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. شدمثابه یک متن بشري و تاریخی آغاز  مقدس به از عصر روشنگري بدین سمت مطالعۀ انتقادي کتاب چکیده  5 یک خدا  هاي نهم و هشتم ق.م مشایخ تا سدهعصر از ها  آنساکنان خاورمیانۀ باستان، بسیارخدا بودند. است. پیش از عصر مشایخ اسرائیلیان هویت قومی متمایزي نداشتند و به لحاظ دینی نیز، نظیر دیگر تاریخ دچار تغییر و تطور شده  بستراد ولهاوزن، دین اسرائیلیان در پرداز آن. به اعتق مشهورترین نظریه یولیوس ولهاوزن ودهندة اسفار خمسه است  هاي این مطالعات بازشناسی منابع تشکیل یکی از یافته حاصل سوگیري االهیاتی او  اناسرائیلی دینتطور  دربارةنظریۀ ولهاوزن  ،حزقیال کافمنبه اعتقاد شد.  الیسمنهادگرایی و فرمیهودي دچار  یدر قالب کلیسای ها متشرعانه از توحید صورت گرفت و دیانت آنتبعید بابلی و مساعی متعصبان بازگشته از تبعید جهت ایجاد یک اسرائیل جدید، خوانشی کهانتی و رسید. با  توحید اخالقیمرحلۀ  بهانبیا  با فعالیتخدایی  خداي ملی انتخاب کردند. این یک عنوان را به نه نقد ادبی اسفار  ،او. مطابق تحلیل است مقدسی اندك و بریده از متن کتاببندي شواهد  و سرهم مردمان ، اوبه اعتقاد  .شركشناختی دین اسرائیلی و  خمسه مؤید نظریۀ ولهاوزن است نه تحلیل ریخت کلی مجزا و غیر از جهان است؛ او  باالتر یا در کنار او نیست که حاکمیت مطلق او را محدود سازد. او بهخدا از همه چیز برین است. قلمرویی «اینکه ، ندکردبه جهان عرضه  ياسرائیل ایدة دینی کامالً جدید سه  آغاز این ایده مالزم بوده است با »خود نیست.تابع هیچ قوانین، هیچ الزام یا هیچ قدرت متعال از  به حضرت  هتاریخ این اید ج) نام یهوه. بنابراین، و پرستی، الف) نبوت رسولی، ب) مبارزه با بت مؤلفۀ این نظریۀ کافمن نه تنها گردد و از همان ابتدا بر تمام جوانب حیات اسرائیلیان سایه افکند.  موسا بازمی توان آن را کاربرد  شناختی نیز هست و می ی است، بلکه یک نظریۀ کالن دینمقدس یک نظریۀ کتاب    .نظریۀ اسناد، اسفار خمسه، شرك، بسیار خدایی، توحید اسرائیلی ها: کلیدواژه  تر بخشید.  وسیع


