مدينة دان
ﺑقلم وين جاكسون
وفقا للفصل الراﺑع عشر من سفر التكوين ،سﺑﻲ لوط ،اﺑن أخﻲ إﺑراهيم ،من قﺑل ﺑعض ملوك الشرق .يشير سفر التكوين إلى أن إﺑراهيم
جد فﻲ أثر الخاطفين "ﺣتى دان" )تكوين  .(١٤:١٤يدعﻲ ﺑعض الكتاب أن هذه المدينة لم تسمى "دان" ﺣتى زمن القضاة )قضاة
 ،(٢٩:١٨وﺑالتالﻲ يجب أن يؤرخ هذا الجزء من سفر التكوين فﻲ تلك الفترة .هل هذه التهمة صﺣيﺣة؟
نﺣن ﺑالطﺑع على ﺑينة من هذا النهج الليﺑرالﻲ فيما يتعلق ﺑأصل كتاب سفر التكوين ومؤلفه ،فقد قال أﺣد المؤلفين فﻲ تعليقه على سفر
التكوين " :١٤:١٤لذلك ،فإن تاريخ الشكل النهائﻲ الﺣالﻲ من سفر التكوين ﻻ يمكن أن يكون قﺑل ذلك الزمن ]زمن القضاة – جﻲ.
دﺑليو ،[.على الرغم من أن اﻷﺣداث التﻲ يسردها والمصادر الشفهية أو المكتوﺑة التﻲ تألف منها هﻲ أقدم من ذلك ﺑكثير" )ويليس،
 ،١٩٧٩ص .(٢٢٩
ﻻ ينﺑغﻲ إنكار تأليف موسى للكتاب ﺑناء على هذه اﻷسس الواهية .هناك عدة طرق لﺣل الصعوﺑة المزعومة.
) (١من الجائز أن يكون اﻻسم قد أعطﻲ ﺑاﻹلهام والﺣدس المسﺑق للتطورات التاريخية الﻼﺣقة )ثورنتون١٨٨٧ ،؛ قضاة  .(٢٩:١٨على
الرغم من أن وجهة النظر هذه ﻻ تﺣظى ﺑشعﺑية فﻲ هذا الظرف ،من الذي يستطيع أن يثﺑت على نﺣو جازم أنها غير صﺣيﺣة؟ هل يجب
دائما استﺑعاد كل ما هو خارق للعادة من السجل اﻹلهﻲ؟
) (٢يؤكد الﺑعض أن اسم "دان" كان فﻲ الواقع مستخدما فﻲ زمن إﺑراهيم ،لكنها دعيت ﻻييش فﻲ وقت ﻻﺣق من قﺑل الصيدونيين ،الذين
سقطت فﻲ أيديهم )قضاة  .(١٨ويقترح أنها فﻲ وقت ﻻﺣق ،فﻲ زمن القضاة ،استعادت اسمها اﻷصلﻲ مرة أخرى )جيكوﺑوس:١ ،
.(٢٥٣
) (٣وجهة النظر اﻷخرى هﻲ أنه كانت هناك "دان" أخرى مختلفة عن ﻻييش دان )رﺑما أشير إليها فﻲ صموئيل الثانﻲ ٦:٢٤؛ ملوك
اﻻول ٢٠:١٥؛ قارن اخﺑار اﻷيام الثانﻲ  ،(٤:١٦والتﻲ كانت تقع ﺑالقرب من منﺑع نهر اﻷردن .لذلك" ،فان دان المذكورة فﻲ سفر
التكوين  ١٤:١٤كانت فﻲ أعلى درجة من اﻻﺣتمال ،مدينة فينيقية موجودة ﺑالفعل فﻲ زمن إﺑراهيم ،أو على اﻷقل فﻲ زمن موسى" .إن
السرد الذي وردت فيه المﻼﺣظة ﺣول دان "يﺣمل جميع عﻼمات الدقة والمعرفة ﺑثقافة العصور القديمة ،وهذا الخطأ الفادح من أن
إﺑراهيم جد فﻲ أثر الملوك إلى دان التﻲ لم تسمى كذلك ﺣتى خمسة أو ثمانية قرون ﻻﺣقا ﻻ ينﺑغﻲ أن يكون له أي عﻼقة معها" )هارمان،
 ،١٨٧٨ص .(١٦٠
) (٤وأخيرا ،يجب أن نﻼﺣظ أنه ﺣتى ﺑعض أكثر الﺑاﺣثين ليﺑرالية قد نﺑذوا جدالهم ﺣول "دان" .يعترف شين ،فيما يتعلق ﺑسفر التكوين
 ١٤:١٤أنه" :يجب من ثم التخلﻲ عن إﺣدى الﺣجج المفترضة ﺣول التأريخ المتأخر لسفر التكوين" ).(٩٩٧ :١ ،١٨٩٩
المراجع
تﻲ .كﻲ .شين ) ،(١٨٩٩موسوعة اﻹنجيل )لندن ا .و سﻲ .ﺑﻼك(
هنري م .هارمان ) ،(١٨٧٨مقدمة فﻲ الكتاب المقدس )نيويورك :إيتون ومينز(.
ميﻼنكثون دﺑليو .جيكوﺑوس ) ،(١٨٦٤مﻼﺣظات ﺣول سفر التكوين )فيﻼدلفيا ،ﭘنسلﭭينيا :مجلس المشيخية للنشر(.
ر .ثورنتون ) ،(١٨٨٧تعليقات على العهد القديم ـ كتب تاريخية )لندن :جمعية تعزيز المعرفة المسيﺣية(.
جون تﻲ .ويليس ) ،(١٩٧٩سفر التكوين )أوستن ،تكساس :سويت(.

جميع ﺣقوق التأليف والنشر مﺣفوظة  ،٢٠٠٤أﭘولوجيتكس ﭘرس
يسعدنا منح اﻷذن ﻻستنساخ الم واد المدرجة في قسم "التناقضات المزعومة" في مجملها ،شريطة مراعاة البنود التالية (١) :يجب تسمية موقع
أپولوجيتكس پرس بوصفه الناشر اﻷصلي؛ ) (٢يجب نشر عنوان الموقع اﻹلكتروني المحدد للمادة اﻷصلية؛ ) (٣يجب أن يبقى اسم المؤلف مﺼاﺣبا
للمادة؛ ) ( ٤يجب تضمين أية مراجع ،ﺣواشي ،أو تعليقات ختامية مﺼاﺣبة للمقال مع أي استنساخ خطي للمقال؛ ) (٥يمنع إجراء أي نوع من التعديﻼت
منعا باتا )على سبيل المثال ،الﺼور ،الرسوم البيانية ،الرسومات ،اﻻقتباسات ،وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ بالضبط كما تظهر في النص اﻷصلي(؛
) (٦يسمح باستنساخ المواد المكتوبة بشكل متسلسل )على سبيل المثال ،نشر المقال في عدة أجزاء( طالما أن إنتاج المادة بشكل كلي يﺼبح متاﺣا ،دون

تحرير ،في غضون مدة معقولة من الزمن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض المواد للبيع ،كليا كان أم جزئيا ،وﻻ يجوز أن تدرج ضمن مواد أخرى معروضة للبيع؛
) ( ٨يجوز استنساخ المقاﻻت بشكل الكتروني لنشرها على مواقع اﻹنترنت طالما أنه لم يتم تحرير أو تغيير مضمونها اﻷصلي ،وبشرط أن تنسب
المقاﻻت إلى موقع أپولوجيتكس پرس  ،بما في ذلك العنوان اﻻلكتروني على شبكة اﻹنترنت الذي أخذت منه المقاﻻت.

