרה, יחסי
ששימושי	 אנאפוריי	 יוגבלו למשפטי	 ע	 יותר לכ� היינו מצפי	 ,  המלאה האנאפוריתתפוצת	

 ובמבני י זהויבמשפט, א� השימושי	 האנאפוריי	 המגווני	 שנדונו מעלה. ממקדי	 פוטנציאלי אחד
שימוש אנאפורי הוא , כפי שנטע� עד כה.  יותרמראי	 שתכונת	 חייבת להיות כללית הרבה, ייחוד

 ,כפי שנראה עכשיו,  הוא נובעבמקרה זה. דקדוקיי	 שהוא נובע מגורמי	 חו4אפשרי בתנאי 
  ).1995, רטריינה(משמעות   בי� דוברי	 להשתמש בכינוי הרומז למניעת דומאסטרטגיית שימוש והסכ	

לניתוח של אנאפורה בהקשר של ריבוי מקדימי	 מתיישב ) 1995(הניסוח המוצע אצל ריינהרט   
) 1995(ריינהרט . טוב יותר ע	 ההגדרה הכללית של כינויי	 רומזי	 במונחי	 של שוני אינדקסיקאלי

 למנוע מטרתהש) Interface strategy (כאסטרטגיית ממשק) 47( שי	 האנאפוריי	 במאפיינת את השימו
 עשוי כי הוא, משמעות יגרור דו) 48( ב) בלתי מוטע	(בעוד ששימוש בכינוי גו� רגיל . משמעות דו

ושא במשפט המחובר השני  מגביל את משמעות הנהשימוש בכינוי רומז,  למושאלהתייחס או לנושא או
 ההגדרה של כינויי	  ע	בניסוח כזה הניתוח מתיישב היטב. המתייחס לאינדיבידואל הנגיש פחותש 'לצ

ולא כהגבלה על פירושי	 אפשריי	 כמו אצל אריאל , ניסוח במונחי	 של שימוש.  כא�ת המוצערומזי	
ש מלא אחר אינו מתוו� או מיוצג ' כינוי רומז לצ בי� שזהות הכלליתתומ� למעשה בטענה, )1990(

 להסכ	 בי� דוברי	  פירוש אנאפורי מתאפשר הודותהבמקרה ז. וייקבע תמיד פרגמטית ,בדקדוק
 במונחי	 של התיאוריה .משמעות פוטנציאלית להשתמש בכינוי רומז אנאפורי למניעת דו

  במשפט המחובר הראשו�נושאאי� איסור עקרוני על פירוש של הכינוי הרומז כזהה ל, קסיקאליתהאינד
נושא ולאינדקס הש 'צידואל לאינדקס של נה מנועה מלהצמיד את אותו אינדיב הפונקציה הסמנטית אי–

, א� בהימצא כמה מקדימי	 פוטנציאליי	. אינטרפרטציות אינ� נמנעות, כלומר. של הכינוי הרומז
 בכינויי	 רומזי	 כבעלי ער� רפרנציאלי הזהה לזה של קבוצת המושאי	 הסכמה בי� דוברי	 להשתמש

  .כרצוי,  בי� הכינוי הרומז למושאתבטיח זהות
 בי� כינוי רומז לביטוי רפרנציאלי י	 שמבטיח זהות סמנטיתבהסכ	 בי� דובר, 	 כ�א, מדובר  

בלתי סביר אכ� נראה . דקדוקיי	  הודות לגורמי	 חו4דוגמא נוספת לאנאפורה המתאפשרת, אחר
התכונה .  של כינויי	 רומזי	 כלשהיאו מתכונה דקדוקית, נובע מ� הדקדוק) 47(   ב האנאפורישימוששה

משמעות דווקא בגלל   כינויי	 רומזי	 טובי	 למניעת דו: גו� רגילי	שאינ	 כינויי פשוט המכריעה היא 
  . הדקדוקמשמעי מתוק� יל בהקשר כזה היה דושכ� כינוי גו� רג, מה שאינ	

 בכול	 זהות סמנטית. עדר אינדקס משות�ארבע דוגמאות לשימוש אנאפורי בהי בחנו, לסיכו	  
 הפרדיקציה מעניקה, במשפט הזהות. י	פני	 שונא	 כי באו,  נקבעת פרגמטיתש מלא'בי� כינוי רומז לצ

 דר� , באופ� עקי�הפרדיקציה קובעת זהות,  התחפושותבדוגמא של נש�; אינדקסי	 השוני	ער� זהה ל
חשיבות	 למבנה ב בגבולות שיחיי	 ושליטת הדוברי	, בדוגמת הייחוד; שותפת לדוברי	יקש מהנחה מה

 ער� רי	 מבטיח בי� דובהסכ	, יאליי	מקדימי	 פוטנצ  ריבויובהינת�;  מאפשרת זהותהאינדקסיקאלי
  .סמנטי זהה

א� ,  אינ� ממצות את האפשרויות האנאפוריות הפתוחות בפני כינויי	 רומזי	 ודאידוגמאות אלו
שימושי	 אנאפוריי	 בכינויי	 רומזי	 מתאפשרי	 הודות לתנאי	 : ה� מצביעות על דפוס ברור

. והסכ	 אסטרטגי בי� דוברי	, תכונות השיח,  אירועי דיבורביניה	, דקדוקיי	 או חו4, פרגמטיי	
שכ� , ידי הדקדוק היא חיונית  וזו שאינה מיוצגת או מתווכת על, אבחנה בי� זהות המיוצגת בדקדוקה

ואת ההבדלי	 המשמעותיי	 בי� אנאפורה ע	 , בלעדיה קשה יהיה להסביר אנאפורה ע	 כינוי רומז
  .כינוי רומז וע	 כינוי גו� רגיל
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בי� אופני	 שוני	 לקביעת זהות התפוצה האנאפורית של כינויי	 רומזי	 מראה שקיי	 הבדל אמפירי 

שלא כמו כינויי . דקדוקיי	  בגורמי	 חו4ה התלויידי הדקדוק וזהות בי� זהות הנתונה על, רפרנציאלית
,  השני פתוח בפני כינויי	 רומזי	מסלול רק ה,ש מלא אחר' העשויי	 לשאת אינדקס זהה לצ,גו� רגילי	

אנאפורה ע	 כינויי גו� ,  באופ� כללי יותר.הגבלה המסבירה את תפוצת	 האנאפורית המצומצת יחסית
ידי  ואנאפורה ע	 כינויי	 רומזי	 מוגבלת על, ידי חוקי הדקדוק  רגילי	 מיוצגת בדקדוק ומוגבלת על

  .עקרונות פרגמטיי	
להכללה הפרגמטית ולייצוג האינדקסיקאלי , 	 שנדונו כבר בהרחבה� ליתרונות האמפירייבנוס

 אשר רבי	 מצפי	 ,)1993( המפותחת אצל חומסקי תיאוריה החדשהגבי ה יש השלכות עקרוניות לשלה
�' ג  ו' ב', תנאי א התיאוריה החדשה מנסחת את. לראות בה שיפור על התיאורייה הקלאסית שנדונה כא

 על הניסוח ויתור שנחשב ליתרו�,  לחלוטי� על ייצוג אינדקסיקאליתמוותרו, כתנאי	 על פרשנות ישירה
 מנטרלת התיאורייה החדשה,  של זהותבשלילת הייצוג הדקדוקיא� . הקלאסי המתייחס לאינדקסי	

ה וזהות שאינ, ידי הדקדוק למעשה את האפשרות להבחי� בי� זהות רפרנציאלית המיוצגת ומתווכת על
 גבלה של כינויי	 רומזי	 לזהותהה במערכת זו. ססת על גורמי	 פרגמטיי	נתונה דקדוקית ושמתב

את הקשר בי� מבנה המשפט ואירועי דיבור וקשה מאוד יהיה להסביר ,  לא יכולה לקבל ניסוחתפרגמטי
אלא ,  שא	 ברצוננו להסביר לא רק את המעמד הדקדוקי של משפטי	נראה לכ�. שהגבלה זו מסבירה

, ר בי� מבנה המשפט לתפקיד אותו הוא עשוי למלא בתקשורת ממשית בי� דוברי	את הקש, ובמיוחד, ג	
הקלאסית של את מה שאינדקסי	 מייצגי	 בתיאורייה , ו או אחרתברמה ז, אי� ברירה אלא לשמר
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