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ארץ־ישראל בעיני יוונים :המקרה של דור
בשער המאמר:
העיר דור ,כערים עתיקות רבות בארץ־ישראל ,ידעה שליטים שונים ,ובני עמים רבים בעלי תרבויות
כלי חרס אתונאיים
שונות ישבו בה .על כך מעידים שרידים חומריים מרשימים של תרבויות גויי הים ,ישראלים
שהתגלו בתל דור
למטה :עיטורי חרס ופויניקים ,ממצאים המשקפים את היותה עיר בשלטון פרסי ,עיר הלניסטית ועיר באימפריה הרומית,
בדמות סאטירים
על תנורי חימום מן כולל בשלהי העת העתיקה ,ואף ממצאים צלבניים ,אשר נחשפו בעונות חפירה ארוכות ומוצלחות
התקופה ההלניסטית במקום 1.העיר הייתה ייחודית בקשריה המוקדמים עם העולם היווני ,ואלה באים לידי ביטוי בין היתר
שהתגלו באתר
(תצלומי הממצאים במאמר בכלים יווניים מיובאים ,במבני ציבור ובפסיפסים הלניסטיים שנחשפו בה 2.מאחר שקשרים אלה,
באדיבות פרופ' אפרים שטרן על צורותיהם השונות ,נמשכו יותר מ־ 1,000שנים ,יש עניין מיוחד במה שהיוונים לדורותיהם ידעו
ופרויקט החפירות בתל דור,
צילום :זאב רדובן)
וחשבו על דור .להלן נדון במקור הנותן מענה ,ולו חלקי ,על שאלות אלה.

אנו מודים למערכת 'קתדרה' ובמיוחד לשני הקוראים עלומי השם מטעמה על הערותיהם המועילות .אנו משתמשים
בשם ארץ־ישראל בלא כוונה לייחס לו משמעות היסטורית או פוליטית ,ובהיעדר שם אחר חף מכל משמעות כזאת.
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ראו :א' שטרן ,דור מושלת בימים .עשר שנות חפירה בעיר־נמל ישראלית־פיניקית לחוף הכרמל ,ירושלים תשנ"ב.
למקומה של דור בהקשר הרחב של התרבות ההלניסטית בארץ־ישראל ראו :א' טל ,הארכיאולוגיה של ארץ ישראל
בתקופה ההלניסטית :בין מסורת לחידוש ,ירושלים תשס"ז ,במיוחד עמ'  186‑185 ,20‑17והפניות ביבליוגרפיות
בהתאם .לביבליוגרפיה מקיפה ראו גם.http://dor.huji.ac.il/bibliography.html :
ראו :טל (שם) ,עמ' ( 55‑54 ,42‑41מבני ציבור)( 175‑174 ,פסיפסים)( 283‑278 ,כלי חרס).
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סטפנוס ( )Stephanusאיש ביזנטיון ,מדקדק בן המאה השישית ,חיבר לקסיקון אלף־ביתי בשם
'עניינים אתניים' ( ,)’Eθνικáוהקדיש אותו לקיסר יוסטיניאנוס ( 565‑527לסה"נ) .חיבור זה כלל יותר
מחמישים ספרים ,כפי שאפשר ללמוד מן העובדה שהספר השלושים ושישה החל באות  .Oהלקסיקון
עסק בשמות הגאוגרפיים והאתניים של העולם המיושב ובתארים הנגזרים מהם ,אך מסר אגב כך
פרטים רבים — לא תמיד מהימנים — על המקומות השונים ותושביהם .בידינו שרד בעיקרו של דבר
תקציר של החיבור ,והוא משמש בידי מלומדים מודרנים כרגיל כמחצבה למובאות ולא כמקור שיש
לדון בו בפני עצמו 3.אולם קטעים אחדים מן החיבור המקורי שרדו בשלמותם ,ובהם כתריסר ערכים
אחרונים באות  ,Δהכוללים גם את הערך 'דור' 4.ניתוח מקור זה ,העשיר ביחס ,מזמן לנו הצצה נדירה
על דמותה של עיר ארץ־ישראלית אחת בעיני מחברים יוונים לאורך תקופה ארוכה ,ומכאן רושם
מסוים של דמות הארץ כולה בעיניהם .אנו מביאים תרגום עברי של התקציר ושל הטקסט המלא5
בליווי פירוש.

 התקציר 

דורוס :עיר בפויניקיה ,כפי שגם יוספוס (כותב) וגם אחרים .האתניקון הוא דוריטס.
פאוסניאס קורא להם דוריאיס .יש גם עיר בקריה (( )Cariaבשם זה).

 הטקסט המלא 

דורוס :עיר בפויניקיה.
הקטיוס ב'אסיה' (כותב)' :אחרי כן (נמצא יישוב) שנקרא לפנים דורוס ועכשיו — דורה'.
וכך גם יוספוס מכנה אותה ב(ספר) ה 6של ה'היסטוריה היהודית'' :מהירדן ועד הפוליס
של הדורים' .ושוב' :גובלים באזוטוס וגם בדורים' .וגם ב(ספר) ו' :הייתה אישה כזאת בעיר
דורוס' .ושוב' :כאשר הוא בא אל דורוס'.
גם קלאודיוס איולאוס ב(ספר) ג של 'ענייני פויניקיה'' :אחרי קיסריה נמצאת דורה,
יישוב קטן .יושבים בה פויניקים ,אשר בגלל החוף הסלעי ושפע הארגמן התאחדו ובנו להם
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למהדורה השלמה האחרונה של הטקסט ראוStephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, ed. A. Meineke, Berlin :
( 1849מהדורה מצולמת יצאה בשיקגו  .)1992כבר מזמן אבד כלח על מהדורה זו ,הכוללת את הטקסט בלבד (הפירוש
שהובטח מעולם לא יצא לאור) .מהדורה חדשה ,שתהיה בת ארבעה כרכים ,ושמלווה בתרגום גרמני ובהערות (אך בלא
פירוש מלא) ,החלה לצאת לאור לפני שנים אחדותStephani Byzantii Ethnica, ed. M. Billerbeck, adiuvantibus :
 .J.F. Gärtner, B. Wyss, Chr. Zubler, Berlin & New York 2006–2010הכרך הראשון כולל את האותיות  ,A–Γוהשני
(משנת  ,)2010שבו הקטע שלנו ,את .Δ–I
קטע זה השתמר בכ"י  ,Parisinus Coislinianus 228מאוסף כתבי־היד שירש בישוף מץ אנרי שרל די קמבו דה קואזלין
( )Cambout de Coislinמסבו פייר סגייה ( )Séguierוהוריש למנזר הבנדיקטיני סן ז'רמן דה פרה; רוב האוסף ,כולל
כתב־היד האמור ,מצוי עתה בספרייה הלאומית בפריז.
כאמור תרגום גרמני מצוי במהדורת בילרבק (לעיל ,הערה  ;)3תרגום אנגלי ראוL. Canfora, The True History of the :
So-Called Artemidorus Papyrus, Bari 2007, pp. 145–147
במקור היווני נרשמו מספרי הספרים באמצעות אותיות האלף־בית היווני ,בדומה לנוהג העברי .כדי להיצמד למקור
השתמשנו באותיות עבריות.
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בקתות .הם ביצרו (את היישוב) בכלונסאות כדי להגן על הרווח שבעבודתם ,וחתכו את
הסלעים ובעזרת אבנים נבחרות הקימו חומות וגם שובר גלים בעל מעגן נוח באופן יציב עד
כמה שאפשר ,וכינו אותה בלשון אבותיהם בשם דור .היוונים ,בגלל קלות ההגייה ,הסתפקו
בכינוי העיר דורה .ואחדים מספרים שדורוס בן פוסידון היה המייסד שלה'.
גם ארטמידורוס הכיר את הפוליס דורה ב'תקציר' של יא (הספרים)' :בהמשך נמצא מגדל
שרשון ,אחר כך נמצאת דורה ,עיירה קטנה ששוכנת במקום שהוא מעין חצי אי ,בתחילת
רכס הכרמל' .וב(ספר) ט של ה'תיאורים גאוגרפיים' (הוא אומר) אותו דבר.
אפולודורוס מכנה אותה דורוס ב(ספר) ד של ה'כרוניקה'' :אל דורוס שהיא פוליס לחוף
ים'.
גם אלכסנדר ב'אסיה'' :דורוס הסמוכה לים ויפו הבולטת לים'.
גם חרקס ב(ספר) יא' :כאשר טריפון היה תחת מצור של אנטיוכוס בדורוס ,פוליס בחילת
סוריה ,הוא ברח אל פטולמאיס המכונה עכו'.
האתניקון הוא דוריטס ,שמתאים לשתי הסיומות ,מצד אחד לדורה — דוריטס ,כמו
סטגירה — סטגירטיס ,כפי שאומרים ,ומצד אחר גם לדורוס — דוריטס ,כמו סקירוס —
סקיריטס ,כורוס —כוריטס ,מסוס — מסיטס ,קופטוס — קופטיטס ,דיאולקוס — דיאולקיטס.
פאוסניאס בחיבור על אודות ייסוד מולדתו מכנה אותם דורים בכתבו' :צורים ,אשקלונים,
שמכסיון —
ֵ
דוריאוּס ,כמו
ֵ
דורים ,רפנאוטים' ,כך שבצד השם דורוס קיים גם דוריון שממנו
כסיאוּס.
ֵ
יש גם פוליס בשם דור בקריה ,שקרטרוס מונה אותה בין הפולייס הקריות ב(ספר) ג של
'על אודות החלטות העם'' :מס קרי :דורוס ,אנשי פסליס'.



השוליים המערביים
של תל דור וחוף הים
()2012
(צילום :יובל בדולח)
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קתדרה

תצלום אוויר של
תל דור וסביבותיו
( .)1996במרכז,
בתחתית התמונה:
תל דור; מימין:
קיבוץ נחשולים
(צילום :משה מילנר)

פירוש
התקציר
כצפוי אין בתקציר מידע נוסף על הגרסה המלאה ,אך מעניין לראות מי מן המחברים נבחרו להיות
מצוטטים גם בגרסה המקוצרת — יוספוס ופאוסניאס.

הטקסט המלא
דורוס .כאמור סטפנוס היה מעוניין בעיקרו של דבר בטופונימים (שמות מקומות) ובצורה הדקדוקית
של שם האתנוס שנגזר מהם 7.הערך שלפנינו מוכיח שבמקורות השונים שימשו השם דורוס והשם
דורה בערבוביה ,ושאין אחידות במקורות אף שהתכוונו לאותו אתר.
7

ראוP.M. Fraser, Greek Ethnic Terminology, Oxford 2009, pp. 241–312 :
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עיר בפויניקיה .כרגיל היוונים לא קבעו גבולות גאוגרפיים קשוחים ,אלא חילקו את העולם לפי
העמים שישבו בארצות השונות ,ולפיכך המשמעות היוונית הרגילה של 'עיר בפויניקיה' היא עיר
שתושביה פויניקים .לעומת זאת בחלוקת הפרובינקיות בימיו של סטפנוס ,היינו בימי יוסטיניאנוס,
נמנו שתי פרובינקיות ,פויניקיה החופית ( )Phoenice Paraliaופויניקיה הלבנונית (Phoenice
 ,)Libanensisאולם אין ספק שסטפנוס התכוון כאן למצב ההיסטורי כפי שהשתקף במקורות שציטט.
על פי תיאורים אחדים פויניקיה השתרעה עד עזה או כרגיל עד עכו .על השיוך הגאוגרפי של דור
במקורות השונים ראו להלן.
שמם של הפויניקים הוא השם שבו קראו להם היוונים ,ואילו במקרא הם נכללים בכינוי כנענים,
ואין אנו יודעים כיצד נקראו בלשונם שלהם ,אם אכן היה להם כינוי מאחד והם לא נקראו אנשי צור,
אנשי צידון וכיוצא באלה .השם פויניקים ניתן במקורות היווניים (כבר באפוסים ההומריים) לתושבי
האזור ככל הנראה על שם גוון עורם האדמדם ( = ϕοινóϚאדום) .הועלתה אף השערה שהכינוי על
שם הצבע קשור לעיסוקם של הפויניקים בהפקת הארגמן (ראו להלן).
הקטיוס ב'אסיה' ( .)FGrHist 1 F 275הקטיוס ( )Hecataeusאיש מילטוס ( )Miletusשבאסיה
הקטנה הוא ההיסטוריון היווני הראשון שיש בידינו שרידים מכתביו ,ולפיכך באוסף המונומנטלי
של שרידי חיבוריהם של ההיסטוריונים היוונים מאת פליקס יעקבי הוא זכה למספר  8.1אילו השתמר
חיבורו ההיסטורי ,לא מן הנמנע שהוא ,ולא הרודוטוס ,היה זוכה לכינוי אבי ההיסטוריה ,ומכל מקום
הוא היה החשוב שבסופרי הפרוזה המוקדמים בקרב אנשי איוניה .הקטיוס חיבר ,מלבד אוסף גנאלוגי,
חיבור בעל אופי גאוגרפי אשר כונה בציטטות 'הקפת הארץ' ( )Periodos Gesאו 'מסע סביב [הארץ]'
( 9.)Periegesisנראה שמדובר ברשימה של מקומות אשר נחלקה לשתי מגילות' ,אירופה' ו'אסיה'.
החיבור לא השתמר ,אולם מן הקטעים הרבים ששרדו ממנו מתברר כי הקטיוס תיאר בו גם אתרים
בחופה הצפוני של אפריקה ,ואלה נכללו ביחידה שהוקדשה לאסיה .חלוקה זו נבעה מקדמוניוּ ת
החיבור ,ששיקף שלב מוקדם בהגדרות הגאוגרפיות של העולם על ידי מלומדים יוונים; לפי תפיסה
קדומה זו נחלק העולם המיושב לשתי יבשות בלבד ,ולא לשלוש כפי שהיה מקובל בגאוגרפיה היוונית
מאוחר יותר .רשימותיו של הקטיוס כללו בעיקר מקומות שהיו על קו החוף של הים התיכון ,והן סודרו
לפי היקף הים מעמודי הרקלס (גיברלטר) מזרחה לאורך החופים האירופיים וחזרה מערבה לאורך
חופי צפון אפריקה .אופי התיאור הוא אכן קטלוגי ,והיה בו מידע בסיסי על כיוונים וטופוגרפיה של
אזורי החוף על פי מסורת המדריכים הכתובים ליורדי ים' ,הקפות בהפלגה' ( 10.)Periploiלעומת
 .F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1923- 8מהדורה נפרדת של שרידי חיבורו ראוG. Nenci, :
Hecataei Milesii Fragmenta, Firenze 1954
 9השרידים של החיבור הגאוגרפי ראו .FGrHist 1 F 37–357 :וראוM.O.B. Caspari, ‘On the Ges Periodos of :
 .Hecataeus’, JHS, 30 (1910), pp. 236–248ביבליוגרפיה מוערת ראוH.J. Mette, ‘Die “kleinen” griechischen :
 ;Historiker heute’, Lustrum, 21 (1978), pp. 5–43וביבליוגרפיה קצרה ראוOxford Classical Dictionary3, Oxford :
1996, p. 71
 10על סוגה זו ראוP. Janni, La mappa e il periplo: Cartografia antica e spazio odologico, Roma 1984; O.A.W. Dilke, :
Greek and Roman Maps, Baltimore 1985, pp. 130–144; J. Burian, ‘Periplous’, Brill’s New Pauly, Leiden 2007,
pp. 799–801
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זאת תיאורים של פנים הארץ היו כנראה נדירים ומצומצמים .רוב הציטטות ששרדו מחיבור זה (300
מתוך  )374השתמרו אצל סטפנוס איש ביזנטיון ,אשר ציטט כמובן רק את הנושא שבו הוא דן ,היינו
צורת שם העיר .ניתוח מפורט של שרידי חיבורו הגאוגרפי של הקטיוס נותן מושג משוער באשר למה
שאבד 11.עניינו של הקטיוס היה בעיקר בצד האתנוגרפי של העולם המוכר ,והוא ביקש לעמוד במיוחד
על מאפייני האוכלוסיות השונות ועל המיוחד בהן .אפשר לשער שדור נזכרה בדיונו בפויניקים,
תרבותם ,מסורתם ומנהגיהם .על פי עדויות מאוחרות יותר ,כגון זו של הרודוטוס ,הקטיוס ביקר
במצרים ובאזור הים השחור ,וסביר שהיה גם באזורים מסוימים באסיה הקטנה (מקום הולדתו) וביוון.
אחרי כן .האזכור של דור השתלב בחיבורו של הקטיוס בסקירת אתרים לאורך קו החוף,
ומרמזת על כך המילה ( μετάאחרי כן) ,כלומר דור הייתה חלק בשרשור האתרים שעל קו החוף של
פויניקיה וארץ־ישראל .הקטיוס סקר את האתרים שסביב הים התיכון והים השחור בכיוון השעון ,כך
שהדעת נותנת שהעיר שקדמה לדור בתיאורו הייתה עכו (אך אין לכך עדות מפורשת ,שכן בתקציר
החיבור של סטפנוס לא צוטט הקטיוס בערך 'עכו') .המידע על אודות דור — יש לשער שסטפנוס
לא ציטט את כולו — מסתכם במידע טופונימי בלבד ,כלומר איננו עוסק בתיאור מקיף של האתר.
יעקבי העיר בפירושו להקטיוס על אתר שהצורה דורה ,לעומת דורוס ,מתועדת לראשונה אצל פילון
ואצל ארטמידורוס (ראו להלן) ,ושלפיכך הוא מניח שהקטיוס למד על צורה זו מן השימוש ,היינו
משמיעה.
יוספוס .דור נזכרת בכתבי יוספוס כחמש־עשרה פעמים .סטפנוס ציטט מ'קדמוניות היהודים'
וכינה את הספר ,יחד עם 'מלחמת היהודים' — כאן ובמקומות נוספים — 'היסטוריה יהודית'; כינוי
זה מצוי גם בכתבי־יד של כתבי יוספוס ,שלעתים אוחדו בהם שני החיבורים ההיסטוריים הגדולים
תחת שם זה .אין תמה שמחבר נוצרי התעניין בראש ובראשונה ב'קדמוניות היהודים' ,הכולל את
עדותו כביכול של יוספוס על ישו ועל אחיו יעקב .המובאות נטולות הקשר ואינן מספקות כל מידע
על דור מלבד הפניות למקומות שבהם הוזכרו דור או תושביה בחיבור זה .שתי הציטטות הראשונות
מדויקות 12.עם זאת ראוי לשים לב שהצורה דורה בשני מקומות אלה נגזרה משם אנשי העיר ואינה
עומדת בפני עצמה ,אם כי הצורה תועדה אצל יוספוס במקומות רבים אחרים .אולם העדות לצורה
דורוס 13בעייתית ביותר :הקטע עוסק בשאול ההולך לעין־דור ,ואכן צורה זו מתועדת בחלק מכתבי־
היד ,כולל בגרסה הלטינית .האם סטפנוס לא בדק את המקום בעצמו והעתיק את הציטטה מיד שנייה?
קשה להאמין שמחבר נוצרי ,לו בדק ,לא היה ער לטעות ,ומסתבר שסטפנוס העתיק את המקור
שלפניו בלא בדיקה .נראה אם כן שלא נכון שיוספוס השתמש בצורה שכבר יצאה מן השימוש יותר
מ־ 500שנים לפני זמנו ,כמשתמע מדברי הקטיוס .הן ציטוט הצורה דורה הנגזרת — בעוד צורה זו
מופיעה בפני עצמה במקומות רבים — והן הציטטה התמוהה של עין־דור מוכיחים שסטפנוס נזקק
 11לניתוח מפורט ראוK.E. Müller, Geschichte der antiken Ethnographie und ethnographischen Theoriebildung: :
Von den Anfängen bis auf die byzantinischen Historiographen, I, Wiesbaden 1972, pp. 94–101
 12קדמונית היהודים ה.87 ;83 ,
 13שם ו ( 330פעמיים).
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ליוספוס מיד שנייה — ככל הנראה ממקורו העיקרי בענייני ארץ־ישראל ,הרניוס פילון; הטעות מובנת
יותר אצל מחבר זה ,שלא היה נוצרי ,ושלא הכיר את המקרא.
קלאודיוס איולאוס ב(ספר) ג של 'ענייני פויניקיה' ( .)FGrHist 788 F 2אין לקבוע בוודאות
את זמנו של קלאודיוס איולאוס ( :)Claudius Iolausהוא הזכיר בערך שלנו את קיסריה ,ולפיכך
כתב מאוחר מזמן ייסודה על ידי הורדוס ,וייתכן שזמנו מרומז בשם משפחתו ,אם זכה הוא ,או
אחד מאבותיו ,לאזרחות הרומית בימי הקיסר קלאודיוס ( 54‑41לסה"נ) .אולם אפשר לדון בזמנו
גם על פי ראיות נסיבתיות .חיבורים על ארצות שונות ,לרוב מאת בני הארץ עצמם ,היו נפוצים
ביותר; עם המחברים שעסקו בפויניקיה מנה יעקבי (המספרים שלהלן על פי האוסף שלו) את מננדר
( )Menander, 783איש אפסוס או פרגמון ,שכתב לפני הקמת הפרובינקיה אסיה ,בשנת  133לפסה"נ,
אולי בסביבות  200לפסה"נ ,ושלדברי יוספוס הוא השתמש במקורות העמים שעליהם כתב ,ובהם
הפויניקים; 14את לייטוס או מוסכוס ( ,)Laitus, Moschus, 784שכתב על ענייני פויניקיה כנראה במאה
השנייה לפסה"נ; את אסקלפיאדס ( ,)Asclepiades, 752איש קפריסין ,בן תקופת הקיסרות ,שכתב
'על קפריסין ופויניקיה'; את דיוס ( 15)Dius, 785וכן את הסטיאיוס ( ,)Hestiaeus, 786היירונימוס
המצרי ( )Hieronymus, 787ופילוסטרטוס ( 16.)Philostratus, 789אם כן נראה ששיוכו המשוער של
קלאודיוס איולאוס לימי הקיסר קלאודיוס או מעט לאחר מכן מצרף אותו לקבוצה שכתבה על ענייני
פויניקיה כשהדבר היה נפוץ ,שלא לומר אפנתי 17.הציטטה שהביא סטפנוס מחיבורו של קלאודיוס
בעניין דור היא ארוכה יחסית וכוללת פרטים היסטוריים ,טופוגרפיים ,אתנולוגיים ולשוניים ,ונדון
בהם להלן.
נותרו בידינו בסך הכול חמישה שרידים מכתביו של מחבר זה ,ארבעה אצל סטפנוס
ואחד באנציקלופדיה ביזנטית מן המאה השתים־עשרה ;Etymologicum Magnum ,מאחר שאחד
ממקורותיה של אנציקלופדיה זו היה סטפנוס איש ביזנטיון עצמו 18,לא מן הנמנע שגם קטע זה
מקורו בלקסיקון שלו בגרסתו המקורית .מן הספר הראשון של 'ענייני פויניקיה' יש בידינו ערך ארוך
למדי על עכו אצל סטפנוס ,ומן הספר השלישי — הקטע שלפנינו; וכן השתמרו ,בלא ציון מספר
הספר ,באנציקלופדיה הנזכרת דברים על גדרה ,ואצל סטפנוס קטעים על יהודה 19ועל העיר למפה
( )Lampeשבכרתים; אין אנו יודעים מדוע נכנסה העיר למפה (שמה המקובל יותר הוא לפה [)]Lapha
לחיבור על פויניקיה.
14
15
16
17

18

19

ראו עליו עודM. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, I, Jerusalem 1974, no. XX, pp. 119–122 :
ראו עליו עוד :שם ,א ,מס'  ,XXIעמ' .125‑123
הידועים גם מיוספוס (נגד אפיון א  ;107מלחמת היהודים י  )228וממקורות אחרים.
היבט זה של התייוונות ערי פויניקיה — שהרי כל הספרים הללו נכתבו יוונית — לא נדון במאמרו החשוב של F. Millar,
‘The Phoenician Cities: A Case-Study of Hellenisation’, Proceedings of the Cambridge Philological Society, 209
(1983), pp. 54–71 (reprint in: H.M. Cotton & G.M. Rogers (eds.), Rome, the Greek World, and the East, III: The
Greek World, the Jews, and the East, Chapel Hill 2006, pp. 32–50
R. Reitzenstein, Geschichte der griechischen Etymologika: ein Beitrag zur Geschichte der Philologie in Alexandria
 .und Byzanz, Amsterdam 1964 (Leipzig 1897), pp. 248–253, 351–352הקטע הנדון כאן מופיע כקטע מס'  2אצל
יעקבי.
ראו :שטרן (לעיל ,הערה  ,)14א ,מס'  ,LXXXVIIעמ'  ,535‑534ושם דיון ביחסי היהודים וספרטה.
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אחרי קיסריה .מסתבר אפוא שקלאודיוס איולאוס תיאר את ערי פויניקיה מן הדרום לכיוון צפון.
יישוב קטן .כלומר לא פוליס20.
שפע הארגמן .הפויניקים היו ידועים בתעשיית הארגמן ,אשר הופק מחלזונות ימיים ,וצור נודעה
כמרכז להפקת הצבע21.
בלשון אבותיהם .היוונים השתמשו בדרך כלל בביטוי זה ,המקביל ל'שפת אם' בלשוננו 22.לפי
הבנת מקור זה מקור השם דור בשפה הפויניקית .צורה זו ,הכתובה פעמים 'דור' ופעמים 'דאר' ,נוהגת
במקרא (יהושע יא ,ב; יב ,לג; יז ,יא; שופטים א ,כז; מלכים א ד ,יא; דברי הימים א ז ,כט).
קלות ההגייה .לא ברור לנו מה הקושי בהגיית השם דור ,אשר קיים כהברה במספר מילים יווניות
ואף בשמות גאוגרפיים ואתניים ,כגון דוריס ודורים ,אולם ייתכן גם שהצורה דורה נשמעה ליוונים
קרובה יותר לשם המקורי.
אחדים מספרים .לא ידוע מי הם אותם אחדים ,אולם גרסה כזאת מופיעה במסורת הלטינית
למשל בפירושו של סרוויוס ( )Serviusל'אינאיס' של ורגיליוס; נזכר שם שדורוס היה בנו של נפטון
(המקביל הרומי לפוסידון ,אל הים) 23.במסורת המיתולוגית המקובלת יותר מוכר דורוס כאביהם של
הדורים ,נכדו של דאוקליון ( )Deucalionובנם של הלן ( )Hellenוהנימפה אורסיס ( .)Orseisהייחוס
של אתנונים (שם האתנוס) או טופונים לאב קדמון הוא בדרך כלל הפוך ,כלומר קודם נוצר שם המקום
או השבט ,ואחר כך הומצא סיפור איטיולוגי24.
גם ארטמידורוס הכיר את הפוליס דורה ב'תקציר' של יא (הספרים) .ארטמידורוס ()Artemidorus
איש אפסוס 25,שחי בסביבות  100לפסה"נ ,כתב תיאור של העולם ( )Geographoumenaבאחד־עשר
20

21

22
23
24
25

בהקשר זה מעניינת ההגדרה המשתמעת על דרך השלילה מדברי פאוסניאס על אודות הפוליס היוונית פנופאוס
שבפוקיס' :אם אמנם מישהו יכנה פוליס מקומות שאין בהם מוסדות שלטון ולא גימנסיון ,ואין להם תאטרון ולא
אגורה ולא מים הממלאים באר ,אלא הם מתגוררים על סף העמק בבתים חלולים כמו בקתות ,במיוחד כאלה שבהרים'
(פאוסניאס ,תיאור יוון .)10.4.1 ,ומנגד דבריו של פלוטרכוס' :עשוי אתה למצוא בנסעך ערים בלא חומות ,בלא כתובים,
בלא מלך ,בלא בתים ,בלא חומות[ ,ערים] שאינן נזקקות לכסף ,שלא התנסו בתאטראות ובגימנסיונים; אולם אין מבקר
שראה או יראה עיר בלא קודש ואל ,שאינה נזקקת לתפילה ,לנדרים ,לנבואות ,לקרבנות עבור טובות ולהרחקת רעות'
(פלוטרכוס ,נגד קולוטס ,מורליה .)1125 E ,אין זה המקום לדון בהרחבה במהותה של הפוליס ,מן המושגים המרכזיים
בהיסטוריוגרפיה היוונית; מכל מקום ראוM.V. Sakellariou, The Polis-State: Definition and Origin, Athens 1989; :
 M. Schofield, The Stoic Idea of the City, Cambridge 1991ולעניין זה השוו להלן ,הערה .35
ראו למשל :סטרבו טז  .2 ,23על תעשייה זו ראו :ש"מ שינמן' ,ארגמן' ,תחומין( 26 ,תשס"ו) עמ' D. Cardon, ;509‑505
Natural Dyes: Sources, Tradition, Technology and Science, London 2007, pp. 553–606; N. Karmon, ‘Muricid
Shells of the Persian and Hellenistic Periods’, I. Roll & O. Tal, Apollonia-Arsuf: Final Report of the Excavations,
the Persian and Hellenistic Periods, with Appendices on the Chalcolithic and Iron Age II Remains, Tel-Aviv
1999, pp. 269–280
אולם השוו ללימוד הלשון מן האם גם אצל היווניםD.L. Gera, Ancient Greek Ideas of Speech, Language and :
Civilization, Oxford 2003, pp. 80, 117
( Sane Dorus Neptuni filius fuit unde Dori originem ducuntפירוש סרוויוס לאינאיס ב  .)27מדובר שם בשבט
היווני של הדורים.
ראוG.S. Kirk, ‘Aetiology, Ritual, Charter: Three Equivocal Terms in the Study of Myth’, YCS, 22 (1972), pp. :
83–102
יש להבחין בינו לבין ארטמידורוס איש אפסוס המאוחר יותר ,הידוע בזכות חיבורו על החלומות בן חמישה הספרים
שהשתמר בידינו.
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שרידי שלוש קערות
חרס מתל דור
המעוטרות בראש
האל פאן ואחת
(למטה משמאל)
בראשו של דורוס,
בנו של נפטון

ספרים ,והשתמר תקציר שלו שכתב מרקיאנוס מהרקליאה ( ,)Marcianus of Heracleaאולי בימי
דיוקלטיאנוס ,כחלק מחיבור משלו 26.היצירה המקורית נחלקה לשלושה חלקים — אירופה ,אסיה
ולוב (היא אפריקה) — ותיעדה פרטים כגון מרחקים ומידות של פרטים טופוגרפיים לפי מסורת תיאורי
החופים ( ,)Periploiשראשיתם במאה השישית לפסה"נ 27.סקירתו של ארטמידורוס התבססה לפחות
בחלקה על מסעותיו שלו 28,ותיאורו ,כמו רבים מקודמיו ,התחיל בחצי האי האיברי ,והתקדם לפי
סדר הארצות סביב הים התיכון בכיוון השעון .אין בידינו עדות מפורשת שביקר בארץ־ישראל ,אך
ייתכן מאוד שכך היה ,ושהנמסר כאן מבוסס על עדות הראייה של המחבר .על סמך התקציר וקטעים
נוספים אנו יודעים כי הספר הראשון בחיבורו כלל עניינים מקדימים כלליים ,הספר השני תיאר את
חצי האי האיברי ,הספר השלישי — את גאליה וכן הלאה .בציטטות שהביא סטפנוס על אודות דור הוא
הזכיר את התקציר 29ואת ספר ט בגרסה המלאה לכאורה 30,שככל הנראה עסק (גם?) בארץ־ישראל.
26
27
28
29
30

ראו על כך בפירוט :קנפורה (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .101 ,29‑17
לשרידי החיבור ראוGeographi Graeci Minores, I, pp. 574–576; FGrHist 438; R. Stiehle, ‘Der Geograph :
Artemidoros von Ephesos’, Philologus, 11 (1856), pp. 193–244
ראו ניתוחו של מילר (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .292‑291
שטילה (לעיל ,הערה  ,)27קטע .15
שם ,קטע .111
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ארטמידורוס הוא המוקדם מן המקורות שבידינו אחרי הקטיוס שהשתמש בצורה היוונית דורה; כל
קודמיו הידועים השתמשו בצורה דורוס ,אף שהקטיוס טען שצורה זו פסה מן העולם31.
בהמשך .ארטמידורוס תיאר את חוף הארץ מדרום לצפון; מה הייתה העיר שמדרום למגדל שרשון
(קיסריה לעתיד)? הדעת נותנת שהכוונה לאפולוניה ,אם כי אין להוציא מכלל אפשרות שהכוונה
ליפו ,המרוחקת יותר 32.אזכורה של אפולוניה בחיבורו של ארטמידורוס (ואולי תיאורה ביתר הרחבה
בגרסה המלאה) הוא המוקדם ביותר שבידינו ,והוא קודם לאלה של פליניוס הזקן ,אשר מת בהתפרצות
הוזוביוס בשנת  79לסה"נ ,ושל יוספוס33.
עיירה .מאלף שיוספוס השתמש במילת הקטנה זו עצמה לתיאורן של דור ושל יפו 34.סטפנוס
השתמש בה לתיאור ימניה (יבנה) 35והוסיף שסטרבו כינה אותה כפר36.
מעין חצי אי ,בתחילת רכס הכרמל .שני התיאורים מדויקים :רצועת החוף באזור דור אכן בולטת
מעט לתוך הים ,ורכס הכרמל אכן מתחיל בסביבות זיכרון־יעקב ,הסמוכה לדור.
ב(ספר) ט של ה'תיאורים גאוגרפיים' .אין להניח שסטפנוס השתמש הן בחיבור השלם והן בתקציר,
ונראה שנקט לשון קיצור בלבד כאשר לא הזכיר שוב את התקציר37.
אפולודורוס [ ]...ב(ספר) ד של ה'כרוניקה' ( .)FGrHist 244 F 19אפולודורוס ()Apollodorus
איש אתונה ,שחי במאה השנייה לפסה"נ ,היה פעיל באתונה ,באלכסנדריה ואולי גם בפרגמון ,והיה
מחשובי האינטלקטואלים ומן הרב גוניים שבהם בזמנו 38.החיבור המצוטט כאן היה בן ארבעה ספרים
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ארטמידודוס נמצא במוקד אחת המחלוקות המסעירות כיום את אנשי הלימודים הקלסיים .לפני שנים אחדות פורסם
פפירוס הכולל לכאורה ,בין יתר דברים ,קטע על ספרד מפרי עטו ,מלווה במה שנראה כמפה של חלק מחצי האי
האיברי ,וכן ציורים — ברמה גבוהה ביותר — של דמויות אנשים ,חיות ועוד על צדו האחר של הפפירוס .הן למפה
והן לציורים אין אח ורע בממצא שלנו מן העולם העתיק .בצד שורת פרסומים על אודות התגלית התעוררו ספקות
רציניים באשר לייחוס 'הפפירוס של ארטמידודוס' ,והיה מי שטען שלפנינו מלאכתו של זייפן יווני ידוע בן המאה
התשע־עשרה .נראה שכיום טובי המלומדים חלוקים בדעתם בשאלת האותנטיות ,ולא מעטים מהם פוסחים על שתי
הסעיפים .הביבליוגרפיה על הפפירוס גדולה והולכת וגדלה; נקודות התחלה טובות ,הנותנות מושג על עיקרי הדברים,
יש בשתי ביקורות ,ראו .R. Janko, CR, 59 (2009), pp. 403–410; S.M. Burstein, BMCR, 2010.10.20 :מקבץ מאמרים
חשוב דחה לאחרונה את הטענות נגד האותנטיות של הפפירוס והבהיר היבטים חשובים בו ,ראוJ. Elsner et al., ‘New :
 .Studies in the Artemidorus Papyrus’, Historia, 61 (2012), 289–367אם הפפירוס הוא אכן אותנטי ,יש לשער שגם
תיאור ארץ־ישראל (או מוטב ,חופה של הארץ) לווה במפה — כנראה הראשונה מסוגה.
סטפנוס מנה בערך 'אפולוניה' עשרים וחמש ערים בשם זה; זו ש'קרובה ליפו' היא השלוש־עשרה ברשימה (בלא כל תוספת).
ליפו ייחד ערך לעצמה ,ובו ציטטות מהרניוס פילו ,מדיוניסיוס מאלכסנדריה (המכונה 'מחבר הפריאגסיס') ומחרקס.
ראו את המקורות והמחקרים המצוטטים אצלY. Tsafrir, L. Di Segni & J. Green, Tabula Imperii Romani: Iudaea :
Palaestina, Eretz Israel in the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods: Maps and Gazetteer, Jerusalem 1994,
 ;p. 65וכן :רול וטל (לעיל ,הערה .)21
קדמוניות היהודים טו .333
אולם וייטהד טען שזאת ההופעה היחידה של המילה  πολίχνηאצל סטפנוס ,ומכל מקום הוא ציין שאף בצורת ההקטנה
מדובר בפוליס .ראוD. Whitehead, ‘Site-Classification and Reliability in Stephanus of Byzantium’, idem (ed.), :
From Political Architecture to Stephanus Byzantius (Historia: Einzelschriften, 87), Stuttgart 1994, pp. 99–124,
esp. p. 121
סטרבו טז .2 ,18
השוו :קנפורה (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .86 ,29‑28
לשרידים הרבים ביחס של כתביו ראו .FGrHist 244 :ראו עליו עודE. Schwartz, Griechische Geschichtsschreiber, :
Leipzig 1959, pp. 253–281 = RE, I, cols. 2856–2875, no. 61
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ותיאר את המאורעות מחורבן טרויה ועד שנת  144/3לפסה"נ ,זמנו של המחבר עצמו 39.יעקבי פרסם
באוסף שלו שמונים ושניים קטעים מן החיבור ,אולם רובם צוטטו בלי ייחוס לספר מסוים; נוסף על
כך ייחס יעקבי לחיבור זה עוד כעשרים שרידים ( )F 331–351שייחוסם אינו מסוים.
אל דורוס ,שהיא פוליס לחוף ים .חיבורו של אפולודורוס נכתב במשקל הטרימטר ,הנהוג
בקומדיה ,דבר שהיה בו כדי להקל את הזיכרון; הקטע שלפנינו ,שאכן כתוב במשקל זה ,מעיד על
עצמו שהוא ציטטה מילולית ,ולפיכך אין לייחס חשיבות לשימוש בצורה דורוס ,שכן אפולודורוס
בחר בה מן הסתם משיקולי המשקל.
מהו הקשר הדברים? ככל הנראה הספר הרביעי עסק במאורעות קרובים לזמנו של המחבר .אמנם
אפולודורוס שם דגש על ההיסטוריה האינטלקטואלית ,ובמיוחד על תולדות הפילוסופים ,אך ברור
שהקטע שלפנינו אינו קשור לתחום זה .המאורע הידוע ביותר שככל הנראה יש לזהות בקטע הוא
התקפתו של אנטיוכוס השלישי בשנת  219לפסה"נ — ואין לדקדק כנראה בכרוניקה ממין זה ,גם אם
נקבל את ההשערה שהספר השלישי הסתיים עם סוף המלחמה הפונית השנייה ( 202לפסה"נ); נראה
שהמצור של אנטיוכוס סידטס על טריפון ( 139/8לפסה"נ) מאוחר מדי .יוספוס מנה את אפולודורוס
עם ההיסטוריונים — הראויים כלשונו — אשר נימקו את התקפתו של אנטיוכוס הרביעי על בית
המקדש בתאוותו לזהב ולכסף ששם 40.אולם ספק אם אפשר ללמוד מיחסו אל אנטיוכוס הרביעי
שהקטע שלנו דן באנטיוכוס השלישי.
גם אלכסנדר ב'אסיה' .אלכסנדר ,המכונה מאור ( ,)ΛυχνóϚאיש אפסוס ,היה מדינאי ונואם בן
זמנו של הגאוגרף סטרבו 41,היינו פעיל במחצית השנייה של המאה הראשונה לפסה"נ .הוא חיבר
חיבור היסטורי על המלחמה במרסים ( )Marsiוכן שירים דידקטיים על כוכבי הלכת ועל גאוגרפיה42.
הציטטה שהביא סטפנוס בעניין דור מרמזת שהחיבור הגאוגרפי נחלק לפי יבשות (ראו הקטיוס ועוד).
קיקרו כינה אותו ,במכתב משנת  59לפסה"נ' ,משורר חסר כישרון ,ובכל זאת בור ,אך אינו חסר
תועלת' ,ובמכתב אחר' :איש חסר זהירות ומשורר לא טוב ,ובכל זאת אינו חסר תועלת' 43.ידוע שחיבר
שירים דידקטיים במשקל הקסמטרי בנושאים גאוגרפיים ואסטרונומיים.
גם כאן המשקל מעיד שהציטטה מילולית; התואר 'סמוך לים' ( )ἀγχιάλοϚשייך באופן מובהק
לאוצר המילים הפיוטי 44.גם במקרה זה השימוש בצורה דורוס היה נוח מבחינת המשקל ,אם כי
במבנה אחר של הטור אפשר היה להשתמש בצורה דורה.

39
40
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43
44

יעקבי כתב מונוגרפיה על חיבור זה לפני שהחל בפרסום האוסף הגדול שלו .ראוF. Jacoby, Apollodors Chronik: eine :
)Sammlung der Fragmente, New York 1973 (Berlin 1902
נגד אפיון ב  ;84והשוו :שטרן (לעיל ,הערה  ,)14א ,מס'  ,XIXעמ' .118‑117
סטרבו יד .1 ,15
קטעים מחיבור זה ראו.H. Lloyd-Jones & P. Parsons (eds.), Supplementum Hellenisticum, Berlin 1983, pp. 23–28 :
הציטטה שלפנינו היא קטע  29שם.
קיקרו ,מכתבים אל אטיקוס ב  .22 ,7 ;21 ,6קיקרו תכנן לכתוב חיבור גאוגרפי ,ונראה שלא בחל — כפי שהודה בעצמו —
בהעתקת דברים מן הספר ששאל לפני שהחזירו .ראו :שם ,ב .21 ,6
ראו למשל :הומרוס ,איליאדה ב .640
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חרקס ב(ספר) יא ( .)FGrHist 103 F 29חרקס ( )Charaxאיש פרגמון היה ,על פי הערך עליו ב'סודא',
האנציקלופדיה הביזנטית ,כוהן ופילוסוף .הוא כתב חיבור בארבעים ספרים שעסק בהיסטוריה של
יוון ורומא .מכתובות הקדשה אנו למדים על מסלול המשרות שלו ,שפסגתו הייתה משרת הקונסול
המחליף ( )consul suffectusבשנת  149לסה"נ ,בימי שלטונו של הקיסר אנטונינוס פיוס ,וכן על
היותו 'מחבר' ( ,)συγγραϕεύϚמילה המשמשת כינוי בראש ובראשונה להיסטוריונים ,אם כי גם לשאר
כותבי פרוזה 45.מעניין שבערך ב'סודא' ,שצוטטה בו אפיגרמה שלו בדיאלקט האיוֹ ני שנמצאה 'בספר
עתיק' ,נאמר עליו רק שהיה מאוחר משנת ארבעת הקיסרים 46.מכל מקום רוב הציטטות מחיבורו
עוסקות בתקופה המיתית ,והוא ִהרבה לפרש את סיפוריה באופן רציונלי .בקטע שלפנינו מסופר
על המצור שצר אנטיוכוס השביעי ,המכונה סידטס ( ,)Sidetesעל טריפון ,האפוטרופוס והרוצח של
אנטיוכוס השישי ,בשנת 47.139/8

קליעי עופרת שנמצאו
בתל דור מעוטרים
בסמלי הרעם והברק
(למעלה ,בקליע
העליון) ובכתובת
המזכירה את טריפון,
השליט הסלווקי,
שהיה נצור בדור בשנת
 139/8לפסה"נ

 45ראוJ. Robert & L. Robert, ‘Bulletin Epigraphque’, REG, 74 (1961), pp. 215–215, no. 51; SEG 18 (1962), pp. :
 — 184–185, no. 557הכתובת הבאה אחרי זאת בשני הפרסומים עוסקת באחד מצאצאיו של חרקס .לדיון מפורט בחרקס
ראוO. Andrei, A. Claudius Charax di Pergamo: Interessi antiquari e antichità cittadine nell’età degli Antonini, :
 .Bologna 1984יעקובי ,אשר דן בו קודם לפרסום הכתובות ,איחר את זמנו ביותר .ראו .FGrHist 103 :יש מקורות
שהחליפו בינו לבין פרתקס ( ,)ParthaxראוFGrHist 825 :
 46סודא .X 95
 47בקשר לפרשה זו ראו ,D. Gera, ‘Tryphon’s Sling Bullet from Dor’, IEJ, 35 (1985), pp. 153–163 :ושם הפניה ליתר
המקורות .שימו לב ששם העיר על הקליע הוא דורוס .ראו עוד :י' שצמן' ,אבני בליסטראות מתל דור והארטילריה
של העולם היווני־רומי' ,קדמוניות( 96‑95 ,תשנ"ב) ,עמ' I. Shatzman, ‘Stone-Balls from Tel Dor and the ;104‑94
 .Artillery of the Hellenistic World’, SCI, 14 (1995), pp. 52–72ראו גם :אנדריי (לעיל ,הערה  ,)45עמ'  .30השערתה
שייתכן שחרקס כתב אקסקורסוס מיוחד על עתיקות היהודים ,אינה מבוססת .ראו :שם ,עמ'  ,102הערה  ;76והשוו :שם,
עמ'  ,119הערה .124
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פוליס בחילת סוריה .דרום סוריה כונתה  ;κοίληפירוש התואר ביוונית :חלול ,או ,בקשר
לאזורים גאוגרפיים :עמוק ,והוא מופיע במקורות היווניים גם בקשר לאזורים גאוגרפיים אחרים ,כגון
לקדיימון 48,תסליה 49וארגוס 50 .חרקס הוא היחיד מן המקורות שבידינו אשר שייך את דור לאזור זה
ולא לפויניקיה (או לאסיה).
פטולמאיס המכונה עכו .העיר נקראה כך על שם תלמי (פטולמיוס) השני פילדלפוס.
האתניקון .כינוי המציין השתייכות לקהילה או לקבוצה אתנית 51.הדוגמאות שהביא סטפנוס
לגזירת האתניקון משמות נחלקות לשתי קבוצות .בקבוצה אחת נגזר האתניקון משמות יישובים:
סטגירה — יישוב בכלקידיקה ,מקדוניה ,המפורסם בעיקר כמקום הולדתו של אריסטו; סקירוס — אי
בים האגאי; קופטוס — היא כמיס ,יישוב במחוז תבאיס בקרבת הנילוס במצרים; דיאולקוס — אחד
משני המוצאים של הנילוס .ובקבוצה האחרת ,שבה שתי דוגמאות בלבד ,נגזר האתניקון משמות עצם:
כורוס ,כלומר כפר ,שממנו גזור שם התואר כפרי באותה מורפולוגיה כמו דוריטס מדור ,וכן מסוס,
שפירושו אמצע ,ושממנו נגזר אמצעי.
פאוסניאס ( .)FGrHist 854 F 1פאוסניאס ( )Pausaniasאיש אנטיוכיה חי במאה השנייה לסה"נ,
ואוברי דילר הראה בהצלחה שאינו זהה לא עם פאוסניאס איש דמשק ולא עם מחבר החיבור על הקפת
יוון הקיים בידינו 52.מחיבורו 'ייסוד אנטיוכיה' או 'ייסוד המולדת' (היינו 'מולדתי') נותרו שמונה
קטעים ,שישה אצל סטפנוס איש ביזנטיון ושניים אצל יוהנס צצס ( ;)Tzetzesשניים אלה אכן עוסקים
באנטיוכיה ובדפנה שליד אנטיוכיה .לעומת זאת הקטעים שאצל סטפנוס ,נוסף על הקטע שלפנינו,
הם קצרים ביותר ונזכרו בהם סלאוקובלוס ( ,)Seleucobelusהיא סלאוקיה שעל גדת האורונטס,
בוטריס ( )Botrysומריאמיה ( )Mariammiaשבפויניקיה ,וכן עזה ו־ ,Gabbaהיא גבע פרשים .בקטע
שלפנינו הוזכרו גם אנשי אשקלון ,ונראה אם כן שפאוסניאס עסק גם בערי ארץ־ישראל ,אם כי קשה
לשער את הקשרם של הדברים.
רפנאוטים .תושבי רפניאה ,יישוב בסוריה ממערב לאמסה (חומס)53.
כסיון ( .)Chesionאזור סלעי באי סמוס .הוזכר כאן רק כדוגמה דקדוקית לצורת התואר הנגזר
מהשם ,ומקביל לתופעה שבשם לדוריון.
דור בקריה .באזור זה ידוע רק חצי אי בשם דוריס.
קרטרוס [ ]...ב)ספר) ג של 'על אודות החלטות העם' ( .)FGrHist 342 F 1קרטרוס ()Craterus
'המקדוני' חיבר אוסף של החלטות עם אתונאיות בן תשעה ספרים לפחות .אוסף זה היה ככל הנראה
48
49
50

51
52
53

הומרוס ,אודיסאה ד .1
הרודוטוס .129 ,7
סופוקלס ,אדיפוס בקולונוס  .1387 ,378וכך כינה כבר למשל פוליביוס את הבקעה שבין הלבנון למול־לבנון ,וייתכן גם
קשר למילה 'כל'; ראו :פוליביוס א ( 3 ,1ועוד מקומות) ,וראו את הערת העורך לתרגום העברי של פוליביוס ,היסטוריה,
תרגם ב' שמרון ,ירושלים תשנ"א ,עמ'  ;360ראו עוד :שטרן (לעיל ,הערה  ,)14א ,עמ'  ,14ושם ביבליוגרפיה עשירה.
לדיון נרחב ראו :פרייזר (לעיל ,הערה .)7
על זיהויו ועליו ראוFGrHist 854; A. Diller, ‘The Authors Named Pausanias’, Transactions of the American :
Philological Association, 86 (1955), pp. 268–279
ראו :יוספוס ,מלחמת היהודים ז  ;18ז  ;97וכן סטפנוס בערך 'אפיפניאה'.
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חלק ממחקר שיטתי של מסמכים מדיניים שאספו אנשי האסכולה הפריפטטית .המסמכים היו
מסודרים בסדר כרונולוגי וכללו פירוש .ספר ט עסק בשנת  411/10לפסה"נ ,וקטעים ממנו נשתמרו
אצל פלוטרכוס ( ,)Plutarchusסטפנוס וסכוליה שונים.
מס קרי .הדברים מכוונים למס שהעלו אנשי קריה להגמוניה האתונאית במאה החמישית לפסה"נ.
אנשי פסליס ( .)Phaselisעיר קדומה בליקיה שכונתה בזמנים מאוחרים יותר  .Pityussaנחשבה
משקולת עופרת
מושבה של הדורים (ואולי מכאן הקישור לדור הפויניקית) שהוגדלה על ידי אנשי ארגוס.

סיכום
סטפנוס הביא מבחר מקורות יווניים מתוך עניין לבחון בעיקר את צורת השם של העיר דור .גרסה
קדומה יותר של מבחר כזה הופיעה אצל איליוס הרודיאנוס ( ,)Herodianusמדקדק בן המאה השנייה
לסה"נ שעסק בהטעמותיהן של מילים יווניות 54.הערך של הרודיאנוס היה בבירור
תשתית לזה של סטפנוס ,שכן הרודיאנוס ציטט את הקטיוס על אודות דור ,את
יוספוס מהספר השישי (בלבד) של 'קדמוניות היהודים' ,את אפולודורוס ,אלכסנדר
וחרקס .הרודיאנוס לא הזכיר את המובאות שהביא סטפנוס מהספר החמישי
של 'קדמוניות היהודים' ליוספוס ,וכן לא הביא את דברי קלאודיוס איולאוס,
ארטמידורוס ופאוסניאס .כלומר סטפנוס השתמש בערך אצל הרודיאנוס כתשתית
אך הוסיף עליו מקורות.
אף שהקטיוס קבע סביב שנת  500לפסה"נ כי דורוס הוא שמו העתיק של היישוב,
אנו מוצאים כי שם זה הופיע גם במקורות מאוחרים יותר .הסדר הכרונולוגי של
המקורות אינו מורה בהכרח על עקביות טופונימית שכן אצל אפולודורוס הופיע
השם דורוס ,אצל ארטמידורוס — דורה ,אצל אלכסנדר מאפסוס — שוב דורוס ,אצל
יוספוס (לכאורה) דורוס ,אצל קלאודיוס איולאוס — דורה ,ואצל חרקס — דורוס
(בציטטה מפאוסניאס הופיע רק האתנונים).
מלבד המקורות היווניים שציטט סטפנוס אנו יודעים כי דור נזכרה גם בחיבור
המתוארך ככל הנראה למאה הרביעית לפסה"נ ,והמכונה כיום 'סקילקס המתחזה'
( .)pseudo-Scylaxזהו תיאור מסע סביב הים ( )Periplusכמקובל בספרות היוונית
הקדומה ,והוא מנה בחוף הארץ־ישראלי בעיקר את ערי הפויניקים :עכו ,הכרמל,
'דורוס — עיר של צידונים' (כנראה גם יפו ,הטקסט אינו ברור) ואשקלון 55.אין ספק שעדות זו עולה
בקנה אחד עם המקור החשוב שבידינו .מעניין שדור לא הוזכרה כלל בסקירת העולם של סטרבו,
 54ראוGrammatici Graeci, ed. A. Lentz, Hildesheim 1965 (Leipzig 1867–1870) :
 55ראו :שטרן (לעיל ,הערה  ,)14ג ,קטע  ,558עמ' D. Marcotte, Les Géographes Grecs, Paris 2002; M. Korenjak ;12‑8
(ed.), Die Welt-Rundreise eines anonymen griechischen Autors (‘Pseudo-Skymnos’), Hildesheim 2003; B. Bravo,
La chronique d’Apollodore et le Pseudo-Skymnos: érudition antiquaire et littérature géographique dans la
seconde moitié du IIe siècle av. J.-C. (Studia Hellenistica, 46), Leuven 2009

מעוטרת בדגם
ספינה שנמצאה
בתל דור .הכתובות
הנלוות מזכירות
תאריך ,את שם
העיר — דורה,
ואת שם הפקיד
הממונה — דורוֹ ֵתאוֹ
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החיבור הגאוגרפי החשוב ביותר מן העולם העתיק המצוי בידינו .הוא הזכיר בתיאור קו החוף של
ארץ הפויניקים ,לפי הסדר ,את בירות ,צידון ,צור ,עכו ,מגדל שרשון ,יפו וכן הלאה ,מבלי לציין את
דור .אולם הוא הוסיף כי 'בין שני המקומות [עכו ומגדל שרשון] נמצא הר הכרמל וכן עיירות קטנות
שלא ידוע עליהן דבר מלבד שמן :עיר השקמים ,עיר הרועים ,עיר התנינים ועוד אחרות כמותן'— 56
מבחינת סטרבו או מקורותיו נכללה דור ככל הנראה בקטגוריה אחרונה זו ,אף שלא הזכיר את שמה
ולו כדוגמה.
במקורות שצוטטו אצל סטפנוס אין תפיסה אחידה באשר לשיוכה הגאוגרפי של דור ,אם כי אף
אחד מהמקורות לא הזכיר את יהודה או פלשתינה (לעומת זאת יפו שויכה אצל סטפנוס לפלשתינה
בציטטה מדברי דיוניסיוס מאלכסנדריה .)57סטפנוס עצמו ,אולי בעקבות קלאודיוס איולאוס או
בעקבות התפיסה הגאוגרפית המקובלת ,הגדיר את דור עיר בפויניקיה .הקטיוס ואלכסנדר מאפסוס,
עד כמה שאפשר ללמוד מהציטטות הקצרות מחיבוריהם על הקשר רחב ,הזכירו את דור בהקשר
של 'אסיה' .במובאות מאפולודורוס ,ארטמידורוס ויוספוס לא נקשרה העיירה לאזור מסוים ,ואילו
אצל חרקס היא הופיעה כעיר בחילת סוריה .משתמע שגם אצל פאוסניאס ,שכתב בהקשר הרחב של
מולדתו ,הופיעה דור כחלק מסוריה .סטרבו — שמן הסתם שיקף בחיבורו את המסורת הגאוגרפית של
חלוקת האזורים ,לפחות בזמנו (ראשית המאה הראשונה לסה"נ — )58הבחין בתת־חלוקה בתוך האזור
הרחב של חילת סוריה' :החוף מאורתוסיה לפלוסיום [גבול מצרים] נקרא פויניקיה ,אזור צר וצמוד
לים ,ופנים הארץ שמעליו עד הערבים ,בין עזה ומול־הלבנון ,נקרא יהודה' 59.לפיכך אפשר לראות את
דור כשייכת לאזור קו החוף הפויניקי אך בו בזמן גם לאזור הרחב יותר של חילת סוריה60.
לעומת ההשתייכות לפויניקיה ,בולט בהיעדרו המרכיב היהודי .אין הכוונה כמובן להיעדר אזכור
ספציפי של יהודים בדור :הראיה הבטוחה היחידה לקיומה של קהילה יהודית בעיר נגזרת מן הידיעה
על התקרית שבה העמידו צעירים אחדים את צלם הקיסר בבית הכנסת של היהודים בימי שלטונו
56
57

58
59
60

סטרבו טז  .2 ,17ראו :שטרן (לעיל ,הערה  ,)14א ,קטע  ,114עמ'  ,292‑290וראו שם הפירוש לזיהוי האתרים הנזכרים
(שקמונה ,מגדל עדר ,נחל תנינים).
בשורה  910של תיאור העולם שכתב בהקסמטרים בתקופת הדריאנוס .בזכות חיבור זה כונה מחבר תיאור העולם
( .)periegetesלשרידי חיבורו ראוC.F.W. Müller, Geographi Graeci Minores, II, Paris 1855–1861, pp. xv–xl, :
103–176; K. Brodersen, Dionysios von Alexandria: Das Lied von der Welt, Hildesheim 1994; A.A. Raschieri,
Dionigi di Alessandria: Guida delle terre abitate, Alessandria 2004; E. Amato, Dionisio di Alessandria:
 .Descrizione della Terra abitata, Milano 2005מעניין שפריסקיאנוס ( ,)Priscianusהמדקדק הלטיני החשוב בן קיסריה,
תרגם שיר זה להקסמטרים לטיניים .ראו :י' גייגר ,אוהלי יפת :חכמי יוון בארץ ישראל ,ירושלים תשע"ב ,עמ' .271
D. Dueck, ‘The Date and Method of Composition of Strabo’s Geography’, Hermes 127 (1999), pp. 467–478
סטרבו טז  .2 ,21ראו :שטרן (לעיל ,הערה  ,)14א ,קטע  ,113עמ' .291‑290
אולם החלוקה אצל סטרבו אינה חד־משמעית ולעתים סותרת .ראוU. Kahrstedt, Syrische Territorien in :
hellenistischer Zeit, Berlin 1926; E. Bickerman, ‘La Coelé-Syrie, notes de géographie historique’, RB, 54 (1947),
pp. 256–268; L. Feldman, ‘Some Observations on the Name of Palestine’, idem (ed.), Studies in Hellenistic
 .Judaism, Leiden 1996, pp. 552–576לניתוח התיאור של סטרבו והדיאלוג הסמוי והמתקן שניהל אתו יוספוס ראו:
Y. Shahar, Josephus Geographicus, Tübingen 2004, pp. 238–256; idem, ‘Josephus’ Hidden Dialogue with
Strabo’, D. Dueck, H. Lindsay & S. Pothecary (eds.), Strabo’s Cultural Geography: The Making of a Kolossourgia,
Cambridge 2005, pp. 235–249
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של אגריפס הראשון; רק התערבותו של מושל סוריה פטרוניוס הסירה את האיום על חופש הדת
שלהם 61.אמנם נראה שהרבה לפני כן ,לאחר סילוקו של הטירן זואילוס בידי אלכסנדר ינאי ,הייתה
העיר כפופה למלך עד להסדריו של פומפיוס 62,אך לא בהכרח הוביל הדבר להתיישבות יהודית בעיר.
מכל מקום כוונתנו רחבה בהרבה :היהודים בכלל ומושגים כגון פלשתינה בפרט — וכמובן מושגים
יהודיים מובהקים ,כגון ארץ־ישראל — נעדרים לחלוטין מן הערך כולו .אמנם סטפנוס התרכז בדבר
מסוים מאוד ,בשמות ובתארים הנגזרים משמות הערים ,והציטטות בחיבורו משקפות את התעניינותו
בכך ,אולם מדובר במחבר נוצרי שהקדיש את חיבורו לקיסר יוסטיניאנוס ,בעל המחויבות הדתית
העמוקה .הקורא את הערך לפי תומו אינו עשוי לקשור בשום אופן בין עיר זו לבין ארץ שלכל הפחות
בחלק מן התקופות היו בה היהודים הרוב ,ועל כל פנים בכל התקופות שנסקרו כאן היו חלק חשוב
מאוכלוסייתה .ראייה זו יש בה כדי להציע השקפה יודאו־צנטרית פחות מזו המקובלת במקומותינו
על תולדות הארץ.
 61יוספוס ,קדמוניות היהודים יט.311‑300 ,
 62שם יג ;324 ,יד  ,76מלחמת היהודים א .156 ,והשווE. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus :
Christ (175 B.C. – A.D. 135), II, revised by G. Vermes, F. Millar & M. Black, Edinburgh 1979, p. 120; B. Isaac,
The Limits of Empire: The Roman Imperial Army in the East2, Oxford 1992, pp. 336–340
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מצבור נרות
מן התקופה
ההלניסטית
שהתגלו בתל דור
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מן הערך של סטפנוס נעדרים גם אנשי שם .אפילו בתקציר חיבורו שבידינו מנה המחבר לעתים
קרובות את אנשי השם שהוציאה עיר מתוכה :באשר לארץ־ישראל שתי הדוגמאות המובהקות הן
גדרה 63ואשקלון 64.נראה שהיעדרה של רשימה מעין
זו מן הערך השלם שבידינו איננה מקרית :בערים
אחרות שסטפנוס לא הזכיר אנשי שם שיצאו
מהן ,נמצאו בכל זאת לא מעטים כאלה ,אך
גם חיפוש מאומץ ביותר לא העלה שום
אישיות מתאימה בדור' .הממצא החומרי
[מדור] אינו מלווה בכל ידיעה על אנשי רוח
שפעלו במקום :לממצא ההלניסטי העשיר של
דור ,הכולל "מוזאיקות תאטרליות מעולות"65
אין כל מקבילה ספרותית' 66.אין כמובן יחס חד־
ערכי בין ממצא חומרי עשיר לבין קיומם של
חיים אינטלקטואליים ערים ,ובכל זאת הפער בין
השניים במקרה שלפנינו בולט לעין .אין בידינו
הסבר מן המוכן לתופעה זו :החסר הוא כאמור
לא במקורותיו של סטפנוס ,אלא בממצא כולו.
הדבר מובן יותר לאחר ייסודה של קיסריה
במקומה של מגדל שרשון ועלייתה של עיר
זו ,ודאי במידה מסוימת על חשבון שכנתה ,אולם
לכל הפחות עד תקופה זו כל הסבר הוא בחזקת ניחוש בלבד — ושמא צודקים המקורות שלפנינו אשר
כינו את דור עיירה או עיר קטנה ,או אלה ,כגון סטרבו ,אשר התעלמו ממנה לגמרי?

63
64
65
66

ראו על כך בהרחבה :י' גייגר' ,אתונה דסוריא :על אנשי־רוח יווניים בגדרה' ,קתדרה( 35 ,ניסן תשמ"ה) ,עמ' .17‑3
ראו על כך בהרחבה :י' גייגר' ,אנשי רוח יוונים מאשקלון' ,קתדרה( 60 ,תמוז תשנ"א) ,עמ' .16‑5
על אלה ראוA. Stewart & S.R. Martin, ‘Hellenistic Discoveries at Tel Dor, Israel’, Hesperia 72 (2003), pp. :
121–145
גייגר (לעיל ,הערה  ,)57עמ' .25
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