
 דקדוק ספקולטיבי ב'מעשה אפוד' לפרופייט דוראן

 יוסף שטרן

 

–1358) פרופייט דוראן הקטלוני-היהודי שחיבר המומר ביותר החשוב פילוסופי-החיבור הדקדוקי

המבוא לספר עורר בעת . (1403-ב נכתב)מעשה אפוד  הוא הביניים ימי של השנייה במחצית (1433

הבלשנים המעטים חוקרים העוסקים בתולדות הספר העברי. היסטוריונים והאחרונה עניין רב אצל 

מן המבוא העולים עקרונות הדקדוקיים לא שמו לב ל ,תאוריה הדקדוקית שבגוף הספרשעסקו ב

ה וגמדכ. זה בלי זה התאוריה הדקדוקית שבגוף הספר ואתהמבוא את אין להבין  לטענתי .שלו

במושג  ".סגולה" במושג דוראן שלבתפיסתו  לחשיבות קריאת המבוא בצמוד לגוף הספר אעסוק

מההיבט , אבל לא וחות הנפשוכהמיסטיקה של הזה עסקו בעיקר מן הזווית של תורת הנסתר או 

תכונה  סוג של של הרמב"ם, הטוענת ש"סגולה" היאוהמדעית האחר הנגזר מהתפיסה הרציונלית 

 מפתח דוראן .התכונה שאיננה מובנת עד תכלית הי. זותמקריאין לראות בה מהותית אבל גם  השאינ

 מבנים שללתוקפם  כשהוא נוגע של מעשה אפוד דקדוקה פרקיב "סגולה" של הזה הרעיון את

בדיוניו נגיעה  הוא איננו מערב אך, לחלוטין מובנים םשאינהמביעים מצבים  מסוימים תחביריים

הוא הופך  כךבו, בדיונים מדעיים "סגולה" של רעיוןב משתמש דוראן. טבעי-עלבתחום הכלשהי 

 "סגולה"השם  של בדקדוק שלו ביותר מפורטה הדיון. ויותר פיזי מיסטי פחות ,אותו לרציונלי

 .ובהוראה הרפלקסיבית שלו ין התפעלבניבכלול בדיון  ובלשונו

מן  של דוראן העולה תפיסת הלשוןל אפנה ",סגולה"כ בניין התפעל של הזה הרעיוןאת  להבין כדי

 את מדעי קנה מידהב עורךה כלומר דקדוק הסברי ולא נורמטיבי ,שלו ספקולטיביהדקדוק ה

 בין, פעולותל עצמים בין ההבחנה, למשל) מטפיזיות הבחנותב תוך שימוש הלשוניים הנתונים

 ישירים סיבתיים קשריםסוגים שונים של  ובין, ותמקריתכונות ל ת והכרחיותויתכונות מהות

 מביא ה במעשה אפודמטפיזיקבין ו( ספוזיציה או הוראה) תדקדוקי משמעות בין יחסה(. ועקיפים

-במעין ולבסוף, הפועל מערכתב פרטבו ןותכונותיה המילים סיווגדון בעקרונות של דוראן לל אותנו

 ."סגולהל" אותו והופכות התפעל בנייןאת  המאפיינות ותתכונ

בהגדרת  דוראן שלבמודרניות שלה(  פתיעה)והמ דופן-היוצאתגם בתפיסה  אדון, אם ייוותר זמן

 תאוריהכ לא מחושב, דקדוקשנוצר באמצעות  עתיקהה יתרבהע של סופיה כקורפוס שבכתב התורה

 יםפהמשות יםתבּוני רכוח או כושמתוך  לאא( שפהה את ומסבירים מתאריםה כללים כמערכת או)

 תפיסתו להבנתו "סגולהכ" שבכתב תורהמושג ה הבנתל המפתח לטענתי זהו. אדם בנילו אלוהיםל

 המקום. שבכתב התורהשל  המושגת עם לימוד מתמיד רוחניתה שלמותבשאלה מהי ה דוראן של

 דקדוקל ניתן פעם שאי ביותר הגבוה אולי הוא מעשה אפודב העברית לשפה נותן דוראןש

 .אנושית מחשבה של בהיסטוריה


