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عن  6،6باملئة ممن �صرحوا ب�إحلادهم ،وهي ن�سبة
تفوق بقليل ن�سبة الإحلاد يف الواليات املتحدة .4،4
وامل�لاح��ظ �أن الأو� �س ��اط ال�ت��ي تغيب فيها الأدي ��ان
املم�أْ َ�س�سة� ،أو ترتاجع فيها احلرية الدينية ،ت�شهد
ف ��ورة دي�ن�ي��ة م ��وازي ��ة ،ل�ك��اف��ة �أ� �ص �ن��اف امل��اورائ �ي��ات
وال�غ�ي�ب�ي��ات و�أ� �ش �ك��ال ال�ق��دا��س��ة .ف�ف��ي رو��س�ي��ا يفوق
ع ��دد امل�ت�ط� ّب�ب�ين ،بخلفياتهم ال��روح�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة،
�أع� ��داد الأط �ب ��اء؛ ك�م��ا جن��د يف ف��رن���س��ا ال�ت��ي تتبنّى
ّ
م�شطة  38باملئة من الفرن�سيني يعتقدون
علمانية
يف التنجيم؛ وجند يف �سوي�سرا  35باملئة يعتقدون
�أن بع�ضا ممن يقر�أون الطالع مبقدورهم ّ
االطالع
على الغيب ،ويف اليابان يبارك تقريبا كافة �أ�صحاب
ال���س�ي��ارات عرباتهم با�ستقدام راه ��ب م��ن الديانة
ال�شنتوية �أثناء اقتناء �سيارة جديدة ،وهي جميعا
م�ظ��اه��ر م��ن امل �ي��ول ال�ق��دا��س�ي��ة ت�خ�ف��ي ن��زوع��ا نحو
الدين.
ّ
يبي الباحث رودناي �ستارك �أن �إحدى احلجج التي
يتحجج بها �أن���ص��ار انت�شار العلمنة تتع ّلق بن�سبة
ّ
ال�تردد املتدنّية على الكنائ�س يف �أوروب ��ا احلديثة.
و ُي�ف� َتر���ض �أن ذل��ك ي�ش ّكل �سندا ل�ل�تراج��ع مقارنة
بحِ قب �سالفة� ،أي ما يعني التخلي عن االعتقادات
الدينية �أو رف�ضها .لي�س ذل��ك الأم��ر �صائبا ،كما
ّ
تبي ل�ستارك� ،إذ مل يح�صل تراجع ،لأنه وباخت�صار
ما ك��ان النا�س ي�ترددون بكرثة على الكنائ�س �إب��ان
الع�صور الو�سطى �أو ب�شكل ح ��ازم .ول��دح���ِ�ض تلك
املقولة يعود �ستارك �إىل جذور القول برتاجع الدين
مع رجل الدين الأنغليكاين توما�س وول�ستون �سنة
1710م ،وقد ذهب �إىل تواري �أثر الدين من �أوروبا
ب�ح�ل��ول ال �ق ��رن ال�ع���ش��ري��ن .واحل� ��ال �إب� ��ان ال �ق��رون
الو�سطى م��ا ك��ان النا�س يف �إيطاليا �أو غريها من
دول جنوب �أوروب ��ا ي�ترددون على الكنائ�س بكرثة.
و�إن ذهبوا �إىل الكنائ�س ،مل يكن ذهابهم باالن�ضباط
ال�لازم �أو ال�شغف امل��رج��و .ي�ستخل�ص �ستارك تلك
املعطيات من جملة من الأبحاث التاريخية .وفيما
يورده امل�ؤرخ الإجنليزي كيث توما�س ب�ش�أن التدين
ال�شكلي يف الع�صر الو�سيط «كانت العامة تتدافع
حلجز املقاعد يف الكنائ�س ،وتتزاحم ب�شكل حمرج
يف ما بينها ،حيث يتمخّ ط البع�ض ويب�صقون على
�أر��ض�ي��ة الكني�سة ،كما تن�شغل الن�سوة بالتطريز،
وت�صدر عن البع�ض ت�صرفات تن ّم عن �سوء خلق»
وه��ي ��س�ل��وك��ات تنبي ع��ن ف�ت��ور ال�ت��دي��ن ،والأم ��ر ال
ينح�صر ب�ج�ن��وب �أوروب � ��ا ،ب��ل ��ش��اع يف �أمل��ان�ي��ا �أي�ضا
�إبان فرتة الإ�صالح ،ففي اليب�سيغ (1579-1580م)
�أثناء عظة ال��راع��ي ،ك��ان هناك من يلعب ال��ورق �أو
يزدري املقد�سات ،ويف دوقية نا�ساو الأملانية ()1594
كان كثري ممن ي�ترددون على الكني�سة خممورين،
ومنهم م��ن يغالبه النعا�س �أث�ن��اء العظة ،حتى �أن
بع�ضهم يخ ّر � ً
أر�ضا ،ويف هامبورغ ( )1581ثمة من
ي�صطحب كلبه داخل الكني�سة.
يقول �ستارك �إن ما راج من �أح�ك��ام مغلوطة ب�ش�أن

ت��دي��ن ال �ق ��رون ال��و��س�ط��ى ام �ت � ّد �أي �� �ض��ا �إىل مطلع
ال �ع �� �ص��ور احل��دي �ث��ة ،ف �ق��د ر ّوج � ��ت ال�ع�ل�م��ان�ي��ة �إب ��ان
موجة احلداثة ،وب�شكل خمادع� ،أن رواد التنوير قد
�أخرجوا الإن�سان من «ع�صر الظلمات» ،وفكوا �أ�سر
الب�شرية م��ن ب��راث��ن االع�ت�ق��اد ال��دي�ن��ي .يف ال��واق��ع
ك�ث�ير م��ن «ف�لا��س�ف��ة الأن� � ��وار» م��ا ك ��ان ل�ه��م دور يف
االكت�شافات العلمية حينها ،وجرى التغا�ضي عن �أن
الكثري هم من رجال الدين� ،أو من امل�ؤمنني التقاة.
فقد ت�ن��اول �إ��س�ح��اق نيوتن ق�ضايا ال�لاه��وت �أك�ثر
من تناول ق�ضايا الفيزياء ،وك� ّر���س يوهانز كيبلر
جانبا ك�ب�يرا م��ن اهتماماته ل�صياغة ت��اري��خ حول
ن�ش�أة ال�ع��امل .ويف درا��س��ة حديثة ع��ن  52ن�ف��را من
العلماء� ،إبان حقبة «الثورة العلمية»()1543-1680
م ك�شفت �أنَّ  31ك��ان��وا متدينني (ك�ث�ير منهم من
رج��ال ال��دي��ن) ،و�أن  20من بينهم متدينون ب�شكل
متو�سط ،فقط ع��امل الفلك �إدم��ون��د ه��ايل م��ا كان
متديناً (�ص.)290 :
ويف تناول بع�ض احلاالت من تاريخنا الراهن ،يقول
�ستارك :عادة ما ي�ص ِّنف الدار�سون �إيزلندا ك�أعلى
بلد علماين� ،أو ك�أكرث بلد فاتر التدين ،ويغفلون
عن �أن  34باملئة من الإيزلنديني يعتقدون يف تنا�سخ
الأرواح ،و�أن  55باملئة ي�ؤمنون بوجود «الهولدفولك»
(روح خفية) ،لذلك غالبا ما يقع االن�ح��راف مب ّد
الطرق ال�سيارة ،لأنه ُيخ�شى �أن ُيلحِ ق م�سارها �أذى
باله�ضاب �أو املرتفعات ال�ت��ي ت�سكنها تلك ال��روح.
كما �أن الإي��زل�ن��دي ال��ذي��ن يته ّي�أ لإق��ام��ة بيت ع��اد ًة
ما يجنّد «مكتِ�شفا ل�ل�أرواح» قبل ال�شروع ،للتث ّبت
من �أن امل ��أوى ال يلحق �أذى بـ»الهولدفولك» .كما
املنجمني.
�أن ن�صف الإي��زل �ن��دي�ين ي �ت�ر ّددون ع�ل��ى ِّ
ويعود خط�أ التو�صيف احلقيقي حلالة التدين يف
�إيزلندا -وف��ق رودن��اي �ستارك� -إىل اعتماد مفهوم
ال��دي��ن امل�م��أ�� َ�س����س ،وال �ت�ردد ع�ل��ى ال �ق��دا���س ،ون�سبة
التعميد ،وه��ي يف ال��واق��ع معايري م�ض ِّللة ،يف حني

ينبغي اعتماد التدين ب�شكل عام ،بعيدا عن املفهوم
احل�صري .والأم��ر ذات��ه يف ما ينطبق على ال�صني،
حيث ي�ص ّرح  77باملئة من امل�ستج َوبني �أنهم لي�سوا
متد ّينني  -مبفهوم االنتماء �إىل دي��ن مهي َكل -يف
حني ي�تردد تقريبا كافة ه ��ؤالء امل�صنَّفني يف عداد
«غ�ير امل�ت��دي�ن�ين» على امل�ع��اب��د التقليدية ،وي ��ؤدون
الرتاتيل ويتربعون بالزكوات للآلهة لِن ْيل بركاتها
�أو على �أمل تي�سري ما ي�صبون �إليه.
يف الواقع �إن ما ذهب �إليه �ستارك مل ي�أت من فراغ،
ف�ق��د ت��راج��ع ك�ث�ير م��ن �أن �� �ص��ار ال �ت��وج��ه ال�ع�ل�م��اين
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دةّ ،
لعل �أب��رزه��م ع��امل االجتماع
بيرت بريجر منذ �أن كتب مقالة �صدرت يف جملة
«ك��ري���س�ت�ي�ين ��س��ان�ت���ش��وري» ��س�ن��ة � ،1997أورد فيها
«�أرى �أن م��ا خ�ل���ص��تُ �إل �ي��ه رف �ق��ة ج�م��ع م��ن علماء
االجتماع املهت ّمني بالدين� ،إب��ان حقبة ال�ستينيات
ري من عاملنا مل
ب�ش�أن العلمنة كان خط�أً ...ق�س ٌم كب ٌ
يتع ْلمن ،ب��ل ب��الأح��رى ه��و بالغ ال�ت��دي��ن» .ليتحول
ب�يرج��ر عقب ذل��ك ب��اجت��اه احل��دي��ث ع��ن التعددية
الدينية املتعاي�شة مع احلداثة ،كما يف كتابه الأخري
ال �� �ص��ادر خ�ل�ال ال �ع ��ام ال �ف��ائ��ت «ال �ه �ي��اك��ل امل�ت�ع��ددة
للحداثة».
ويف تناول �ستارك للتكتالت الدينية الكربى ،يربز
�أن التطور يف �أعداد امل�سلمني (مليار ون�صف املليار)،
وهو مر�شح لتجاوز عدد امل�سيحيني (ملياران ومئتا
�أل ��ف) ،يعتمد بالأ�سا�س على اخل�صوبة العالية يف
�أو�ساطهم ،يف وقت يعتمد فيه متدد امل�سيحية على
ن�شاط التب�شري احل�ث�ي��ث؛ لكن ي�ل��وح �أن اخل�صوبة
لدى امل�سلمني بد�أت ت�شهد تراجعا يف بع�ض البلدان
مثل إ�ي ��ران و�سوريا والأردن وتون�س .ويف تو�صيف
لتطور التب�شري يف �إفريقيا يقول �ستارك :التهمت
امل�سيحي ُة بطنَ �إفريقيا (�إفريقيا ما وراء ال�صحراء)
يف ظرف وجيز .و�أما ما يورده ب�ش�أن �أوروبا فيلخّ �صه
يف التايل� :إن تبقى بع�ض الكنائ�س مهجورة ،فهي
عالمة على الإك�ل�يرو���س الك�سول� ،أوروب ��ا ه��ي ق��ارة
«امل ��ؤم �ن�ي�ن غ�ي�ر امل �ن �ت �م�ين» ب�ح���س��ب ت��و��ص�ي��ف ع��امل��ة
االجتماع الإجنليزية غرا�س دايفي للو�ضع.
ن �ب��ذة ع��ن امل ��ؤل ��ف :رودن� ��اي � �س �ت��ارك ع ��امل اج�ت�م��اع
�أدي ��ان م��ن مواليد  ،1934ي��د ّر���س يف جامعة بايلور
يف التك�سا�س� .أ�صدر جمموعة من امل�ؤلفات منها:
«نظرية الدين»« ،م�ستقبل الدين» ،و«مدن اهلل».
---------------------الكتاب :انتصار اإليمان.
تأليف :رودناي ستارك.
الناشر :منشورات لينداو (تورينو  -إيطاليا)
«باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2017 :
عدد الصفحات 336 :صفحة.

* أستاذ تونسي بجامعة روما

3

رجب  1439هـ  -مارس 2018م

انتصار اإليمان لرودناي ستارك
عز الدين عناية *
المهتمين بعلم االجتماع الديني في الحقبة
يحوز الدارس االجتماعي األمريكي رودناي ستارك مكانة مرموقة في أوساط
ّ
أسهم به في تطوير الطروحات السوسيولوجية الجديدة بشأن متابعة الظواهر الدينية ،ضمن مجموعة
المعاصرة ،بموجب ما
َ
علماء االجتماع الذين ينادون برفع الحواجز عن كافة أشكال اإليمان ،ضمن ما ُيعرف بـ “تحرير السوق الدينية” .فض ً
ال عن انشغال
هذا التوجه بانتقاد سائر أصناف االستئثار ،والمونوبوالت (االحتكارات) ،التي تقف حائ ً
ال دون االنتشار الحر لالعتقادات الدينية في
العالم.

يتلخّ �ص ك�ت��اب �ستارك «انت�صار الإمي ��ان» ال�صادر
ب��الإي�ط��ال�ي��ة يف ال���س�ع��ي ل�ل�إج��اب��ة ع��ن � �س ��ؤال :مل��اذا
العامل اليوم �أكرث تد ّينا بخالف ما �ساد �سلفا؟ وهو
ما ي�سري على نقي�ض ما يروج �أحيانًا ب�أن عاملنا هو
ع��امل هجران العقائد والأدي ��ان .فمن خ�لال بحثه
يخل�ص رودن ��اي �ستارك �إىل �أن ع��امل ال�ي��وم ي�شهد
م ّداً �إميانياً لي�س له نظري ،مبا يدح�ض الأطروحات
التي �سادت منذ �ستينيات القرن املا�ضي عن اكت�ساح
الع ْلمنة وال� ّ
التف�سخ الديني على
لات��دي��ن وهيمنة
ّ
املجتمعات ،على اعتبار �أن التم ّل�ص من الدين هو
ما يطبع �سري العامل.
فعلى مدى �أجيال �ساد االعتقاد ،و�أحياناً االحتفاء،
ب��اك�ت���س��اح ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ال �ع��امل يف �أو� �س ��اط امل ��ؤرخ�ين
والدار�سني الغربيني ،غري �أن الكثري من الباحثني
يف ال��راه��ن تن ّبهوا �إىل تعذر توا�صل م�ساندة تلك
الأطروحة .والإ�شكال املطروح :ملاذا �ساد ذلك الزعم
وما هي احلجج التي ا�ستند �إليها؟ ي�شكك �ستارك يف
املرجعية التي ا�ستندت لها الع ْلمنة قائ ً
ال� :إن عديد
الإح�صائيات التي حت ّدثت عن انحدار التد ّين كانت
خ��اط�ئ��ة ،ب�سبب �أن م�ف�ه��وم ال��دي��ن ك ��ان حم���ص��ورا
بحدود الأديان املم� َأ�س َ�سة� ،أي الأديان املنتظِ مة وفق
منظور عقدي ونظام هيكلي ،وجرى التغا�ضي عن
ال��زخ��م ال��روح��ي ال�ط�ل�ي��ق ،ومل ُي� ��د َرج يف احل�سبان
املعب عن الدين.
�سوى التمظهر ال�شكلي ّ
يف ّكك �ستارك يف كتابه النقدي ادع��اءات الالتدين
وج� ��دت رواج� ��ا ط�ي�ل��ة ف�ت�رة احل ��داث ��ة ،وال�ت��ي
ال �ت��ي َ
ّ
م �ف��اده��ا �أن ي �ك ��ون امل� ��رء م �ت��د ّي �ن��ا ي�ع�ن��ي �أال ي�ك��ون
عقالنيا .وهي ادع��اءات مغر�ضة انبنت على مقولة
تعب يف الواقع -كما يقول امل�ؤلف-
«موت اهلل» ،التي ّ
عن خدعة �أنتجتها احلداثة ،نعي�ش تهاويها اليوم
ب���ش�ك��ل م� ��د ٍّو .يف ال�ق���س��م الأول م��ن ال �ك �ت��اب ح��اول
��س�ت��ارك ت�ق��دمي ع � ْر�� ٍ�ض حل��ال��ة الإمي� ��ان يف ال�ع��امل،
وه��و مبثابة التقرير العام ،ليلي ذل��ك ق�سم تناول
ف�ي��ه ب��ال��و��ص��ف والتحليل وال��ر��ص��د ال�ك� ّم��ي �أو��ض��اع
كل من �أوروب��ا و�أمريكا الالتينية والبالد العربية
والإ� �س�لام �ي��ة ،ت�لاه��ا ح��دي��ث ع��ن منطقة م��ا وراء
ال���ص�ح��راء يف �إف��ري �ق �ي��ا ،ث��م ال �ي��اب��ان وال �� �ص�ين ،ثم
تطرق �إىل �أو�ضاع الدين يف بلدان النمور الآ�سيوية،
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مرورا باالنتعا�شة الدينية يف الهند ،ليختم امل�ؤلف
كتابه بف�صل عن �أو�ضاع الدين يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
ن�شري يف البدء �إىل �أن �ستارك قد اعتمد يف م�ؤلف
«ان�ت���ص��ار الإمي ��ان» على �إح�صائيات وم�ع�ل��وم��ات يف
دع��م ما ذه��ب �إليه ،م�ستوحاة من ا�ستق�صاء ّ
غطى
مليون �شخ�ص يف  163دولة (ا�ستطالعات م�ؤ�س�سة
غ��ال��وب العاملية  ،)2005التي �أ�سفرت نتائجها عن
�أن �أربعة من خم�سة �أ�شخا�ص ع ّ�بروا عن انتمائهم
ب�شكل اعتقادي �إىل �أدي��ان مم�أْ َ�س َ�سة ،وبني ا ُ
خلم�س
املتبقي كثري يدينون مبعتقدات غري تابعة لدين
َّ
معي .وهو ما يعني �أن  81باملئة من �سكان املعمورة
ي�ص ّرحون بانتمائهم �إىل �أدي��ان قائمة ،لها �أجهزة
ت�سيري و�أن �ظ �م��ة ��ش�ع��ائ��ر ج�ل�ي��ة ،و�أن  50ب��امل�ئ��ة من
�أت �ب ��اع ت �ل��ك الأدي� � ��ان ي �ق � ّرون مب���ش��ارك�ت�ه��م يف �أداء
�شعائر �أديانهم ب�شكل جماعي مرة على الأقل خالل
الأ�سبوع .ومما يرد يف الإح�صاءات� ،ص ّرح بالرتدد
على حم��ل ع�ب��ادة م��رة خ�لال الأ��س�ب��وع  56باملئة يف
�إي��رل�ن��دا ،و  48باملئة يف �إيطاليا وال��دمن��ارك ،و 46
باملئة يف الواليات املتحدة ،و  39باملئة يف الربتغال و
 35باملئة يف النم�سا ،و  23باملئة يف بلجيكا .يف مقابل
ذلك ت�أتي �سرياليون يف مقدمة ال��دول الإ�سالمية
بن�سبة  88باملئة ،ثم جيبوتي بن�سبة  84باملئة ،تليها
بنغالد�ش وت�شاد بن�سبة  82باملئة ،ثم الكويت بـ 81
باملئة ،ف�أندوني�سيا ب�ـ  80باملئة .نالحظ �أن بع�ض
الدول الإ�سالمية والعربية مل ترد يف هذا الإح�صاء،
كما ن�شري �إىل �أن بع�ض الن�سب ال تك�شف عن الواقع
احلقيقي للرتدد على حمالت العبادة .ففي تون�س
بلغت ن�سبة ال�تردد  36باملئة ،غ�ير �أن الإح���ص��اء ال
ي��ورد �أن ال�ف�ترة ال�ت��ي �أج ��ري فيها الإح���ص��اء كانت
امل�ساجد ودور العبادة عامة خا�ضعة لرقابة دقيقة
من قِبل ال�سلطة (�أي �إبان فرتة النظام ال�سابق قبل
اندالع الثورة) ،وكان جل من يرتادها ُي�صنَّف ب�أنه
متد ّين ،ما يعني من وجهة نظر النظام حينها �أنه
قريب من التوجهات الإ�سالمية امل�س َّي�سة ،ما جعل
ك�ث�ير م��ن ال�ن��ا���س يتحا�شون ال�ت�ردد ع�ل��ى امل�ساجد
جتنبا لل�شبهات.
ويف جممل الإح�صاءات التي يوردها الكتاب ّ
نتبي

�أن  74باملئة من الذين �شملهم البحث قد �ص ّرحوا
ب�أن الدين يلعب دورا هاما يف حياتهم اليومية ،ويف
توجيه خياراتهم املعي�شية ،و�أن  56باملئة يعتقدون
يف ت ��دب�ي�ر اهلل �� �ش� ��ؤون ال� �ع ��امل� � .ض �م��ن ه� ��ذا ال�ك��م
العددي للم�ؤمنني تبقى ثالثة بلدان فقط �شملها
اال�ستق�صاء ،وهي ال�صني وفيتنام وكوريا اجلنوبية،
� �ص � ّرح ف�ي�ه��ا امل���س�ت�ج� َوب��ون ،بن�سبة ع���ش��ري��ن ب��امل�ئ��ة،
�أن�ه��م ال ي�ع�يرون ال��دي��ن اهتماما .لكن ينبغي فهم
ذلك مبعنى االنتماء الفعلي �إىل دين مم�أ�س�س كما
�أ�شرنا �آنفا� .سيما و�أن خم�سة باملئة فقط يف فيتنام
ق��د �صرحوا ب��إحل��اده��م ،وع�شرين باملئة يف ال�صني
وكوريا اجلنوبية .لكن املالحظ �أن الأعداد بالن�سبة
�إىل ال�صني تبقى غري دقيقة ،نظرا �إىل عدم �سماح
ال ��دول ��ة ل ��وك ��االت اال� �س �ت �ط�لاع الأج �ن �ب �ي��ة ب ��إمت ��ام
�أعمالها يف ما يتعلق بتحديد االنتماءات الدينية،
ل ��ذل ��ك اع �ت �م��د اال� �س �ت �ط�ل�اع ع �ل��ى وك ��ال ��ة ��ص�ي�ن�ي��ة
(هوريزون �ألتيدي) ،ا�شتغلت على  7021ع ّينة خالل
العام  2007ا�ستمدت منها نتائجها.
يف غمرة انتقاده لتطور العلمانية امل��زع��وم ي�أ�سف
�ستارك لغياب �إجن��از ا�ستطالعات �إب��ان خم�سينيات
يتي�سر ت�ب� ّين ال�ب��ون ال�شا�سع
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،حتى ّ
بني �أ�شكال االعتقاد واملمار�سات الدينية كما كانت
وما �أ�صبحت عليه ،وي�ضرب مث ً
ال على ذلك بقوله:
خالل اخلم�سينيات كان يف ال�صني خم�سة ماليني
م��ن امل���س�ي�ح�ي�ين ويف ال ��راه ��ن ث�م��ة م��ا ي �ق��ارب امل�ئ��ة
م�ل�ي��ون؟! وخ�لال اخلم�سينيات م��ن ال�ف�ترة ذات�ه��ا،
ك��ان��ت ت �ت�ر ّدد ع�ل��ى ال �ق � ّدا���س يف �أم��ري �ك��ا الالتينية
ح�شود قليلة ال تتخطى الع�شرين ب��امل�ئ��ة ،وال�ي��وم
باتت الن�سبة تتخطى خم�سني باملئة.
وي�ت���س��اءل ��س�ت��ارك كيف ميكن ال��وث��وق ب��أب�ح��اث مل
ت ��راع احل�ي��اد ب���ش��أن ال�لات��دي��ن؟ فعلى �سبيل املثال
ُح� َ�ج��ج ال�لات��دي��ن يف رو��س�ي��ا ال���ش�ي��وع�ي��ة ه��ي حجج
تعب عن تطور عفوي ل ّ
التدين
واهية ،وال ميكن �أن ّ
يف بلد ُي�ل��زم ط� ّ
لاب��ه ب��ال�تردد على درو� ��س «الإحل ��اد
ال �ع �ل �م��ي» ،ع �ل��ى �أم� ��ل ال �ت �� �س��ري��ع يف خ �ل��ق الإن �� �س��ان
ال�شيوعي امل�ت�ح��رر م��ن �أوه ��ام ال��دي��ن .م��ع ذل��ك مل
ت�شفع �ستون �سنة من تلقني الإحل��اد لبلوغ ما هو
من�شود ،ومل ت�سفر النتائج خالل العام � 1990سوى

