טסן המירח ימחכמת ישראל

 %ר  ~%תח ומיק
התפתחות מחקר יהדות ספרד והמזרח
נעם סטילמך

תהא זו לשון המעטה לומר שמחקר יהדות ספרד וארצות המזרח התרחב והתפתח בישראל
ובעולם מאז הקמת " המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח " במשרד החינוך והתרבות ,

לפני עשרים וחמש שנה  .הקמת המרכז היתה אמנם תוצאה של התגברות העניין האקדמי
ביהדות ספרד והמזרח מאז שנות החמישים של המאה העשרים  ,אולם דומה שמאז הקמתו
תרם המרכז עצמו רבות להתפתחות זו  .כמו כן היתה הקמת המרכז תגובה לדרישה

הולכת וגוברת להטמעת המורשת הספרדית -המזרחית במערכת החינוך הישראלית ובזהות

החברתית בישראל.

מזוורה חקי המזיח וחרמת ישיאל
עד למחצית השנייה של המאה העשרים הלך רוב המחקר שהוקדש ליהודי העולם המוסלמי
בדרכי חכמת ישראל של המאה הי " ט ועסק בהיסטוריה  ,בספרות ובפילוסופיה של ימי
הביניים  .התרבות היהודית הערבית  ,אמנם רק בתקופה הקלסית של ספרד המוסלמית

(  , ) % 250 - 850היתה אחד ממוקדי המחקר הבולשים של חכמת ישראל .כך גם היבטים
היסטוריים ותרבותיים של יהדות ספרד עד משבר השבתאות  ,קרוב למאתיים שנה לאחר

הגירוש מספרד ופורטוגל  ,בארצות המזרח והמערב שבהן התקיימו קהילות יהודי ספרד .
עבור חוקרי חכמת ישראל ממרכז אירופה  ,הקיום היהודי בעולם האסלאם של ימי

הביניים סימן את אחת מנקודות השיא בהיסטוריה של הגלות .

1

מלומדים אלה פרסמו

אמנם טקסטים יהודיים -ערביים ויהודיים -פרסיים מן העת החדשה  ,אולם מתוך עניין
פילולוגי  ,ולרוב לא מתוך עניין היסטורי וסוציולוגי בקהילות יהודי ספרד בעת החדשה
( ובמאה הי " ט )  .היסטוריה יהודית מודרנית התקיימה רק בהקשר האירופאי של השכלה ,

רפורמה דתית  ,אמנציפציה ואנטישמיות ; ומאוחר יותר שואה וציונות  .תיאורים של
קהילות יהודיות בצפון אפריקה ובמזרח התיכון בתקופה זו נמסרו לרוב על ידי נוסעים ,

*
1

תירגם מאנגלית

אסף גברו .

על מקומה של יהדות ארצות האסלאם בימי הבעיים בהיסטוריוגרפיה של חכמת ישראל ראו סטילמן ,
מפגש .
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ע " ד גויטיין ומרי עמרם יחיא קורח
ואלה משמשים עד היום מקור עיקרי למידע אתנוגרפי והיסטורי  ,למרות הבעייתיות של

הסוגה  ,בשל חסרונם המצער של מחקרים מדעיים  .ספרות זו  ,שכתבו אירופאים בעלי

תודעה אירופוצנטרית  ,סייעה לעתים לאישוש הדימוי של היהודים הלא -מערביים .
יוצא מכלל זה של חוסר העניין האקדמי ביהודי ארצות המזרח היה המחקר האתנוגרפי
שהקדישו מספר מלומדים בתקופת המנדט ליהודי תימן  .ההתעניינות ביהודי תימן נבעה
בחלקה מהמשיכה הרומנטית של הציונות האירופאית ל " תימנים האקזוטיים "  ,מאז

שהחלוצים הראשונים פגשו בהם בארץ ישראל במאה הי " ט  -יהודי תימן נתפסו כיהודים
אותנטיים מן העת העתיקה  .אפילו מלומד " יקה " נבון כשלמה דב גויטיין  ,אשר נמנע בדרך
כלל מהפרזות רומנטיות  ,כינה את יהודי תימן " היהודיים והערביים מכל

היהודים " .

2

( גויטיין התוודה בפני בעבר כי המשיכה שלו ליהודי תימן החלה בתקופת ילדותו בגרמניה ,
כאשר ראה תמונות שלהם שהופצו על ידי ארגון יהודי פילנטרופי  ) .היו אלה גויטיין
המזרחן ואריך בראואר

) BIauer

 , ( Erjchהאנתרופולוג בעל ההשכלה המזרחנית  ,שערכו

מחקר היסטורי ואתנוגרפי חלוצי על יהודי תימן בתקופת המנדט ; גויטיין המשיך במחקריו

גם לאחר קום המדינה  .השניים פרסמו את מחקריהם המדעיים בשפה שבה רכשו

2

גויטייל אמר זאת בעל פה פעמים רבות  -ראו למשל  ,הטל  ,ביבליוגרפיה  ,עמ '  . xxiiiעל יחסם של
החלוצים  ,ואנשי תנועת העבודה ליהודי תימן ראו  :קמון  ,יחסה ; קמון ,

העלייה .

מחקר המזרח לרב  -תחומיות
את השכלתם האקדמית  ,השפה הראשונה של חקר המזרח המסורתי -
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גרמנית ' .

קהילות ספרדיות ומזרחיות אחרות  ,בארץ או בגולה  ,לא זכו לתשומת לב דומה בקרב

החוקרים בארץ ישראל המנדטורית או במרכזי מחקר אחרים באותה תקופה .
על כן ראויה לציון ההתעניינות שגילו אתנוגרפים ובלשנים צרפתים  ,יהודים ולא

יהודים  ,מסוף המאה הי " ט ועד למחצית המאה הכ '  ,בשפות ובתרבות של היהודים שחיו
במושבות הצרפתיות שבצפון אפריקה  .חוקרים אלה  ,ובהם כמה מהמלומדים הבולטים
בצרפת  -בלשנים כגון מרסל כהן

Cohen

 , ( hfarcelלואי ברונו

קולן  ; ( t3 eorges ColjflJאתנוגרפים~ כגון ז ' אן גולבאן
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והיסטוריובים כגון

ח ] ס0ז )  ,רובר ריקאר  , ( Robert Ricaraאנרי טראס

"
רוז ' ה לה  -טורנו

) ( Henri Terrasse

וז ' ורז '

Jeanxte

) Roger ~Le

וקלוד מרטין

"
ערכו מחקרים יסודיים שהוקדשו לנושאים יהודיים  ,ולרוב עסקו
( ת1חב- ( Claaae % 4
~
ביהודים אף במסגרת מחקריהם הרחבים על צפון אפריקה  .חוקרים של ימי הביניים  ,כגון
ז ' ורז ' ויידה

 , ( t3 eoעסקו גם בנושאים יהודיים מתקופות מאוחרות יותר .

) Yajaa

4

~ges

סקרנות מדעית אמיתית בשילוב עם תועלתנות הניעו את החוקרים הצרפתים לחקור

ולהבין את האוכלוסיות שהיו נתונות לשליטת צרפת ; רבים מן החוקרים שימשו בזמן
כלשהו בתפקידים שונים במינהל ובחינוך הקולוניאליים .
כאשר אנו מתבוננים במחקרים אלה לאור התקופה והרקע החברתי והפוליטי שבהם
הם בכתבו  ,אנו יכולים לזהות בהם את ההקשר ההיסטוריוגרפי המתאים  ,בלי לפגום

בערכם ( א-פריורי ) כמבקרים שמאלנים רדיקליים ; אידאולוגים של התקינות הפוליטית ,
כגון אדוארד סעיד  ,לא יסכימו עם מסקנה זו .

5

עבודותיהם של חוקרים צרפתים אחדים מהתקופה הקולוניאלית  ,ובמיוחד היסטוריונים
לא  -יהודים  ,משקפות דעות קדומות אנטישמיות מובהקות ; מחקרים אחרים  ,שנערכו על

ידי חוקרים יהודים  ,נועדו לקעקע דעות אלה  .מאידך  ,עבודותיהם של חוקרים לא -

יהודים רבים משקפות דרגה גבוהה של אובייקטיביות מדעית .
ירידה של ממש ניכרת בכמות  ,אם כי לא באיכות  ,של המחקרים אודות יהודי צפון

אפריקה בשנים שלאחר היציאה הצרפתית מהמגרב  -עובדה זו מבליטה את הקשר של

המחקרים למאמץ הקולוניאלי .

3

4

ראו  :גויטיין  ,ימניקה ; בראואר .
ביבליוגרפיה .

לתיאור מפורט של מחקריו של גויטיין על יהודי תימן ראו הטל ,

במקום לציין את מחקריהם של מלומדים אלה אני מפנה את הקורא לביבליוגרפיות המפורטות של

הטל ( יהודי צפון אפריקה ) ודלויה  .ההתעניינות של צרפתים ביהודי צפון אפריקה קודמת לתקופה
הקולוניאלית בשל התפקיד של היהודים בתיווך בין הצרפתים לבין האוכלוסייה המוסלמית המקומית .
המזרחן הצרפתי הנודע הברון אנטואן איזק סילבסטר דה  -סאסי
Sacy

) Baron .Antoine Esaac S lvestre

מצא לנכון לכלול טקסטים
 , ( deאשר היה אבי החקר המודרני באירופה של ארצות ערב ,
~

בערביתיהודית מארצות המגרב ב ~ ( Chrestomathie .Arabe -פריס  , ) 1806כפי הנראה משום שלשון
זו היתה מקובלת במסחר ובקשרים הדפלומטיים בין אירופה לארצות המגרב .
5

ראו סעיד .
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הצרפתים המשיכו את המסורת הגדולה של חקר המגרב גם לאחר התקופה הקולוניאלית
מטעמים היסטוריים ואסטרטגיים  ,אולם יהודי המגרב שוב לא זכו לתשומת הלב כבעבר ,

,

היות שלא היו נחוצים עוד ל-צ" 1עאם לש,עאש ( " היצירה הצרפתית " ) ול-

( " השליחות התרבותית " ) .

6

:

mission

מלבד זאת  ,קבלת העצמאות במרוקו ובתוניסיה

( ) % 956

ובאלג' יריה (  , ) % 962הביאה להגירה מואצת של האוכלוסייה היהודית מארצות אלה .
בשני העשורים שלאחר היציאה הצרפתית מצפון אפריקה קיימו שלושה חוקרים
צרפתים  ,שפעלו בנפרד זה מזה  ,את מסורת המחקר של יהודי המגרב בכמות

ובאיכות :

הסוציולוגית דורים בנסימון -דונאת  I) onathפ0מל5 8085א0ט ) באוניברסיטה של פריס
מס '

12

ובמרכז הלאומי למחקר~ מדעי (  % 5אש )  ,הפילולוג וחוקר ההיסטוריה

האינטלקטואלית חיים זעפרני

) ( Haina Zafran
~

באוניברסיטה של פריס מס '  , 8והבלשן

דוד כהן מבית הספר הגבוה ללשונות המזרח החיות
: iivantesאשר נקרא כיום
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חוקרים אלה היו המבשרים ( ובמקרים אחדים גם המורים ) של מספר רב של חוקרים
צרפתים שעסקו ביהודי המגרב  ,אשר רבים מהם בעצמם היו מהגרים מצפון אפריקה  ,או

בניהם של מהגרים  .בעוד שזעפרני וכהן ייצגו את המסורת הקלסית של המזרחנות הצרפתית ,
בנסימון  -דונאת מייצגת את המסורת הצרפתית של מדעי החברה  ,מסורת אשר רוב החוקרים
הצעירים ממשיכים

בה .

מחקר הצלה בהחילה ההגירה הגדולה של היהודים מאיצות
האסלאם
ההגירה של הרוב המכריע של יהודי ארצות האסלאם במהלך שני העשורים שלאחר
הקמת מדינת ישראל ולקראת סיום הקולוניאליזם האירופאי  ,היתה אחד משני הגורמים
שהשפיעו על המהלך הנוכחי של חקר יהודי ארצות האסלאם  .הגורם השני  ,בעל השפעה
רבה לדעתי  ,אם כי לא במובן של מהפך  ,היה מפעלו החלוצי של שלמה דב גויטיין
במחקר תעודות מגניזת

קהיר .

הגורם הראשון  ,התפזרות הקהילות היהודיות הוותיקות שהתקיימו בעולם המוסלמי ,
ובמיוחד בארצות ערב  ,גרם לתחושה של דחיפות בחקירת יהדות ספרד והמזרח  .התפיסה
היתה שיש לערוך מבצע הצלה על מנת ללמוד ככל שניתן על התרבות היהודית המסורתית
לפני שתרבות זו תיעלם לעד בכור ההיתוך הישראלי מחד  ,או תתבולל בתרבות הצרפתית

מאידך  .מכאן ואילך  ,שניים משלושת מרכזי המחקר של יהדות ספרד והמזרח  ,ישראל
וצרפת  ,היו גם יעדי ההגירה העיקריים של אוכלוסייה

6

7

זו .

שני מושגים אלה של האימפריאליזם התרבותי הצרפתי קיימים גם כיום במונח הפוסט  -קולוניאלי ,
התקין פוליטית  " ,פרנקופוניות " ) . ( Francophonie

לפרסימיהם ראו  :הטל  ,יהודי ? פון אפריקה ; דלייה .

מחקר המזרח לרב  -תחומיות
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חלק ניכר מעבודת ההצלה בישראל התמקד בתיעוד פולקלור וזיכרונות ובאיסוף
פריטים של תרבות חומרית  .רוב החומרים שנאספו בתקופה זו הופקדו בארכיונים
ובמוזיאונים אחדים  ,כגון ארכיון הסיפור העממי בישראל ( אסע " י ) שבחיפה  ,מכון בן -
צבי  ,הארכיון המרכזי לתולדות עם ישראל והמדור לתיעוד בעל פה במכון ליהדות

זמננו  ,שבאוניברסיטה העברית ; פריטים של תרבות חומרית נאספו במחלקה האתנוגרפית

במוזיאון ישראל ( פרט לארכיב בחיפה  ,כל המוסדות שוכנים בירושלים )  .רוב המאספים
של סיפורי העם שפירסמו דב נוי  ,הדה יזון ואחרים ,

ב " ספרי כיס " כמו הסידרה השנתית

" חודש חודש וסיפורו " ובכרכים גדולים  ,נדפסו בעברית ולא בשפות הדיבור היהודיות -

הערביות של המספרים  .למעשה  ,רוב הפולקלור נאסף ותועד בעברית על ידי מתעדים
שלא ידעו את השפות של העולים  .מתעד לשעבר סיפר לי כי לעתים נשלח יהודי ממוצא

מרוקאי לתעד בקרב עולים מתימן  ,וצבר ממוצא אשכנזי נשלח לתעד בקרב עולים ממרוקו .
אלה פני הדברים לרוב  ,ואפילו מתעדים שריאיינו את העולים בשפת המקור תרגמו את
הטקסט לעברית  .המתעדים התעניינו במוטיבים ובטיפולוגיות ולא בלשונות היהודים

ובמכלול התרבות שהובאו מארצות המוצא  .ממצאי האיסוף פורסמו בכתב העת " ידע
עם " ובבימות פופולריות כגון תכניות תרבות בקול ישראל  ,מאמרים לחיילים בכתבי
העת " במערכה " ו " מחניים "  ,תצוגות במוזיאונים ובמופעי פולקלור אותנטיים למחצה .

ההתמקדות בתיעוד תרבות עממית והתיעוד הלא -יסודי במידה מסוימת לא היו מקריים ,
לדעתי  ,אלא תוצאה של הגישה התרבותית והחברתית של המימסד הישראלי הוותיק

( " הוותיקים " )  ,אשר מצד אחד ראה את הטמיעה של יהודי המזרח בחברה הישראלית
כחלק ממטרת הציונות  -קיבוץ גלויות  -ומצד שני התייחס אל העולים בפטרנליזם
ומתוך חוסר קבלה שוויונית של תרבותם  .בעיני המימסד האשכנזי החילוני העולים
הספרדים והמזרחיים היו ( בלשון הוותיקים ) " דור המדבר " אשר יחלוף  .להם לא היתה

היסטוריה אמיתית כבר מאות שנים ; הם היו לכל היותר אובייקטים של היסטוריה ולא
שחקנים עצמאיים  .רוב המורשת הדתית והתרבותית של דור המהגרים מארצות המזרח
ומצפון אפריקה נתפסה על ידי שיכבת העילית של המימסד כנטולת איכויות משחררות .
( " איננו רוצים מדינת לוונטינית "  ,היה ביטוי שנשמע לרוב מצד שיכבת העילית השלטת .

)8

לדעת המימסד המתעד  ,שימור התיעוד של הפולקלור וחיי היום -יום של דור העולים

יאפשר להביט בעתיד לאחור בנוסטלגיה רחבת לב ( ואפשר גם מתנשאת ) על העבר אשר
הקידמה והמודרניות השאירו מאחור  .במובן זה הגישה הכללית של המימסד היתה כפי
הנראה דומה לגישה כלפי המורשת של העיירה המזרח אירופאית  ,אולם לאשכנזים ,
להבדיל  ,לא היה קשר רגשי ולא חיבה לארצות האסלאם ולתרבותן .

9

עלי לומר כי הבחנות אלה  ,הנוגעות לדרכי הביצוע של מחקרי ההצלה  ,לא נועדו
לגנות את תחום הפולקלור  ,אשר אני מוקירו ומכבדו ועוסק בו בעצמי  ,תחום אשר
8

ראו צמרת .

9

הרבה נכתב על העלייה הגדולה ועל היחס של המימסד הישראלי למהגרים  -ראו סטילמן  ,תגובות ,
עמ '

 , 68 - 66ומראי המקומות המצוינים בהערות .

68

ן

נעם סטילמן

תרומתו לחקר היהדות והמזרחנות מוכרת היטב  -החוקרים המעורבים בתיעוד הזיכרונות
ובאיסוף פריטי התרבות החומרית עשו עבודתם נאמנה ותרמו רבות למחקר  .אולם אני
סבור כי בשנות החמישים והשישים ובראשית שנות השבעים של המאה העשרים רוב
המזרחנים וחוקרי היהדות במסורת חכמת ישראל לא התייחסו לפולקלור ברצינות הראויה
ולא החשיבו אותו לתחום לימוד מחמיר

ויוקרתי .

10

היכרות כללית עם האתנוגרפיה הספרדית המזרחית נחשבה נחוצה גם בשני העשורים
הראשונים להקמת מדינת ישראל  ,כדי להבין טוב יותר את המהגרים ולהתמודד עם

הצרכים החברתיים והחינוכיים שלהם  .החוברות המשוכפלות על מנהגים  ,מנהגים דתיים
והיבטים אחרים של התרבות העממית  ,אשר כתבו אברהם שטאל ואחרים נועדו  ,בין
היתר  ,למחנכים ולעובדים סוציאליים .

11

אולם בעת ההיא התופעה של הגירה  ,קליטה

ושילוב  ,בהקשר הרחב  ,היתה בעלת חשיבות עליונה בחקר מדעי החברה בישראל -

דבר זה בולט במיוחד בעבודתו רבת ההיקף של שמואל נח אייזנשטדט  ,אשר היה באותה
עת דמות מרכזית במדעי החברה בישראל.

12

כל שהיה נחוץ למחקרים אלה היה מעט

רקע אתנוגרפי  .יש להודות כי הגישה המוגבלת לחקר התרבות הספרדית המזרחית
בתקופה זו היתה גם תוצאה של הדחיפות של המחקר בשל מספרם הרב של המהגרים
והתפלגותם לקבוצות שונות  ,וכן בשל האמצעים המוגבלים שעמדו לרשות

החוקרים ;

אולם אני סבור שהיה זה לכל היותר גורם משני  ,בעוד שהגורם הראשון היו תפיסות
התרבות המושרשות היטב של המזרח לעומת המערב .
כך  ,תחושת הדחיפות והמאמץ הרב שהושקע בחקר התרבויות היהודיות המסורתיות
לפני שייעלמו כוונו לחקר הפולקלור וחיי היום  -יום  .ספרויות דתיות וחילוניות  ,בכל

גוניהן  -ספרות יפה  ,פילוסופיה או עיתונות  -לא נחשבו ראויות לציון בהשוואה לספרות
היהודית הערבית של " תור הזהב " של יהודי ארצות האסלאם  .המאמר הארוך והמלומד
באנציקלופדיה יודאיקה ,

Ljteratare

80 -Arabjcנמ , 7כרך  , 10טורים  , 423 - 409אשר

נכתב בידי חוקר ידוע מן המסורת המזרחנית ומשקף את הגישה של הזרם המרכזי בחקר
היהדות משנות החמישים עד תחילת שנות השבעים  ,מסתיים בטענה המפקיעה את
הספרות שנכתבה לאחר התקופה הקלסית של יהודי ארצות האסלאם מכל

חשיבות :

לסיכום  ,יש לציין כי חיבורים יהודיים בשפה הערבית המשיכו להופיע עד שהקהילות
היהודיות בארצות דוברות ערבית חדלו להתקיים  .אולם יש להודות כי ליצירות
10

זכורה לי היטב תגובתו של מזרחן ישראלי ידוע  ,כאשר נודע לו שרעייתי המנוחה ושותפתי למחקר ,
ידידה כלפון סטילמן  ,החליטה לכתוב את עבודת הדוקטור שלה בתחום של מזרחנות ולא בתחום
של פולקלור  ,שבו עסקה בתואר השני  " :עכשוי  ,הוא אמר  " ,היא תעסוק במחקר

מדעי אמיתי " .

יש

לציין שבחקר היידיש  ,להבדיל  ,הפולקלור זכה להערכה רבה  ,אולי משום שאחרי מלחמת העולם
11

השנייה  EVOוחוקריה עברו לניו  -יורק ולא לישראל .
לפרסומים ~
אלה יש ערך רב  ,אולם מבחינה מתודולוגית ומושגית הם אינם מתקדמים כמו פרסומי
המכון לחקר הטיפוח בחינוך בבית הספר לחינוך באוניברסיטה
המכון

12

העברית ; כדוגמה לפרסום של

לחקר הטיפוח בחינוך ראו וייל.

ראו  :אייזנשטדט  ,יהודי המזרח ; אייזנשטט  ,היבטים סוציולוגיים ; אייזנשטט  ,קליטת מהגרים .

מחקר המזרח

לרב -תחומיות ן

69

אלה ערך מועט  . . .נראה כי להשכלה האירופאית  ,אשר מסוף המאה הי " ט החלה
להיות מורגשת בספרות הערבית  ,כשם שהיתה מורגשת בספרות היהודית באירופה ,
לא היה חלק בחיים האינטלקטואליים של יהודי

המזרח .

13

חוסר העניין הכמעט מוחלט ביצירה היהודית הערבית הקדם -מודרנית והמודרנית  ,לא
תואם ליחס ליצירה הספרדית היהודית וליצירה הפרסית היהודית  ,במיוחד מחוץ לישראל,
היות והספרות הספרדית והספרות הפרסית נוצרו בדרך כלל בשלהי ימי הביניים ובראשית
העת החדשה  .כך  ,לשם השוואה  ,יותר מחצי מן הערך

ס ] טזב ] ס ) ] 1

מנ ] 51סע 0 -סטע , 7אשר

נכתב באנציקלופדיה יודאיקה על ידי המזרחן הגרמני האמריקני וולטר פישל
schel

) Walter

 , ( Fכרך 0ן  ,טורים  , 439 - 432מוקדש לספרות מן המאה הי " ז ועד למאה העשרים .

14

~
בארצות הברית  ,בסוף שנות השישים ובראשית שנות השבעים  ,ערכו שמואל ארמיסטד

 ( SanEellArajsteadוירסף סילברמן )  ( JoseVh Sjlvernlanמחקר חשוב על שירה בלדינו
.

~בימי הביניים ובעת החדשה  ,והרברט פייפער טסק ע

ללימודים פרסיים  -יהודיים  ,כולל העת החדשה .

"

15

( Herbert

פנה מלימודים איראניים

בתקופה זו היתה ארצות הברית למרכז

המוביל בחקר לדינו  ,פרסית -יהודית  ,ויהודית נאו -ארמית .
הכתבים המרשימים של יהודים מכל רחבי העולם הספרדי המזרחי  ,אשר נכתבו
בצרפתית  ,לא זכו לכל התייחסות בתקופה זו באף אחד ממרכזי המחקר  .מאז המאה הי " ט
היתה השפה הצרפתית כלי ביטוי עיקרי של יהודי הבלקן  ,הלוואנט וצפון אפריקה ,

הודות למאמץ החינוכי הנרחב של חברת " כל ישראל

חברים " ) Alljance IsraElite

 , ( Vniverselleאשר הקימה את בית הספר הראשון שלה בעולם המוסלמי בשנת . % 862
רוב העיתונות היהודית וכתבי העת שפורסמו במצרים ובמגרב היו בצרפתית ; ספרות
יפה וספרות אינטלקטואלית נכתבו על ידי יהודים בצרפתית  ,אך עוררו עניין אקדמי
מועט באותה תקופה  .הסבר חלקי לכך אפשר למצוא לדעתי בעוינות ההדדית והממושכת

שהיתה בין כי " ח לבין הציונות  ( .יש לציין כי המחקרים החשובים על כי " ח נכתבו בארצות
הברית

ובצרפת ) 16 .

חיים זאב הירשברג סבר כי החינוך הצרפתי של ספרדים מזרחים

רבים העניק להם את מה שהוא כינה " עליונות אירופאית
היהודי הלוואנטיני חסר

המולדת הרוחנית " .

17

מזויפת "

ויצר את " הטיפוס

בוז גלוי זה למרכיב הצרפתי המשמעותי

13

ראו הלקין .

14

ראו פישל  .למרות שפישל היה בראש ובראשונה חוקר ימי הביניים  ,הוא עסק גם ביהדות איראן
בעת החדשה  ,וכן ביהדות הודו  .שונה ממנו הערך " לדינו " באנציקלופדיה יודאיקה ( ראו לזר ) ,

העוסק בעיקר בבלשנות ורק חלקו הקטן מוקדש לספרות  .רוב הערך מוקדש לימי הביניים ולראשית
העת החדשה ( כרך  , 10טורים  , ) % 350 - % 342ואילו למאות הי " ט והכ ' הוקדשה רק סקירה קצרה

( טורים  , ) 135 % - 1350שנכתבה על ידי הנרי נוטל ( ראו גוטל ) .
5נ

ראו  :ארמיסטד וסילברמן  ,בלדות ; ארמיסטד וסילברמן  ,בלדות מבוסניה ; פייפער  ,ביבליה ; פייפער ,

החומש ; פייפער  ,התורה  .שלושת החוקרים אלה פרסמו מחקרים רבים בשני העשורים הבאים .
16

הדוגמאות הבולטות הן  :גרדנר  -רולנד ; לסקר ; רודריג ; שורקי .

17

ראו הירשברג  ,הקהילות  ,עמ '  . 220לדוגמה נוספת של חוקר המבטל את ערכה של חברת " כל

ישראל חברים " ראו כהן  ,עמ '  . 106תולדות היחסים בין הציונות ו " כל ישראל

חברים " טרם

נכתבו .

 ] 70נעם סטילמן

בתרבות הספרדית המזרחית המודרנית  ,לא יכול היה לעודד מחקר אקדמי של המחשבה

והיצירה הספרדית מזרחית בשפה הצרפתית בשנות החמישים והשישים בישראל .
המוניטין הבינלאומי הגדל והולך בשנות השישים והשבעים של הסופר היהודי יליד
תוניסיה אלבר ממי
קטאן

) hfemnli

)  Kattanותשנא )

 , ( Albertשהיגר לצרפת  ,של הסופר יליד עיראק נעים

מקנדה בשנות השבעים והשמונים  ,ושל הסופר א " ב יהושע  ,יליד

ישראל  ,אשר עוסק בנושאים ספרדיים  ,בשנות השמונים והתשעים  ,תרמו רבות  ,להערכתי ,
להגברת העניין ביצירה היהודית הספרדית בת זמננו באירופה ובצפון אמריקה  ,ולבסוף
גם בישראל .

18

ההיסטוריה הפוליטית  ,החברתית והאינטלקטואלית  ,של יהודי ספרד והמזרח  ,לא
היתה חלק ממפעל מחקרי ההצלה המוקדם  ,פשוט משום שליהודים אלה לא היתה היסטוריה
ראויה להצלה  .הנחה זו משתקפת בשני הכרכים של ההיסטוריה של יהודי צפון אפריקה
מאת הירשברג  ,שיצאו לאור בעברית בשבת

% 965

ותורגמו לאנגלית מאוחר יותר ; המהדורה

האנגלית היא המצוטטת לרוב  .ספר זה  ,אשר בכתב לאורה של מסורת המזרחנות האירופאית
וההשכלה של חכמת ישראל  ,עשיר בפרטים על ימי הביניים ועתיר דיונים פילולוגיים ,
אך מקדיש רק מעט יותר מעשרים עמודים למאה העשרים ( אף המאה הי " ט לא זוכה
לתשומת לב של

ממש ) .

19

חוסר האיזון הבולט בייצוג ההיסטורי של הירשברג לא נבע

מחוסר היכרות עם ההיסטוריה המודרנית של צפון אפריקה או מאי  -הכרת המחקרים

החשובים הדנים בתקופה זו  ,כפי שעולה בבירור מהביבליוגרפיה שלו  .הירשברג ביקר
במגרב בשנת

% 955

וכתב תיאור מאלף של מסעיו  ,אשר מגלה יותר מטפח מהגישה

התרבותית וממערכת הערכים שלו כציוני דתי וכמזרחן

אירופאי .

20

כבגד ההתעלמות האקדמית מההיסטוריה הפוליטית  ,החברתית והאינטלקטואלית
של יהודי ספרד והמזרח בשנות החמישים והשישים  ,יש להזכיר את עבודותיהם של
מלומדים אחדים מקהילות שונות  ,אשר במקרים אחדים היו חובשי בית המדרש ובמקרים

אחרים משכילים אשר לא זכו להשכלה אקדמית  -והכוונה בעיקר לר ' יוסף קאפח
מתימן ולאברהם בן יעקב מעיראק .

21

למרות ששבי חכמים אלו  ,וחכמים אחרים  ,לא

רכשו השכלה אקדמית  ,הם ( ובמיוחד ר ' יוסף קאפח ומהדורות המקורות שערך ) ערכו
מחקרים בסטנדרטים מחקריים גבוהים  .בקטגוריה זו יש להזכיר גם עבודות אינדיבידואליות
וקיבוציות בסוגה שהצרפתים מכנים

18

- timoignage

עדות של אנשים שהיו בוכחימ

הרומן האוטביוגרפי הראשון של ממי  ( La sratae de sel ,נציב המלח ) הופיע בפריס בשנת
ותורגם לאנגלית כבר ב  ; 1955 -תרגום עברי הופיע רק ב - 1964 -

% 953

ראו ממי  .גרסת טלוויזיה של

הרומן  ,באורך של שעה  ,הופקה בשנת  1980על ידי חיים שירן  .הרומן האוטוביוגרפי של קטן ,
 Ftdieu Ba yloneהופיע במונטריאול בשנת  % 975ותורגם לאנגלית שנה אחרי כן ; ככל שידוע לי
רומן ~
זה לא תורגם לעברית .

.

19
20

21

ראו הירשברג  ,תולדות .לביקורת על הספר ועל תרגומו לאנגלית ראו סטילמז  ,חקר צפון אפריקה .
ראו הירשברג  ,מארץ .
ראו  :בן יעקב  ,בבל; קאפח  .ספרים אלה מסמנים את תחילת מפעלם הספרותי של מלומדים אלה .
בן יעקב כתב עבודת דוקטור בשגות השמונים  -ראו בל יעקב  ,הודו -

מחקר המזרח לרב  -תחומיות

ן
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באירועים היסטוריים בקהילתם ; בדרך כלל היו אלה עדויות הקשורות למלחמת העולם
השנייה  ,התנועה הציונות בארצותיהם והעלייה לארץ  22 .לעתים קרובות הקהילות עצמן

מימנו את המחקר  ,כך במקרה של הספר " יהדות לוב "  ,אשר הופיע בשנת . 1960

23

דגש

היסטורי זה מובן היטב  ,מכיוון שהוא תואם לזרם ההיסטוריוגרפי הלאומי בישראל וממקם
את עדות המזרח במסגרת הלאומית  .לאחר עשור נוסף הפכו תולדות הציונות במזרח
התיכון ובצפון אפריקה להיות נתיב מחקרי חשוב בישראל  ,ובמידה פחותה גם בצרפת
ובארצות הברית ; תמורה זו באה לידי ביטוי בעבודות גמר ובדיסרטציות  .אף קורות
היהודים בבלקן  ,בצפון אפריקה ובעיראק  ,במלחמת העולם השנייה  ,זכו לתשומת לב
רבה  ,משום שנסיונותיהן של הקהילות האלה במלחמה משתלבים באחד מהנושאים

הבולטים בסיפר ( הנרטיב ) ההיסטורי היהודי בזמננו .

נקודה המפנה בשנות השבער  -משגיוס חדשות  ,נתיבים חדשיט
בשנות השבעים של המאה העשרים התרחש מפנה בהתפתחות מחקר יהודי ספרד והמזרח

בעולם כולו  ,מפנה אשר נבע מגורמים אחדים והוביל לכיוונים שונים  .הופעת חוקרים

צעירים בישראל  ,בצרפת ובארצות הברית ; זרמים חדשים ושיטות חדשות של מהקר
בעולם האקדמי ; וכן הכרה מחודשת של המימסד הישראלי  ,אשר היתה בחלקה תוצאה
של הלחץ החברתי שהפעילו אנשי עדות המזרח  ,ובמיוחד הקהילה הרחבה והדומיננטית
של יהודי המגרב  " .משגב

ירושלים "

( המכון לחקר מורשת יהדות ספרד

והמזרח )

באוניברסיטה העברית  " ,המרכז לחקר יהדות צפון אפריקה " שבמכון בן  -צבי  " ,המרכז

למורשת יהדות בבל" ו " מכון המחקר על התנועות הציוניות והחלוציות בקהילות מזרחיות
וספרדיות " שב " יד טבנקין "  ,נוסדו כולם בין שנת

לשילוב מורשת יהדות ספרד

והמזרח "

1972

לשנת  . % 979להקמת " המרכז

במשרד החינוך והתרבות  ,בשנת  , 1977יש

חשיבות ייחודית באותה תקופת מפנה  ,לא רק משום שהמרכז הסדיר מימון ממשלתי
למחקר והוראה ברמות שובות  ,אלא גם משום שהקמת המרכז מבשרת הכרה מחודשת
במעמדן של ההיסטוריה והתרבות הספרדית המזרחית ביצירת הזהות הלאומית הישראלית
מרובת השורשים  .בעקבות הקמת מרכזי המחקר החדשים התקיימו הכנסים הבינלאומיים
הגדולים הראשונים בישראל ,כגון הקונגרס לחקר יהדות צפון אפריקה במכון בן -צבי

בשנת 977ן  ,והקונגרס הבינלאומי הראשון לחקר יהדות ספרד והמזרח ב " משגב ירושלים " ,

ב . 1978-

22

24

לדוגמה לסוגה זו ראו צדוק  .ספרות העדויות נכתבה גם על ידי אנשים שלא היו שייכים לקהילה ,
כגון שליחים  ,אשר נכחו באירועים המתוארים  .וראו

23

למשל גרינקר .

ראו יהדות לוב ; ספר זה יצא לאור בהוצאת ועד קהילות לוב בישראל .לדוגמה של סוגה זו בתקופת

המנדט ראו שבות תימן ; ספר זה יצא לאור בהוצאת " מתימן לציון " .
24

בספרד התקיים כנס בינלאומי על חקר יהדות ספרד קודם לכך  -ראו חסן .
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כמו כן התקיימו כנמים קטנים  ,בישראל ובעולם  ,כגון הכנס הבינלאומי ליחסי יהודים
ומוסלמים בצפון אפריקה במאות הי " ט והכ ' אשר התקיים בסננק

) Sinanqae

, (Abbaye de

צרפת  ,בחסות המרכז הלאומי למחקר מדעי )  ( CNilSבצרפת ומכון בן -צבי  ,בשנת . % 9 78
בעשורים הבאים התקיימו כנסים דו -לאומיים רבים בצרפת  ,בריטניה  ,ספרד וארצות
הברית  ,אשר זכו למימון ממוסדות מקומיים ומהארץ  .אירועים אלה משכו חוקרים מהעולם
כולו  ,והניחו את היסודות לשיתוף פעולה של מוסדות מחקר וחוקרים עצמאיים  .רבים
מכנסים אלה  ,ובכללם השלושה שהזכרתי  ,הניבו כרכים אחדים של מחקרים 25 .
מחקר אלה מהווים במה נדיבה לפרסום מחקרים  ,אולם קהל הקוראים שלהם מוגבל.

קובצי

הופעת כתב העת " פעמים " בשנת

% 979

הבטיחה במה קבועה לפרסום תמציתי של המחקרים

החדשים ביותר עבור קהל הקוראים המלומד  .התבנית והרב  -תחומיות של כתב העת
מבחינים אותו מכתב העת הנוסף של מכון בן  -צבי  " ,ספונות "  ,אשר נושא אופי מונוגרפי

וגישה מזרחנית מסורתית  .כמו כן שונה " פעמים " בגישתו החדשה מכתבי עת אחרים של
מדעי היהדות  ,כגון " תרביץ "  ,העוסקים אף הם בנושאים ספרדיים

מזרחיים .

הקמת מוסדות המחקר והכנסים בסוף שנות השבעים ובתחילת שנות השמונים תרמו
לרב  -תחומיות חדשה בשטח המחקר  .בתקופה זו היה מספר החוקרים בעולם עדיין קטן
יחסית  ,אולם היתה הרגשה של התלהבות ורוח צוות חדשה  ,ודחיפה חזקה לאנתרופולוגים ,
היסטוריונים  ,בלשנים וחוקרי ספרות השוואתית להכיר זה את עבודתו ושיטות מחקרו

של זה ; ואף במסגרת תחומי המחקר  ,למומחים לתקופות שונות ( ימי הביניים והעת
החדשה ) ולאזורים תרבותיים שונים ( מגרב  ,משרק  ,בלקן ) התאפשר מפגש ישיר  .למרות

ש " רב  -תחומיות " היתה מילה אופנתית בעולם האקדמי באותם ימים  ,היו אלה חוקרי
יהדות בדרך כלל  ,ובמיוחד חוקרי יהדות ספרד והמזרח  ,אשר מימשו את החזון שרבים
הטיפו לו  .כך לדוגמה  ,הגל החדש של המחקרים שנערכו על ידי אנתרופולוגים חברתיים
צעירים מישראל  ,אשר רבים מהם למדו אצל מקס גלוקמן

( ת1הזוסע)31

 ( hfaxבמנצ ' סטר ,

התמקדו בקהילות מהגרים מסוימות  ,והיו בעלי אוריינטציה אתנוגרפית והיסטורית חזקה

יותר מאשר החוקרים הסוציולוגים הכלליים הקודמים  .מחקרו של הרווי גולדברג על
הקהילה הלובית  ,ומחקריהם העצמאיים והמשותפים של שלמה דשן ומשה שוקד על
קהילות המגרב  ,פרצו את הדרך לכיוונים החדשים במחקר

; 26

גולדברג ודשן במיוחד פנו

בהמשך עבודתם למחקרים היסטוריים וטקסטואליים  .י2
פנייה דומה לתשתית ההיסטורית בקרב חוקרי מדעי החברה התרחשה גם בצרפת
ובצפון אמריקה  .בזמן שהופיעו מחקריהם הראשונים של דשן  ,שוקד וגולדברג  ,ערכה

דוריס בנסימון  -דונאת אף היא מחקרים היסטוריים ואתנוגרפיים על יהודים שהיגרו

25

ראו  :מורשת יהודי ספרד והמזרח ; יהודי צפון אפריקה ; יחסי יהודים ומוסלמים .

26

ראו  :גולדברג  ,שוכני מערות ; דשן  ,מצביעים ; דשן ושוקד  ,המהגרים ; דשן ושוקד  ,דור

התמורה ;

שוקד  .מעניין לציין כי מורם גלוקמן לא הדגיש במיוחד גורמים היסטוריים  .דשן ושוקד למדו אצל
יעקב כ " ץ בירושלים לפני מנצ ' סטר  ,והרווי גולדברג למד בבית המדרש לרבנים בניו  -יורק .
27

ראו  :גולדברג  ,חיי

היהודים ;

דשן  ,ציבור ויחידים ; קורות לוב ויהודיה .

מחקרהמזרח לרב  -תחומיות
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מצפון אפריקה לישראל ולצרפת  28 .מחקרה הראשון  ,אשר נערך בשנות השישים  ,התמקד
בתולדות החברה היהודית

במרוקו .

29

בעזרת חבריה ביחידת המחקר במרכז הלאומי

למחקר מדעי ( 15אש)  ,ובמיוחד ז' ואל עלוש -בנעיון

 ( Joilleהמשיכה

( חס70בתche - 80
~

בנסימון  -דונאת לשלב סוציולוגיה והיסטוריה במחקריה על יהודי צפון אפריקה  ,וכך גם
הדור החדש של החוקרים  ,כמו האנתרופולוגית ז ' ואל בהלול

) EIahlovl

 , ) 706116אשר

למדה בצרפת והמשיכה את דרכה המקצועית בארצות הברית 30 .האנתרופולוג האמריקני
וולטר זנר ה8חח ( Walter 26פנה אף הוא לאוריינטציה היסטורית במחקריו האתנוגרפיים
על יהדות חלב  ,כאשר נעזר בספרי שו " ת כאחד ממקורותיו להבחנת שינויים חברתיים .

31

היה זה שילוב של כושר מחקרי ונכונות להשתמש במקורות כתובים  ,אשר הבחינו את
האנתרופולוגים והסוציולוגים חוקרי יהדות ספרד והמזרח מרוב האתנוגרפים העוסקים
בחקר חברות בצפון אפריקה ובמזרח התיכון  ,אם כי לא כולם .
ההפריה ההדדית של תחומי המחקר פעלה גם בכיוונים אחרים  .עבודתם של היסטוריונים
רבים בארצות הברית ובצרפת אשר חקרו את יהודי המגרב  ,השפיעה על האתנוגרפיה ,
הבלשנות ומדעי החברה באופן כללי  .העבודה המשותפת של הצוות הצרפתי  -האמריקני
של לוסט ולנסי
) Vaovjtch

) ( L~ cette Valensi

t

ההיסטוריונית של העת החדשה  ,ואברהם

יודוביץ '

 , ( Abrahanaהיסטוריון כלכלי של האסלאם בימי הביניים  ,על יהודי ג ' רבה ,

שילבה את מלאכת ההיסטוריון עם אנתרופולוגיה חברתית  .כך גם עבודתו של דניאל

שרוטר )  ( I] anjel Schroeterעל סוחרים יהודים ומוסלמים במוגדור  ,ועבודתו המשותפת
עם פול פסקון

) ascon

ע ) על יהודים ומוסלמים מהרי האטלס  32 .מחקריי בהיסטוריה

ש

ובתרבות של יהודי ~ "
צפון אפריקה והמזרח התיכון חייבים רבות לאתנוגרפיה  ,לבלשנות

החברתית ולסוציולוגיה .

33

רב  -תחומיות מודעת זו  ,אשר מסמנת את התפתחות מחקר יהדות ספרד והמזרח ,
איננה תוצאה של רוח הזמן בלבד  ,אלא חייבת רבות להשפעה של ספרו החשוב ביותר

של שלמה דב גויטיין ,1 Adediterranean Society ,

אשר הכרך הראשון שלו הופיע בשנת

 , 1967ושימש כדגם לאופן שבו היסטוריה חברתית צריכה להיחקר  .למרות שגויטיין היה
מזרחן השייך למסורת האירופאית הקלסית  ,הוא היה מלומד בעל שיעור קומה שנכון

היה לאמץ שיטות מחקר ותובנות ממה שפרנן ברודל כינה " המלאי המצוי של מדעי

החברה " .

34

כדרכם של מחקרים מונומנטליים רבים  ,החשיבות של

Afediterranean

ג

 Societyחורגת מגבולותיו  -יהודי ארצות האסלאם סביב הים התיכון מהמאה העשירית

28

ראו  :בנסימון-דונאת  ,המהגרים .

29

ראו  :בנסימון  -דונאת  ,האינטגרציה ; דונאת  ,האשה ; בנסימון  -דונאת  ,יהדות

30

ראו  :בהלול  ,אתנולוגיה ; בהלול  ,מנהגים ; עלוש -בנעיון ובנסימון .

31

ראו  :זנר  ,יהודי חלב ; זנר  ,יהודי סוריה  .כמו גולדברג  ,גם זנר למד בבית המדרש לרבנים בנוסף

מרוקו .

ללימודי אנתרופולוגיה באוניברסיטה .
32

ראו  :יודוביץ וולנסי  ,זהות ותקשורת ; יודוביץ וולנסי  ,יהודי

33

ראו  :סטילמן  ,יהודי ספרו ; סטילמן  ,תגובות .

34

ראו  :גויטיין  ,חברה ; ברודל  ,עמ '

. 753 - 725

ג ' רבה ; שרוטר ; שרוטר

ופסקון .

ראו גם סטילמן  ,יהודי המערב המוסלמי .
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ועד למאה הי " ג  .ספר זה השפיע על חקר יהודי ספרד והמזרח גם בעת החדשה בשל
המסורתיות  ,הנתפסת כשמרנית  ,של חברות אלה וההקשר התרבותי המוסלמי שבו הן

התקיימו  .ספרו של גויטיין מצוטט לעתים קרובות בהערות ובביבליוגרפיה של רוב החוקרים
שהזכרתי  ,ורבים אחרים  ,אשר פועלים משנות השבעים ואילך בישראל  ,במערב אירופה

ובצפון אמריקה  .אי  -אפשר להפריז בהשפעה של ספרו של גויטיין על חקר יהדות ספרד

והמזרח  ,המקבילה להשפעה של ברודל ואסכולת האנאל (  " 185מפ )נ) על המחקר ההיסטורי

המודרני .

חקי יהדות ספיד והמזיח

מחוץ למדינה 3שיאל פיוט

משני המרכזים החשובים של חקר יהדות ספרד והמזרח שמחוץ למדינת ישראל  ,בולטת
אירופה המערבית עדיין בספציפיות של תחומי  -ההתמקדות  .בספרד  ,מאז המאה הי " ט ,
מתמקד העניין האקדמי בהיסטוריה של יהודי ספרד ותרבותם  ,ברוב האוניברסיטאות ,
ביהודי אנדלוסיה בימי הביניים וביהודי הממלכה הנוצרית מהרקונקיסטה ועד לגירוש .
הגולה הספרדית עוררה הרבה פחות עניין  .המחקר האקדמי על אודות היהודים והמוסלמים
בספרד נתפס כחלק ממחקר המורשת האיברית  ,ולרוב הוא מקושר באופן ישיר ועקיף
לוויכוח ההיסטוריוגרפי על הזהות ההיספנית  ,מאז אמריקו קסטרו

וקלאודיו
ספרד
מונטנו~

סנצ ' ס

אלבורנוס

) S nchez Albornoz

ae Est~ dios Sefaraaies
) Arias Iwontano

410ט14ש ) .

~

 ( Seccionשל יעקב חסן

35

) (Anairico Castro

המחלקה ללימודי יהדות

) ( acob Hass n

~

במכון אריאס

~

 , ( Instjt~ toשהוא המרכז לחקר יהודי ספרד בימי הביניים

ובעת החדשה  ,הוא היוצא מן הכלל  .לאחרונה התעורר עניין מסוים בחקר הקהילות
היהודיות הערביות במגרב  ,במדריד ובקדים  ,שיש בהן מספר סטודנטים ממרוקו השוקדים

על מחקריהן .

36

מרכז חדש לחקר יהדות ספרד ,

באוניברסיטה של מורסיה ביולי

; 2002

ae Estuaios Sefaraajes

 , Centroנפתח

המרכז יעסוק בחקר יהדות ספרד בעת החדשה ,

ובכלל זה בפרויקט " יהודי ספרד והשואה "  .מעניין לציין שהרוב המכריע של חוקרי
יהדות ארצות האסלאם בספרד אינם יהודים  ,וכן רוב תלמידיהם  .לעבודתם השלכות
חינוכיות רחבות בספרד  ,מכיוון שההיסטוריה של יהדות ספרד נתפסת כחלק מההיסטוריה
הלאומית  -לקראת ציון חמש מאות שנה לגילוי העולם החדש וגירוש ספרד הופיעו
מספר רב של ספרי מקורות וספרי היסטוריה לקהל הרחב על אודות התרבות וההיסטוריה
של יהודי ספרד  .נוסף למחקר האקדמי  ,המוזיאון היהודי בסולדו בעשה פעיל ובעל
השפעה בחינוך הציבורי .
אף על פי שיש בצרפת חוקרים של לדינו ושל יהודי הלוואנט  ,כגון חיים וידאל ספיחה
Viaal Sephjha

פעא ) ע

וההיסטוריונית אסתר בנבסה ,

35

לשני הקטבים של הוויכוח ההיסטורי

36

למאמר שהופיע לאחרונה מאת אחת מסטודנטים אלה ראו אמחג ' ור .

37

לדוגמאות אחדות של עבודתו המדעית ראו  :ספיחה  ,הגסיסה ; ספיחה  ,הלדינו ; ספיחה  ,מבנה

~

והתפתחות.

ראו  :קסטרו ,

8

'

חלק הארי של המחקר שנערך

הספרדים ; קסטרו  ,מבנה ;

סנצ' ס-אלבורנוס .

מחקרהמזרח לרב  -תחומיות

ן

75

שם מוקדש להיסטוריה ולתרבות של יהודי המגרב בעת החדשה המוקדמת ובעת החדשה ,

תקופות אשר באופן מסורתי נחקרות יותר בצרפת  .אפילו חוקר התרבות היהודית ערבית
בימי הביניים פול פנטון

) Fenton

וע ע ; יוסף ינון ) מהסורבון  ,כמו קודמו ומורו

"

ויידה  ,פונה לפעמים למקורות מגרביים מודרניים ולחקר התרבות .

39

ז ' ורז '

הלשון היהודית

הערבית נלמדת במכון לשפות ותרבויות המזרח )  ( l ' INALCOבמחלקות לעברית ולחקר
המגרב  .המחלקה ללימודי העברית באוניברסיטה של פריס

מס ' I] enis ) 8

 ) 5 ) .ממשיכה

להכשיר דוקטורנטים של חקר ההיסטוריה והתרבות של יהודי צפון אפריקה בהדרכת
ממשיכיו של חיים ועפרני  .בנוסף למרכז הלאומי למחקר מדעי ( 1) 5אש )  ,בית הספר

הגבוה למדעי החברה  Sciences Socialesח ( Ecole des liates Etvdes 8מארח חוקרים
של ההיסטוריה של ~
יהודי צפון אפריקה  ,וכמוהו מרכזי מחקר יוקרתיים אחרים  .לעתים

קרובות מתקיימים כנסים על נושאים הקשורים ליהודי המגרב  ,כולל כנסים המתמחים
בנושאים מובחנים מסוימים  ,אשר כמותם יכולים להתקיים בישראל אך לא במרכזי

מחקר אחרים  ,כגון ארצות הברית  .לדוגמה  ,בכנס שנערך לאחרונה בפריס בנושא מפעלו
הספרותי של הרב רפאל בירדוגו

( ) 1 821 - 2 747

התוזעפו חמישה מרצים  :ארבעה מצרפת

והחמישי מישראל.
מפתיע לגלות כי בצרפת רואים כיום אור בכל שנה ספרים אקדמיים ולא  -אקדמיים
העוסקים ביהודי צפון אפריקה  ,במספרים מרובים ; ספרים אלה זוכים לקהל קוראים

רחב  .האלבומים המפוארים על שלוש הקהילות היהודיות של המגרב ועל הקהילה היהודית
של מצרים  ,אשר יצאו לאור בהוצאת
הופעתם בשנות השמונים .

40

68

 50ט4

 , Eajtjonsנדפסו במספר מהדורות מאז

זו המקבילה" הצרפתית לצריכה הגדולה של ספרי יודאיקה

בארצות הברית כיום  ,בהבדל משמעותי אחד  :בארצות הברית בולטת יהדות אשכנו
ותרבותה  ,ואילו בצרפת בולטת יהדות ספרד ותרבותה בצפון אפריקה  .בסדרה
Afiditerranieaes

 Perspectivesזש  ,אשר הוצאת

1 '' Haraattan

Ristoire

החלה בהוצאתה בשנת

 , 2985הופיעו מחקרים חשובים רבים של היבטים שונים בהיסטוריה של יהודי אלג ' יריה ,
תוניסיה ומרוקו  ,וכן היסטוריה של קהילות יהודי ספרד והמזרח בצרפת  .ספרים אחדים
בסדרות אחרות בהוצאה זו עוסקים אף הם ביהודי צפון

אפריקה .

41

רבים מהמו " לים

הגדולים בצרפת  ,וכן הוצאות קטנות  ,פרסמו בשנים האחרונות ספרים על יהדות ספרד

בכלל ועל יהודי צפון אפריקה בפרט  .העניין המחודש של הצרפתים באלג' יריה הקולוניאלית
הניב מחקרים רבים  ,אשר אינם עוסקים אמנם בהיסטוריה יהודית במובהק  ,ואף לא

38

ראו בגבסה .

39

ראו פנטון .

40

,

ראו :
; 4 86 . 1991ח2
Algirie
~ 'LesJufs
:
 textesוש du fifaroc: Images

ש textes , 2 sad 04 . , 1984 ; Les Juifs de Tunisie : [mages

'

4 . , 1992ט 3 rd
41

,

.

,

textes

לדוגמאות בולטות

,

ש [mages

ראו  :דרמנז ' יאן ; ספיה ; בל -אנז ' ; מסלתי ; סבג ;

ראו  :דלדיק ; אלן  -עמר .

ש Jufs d ' Egypte : Images

.

401 1991 ;; LesJuifsחtextes , 2

~

קטן  .לדוגמאות בסדרות אחרות

76

ן

נעם סטילמן

נכתבו בידי חוקרים העוסקים בנושאים יהודיים  ,ויחד עם זאת מקדישים תשומת לב

משמעותית לקהילה היהודית באלג ' יריה .

42

בחקר יהדות המגרב בצרפת יש יסוד של צורך חברתי מיידי  ,הדומה במהותו  ,אם כי

במידה קטנה יותר  ,לחקר יהדות ספרד והמזרח בישראל .מחקרים היסטוריים וסוציולוגיים
יוסיפו להיות דומיננטיים בעתיד הנראה לעין  .כך גם מחקר מפרותם והגותם של יהודי
ספרד בשפה הצרפתית  ,המושכים גם מלומדים שאינם יהודים  ,כגון גי דוגה .

43

אף על פי שבצרפת פועלים חוקרים מן השורה הראשונה של יהדות המגרב  ,מדובר
בקבוצה קטנה של חוקרים  ,שאי  -אפשר להשוותה למספר המורים  ,החוקרים  ,מוסדות

המחקר ו " קהילות העניין " הקיימים בישראל  .כמו כן  ,בצרפת תקציבי המחקר מצומצמים
בהשוואה לתקציבי הענק של לימודי היהדות על כל היבטיהם בארצות הברית  .מאז
פרישתם של דוד כהן וחיים זעפרני  ,יוסף תדגי

 ( Joseph Tedghiב INALCO -

הוא

הדמות הבולטת בהכשרת סטודנטים  ,אולם רוב תלמידיו מתרכזים בלימודים עבריים .
הסטודנטים שלומדים לשון יהודית ערבית מעטים  ,וכוללים בעיקר גימלאים יהודים
וסטודנטים מוסלמים צעירים לבלשנות מצפון אפריקה  ,והיסטוריונים המעוניינים ברכישת
השפה ככלי מחקרי מסייע .
להוציא את ספרד וצרפת אין עוד מרכזי מחקר של יהדות ספרד והמזרח במערב
אירופה  .בבריטניה  ,בהולנד ובגרמניה פועלים מספר חוקרים עצמאיים  ,המקדישים חלק
מפועלם המחקרי ליהדות ספרד והמזרח  ,אולם תחום הלימוד בארצות אלה לכל היותר

שולי .
בארצות הברית התפתח תחום המחקר של יהדות ספרד והמזרח במידה רבה מאז
שנות השבעים  .לפני כן רק קומץ חוקרים במסורת המחקר של חכמת ישראל וחקר
המזרח עסקו ביהדות המזרח התיכון וצפון אפריקה  ,והתמקדו בעיקר בהיסטוריה ובתרבות
של יהודי ארצות ערב בימי הביניים  .הכנסים השנתיים של האקדמיה האמריקנית לחקר
היהדות

) ( Aeerican Academy for Jewish ilesearch

) ( Arnerican Oriental Society

והחברה המזרחית האמריקנית

היו צומתי המפגש היחידים לחוקרים פעילים בתחומים

אלה  .מסורת זו קיימת עדיין במוסדות כמו אוניברסיטת פרינסטון  ,אשר פועל בה מרק
כהן העוסק בחקר הגניזה  ,אולם כיווני המחקר החדשים שתיארתי למעלה  ,והעובדה
שחוקרים צעירים ומבטיחים  ,במיוחד בתחום של פילוסופיה יהודית ערבית ותאולוגיה
עזבו את ארצות הברית ועלו לישראל בשנות השבעים והשמונים  ,גרמו לכך שחקר
יהדות ספרד והמזרח הצטמצם  .חקר הלדינו בארצות הברית איבד את אחד מהחוקרים
הצעירים והמבטיחים  ,כאשר דוד בונים עזב את אוניברסיטת קולומביה ועבר לאוניברסיטה
העברית בשנת

; % 980

יחד עם זאת הלדינו נלמדת עדיין כאמצעי מסייע למחקר התרבות

ההיספאנית ובלשנות במספר אוניברסיטאות  .למרות שמחקר הערבית היהודית  ,הפרסית
היהודית והארמית היהודית החדשה קיים עדיין באוניברסיטאות אחדות בארצות הברית ,
42

שתי דוגמאות הראויות לציון הן ורדס  -לרו

43

ראו  :דוגה  ,ממי ; דוגה  ,הספרות .

וכאתב .

מחקר המזרח לרב  -תחומיות

ן
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מעטים הסטודנטים שלומדים לשונות אלו  .אולם חילופי מידע בין חוקרים וסטודנטים
במידה גדלה והולכת מתקיים הודות לאתר חקר לשונות היהודים באינטרנט

( wwwjewish -

 , ( Sarahוכתוצאה

 , ( languages . orgאשר מנוהל על ידי שרה בונין בנור )
~ lsjn Eenor
מהקמת קבוצת הלימוד ללשונות היהודים באיגוד לחקר היהדות ( 175נ )
E

.

חקר יהודי ספרד והמזרח נותר מצוצם יחסית לחקר היהדות אשר התפתח והתרחב
בארצות הברית  ,אולם שוב אינו שולי  .המעוניין יכול למצוא מספר מרשים של הרצאות
ואפילו פאנלים שלמים בנושא יהודי ספרד והמזרח בכנסים השנתיים של האיגוד לחקר

היהדות  .שניים מנשיאי האיגוד בעבר  ,ג ' יין גרבר

6 t3 erberח

 ) 7וחיים פייפער

HerbertJ

"
~
שנים רבות ( כותב שורות אלה )  ,הם מומחים
 , ( Vaperועורך כתב העת קושןעשן 4757במ 2 ,ך
/

ליהודי ספרד והמזרח  ,ובארבע השנים האחרונות התקיימה באיגוד קבוצת מחקר של
יהדות ספרד והמזרח  ,המקבילה לקבוצות מחקר בולטות  ,כגון לימודי מיגרר  ,מחקר

סוציולוגי של היהדות ועוד .

44

התכנון היסודי  ,אשר זכה למימון הולם  ,של האירועים לציון חמש מאות שנים לגילוי
העולם החדש בכל רחבי אמריקה עורר עניין רב יותר  ,במובן הרחב  ,במורשת היהודית
הספרדית משהיה קיים עד כה  .באותה עת נוספה הקטגוריה של חקר יהדות ספרד
לפרסים השנתיים של

.

ה ~Jewish Eook Awards -

 , Natjonalהודות לתרומה מקרן מוריס

אמדו ) , naatjon
' hda rice :קרן אמדו תומכת גם בשילוב של המורשת הספרדית
~
~
בתכניות החינוך של החינוך היהודי  .תמורה זו זוכה לברכת הוועד לחינוך יהודי אמריקני
(

) ( Conlnaittee for Aserican Jewish Ed cation
~

בהתאמה לאתוס הפלורליסטי של

החינוך האמריקני  45 .מדד נוסף לשילוב של התחום בחקר היהדות באמריקה הם התקנים
שנועדו לחוקרי יהדות ספרד באוניברסיטאות בהרווארד  ,באוניברסיטת קליפורניה בלוס -
אנג ' לס

) ( VCLA

וכעת גם בברנדייס  .תקנים של חקר היהדות באוניברסיטאות חשובות

אחרות ,כגון סטנפורד  ,נורת' ווסטרן
באירוויין

(

 , ( Northwesternהאוניברסיטה של קליפורניה

באטלנטה ) והאוניברסיטה של אוקלהומה  ,מאוישים
ח1ץ]  , )1אמורי ~ ;Esory

"
~
ספרד והמזרח  .אולם שילוב זה הוא סימן של עוצמה ובאותה שעה
בידי מומחים ליהדות
סימן של חולשה  .המציאות של האקדמיה האמריקנית מאפשרת רק מספר מצומצם של
משרות הוראה לחוקרים המתמחים בנושא מסוים  ,ורוב המורים מתבקשים ללמד קורסים

במגוון רחב של נושאים וקורסי מבוא כלליים  ,מלבד תחומי ההתמחות שלהם  ( .יש לכך
אמנם גם יתרונות פדגוגיים משום שבדרך זו המורשת הספרדית נכללת בהקשר הרחב

של הוראת היסטוריה יהודית  ,מחשבת ישראל ,ספרות וסוציולוגיה של הדת .
במצב זה הוא שהנושא אינו מקבל תמיד גישה מספיק עמוקה .
44

)

הפן השלישי

בכנס היסוד של האיגוד לחקר היהדות  ,בשנת  , % 970היו כשבעים נוכחים ; הפגישה השנתית כיום

מושכת כשמונה מאות איש בממוצע  ,ומספר החברים באיגוד עולה על . 1500
45

לוועדה לחינוך יהודי אמריקני

( 78

,

ם ) היו נציגים בשני כנסים בינלאומיים של חקר יהדות ספרד ,

אשר התקיימו באוניברסיטת בינגהמטון ) ' ( Binghamtonשבמדינת ניויורק בשנות השמונים ובתחילת
שנות התשעים  .לאחרונה קיימה הוועדה סדנאות שעסקו בשילוב של המורשת הספרדית המזרחית
לתכניות הלימוד של בתי הספר היהודים כחלק מתכנית הכשרת מורים באזור מיאמי .

78
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נעם סטילמן

בארצות הברית לא קיים הצורך החברתי הדחוף של חקר התרבות הספרדית המזרחית ,
כמו זה הקיים בצרפת ובישראל  .אולם הדינמיות והעוצמה של חקר היהדות  ,הפתיחות

האינטלקטואלית של החברה  ,האתוס הרב  -תרבותי השליט והקשרים האקדמיים החזקים
עם מרכזי המחקר בישראל  ,מבטיחים את המשך המחקר של ספרד והמזרח בעתיד
הנראה לעין בארצות

הברית .

בקנדה השכנה  ,להבדיל  ,שקיימות בה קהילות יהודיות מארצות המזרח התיכון וצפון
אפריקה  ,אין עניין רב או תמיכה בחקר יהדות ספרד והמזרח באוניברסיטאות  .מספר
חוקרים  ,לרוב מהגרים שרכשו השכלה בצרפת  ,מקדישים לפחות חלק מהמחקר שלהם
במדעי החברה ליהודי ספרד והמזרח  -בהם יולנדה כהן ) Cohen

 ( a(olanaaויוצף לוי

 ( Joseph Livyבאוניברסיטה של קוויבק במונטריאול  ,ושרה טייב  -קרלן
~( Caflen

( Sarah Taieb -

באוניברסיטת יורק שבטורונטו  .רוב עבודתם בתחום מתמקדת בחקר המהגרים

מצפון אפריקה לקנדה .
אנדרה אלבז

46

החוקר היחיד המקדיש את כל מרצו לתחום הוא חוקר הספרות

) ( Andri Elbaz

מאוניברסיטת קרלטון שבאוטווה  ,אשר עבודתו כוללת את

חקר הפולקלור של המהגרים וכן מקורות יהודים קלסיים  ,ובמיוחד פיוט במרוקו .

47

העתיד של חקר יהדות ספרד והמזרח בקנדה אינו נראה מבטיח לפי שעה  ,היות ולא
צומח בה דור חדש של

חוקרים .

ציפיות לעתיד
תחום המחקר של יהדות ספרד והמזרח התרחב ללא שיעור במחצית המאה האחרונה

ובמיוחד בעשרים וחמש השנים האחרונות .בעוד שלפני כן היה דומיננטי חקר ימי הביניים
במסורת האוריינטליסטית הקלסית ובמסורת חכמת ישראל  ,הרי שכיום רוב החוקרים
בישראל ומחוץ לישראל נמשכים יותר לעת החדשה ומאמצים שיטות מחקר של מדעי

החברה נוסף על המתודה הפילולוגית המסורתית  .זו התפתחות חיובית אשר היטיבה

גם עם חקר ימי הביניים .
על אף ש " לא נביא אנכי ולא בן נביא " אני מבקש לסיים בהרהורים אחדים על עתיד

התחום  .אין חולק על כך שישראל היא כיום מרכז המחקר החשוב ביותר של חקר תרבות
ספרד והמזרח בימי הביניים ובעת החדשה  ,וכן בתחומים אחרים של חקר היהדות ,
ומקיימת את המרכז התרבותי אשר " אחד העם " חזה בהשקפתו הציונית-הרוחנית ; ויש

דור חדש של חוקרים צעירים שכבר תרמו תרומות חשובות שאיבי יכול להזכירם כאן .
אך מרכזי המחקר שמחוץ לישראל  ,אשר תוארו לעיל  ,איבם רק לוויינים למרכז הישראלי ,
אלא שותפים חשובים המאזנים את הנטיות הפרוכיאליות והאטומיסטיות  ,אשר כל מחקר
לאומי  ,ובכלל זה חקר היהדות בישראל  ,עלול

להיכשל בהן .

46

ראו למשל  :ברדוגו  -כהן ואחרים ; טייב  -קרש .

47

להכרת רוחב היריעה של מחקריו ראו  :אלבז ; אלבז וחזן.
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