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Útdráttur 

Í fyrstu Mósebók kafla 34 er að finna sögu sem oft er kölluð sagan af Dínu. Sagan virðist í 

fyrstu fjalla um unga stúlku sem fer úr sínu verndaða umhverfi og er nauðgað af valdamiklum 

manni. Þegar líður á frásögnina hættir sagan að snúast um Dínu þó svo brotið sem framið var 

gegn henni verði þungamiðja þess sem á eftir kemur.  

Bræður Dínu reiðast þegar þeir frétta af brotinu og taka málin í sínar hendur. Þeir fella 

dóm, ákveða refsingu og framkvæma hana. Hefnd þeirra nær ekki aðeins yfir þann sem 

framdi brotið heldur yfir allt hans fólk.  

Þeir fræðimenn sem hafa rýnt í texta sögunnar eru ekki allir sammála um það að Dínu hafi 

verið nauðgað. Ástæða ágreiningsins er sú að nokkur orð hebreska textans hafa tvöfalda 

merkingu sem gefur vísbendingu um tvennskonar atburði.  

Í þessari ritgerð mun ég setja fram túlkun valinna fræðimanna á þeim orðum sem valdið 

hafa ágreiningi um niðurstöðuna. Ég mun einnig skoða stöðu kvenna á tíma sögunnar og 

hjónabandstilhögun forn-Ísraelíta til þess að varpa ljósi á söguna um Dínu. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar er að leitast við að svara því hvaða augum refsingin í sögunni hefur verið litin. 

Var refsingin sem bræður Dínu veittu í samræmi við brotið? Hvað fékk þá til þess að fremja 

fjöldamorð og ræna svo hina dauðu? 
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INNGANGUR 

Í fyrstu Mósebók kafla 34 er að finna sögu sem oft er kölluð sagan af Dínu dóttur Leu 

og Jakobs. Sagan virðist í fyrstu fjalla um unga stúlku sem í sakleysi sínu fer úr 

vernduðu umhverfi í aðstæður sem gerbreyta lífi hennar og allra sem að koma. Síkem 

prins frá Síkemborg í Kanaanslandi
1
 braut kynferðislega á stúlkunni. Þegar líður á 

frásögnina hættir sagan að snúast um Dínu þó svo brotið sem framið var gegn henni 

verði þungamiðja þess sem á eftir kemur. Sagan fer að snúast um karlmennina, föður 

Dínu, bræður hennar, Síkem og föður hans.  

Bræður Dínu reiðast þegar þeir frétta af brotinu og taka málin í sínar hendur, þeir 

fella dóm, ákveða refsingu og framkvæma hana. Refsingin nær ekki aðeins yfir þann 

sem framdi brotið, heldur yfir allt hans fólk, heila ætt. Menn, konur og börn sem bjuggu 

innan veggja Síkemborgar fengu öll að kenna á reiði bræðranna. Gjörðir þeirra eru 

áskorun til lesandans um að bregðast við, ýmist á móti aðgerðunum eða í ljósi þeirra. Þá 

vakna upp spurningar varðandi framgang bræðranna. Var refsingin sem þeir veittu í 

samræmi við brotið? Hvað fékk þá til þess að fremja fjöldamorð og ræna svo hina 

dauðu? Við þessar spurningar hyggst ég glíma.  

Ekki eru allir fræðimenn sammála því að Dínu hafi verið nauðgað. Sumir þeirra 

halda því fram að hebreska orðanotkunin bendi ekki til ofbeldis eða þvingunar á meðan 

aðrir telja að svo sé.  

 

                                                           
1
 Deen 1988, s. 37.  
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Þegar ég las söguna fann ég til með Dínu þar sem ég taldi að brotið hefði verið á 

henni en þegar ég fór að rýna í textann áttaði ég mig á því að margir eru mér ósammála 

og telja að brotið hafi verið gegn föður hennar. Til þess að skilja betur þessi ólíku 

viðhorf og þá stöðu sem Dína virðist hafa verið í þarf að skoða betur reglur og viðmið 

sem fólk bjó við á tímum Gamla testamentisins ásamt því að rýna í textann.  

Í þessari ritgerð mun ég skoða stöðu kvenna á tíma sögunnar og hjónabandstilhögun 

hinna fornu Ísraelíta til þess að varpa ljósi á söguna um Dínu.
2
 Ég mun nýta mér þá rýni 

sem mér reyndari fræðimenn hafa sett fram varðandi brotið sem framið var. Með þá 

innsýn leitast ég við að svara því hvaða augum refsingin í sögunni hefur verið litin en 

það er viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Snara 2011, samkvæmt orðabók Snöru er Ísraelíti samheiti á Ísraelsmanni og Gyðingi. Marvin E. Tate 

segir Ísraelíta vera þjóð Guðs, hina hjartahreinu sem fá að fara inn í helgidóminn. Sjá Tate, M. E., 1990: 
World Biblical Commentary 20: Psalms 51-100. Waco Texas. Word books. 
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1. Sagan; tvennskonar endursögn 

Þar sem ágreiningur er um það hvort sagan um Dínu fjalli um nauðgun eða ekki mun ég 

skoða hana út frá tveimur ólíkum sjónarhornum. Í bók sinni All of the Women of the 

Bible segir Edith Deen (1905-1994) söguna af Dínu á þann hátt að nauðgun hafi átt sér 

stað. Aftur á móti skrifar Anita Diamant (1951) söguna með Midrash-hefðinni
3
 í bók 

sinni The Red Tent og gengur út frá því að ekki sé um nauðgun að ræða. Ég mun nýta 

mér þessar frásagnir til þess að segja söguna á tvennan hátt. En fyrst set ég textann fram 

eins og hann er birtur í Bíblíunni 2007. 

 

1.1. Textinn 

1Eitt sinn gekk Dína, dóttirin sem Lea hafði alið Jakobi, út til að hitta stúlkurnar þar 

um slóðir. 2Síkem, sem var sonur Hevítans Hemors, höfðingja landsins, kom auga á 

hana. Hann tók hana með valdi, lagðist með henni og nauðgaði henni. 3Hann varð 

hugfanginn af Dínu, dóttur Jakobs, lagði ást á stúlkuna og reyndi að vinna hjarta 

hennar. 4Hann sagði við Hemor föður sinn: „Fáðu mér þessa stúlku fyrir konu.“ 

5Jakob frétti að Síkem hefði svívirt Dínu, dóttur hans, en af því að synir hans voru úti 

í haga með fénað hans þá aðhafðist hann ekkert fyrr en þeir komu heim. 6Þá kom 

Hemor, faðir Síkems, til Jakobs til að ræða við hann. 7Synir Jakobs voru komnir heim 

úr haganum og þegar þeir heyrðu hvað gerst hafði var þeim mjög misboðið. Þeir urðu 

ævareiðir vegna þess að Síkem hafði gert sig sekan um það sem talið var óhæfuverk í 

Ísrael er hann lagðist með dóttur Jakobs. Slíkt hefði ekki átt að gerast. 8Hemor sneri 

sér að þeim og sagði: „Síkem, sonur minn, er mjög ástfanginn af systur ykkar. Gefið 

honum hana fyrir konu. 9Mægist við okkur, gefið okkur dætur ykkar og takið í 

staðinn dætur okkar. 10Þið getið búið hjá okkur, landið stendur ykkur til boða. Dveljist 

hér, farið um og festið ykkur eignir.“ 11Síkem sagði við föður Dínu og bræður hennar: 

„Sýnið mér velvilja og ég mun greiða allt það sem þið setjið upp. 12Krefjist svo mikils 

heimanmundar sem ykkur þóknast og biðjið um þá gjöf sem ykkur lystir. Ég mun 

greiða það sem þið krefjist svo fremi að þið gefið mér stúlkuna fyrir konu.“ 13Synir 

Jakobs svöruðu Síkem og Hemor, föður hans, með slægð af því að Síkem hafði 

svívirt Dínu, systur þeirra. 14Þeir sögðu við þá: „Útilokað er að við gefum systur 

okkar óumskornum manni. Það yrði okkur til skammar. 15Því aðeins getum við orðið 

við bón ykkar að þið verðið eins og við og umskerið allt karlkyns á meðal ykkar. 16Þá 

gætum við gefið ykkur dætur okkar, tekið okkur dætur ykkar og búið hjá ykkur svo 

að við yrðum ein þjóð. 17Ef þið farið ekki að vilja okkar og látið umskerast þá tökum 

við systur okkar og förum héðan.“ 18Hemor og Síkem sonur hans voru ánægðir með 

svar þeirra. 19Ungi maðurinn hófst þegar handa því að hann var ástfanginn af dóttur 

Jakobs. Hann var sá sem naut mestrar virðingar í ætt föður síns. 20Hemor og Síkem, 

sonur hans, komu í hlið borgar sinnar, tóku borgarbúa tali og sögðu: 21„Þessir menn 

                                                           
3
 Midrash-hefðin er samkvæmt Dr. Gunnlaugi A. Jónssyni, gyðinglegur spuni útfrá Ritningunni. Sjá nánari 

útskýringu á síðu fimm í ritgerðinni. 
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eru okkur vinveittir. Leyfum þeim að setjast að í landinu og fara allra sinna ferða því 

að nóg er landrýmið handa þeim. Tökum okkur dætur þeirra fyrir konur og gefum 

þeim dætur okkar. 22En því aðeins vilja mennirnir verða við bón okkar og búa meðal 

okkar þannig að við verðum ein þjóð, að við látum umskera allt karlkyns meðal 

okkar eins og þeir eru umskornir. 23Verða ekki hjarðir þeirra, eigur og allur fénaður 

eign okkar? Látið að vilja þeirra svo að þeir setjist að hjá okkur.“ 24Allir menn 

borgarinnar reyndust sammála Hemor og Síkem, syni hans, og allt karlkyns lét 

umskerast, allir menn borgarinnar. 25Á þriðja degi, er mennirnir voru þjáðir af sárum 

sínum, tóku tveir synir Jakobs og bræður Dínu, þeir Símeon og Leví, sverð sín og 

gengu inn í borgina sem átti sér einskis ills von og drápu þar allt karlkyns. 26Þeir 

drápu einnig Hemor og Síkem, son hans, með sverðum, tóku síðan Dínu úr húsi 

Síkems og fóru burt. 27Synir Jakobs gengu yfir hina vegnu og rændu borgina af því að 

systir þeirra hafði verið svívirt. 28Þeir tóku sauði borgarbúa, naut þeirra og asna, bæði 

innan og utan borgarinnar. 29Þeir höfðu á brott með sér allar eigur þeirra, öll börn 

þeirra og konur og rændu öllu sem var í húsunum. 30Jakob sagði við Símeon og Leví: 

„Þið hafið steypt mér í ógæfu og bakað mér hatur landsmanna, Kanaaníta og 

Peresíta. Af því að við erum svo fáliðaðir verður bæði mér og ætt minni eytt ef þeir 

safnast saman gegn mér.“ 31En þeir svöruðu: „Átti honum þá að líðast að fara með 

systur okkar eins og skækju?4 

 

1.2. Sagan samkvæmt Deen 

Hin mikla lest Jakobs, föður Dínu, hafði farið yfir ána Jórdan og eftir langt ferðalag 

voru sett upp tjöld í Síkemborg í Kanaanslandi. Dína og aðrir í stórfjölskyldunni voru 

tilbúin að dvelja í einhvern tíma í þessu landi grænna dala. Í fjölskyldunni voru þrettán 

börn sem getin voru af Jakobi og fjórum konum, þeim Leu og Rakel konum Jakobs og 

Silpu og Bílu þjónustustúlkum þeirra. Jakob hafði fest kaup á landi af Hemor prins 

Síkemborgar í Kanaanslandi.
5
  

Dína var ung og falleg stúlka í blóma lífsins stödd á ókunnugum stað. Talið er að hún 

hafi verið 14 eða 15 ára og þar með komin á giftingaraldur Austurlandabúa. Umkringd 

bræðrum sínum og eldri konum þráði hún samveru við aðrar stúlkur á sínu reki og fór út 

til að hitta dætur landsins. Síkem sonur Hemors, sem faðir hennar keypti landið af, sá 

þessa fríðu en óvenjulegu stúlku og þráði hana. Hann tók hana, lagðist með henni og 

smánaði hana.
6
 

Þegar Jakob heyrði hvað hafði hent einkadóttur hans ákvað hann að bíða með 

aðgerðir þar til synir hans sneru heim af engjunum. Bræður Dínu, Símeon og Leví, 

                                                           
4
 Biblían 2007, s. 42-43. 

5
 Deen 1988, s. 37. 

6
 Deen 1988, s. 38-39.  
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heyrðu að systir þeirra hafði verið notuð eins og hver önnur hóra. Þeir reiddust og vildu 

verja hana. Brotið sem Síkem framdi var alvarlegt en hann varð hugfanginn af Dínu, 

elskaði hana og talaði ljúflega til hennar (1Mós 34.3).  

Síkem var álitinn heiðarlegur og virðulegur. Lýsingin á honum fær okkur til þess að 

trúa því að hann hafi haft sterkar tilfinningar til Dínu. Að því gefnu virðist Síkem hafa 

reynt allt til að bæta fyrir brot sitt gagnvart henni. Hann og faðir hans buðu Jakobi að 

nefna hvaða verð sem hann vildi sem brúðarverð
7
 svo að Síkem gæti kvænst Dínu. 

Hemor sá gróða í því fyrir sig og sitt fólk að sonur hans myndi kvænast einkadóttur 

Jakobs. Hann greindi frá áformum sínum í ræðu til borgarbúa: „Ættu ekki nautgripir 

þeirra, hlutir þeirra og allt þeirra að verða okkar?“
8
  

Bræður Dínu svöruðu Hemor og sögðu: „Það gengur ekki, við getum ekki gefið 

systur okkar óumskornum manni“ (1Mós 34.14). Umskurður var siður sem karlmenn 

urðu að gangast undir sem meðlimir hins forna trúarsamfélags Ísraelíta. Síkem, faðir 

hans og allir mennirnir sem bjuggu í borg þeirra létu því umskerast. Símeon og Leví, 

tveir af bræðrum Dínu, voru enn reiðir. Þeir fóru á þriðja degi eftir að Síkem var 

umskorinn á meðan mennirnir voru enn í sárum sínum og myrtu þá. Þeir drápu Síkem, 

Hemor og alla menn í borginni. Þeir rændu og rupluðu hvar sem þeir komu og tóku með 

sér hjarðir, asna, börn og konur. Jakob faðir þeirra varð svo reiður vegna voðaverka 

þeirra að hann gat ekki fyrirgefið þeim á dánarbeði sínu.
9
  

 

1.3. Midrash 

Dr. Gunnlaugur A. Jónsson (1952) notar hugtakið „spuni“ sem eins konar lýsingu á 

Midrash. Hann segir Midrash – iðkunina hafa einkennst af þeirri viðleitni að fá 

biblíutexta til að tala inn í aðstæður líðandi stundar. Gunnlaugur segir í umfjöllun sinni 

um Midrash í Ritröð Guðfræðistofnunar: „Midrash er skapandi túlkun á ritningunni.“ 

Hér leggur Gunnlaugur áherslu á orðið „skapandi.“ Innan midrash-hefðarinnar hafa 

menn gjarnan gengið lengra en að koma með stuttorðar eða mjög textabundnar 

skýringar á ritningunni. Rabbínar og aðrir þeir sem hugleiddu lögmálið rækilega gátu 

                                                           
7
 Hugtakið brúðarverð er einnig þekkt sem heimanmundur. Biblían 2007 notast við orðið 

heimanmundur. Þetta hugtak er útskýrt betur á síðu 21 í ritgerðinni.  
8
 Deen 1988, s. 39-40. 

9
 Deen 1988, s. 40. 
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gengið mun lengra í túlkun sinni. Þeir voru óhræddir við að spinna áfram út frá 

textanum, skapa nýjar sögur eða framhaldssögur út af texta ritninganna.
10

 Það sama 

gerir Diamant en stuðst var við frásögn hennar í næsta kafla. 

 

1.4. Sagan samkvæmt Diamant 

Dína sem var nýkomin til Síkemborgar var beðin um að aðstoða konu við fæðingu 

innan hallarveggjanna. Þar sá hún Síkem (sem er kallaður Shalem í bókinni) fyrst og 

hreifst hún mjög af honum. Þau náðu ekki að kynnast í þetta sinn en augljóst var að 

hrifningin var gagnkvæm.
11

 Dína, sem ávallt hafði verið sem opin bók gagnvart 

mæðrum sínum, uppgötvaði að þær gátu ekki lesið hugsanir hennar eða hjarta. Hún hélt 

tilfinningum sínum leyndum, ást sinni á prinsinum Síkem. Þrá Dínu var svo sterk að 

hún gat hvorki borðað né sofið þar til hún var sótt einhverju seinna til að þjóna 

nýbökuðu móðurinni.
12

 

Drottningin hafði séð hvaða hug Síkem bar til Dínu. Hún hafði einnig séð Dínu og 

leist vel á stúlkuna, hæfileika hennar og útlit. Drottningin lagði á ráðin og sá til þess að 

Dína fór á markaðinn þar sem Síkem sótti hana og fylgdi til hallarinnar. Þegar þangað 

kom voru þau ein í forgarðinum. Hrifning þeirra og þrá tók yfirhöndina og þau fundu 

hvernig þau runnu saman í eitt þegar líkamar þeirra mættust. Þau lágu saman alla 

nóttina og enginn truflaði þau. Matur var settur við dyrnar, nýtt brauð, vín, fallegir 

ávextir, ólívur og kökur. Þau nutust og hamingja þeirra var mikil. Innan hallarveggjanna 

var mikil gleði með þessa sameiningu og ákvað konungurinn, Hemor, að færa góðar 

fréttir og miklar gjafir sem brúðarverð til Jakobs föður Dínu. Hann var sannfærður um 

að honum yrði vel tekið.
13

  

Jakob tók fréttunum ekki vel og var ekki sáttur. Hann sagðist vilja ræða málin við 

syni sína. Hemor sneri því aftur til hallar sinnar með allar gjafirnar.
14

 Þegar Símeon og 

Leví heyrðu um Dínu og Síkem urðu þeir reiðir. Þeir töldu að stöðu þeirra væri ógnað ef 

hjónaband þeirra gengi eftir, þar sem það var ljóst að Rúben, elsti bróðirinn, myndi erfa 

                                                           
10

 Gunnlaugur A. Jónsson 2003, s. 28-29. 
11

 Diamant 1997, s. 183.  
12

 Diamant 1997, s. 185-186. 
13

 Diamant 1997, s. 188-190, 193. 
14

 Diamant 1997, s. 194. 
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Jakob og að Jósef, sá yngsti fengi blessun hans. Þeir urðu því að finna leið til að ná sér í 

eigin dýrð, völd og auð.
15

  

Bræðurnir tólf voru ekki sammála og hófust miklar rökræður á milli þeirra. Símeon 

og Leví héldu því fram að óumskorinn maður væri að nauðga systur þeirra. Sú umræða 

fékk Jósef til að segja í kaldhæðni að ef þeim væri svona umhugað um útlit kynfæra 

Síkems þá skyldi Jakob bara óska eftir því að Síkem og hans menn létu umskerast. Þá 

yrðu þeir allir með eins kynfæri og enginn gæti þekkt þá í sundur. Jakob sá ekki 

hæðnina í þessu en sá að þetta var gott í augum Guðs. Hann áleit að þannig væri 

sáttmálanum framfylgt og þar með yrði komið í veg fyrir skaða og skömm. Hann tók 

því þá ákvörðun að gera eins og Jósef lagði til og samþykkja hjónabandið ef Síkem léti 

umskerast.
16

  

Hemor og Síkem komu á nýjan leik til Jakobs og sona hans, þeir heyrðu skilmála 

Jakobs og samþykktu þá. Samþykkt var að þeir ásamt öllum karlmönnum í borg þeirra 

yrðu umskornir og þeirri hefð yrði viðhaldið. Þeir sögðu að Guð Abrahams myndi verða 

dýrkaður á meðal þeirra. Þannig náðist samkomulag á milli þeirra og Jakobs.  

Síkem laumaðist til Dínu að segja henni gleðifréttirnar: „Þú ert núna gift kona“ og 

þau fögnuðu og nutust alla nóttina.
17

 Dínu líkaði það alls ekki að Síkem yrði að 

umskerast og gangast þannig undir skilmálana. Hún fór í gegnum erfiðar tilfinningar og 

var mjög ósátt við alla sem að málinu komu. Við föður sinn fyrir ósanngjarna kröfu, 

eiginmann sinn
18

 fyrir að samþykkja kröfuna, tengdamóður sína fyrir að gera lítið úr 

málunum og sjálfa sig fyrir að vera sú sem orsakaði þetta.
19

  

Kvalaópin bárust um höllina þennan dag og þessa nótt meðan mennirnir voru 

umskornir hver á fætur öðrum. Dína sinnti eiginmanni sínum af mikilli natni á meðan 

hann jafnaði sig eftir skurðinn. Dagarnir runnu saman í eitt og þegar Dína vaknaði til 

meðvitundar við sín eigin óp var hún böðuð í blóði elskhuga síns, blóði sem streymdi úr 

hálsi hans. Þrátt fyrir þessi djúpu angistarfullu kvein sem hún gaf frá sér kom enginn til 

hennar. Um stund var eins og hún væri ein í heiminum.  

                                                           
15

 Diamant 1997, s. 197. 
16

 Diamant 1997, s. 198. 
17

 Diamant 1997, s. 199-200.  
18

 Samkvæmt sögu Diamant voru þau orðin hjón. 
19

 Diamant 1997, s. 200-201. 
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Símeon reif Dínu frá deyjandi eiginmanninum, Leví tók fyrir munn hennar til að 

stöðva ópin og saman færðu þeir hana inn í tjald Jakobs.
20

 Bræðurnir héldu áfram fram 

undir morgun og drápu alla karlmenn sem þeir fundu á lífi innan veggja Síkemborgar. 

Angist Dínu var slík að hún óskaði þess eins að fá að deyja. Ekkert virtist geta stöðvað 

þennan mikla sársauka annað en dauðinn.
21

  

Daginn eftir var Dína full haturs gagnvart bræðrum sínum. Hún hrópaði á Jakob sem 

þá vissi ekki hvað hafði verið gert í hans nafni. „Jakob, synir þínir eru morðingjar, þú 

gerðir sáttmála, svo þeir drápu réttláta menn. Það er ykkar sök að kynslóð af ekkjum og 

föðurlausum börnum mun aldrei fyrirgefa ykkur.“ Jakob kenndi Símeon og Leví um 

þetta og sneri við þeim baki.
22

 

Eins og áður sagði þá hef ég nú endursagt söguna með tvennskonar hætti. Fyrri sagan 

fjallar um nauðgun og afdrifaríkar afleiðingar hennar en seinni sagan um ást, hvatvís 

ungmenni og skelfileg örlög heillar ættkvíslar vegna valdagræðgi og afbrýði bræðra 

Dínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Diamant 1997, s. 204. 
21

 Diamant 1997, s. 203-204. 
22

 Diamant 1997, s. 206. 
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2. Hvers eðlis var brotið? Var Dínu nauðgað? 

Sagan í 1. Mósebók 34 er sú  saga Biblíunnar sem mest hefur verið misskilin og er 

almennt lesin og túlkuð sem saga um nauðgun og hefndir.
23

 Söguna er líka hægt að lesa 

sem sögu um ást, svik og stríð.
24

 Ágreiningur hefur verið á meðal ritskýrenda um hvað 

nákvæmlega kom fyrir Dínu eftir að hún fór ein út til þess að hitta konur Síkemborgar. 

Þegar rýnt er í hebreska textann virðast flestir sammála um að Síkem hafi þvingað hana 

til samræðis við sig en aðrir eru sannfærðir um að Dína hafi verið viljugur þátttakandi.
25

 

Gerhard von Rad (1901-1971) kemst svo að orði: 

 

Nútíma ritskýrendur eru sammála um að það sé erfitt að greina þessa frásögn, fæstir 

eru sammála um fullnægjandi lausn. Reyndar virðist fullkomin vísindaleg skýring 

ekki möguleg. Það eru tvær andstæðar skoðanir í gangi. Önnur er sú að um sé að 

ræða tvær heimildir og þannig sé því ein saga samansett af tveimur ólíkum 

afbrigðum á frásögninni sem eru líkar að mestu en þó með mjög ólíkum 

smáatriðum.
26

 

 

Í frásögninni notar sögumaðurinn orð og hugtök eins og „kynmök“ eða „að leggjast 

með“ og „saurgun“ eða „auðmýkt.“
27

 Hebreska orðið fyrir auðmýkt er ena en það orð 

kemur af sömu rót og orðið vay
´
aneha eða              sem er notað til að lýsa því sem Síkem 

gerði.
28

 

Ástæða ágreiningsins er sú að nokkur orð hebreska textans hafa tvöfalda merkingu 

sem gefur vísbendingu um tvennskonar atburði. Vers tvö er innihaldsríkt en vegna 

skorts á samtengingu við það sem fylgir á eftir bendir textinn til tveggja heimilda.
29

 

Ummerkin um tvær heimildir sjást meðal annars í tvenns konar staðhæfingum um 

nauðgunina í versi tvö. Sagnorðið vay
´
aneha sem er yfirleitt þýtt sem „auðmýkja“ 

bendir til siðferðislegrar og félagslegrar lítillækkunar.
30

 „Í framhaldi af því er um tvenns 

konar og mismunandi atburðarásir að ræða.“
31

 Til glöggvunar verða hér sett fram 

                                                           
23

 Frymer-Kensky 1988, s. 86 og Wolde, 2003, s. 435. 
24

 Frymer-Kensky 1988, s. 86. 
25

 Dershowitz 2000, s. 159. 
26

 Von Rad 1972, s. 330. Hægt er að lesa ítarlega um þessar tvær heimildir í bók Otto Eissfeldt 1922: 
Hexateuchsynopse, s. 23–26 einnig er áhugavert er að skoða heimildakenningu Wellhausen (1844-1918). 
27

 Clark 2011. 
28

 Dershowitz 2000, s. 157. 
29

 Gunkel 1997, s. 357-358 og Von Rad 1972, s. 330. 
30

 Von Rad 1972, s. 331. 
31

 Gunkel 1997, s. 357-358. 
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nokkur sjónarhorn fræðimanna sem hafa rannsakað þennan texta ásamt því að skoða 

ólíkar þýðingar á honum.  

Mismunandi biblíuþýðingar þýða sagnirnar í versi tvö í 1. Mósebók 34 á ólíkan hátt 

og má þar nefna þýðingar á sögninni vay
´
aneha sem er þýdd „saurgaði“, „spjallaði“, 

„nauðgaði“, „auðmýkti“ eða „braut á“. Edit Deen segir hebresku þýðinguna gefa í skyn 

að Síkem hafi tekið Dínu með valdi.
32

 Notast er við sama orðalag í Guðbrandsbiblíu 

1584
33

 og í New World Translation of the Holy Scriptures 1984.
34

 Í Steinsbiblíu 1728
35

 

stendur að Síkem hafi brotið á Dínu líkt og í Sænsku Biblíunni 1917.
36

 Í Viðeyjarbiblíu 

1841
37

 og Biblíunni frá 1912
38

 er þýðingin sú að Síkem hafi spjallað Dínu en þessa 

þýðingu er einnig að finna í Biblíunni 1981
39

 frá Íslenska Biblíufélaginu. Í Brenton´s 

English Septuagint,
40

 The Interlinear Hebrew/Greek English Bible
41

 og í Complete 

Jewish Bible
42

 er þýðingin „auðmýkti“ en í King James Version 1994
43

 „spillti“ eða 

„óhreinkaði“ á meðan þýðendur Life Recovery Bible
44

 notast við þýðinguna „nauðgaði“. 

Samkvæmt Walter Brueggemann (1932) er sagan sett fram frá sjónarhóli Ísraelíta og 

það er því ljóst að jafnvel þótt ásetningur Síkems hafi verið góður vinnur frásögnin gegn 

honum. Að mati Brueggemanns er aðaláherslan á tveimur orðum, ţāmē og n
´
bālāh. 

Orðið ţāmē sem er notað yfir athöfn Síkems gagnvart Dínu er hvergi annarsstaðar í 1. 

Mósebók en mikið notað síðar í Biblíunni eða í hinni prestlegu hefð.
45

 Þar er orðið 

notað með tilvísun í helgisiði. Orðið n
´
bālāh sem er þýtt „óhæfa“ eða „óhæfuverk“ er 

heldur ekki notað á öðrum stað í 1. Mósebók. Þetta orð er tengt við kynferðislegt brot.
46

 

Notkun orðanna eða hugtakanna „óhæfa“, „saurgun“ og „auðmýking“ lýsa því hversu 

                                                           
32

 Deen 1988, s. 39.  
33

 Biblia 1584. 
34

 New world Translation of the Holy Scriptures 1984. 
35

 Biblia 1728. 
36

 e-sword.net. 
37

 Biblía 1841. 
38

 Biblía 1912. 
39

 Biblían 1981. 
40

 e-sword.net. 
41

 Bible 1979. 
42

 e-sword.net. 
43

 The Holy Bible King James Version 1994. 
44

 The Life Recovery Bible 1998. 
45

 Hér er átt við prestlegu heimildina í þriðju Mósebók. 
46

 Hægt er að sjá þessa notkun orðsins í 5Mós 22.21, Dóm 19.23, 2Sam 13.12 og Jer 29.23. 
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djúpt þessi gjörningur snerti Ísraelíta.
47

 Susanne Sholz, prófessor í Ohio, er mjög 

beinskeytt í sínum þýðingum og túlkunum: 

 

Eftir að hafa verið málfræðilega gerandi í versi eitt, verður Dína málfræðilega 

þolandi í versi tvö. Ásetningur Síkem er fjandsamlegur, sýn hans leiðir til nauðgunar. 

Ofbeldið byrjar. Vers 2b hann tók hana, lagði hana og nauðgaði henni. Vers þrjú, 

hann hélt sig nálægt Dínu dóttur Jakobs, hann þráði hana á lostafullan hátt og reyndi 

að róa hana. Málfræðilega er Síkem gerandinn og Dína þolandinn. Sex sagnorð í röð 

lýsa stöðunni. Fyrstu þrjú nauðguninni og síðustu þrjú afleiðingunum.
48

 

 

Meir Sternberg
49

 túlkar hebresku orðin sem þvingun eða misnotkun, hann telur að 

framsetning sögunnar kalli fram einróma samþykki sögumannsins, lesandans og sona 

Jakobs um að glæpur Síkems gagnvart Dínu krefjist dauðarefsingar.
50

 Dr. Nahum M. 

Sarna
51

 telur sagnirnar þrjár í versi tvö vera vísbendingu um ofbeldi þar sem fyrsta 

sögnin wayyiqqah eða ח        þýði einfaldlega „að taka“, önnur sögnin wayyiskab eða 

ásamt forsetningunni otah eða          ב  þýði „að leggjast með“ og bendir til þess að    תה

Dína sé þolandi en svo skýrist allt með þriðju sögninni vay
´
aneha eða              sem sýnir 

að Síkem „nauðgaði“ henni.
52

 Donna Nolan Fewell og David M. Gunn
53

 sem hafa 

gagnrýnt Sternberg fyrir ýmislegt eru þó sammála honum hvað sagnirnar þrjár varðar og 

telja þær vísa til nauðgunar.
54

 

Septúagintan
55

 þýðir þessar sagnir ekki sem ofbeldi, þvingun eða nauðgun. Frymer 

Kensky, prófessor, álítur að átt sé við kynlíf sem var ólöglegt en ekki nauðgun. Hún 

segir lykilorðið í þessari umræðu vera orðið innâ
56

 sem er eitt aðalorðið yfir sambönd í 

                                                           
47

 Brueggemann 1982, s. 275-276. 
48

 Scholz 2011. 
49

 Meir Sternberg skrifaði t.d. bókina The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the 
Drama of Reading. 1985: Bloomington. Indiana University Press. 
50

 Wenham 1994, s. 312 og Wolde 2003, s. 436. 
51

 Sarna ritskýrir söguna um Dínu í bók sinni: Sarna, N., 1989: The JPS Torah Commentary: Genesis. 
Philadelphia. Jewish Publication Society. 
52

 Wolde 2003, s. 436. 
53

Höfundar bókarinnar: Fewell and Gunn, 1991: Compromising Redemption: Relating Characters in the 

Book of Ruth. Westminister John Knox Press.  
54

 Wolde 2003, s. 436. 
55

 Hið íslenska Biblíufélag 2011. Septúaginta eða Sjötíumanna þýðingin eins og hún er oft kölluð var 
Biblía fyrstu kristnu mannanna þar sem Gamla testamentið var þýtt á grísku. Frekari upplýsingar um 
hana má finna á vef Hins íslenska Biblíufélags. 
56

 Wolde skrifar einnig sérstaklega um þetta orð árið 2002: Does ‘innâ Denote Rape? A Semantic Analysis 
of a Controversial Word, VT. 52: 528-44.  
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Biblíunni. Þetta orð er til að mynda notað yfir það hvernig Sara kom fram við Hagar,
57

 

grunnmerking orðsins er að koma fram við einhvern á óviðeigandi hátt. Kynlífið getur 

hafa verið fallegt og rómantískt en rangt engu að síður.
58

  

Ellen J. van Wolde stóð fyrir yfirgripsmikilli rannsókn þar sem hún sýndi fram á að 

sögnin vay
´
aneha vísi til lítillækkunar í samfélagslegum skilningi og þá oftast í 

tengslum við karlmennina sem hlut eiga að máli. Hún segir merkingarfræðilega 

rannsókn á þessum fyrstu þremur sögnum í versi tvö ekki lýsa nauðgun eða misnotkun 

og samkvæmt því hafi Síkem ekki nauðgað Dínu en hafi niðurlægt eða auðmýkt hana 

útfrá sjónarhorni samfélagsins.
59

  

Ron Clark, prestur sem rannsakað hefur textann, tjáir að á meðan algengt orð fyrir 

kynmök hafi verið notað þá hafi sagnirnar umhverfis gefið til kynna brot og 

kynferðislega misnotkun á Dínu.
60

 Clark tekur þó undir með Diamant sem segir söguna 

sem ástarsögu og lýsir kynmökum Dínu og Síkems sem yndislegri kærleiksríkri reynslu. 

Hann segir jafnframt að á meðan kynmökin voru brot gegn gildum Ísreaelíta fylgdu þau 

viðmiðunum Hivíta.
61

 

 Lyn Bechtel
62

 og Ibn Ezra
63

 fjalla bæði um kynlíf án ofbeldis en taka fram að Dína 

hafi verið þjökuð þar sem hún var að tapa meydómi sínum.
64

 Hermann Gunkel (1862-

1932) setur sína skýringu fram sem tvö tilbrigði útfrá tveimur heimildum. Fyrri 

heimildina kallar hann Hemor-tilbrigðið þar sem sonur Hemors nauðgar Dínu og biður 

föður sinn um að hjálpa sér við að fá að kvænast henni. Hemor ræðir við Jakob og býður 

honum ríkulegan heimanmund. Synir Jakobs samþykkja hjónabandið með skilyrðum 

um umskurð allra karlmanna í Síkemborg. Þegar mennirnir eru að jafna sig eftir 

aðgerðina þá ráðast allir synir Jakobs á borgina, myrða karlmennina og ræna öllu.
65

 

Gunkel kallar seinni heimildina Síkem-tilbrigðið en þar rænir Síkem Dínu og verður 

ástfanginn af henni og hughreystir hana með því að lofa að kvænast henni. Synir Jakobs 

verða mjög reiðir en Síkem kemur til þeirra og í þrumandi ræðu býður hann þeim 

                                                           
57

 Hagar var ambátt Söru og sagan um þeirra samneyti er í 1. Mósebók. 
58

 Frymer-Kensky 1988, s. 87 og Wolde 2003, s. 436. 
59

 Wolde 2003, s. 436.  
60

 Clark 2011. 
61

 Clark 2011. 
62

 Lyn Bechtel er doctor í biblíufræðum og inná hennar sérsviði eru t.d. 1Mós og Job. 
63

 Ibn Ezra (1090-1164) er rabbínskur ritskýrandi sem Dershowitz vísar þó nokkuð í. 
64

 Clark 2011 og Dershowitz 2000, s. 159. 
65

 Gunkel 1997, s. 358. 
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hjónaband og gjafir. Bræðurnir segja nei í fyrstu, þrátt fyrir að gjafirnar freisti, því þeir 

geta ekki gefið systur sína óumskornum manni. Síkem, innblásinn af ást, samþykkir 

skilyrðin um umskurð og lætur hann ásamt öllum sínum mönnum umskerast. Símeon og 

Leví sem eru albræður Dínu ákveða að drepa Síkem. Þeir líta svo á að enginn gildur 

samningur hafi verið gerður og ganga því til verks og reyna að hreinsa heiður Dínu með 

blóði Síkems. Þeir frelsa Dínu úr húsi Síkems.
66

 

Flestir þeir fræðimenn sem ég hef vísað í hér í þessum kafla hafa leitast við að skýra 

hvers eðlis brot Síkems var með því að rýna í orðin í versi tvö en einnig með því að 

skoða orð og hugtök í versi þrjú, sem notuð eru um þá „ást“ sem Síkem bar til Dínu. 

Var hún elska, losti eða yfirbót? Margir þessara fræðimanna velta fyrsta versi sögunnar 

fyrir sér þar sem Dína er sögð fara ein út. Fór hún út í sakleysi sínu til að skoða sig um 

eða var hún að feta í fótspor móður sinnar Leu sem fór út til að tæla Jakob?
67

 Frymer 

talar um að Dína sé af sumum ritskýrendum álitin stjórnlaus þar sem hún fór ein út.
68

 

Clark segir hins vegar að ritskýrendur gefi í skyn að gjörðir hennar hafi einkennst af 

mótþróa, forvitni, sjálfstæði og þörf fyrir félagsskap eða jafnvel að Dína hafi viljað flýja 

kúgun og því leitað ásta hjá forboðnum manni.
69

 Ég mun ekki greina frekar frá 

ritskýringu á versum eitt og þrjú en síðar í ritgerðinni fer ég nánar yfir tilbrigðin tvö sem 

Gunkel fjallar um.  

 

                                                           
66

 Gunkel 1997, s. 358. 
67

 Wenham 1994, s. 310. 
68

 Frymer-Kensky 1988, s. 87. 
69

 Clark 2011. 
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3. HJÓNABAND ÍSRAELÍTA VIÐ AÐRA KYNÞÆTTI 

Hluti af samfélagslegu skipulagi Ísraelsmanna var mishpakhah „fjölskylda“, öðru nafni 

heimili. Það gátu verið margar fjölskyldueiningar innan heimilanna, en það var aðeins 

einn Av Bayit „faðir á heimilinu“. Það var á hans ábyrgð að sjá fyrir fjölskyldunni og 

þurftu allir meðlimir hennar að virða ákvarðanir hans. Þetta fyrirkomulag var álitið Guði 

þóknanlegt. Frumburður Av erfði stöðu hans sem og starf prestsins í fjölskyldunni. 

Undirstaða fjölskyldunnar var hjónabandið.  

Maður var sagður „taka” sér konu (5Mós 24.1). Konan kallaði manninn ba'al 

„eiganda“, því hún var eign hans. Það þýddi að börn hennar voru hans, hún þjónaði 

heimili hans, en hann hafði ekki rétt á að selja hana eins og annað sem hann átti. 

Karlmaðurinn gat þó selt eitt af börnum sínum til að greiða skuldir. Maður gat keypt 

dóttur annars manns sem eiginkonu en þá var honum aldrei heimilt að skilja við hana 

eða minnka arf hennar sama hversu margar aðrar konur hann tók sér.
70

  

Ættkvíslir giftust sín á milli til að tryggja arfleifð ættanna, eins og sést hjá fjölskyldu 

Abrahams (1Mós 11.28-29). Þó voru reglur og takmarkanir á því hvaða konu maður gat 

kvænst, um þetta má lesa í lögmálsbókunum, sjá til dæmis 3. Mósebók 18.5. Maður 

mátti ekki kvænast eða hafa kynmök við móður sína eða konu föður síns, dóttur foreldra 

sinna, barnabarn sitt, stjúpsystur eða mágkonu. Hann mátti ekki kvænast eða hafa 

kynmök við dætur og barnabörn frá fyrra hjónabandi konu sinnar, systur eiginkonu hans 

á meðan eiginkonan var enn á lífi né konu annars manns.
71

  

Venjulega var um einkvæni að ræða, en þeir menn sem voru sérstaklega vel settir 

gátu tekið sér fleiri en eina konu, meðal annars í þeim tilgangi að eignast son, líkt og 

Elkana í 1. Samúelsbók 1. kafla. Það var síðan einungis á færi karlmannsins að slíta 

hjúskap.
72

 Bróðir manns sem hafði dáið án þess að eiga son til að erfa sig varð að 

kvænast ekkju hans, hann þurfti að gegna mágskyldunni við hana.
73

 Fyrsti sonur þeirra 

taldist sæði hins látna og átti því að erfa hann og bera nafn hans svo það afmáðist ekki.
74

  

Sérstök lög giltu um presta. Prestar máttu ekki kvænast hvaða konu sem var. Þeir 

máttu taka sér ekkju annars prests en alls ekki fráskilda konu (3Mós 21.7). Þeir máttu 
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ekki kvænast út fyrir sína ættkvísl. Ísraelskar konur gátu gifst inn í aðrar ættkvíslir en 

ekki þær sem áttu enga bræður og myndu þá erfa föður sinn (4Mós 36).  

Í 2. Mósebók 34.12 segir: „Gættu þess að gera ekki sáttmála við íbúa lands sem þú 

kemur til svo að þeir verði þér ekki að tálsnöru mitt á meðal ykkar.“ Af þessu má lesa 

að það hafi verið litið hornauga og jafnvel bannað að giftast heiðingjum því þeir gætu 

snúið Ísraelum frá Guði eins og við sjáum í 5. Mósebók 7. Kafla, versum 2-4. Það varð 

að umskera menn sem ekki voru Ísraelítar ef þeir vildu kvænast ísraelskum konum. 

Ísraelar voru útvalin þjóð sem tilheyrði sáttmála Abrahams,
75

 og því talið viðeigandi að 

gefa dætur þeirra til umskorinna manna en þannig gátu þeir orðið Ísraelítar.
76

 Dæmi um 

þetta er þegar bræður Dínu fóru fram á umskurð Síkems.
77

  

Hebreska orðið fyrir þá athöfn að fjarlægja forhúð karlmanna með skurði er milah, 

sem þýðir „skera stutt“. Umskurðinum var lýst af Guði sem tákn um sáttmála við hann. 

Karlmenn umskáru syni sína
78

 en konur voru einnig gerðar ábyrgar fyrir athöfninni til 

að tryggja umskurðinn; var það tengt við sjö daga hreinsun konunnar eftir fæðingu 

sonar. Notaður var oddhvass steinn (2Mós 4.25, Jós 5.2), oft tinnusteinn þar sem hægt 

var að brýna hann eins og hníf. Aðgerðin var mjög kvalafull ef hún var framkvæmd á 

eldra barni eða fullorðnum og verst á þriðja degi.
79

  

Sumir Arabar umskera enn rétt fyrir giftingu, og í hinni hefðbundnu gyðinglegu 

athöfn er umskurður kallaður hliðið að khuppah „giftingar-tjaldinu“. Ef Ísraelítar fengu 

sér þræla þurftu þeir að gangast undir sáttmálann og hlýða lögum húsbænda sinna um 

umskurð (1Mós 17.10-14). Það sem sýnir best hversu mikilvægur umskurður er 

Ísraelítum er sú staðreynd að óumskornir fengu ekki að taka þátt í páskamáltíðinni 

(2Mós 12.43-48). Þetta er reyndar breytt nú til dags.
80

 

Konur gátu aldrei drottnað yfir mönnum og ógift kona hafði ekki vald yfir eigin 

líkama, eins og Tamar bendir bróður sínum á í 2. Samúelsbók 13. kafla.
81

 Aðeins faðir 

hafði rétt til þess að ráðstafa líkama dóttur sinnar.
82

 Skírlífi stúlku fyrir hjónaband var í 
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hávegum haft hjá Ísraelítum. Það var á ábyrgð karlmannanna í lífi stúlkunnar að sjá til 

þess að hún héldist hrein mey fram að giftingu.
83

 Ef maður lagðist með ógiftri mey var 

litið svo á að hann hefði valdið föður hennar eignatjóni. Stúlka sem ekki var hrein mey 

var ekki talin giftingarhæf.
84

 

Karlmaður gat ekki svalað girnd sinni með því að sofa hjá ólofaðri stúlku án 

samþykkis föðurs hennar. Þannig smánaði hann hana og fjölskyldu hennar og lækkaði 

brúðarverð hennar. Karlmaður sem fullnægði losta sínum á þann hátt varð að borga 

hærri heimanmund og giftast stúlkunni til eilífðar. Faðir stúlkunnar var þó ekki 

skyldugur til að gefa hana manninum til giftingar. Hann gat tekið brúðargjald hreinu 

meyjarinnar frá ástmanninum og síðan neitað að gefa hana.
85

  

Lögin komu þannig í veg fyrir að stúlkur gætu farið í kringum vald föður síns og 

valið sér sjálfar eiginmenn. Þetta fyrirkomulag kom einnig í veg fyrir að menn tækju sér 

eiginkonur án þess að taka tillit til réttinda annarra. Á hinn bóginn gat maður, sem vildi 

eigna sér stúlku, nýtt sér þessi lög og farið þannig framhjá vilja föður hennar.
86

 Til forna 

gat enginn lifað án þess að tilheyra heimili. Allir báru sameiginlega ábyrgð gagnvart Av, 

„föður heimilisins“ en maður átti ekki heimili án konu.
87
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4. STAÐA KONUNNAR  

Gera má ráð fyrir að Biblían hafi að mestu verið rituð af karlmönnum fyrir karla. 

Kynferði skiptir máli þegar við skoðum samhengi og túlkun. Hvern er verið að ræða 

um? Er það frjáls maður eða þræll? Af hvaða stétt? Er það maður eða kona?
88

 Ýmsir 

textar Biblíunnar hafa verið notaðir gegn konum en á sama tíma hafa konur fundið í 

Biblíunni hvatningu og styrk í réttindabaráttu sinni. Biblían hefur verið áhrifamikil í lífi 

kvenna þar sem hún hefur verið notuð til að réttlæta óæðri stöðu konunnar, til þess að 

viðhalda óbreyttu ástandi í baráttumálum kvenna en einnig sem uppspretta andófs gegn 

óréttlæti og ofbeldi. „Þannig hafa textar Biblíunnar á liðnum öldum hvatt konur til dáða, 

en jafnframt stuðlað að kúgun þeirra.“
89

 Dr. Arnfríður Guðmundsdóttir (1961) skrifaði 

grein í Ritröð Guðfræðistofnunar um Biblíuna og kynjahlutverkin, „Orðið sem bindur 

og leysir:“ 

 

Hugmyndir um að konan sé annars flokks í samfélagi þar sem karlinn fer með völdin 

eru oft raktar til Biblíunnar. Klassísk dæmi eru frásögurnar um sköpun heimsins og 

syndafallið í upphafi fyrstu Mósebókar og ekki síður útlegging þeirra í Nýja 

testamentinu sem og síðar í kristinni túlkunarhefð. Í fyrra Tímóteusarbréfi er að finna 

eftirfarandi túlkun á sögunni um Evu og höggorminn: „Konan á að læra í kyrrþey, í 

allri undirgefni. Ekki leyfi ég konu að kenna eða taka sér vald yfir manninum, heldur 

á hún að vera kyrrlát. Því að Adam var fyrst myndaður, síðan Eva. Adam lét ekki 

tælast, heldur lét konan tælast og gjörðist brotleg. En hún mun hólpin verða, sakir 

barnburðarins, ef hún stendur stöðug í trú, kærleika og helgun, samfara hóglæti.“
90

 

 

Í greininni vísar Arnfríður til rannsókna og kenninga bandaríska gamlatestamentis-

fræðingsins Phyllis Trible (1932) um boðskap og túlkun Gamla testamentisins. 

Arnfríður segir þessar rannsóknir og kenningar hafa markað þáttaskil innan 

túlkunarhefðarinnar og hafa haft áhrif á þróun femínískrar guðfræði síðustu áratugina. 

Hún heldur áfram og segir að þetta eigi ekki hvað síst við um túlkun Trible á frásögnum 

fyrstu Mósebókar af sköpun heimsins og syndafallinu. Í bókinni God and the Rhetoric 

of Sexuality fjallar Trible um kynjað málfar og boðskap Gamla testamentisins. Þar 

bendir Trible á textann í 1. kafla fyrstu Mósebókar versi 27, „Og Guð skapaði manninn 
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eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og 

konu.“
91

 

Markmiðið er að nota boðskap textans um guðsmynd eða imago Dei, konunnar og 

karlsins, til að leiðrétta hvernig hallar á konur í Gamla testamentinu. Trible telur að 

þessi texti lýsi jafnri stöðu kvenna og karla innan sköpunarverksins.
92

 

Elízabeth Cady Stanton (1815-1902) fjallar um sköpunarsögurnar í bók sinni The 

Woman´s Bible. Stanton segir það augljóst að ef tungumál hefur einhverja merkingu þá 

höfum við í þessum texta (1Mós 1.26-28) skýra yfirlýsingu um tilveru kvenlegs afls í 

guðdóminum, jafnt að krafti og dýrð við hið karllega. Niðurstaðan væri þá himnesk 

móðir og faðir.
93

 Stanton segir hin karllegu og kvenlegu öfl algerlega jöfn og í jafnvægi 

hvert við annað og vera jafn nauðsynleg jafnvægi alheimsins og jákvæður og neikvæður 

rafstraumur. Í sköpuninni var dýrðin uppgötvuð þegar maður og kona voru sköpuð á 

sjötta degi, hið karllega og hið kvenlega afl í mynd Guðs sem hefur verið til frá upphafi 

í öllum formum og myndum. Textinn tekur skýrt fram að mynd Guðs sé karl og kona. 

„Hvernig er þá mögulegt að gera konuna eftir það?“ Stanton segir allar kenningar sem 

byggja á ályktun um að maðurinn sé fyrri eða forgangs sköpun ekki eiga sér stoð í 

Ritningunni.
94

 

Þórir Kr. Þórðarson (1924-1995), prófessor, skrifaði bókina Sköpunarsagan í fyrstu 

Mósebók, Ný viðhorf (1986). Í þeirri bók segir Þórir: „Maðurinn, karl og kona, hlýtur 

það heiðursnafn í sköpunarsögunni að vera ímynd sjálfs guðdómsins.“ Þórir segir þetta 

heiti tákna embætti mannsins eða hlutverk hans í lífríkinu. Hann segir að við rýni 

sögunnar komi í ljós að hún fjalli um samlíf allra tegunda lífs á jörðinni. „Þessi texti er 

ekki náttúrufræði heldur leikrænt trúarljóð, sem hefur siðferðilega merkingu.“
95

  

Maðurinn á að sinna hlutverki sínu að framkvæma fyrirætlun Guðs, sem er sú að láta 

allt blómgast, þroskast, vaxa og dafna en hann á ekki að nota náttúruna í 
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eiginhagsmunaskyni.
96

 Í þessum texta sínum talar Þórir ávallt um manninn sem þau, 

karl og konu.  

Trible segir söguna í fyrstu Mósebók 2. kafla betur þekkta og langa hefð fyrir því að 

nota þann texta ásamt sögunni um syndafallið til að færa rök fyrir lægri stöðu konunnar 

innan sköpunarverksins. Trible nefnir nokkur dæmi úr túlkunarsögunni sem hafa stutt 

þessa kenningu:  

 

Konan er af rifi karlmannsins og þiggur því líf sitt af honum (2.21-22), þar sem 

konan er tekin út úr karlmanninum (2.23) þá er tilvera hennar afleidd en ekki 

sjálfstæð.
 97

 

 

Trible hafnar þessum túlkunum og segir að sagan boði jafnræði og gagnkvæmni á milli 

kynjanna þar sem kynin verði ekki til fyrr en Guð skapar konuna isha úr rifi mannsins 

ha-adam sem við þessa aðgerð verður karlmaður ish. Fram að þessu var maðurinn ha-

adam ein sköpun. Útfrá þessu má því sjá sköpun konunnar sem hápunkt 

sköpunarverksins fremur en bakþanka Guðs eins og sumir hafa haldið fram.
98

 

Textinn í Women´s Bible Commentary gengur útfrá því að túlkun á sköpunarsögunni 

í 1. Mósebók 2. kafla sé kveikjan að því neikvæða viðhorfi sem ríkt hefur gagnvart 

konum. Fræðimenn í vestrænum heimi hafa á ýmsum tímum túlkað þessa sögu um 

sköpun konunnar sem annarsflokks. Þeir benda á að þar megi sjá sönnun þess að konan 

sé ekki jöfn manninum að virðingu. Í versi 25 eru maðurinn og konan nakin án 

skammar. Þar eru þau ekki meðvituð um mismuninn sem kynferði þeirra felur í sér. Svo 

tekur við enn sterkari áfellisdómur í 3. kafla 1. Mósebókar þar sem konunni er stillt upp 

sem auðtrúa og óverðugum félaga mannsins sem féll í synd og dauða. Bent er á að 

sagan skýri brottreksturinn úr Eden til heims raunveruleika, vinnu, fæðinga og dauða. 

Líffræðilegu meðgönguhlutverki konunnar eða þeirrar sem gengur með börnin er tekið 

sem staðfestingu á falli hennar og refsingu.
99

  

Höfundar Women´s Bible Commentary eru sammála Trible um að sagan um 

sköpunina í 2.-3. kafla 1. Mósebókar, þar sem Guð er líkari manninum, nálægur, gengur 

um í garðinum og óttast mögulegan guðdóm mannsins, hafi verið áhrifaríkari en sagan í 
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1. Mósebók 1.27 í að móta og réttlæta viðhorf og meðferð gagnvart konum í hinum 

vestræna heimi. Í þessari áhrifaríku sköpunarsögu er maðurinn skapaður á undan 

konunni, hann er myndaður af moldu jarðar (1Mós 2.7). Síðan var konan sköpuð því 

Guð taldi það ekki gott fyrir manninn að vera einn. Það jákvæða fyrir konuna 

samkvæmt þessari túlkun er að finna í versum 23 og 24 en þar er talað um hið nána 

samband í hjónabandinu. Maður og kona eru hlutar af heild, þau munu sameinast og ala 

af sér börn. Drengirnir munu síðar fara og ná sér í konur og mynda nýjar fjölskyldur.
100

 

Arnfríður Guðmundsdóttir skrifaði einnig grein um konurnar í Gamla testamentinu en 

þar segir hún eftirfarandi:  

 

Þegar staða kvenna á meðal Gyðinga til forna er skoðuð, eins og henni er lýst í 

Gamla testamentinu, virðist hún að mörgu leyti vera hliðstæð stöðu kynsystra þeirra í 

nágrannalöndunum. Konur eru eign karla (feðra eða eiginmanna) og helsta hlutverk 

þeirra var að eignast syni, til þess að tryggja framtíð feðranna í sonunum.
101

 

 

Hjónabandið er grunnurinn að félagslegum og menningarlegum samskiptum í hugum 

þeirra sem skrifa 1. Mósebók.
102

 Konunum er lýst út frá sjónarhorni karlmanna, þær eru 

metnar eftir framlagi sínu til karlasamfélagsins. Konur þegja eða það er þaggað niður í 

þeim og þær eru oft nafnlausar. Samt hafa þær í mörgum tilfellum haft mikil áhrif, 

aðallega innan veggja heimilisins.
103

 Konur höfðu fremur völd inni á heimilinu en utan 

þess og á sviði einkalífsins fremur en opinbers lífs, þar var valdssvið karlmannanna.
104

 

Konur voru eign, verðmæt eign. 

Í fjölskyldunni átti sérhver kona sinn stað líkt og hver karlmaður. Hugtakið að eiga 

ekki fjölskyldu eða að tilheyra ekki ákveðinni ættkvísl er mjög nútímalegt. Til forna gat 

enginn lifað án þess að tilheyra fjölskyldu og heimili. Konur voru mjög mikilvægar fyrir 

heimilin. Þær sáu um börnin og heimilisstörfin, sinntu ljósmæðrastörfum og höfðu börn 

annarra kvenna á brjósti.
105

  

Konan þurfti að geta haldið heimilinu gangandi á meðan maður hennar og synir voru 

fjarverandi. Menn þurftu að komast til veiða eða í stríð án þess að heimili þeirra 
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flosnuðu upp. Kona var sögð væn og góð kona þegar hún gat haldið vel utan um heimili 

sitt í algerri undirgefni við mann sinn. Slík kona kvartaði ekki og talaði ekki gegn manni 

sínum.
106

 Það var manninum enginn heiður að eiga konu sem talaði gegn honum, 

jafnvel þó það sem hún sagði væri skaðlaust. Slíkt var jafn slæmt og uppreisn. Aðrar 

skoðanir en þær sem maðurinn bað um voru óviðeigandi. Það var einnig í hlutverki 

konunnar að ýta undir heiður manns síns, eins og segir í Orðskviðunum 12.4 þá var væn 

kona kóróna mannsins.
107

 

Dugmikil kona keppti ekki eftir sjálfstæði, hún var hvorki sjálfstæð né viljalaus. Hún 

var undirgefin og „verk hennar skulu vegsama hana í borgarhliðunum“ (Okv 31.31). 

Það var mikill heiður fyrir konu að ala börn upp eins og konur Jakobs gerðu. Faðirinn 

fékk mestu virðinguna en dætur og synir áttu að heiðra bæði föður og móður. Það var 

litið alvarlegum augum að virða ekki foreldra sína og slíkt gat stofnað stöðu 

fjölskyldunnar í hættu. Frumburður fjölskyldunnar varð að vera sonur bæði föður og 

móður en ekki sonur ambáttar. Ef kona var ekki gift, hafði faðir hennar eða bróðir 

lögsögu yfir henni.
108

  

Kyn skilgreindi eðli og hlutverk barnanna. Drengir áttu að vera agaðir, haga sér á 

viðeigandi hátt og fara vel með auð fjölskyldunnar. Stúlkur áttu að vera hlýðnar, 

skipulagðar, snyrtilegar og hljóðar. Þær báru þá miklu ábyrgð að halda meydómi sínum 

fram að giftingu.
109

 

Brúðarverð fyrir hreina mey var töluvert og var það greitt föður meyjarinnar, ekki 

sem kaupsverð heldur sem trygging fyrir konuna. Brúðarverðið tilheyrði þannig 

konunni ef maður hennar skildi við hana eða ef hún varð ekkja. Það var mikilvægt fyrir 

konur að njóta verndar og vera ekki berskjaldaðar. Ef kona var ekki undir föðurvaldi 

eða átti ekki heimili þá var litið svo á að hún væri yfirgefin og þá var leyfilegt að gera 

hvað sem var við hana. Þegar kona tilheyrði heimili hafði hún nafn og vernd, það var þá 

föðurins eða eiginmannsins að hlífa henni. Þetta átti líka við um þjónustustúlkur.
110

 

Þegar kona fór ein út setti hún ekki bara sjálfa sig í hættu heldur einnig heiður 

fjölskyldunnar. Því hafa mörg samfélög hvatt stúlkur og konur til þess að fara ekki út 

einar. Í sumum samfélögum Miðausturlanda höfðu konur ábyrgð sem krafðist þess að 
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þær færu út á almenningssvæði en kona sem fór út án þess að vera að sinna sérstöku 

verki var litin hornauga.
111

 

Skírlífi stúlkna var tengt félagslegu virði þeirra og heiðri fjölskyldunnar og þá 

sérstaklega karlmannanna innan hennar. „Alvöru“ karlmenn höfðu styrk og vit til að 

vernda og hafa stjórn á sínum konum. Rof á meyjarhafti hjá ólofaðri stúlku var þannig 

skömm fyrir mennina og birtingarmynd á slakri karlmennsku þeirra.
112

 Viðhorf til 

kvenna virðist einkennast af þeirri túlkun að konan væri ekki jöfn manninum að 

virðingu. Faðir gat selt dóttur sína í þrældóm eða hjónaband. Eins og áður hefur komið 

fram var litið á nauðgun sem eignaspjöll gagnvart föður stúlkunnar sem brotið var á.
113

 

Af þessu má ráða að nauðgun var ekki talin vera brot gegn konunni sjálfri líkt og 

viðhorfið er í vestrænum samfélögum í dag heldur brot gegn föður hennar eða 

eiginmanni. Þetta viðhorf Ísraelíta er í samræmi við raddleysi þeirra kvenna sem urðu 

fyrir nauðgun og sagt er frá í Gamla testamentinu. Í þessu ljósi má sjá nauðgun Dínu.
114
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5. Refsingin. Hvaða augum er hún litin? 

Lög er varða fjölskylduna gegna stóru hlutverki í hinum fornu ísraelsku samfélögum. 

Fjölskyldur voru stofnaðar sem félagslegar einingar. Höfuð fjölskyldunnar, 

karlmaðurinn, var vel að sér í lögum þess tíma og var ábyrgur fyrir framfæri fjölskyldu 

sinnar og þá sérstaklega gagnvart konunum.
115

 

Lög 5. Mósebókar og saga Dínu setja fram mynd af hinu flókna hlutverki 

karlmannsins þegar kemur að heiðri fjölskyldunnar. Sá sem hæðir eða vegur að heiðri 

fjölskyldunnar verður að taka út refsingu jafnvel þó hann hafi ekki valdið neinum 

sjáanlegum skaða.
116

 Í hebreskri löggjöf er lagasafn sem kallast Sáttmálslögin og eru 

þau sett fram í 2. Mósebók. Hafa ber í huga að lagasafnið er ekki „lögbók“ í nútíma 

skilningi fremur en Hammúrabílögin.
117

  

Í Hammúrabílögunum er að finna ákvæði um þjófnað: „Ef frjálsborinn maður stelur 

frá öðrum skal hann bæta tjónið tífalt en ef hann á ekki fyrir því skal hann líflátinn.“ 

Eins var hórdómur líflátssök þar sem fjölskyldan var kjarni samfélagins.
118

 Skilgreina 

má gjörning Síkems sem virðingarleysi og rán þar sem Dína var eign föður síns. Hins 

vegar var boð Síkems um hjónaband og veglegt brúðarverð einmitt það sem lagabækur 

Biblíunnar skipa fyrir um. Textar 2. Mósebókar 22.15-16 og 5. Mósebókar 22.28-29 

sýna viðeigandi málsmeðferðir á málum sem þessu.
119

 

Öll ákvæði um líflát bar að skoða í ljósi þess að þetta voru ekki lög til að dæma eftir 

heldur leiðbeiningar til viðmiðunar. Sama gildir um hebresk lög
120

 en þau er að finna í 

Gamla testamentinu. Refsingar miðuðu í flestum tilfellum að því að láta líf fyrir líf, 

auga fyrir auga, tönn fyrir tönn og ekkert þar fram yfir.
121

 Samkvæmt Biblíunni þurfti að 

refsa Síkem vegna þess að hann auðmýkti Dínu
122

 en lög Biblíunnar gefa enga heimild 

fyrir jafn hræðilegri refsingu og bræður Dínu framkvæmdu í Síkemborg.
123
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Í 1. Mósebók, fyrir daga dómsvalds, framkvæmdu fjölskyldur það sem tryggði þeirra 

eigin heiður. Þegar Dína var vanvirt unnu bræðurnir í sameiningu að því að endurreisa 

heiður fjölskyldunnar. Það má lesa úr sögunni að ekki hafi verið alveg útilokað að 

Síkem fengi Dínu með samningum. En að smána ættina var ófyrirgefanlegt.
124

  

Símeon og Leví voru þeirrar skoðunar að saurgun systur þeirra væri einungis hægt að 

hreinsa með blóði, umskurði eða morði. Síkembúar féllust á að láta umskerast til þess að 

verða „ein þjóð“ með Ísraelítunum.
125

 Þrátt fyrir að allir karlmennirnir væru umskornir 

og gengust þannig við sáttmála Abrahams
126

 ákváðu bræðurnir samt að drepa Síkem. 

Að mati þeirra hafði ekki verið gerður samningur sem færði þeim skyldur á herðar.
127

  

Líklega vísaði samband Dínu og Síkems til samskipta Kanaaníta og Ísraelíta og 

fjallar þannig um innbyrðis hjónabönd milli Ísraelíta og annarra þjóðflokka. 

Uppgjörsskilyrðin sem Síkem og Hemor ræddu við Jakob og syni hans buðu upp á lausn 

fyrir báðar ættir, á einum stað samvinnu og innbyrðis hjónabönd og á öðrum stað 

trúarlegt einkenni sem Ísraelítar urðu að halda í heiðri.
128

  

Þessar tillögur um uppgjör og innbyrðis hjónabönd á milli þjóðflokka eiga skilið 

ítarlegri umfjöllun sem ekki verður farið frekar í hér. Rétt er þó að nefna að vegna 

ósveigjanleika Símeons og Levís í þessu máli má rekja áhyggjur af óæskilegri 

blóðblöndun aftur til þeirra.
129

 Í Nýja testamentinu eru trúaðir hvattir til að giftast ekki 

heiðingjum (2Kor 6.14-18). 

Gerendur í ofbeldismálum tala oft vinsamlega við fórnarlömb sín og reyna að róa þau 

til þess að þau hringi ekki á lögregluna eða kalli á hjálp.
130

 Við vitum því ekki hvað 

Síkem var í raun að gera eða hvort honum tókst að róa Dínu með hughreystandi orðum 

sínum eða ekki. Í setningunni þar sem Síkem talar vinsamlega til Dínu var hún sett fram 

sem persóna í fyrsta og eina skiptið í frásögunni. Wolde álítur að ef Dína hefði viljað, 

hefði hún getað farið úr húsi Síkems strax eftir brotið. Hún telur líklegt að Dínu hafi 

líkað hvernig Síkem talaði til hennar og því valið að vera kyrr.
131

 Eða var henni haldið 
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sem gísl og hún notuð sem stjórntæki í samræðum milli ættanna eins og Gordon 

Wenham lætur í ljós þegar hann segir: 

 

Sögumaðurinn birtir okkur aðra staðreynd einmitt þegar við erum í mesta áfallinu 

vegna hegðunar Símeons og Levís. Allan þennan tíma hafði Dína verið gísl í húsi 

Síkems. Bræðurnir tóku Dínu úr húsi Síkems og fóru. Það vissu augljóslega allar 

persónur sögunnar um gæslu hennar. Sonum Jakobs hafði allan tímann liðið eins og 

þeir væru neyddir til samningaviðræðna.
132

  

 

Með Dínu í höndum Síkems er forráðamönnum hennar ekki gefinn raunverulegur 

valkostur í samningaviðræðunum.
133

 „Það er óljóst hvort Símeon og Leví vissu, eða 

hvort það skipti þá einhverju máli, hvert viðhorf systur þeirra var til Síkems.“ Þeir 

gengu fram fullir af heift yfir glæpnum, drápu Síkem og sóttu Dínu.
134

 Hvernig þeir 

gengu til verks styður að morðið var gjörningur í ákveðnum tilgangi frekar heldur en 

tjáning á blindu hatri. Þeir ætluðu að bjarga Dínu.
135

  

Sagan virðist vera unnin úr tveimur heimildum. Wenham setur skiptinguna svona 

fram: 

 

Tvær heimildir voru aðallega settar fram, heimild A (1-2a, 4, 6, 8-10, 13-18, 20-25, 

27-29) sem Hemor-heimildin og J (2b-3, 5, 7, 11-12, 19, 26, 30-31) sem Síkem-

heimildin. Þó almennt samkomulag hafi verið á milli ritskýrenda í upphafi um 

greininguna, voru þar mjög ólíkar skoðanir um hvaðan heimild A kom sem er 

augljóslega sterkari heimildin.
136

 

 

Einkenni tilbrigðanna sem Gunkel fjallar um sjást best í því hvernig bræðurnir ráðast á 

Síkemborg. Í Hemor-heimildinni er árásin samþykkt sem réttlát refsing í kjölfar 

nauðgunar. Jafnframt má segja að málið fái heppilega niðurstöðu og Guð sjálfur taki 

afstöðu með sonum Jakobs (1Mós 35.5). Heimildum ber ekki saman um hvort 

bræðurnir hafi allir staðið að drápunum eða hvort að Símeon og Leví hafi vegið alla 

karlmennina eða einungis Síkem. Sjáum hvað Gunkel segir um það:  

 

Síkem-tilbrigðið er miklu skrautlegra og nákvæmara. Það lýsir fjölda fólks í mjög 

fáum orðum, hinn ástríki Síkem, hinn varfærni faðir, hinum misboðnu en fremur 
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hljóðlátu hálfbræðrum, hinum öfgafullu reiðu albræðrum. Hemor-afbrigðið þvert á 

móti notar mörg orð en nær ekki að lýsa persónulegu lífi. Hinar staðföstu upplýsingar 

Síkem-tilbrigðisins, að bræðurnir tveir, Símeon og Leví hafi ráðist á Síkem eru 

greinilega eldri en hinar veiku yfirlýsingar að þetta hafi verið allir synir Jakobs.
137

 

 

Í Síkem-heimildinni er gert ráð fyrir flókinni stöðu á milli tveggja dóma. Sögumaðurinn 

gerir ráð fyrir að glæpur Síkems hljóti að espa syni Jakobs til reiði og þá sérstaklega 

albræður Dínu þá Símeon og Leví.
138

 Aðrir telja að aðgerðarleysi Jakobs hafi espað þá 

upp til þess að haga sér á svo öfgafullan hátt. Jakob hafði ekki elskað Leu né dóttur 

hennar Dínu, en bræðurnir gerðu það. Lesandinn er minntur á spennuna innan 

fjölskyldunnar.
139

  

Síkembúar urðu fyrir árás en voru einnig rændir af sonum Jakobs. Vers 25 og 26 eru 

mismunandi enda ólíklegt að tveir menn, Símeon og Leví geti ráðist á heila borg. 

Gunkel heldur því fram að bræðurnir tveir hafi sýnt skynsemi og látið aðra borgarbúa í 

friði eftir að þeir drápu Síkem.
140

 Samkvæmt Wolde lifði enginn karlkyns Hivíti í enda 

sögunnar, allir voru strádrepnir af tveimur sonum Jakobs.
141

 Miðað við tölulega 

yfirburði hermannanna á bak við prins landsins virðist það óhæft að tveir menn standi 

frammi fyrir heilli borg, í því ljósi er engin furða að bræðurnir skyldu beita brögðum til 

að jafna líkurnar.
142

  

Auðvitað gætu þeir hafa haft einhverja menn með sér, en sagan segir ekkert um 

tæknilegu möguleikana á slíkri árás á borg. Kannski er betra að vísa til óhindraðrar 

inngöngu bræðranna inn í borgina, sem var óumgirt og óvarin eins og allar borgir þess 

tíma. Árás allra sona Jakobs í versi 27 er grimmt framhald í yngri frásögninni. Von Rad 

telur að Símeon og Leví hafi myrt mennina en hinir bræðurnir séð um að ræna þá.
143

 

Rán þeirra var ekki gjörningur réttlátrar reiði heldur græðgi.
144

 Jafnvel þó hægt sé að 

réttlæta hefnd þeirra Símeons og Levís er ekkert sem getur réttlætt græðgina sem olli 

því að synir Jakobs fóru og rændu hina dauðu.
145

 Eina tilvitnunin í sögu Dínu á sér stað 
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í vitnisburði Jakobs á banabeði hans, þar rifjar hann upp lögleysu og reiði sona sinna 

Símeons og Levís.
146

 Hvers vegna sá hann ekkert athugavert við það sem hinir synir 

hans gerðu? 

Biblían sýnir skilning á þörf mannsins til að hefna. Guð sjálfur skipaði Móse að 

tilnefna griðaborgir. Sá sem vó manneskju fyrir slysni gat flúið til þessara borga. 

Morðingjar höfðu ekki rétt á slíkum griðastað. Þannig var reynt að verja þann sem 

framdi morð af gáleysi fyrir blóðhefnd með því að leyfa honum að leita sér hælis á 

tilnefndum stað í einhvern tiltekinn tíma. Biblían gerir þannig grein fyrir því að hvötin 

fyrir hefnd gat verið alveg jafn mikil gagnvart þeim sem drap fyrir slysni og þeim sem 

drap að yfirlögðu ráði. Fyrir fjölskyldu fórnarlambsins var mjög lítill munur á. Ástvinur 

þeirra var látinn. Manneskjan sem olli dauða hans var sek og átti skilið að deyja. 

Refsing bræðra Dínu flokkast einhvers staðar á milli blóðheitrar hefndar og kaldrifjaðs 

morðs.
147

  

Marie Fortune
148

 segir að ábyrgð gerenda sé algert aðalatriði og þjóni jafnt 

hagsmunum fórnarlambsins, gerandans og samfélagsins. Hún telur viðurkenningu á 

ofbeldinu mjög mikilvæga.  

 

Viðurkenningin felst í því að einhver sem lætur sér annt um fórnarlambið hlusti. Virk 

hlustun felur í sér viðurkenningu og siðferðilega samstöðu. Það sem gerist við slíka 

viðurkenningu er að gerandinn hefur ekki lengur forræði yfir túlkun atburðarins og 

einangrun fórnarlambsins er rofin.
149

 

Miskabætur tjá oft iðrun gerandans. Í þeim felst viðurkenning á ábyrgð gerandans og 

viðurkenning á nauðsyn þess að bæta fyrir brot hans.
150

 Fortune snýr sér að orðum Jesú 

og segir:  

 

Jesús kallar eftir ábyrgð gerenda sem valda öðrum skaða: þeir eiga að fá möguleika á 

að iðrast og láta af villu síns vegar. Stuðla þarf að réttlæti, styðja við iðrun og yfirbót 

(bætur).
151
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5.1. Dæmi um síðari tíma notkun sögunnar 

Eftir helför Gyðinga í seinni heimstyrjöldinni kom fólk saman og lofaði Símeon og Leví 

sem hetjur fyrir að hafa tekið lögin í sínar hendur.
152

 Í dag benda sumir feministar með 

hryllingi á nauðgunina í sögu Dínu. Án þess að réttlæta fjöldamorð heillar ættar, lofa 

feministar bræður Dínu fyrir það að skilja lítillækkunina sem nauðgun felur í sér. 

„Annað en þeir sem refsuðu nauðgurum með því að láta þá greiða ‚raunverulega„ 

fórnarlambinu ‚föðurnum„ fjársekt.“
153

 Í sögunni um Jósef (1Mós 37) eru bræðurnir 

algerir þorparar en í sögunni um Dínu eru þeir af sumum taldir hetjur, sérstaklega 

Símeon og Leví. Þeir voru staðfastlega á móti innbyrðis hjónaböndum á milli 

þjóðflokka og tilbúnir að taka upp sverð sín til þess að hefna fyrir kynferðislega 

misnotkun.
154

  

Alan M. Dershowitz (1938), farsæll lögmaður í Bandaríkjunum, telur mikilvægt 

þegar kemur að réttlæti að meta sekt án tillits til stöðu einstaklinga. Sök á að vera byggð 

á gjörðum og ásetningi en ekki stöðu eða titli. Hann segir að lesandinn verði að vera 

opinn fyrir því að synir Jakobs hafi myrt saklausa menn.
155

 

Til eru túlkanir þar sem því er haldið fram að rétt hafi verið að drepa alla íbúa 

Síkemborgar. Varnarmenn ættfeðranna benda á að bræðurnir eyðilögðu borgina sem 

auðmýkti systur þeirra. Með því segja þeir að allir íbúar borgarinnar hafi verið sekir. 

Jafnvel Mamonítar sem efast oft um gjörðir hetjanna í Biblíunni halda því fram að íbúar 

Síkemborgar hafi verið sekir þar sem þeir drógu nauðgarann ekki fyrir dóm. Mamonítar 

benda á Noachide „Sjö lög Nóa.“
156

 Vandinn við þetta er að nauðgun er ekki nefnd í 

þessum sjö lögum. Eins er ekkert fjallað um dauðarefsingu hvorki fyrir aðgerðarleysi 

eða fyrir vitorðsmenn. Samkvæmt Noachide ættu íbúar Síkemborgar rétt á 

einhverskonar lagalegu ferli.
157

  

Margir hefðbundnir ritskýrendur virðast gera ráð fyrir sök þess sem kallar reiði Guðs 

yfir sig. Ef einhverjum var refsað hlaut hann að vera sekur um eitthvað. Ef refsingin var 
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alvarleg, hlaut hann að vera sekur um eitthvað mjög alvarlegt.
158

 Þetta tilbrigði á 

„ásökum fórnarlambið“ vörninni kemur til dæmis fram í sögunni um Job.
159

  

 

Þeir ritskýrendur sem draga þá ályktun að fórnarlömb sona Jakobs hafi átt skilið að 

deyja setja fram hrikaleg skilaboð um réttlæti. Skilaboðin eru þau að rétt eða rangt sé 

metið eftir stöðu viðkomandi frekar en broti.“
160

  

 

Þegar Jakob ávítar syni sína, svara Símeon og Leví í hörðum siðferðislegum tón og 

mæta þannig árás Jakobs með stolti og kjarnyrtri spurningu: „Ætti hann að koma fram 

við systur okkar eins og skækju?“ Svar þeirra er þrungið þeim sáru tilfinningum sem 

knúðu þá til að leita réttar síns.
161

 Fjölskylduharmleikurinn hefur ekki leitt til sátta. 

Hlutirnir eru óleystir innan fjölskyldunnar.
162

 Hinn forni lesandi skildi þessa brennandi 

skömm sem lögð var á bræðurna. Hvort sem um var að ræða saurgun eða nauðgun Dínu 

myndi hann alls ekki telja þá hafa gert eitthvað rangt.
163

  

Túlkun texta fer ávallt eftir aðstæðum, reynslu, þekkingu og stöðu þess sem les. Til 

að mynda getur það sem er í eðli sínu mjög einfalt að skilja, ef lesandinn er karlkyns, 

orðið að mikilli flækju ef lesandinn er kvenkyns og öfugt.
164

 Dershowitz kemst vel að 

orði hvað varðar túlkun á sögunni um Dínu: 

 

Frásögnin um Dínu hefur verið efni ólíkra túlkana í gegnum tímann, sérstaklega sekt 

eða sakleysi bræðranna. Á tímunum Biblíunnar, þegar ofbeldi og hefndaraðgerðir 

þóttu eðlilegar voru Símeon og Leví taldir sýna styrk með aðgerðum sínum. Með 

næstu kynslóð fóru lög og reglur að taka á sig skýrari mynd og umvandanir Jakobs 

fengu meiri hljómgrunn. Svo þegar hjónabönd við aðra en Ísraelíta urðu að 

áhyggjuefni var frásögnin túlkuð sem fordæming á innbyrðis hjónaböndum. Það að 

Síkem hafði nauðgað Dínu varð minna gagnrýnt en staðreyndin að hann hafi reynt að 

giftast henni.
165
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Vegna opins texta Biblíunnar endist hún frá kynslóð til kynslóðar, textinn tekur á sig 

nýja merkingu eftir því sem söguleg reynsla breytist, og býður upp á áframhaldandi 

endurmat á túlkun.
166

  

Í ritgerðinni er ekki mikið rúm fyrir áhrifasögu en það er skemmtileg hugmynd að 

bera saman hefndarrétt, lög og viðmið forn-Ísraelíta og Íslendinga frá tíma Njálu þar 

sem kvenhetjurnar voru oft grimmlyndar. Kristín Marja Baldursdóttir gefur Dínu rými í 

bók sinni Karitas án titils en þar breytir Steinunn, móðir Karitasar frásögn Biblíunnar 

og virðist láta Dínu grípa til sinna ráða þó svo það sé ekki útlistað frekar í sögunni hvað 

Steinunn lætur hana aðhafast.
167

 Líklegast er að Kristín Marja sé með Hildigunni
168

 í 

huga þar sem Hildigunnur særir Flosa, frænda sinn, til þess að hefna Höskulds 

eiginmanns síns. Þessi frásögn er í 116. kafla Njálu.
169

 

Aðra hliðstæðu má sjá í sögunni um hefnd Ísraelsmanna á Midíanítum í 4. Mósebók 

31. kafla. Þar voru allir karlmenn í Midían drepnir, konur og börn tekin að herfangi og 

öllum eigum þeirra rænt. 
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6. Lokaorð 

Nauðgaði Síkem Dínu eða voru þau elskendur? Vegna ólíks skilnings ritskýrenda er 

ekki hægt að benda á eina sameiginlega niðurstöðu fræðimanna. Það er alveg ljóst að 

mikið ódæðisverk var framið hvort sem um var að ræða nauðgun eða ekki. Dína var 

niðurlægð og sett í erfiða stöðu þrátt fyrir framkomu Síkems eftir á. Ólofuð stúlka sem 

missti meydóm sinn átti ekki bjarta framtíð, hún var ekki hæf til giftingar
170

 og gat því 

ekki eignast börn. Þessi mikilvægu hlutverk voru því tekin af henni nema hún giftist 

manninum sem svívirti hana. 

Samkvæmt ríkjandi gildum þessa tíma var Dína eign föður síns og braut því Síkem 

gegn honum með því að taka hana án leyfis ásamt því að vega að heiðri fjölskyldunnar. 

Það krafðist refsingar. Jafnvel þó að Síkem hafi boðið Jakobi miskabætur líkt og 

lagabækur lögðu til varðandi meyjarspjöll þá voru viðurlög við ráni skýr, þjófur átti að 

bæta tjónið tífalt eða láta líf sitt.  

Hefndarrétturinn var sterkur og fjölskyldur gerðu það sem þurfti til að verja heiður 

sinn. Það var erfitt fyrir Ísraelítana að ganga að tilboði Síkems þar sem hann var af 

öðrum þjóðflokki og hjónabönd á milli ólíkra þjóðflokka voru ekki viðurkennd. Síkem 

var valdamikill leiðtogi en Dína barnung stúlka og þess vegna ekki annað hægt en líta á 

hana sem varnarlausa í höndum hans. Það er óhugnanleg tilhugsun að bót geti falist í því 

að ung stúlka þurfi að giftast nauðgara sínum. Ef Ísraelíti hefði brotið gegn Dínu með 

þessum hætti hefði Dína mögulega getað lifað við þá giftingu í samræmi við lög, hefðir 

og uppeldi. Heiður fjölskyldunnar og karlmennska mannanna hefði ekki lengur verið að 

veði og því hefðu bræður hennar Símeon og Leví ásamt föður þeirra hugsanlega sæst á 

þá lausn. 

Þrátt fyrir þau ólíkindi að Síkem hafi fallist á kröfur Jakobs um að gangast undir 

umskurð hefur hugsanlega verið einfaldara fyrir bræðurna að framfylgja refsingu en að 

gangast við bótunum. Spennan innan fjölskyldunnar og aðgerðarleysi Jakobs gæti 

einnig hafa ýtt undir reiði albræðra Dínu. 

Clark líkir Dínu við Ísrael, það var hvorki viðeigandi að spilla stúlkunni né þjóðinni, 

því var gripið til þess ráðs að þurrka út alla er tengdust gerandanum. Yfirlýsingin var 

sterk. Við valdníðslu Síkems var brugðist án tafar og af miskunnarleysi. Umskurður, 
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morð, og spilling voru aðferðir sem voru notaðar til að skýra frá því að Ísrael, eins og 

Dína, ætti ekki að vera auðmýkt eins og vændiskona.
171

 Með ofantalið í huga má segja 

að hefndarverk Símeons og Leví hafi aldrei snúist um Dínu heldur miklu frekar um 

eigin heiður eða Ísrael sem þjóð.  

Samkvæmt Fortune er viðurkenning á brotinu mikilvæg fyrir fórnarlambið og ekki er 

hægt að segja annað en að brotið hafi verið viðurkennt enda hafa bræður Dínu verið 

lofaðir fyrir hversu hart þeir tóku á gerandanum. Siðferðileg gildi hljóta að hafna þessari 

refsingu þrátt fyrir ólgandi reiði og skömm þeirra bræðra sem óhjákvæmilega hafa verið 

til staðar.  

Menning, trúarbrögð, kyn og tími hafa mikil áhrif á túlkun og hvaða augum refsingin 

hefur verið litin. Dauðarefsing var talin í lagi sérstaklega þegar menn voru í hefndarhug. 

Því hafa samtímamenn Jakobs og sona hans litið á refsiframkvæmd þeirra sem eðlilegan 

hlut. Refsiramminn var auga fyrir auga, líf fyrir líf sem gefur mér skýra sýn á að 

fjöldamorð sem refsing var alls ekki í samræmi við brotið. Um þetta erum við Wenham 

og Brueggemann sammála.
172

 Að bræðurnir hafi svo ofan á allt rænt hina dauðu fer 

langt út fyrir öll siðferðis- og lagamörk. Þörfin á skýrum lagaramma var brýn. 

Dershowitz telur frásögnina um Dínu ásamt öðrum sögum Gamla testamentisins vera 

undanfara Boðorðanna tíu og lögmálsbókanna í Mósesbókunum. Þannig myndu þessar 

sögur einnig vera undanfari flestra nútíma laga. Gunnlaugur A. Jónsson segir margt í 

löggjöf nútímans eiga rætur að rekja til Gamla testamentisins og boðorðin tíu hafa verið 

mikinn áhrifavald þar.
173

  

Í upphafi þessarar ritgerðar var það ásetningur minn að svara spurningunni um það 

hvaða augum refsingin í sögunni hefði verið litin. Ég tel mig hafa gert það hér að ofan.  

Þegar ég lít til sögunnar get ég ekki annað en sannfærst um það að refsingin sé 

óásættanleg. Það hefði verið réttlátt að refsa Síkem í samræmi við brot hans en ekki 

heilli ætt. Hugsanlega er hægt að leiða getum að því að lagarammi Ísraelsmanna hafi 

einfaldlega ekki náð yfir brot manna af öðrum þjóðflokki. Engu að síður er hefnd 

bræðranna ekki annað en fjöldamorð og mikið grimmdarverk. 
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