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 הרהורי סיכום

  החברה של הרחב בהקשר ייחודית תופעה היהודית בחברה הידע בהתמקצעות לראות שיש היא המחקר של העיקרית מסקנתו

 – 'נתאחר שבואו אירוע'כ היהודית בחברה ההתמקצעות מופיעה ,ואיטית ארוכה שהייתה ,הנוצרית דמותה לבת בניגוד .האירופאית

  עיקרו את תופס אני וטריטוריאלית פוליטית ריכוזיות של בהעדרן ,כן על יתר .שונים פוליטיים בזעזועים שלוותה פתאומית כמעט תמורה

  .מקומיים דימויים לטובת שושלתיים דימויים של בזניחה המאופיינת ,עצמם המלומדים של הידע בטענות כתמורה זה תהליך של

  בהם העירוניים המרחבים את לדמיין פנו הם ,זאת במקום .סמכותם לביסוס כמקור אבותיהם על להסתמך עוד יכלו לא שונים מלומדים

  דימויי .אחר ולא זה במקום מתהווה שהיא מפני דווקא כוחה את השואבת סמכות טענת ,כלומר – מקומית לזהות חדשים כמוקדים חיו

   .תדיר משתנה בעולם זהותם על להגן ובכך ,חיו שבקרבתן הבורגניות הקהילות עם מגעם את לווסת למלומדים אפשרו החדשים הידע

 הרקע למחקר ומטרתו

 האירופאית החברה עברה 12-ה המאה של השנייה מהמחצית החל

  לכלכלת ביתית מכלכלה המעבר בצל .בקורותיה תקדים חסרי שינויים

  בארגון עמוקה מבנית תמורה המתפתחת העיר של בתחומיה חלה ,שוק

  מסגרות לטובת משפחתיות שושלות של בזניחה שהתבטאה ,הידע

  זה שינוי של המובהקת תוצאתו .האוניברסיטאות – חדשות מוסדיות

  החדה החלוקה על המיוסד ,חדש מזן למדני מרחב של היווצרותו הייתה

  אפוא הייתה הלמדנות של התמקצעותה .להדיוטות מומחים שבין

  סמליים ממדים גם כללה היא ,ברם .ממשית ופוליטית חברתית תמורה

  דימוייו ,תכניו על הידע של מחודשים המשגה באופני שהתבטאו

  מסוימות פנים ולבחון לנסות היא הנוכחי המחקר של מטרתו .ויומרותיו

  חברת על רישומו את המתואר ההתרחשויות מכלול הותיר שבהן

   .היהודית המיעוט

 מהלך המחקר

  המופיע ,למדי ושכוח חריג ,אחד סיפור עומד עיוני במרכז

-היהודי המלומד ששלח ביקורתית אגרת בשולי

-ב (1328 אחרי-1286) קלונימוס בן קלונימוס פרובנסלי

  הסיפור .(1345-1280) כספי אבן יוסף ,ידידו אל 1318

 ,הוהנשטאופן השני פרידריך בין שהתנהלה שיחה מתאר

 'ר לבין (1250-1194) הקדושה הרומית האימפריה קיסר

  המתרגם ,(1232-1165 ,ת"רשב) תיבון אבן שמואל

  טעמה סביב שנסבה ,לעברית 'הנבוכים מורה' של הנודע

  אזכורים בהעדר ,לטענתי .אדומה פרה מצוות של

  את לקרוא ניתן לא ,שונות תיארוך בעיות ובשל קודמים

 להבינו יש ,זאת במקום .מהימן היסטורי כתיעוד הסיפור

  .מחברו-מוסרו של העצמית לתודעתו ספרותי כייצוג

  קרוב עיון מתוך הסיפור מתפרש המאמר לאורך ,לפיכך

 בהם ,מעוגן הוא בהם השונים התרבותיים בהקשרים

 העתקת' סיפורי ,המצוות לטעמי הפילוסופית הפרשנות

   .ועוד הרנסנס ניצני ,נוצרי-היהודי הפולמוס ',החכמה


