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בעשורים האחרונים ,במסגרת הדיון בהקשרים ההיסטוריים ,החברתיים והתרבותיים של כתיבת
המקרא ,עולה תכופות על הפרק נושא מידת האוריינות או הליטרליות בעם ישראל ובתרבויות
השכנות .העוסקים בנושא זה מבקשים לברר באופן כללי עד כמה הייתה ידיעת קרוא וכתוב נפוצה
בחברות העתיקות ,ובפרט מה הייתה מידת האוריינות בחברה בישראל ביחס לשכנותיה .המחקר
בנושא זה מבקש להשלים במידת האפשר את ידיעותינו על התהליכים הכרוכים בהפקת הטקסט
המקראי ועל זהות כותביו ונמעניו ,ועל כן הוא בעל חשיבות לחוקרי המקרא ועולמו התרבותי .פרסום
ספרו של פרופ' אהרן דמסקי 'ידיעת ספר בישראל בעת העתיקה' הוא הזדמנות טובה לבחון סוגיה זו
במבט ביקורתי ומעמיק 1.תחילה אציג את טענותיו המרכזיות של ספרו של דמסקי ,והן ישמשו בסיס
להצגת עמדותי הביקורתיות בסוגיה הנדונה.
דמסקי מבקש להוכיח בספרו שהחברה הישראלית הקדומה הייתה חברה אוריינית ,ייחודית
באופייה בהשוואה לחברות השכנות לה .קבוצות רבות ומגוונות בישראל החזיקו בידיעת ספר,
בעוד שבמצרים ובארצות הסהר הפורה הייתה תרבות הקריאה והכתיבה מוגבלת לקבוצת הסופרים
ששירתו את המקדש או הארמון .במילים אחרות ,על פי הגדרותיו של דמסקי החברה הישראלית
הקדומה הייתה חברה יודעת ספר ,בעוד שהחברה המזרח תיכונית הקדומה הייתה חברה של
תרבות סופרים .מדוע הבדל מהותי זה? לדעת דמסקי היו לכך שתי סיבות .ראשית ,מערכות הכתב
של המזרח הקדום — כתב היתדות והכתב ההיירוגליפי המצרי — היו מערכות כתב מסורבלות
וקשות ללמידה ,שכללו מאות רבות של סימנים ,ולפיכך השימוש בהן היה מוגבל ,ותפוצתן בקרב
האוכלוסייה הייתה נמוכה ביותר .שנית ,בשל אופיין הסבוך של מערכות הכתב ,שדרשו למידה
רבת שנים ,נוצר מעמד עיליתני של סופרים; סופרים אלו התחנכו במסגרות פורמליות במשך שנים
והחשיבו עצמם לגילדה סגורה ומסוגרת מהחברה שסביבם ,גילדה שהחזיקה באמנות ידיעת הספר,
ושרצתה לשמור על בלעדיותה .בישראל ,מנגד ,הייתה האוריינות הנרחבת תוצאה ישירה של שיטת
כתיבה חדשנית במרחב — היא שיטת האלף־בית .שיטת הכתב האלף־ביתי הייתה קלה ללמידה,
ולכן עממית .בגלל שימושה הנפוץ אפשרה שיטה זו דמוקרטיזציה של הידע והנחלתו לחלקים
נרחבים באוכלוסייה ולא רק לסופרים מקצועיים .יתרה מזאת ,האלף־בית הביא לכתיבה מדעית,
המחבר מבקש להודות לאהובה אשמן ,יונתן בן־דב ,שי גורדין ,נתן וסרמן ואסף יסעור־לנדאו על קריאתם הביקורתית
את המאמר.
1

א' דמסקי ,ידיעת ספר בישראל בעת העתיקה (ספריית האנציקלופדיה המקראית ,כח) ,ירושלים תשע"ב .בספרו של
דמסקי הטווח הכרונולוגי של תקופת המקרא משתרע מתקופת הברונזה המאוחרת ( 1200‑1500לפסה"נ) עד התקופה
הפרסית או תקופת עזרא ונחמיה (המאה החמישית לפסה"נ) ,בהתאם למוסכמה במחקר המסורתי של המקרא והמזרח
הקדום ,וזאת מבלי לקבוע מסמרות באשר לזמן כתיבתו של המקרא או למידת אמינותו ההיסטורית.
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ביקורתית וערכית ,שניכרת מעל לכול במקרא — התוצר המובהק של מערכת כתב זה ,אשר מבטא
את ההוויה הדתית והלאומית של ישראל .להבדיל ,בחברות המזרח הקדום ,שהשתמשו במערכות
כתב מסורבלות ,כוונה היצירה הספרותית לדידו של דמסקי למטרות פנימיות ,היינו להכשרתם
הפדגוגית של הסופרים במסגרת בתי הספר .בגלל היעדר קהל שומעים הייתה יצירה זו נטולת אופי
ביקורתי — בהשוואה לדברי הנביאים או חכמי יוון — ועל כן לא פרצה דרך מבחינה מחשבתית ,אם
מדעית ואם ערכית־מוסרית.
על סמך עדויות מתרבויות הכתב של המזרח הקדום מתקבלת תמונה שונה מזו המוצגת בספרו
של דמסקי 2.בהצגת דעותיי אדון ראשית באופיו של כתב היתדות ,בקלות לימודו ובתפוצתו
בחברה בהשוואה לכתב האלף־ביתי ,ואראה כי בניגוד לטענתו של דמסקי לא היה כתב היתדות
נחלת הסופרים המקצועיים בלבד .שנית ,אסקור את חינוכם של הסופרים הקדומים ואת רקעם
התרבותי והחברתי .שלישית ,אבחן בקצרה את הטענה שהאלף־בית קידם את הדמוקרטיזציה של
הידע והוביל לכתיבה מדעית וערכית אשר הייתה מהפכנית ביחס לכלל היצירה הטקסטואלית של
המזרח הקדום.

אופי כתב היתדות ,קלות לימודו ותפוצתו בחברה בהשוואה למערכת
כתב האלף־בית
אין ספק כי כתב היתדות או הכתב ההיירוגליפי המצרי סבוכים יותר ממערכת כתב האלף־בית ,אך
בכל זאת אפשר ָ
ללמדם 3.על כן שלא כפי שאפשר לשער ,מורכבותם לא הייתה הגורם המכריע שעיכב
את התפשטות הכתב בחברות עתיקות .ריבוי הסימנים המשלבים כתיבה פונמית (בכתב ההיירוגליפי
המצרי) או הברתית (בכתב היתדות) יחד עם כתיבה אידאוגרפית (סימנים המייצגים מושג כולל) ,אינו
מחייב תפוצה מצומצמת — ומתוך כך אוריינות מוגבלת — בחברה .אמנם הטענה הרווחת שמערכות
ללמדם נכונה במידה מסוימת באשר למצרית ,אך
הכתב הקדומות כללו מאות סימנים שקשה מאוד ָ
היא אינה מדויקת באשר לכתב היתדות .כתיבה וקריאה רציפות בכתב היתדות מחייבות שליטה בלא
יותר מכ־ 200סימנים יתדיים .אין ספק שהסטודנטים הישראלים הרבים המבקשים להתקבל למחלקות
ללימודי המזרח הרחוק ,והנדרשים ללמוד רבבות סימנים הנחוצים לאוריינות בסיסית בסינית,
יכלו ללמוד בקלות יחסית ,אילו רצו בכך ,כ־ 200סימנים יתדיים הדרושים לקריאת יצירת ספרות
2

3

על מנת לבסס את טענותיו המרכזיות בדבר תפוצה רחבה של ידיעת ספר בחברה הישראלית הקדומה דן דמסקי
בשלושה סוגי עדויות :העדות הפנים־המקראית ,העדות האפיגרפית מישראל ומשכנותיה הקרובות (עבר הירדן,
פניקיה וארם) והעדות ההשוואתית מן המזרח הקדום .מכיוון שהעדות ההשוואתית מתרבויות הכתב של המזרח הקדום
היא קנה המידה העיקרי שעל פיו שופט דמסקי את התפשטות השימוש באלף־בית בחברה הישראלית הקדומה ,יש
חשיבות עליונה להערכתה הנכונה והמידתית .מתוקף התמחותי בתרבויות הכתב של המזרח הקדום אכוון את מרבית
דבריי לשימוש שעושה המחבר בעדויות ממסופוטמיה ומאזורי הספר המערבי (אנטוליה ,צפון סוריה והלבנון וכנען),
המקומות שבהם נפוץ כתב היתדות ,לשם ביסוס עמדותיו.
למבוא לתולדות הכתב במזרח הקדום ותפוצתו ראוC. Woods (ed.), Visible Language: Inventions of Writing in the :
Ancient Middle East and Beyond, Chicago 2010
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מסופוטמית כגון ה'אפוס של גילגמש',
כפי שעושים סטודנטים לאשורולוגיה
בישראל ובעולם כולו4.
אם אכן הייתה מערכת הכתב הלא־
אלף־ביתי קלה יותר ללימוד משנהוג
לחשוב ,האם היו הכתיבה והקריאה
גם נחלתם של מי שלא נמנו עם מעמד
הסופרים המקצועיים? התשובה על
שאלה זו היא חיובית .על פי הערכות
עדכניות של תפוצת כתב היתדות אין
ספק שקבוצות שונות באוכלוסייה
השתמשו במערכת כתב זה בהקשרים
היסטוריים וחברתיים מגוונים5.
למשל קבוצת סוחרים אשורים
אשר ישבו במושבות סחר בקפדוקיה
שבאנטוליה בתקופה הבבלית הקדומה
(בתחילת האלף השני לפסה"נ) 6,למדו
בילדותם בבית ספר מקומי ,ובבגרותם
כתבו לרוב בעצמם ,ללא עזרת
סופר ,מסמכים העוסקים בענייניהם
הכלכליים ,בחיי המשפחה שלהם
וביחסם עם האוכלוסייה האנטולית

מכתב של
סוחר אשורי מן
ם־כנֶ ׁש
העיר ָּכ ֻר ַּ
שבאנטוליה,
המאות התשע־
עשרה–השמונה־
עשרה לפסה"נ

4

5
6

מערכת הכתב הסיני דומה בעקרונותיה לכתב היתדות ולכתב ההיירוגליפי המצרי ,והיא משמשת ברציפות לפחות זמן
זהה למערכת האלף־בית (מקובל לתארך את ראשיתו של הכתב הסיני ל־ 1200לפסה"נ בקירוב) .הכתב אשר משמש את
התרבות הסינית לא מנע את תפוצת האוריינות בסין ואף מחוץ לה (לדוגמה ביפן ,ששם נעשה שימוש באותה שיטת כתיבה
בשילוב עם שיטת כתיבה הברתית) .יתרה מזאת ,בימינו האוריינות בסין רחבה יותר מאשר במקומות אחרים בעולם אשר
בהם משתמשים במערכת הכתב האלף־ביתי .רמת האוריינות הסינית —  98.8אחוזים — גבוהה בהרבה מרמת האוריינות
במרבית מדינות אפריקה ובמספר מדינות בדרום אמריקה ,והסיבה לכך נהירה לכול — בהשוואה למדינות אלו סין היא
מדינה משגשגת .לצד ההבדל הכלכלי אציין כי האתוס הסיני הדוגל בחינוך הוא שם דבר בעולם .הקהילה הסינית בארצות־
הברית שנייה לקהילה היהודית בהישגים אקדמיים ,והישגים אקדמיים גבוהים במיוחד מאפיינים גם את קהילות התפוצה
הסינית בארצות המזרח הרחוק ,כגון בפיליפיניים ובאינדונזיה .על פי נתוני  UNESCOבשנת  2012מספר בוגרי ההשכלה
הגבוהה בסין כיום הוא קצת יותר מ־ 9.1מיליון ,קצת פחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה ,ובארצות־הברית —  3.3מיליון,
קצת יותר מאחוז אחד מהאוכלוסייה .הנתון מדהים בהתחשב בעובדה שהתוצר לנפש ( )GDP per capitaבסין הוא 6,091
דולר ,ובארצות־הברית —  51,749דולר .הנתונים מצויים באתר http://www.uis.unesco.org
על תפוצת האוריינות בכתב היתדות ,על עולמם של הסופרים בכתב זה ועל בתי הספר ללימודו ראוK. Radner & :
E. Robson (eds.), The Oxford Handbook of Cuneiform Culture, Oxford & New York 2011
ראו גם :דמסקי ,עמ' .74‑73
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המקומית .סוחרים אלו השתמשו במספר הסימנים ההכרחי לכתיבה הברתית (בין שבעים למאה
סימנים) ונמנעו כמעט לחלוטין משימוש בסימנים אידאוגרפיים .הארכיונים ממקום מושבם המרכזי של
ֶ
ם־כנֶ ׁש (( )Kārum Kanešהוא
הסוחרים האשורים ביישוב ָּכ ֻר ַּ
קילט ּ ֶפה [ ,]Kültepeליד ַקייסרי המודרנית)
כוללים יותר מ־ )!( 22,500תעודות — די במספר עצום זה לבדו כדי להפריך את הטענה בדבר מוגבלות
האוריינות במסופוטמיה ובמזרח הקדום.
על פי עדויות נוספות ממקומות ומזמנים שונים לא רק סוחרים אלא גם מפקדי צבא ,אנשי
דת (כגון כוהנים ומשרתים בקודש) ,דיינים ,מלכים וכנראה מלכות ,נסיכים ונסיכות היו בעלי
יכולת כתיבה וקריאה ,וידועות הצהרותיהם של מלכי המזרח הקדום על יכולתם לקרוא ולכתוב.
ואכן יש הוכחות לכך שמלכי מסופוטמיה ,אם כי ודאי לא כולם ,ידעו קרוא וכתוב ברמה כזו או
רחדוֹ ן ואל בנו
אחרת .מתכתובות תכופות ששלחו מומחים ברזי האותות אל המלך הנאו־אשורי ֵא ַס ַ
ניפל משתקפת אוריינות של מלכים אלה .יש עדות שגם נסיכים ונסיכות מבית המלוכה ידעו
רב ּ ַ
ַא ׁשוּ ַּ
קרוא וכתוב .גם המלך הבבלי האחרון ,נַ ּבוּ נַ ִאיד ,היה כנראה מלומד אורייני במידה זו או אחרת.
דמותו של המלך הישראלי כחכם בעל רזים הייתה אולי מבוססת על דמותו של המלך המסופוטמי
או המצרי — כפי שהבחינו חוקרים אחדים ,דגם זה של מלך היה הבסיס לעיצוב דמותו האידאלית
של מלך ישראל7.

7

לדעת דמסקי 'מלך יודע ספר היה תופעה נדירה ביותר במסופוטמיה' (שם ,עמ'  ,)97‑96 ,77אך לא כך בישראל .הוא
בוחר להדגים את יכולות הקריאה והכתיבה של מלכי ישראל בדוגמאות פנים־מקראיות שספק אם ביקורת המקרא
המודרנית תקבל אותן כפשוטן .הוא טוען למשל ששלמה המלך ,החכם המובהק של עם ישראל ,חיבר משלים ושירים
על החי והצומח (שם ,עמ'  .)161לדידו המלך דוד אף הוא היה איש ספר :הרי הוא כתב במו ידיו את מכתבו הסודי
המורה להרוג את אוריה (שם ,עמ'  ,160הערה  .)135אם החותם המלכותי של אחאב המלך (המוזכר בסיפור כרם נבות)
משמש לדמסקי הוכחה ליכולות ידיעת הספר של מלכי ישראל (שם ,עמ'  ,)163מה נאמר על חותמות מלכותיות של
עשרות מלכים שנתגלו על אין־ספור מסמכים מרחבי המזרח הקדום (ולא רק מן המרחב השמי הצפון־מערבי)? האם אין
הן הוכחה לרמת האוריינות של שליטי המזרח הקדום? וראו להלן.
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כתובת הקדשה
של המלך גו ֵּד ָאה
לאל נִ ינְ גִ ְירס ּו על
גבי יתד עשוי
חומר ,שנת 2100
לפסה"נ לערך
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ומה באשר לתפוצת האוריינות בכלל החברה הישראלית הקדומה? אסופת החרסים הכתובים
(האוסטרקונים) והכתובות הספורות על אבן שנמצאו בארץ־ישראל ובסביבותיה הם ככל הנראה
תוצרים של סופרים מקצועיים .עדות עקיפה על תפוצת האוריינות בכלל החברה יש בחותמות
ובמשקולות הנושאות כיתוב בכתב האלף־ביתי 8.ייתכן בהחלט כי נושא החותם או מי שחרט אותיות
אחדות על כלי או על חפץ כלשהו ,ידע לקרוא ולכתוב ,ועל כן יש בנתונים אפיגרפיים אלו כדי
לתמוך בטענה בדבר התפשטות האוריינות בכלל החברה הישראלית .אך אם ריבוי ממצאים כתובים
מעיד על תפוצה נרחבת של אוריינות ,יש להביא בחשבון שמספר הממצאים האפיגרפיים מישראל
ומשכנותיה הקרובות (לדוגמה מואב או אדום) בטל בשישים לעומת מספר הממצאים הכתובים
ממסופוטמיה וממצרים .באזורים אלו נמצאו מאות אלפי חותמות גליל ,חרפושיות וחפצים אחרים
שעליהם כיתוב בכתב היתדות או בכתב ההיירוגליפי המצרי .חפצים אלו היו שייכים לאנשים מכל
השכבות המקצועיות של החברה בתקופה של יותר מ־ 3,000שנים.
לסיכומו של עניין ,העדות האפיגרפית מן המזרח הקדום על השימוש בכתב בקרב אנשי מקצוע
שלא היו סופרים מרובה וחד־משמעית לאין ערוך יותר מן העדות האפיגרפית הדלה יחסית
שנתגלתה בחפירות ארכאולוגיות בישראל ובאזורים השכנים .אין ברצוני לטעון שהספר לא נפוץ
בחברה הישראלית הקדומה בקבוצות אוכלוסייה שלא השתייכו למעמד הסופרים ,אלא להדגיש כי
תפוצתו בקבוצות אלו בחברה הישראלית לא עלתה על תפוצתו בקבוצות אלו בשאר חברות המזרח
הקדום.
אם כן הן בחברות המזרח הקדום הן בישראל הקדום כתבו וקראו קבוצות אוכלוסייה נוספות לבד
מן הסופרים .מדוע התרחש תהליך זה של התפשטות האוריינות? הסוציולוגיה של הקריאה והכתיבה
מבקשת לברר באילו הקשרים היסטוריים וחברתיים עולה הצורך בשימוש בכתב .חשוב להבין כי
הצורך בכתיבה או בקריאה ,בוודאי בחברות קדם־תעשייתיות ,נולד קודם כול מסיבות כלכליות או
משיקולי כדאיות ,שהרי לימוד הקריאה ,ויותר מכך הכתיבה ,עד לשליטה בהן דורש השקעת משאבים
(זמן וכסף) .אדם שאינו זקוק לכתיבה לצורך מלאכתו ,תפקידו או מעמדו החברתי — הגבוה בהכרח —
(ולאמתו של דבר אף הכתיבה במערכת
ִ
לא ישקיע מאמצים ברכישת אוריינות ,גם אם היא פשוטה
הכתב האלף־ביתי לא הייתה פשוטה) .הרעיון שהאוריינות מרחיבה את הדעת והאופקים הוא תוצר
של תקופת ההשכלה ,עקב נסיבות היסטוריות של עליית מעמד הביניים העירוני באירופה .בעת
העתיקה כתב רק מי שהיה צריך לכתוב .גם בני האצילים או השכבות הגבוהות שנדרשו ללמוד
עשו זאת כדי למלא תפקידים מנהליים שונים .היוקרה החברתית שיוחסה לאוריינות הייתה רק
תוצר נלווה לתופעה ,שכן מי שכתב היה בעל יכולת כלכלית ומכאן ראוי לחיקוי .לענייני ,המסקנה
היא שתפוצת האוריינות בחברה תלויה לא רק בעובדה שהאלף־בית היה קיים בתקופה הנדונה.
נדרשו גם סיבות חברתיות וכלכליות להפצת הכתב ,והללו היו קיימות הן בחברות המזרח הקדום
הן בישראל הקדום.
8

שם ,עמ' .289‑282 ,184‑183
ק ת ד ר ה  ,1 5 2ת מ ו ז ת ש ע " ד  ,ע מ ' 1 8 2 - 1 6 7
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סיפר
דוגמה יפה לתפוצת האוריינות בכתב היתדות עקב נסיבות היסטוריות וחברתיות יש בעיר ּ ַ
( )Sipparשבבבל .בתקופה הבבלית הקדומה התקיים בעיר זו מוסד הגַ גוּ ם ( ,)gagûmשהתגוררו בו
נשים בלבד ,כנראה בתולות שהיו מקודשות לאל ׁ ַש ַמ ׁש .מכיוון שכניסת גברים ַלמקום הייתה אסורה,
זכו הנשים לסטטוס מיוחד .להבדיל מנשים מחוץ לגגום ,שהיו לרוב חסרות כוח כלכלי מפני שהיו
בחזקת בית האב ולאחר נישואיהן בחזקת בעליהן ,לנשות הגגום — שלא היו בפיקוח בית האב ולא
נשואות — הייתה עצמאות כלכלית .הן היו רשאיות לצבור רכוש ,לסחור בקרקעות ולהחזיק עבדים.
לצורך ניהול פעילותן הכלכלית הענפה היה עליהן לדעת קרוא וכתוב .בין כותלי הגגום נמצא בית
ספר ללימוד קריאה וכתיבה בכתב היתדות; המורים בו היו מורות ,והתלמידים — תלמידות .נשים
אלו — לא גברים שהשתייכו למעמד הסופרים — למדו בכוחות עצמן ידיעת ספר לצורך ניהול עסקיהן
המגוונים .במזרח הקדום ובכלל זה בישראל הקדום הודרו נשים בדרך כלל מתחומים כלכליים ,ועל
כן לא זכו לקנות לעצמן אוריינות ,אך בשל ההכרח שנוצר בתנאים הייחודיים שבהם חיו נשות הגגום,
הן רכשו את המיומנות הטכנית הזו9.
כיצד יש להעריך את השימוש באלף־בית ואת התפוצה של מערכת כתב זו בצד השימוש והתפוצה
של כתב היתדות? המצאת האלף־בית הייתה מהפכנית אך היא לא ערערה את ההגמוניה התרבותית
של מסופוטמיה או של מצרים באזורנו .האלף־בית גם לא החליף במהירות את כתב היתדות במרחב,
אם כי תפוצתו של כתב היתדות הלכה ונצטמצמה עד שנעלם במאה הראשונה לסה"נ.
בניגוד לסברה המקובלת ,ולמרות מיעוט הסימנים בכתב האלף־בית והעובדה שלימוד כתב זה היה
ללא ספק מהיר וקל יותר משינון כתבי המזרח הקדום המסורתיים ,עדיין לא היה לימוד קריאה וכתיבה
במערכת הכתב האלף־ביתי משימה קלה .קריאה וכתיבה דרשו ,במיוחד בהיעדר סימון של התנועות,
לימוד של שלל מוסכמות קריאה שהשתרשו באטיות 10.אוריינות — אם עתיקה ואם מודרנית — היא
הרבה יותר מהיכולת הטכנית לשנן צורות אותיות בודדות ולהכיר את ערכן הפונטי ִ(חשבו עד כמה
מתקשים אנשים שאינם דוברי עברית מלידה לקרוא טקסט עברי ללא ניקוד גם כאשר הם מיומנים
בדיבור בשפה) .עם זאת מסוף תקופת הברונזה המאוחרת הלך ונתעצם השימוש בכתב האלף־בית,

 9ראו גם :שם ,עמ' .166‑165
' 10הנחות [ ]...הנוגעות לפשטות שיטת הכתב של העברית הקדומה ולמהירות שבה אפשר היה להגיע לשליטה בשיטה זו
הן אופטימיות הרבה יותר מדי' (C.A. Rollston, Writing and Literacy in the World of Ancient Israel: Epigraphic
.)Evidence from the Iron Age, Atlanta 2010, pp. 92–94
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חץ עשוי ברונזה
ועליו רשום שמו
של בעליו בכתב
פרוטו־כנעני,
ישראל ,המאות
השתים־עשרה–
האחת־עשרה
לפסה"נ
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'מכתב למתים'.
פנייה של אדם אל
קרובו המת כדי
שידבר בשמו בפני
האלים ,מצרים,
השושלת השנייה
(2976-2199
לפסה"נ לערך)

יורם כהן

בעיקר בחלק המערבי של המזרח הקדום ובכלל זה בישראל ,וזאת בשל נסיבות היסטוריות שהביאו
לנסיגת שלטונן והשפעתן התרבותית של מעצמות התקופה ,חתי ומצרים.
התיעוד הנרחב ביותר לשימוש בכתב האלף־בית בתקופת הברונזה המאוחרת
(המאות החמש־עשרה‑השתים־עשרה לפסה"נ) מקורו בעיר אוגרית .נמצאו שם
יצירות דתיות ומיתולוגיות בצד טקסטים מנהליים ומכתבים הכתובים באלף־
בית .הכתב האלף־ביתי הוטבע באמצעות קנה מיוחד בלוחות חומר בדומה
לאופן שבו נכתב כתב היתדות .לעתים נמצאו שני הכתבים ,האלף־בית וכתב
היתדות ,באותו המסמך עצמו .מכאן שסופרי אוגרית היו מוכשרים לכתיבה
בשני הכתבים ,ויש להסיק מכך שלפחות עבור סופרים אלו אוריינות לא
הייתה תלויה בשיטת הכתב.
אשר לשימוש באלף־בית בארץ־ישראל בסוף האלף השני לפסה"נ,
העדויות האפיגרפיות הן מועטות ביותר ,ועל כן קשה להעריך עד כמה
נפוץ השימוש בכתב זה ,אם כי אין כל ספק שהיה ידוע 11.ככל שידוע לנו
על סמך הממצאים האפיגרפיים ,רק באלף הראשון החלה כתיבה נרחבת
באלף־בית בארץ ובשכנותיה הקרובות .חשוב לזכור כי שפת הארץ
המדוברת בכנען בשלהי האלף השני הייתה הכנענית ,כפי שמעידים
מכתבי אלעמארנה שנשלחו מכנען לפרעה ,ושנכתבו בניב אכדי־כנעני
מיוחד בכתב היתדות .גם שרידי טקסטים בכתב היתדות שנמצאו בתל
אפק (מבצר אנטיפטריס) ובאשקלון ,ושכוללים מילונים תלת־לשוניים,
מעידים שהכנענית הייתה שפת הארץ .לפיכך מקובל על מרבית החוקרים
כי כתיבת המקרא ,גם אם הייתה תוצר מובהק של השימוש ההולך וגובר
בכתב האלף־בית ,לא התרחשה בסמיכות להמצאת כתב זה ולתחילת
תפוצתו באזורנו בסוף האלף השני לפסה"נ אלא רק במהלך האלף הראשון12.

הסופרים וחינוכם
בעבר נטען כי במסופוטמיה ובמצרים היה הכתב נחלתם של הסופרים המקצועיים ,שהחשיבו עצמם
כמעמד עיליתני ומבודד .ההנחה הרווחת הייתה שלמעשה הם תבעו מונופול על הידע ופעלו באופן
ישיר למנוע את הפצתו לשאר החברה .אך הפרדיגמה ששימשה עד לא מכבר את עולם המחקר לשם
הבנת עולמם של הסופרים איננה תקפה עוד .הספרות העדכנית על אודות מעמד הסופרים ומוסדות
 11לא נהיר כלל ועיקר אם בשלב כה מוקדם במאה השלוש־עשרה או השתים־עשרה לפסה"נ שימש האלף־בית לניסוח
ואפשר למשה לסיים את כתיבת התורה ,כפי שמשתמע מדבריו של דמסקי ,עמ'  ,228הערה
לוחות הברית כמסמך כתוב ִ
 ,54עמ'  .278 ,247מכל מקום הנחה זו נשללת לחלוטין בביקורת המקרא המודרנית ,אך אין זה המקום לפרט בעניין זה.
 12השוו :שם ,עמ'  .372 ,227ולעניין זה ראו לדוגמהS.L. Sanders, The Invention of Hebrew, Urbana, IL 2009 :
ק ת ד ר ה  ,1 5 2ת מ ו ז ת ש ע " ד  ,ע מ ' 1 8 2 - 1 6 7
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למעלה :רשימה
לקסיקלית של
מקצועות ,אורוכּ
(עיראק)3200 ,
לפסה"נ לערך
למטה :חוזה
מכירה של בית,
אורוכּ (עיראק),
 24בסיוון ,שנת 89
למניין האימפריה
הסלאוקית (223
לפסה"נ)
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יורם כהן

החינוך העתיקים מראה כי הדימוי של הסופרים כשייכים לכת סודית ,סגורה ומנותקת הוא רחוק מן
המציאות .דימוי מיושן זה למעשה ניזון מן התפיסה האנכרוניסטית שכל סופרי המזרח הקדום —
ובראש ובראשונה המומחים ברזי כתב החרטומים — היו מכשפים שכל עניינם במיסטיקה ,במאגיה
ובחיזוי העתיד .אף ההשוואה בין סופרי המזרח הקדום לבין הפעילות האינטלקטואלית של הנזירים
במנזרים באירופה בימי הביניים איננה מקובלת במלואה כיום .אמנם הנזירים בימי הביניים ,כמו
הסופרים במזרח הקדום ,העתיקו טקסטים והיו אחראים למסירתם .אך הנזירים ,שלא כסופרי המזרח
הקדום ,התאפיינו כקבוצה סגורה ללא משפחות או צאצאים ,ופעלו בהקשרים תרבותיים ופוליטיים
שונים לחלוטין מאלו של סופרי המזרח הקדום.
מעולם לא הייתה בחברה העתיקה הוראה מפורשת או הבנה כלשהי שהקריאה והכתיבה מוגבלות
לפלח אוכלוסייה מסוים .אמנם בנסיבות מסוימות הגנו הסופרים על מכלולי הידע שרכשו ,כגון תורת
חיזוי העתיד או תורת הרפואה ,אך ודאי שלא מנעו מאחרים לרכוש את הכלים לקריאה ולכתיבה.
למעשה ההפך הוא הנכון .למן המצאת הכתב בדרומה של מסופוטמיה בתחילת האלף השלישי
לפסה"נ נפוץ הכתב לכל עבר באמצעות מערך של בתי ספר — משושן במזרח ועד ַחתוּ שה בירת
החתים במערב ואפילו במצרים — כך שבוודאי לא נשאר בלעדי לסופרי מסופוטמיה .הפצת כתב
ִ
היתדות דרך בתי הספר הייתה תופעה חסרת תקדים בנוף המזרח הקדום ,וספק אם הייתה לה מקבילה
עד התקופה ההלניסטית ,כאשר הופצו השפה והתרבות של יוון ברחבי העולם הקדום באמצעות
הגימנסיון.
ממחקרים עדכניים על בתי הספר לכתב היתדות ,שבוחנים את הנתונים הטקסטואליים בצד
הממצאים הארכאולוגיים ,עולה כי מוסדות אלו לא היו ארגונים גדולים או פורמליים 13.לרוב הם
פעלו בלא חסות ישירה של מוסד פוליטי או דתי ,כלומר הארמון או המקדש .בית הספר היה בראש
ובראשונה מוסד משפחתי מצומצם ,שפעלו בו לכל היותר חמש עד שש נפשות ,והוא התנהל בבית
המשפחה ,באחד מחדרי המגורים או בחצר פנימית .אבי המשפחה חינך בבית הספר את בניו ולעתים
גם בנים של קרובי משפחה ,ולעתים הועסק במוסד מורה נודד לשם השלמת ההוראה .הסופרים
עצמם היו אנשי מקצוע ,אך לרוב היו להם עיסוקים נוספים .חלקם היו סוחרים ,דהיינו אנשי עסקים
פרטיים ,אחרים היו דיינים שהועסקו על ידי עירם ,כלומר עובדי ציבור ,ולעתים החזיקו במשרה
סיפ ַ
דתית .לדוגמה הסופר אוּ ר־אוּ תוּ מן העיר ּ ַ
ר־אמנַ נוּ ם ( ,)Sippar-Amnanumאשר בביתו התגלה
בית ספר להכשרת בני משפחתו ,היה כוהן (מסוג המכונה  )galamahhumהאחראי לשירת הקינות
במקדש .גם בני משפחות הסופרים באוּ רוּ ּכ ( )Urukבתקופה הבבלית המאוחרת (המחצית השנייה של
האלף הראשון לפסה"נ) למדו מפי בני ביתם בבית ספרם הפרטי ,אך בפעולתם כסופרים היו קשורים
למקדש בזכות משרותיהם הפולחניות.
 13החיבורים הקדומים על חיי היום־יום בבתי הספר (המכונים במחקר  ,)School Daysחיבורים אשר עליהם ביססו
החוקרים בעבר את שחזור בתי הספר במסופוטמיה ,אינם נחשבים כיום כמשקפים נאמנה מצב היסטורי .הם מציגים
תמונה אידאלית של מוסד זה ומתייחסים למעשה לזמן עבר ,לתקופה שבה ייסד לכאורה המלך ׁשוּ לגי ,מן השושלת
השלישית של אוּ ר (בסוף האלף השלישי לפסה"נ) ,רשת בתי ספר בשפה השומרית להכשרת מערך הפקידים בממלכתו.
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הכשרת המתלמדים לתפקיד סופרים החלה בשינון רשימות מילונאיות ,שנועדו להציג לתלמיד את
עולם הכתיבה היתדי .לצד הרשימות נלמדו פתגמים קצרים שמטרתם הייתה כנראה להקנות למתלמד
מושגי יסוד בדקדוק .פתגמים אלו נאספו לאסופות ,ומתוכן התגבשה בסופו של דבר ספרות החכמה
המסופוטמית הענפה .ספרות זו ,הכוללת תכנים משותפים עם ספרי החכמה המקראיים (משלי,
איוב וקהלת) ,עמדה בבסיס חינוך הסופר .חתמו את תכנית הלימודים בשלביה האחרונים יצירות
מורכבות יותר — המנונות לאלים ומה שאפשר לכנות ספרות יפה ,כגון אפוסים ומיתוסים ,לצד
ספרות מקצועית ,כגון טקסטים לחיזוי העתיד ,לחשים והשבעות וכתבים במדעי הרפואה .קוריקולום
זה ,שעבר שינויים במרוצת הדורות ,היה הבסיס לחינוך הסופרים במסופוטמיה ומחוץ לה ,כולל
בארצנו ,בכתב היתדות.
לסיכום ,התמונה שצוירה כאן מבהירה את אופקיו החברתיים וההיסטוריים של החינוך הקדום ואת
רקעם התרבותי והחברתי של יודעי ספר בעולם תרבות כתב היתדות .לדעתי הטענה בדבר ההבדל
החברתי בין יודעי ספר בחברה הישראלית הקדומה לסופרי המזרח הקדום אינה תואמת את הנתונים
המצויים בידינו .ראשית ,עולם הסופרים במזרח הקדום לא היה מוגן ומבודד כנטען .שנית ,הסופרים
לא היו מעמד מוגדר כפי שעולה מטענה זו ,אלא שימשו במגוון תפקידים נוספים — חלקם עבדו
בשירות המדינה ,חלקם מילאו תפקידים דתיים מגוונים ,וחלקם פעלו כאנשי עסקים פרטיים14.

כתב האלף־בית ,הדמוקרטיזציה של הידע ותפוצת המדעים במזרח
הקדום
יש הטוענים כי האלף־בית הוא שהוביל להתפתחותה של חברה מוסרית בעלת חשיבה פילוסופית,
ביקורתית ומדעית .אם כך משתמע כי לחברות שהשתמשו בכתב היתדות ובכתב ההיירוגליפי המצרי
לא היו ערכים כאלו ,או לכל הפחות לא הייתה להן היכולת למסרם בכתב 15.לפי הנחה זו ,מכיוון
שסופרי המזרח הקדום כתבו רק כדי לחזק את מעמדם או כדי לרצות את פטרוניהם ,המלכים ,הכתיבה
במזרח הקדום לא הייתה רפלקסיווית ,ביקורתית או פורצת דרך מבחינה מדעית או ערכית .ואולם
גם אם נקבל את ההנחה שסופרי המזרח הקדום כתבו רק לצורך פיאור שמם ומעמדם או כחנופה
למלכיהם ,אין בכך לתמוך בטענה בדבר שטחיות אינטלקטואלית של ספרות המזרח הקדום.
 14מכאן שהקו המבדיל שדמסקי מבקש לשרטט בספרו בין סופרי המזרח הקדום לבין סופרי ישראל הקדום הוא דמיוני
במידה רבה .דומה כי הבחנה זו נועדה לתמוך בעקיפין בתאוריה שמעמד הכוהנים בישראל הוא שהיה אחראי לכתיבת
המקרא .הצגת סופרי המזרח הקדום כפועלים בעולם חילוני (דמסקי ,עמ'  )214נועדה רק להנגיד אותם לסופרי המקרא,
אשר היו לטענת דמסקי אנשי הכהונה הישראלית (שם ,עמ'  .)217התאוריה שהכוהנים הם שכתבו את יצירות המקרא
איננה כמובן המצאה של דמסקי ויש לה היסטוריה ארוכת ימים; אך מכיוון שסוגיה זו איננה מתחום המומחיות שלי
אציין רק כי בין שנקבל את התאוריה הזו ובין שנדחה אותה ,אין בתאוריה זו ,שמתחייב ממנה שמעמד הכוהנים היה
אורייני ,להעיד על תפוצה רחבה של ידיעת ספר ,שהיא בסופו של דבר טענתו העיקרית של דמסקי .נהפוך הוא:
הכוהנים נמנו עם השכבות החזקות בחברה הישראלית ,כמו במקומות אחרים במזרח הקדום ,ועל כן לא מפתיע אם הם
ידעו קרוא וכתוב.
 15ראו לדוגמה :דמסקי ,עמ' .374 ,311‑310 ,238 ,237 ,96 ,33

177

קתדרה

קתדרה 178

יורם כהן

אמנם אין לטעון כי ספרות המזרח הקדום נועדה לכלל הציבור ,אך יש דוגמאות רבות המוכיחות
שהיצירה התרבותית של סופרי המזרח הקדום לא נעדרה ביקורת עצמית או מידה של רפלקסיוויות
שאינה נופלת מזו המצויה בספרי החכמה המקראיים .להדגמת דבריי אציג כאן את יצירת החכמה
האכדית המכונה 'הבלדה לגיבורים מימי עבר':
הגורל נקבע על ידי האל ֶא ַאה,
המזל נחלת רצון האלים,
מימים עברו כך מהלך הדברים,
האם שמענו אחרת מפי אבותינו?
אלו באו אחר אלו ,ואחרים בעקבות קודמיהם.
ממעל — הבית בו גרו בזמן חייהם ,בשאול — הבית בו גרו לנצח,
כמו שהשמים רחוקים ,כך אין איש משיגם,
כמו שהשאול עמוקה ,כך אין איש יודעם,
כל החיים הם רק קריצת עין,
חיי אדם אינם לנצח.
היכן ַאלוּ לוּ  ,המלך אשר מלך  36,000שנים?
היכן הגיבור ֶא ַתנַ ה ,אשר עלה השמימה?
תר ַח'סיס?
היכן גִ לגַ ֶמ ׁש ,אשר ביקש חיי נצח כמו של ַא ַ
היכן ֻחוַ וַ ה ,אשר []...
היכן באזי? היכן זיזי?
היכן הם המלכים הגדולים ,אשר כמותם אינם נולדים עוד?
החיים ללא אור — הכיצד טובים הם מן המוות?
איש צעיר ,אלמדך [על אודות] (נצחיות) ֵא ְל ָך,
דחה ,סלק את הצער ,שנא את הדממה!
במקום יום שמחה יחיד ,יום של דממה בן  36,000שנה יגיע לפתחך!
(ולכן) לו תשמח בך אלת השיכר כאילו היית בנה!
זהו גורל האנושות16.
ביצירת חכמה זו מפציר המשורר בשומעיו ליהנות מן החיים ,שכן גורלו של האדם קבוע .גם גיבורים
מימי עבר או מלכים מסופוטמים מפורסמים שהמשורר מונה ,כגון גלגמש או המלך אתנה ,מתו
בסופו של דבר ,למרות הישגיהם המפוארים .החיים קצרים — לא יותר מאשר הרף עין ,ועל כן מצווה
המשורר על שומעיו 'לחטוף את היום' ( ;)carpe diemרק האלים חיים לנצח .אפשר להשוות את
 16התרגום מאכדית שלי .לטקסט האכדי ראוD. Arnaud, Recherches au Pays d’Astata: Emar VI: Textes sumeriens et :
accadiens, Paris 1985–1987, no. 767
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יתד לנוי ועליה
כתובת תלת־
לשונית בפרסית
קדומה ,אכדית
בבלית ועילמית,
ֶּפ ְר ֶס ּפוֹ לִ יס (איראן),
שלטון המלך
דריווש הראשון
( 486‑522לפסה"נ)

המסר לדברי קהלת ֵ'לך אכֹל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך'
(קהלת ט ,ז).
כפי שכבר ראו חוקרים רבים ,יצירה זו ,שנתחברה באלף השני במסופוטמיה ,ושעותקיה נמצאו
בעיר הנמל אוּגרית ובעיר הסורית ֶא ַמר שעל הפרת ,משקפת תפיסות ביקורתיות שיש כדוגמתן בספר
קהלת או איוב 17.היא אף השפיעה בעקיפין על מוטיב ההבל המוכר מן הספרות הקלסית ולימים מזו
האירופית.
 17י' קליין' ,המקרא והספרות המסופוטמית :מסורות בראשית ספרות החכמה וספרות הקינות' ,צ' טלשיר (עורכת) ,ספרות
המקרא :מבואות ומחקרים ,ירושלים תשנ"א ,עמ'  .564כפי שכבר ציינו רבים ,ספר משלי נשען בחלקו באופן ברור
על משלי ַא ֶמנֶ מאפ המצרי ,וספרי החכמה הפסימיים איוב וקהלת ניזונו מספרות החכמה המסופוטמית .ספרות החכמה
המסופוטמית לא כוונה באופן מובהק למעמד הסופרים אלא דווקא ל'כל אדם' ,כלומר בדרך כלל לזכר צעיר בעל מעמד
מסוים שלמד קרוא וכתוב בבית הספר.
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מפת כוכבים מן
התקופה הנאו־
אשורית ,המאה
השביעית לפסה"נ

ומה בדבר פריצת דרך מדעית בתרבויות שהשתמשו בכתב לא־אלף־ביתי? ההישג המדעי החשוב
ביותר של המזרח הקדום ,הישג שהיה בסיס לחשיבה המדעית המערבית ,הוא האסטרונומיה המתמטית
הבבלית .לקראת סוף האלף הראשון לפסה"נ הגיעה האסטרונומיה הבבלית לשיאה .בעקבות איסוף
נתונים במשך כמעט  1,000שנים ברציפות ועל סמך מדידות תנועות גרמי השמים באמצעות שעוני
שמש ומים ,הצליחו האסטרונומים הבבלים ,החל במחצית השנייה של האלף הראשון לפסה"נ ,לחזות
האמתי של
באופן מדויק תופעות אסטרונומיות .לדוגמה הם הצליחו לחשב מראש את מועד המולד ִ
הירח ( )true conjunctionואת מועדי ליקויי הירח והחמה .הם השכילו לחשב מראש גם מתי יש לעבר
את השנה הירחית על פי מחזור של תשע־עשרה שנים (מחזור זה אומץ בלוח היהודי הנהוג עד זמננו,
אם כי כנראה באופן עקיף ,בתיווך יווני) 18.האסטרונומים הבבלים הצליחו לנסח באופן מספרי (ולא
 18על השפעת האסטרונומיה הבבלית על כתבי תקופת הבית השני (קומראן) ראוJ. Ben-Dov, Head of All Years: :
Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient Context (STDJ, 78), Leiden & Boston 2008; idem,
‘Calendars’, J.J. Collins & D.C. Harlow (eds.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism, Grand Rapids, MI
*2010, pp. 457*–460
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על סמך דגמים גאומטריים כמו האסטרולוגיה היוונית) תופעות טבע מובחנות שאפשר לחזותן .את
החיזוי אפשר היה לאמת ,כמקובל במדעים המדויקים ,באמצעות התבוננות אמפירית בתופעה .בעיני
היסטוריונים של המדע הייתה זו הלכה למעשה המהפכה המדעית הראשונה .מלומדי בבל הגיעו
להישג זה ללא כתב אלף־ביתי ואף ללא הספרוֹ ת הערביות שאנו משתמשים בהן היום ,אלא באמצעות
כתב היתדות שנכתב על לוחות חומר19.
אם תרבות כתב היתדות הייתה כה חסרת עקרונות והצטמצמה למסירת אמונות אליליות ,כיצד
קרה שהיא זו שהנחילה לעולם את הבסיס למדעים המדויקים?20
בדיון בתפוצת האוריינות ובמקומו של האלף־בית בתהליך זה יש להיזהר מלנקוט גישה
פוזיטיוויסטית יתר על המידה ,הרואה קשר ישיר בין תפוצת ידיעת קרוא וכתוב ובין חברה
דמוקרטית ,מוסרית ומתקדמת מבחינה מדעית .לדעתי בבואנו לדון בחברות עתיקות יש להטיל
על גישה כזו סייגים .למעשה במשך מאות בשנים ,עד המצאת הדפוס ועליית המעמד העירוני
באירופה ,לא הייתה ידיעת קרוא וכתוב נפוצה בקרב מרבית האוכלוסייה למרות תפוצת האלף־בית
באירופה ובעולם הערבי ,ועל כך אין עוררין .על כן במבט היסטורי נרחב יש לשאול :האם בכלל
יש משמעות למספר האנשים בחברה היודעים קרוא וכתוב? האם מספר גדול של אנשים שידעו
קרוא וכתוב הבטיח ִקדמה רעיונית או פריצת דרך מדעית? ההסברים הדטרמיניסטיים ,המבקשים
לראות בהתפתחות מדעית תוצר ישיר של נאורות (המתבטאת לכאורה בתפוצה של אוריינות),
אינם מקובלים כיום על ההיסטוריונים של המדע .דוגמה פשוטה יכולה להאיר נקודה זו :חוק חינוך
חובה יושם באנגליה (בעקבות סדרה של חקיקות) רק במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה,
ובתקופה זו עמד שיעור יודעי קרוא וכתוב באנגליה על לא יותר מ־ 65אחוז .למרות נתונים אלו
כבר היו באנגליה משוררים ,הוגי דעות ומדענים דגולים כמו ויליאם שייקספיר ,פרנסיס בייקון,
ג'ון לוק ואייזק ניוטון.

סיכום
בסקירה זו ביקרתי שלוש טענות הנוגעות למידת האוריינות בישראל הקדום ביחס לתרבויות הכתב
השכנות .ראשית ,הראיתי כי הטענה שכתב היתדות או הכתב ההיירוגליפי היו מוגבלים לקבוצת
סופרים מקצועיים ,אין בה ממש .שנית ,הבהרתי כי הטענה בדבר קיומה של כת סופרים סגורה
 19המתמטיקה הבבלית נשענת על ספירה בבסיס שישים .בסיס זה איננו בשימוש כיום ,אך אותותיו ניכרים היטב :בחלוקת
אופק השמים (ולמעשה המעגל) ל־ 360מעלות ובשימוש במעלה ( )degreeכיחידת מדידה; בחלוקת היום לשעות שכל
אחת מהן שווה לשישים דקות ובחלוקת כל דקה לשישים שניות וכן בחלוקת הלילה לשלוש אשמורות.
 20להערכה של המדעים המסופוטמיים ראוA. Aaboe, ‘Mesopotamian Mathematics, Astronomy, and Astrology’, :
J. Boardman et al. (eds.), The Assyrian and Babylonian Empires and other States of the Near East, from the
;Eighth to the Sixth Centuries B.C. (The Cambridge Ancient History2, III, 2), Cambridge 1991, pp. 276–292
F. Rochberg-Halton, The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture,
Cambridge 2004; D. Brown, Mesopotamian Planetary Astronomy-Astrology (Cuneiform Monographs, 18),
Groningen 2000
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יורם כהן

ומסוגרת במזרח הקדום איננה נכונה ,וממילא הנתונים העומדים כיום לרשותנו מפריכים גם את
הטענה בדבר קיומה של חברה של תרבות סופרים במזרח הקדום לעומת חברה יודעת ספר בישראל
הקדום .שלישית ,הדגמתי בקצרה כי אין ִמתאם ישיר בין השימוש באלף־בית ,דמוקרטיזציה או
תפוצה של הידע ומחשבה ביקורתית לבין ִקדמה מדעית או רעיונית21.

 21בנקודה זו ברור לקוראי מאמרי כי דעותיי שונות מאלו שבספרו של דמסקי .מכיוון שבמאמר זה לא מסרתי נסתרות ולא
טענתי טענות שאינן ידועות לחוקרי המזרח הקדום והמקרא ,תמוה בעיניי שמסקנות הספר של דמסקי שונות בתכלית
מאלו שהוצגו לעיל .אין לי פתרון ברור לתמיהה זו .עם זאת עיון ברשימת הספרות המשנית של המחבר מסגיר את
העובדה שזו אינה מעודכנת ומוגבלת לשנות השבעים או השמונים של המאה הקודמת .ייתכן שמסיבה זו הנחותיו
וטענותיו של דמסקי אינן עולות בקנה אחד עם אלו המקובלות כיום במחקר .יש להאמין כי לו היה המחבר מביא
בחשבון את מסקנות המחקרים העדכניים ,היו מסקנות ספרו אחרות לחלוטין .לתמונה מאוזנת ,שקולה ומעודכנת של
השימוש בכתב האלף־בית ושל תפוצת האוריינות בישראל הקדום ראו :רולסטון (לעיל ,הערה  .)10למידע עדכני על
אודות הסופרים של המזרח הקדום ועולמם התרבותי והחברתי ראו :רדנר ורובסון (לעיל ,הערה  .)5לתפוצת האלף־
בית בעולם המערבי ראוB. Sass, The Alphabet at the Turn of the Millennium: The West Semitic Alphabet ca. :
1150–850 BCE: The Antiquity of the Arabian, Greek and Phrygian Alphabets, Tel-Aviv 2005; A. Lemaire, ‘West
)Semitic Epigraphy and the History of the Levant during the 12th–10th Centuries BCE’, G. Galil et al. (eds.
The Ancient Near East in the 12th–10th Centuries BCE, Münster 2012, pp. 291–307
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