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עניינו של מחקר זה הוא בחינת מעבר הידע בין סין ואירופה על רקע שנות המשבר של חילופי 

עשרה. הידע העומד -( באמצע המאה השבעQing( וצ'ינג )Mingשושלות הקיסרים מינג )

במרכז העבודה עשה את דרכו בין סין ואירופה בתיווך רשת תקשורת מורכבת שפרש המסדר 

( לאורך מוקדי פעילותו ברחבי העולם. הטענה המרכזית אשר Society of Jesusהישועי )

תיבחן בעבודה היא כי בין השינויים מרחיקי הלכת שיצרו חילופי השושלות בסין, ניתן לזהות 

ת ונתיבי העברתו, בטיב הידע שהופק ברשת הישועית, בשיטו משמעותיותגם תמורות 

בדרום ידע חדש זה היה בעל משמעות לשלטון בסין, לכוחות הקולוניאליים  .ובדיונים שעורר

יציבות -היא עם חוסר אףבאותה עת התמודדה אירופה  הישועי עצמו. ולמיסיון מזרח אסיה,

ת הן בתקשור ונידון הוצגסין מ הידעו אופן בתבקש לבחון את ה עבודההמסוגים שונים, ולכן 

 .קהל הקוראים הרחב באירופה בקרבפנימית של המסדר הישועי, והן ה

 
 
 

 קצר חלק א': מבוא

ים הישועים סוכנים מרכזיהמיסיונרים עשרה, שימשו -החל מכניסתם לסין בשלהי המאה השש

 ע שנמסרהיד מקבליו ולצרכי המסדר.לדרישת בהתאם  , אשר הופקידע מגווןבהפקה והעברה של 

היה בעיקרו ידע פוליטי ואתנוגרפי שתיאר את עתיקות  לאירופה באותה תקופה על ידם

לסין היה בליל של רעיונות דתיים, נמסר ידע שה הסינית, מבנה האימפריה ומוסדותיה;הציביליזציה 

ברת ידע הביאה רבים ניהול והעיטתו הקפדנית של המסדר הישועי בשל .מדעיים ופילוסופיים

אולם בחינת מצבו של המיסיון  וריכוזיות. גוף המבוסס על ציות, היררכיה, -לארגון צבאי להמשילו 

של חוסר ריכוזיות, פיצול למחנות,  -הישועי בסין בעת חילופי השושלות חושפת תמונה שונה בתכלית 

חוני בסין, וירידת קרנה של ציות להנהגה במקאו וברומא, כל זאת על רקע כאוס פוליטי ובט-ואי

 מזרח אסיה.-פורטוגל, פטרונית המיסיון, בזירה הימית של דרום

בין סין  של ידע העברה תדירהבתקופה הנבחנת  נמשכהכי חרף קשיי השעה  מפתיע, לפיכך

חלקן מופנות לקוראים  - סיוןישהפיק המ חשובות ביותרהעבודות ה כמה מן אף פורסמוו ,ואירופה

 Xifangדוגמאות בודדות הינן 'שאלות ותשובות בנוגע למערב' )  וחלקן לקוראים בסין.באירופה 

dawen, 西方答問 הציג את תרבות מערב אשר בשפה הסינית (, החיבור האתנוגרפי הראשון

ספר  ,Imperio de la China (1642) ;1637-( בGiulio Aleniג'וליו אלני )פרסם אירופה, ש

 Novus Atlas -ו אירופה;למסין ( עם חזרתו Alvaro Semedoאלברו סמדו ) שכתבההיסטוריה 

Sinensis (1655) מרטינו מרטיני הראשון של סין שפרסם, האטלס (Martino Martini) נראה כי .

 בסין לא רק שלא פגעו, אלא אף הגבירו את העניין ההדדי של אירופה וסין זו בזו.הטלטלות 

מספר צ'ינג, וכן -מינגהשושלות אור מחקרים רבים שעסקו בחילופי  בשנים האחרונות ראו 

. ייחודו סיןותרומתה להעברה הדדית של ידע בין אירופה ו מבנה התקשורת הישועיתב שדנועבודות 
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" משבר תקשורת"כבחינת התקופה ב, ושני התחומיםדינמיקה בין ל ינתןידגש שבשל מחקר זה הוא 

מאפיין ייחודי נוסף של . ם קיימיםסיופבשינוי דר ודאות, וצורך רגע היסטורי של שיבוש, חוס -

סיונרים ימ - (Procurators) הפרוקורטורים המיוחד שמילאו עבודה זו הוא התמקדותה בתפקיד

 בבסיס. ברשת למשימות באירופה ובכך היוו את חודו של תהליך העברת הידעמסין ששבו בודדים 

לבקש  באירופה ובסין ידע-סוכניבסין הובילו  שהציב המשבררים עומדת ההנחה כי האתג המחקר

יעת בידהגובר במסדר הישועי  הצורך, וידע צבאי אירופיל בסין הביקוש למשל:) ידע מסוגים חדשים

, )למשל: שיתוף פעולה הדוק יותר עם השלטון בסין אופנים חדשים להעברתו, ולפתח (שפת המנצ'ו

 גוףכי ידע אינו  - יותר על הנחה בסיסית עוד כמובן תהנחה זו נשענ. (חיפוש נתיבי מעבר יבשתיים

לצורך משתנה של תנאים חברתיים, פוליטיים וגיאוגרפיים. גמיש ואלא תוצר  ,קטיבייאובי עובדות

 .הרקע ההיסטורי הנחוץ להבנתו ה אתצרקב לשרטטאבקש  ,המחקר המשך הדיון בנושא

 ההקשר ההיסטורי 1א.

עשרה, ועל -המסדר הישועי נולד מתוך התהפוכות הדתיות שחוותה הנצרות באירופה במאה השש

חבריו גילמו לא רק את הקנאות הדתית של ימיהם, אלא ההתפשטות הקולוניאלית האיברית. רקע 

מסורות  .הרנסנסיינו את אירופה של שלהי , שאפמדעיותו ,מסורות הומניסטיות, סכולסטיות גם

להגשמת מטרתו שגויסו כלים חשובים והפכו  ,סיונים השוניםיבפעילותם של המאלו נקשרו 

 דת הקתולית.החיק מאמינים אל  של (םוהחזרת) םהכנסת - של המסדר העליונה

מינג הייתה קיסרות  דופן עבור הישועים. תויוצא תמאתגר מבחינה זו, היוותה זירה ,סין 

ומסורות חינוכיות ומדעיות ארוכות תרבות מתוחכמת ועשירה, בעלת מרכזים עירוניים מפותחים 

דפוס ומערכת  - ברחבי העולם בגאווה סיוניםימשובים ביותר שהציגו השני הכלים החשנים. לראיה, 

הביעו עניין  ם הסיניםמלומדיהמים ומבוססים היטב בסין. עם זאת, , היו קייחינוך ממוסדת

מטעמים אלה במיוחד בתחומי האסטרונומיה והמתמטיקה.  - םימדעים אירופאיבלוגיה ובטכנו

במטרה לזכות  עם מלומדים סיניםאינטלקטואלי דיאלוג ל החותר כגוף סיון בסיןיהמנבנה 

לצורך זה  לאמונה הנוצרית. ואת קהילותיהם מתוך כוונה לקרב בדרך זו את המלומדים ,בהערכתם

את הדרך להולדת  וסלל, ובכך את השפה והתרבות הסיניתנדרשו ללמוד לעומק הישועים 

שהתקיים בין סין ואירופה המרשים ו ההדדי מדעי-הדיאלוג התרבותי .הסינולוגיה המערבית

 סין למפורסם כל כך.ב הישועי סיוןימהבתיווך הישועים הוא שהפך את 

בסכנה קיומית. בסין המפעל הישועי הקמתו, מצא עצמו בדורות הראשונים לשכבר אלא  

עשרה חוותה סין משברים כמו שינויי אקלים קיצוניים -של המאה השבע במחציתה הראשונה

שחיתות  גבולותיה,טחוניים על י, איומים בשפל כלכליבנוסף לורעב,  ,שהובילו  לבצורות, הצפות

ת לכך שסין מעולם לא המשברים מהווים תזכורואוזלת יד מצד שליטיה.  ,במערכות הציבוריות
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גם באירופה, והשפל הכלכלי קשור באופן  היטב הייתה מנותקת מן העולם: שינויי האקלים הורגשו

וכיחו עצמם כל אלו הבתיווך ספרד ופורטוגל. לתוכה במתכת הכסף שיובאה  לתלות של סיןישיר 

 רדיםוצות מושל קב בהתקוממויות השלושים והארבעים אופיינושנות  מינג:הרסניים לשלטון 

עם נוודים שהחל  - (Manchuאיום מתמשך מצפון מצד המנצ'ואים ), לצד והיחלשות גופי המשטר

  .1618-לנגוס בשטחיה של הקיסרות כבר ב

 (Li Zicheng, 李自成צ'נג )-, אז הצליח המורד לי לי דזה1644-ב המשבר הגיע לשיאו

. המנצ'ואים, (Chongzhen, 崇禎ג'ן )-צ'ונג מינגג'ינג ולהביא להתאבדותו של קיסר להשתלט על ביי

קבוצות אתניות רבות ואף משתפי פעולה  כבת שאיחדה תחת דגלהכבר קונפדרציה מור תה העתבאו

לכבוש את בייג'ינג ולהמשיך במסע לכיבוש הקיסרות כולה ניצלו את שעת הכושר על מנת סינים, 

. לאורכה 1662-הושלם רק בוב מדם, ותהליך הכיבוש היה ארוך ועק צ'ינג.שושלת  - שושלת חדשהכ

ידי טוענים מעוזי התנגדות לצ'ינג, חלקם נשלטים ב הובמזרחסין  התקיימו בדרום של תקופה זו

 .מינג הדרומי'השם הגנרי 'כורים תחת הזמינג המענף לכתר 

 ת וניסו להגיב בהתאם, למשלוהמתקרב ותזיהו את הסער אמנם סיוןיקברניטי המ

: ראשיםלראשונה לשני  1641-( בProvincial-Viceהמשנה' )-פיצול תפקיד 'ראש מחוז באמצעות

אך המשבר בשנות הארבעים  1(.ג'וליו אלני( ודרומי )Francisco Furtadoפרנסיסקו פורטדו, צפוני )

המאוחרות היה עמוק יותר ובלתי ניתן לשליטה, והישועים מצאו עצמם מפולגים סביב שליטים 

יסס את מעמדו ( בAdam Schall von Bellומטרות מנוגדות. כך, למשל, בשעה שאדם שאל פון בל )

יסקו סמביאסי צ'פרנסיון י, עמיתו למגבבייג'ינצ'ינג שושלת בכיר בשירות אסטרונומי כיועץ 

(Francisco Sambiasi עסק ברכישת נשק במקאו עבור )ביקו בוליו ומינג בדרום, ואילו לוד שליטי

(Ludovico Buglio( וגבריאל מגלנס )Gabriel Magalhaensנאלצו לשרת ) את כיועצים מדעיים 

היה גוף  אלובשנים סיון יהמ ( בסצ'ואן. ,張獻忠Zhang Xianzhongג'ונג )-המורד ג'אנג סיאן

 וידע מסוגים שונים. מגוונים שירותיםלשליטים המתחרים בסין , וחבריו הציעו מפוצל

סופו של הסיפור ידוע היטב לחוקרי סין. הישועים לא רק ששרדו את משברי אמצע המאה  

צ'ינג של שליטיה החדשים ולהגיע בחסות קיסרי  )הזמנית( אלא הצליחו לזכות בהערכתם ,בסין

 ואת חוסר הוודאות לעיתים משכיחות את הקשיים הצלחות אלו  2כוח חסרות תקדים.לעמדות 

                                                 
המשנה סין'. סין מעולם לא הפכה -סיון סין ליחידה אדמיניסטרטיבית נפרדת ממחוז יפן, שנקראה 'מחוזיהפך מ 1619-החל מ  1

 סיונרים בה, המחסור במרכזים וקולג'ים, והתלות הכלכלית באירופה.ילמחוז מלא בשל המספר המועט של המ
במיוחד ההאשמות  - התמונה כמובן מורכבת יותר. לאורך השנים הבאות התמודדו הישועים עם מספר משברים מול השלטון  2

 The Rites(, ומחלוקת סביב קיום הטקסים של המאמינים הסינים )The Calendar Caseכלפי לוח השנה שבנו )

Controversy.אך מצאתי כי אין צורך להרחיב על כך בחלק זה ,) 
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יעקב בורקהארדט טען בעבר כי עלינו  .השושלותון בשנים הארוכות של חילופי סיישחווה המ

זו מבקשת לחפש דווקא עבודה , מתוך ראייה דומה 3'.מוקד חדש של צמיחהלהתייחס למשבר כאל '

הפיתוחים, וההעמקה את השינויים,  סיון הישועייר הקיסרות ועבור המגדול עבו בשנים של משבר

  של תהליכי העברת הידע בין סין ואירופה.

 נושא המחקר 2א.

שבמרכזו עומד אירוע "סיני" המחקר המוצע הינו מחקר בהיסטוריה גלובלית. גלובלית, משום 

הזרקור יופנה אל רשת  .סיניות עליו-החוץשייבחן דווקא בדגש על השפעותיו מחוץ לסין, וההשפעות 

מתוקף  .הרשת ברחביבנדידתם   פרוקורטוריםהידע שהועבר עם העל  התקשורת הישועית, בדגש

סיונרים יתפסו מקום מרכזי ימהיותם סוכנים מרכזיים בתהליך העברת הידע בין סין ואירופה, ה

היסטוריה ישועית. חשוב לזכור כי במחקר העבודה אינה מגבילה עצמה ל . יחד עם זאת,במחקר

היוו ם שסיני בני שיחמבקשי המידע,  - ים מגווניםינים היסטורסוכהידע לקחו חלק  העברתבתהליך 

בניוד המידע )או חיבלו( אירופאים שסייעו  םקולוניאליי, כוחות הליך הפקת הידעחלק חשוב מ

השפיעו על עיצובו הגורמים אשר . ברצוני להתייחס למגוון 'וכוומוסריו, מוציאים לאור באירופה, 

הוא ריבוי הזירות,  המרכזי העומד בפניהאתגר  של הידע שפורסם בסופו של התהליך בסין ובאירופה.

ד ברור ונכון מיקוטמון ב מחקר מסוג זה. הפתרוןל בהשפות, והחומרים אותם ניתן לכלו השחקנים,

 . שיעמדו במרכז העבודהבמקרי הבוחן בזמן, במרחב, ו

עצמם  , השנה בה המנצ'ואים הכריזו על1636ראשיתה של התקופה שתיבחן בעבודה זו היא 

תקופה . מעבר לערכה הסמלי של השנה, מינגכך למעשה הצהירו על עצמם כיורשי צ'ינג, ובכשושלת 

 כעשור לפני נפילת בייג'ינג.  עדיין מאפשרת להביט על האירועים, אך 1644-כבר קרובה מספיק לזו 

את  ובכך חיסלה של סין,היבשתי את ההשתלטות על כל שטחה  בה השלימה צ'ינגשהשנה  -1662

זו נראה כי אירופה כבר למדה על  . בעתתשמש כסופה של התקופה הנבחנת נג הדרומי',י'המ

פעולה עם השלטון , וכי הישועים בסין הצליחו לגבש שיתוף והחלה להגיב להם המאורעות בסין

 .החדש

המוכרת לתקופה משיק עשרה -האמצעי של המאה השבע ההמיקוד בשליש 

מזהה קשר בין סדרת  זו מסגרת(. General Crisis) 'משבר הכללי'בהיסטוריוגרפיה המערבית כ

תוך  ,התרחשו באירופה ומחוץ להבעלי אופי דרמתי אשר  פוליטיים, כלכליים, וטבעיים אירועים

. מאז שפותחה באמצע ביבשת בותם ליצירת סדר יום פוליטי, כלכלי וחברתי חדשהדגשת חשי

רופר -( ויו טרבורEric Hobsbawmהמאה שעברה בידי היסטוריונים כמו אריק הובסבאום )

                                                 
  ,New York 1943. p. 289Force and Freedom: Reflections on HistoryJacob Burckhardt .ראו:  3
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(Hugh Trevor-Roper"משכה גישת "המשבר ,) הורחבה אל מחוץ אף , ותומכים ומתנגדים רבים

ק. ו של תאודור ים "משבר כללי" ובין אם לא, הצעתן אם התקילגבולות ההיסטוריה האירופית. בי

תשמש את מחקר זה באירופה  'מאבק ליציבות'תקופה כלראות ב (Theodore K. Rabbראב )

מאז  4ניסיונו לבחון את העניין האירופי בחוסר היציבות שחוותה מינג, וביציבות שהשיגה צ'ינג.ב

הגעתם לסין תיארו הישועים אימפריה יציבה וכמעט "על זמנית". כעת, דווקא בתקופה בה אירופה 

 הוטרדה מחוסר יציבות פוליטית, נדרשו הישועים להסביר כיצד איבדה מינג את שליטתה על סין.

יהיה מטבעו גדול  המרחב שייבחן בה, ידע בין יבשות מעברה הוא של העבוד מאחר ועניינה 

ותר. מרחב זה כולל מרכזים באירופה ובסין, וגם מסלולים ימיים ויבשתיים שחיברו בין המוקדים בי

ם. לאורך התקופה הנבחנת ימקרי בוחן פרטיקולרייקוד במרחב יתאפשר באמצעות המהשונים. 

 סיוןימהנהגת השליחים מטעם  - פרוקורטוריםסיונרים ישועים בחזרה לאירופה כיארבעה מ שבו

וד החנית משימותיהם היו מגוונות ומטרותיהם לעיתים מנוגדות, אך קומץ זה היווה את ח סין.ב

הארוך והמפרך בחזרה לאירופה,  , שרדו את המסעוהכירו אותה סיןב הם פעלו של העברת הידע;

את ייצוג המיסיון בפני גורמים שכללו  אינטלקטואליותו דיפלומטיות ילאו מגוון משימותושם מ

תומכים ומיסיונרים פטרונים , גיוס תרומות חילונים, רכישת ספרים ואיסוף מידע,כנסייתיים ו

חלקם אף הצליח  רתו את מטרות המיסיון.ישופרסום תכנים ש , יצירת קשרים ויחסי ציבור,חדשים

 אירופה. בשלום ולהפיץ את המידע שאספו בלשוב לסין 

השושלות חילופי  תהליךמספר שלבים ב , לתפיסתי,שליחות מייצגיםארבעת מסעות ה 

השעה אך  , תקופה בה הורגשו איומי1644-ל 1636צ'ינג. אלברו סמדו ערך את מסעו בין -מינג

- Michal Boym ,1650( ומישל בוים )1659 - 1650מינג. מרטינו מרטיני )השלטון עדיין היה בידי 

סיונרים יהמ שניינג. לאחר נפילת בייג' שנים ספורותהסכסוך,  עיצומו שלאירופה בעזבו ל (1658

כנציג מיוחד מטעם  בוים נשלחצ'ינג בעוד שבשלטון  תמךמרטיני  למעשה צידדו בשושלות יריבות:

 פיצולשליחתם במקביל היא עדות לירופה. מאמינג הדרומי, במטרה לבקש סיוע משפחת קיסר ה

במסע  ( שבבאירופהנשאר  -Johann Grueber ,1661יוהן גרובר ) סיון בשנים אלו.ימהעמוק שחל ב

שלטון צ'ינג כבר היה עובדה תקופה בה  - ושלותלאירופה בסוף תהליך חילוף השרגלי מרשים מסין 

צ'ינג לשלוש -מינגלחלק את העברת הידע בימי חילופי באמצעות ארבעת המסעות ניתן  5.גמרתמו

 ניתן התקופותן בכל אחת מושנותיו המאוחרות.  ,שיאובר, תקופות: שנותיו המוקדמות של המש

                                                 
  ,The Struggle for Stability in Early Modern EuropeTheodore Rabb (New York, 1975): ראו  4
(. לאחר שהאחרון מת מתשישות עם  D'orvilleAlbertאלברט ד'ורוויל ) -את מסעו מסין התחיל גרובר בלוויית ישועי נוסף  5

 (. Heinrich Rothהיינריך רוט ) -סיון הודויהגעתם לאגרה שבהודו, המשיך גרובר את המסע בלוויית כומר ישועי ממ
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של מסלולי העברתו. הן התכנים והן  לשרטט תמונה שונהאף ו לזהות ידע ייחודי בתכניו ובנושאיו,

בכל שלב הודגשו והוצנעו צדדים שונים בסין,  השתנו בהתאם לצרכי ומגבלות השעה.אופני ההעברה 

 תוארו אתגרים אחרים שניצבו בפני המיסיון.

את התקופה העומדת במרכזו במספר אופנים. ראשית,  יכול לתרום להבנתנו המוצעמחקר ה

צ'ינג, ולבחינת פרק זה -מינג שושלות יע פריזמה מקורית לבחינת חילופיתקוותי היא כי הוא יצ

של  ולמבנה סיון הישועי בסין. שנית, הוא עשוי להעמיק את ידיעותינו בנוגע לדינמיקהיבתולדות המ

תסייע בעת החדשה המוקדמת. ואולי חשוב מכל, עבודה זו  פעלושת ות תקשורת גלובליומערכ

 אירוע גלובלי לראות בהםסיני ו-צ'ינג מהקשרם המקומי-מינגלהוציא את חילופי במאמץ המחקרי 

 .אסיה-קצה האחר של אירוהומשפיע על  , מושפע,קשור -

 
 חלק ב': גישות במחקר ותיבת הכלים

מצאותה של יין והמערב בראשית העת החדשה הוא האחד מיתרונותיו של מחקר חילופי הידע בין ס

ספרות מחקר מרשימה בהיקפה ובאיכותה. התחום עובר בעשורים האחרונים שינויים 

זאת מעלים אתגרים אשר יוצרים מקום לנושאי מחקר חדשים רבים, ויחד עם  םקונספטואליי

אבקש לדון בתיאוריות בעמודים הבאים  מתודולוגים עבור אלו המבקשים להשתלב בענף מחקר זה.

עבודה וקה לשלושת ענפי הידע שאליהם באמצעות חל ת עבודתיקשרטוריוגרפיה שאיתן מתובהיס

מנגנוני  צ'ינג, ומחקר-מינגהשושלות : מחקר המיסיון הישועי בסין, מחקר חילופי משתייכת זו

 הידע בראשית העת החדשה. העברת

 סיון הישועי בסיןיהמ 1ב.

שאלת שיוכו האקדמי. האם חילופי הידע  היא הישועית בסיןת הפעילו קרמחענף בעיה בסיסית ב

ישועים, ה ם שלפעילותי, או פרק בהיסטוריה סינית? האם ין סין ואירופה הינם סיפור אירופב

אולי, אם ענייננו הוא כהיסטוריה דתית? או שהגיעו לסין מתוך מטרה דתית, צריכה להילמד 

והאם בהקשר הישועי כלל ניתן ? כמחקר בהיסטוריה של המדעים והרעיונות - אלוג המדעידיה

 כליו. על שאלות אלו ישפיעו על שיטות המחקר וו לייתנאשר התשובות להפריד בין דת ומדע? 

הראשונים לחקור את התחום היו הישועים עצמם. לכן, עד לעשורים האחרונים, ובמידה  

דתית.  מנרטיבים שנוסחו באירופה, לעיתים מתוך אג'נדהלא מועטה עד עצם יום זה, מושפע המחקר 

הגישה '( Nicolas Standaertנרטיבים אלו הולידו את הגישה אותה מכנה ניקולס סטנדרט )

(, הנוטה להדגיש את מוסרי הידע הישועים ואת מרכזיותה של Missiological) 'המיסיולוגית

 (George Dunneון )ספרו של ג'ורג' דהיא  זו גישהת לגדוגמה מייצ אירופה בתהליכי העברת הידע.

 Generation Of Giants: The Story of the Jesuits in China in the Last Decades: 1962-מ
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f The Ming Dynastyo.6  כמובן הואהצד המרכזי בקשר לפי דון כי כבר מן הכותרת ניתן ללמוד 

את  ן לא רק מדגישה, "דור של נפילים" לראייתו. הגישה המסורתית אותה מייצג דוהצד הישועי

תרומתם של "אנשים גדולים" דוגמת מתאו ריצ'י את  נוטה לייחדל אירופה, אלא גם מקומה ש

 בבייג'ינג. לותה של האליטה הישועית בחצר הקיסרפעיואדם שאל פון בל, ולהתרכז ב

טנדרט את השינויים שחלו בתחום המחקר מאז ימיו של הציג ניקולס ס 1997-מבמאמר  

נגישות רבה יותר נהנה מו שפה הסיניתששם דגש רב יותר על ה של חוקרים מערבים חדש דון. דור

לטענת סטנדרט להטיית הפרדיגמה  והוביל של חוקרים סינים,מקביל  לצד דור מקורות בסין,ל

(Paradigm Shift). היסטוריוגרפיה לטובת  הולכת ומפנה מקוםסיולוגית יהמ ההיסטוריוגרפיה

.Sinologicalסינולוגית ) שינוי נוסף שחל בשנים   7(, המתמקדת בהקשר ובמקורות הסינים

מקאו, רק . לא סיני-יירופנת זירות נוספות של דיאלוג אמבייג'ינג ובחי האחרונות הוא הסטת הזרקור

מרוחקים יותר בפנים  םאזוריבסין, אלא גם  ל הישועיםימשה כמרכז האדמיניסטרטיבי שאשר ש

 8.זוכים בשנים האחרונות למחקר מעמיק ,ובחופה סין

. במאמר נוסף הבחין גרפיות מכתיבות לחוקר מתודולוגיה שונההגישות ההיסטוריו

 מסגרתמספר מסגרות חשיבה המשמשות חוקרים לבחינת חילופי הידע בזירה הסינית. סטנדרט בין 

 (Reception) 'הקבלה' מסגרת .ישועיםה - ( המדגישה את הצד המעבירTransmission) 'ההעברה'

-, המושפעת מחשיבה פוסט(Invention) 'ההמצאה' סין, ומסגרת - המדגישה את הצד המקבל -

מסגרות כוח  ית, ובוחנת את יחסי ההעברה כדינמיקה המשקפתסטקולוניאלית ופוסטמודרני

המסגרות מוצא סטנדרט טעם לפגם, ולכן מציע לבסוף את מסגרת ן ושליטה. בכל אחת מ

כל המסגרות סיון ליצור סינתזה מ(, ניInteraction-Communication) 'תקשורת-האינטראקציה'

 9עצמו. מקום שווה למוסר, למקבל, ולמסרהקודמות ולהעניק 

הצעתו של סטנדרט אולי מתארת אידיאל מחקרי אליו יש לשאוף, אך גם הוא מודה כי 

 לרוב יישומה בפועל קשה ולעיתים בלתי אפשרי. הדור הנוכחי של חוקרי הישועים בסין עדיין מגלם

                                                 
 ,Generation of Giants: The Story of the Jesuits in China in the Last Decades of George H. Dunneראו:   6

the Ming Dynasty. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1962. 
 ".The Catholic Nicolas Standaert, "New Trends in the Historiography of Christianity in Chinaראו:   7

Historical Review 83.4 (1997), pp. 573-613. 
 ,The Forgotten Christians David E. Mungelloבהאנגג'ואו: מונגלו על הקהילה הנוצרית  דיווידלמשל מחקרו של   8

of Hangzhou. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994 וגם מחקריו של יוג'ניו מניון על הקהילה בפוג'יאן ,

(Fujian :ראו ,)Eugenio Menegon, Ancestors, Virgins, & Friars: Christianity as a Local Religion in Late 

Imperial China. Cambridge: Harvard University Press, 2009. :על מרכזיותה של מקאו, ראו למשל .Tereza 

Sena, "Macao and the Contours of Michal Boym's Imperial Legation to Pope Innocent X." Monumenta 

Serica 59 (2011), pp. 273-300. 
  t, "Methodology in View of Contact between Cultures: The ChinaNicolas Standaerראו:   9

Case in the 17th Century." CSRCS Occasional Paper 11 (2002), pp.1-64. 
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את החלוקה הבלתי נמנעת בין מיקוד בסין או מיקוד באירופה, בין מיקוד במוסר, במסר, או במקבל. 

ממצאים מרתקים. דוגמה לכך ניתן למצוא נמת הביקורת על מחקר העבר מולידה יחד עם זאת, הפ

 Liam)ליאם ברוקי  - עבודותיהם של שניים מהחוקרים הבולטים בתחום בשנים האחרונותב

Brockey )( ויוג'ניו מניוןEugenio Menegon).10  דגש על פעילות הישועיםמחקריו של מניון שמים 

על ידי הסטת המבט מבייג'ינג, מצליח מניון  באזורי החוף הדרום מזרחי.הסינית  הסייהאוכלוועל 

'הדתות המקומיות' אינספור להציג את הדת הנוצרית מנקודת מבטם של מקבליה, כעוד אחת מ

(Local Religions) במונחים תרבותי -בכך, מצליח מניון לתאר את קשר הבין בסין. שהתקיימו

י ומנקודת מפעל אירופסיון הישועי בסין כיוקי מתאר את הממנגד, בר סינית. נקודת מבטמסינים, ו

המקורות  - שטרם נחקר באופן מקיףנעוץ בהפניית המבט לקורפוס מקורות חידושו מבט מערבית. 

(, ברוקי מבקש לספר Padroadoתחת פטרונות פורטוגזית ) סיון סין פעליגזים. מכיוון שמהפורטו

 אלההמקורות המצויים בארכיונים הפורטוגלים. מקורות  שפעסיון דרך יהממחדש את סיפורו של 

מסייעים להבין את האתגרים האדמיניסטרטיביים, הפיננסיים, והאידיאולוגים שעמדו בפני 

הישועית בסין ובין  ת באופן ברור מאי פעם בין הנוכחותסיון מנקודת מבט חדשה, הקושריהמ

 המפעל הקולוניאלי הפורטוגזי.

המיסיולוגית והסינולוגית. שני  - חקרים מעידים על המשך קיומן של שתי הגישותהמ 

להפיק החוקרים בוחרים באופן מודע להתמקד בהקשר מסוים על חשבון הקשר אחר, ומצליחים 

בפנייה למקורות חדשים, מיקוד  היא. חדשנותם בתוך המסגרות השונות עבודות חדשניות ומרתקות

לא כתופעה  - סיוןי, ובחינת המירות היסטוריות שטרם נחקרוים ובזיבשחקנים היסטור

פרטיקולרית ייחודית, אלא כחלק מהקשר )התפשטות פורטוגזית( ומעולם מושגים )דת מקומית( 

סיון הישועי כחלק מהקשר רחב יהמאבקש לבחון את פעילות רחבים יותר. בדומה להם, במחקר זה 

בשונה משני . צ'ינג-מינגשושלות ידע בזמן חילופי , והעברת הרשתות תקשורת גלובליות - יותר

מחקרים אלו, עבודתי בוחרת להתמקד בתקופה קצרה ולא במשך זמן רחב. אחת ממטרות המיקוד 

לומר, בחינת בין נקודת המבט המיסיולוגית והסינולוגית. כ אזןליצור מחקר שי אפשרותהיא ה

 י.האירופ והן בהקשרהסיני ו והידע הן בהקשר מעבר

 צ'ינג-מינגהשושלות חילופי  2ב.

מקום למחקר רב. יותר מכל מקרה אחר  ותיריםחילופי השושלות האחרונות בהיסטוריה של סין מ

יות שורה של עדויות מקומב עשרה תועדו-ים שהתרחשו במאה השבעשל חילופי שושלות, האירוע

                                                 
,1579Journey to the East: The Jesuit Mission to China,  Liam M. Brockey–1724 .ראו למשל:   10

Cambridge: Harvard University Press, 2009 :וגם ,Menegon, Ancestors, Virgins, & Friars 
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ושלת חדשה, אלא עם חדש לא רק העלו לשלטון שהחילופים דוגמת העדויות הישועיות.  - וחיצוניות

את מערכות השלטון ולהשתלב בהן ביעילות מעוררת השתאות.  להבריא, שהצליח למדי ואלמוני

 ששורשיו חלוויכומינג היא נושא ומידת השוני בין שלטונם לשלטון שאלת זרותם של המנצ'ואים 

שתי הגישות, זו הטוענת כי הכובשים נכבשו בעצמם בידי התרבות הסינית  במאה השבע עשרה.

, קושרו בעבר , וזו הרואה את שושלת צ'ינג כנבדלת באופן מהותי משושלות קודמותהוהוטמעו ב

 פוליטיות, לאומיות, וגזעניות בסין, ונותרו סלע מחלוקת בין חוקרים בסין ומחוץ לה. תורותל

 New Qing) מחקר המזוהה כ'היסטורית צ'ינג החדשה'ענף  בשנים האחרונות קם 

Historyצ'ינגאת מקורותיה ופעילותה של שושלת  למטרה לבחון מחדש (, דור של חוקרים ששם 

להצביע על מאפייניה הייחודיים, אך גם כך ו, תוך שימוש במתודולוגיה עדכנית ובמקורות חדשים

בין מ 11ן ועם ישויות אחרות באזור ובעולם.עם סימאז ייסודה על הקשר העמוק והארוך שניהלה 

באחד מהווה השראה עבור עבודה זו.  (Nicola Di Cosmo) , מחקרו של ניקולה די קוזמואלו

ממאמריו בחן די קוזמו את אימוצן של טכנולוגיות ארטילריה מערביות במלחמות בין המנצ'ואים 

 -קשרים שקיימו שני הצדדים עם מגוון מתווכיםהמערכת  חשפו את מסלולי מעבר הנשקובין סין. 

קרו של די קוזמו מקשר את מח  12מדינות במרכז ובמזרח אסיה.ישועים, הולנדים, פורטוגזים, 

צ'ינג לזירה רחבה בהרבה, כמעט עולמית. במובן זה, ניתן לראות במחקר -מינג שושלות חילופי

פרט לידע הצבאי, שהועברו מאירופה לסין המוצע כהמשך לעבודתו. ברצוני לאתר גופי ידע נוספים, 

 והשפיעו על תהליכים בתקופה זו.

מסין לאירופה? מעניין כי רק  צ'ינג-מינגשושלות לידע שהועבר בזמן חילופי ומה בנוגע  

( בחן בעבר את השפעתן Edwin Van Kleyמחקרים בודדים הוקדשו לשאלה זו. אדווין ואן קליי )

אירועים בסין תרמו שה . האחת,באירופה והגיע למספר מסקנות איכיבוש המנצ'והשל החדשות על 

ורית" ו"אקטואלית". מישות "נצחית" ו"לא משתנה" לישות "היסט להפיכתה בעיני המערב

 בן ימיהם מערב, תחליףן הפכה ל"מוזה אלטרנטיבית" עבור סופרים בכי סי מסקנתו השנייה הייתה

בחן במאמר השוואתי מקורות  (Paize Keulemans) פייצה קולמנס 13לטרגדיה היוונית והרומית.

-מינג שושלות בשני המקרים, הדיווח על חילופי ים ומצא כיסינים מול מקורות אירופספרותיים 

                                                 
Cohen, "The New Qing -Joanna Waleyלסיכום טוב של עבודות מרכזיות מהשנים האחרונות בתחום, ראו:   11

History." Radical History Review 88.1 (2004), pp. 193-206. 
 ?In Struve Lynn (ed.),  Firearms and the Qing Formation."Nicola Di Cosmo, "Did Guns Matterראו:   12

166.-(2002), pp. 121 The Qing Formation in World Historical Time 
Century European Notices of the Manchu -Edwin Van Kley, "News from China; Seventeenthראו:   13

Conquest." The Journal of Modern History (1973), pp. 561-582 :וגם ,Edwin Van Kley, "An Alternative 

Muse: The Manchu Conquest of China in the Literature of Seventeenth-Century Northern Europe." 

European History Quarterly 6.1 (1976), pp. 21-43. 
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"פתיחות": פתיחתה של סין בפני אירופה, ופתיחתו של השלטון בפני אידיאל צ'ינג משקף כמיהה ל

 עלשני החוקרים מתרכזים בדיווחים מרתקות, אולם  מסקנותיהם של ואן קליי וקולמנס  14נתיניו.

 מנגד, .)שפותיהם של שני החוקרים( מהולנד וגרמניהבדגש על מקורות ופי השושלות, חיל דותאו

חילופי השושלות, ובדגש על  בזמןאת הדיווחים והידע שהועבר לאירופה עבודה זו מבקשת לבחון 

 מקורות ישועיים.

 החדשה המוקדמתידע בעת  מנגנוני העברת 3ב.

מטרה נוספת של עבודה זו היא שרטוט מסלולי העברת הידע בעת חילופי השושלות ובחינת הגופים 

והכלים  ,אם נכליל בתהליך זה את מבקשי הידע, מקבליו, מוסריו, המוסדותשלקחו חלק בהעברתו. 

-Longשזכה זה מכבר בשם 'רשת ארוכת טווח' ) הרי לנו מבנה תקשורת - לק בהעברתושלקחו ח

Distance Network) מחקר הרשתות, עבודותיו. בתחום ( של סטיבן האריסSteven Harris) וישמש 

 . כנקודת המוצא שלי

( וג'ון Bruno Latourהאריס התבסס על מחקרים קודמים על רשתות מאת ברונו לטור )

-( העוסקת באינטראקציה בין בניANTרשת' )-השחקן(, במיוחד על 'תיאוריית John Lawלואו )

בחינת העברת הידע סיון הישועי. י, וידע, ויישם אותם על רשת התקשורת שהפעיל המאדם, מכשור

הישועית במונחים של רשת חושפת לטענתו מבנה אדמיניסטרטיבי יעיל שאינו מבוסס על כוח 

מתאר האריס את 'הגיאוגרפיה של הידע' במאמר נוסף  15.ומחויבותעל אמונה דווקא ושליטה, אלא 

(The Geography of Knowledge) וגרפיים מעצבים את הידע ואת בו מרחק ותנאים גיא, האופן

לאפשר על מנת כלים שתוכננו ה במבנה ההיררכי של המוסדות הישועים העברתו. האריס רוא דרכי

מחקריו של האריס עוסקים במבנה ישועי גלובלי ונוטים לתאר  16ידע בין מרכזים מרוחקים. העברת

לם באופן ספציפי חיובמושגים שמציע האריס ולה ודלבמ רלהיעזאותו בכלליות. במחקר זה אנסה 

בתקופת חילופי אירופה, בכדי לבחון את השינויים שחלו בהם על מנגנוני העברת הידע בין סין ו

  .צ'ינג-מינגשושלות 

ם שפעלו בתוך יפרטיקולריטרותיה של העבודה היא התמקדות בשחקנים כאמור, אחת ממ

של תפקיד  בחזרה. מאפייניו וחשיבותוסין לאירופה, ובסיון ימההפרוקורטורים שנשלחו מ - הרשת

                                                 
he Fall of the Ming Dynasty as Dutch Tragedy, Paize Keulemans, "Tales of an Open World: Tראו:   14

Chinese Gossip, and Global News." Frontiers of Literary Studies in China 9.2 (2015), pp. 190-234. 
Distance Networks, and the Organization of Jesuit -Building, Long-Steven J. Harris, "Confessionראו:   15

Science." Early Science and Medicine 1.3 (1996), pp. 287-318. 
 ".Steven J. Harris, "Mapping Jesuit Science: The Role of Travel in the Geography of Knowledgeראו:   16

in O'Malley, John W. (ed.) The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts. Toronto: University of Toronto 

Press, 1999. 
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 ,מאמר היחיד שבחן את פעילותם של פרוקורטורים כחלק מרשתה. הבאופן ממצ טרם נבחנוזה 

סיונים באמריקה והרשת יעשה זאת בהקשר המ תרומתם הייחודית להעברת הידע,את ו

סין ניתן למצוא בדיסרטציה מאת בסיון ימההתייחסות מעמיקה לפרוקורטורים מ 17האטלנטית.

(. ורמוטה הקדיש את אחד מפרקי עבודתו לתפקידם של Frederick Vermoteפרדריק ורמוטה )

הפיננסית של  יציבותם ללברר את תרומת מטרתו הייתהבשונה מעבודה זו, הפרוקורטורים, אך 

 18(.Dauril Aldenדריל אלדן ) בספרו שלגם בעבר  דגש שעלה - סיוןיהמ

-מינגשושלות ל חילופי הממוקד שבמשך הזמן  רלהיעזעבודה אנסה לסיכום חלק זה, ב

להדגיש אבקש בכל זירה )אירופה וסין(  סיולוגית וסינולוגית.ימנקודת מבט צ'ינג בכדי לשלב בין 

תהליכים חד כיווניים של  , ולהימנע מלראות בהםוהאינטראקציה סביב הידע המועבר דיאלוגה את

דפוסים חדשים זהות אבקש ל וואן קלי, של די קוזמו כהמשך לעבודות כמו אלו. בכך, מסירה וקבלה

. מיפוי העברת הידע צ'ינג-מינג שושלות של השפעה הדדית בין סין ואירופה בתקופת חילופי

דגש על תפקידם הייחודי של שהציע סטיבן האריס, תוך  עזרת המבנה והמושגיםיעשה בומסלוליו 

 הפרוקורטורים שנדדו לאורך הרשתות ארוכות הטווח אשר קישרו בין סין ואירופה.

 
 מקורות - חלק ג': גוף העדויות

 הראשון הנו. קשורים במקורות המידעבמבוא, שניים מהאתגרים המרכזיים במחקר זה  שצויןכפי 

סיונרים ממגוון יממ הישועי הורכבהמיסיון  .הידע שזרם בין סין ואירופה נכתב ריבוי השפות בהן

בשפה הסינית  בוצעבסין  ההאוכלוסיייות. הדיאלוג עם , שכתבו ותקשרו במספר שפות אירופארצות

וסף נאתגר שפת שליטיה החדשים.  - )גם היא, יש לזכור, מכילה ניבים שונים(, ובהמשך גם במנצ'ו

מיקוד בתקופה קצרה יחסית, אנו נותרים עם כמות עצומה של ה המקורות. על אף הוא ריבוי

 ,המקורות שישמש כבסיס לעבודה גוףבעמודים הבאים יתואר  וספרים. ,כרונותיתכתובות, ז

 מציבים המקורות.רים שגהאת להתמודד עם והאופן בו ניתן לערוך אותו על מנת

 מקורות שפורסמו 1ג.

העבודות המודפסות  - במקורות ספרותיים, כלומר התמקדותיושג על ידי  שתוארו אתגריםלפתרון 

תוצריה לו הם באירופה, וידע שמקורו אירופי בסין. א סיני הציגו ידע שמקורואשר מהתקופה 

                                                 
Atlantic network." in ’ aking of the JesuitsSerna, "Procurators and the M-ezJ. Gabriel Martínראו:   17

Bailyn, Bernard. and Denault, Patricia L. (eds.) Soundings in Atlantic History: Latent Structures and 

Intellectual Currents, 1500-1830. Cambridge: Harvard University Press, 2009. 
 ,The Role of Urban Real Estate in Jesuit Finances and Networks Between Frederik Vermoteראו:   18

Europe and China, 1612-1778. (Diss.) University of British Colombia. Vancouver, 2013ראו , ובנוסף :

Dauril Alden, The Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal, its Empire, and Beyond, 

1540-1750. Stanford: Stanford University Press, 1996, pp .298-305. 
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. החשוב ביותר דרכו הופץ הידע לקהלים רחבים הישועית, והם המדיוםשל רשת התקשורת הסופיים 

מאחר  המקורות, אלא גם את שפות כתיבתם, את מספררק ם צמצמלא  ת מודפסתהמיקוד בספרו

פרסם את רוב עבודותיו באותה תקופה בלטינית. בסין, השפה הכתובה הייתה  הישועיהמסדר ש

לכל הניבים, וכתבים ישועיים במנצ'ו ראו אור רק בתקופות מאוחרות יותר.  ומשותפת אחידה

אני לומד זה מספר שנים, ישמשו כשפות המחקר המרכזיות לטינית וסינית, שתי שפות אותן 

 .המקורות בשפת כתיבתם , ויאפשרו להתייחס לרובבעבודה זו

באופן חופשי באינטרנט או  ברובם הזמינים במחקר זה הינם ספריםהמקורות המודפסים  

ם נכתבו בידי הפרוקורטורים עם שוב מביניהםהמרכזיים  .במהדורות חדשות ניתנים לרכישה

 Chinaשייבחן בעבודה זו הוא נוסף ספר חשוב  19.הציגו לקוראיהם את המתרחש בסיןלאירופה, ו

Illustrata  אתנסיוס קירכראיש האשכולות הישועי של (Athanasius Kircher.)20  ממקום מושבו

, 1667-ב על אף שפורסם רקנדד ברשת הישועית. וה קירכר נקודת ניקוז לידע מסין אשר ברומא, היו

צ'ינג, -מינג שושלות מסין לאורך חילופי אשר שבוסינתזה של כל עדויות הפרוקורטורים  ספרו מציג

 ראוי לציין כי הספריםממסד הישועי בנוגע להתרחשויות. במידה רבה את הנרטיב שפיתח הומייצג 

 עטרים אותםהמ , האיורים, ואפילו ציורי עמודי השערמפותם. הילא יבחנו רק כמקורות טקסטואלי

במחקר ישולבו גם ללמד רבות על המסרים שהועברו בהם ועל גלגוליו של הידע. גם הם יכולים 

ם המכתבים ממשפחת המינג הדרומי שנשא מישל בוי פרים, דוגמתמקורות מודפסים שאינם ס

מודפסים למקורות  , הינם דוגמהן גרובר את מסעו הרגלי מסיןלאירופה, ומכתבים בהם תיאר יוה

 שישלימו את התמונה העולה מן הספרים. 

אשר מן התקופה מעבר לעבודות שפורסמו על ידי הישועים, יבחנו גם עדויות הסיני, ד מהצ

התקשורת, וגם על דרכי ההתמודדות של  אור על המציאות הכאוטית, על בעיות יכולות לשפוך

ישועית באותה תקופה אינן ה לנוכחות סיניות ספרותיותהתייחסויות  21.קשיי השעהתושבי סין עם 

 Xichao chongzheng ji 熙朝崇正集חשוב הינו קובץ השירים והכתבים נדיר ומקור  רבות, לכן

                                                 
 ,Briefve relation de la notable conversion des personnes royales, & de l'estat Michal Boymראו למשל:   19

de la religion Chrestienne en la Chine . . . Paris, 1654; Martino Martini, De Bello Tartarico Historia. 

Antwerp, 1654. Martino Martini, Novus Atlas Sinensis. Amsterdam: Blaeu, 1655; Alvaro Semedo, The 

History of That Great and Renowned Monarchy of China. London, 1655. Originally published as Imperio 

de la China. Madrid, 1642. 
 ,China monumentis qua sacris qua profanis, nec non variis naturae & artis Athanasius Kircherראו:   20

spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrate. Amsterdam, 1667. 
 Jiashen ji  ni ],The Year 1644: a Record of[ 甲申紀聞n Jiashen jiwe. 馮夢龍Feng Menglongלדוגמה:   21

shi 甲申紀事 [The Year 1644: a Record of Events], edited by Feng Menglong, 35–64. vol. 13; Ding 

Yaokang. Chunjie jilue [A Brief Record of my Escape from Calamity]. 1656. Reprinted in Mingshi ziliao 

congkan, no. 2, pp. 135-166. Yangzhou: Jiangsu Renmin Chubanshe, 1982. 
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קובץ זה ככל הנראה נערך בידי תלמידיו של ג'וליו אלני ומאגד התייחסויות )חיוביות( של  22(.1639)

 נפילת מינג.שקדמו לם ולפעילותם בשנים דמויות מקומיות לישועי

 מקורות ארכיוניים 2ג.

הידע שעבר ברשת הישועית, אך על מנת  צורתו הסופית של המקורות המודפסים אמנם יציגו את

גם , והמאבקים שהשפיעו על הפקתו, יש להתייחס ללמוד באופן מעמיק על הלבטים, המגבלות

המסדר ולם לא פורסמו. כותביהם של מסמכים אלו היו ראשי מענעו ברשת וש תכתובות פנימיותל

כמו  - גם דמויות שצפו מהצד בהעברת הידעסיון בסין, הפרוקורטורים עצמם, ויברומא, ראשי המ

 23גואה וכו'.במנילה, בסיון יעמיתים ישועים במ

התכתובות הישועיות מפוזרות כיום במספר אוספים ברחבי העולם, אך הרלוונטי ביותר 

 Archivum Romanum -המצוי בJaponica-Sinica (Jap.Sin )עבור מחקר זה הוא אוסף 

Societatis Iesu (ARSI הארכיון הישועי המרכזי ברומא. בארכיון ,)ישועיות התכתובות ה מרוכזות

סין לראשי המסדר ברומא(, ולכן החומרים בסיון ימהבין  דרגיו הגבוהים )למשל שהופנו אל

מכיוון שמרבית המצויים בו רלוונטיים למחקר העוסק במעבר של מידע ואנשים בין סין ואירופה. 

 היא לטינית. ם שנשלחו לרומא, שפת כתיבתם לרובהמקורות באוסף זה הם דיווחים רשמיי

ת אישור. מכיוון הארכיון פתוח רוב ימות השנה לחוקרים בתיאום מראש ולאחר קבל 

והיערכות מוקדמת. לשמחתי, מספר  בדיקהדורשת  עבודה בוון דתי קתולי, ברור כי שמדובר בארכי

רציג, שבשנים . אני מצוי בקשר עם פרופ' תמר הבהכוונהמסייעים לי רבות חוקרים בעלי ניסיון 

 .ARSI-ה מחקר בבארכיונים קתולים באיטליה, ועם פרופ' רבקה פלדחי שערכהאחרונות עבדה 

פרופ' משה סלוחובסקי  בסיוע. לקראת נסיעת מחקר עתידית בהכנות ייעץהביעו נכונות לשתיהן 

מומחה חשוב , (Robert A. Maryksרוברט מריקס ) פרופ' שר עםיצרתי ק ,מהאוניברסיטה העברית

אוסף  ארכיון.ביני ובין הנהלת הבהמשך לקשר שהציע  ,Journal of Jesuit Studies-עורך הבתחום ו

למטרה לסייע לו שם . מוסד זה פרנסיסקו-שבאוניברסיטת סן Ricci Institute-חשוב נוסף מצוי ב

במוסד שמור  .ראשוניים ומשנייםמרשימה של מקורות ספריה  ציעאירופה, ומ-במחקר קשרי סין

קל את. במידה וARSI-מהשצולמו : קובץ מיקרופילם של חומרים רבים Francis Rouleauאוסף 

 פרנסיסקו.-, אוכל לנסות לאתרם באוסף בסןברומא בקשיים לעבוד

                                                 
in:  熙朝崇正集 Xichao chongzheng ji ,[Collection of Sublime Orthodoxy of a Prosperous Age]ראו:   22

韩琦，吴旻． 熙朝崇正集、熙朝定案( 外三种) ． 北京: 中华书局，2006. 
(, פטריארך אטיופיה בעת שישב בגואה, בו מתוארות הידיעות Alfonso Mendesשכתב אלפונסו מנדז ) למשל, מסמך  23

 Relatio successuum Sinensis Imperii". ראו: 1642-1648שהגיעו להודו על אודות חילופי השושלות בסין בין השנים 

ab anno 1642 ad 1648," Goa, 1 May 1649. ARSI, Jap. Sin. 161-11,f. 345r-v.   
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 : שאלות והשערותד'חלק 

ית". רופם "סינים" ורשת ידע "אייאינטראקציה בין אירועים פוליטיהבבסיס המחקר עומדת 

צ'ינג והידע הנע ברשת -מינגשושלות היא כיצד השפיעו חילופי  כלומר, השאלה המרכזית שתישאל

ות מתוך אותה אינטראקציה, אשר נוספות הנובעו על אלו. ברצוני להעלות כמה שאלות הישועית אל

 יוכלו להוות בסיס למבנה המחקר.

ומה הייתה האסטרטגיה ם לרשת הישועית? יהציבו האירועים ההיסטורי אלו אתגרים 1ד.

 להתמודדות עמם?

סיון בסין. יפעל המהשאלה הראשונית שראויה להישאל במחקר היא כיצד השתנתה הסביבה בה 

סיון. אך יאין ספק כי סין שינתה את פניה במהלך שנות חילופי השלטון, באופן שהשפיע גם על המ

על כך כבר נכתב רבות. בחלק זה ברצוני לברר מה היו האתגרים איתם התמודדה רשת התקשורת 

 מערכות הדוארמוטטות הת בקשיים פיזיים דוגמת נראה כי חלקם של האתגרים קשורהישועית. 

רכים עלייתם של צ - דרכי גישה. חלקם האחר קשור באתגרים אסטרטגים שיצרו הנסיבותחסימת ו

הכובשים החדשים, תרבותם ושפתם, שאלות  בהעמקת ההיכרות עם דחופים יותר, החשיבות

נו אתגרים אלו ייבח שקשורות ביחסי הישועים עם קהילותיהם או עם עמיתיהם הסינים וכו'.

, עלייתם ונפילתם הלוחמים . יחסי הכוחות בין הצדדיםם לאורך תקופת חילופי השלטוןכמשתני

ותמורות שחלו באירופה ובזירה הימית במזרח אסיה יצרו אתגרים חדשים  ,של שליטים מקומיים

 .אסטרטגיות חדשות להעברת ידעהובילו לגיבוש ו

 הרשת? ברחבי המשבר, ומנקודות מבט שונות ה סין לאורך שנותכיצד נתפס 2ד.

לסין של  נוחשוב לזכור כי התקופה הנבחנת בעבודה זו התאפיינה בחוסר ודאות עמוק. התייחסות

אינה אלא אנכרוניזם. מנקודת מבטם של בני התקופה,  אחידה והומוגניתאותם הימים כאל ישות 

מתוך המידע לנבא אם אי פעם תשוב להיות מאוחדת. יכול היה הייתה ישות מפוצלת, ואיש לא סין 

שעבר ברשת הישועית, ברצוני לברר כיצד נתפסה סין לאורך שלבים שונים בחילופי השושלות, 

לא רק מתחנות שונות בסין, אלא גם מבעד עיניהם של  - הרשתברחבי ומנקודות מבט שונות 

ניתן  , למשל,גואה, וכמובן מנקודת מבטה של אירופה. האםבמנילה ובסיונים סמוכים כמו ימ

  מספר מדינות שונות?אמצעות תפיסתה של סין כיר את הנאמנות לשליטים יריבים בלהסב

, ובזהותם של השחקנים השונים אשר במסלולי העברת הידע ,אלו שינויים חלו במבנה הרשת 3ד.

 צ'ינג?-מינגשושלות לאורך חילופי  לקחו חלק במעבר הידע

 תנועההציע סטיבן האריס טען להמודל שחלק זה יעסוק במבנה המנגנון שאפשר את מעבר הידע. 

היררכיה האדמיניסטרטיבית של המסדר הישועי במעלה השל ידע  תמסודר

שלטון מרכזי(, וסינונו על ידי יחידים ברמות הגבוהות <-אסיסטנציה<-מחוז<-קולג'\כנסיה\)תחנה
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לנסות לבנות ברצוני ובמרכזי הרשת. האם ניתן להכיל מודל שכזה על סין בעת חילופי השושלות? 

שינוי מבני משמעותי ברשת לאורך שנות המשבר? בחלק זה  חלם ולבחון האם ימודלים אלטרנטיבי

 הגופים איתם היו, והמסלולים בהם בחרו לנועיודגשו ארבעת מסעותיהם של הפרוקורטורים, 

שונים לצורך המעבר הפיזי מסין  גופיםבשירותיהם של  ארבעת הפרוקורטורים השתמשו. בקשר

שקיים מרטיני עם אירופה, ובסוכנים שונים בתהליך הפקתו של הידע. לדוגמה, הקשר ההדוק ל

ים בסין. יבשינויים הפוליט ( קשור לעניין ההולנדיVOCההולנדית ) המזרחית הודוחברת הסחר 

ההולנדים מימנו את הוצאותיו של מרטיני בחלק ממסעו באירופה, והאטלס המפורסם שלו הודפס 

ן של הפרוקורטור יוה קיסר צ'ינג שפרש את חסותו על המסעשור לאחר מכן, היה זה באמסטרדם. ע

גרובר מסין, מסע אותו ערך גרובר ברגל דרך טיבט ונפאל במטרה להתחמק מההתקפות ההולנדים. 

לכך שהרשת הישועית נסמכה על עמיתים, פטרונים, וסוכנים שונים לאורך  אותאלו הן רק דוגמ

במרחב האירופי  פוליטיות שחלו -בתמורות הגיאו יםקשורהשונים לה הפעו יתופיהשנים. ש

 חילופי השושלות בסין.השלכה ישירה של כמזרח אסייתי, חלקם -דרוםוה

 ובאופיו של הידע שעבר ברשת הישועית בין אירופה וסין? ,אלו שינויים חלו בכמות, בסוג 4ד.

הישועים  נע בתוכה.רשת, אבקש לברר כיצד השתנה הידע אשר לאחר שנבחנו השינויים במבנה ה

 והמלומדים מסרו ידע מסוגים שונים לקבוצות שונות בסין ובאירופה. הידע שעניין את השליטים

)למשל צבאי ואסטרונומי( היה מצרך שונה מהותית מהידע שעניין את ההמונים )דתי,  בסין

לא השיק בהכרח לעניינם של  בידע גיאוגרפי VOC-העניין הרב שהביעה ה . באירופה,אתנוגרפי(

הועברו לסין אלו סוגי ידע חדשים אם כך,  וכו'. בקונפוציוס, במבנה השלטון, אינטלקטואלים

ידע זה עובד כיצד  אלו איבדו מחשיבותם?מנגד אלו גופי ידע פותחו, ו ?ולאירופה באותה התקופה

שהופק עבור  פנימי ברצוני להתייחס לידעבנוסף, ? אותו ושביקש יםהקהלומי ידי הישועים? והופק ב

 ,(ratio studiorumהאם חלו שינויים בתכנית הלימוד הישועית ) , למשל,לבררסיון, ויהמ שלו שימוש

 לימוד שפת המנצ'ו(. -בור הישועים בסין )למשלע ידע שנתפס כחשובה ובגוף

  מסין לנרטיב אחיד? םיסיונריהמכיצד עוצבו מגוון הדעות והעדויות של  5ד.

. תפיסתוובהבנייתו שינויים ב, אבקש לדון בתכניוהידע ובהעברת  מבנהבחינת השינויים ב בתום

 שושלות היה ריבוי הדעות וההשקפות המנוגדותאחד ממאפייניו הבולטים של משבר חילופי ה

שונות בנוגע ו ליצירת גישות אירופה והובילהדהדו ב אלו סיון. דעותיבקרב חברי המ שנוצרו

מתרחש בסין. בעוד שחלק מהנרטיבים הדגישו את הרס הציביליזציה הסינית ואת האסון הגדול ל

שהומת עליה, אחרים ראו בכיבוש המנצ'ואי אירוע חיובי, ואף מוצדק מוסרית. גם ההתייחסויות 

לעיתים הם הוצגו כברברים ושונים מהותית  -לאופיים של השליטים החדשים לא היה אחיד
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 הוטמעובמהלכו  תים כמי שעברו תהליך "סיניפיקציה"הסינים, לעיתים כבני תרבות, ולעימ

כיצד ומתי בוצע ניסיון  ריבוי הנרטיבים, מה היו השלכותות הסינית. בחלק זה אבקש לברר בתרב

ספר שנכתב  -ספרו של קירכרלבחון לעומק את התפיסות העולות ב ברצוניבפרט,  .לאחד בין הדעות

בוסס ם לאחר סיום התקופה הנבחנת, בידי מי שנחשב כנציג בולט של הממסד הישועי, וממספר שני

שמציע  ניתן לראות בחיבור זה נרטיב "ממלכתי" יותרהאם . עדויותיהם של הפרוקורטורים על

 בין הגישות השונות, השנחווה בסין ולפשר הקרע לאיחוי ןכניסיוהספר ינותח הממסד הישועי? 

 צ'ינג.-את הידע הרב שזרם ברשת הישועית בזמן חילופי מינג ומסננתעבודה המנקזת וכ

 
 מקורות וספרות מחקרחלקית של חלק ה': רשימת 

 
 מקורות ארכיוניים עיקריים

Archivum Romanum Societatis Iesu: Jap.Sin / Fondo Gesuitico collection 

ARSI, Jap. Sin. 125: 159r. Annonymus, De statu rerum Indiarum brevis relatio anni  

1649. "Relatio" for 1649, states the good condition of the Yongli reign. 

ARSI, Jap. Sin. 161-11,f. 345r-v. Alfonso Mendes, Patriarch of Ethiopia. Relatio  

successuum Sinensis Imperii ab anno 1642 ad 1648, Goa, 1 May 1649.  

Mendes discusses the state of the China mission during the Ming-Qing  

transition and notes that it is based on letters from China. 

ARSI, Jap. Sin. 77: 123r. Michel Boym's Brevis descriptio. 

ARSI, Jap. Sin. 170:20v. Michel Boym's Narratio.  

ARSI, Jap. Sin. 142:158v-159r. Francisco Furtado to the Portuguese Assistant, 15  

January 1652. He Blames Martini of becoming "a second Adam [Schall]", and  

forbids his return to the China Mission. 

ARSI, Fl. Belg. 61:584v. Goswin Nickel, 7 February 1654. A letter to Martini,  

warns him not to speak against Boym after Nickel's efforts in defense of  

Boym's mission authenticity. 

ARSI, Fondo Gesuitico 649, n. 379. Martino Martini, Letter from Brussels, 20  

February 1654, to Jesuit General Goswin Nickel; in this letter Martini  

describes his meeting with Boym. 

ARSI, Jap. Sin. 177:132. Boym's description of the audience with the Pope of  

7 December, 1655. Unfinished and undated. 

ARSI, Jap. Sin. 142:158r. (also in ARSI, Jap. Sin. 123:154-155) Francisco Furtado to  

the Portuguese Assistant: summary of the events of 1640-1650. It emphasizes  

the disruption of communications and difficulty in sending recruits for the  

mission into China but is positive about the situation by 1650. 

ARSI, Jan. Sin. 77, f. 53. Documents Francisco Sambiasi's relations with the Ming  

Emperors and gives an account of the relations between Sambiasi and the  

Hongguang and the Longwu Emperors. 

ARSI, Jap. Sin. 126:86v-87r. ARSI, Jap. Sin. 126:84r, ARSI, Jap. Sin. 126:120r.  

Manoel de Azevedo, "Relation of the wars and uprisings that have occurred in  

China, the death of the Emperor, the entry of the Tartars covering the years  

1642 to 1647".  

New York Public Library rare book section 

Da Costa , Ignacio and Intorcetta, Prospero. Sapientia Sinica (Jianchang, 1662) Latin- 

Chinese text of Confucius' Vitae, half of the Lunyu and the complete Daxue.  

This long translation project started during 1624 but was delayed until 1662. 
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Ricci Institute, University of San-Francisco 

Magalhães, Gabriel. Relação da perda e destituição da Provincia e Christiandade  

de Su Chuen e do que os pes. Luis Buglio e Gabriel de Magalhães passarão  

em seu cativ, 18 May, 1649, report sent to Manuel de Azevedo; incomplete  

draft English translation made by Joseph Costa S.J. 

Francis A. Rouleau Microfilm/Digital Archives.  43 reels of microfilm made by Fr.  

Francis Rouleau, contains folios from ARSI. 
 םעיקריי מודפסיםראשוניים מקורות 

Aleni, Giulio. Xifang Dawen 西 方 答 問 [Questions and Answers about the West]. In  

Mish, John L., Ai Ju-lio, and Chiang Te-ching. "Creating an Image of Europe  

for China: Aleni's Hsi-Fang Ta-Wen 西 方 答 問." Monumenta Serica (1964),  

pp. 1-87. 

Boym, Michel. Briefve relation de la notable conversion des personnes royales, & de  

l'estat de la religion Chrestienne en la Chine . . . Paris, 1654. Originally  

published as: Breve Relazione della china, e della Memorabile Conversione di  

Persone Regali di quella corte alla Religione Christiane. Roma, 1652.   

De Val, Pablo. Suma del Estado del Imperio de la China (Madrid, 1651), Original and  

translation in Chan, Albert. "A European Document on the Fall of the Ming  

Dynasty (1644-1649)." Monumenta Serica (1981), pp. 75-109. 

Feng Menglong 馮夢龍. Jiashen jiwen 甲申紀聞 [The Year 1644: a Record of]. In  

Jiashen ji shi 甲申紀事 [The Year 1644: a Record of Events], edited by Feng  

Menglong, 35–64. vol. 13. First published in 1645. Photographic reprint  

edition. In Feng Menglong quanji [The Complete Works of Feng Menglong].  

43 vols. Shanghai: Shanghai guji he, 1993. 

Grueber, Johann. Three Letters. in Thévenot, Melchisédec. Relations de divers  

voyages curieux, qui n'ont pas esté publiées. vol. 3. Paris: 1666. 

               . Letter from Tyrnau, 13 January 1670. in Wessels, Bernhard. Early Jesuit  

Travellers in Central Asia, 1603–1721. Springer, 1924, p.370. 
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