
 مدينة دان

وين جاكسون قلمب  

 

إبراهيم، من قبل بعض ملوك الشرق. يشير سفر التكوين إلى أن إبراهيم أخي لوط، ابن سبي تكوين، لفصل الرابع عشر من سفر الوفقا ل

القضاة )قضاة زمن "دان" حتى  ى(. يدعي بعض الكتاب أن هذه المدينة لم تسم١٤:١٤دان" )تكوين  حتىالخاطفين "جد في أثر 

. هل هذه التهمة صحيحة؟تلك الفترةمن سفر التكوين في  جزءهذا اليؤرخ أن يجب (، وبالتالي ٢٩:١٨  

على سفر التكوين  هقيعلفي ت . وقد قال أحد المؤلفينهمؤلفو كتاب سفر التكوينأصل فيما يتعلق ب هذا النهج الليبراليبالطبع على بينة بنحن 

[، على دبليو.جي.  –القضاة  عصر] زمنل النهائي الحالي من سفر التكوين ال يمكن أن يكون قبل ذلك ال: "لذلك، فإن تاريخ الشك١٤:١٤

(.٢٢٩، ص ١٩٧٩)ويليس،  "ذلك بكثيرأقدم من المصادر الشفهية أو المكتوبة التي تألفت منها هي ا وسردهياألحداث التي أن الرغم من   

هية. هناك عدة طرق لحل الصعوبة المزعومة.واالس األسه على هذبناء ب للكتاى موستأليف إنكار ال ينبغي   

(. على ٢٩:١٨قضاة ؛ ١٨٨٧للتطورات التاريخية الالحقة )ثورنتون،  مسبقوالحدس الباإللهام قد أعطي االسم كون من الممكن أن ي( ١)

 يجبهل ؟ ةغير صحيح اأنهعلى نحو جازم أن يثبت ستطيع الذي يمن هذا الظرف، في شعبية هذه ال تحظى بنظر الوجهة الرغم من أن 

السجل اإللهي؟ للعادة منخارق ل ما هو ك استبعاد دائما  

الذين ، يدونيينقبل الص منفي وقت الحق دعيت الييش  هالكنإبراهيم،  زمنفي مستخدما يؤكد البعض أن اسم "دان" كان في الواقع ( ٢)

 :١بوس، جيكواسمها األصلي مرة أخرى ) ، استعادتالقضاةزمن ، في في وقت الحق اأنه يقترح(. و١٨قضاة )في أيديهم سقطت 

٢٥٣.)  

 ملوك؛ ٦:٢٤ي ثانلاصموئيل ر إليها في يشأيش دان )ربما يعن ال ةمختلف ىخرأهناك "دان" ه كانت خرى هي أناألنظر الجهة ( و٣)

ن دان المذكورة في سفر التكوين افاألردن. لذلك، " نبع نهرقع بالقرب من مت تي كانتالو(، ٤:١٦ي الثان خبارا؛ قارن ٢٠:١٥ لاالو

السرد إن ". موسى زمنإبراهيم، أو على األقل في  زمنبالفعل في  موجودةفينيقية مدينة  ،لاحتمفي أعلى درجة من االكانت  ١٤:١٤

جد إبراهيم طأ الفادح من أن ، وهذا الخالعصور القديمةالدقة والمعرفة بثقافة ات عالم جميعدان "يحمل حول مالحظة الفيه  وردتالذي 

، ١٨٧٨" )هارمان، هامعأن يكون له أي عالقة ال ينبغي  االحقحتى خمسة أو ثمانية قرون كذلك تسمى لم التي الملوك إلى دان في أثر 

(.١٦٠ص   

سفر التكوين فيما يتعلق ب ،نيش يعترف "دان". نبذوا جدالهم حولعلماء ليبرالية قد ال( وأخيرا، يجب أن نالحظ أنه حتى بعض من أكثر ٤)

(.٩٩٧: ١ ،١٨٩٩) "سفر التكوينلتأخر ملاالتأريخ حول الحجج المفترضة إحدى  التخلي عنمن ثم جب ي" :هأن ١٤:١٤  

 المراجع

سي. بالك( و .(، موسوعة اإلنجيل )لندن ا١٨٩٩) تي. كي. شين  

(.زينم(، مقدمة في الكتاب المقدس )نيويورك: إيتون و١٨٧٨) نامراههنري م.   

(.للنشر المشيخية : مجلسينياڤنسلپ(، مالحظات حول سفر التكوين )فيالدلفيا، ١٨٦٤) ميالنكثون دبليو. جيكوبوس  

(.جمعية تعزيز المعرفة المسيحية)لندن:  تعليقات على العهد القديم ـ كتب تاريخية(، ١٨٨٧) ر. ثورنتون  

(.سويت: اس(، سفر التكوين )أوستن، تكس١٩٧٩)ويليس تي. جون   

 

رسپولوجيتكس پ، أ٢٠٠٤جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة   

 ( يجب تسمية موقع١) :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا

( يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا ٣) صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا( ٢الناشر األصلي؛ ) وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ

 عديالتمن الت( يمنع إجراء أي نوع ٥) ال؛لمقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي (٤) للمادة

 (؛صليألا صكما تظهر في الن بالضبطوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا) اتابمنعا 

كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  (اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال) متسلسل شكلب ةبوالمواد المكت استنساخبيسمح  (٦)

أخرى معروضة يجوز أن تدرج ضمن مواد وال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال (٧؛ )منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م



أن تنسب  شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ام تيت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال( ٨) للبيع؛

.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاا  

 


