פרופסור דיוויד נירנברג
דיוויד נירנברג נולד בשנת  1964בניו יורק .הוריו הגיעו מארגנטינה לארצות הברית לצורך לימודי מתמטיקה ,ושנות ילדותו המוקדמות עברו עליו
במקומות שונים בארה"ב ובאיטליה ,בעקבות הקריירה האקדמית של הוריו ,עד אשר המשפחה קבעה את מושבה באולבני ,ניו יורק.
הוא סיים את לימודיו לתואר ראשון בשנת  1986באוניברסיטת ייל ,שם החל גם ללמוד לקראת תואר שני בביולוגיה מולקולארית ,כלכלה וספרות
ומספר מקצועות נוספים טרם שגילה את ההיסטוריה ובעיקר את זו של הקהילות האסלמיות ,היהודיות והנוצריות בספרד של ימי הביניים .את התואר
השני (בשנת  )1987והשלישי (בשנת  )1992השלים באוניברסיטת פרינסטון.
המשימה המחקרית הראשונה שהציב לעצמו הייתה להבין את יחסי היהודים ,המוסלמים והנוצרים בימי הביניים כמקור להבנת ההווה .מחקר זה הפך
להיות ספרו הראשון" :קהילות אלימות :רדיפת מיעוטים בימי הביניים" ,אשר זכה להוקרה ולזכייה בפרסים רבים ,ובכללם הפרס לספר ביכורים מצטיין
מטעם האגודה האמריקאית להיסטוריה .הספר ביקר את התפיסה הדיכוטומית שהייתה מקובלת עד אז באשר ליחסי הדתות בימי הביניים ("תור זהב"
או רדיפות דת) ,והציע הסבר להמצאותם של תנאים תוך חברתיים שהובילו לסובלנות או לאלימות ,וכיצד הפוטנציאל לתנאים הללו נמצא בכל חברה.
השפעתו של הספר הייתה גדולה ביותר ,והיסטוריונים ,סוציולוגים ואנתרופולגים התבססו על ממצאיו על מנת לחקור ולהסביר חברות מעורבות
נוספות במהלך ההיסטוריה.
נושא מרכזי נוסף במחקריו של פרופ' נירנברג עוסק ביסודות היהודיים של הנצרות והאסלם ובאופן בו תרבויות הנצרות והאסלם עשו שימוש בתרבות
היהודית על מנת להגדיר את עצמן .ספרו החשוב ביותר בנושא זה הוא ,"Anti-Judaism: The Western Tradition" :בו הוא מתאר את נסיונותיהן
של תרבויות גדולות וחזקות לאורך ההיסטוריה (החל במצרים העתיקה ,דרך גרמניה הנאצית ועד לשנת  )1948להתגבר על היהדות ,וכיצד הציבו זאת
כמטרות מרכזיות שלהן" :העמדה האנטי–יהודית לא הייתה מחשבה נידחת בקרב התודעה המערבית ,אלא הייתה אחת מאבני הבניין המרכזיות שלה",
טען בספרו .הספר מציג ,אם כן ,פרשנות חדשה ורחבה על מהלכה ומשמעותה של תרבות המערב כולה.
פרופ' נירנברג עמד בראש תוכניות אקדמיות ומרכזי מחקר רבים ,בהם המרכז לחקר מדעי הרוח באוניברסיטת רייס ,התוכנית ללימודי יהדות ע"ש
לאונרד והלן סטלמן באוניברסיטת ג'ון הופקינס ועוד .משנת  2006הוא חבר קבוע ב–" "Committee on Social Thoughtהיוקרתית באוניברסיטת
שיקגו.
בין השנים  2014-2011עמד פרופ' נירנברג בראש האגודה לחקר תרבויות וחברה על שם משפחת ניובאור ( ,)Neubauerגוף מיוחד במינו שנוסד על ידו
במטרה לשלב מחקר מתחומי מדעי הרוח והחברה עם תחומי מחקר אחרים על מנת להתמודד עם שאלות ואתגרים מורכבים — החל במחקר משותף
של כלכלנים ואנתרפולוגים שהביא להצטרפותם של כ– 30מליון הודים החיים על סף העוני ,לתוכניות ביטוחי בריאות ,ועד לשיתוף פעולה בין אנשי
תולדות האמנות ,פיזיקאים ומהנדסים בנושא שיקום (רסטורציה) של אמנות עכשווית המתבססת על חומרים שאינם מסורתיים.
פרופ' נירנברג הינו עמית במכון מקס פלנק לקידום המדע ,ומצוי בקשרי מחקר עם מוסדות נוספים בעולם .הוא זכה בעשרות מענקי מחקר ופירסם
 12ספרים ולמעלה מ– 100מאמרים .לאחרונה נבחר כחבר האקדמיה האמריקאית הלאומית למדעים.
משנת  2014מכהן פרופ' נירנברג כדיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת שיקגו.

אוניברסיטת חיפה
סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל
מעניק בזאת

לדיוויד נירנברג
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על מצוינות מחקרית פורצת דרך ומנהיגות אקדמית יוצאת דופן שאינה נרתעת
מערעור על הקיים והמוכר ,ומציעה תובנות חדשות ,המתבססות על ידע ומחקר; על ניתוח
המורכבות שביחסי נוצרים ,מוסלמים ויהודים בחברה הרב–תרבותית של ימי הביניים המסייע
להבנת הפרובלמטיקה הרלוונטית כל כך לימינו; על ההכרה כי העתיד טמון בהבנת העבר
ובמחקר הבינתחומי ,נושא שגם אוניברסיטת חיפה חרתה על דגלה; ועל ידידות האמת עם
האקדמיה הישראלית ומדינת ישראל.
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