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األفراد واملؤسسات يف القرون املدرسية الوسطى
تأليف جماعي

علي الرواحي *

لفرتة طويلة كانت العالقة بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات هي التي جعلتهم يظهرون ،ويجتهدون ،والحق ًا يغريون من ت�صورات و�أفكار الآخرين جتاه العامل ،واحلياة ،حمل �س�ؤال
وبحث عميقني ،وهذا العمل اجلماعي يعترب واحد ًا من هذه الأعمال التي ت�ستق�صي هذا اجلانب ،حيث يدور هذا العمل حول الأ�سئلة الأ�سا�سية التالية :ما هي العالقة
بني مفكرين معينني و�شبكاتهم الأو�سع (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر «املدار�س») ،وكيف �شكل املثقفون م�ؤ�س�ساتهم ،وكيف �شكلتهم هذه امل�ؤ�س�سات؟ حيث تغطي
هذه املجموعة من املقاالت املختلفة ،الكثري من املوا�ضيع ،كاجلدل ،وال�شعر امللحمي ،و�سجالت حماكم التفتي�ش ،وجمموعة من املوا�ضيع مبا يف ذلك التاريخ والأخالق
العملية والطب والالهوت والفل�سفة ،ود�ستور الرهبانيات ،وممار�سات الطوائف ،وم�ؤ�س�ساتها ،وغريها.

فعلى م��دى ف�صلني و�أح��د ع�شر بحثاً يُلقي ه��ذا العمل ب�شكل ٍ
مطول ال�ضوء على ه��ذه اجلدلية اخل�صبة �أح�ي��ان�اً ،والقاحلة
�أح�ي��ان��ا ً �أخ ��رى ،ب�ين ال�ف��رد وع�لاق�ت��ه بامل�ؤ�س�سة ال�ت��ي ال تعترب
ج��دي��دة ،ب��ل موغلة يف ال�ق��دم ،غ�ير �أن الرتكيز على ال�ف��رد من
الناحية التاريخية مينح امل�ؤرخ �أو الناظر م�ساحة كبرية للت�أويل،
وال��رب��ط ،وال�ع��ودة والتقدم ،لفهم التحوالت الكثرية املختلفة،
ف�م��ن ال��وا��ض��ح �أن م�ع��اي�ير اه�ت�م��ام��ات ال �ف��رد وب��دي�ه�ي��ات��ه حت��دد
ب�شكل جذري التاريخ الذي يكتبه وتغريه؛ ففي تاريخ الفل�سفة
وحده ،على �سبيل املثال ،هناك جمموعة متنوعة من الأ�ساليب
املمكنة التي ظهرت ب�سبب ه��ذه اجلدلية ،يف حني �أن الرتكيز
على املدار�س �أو امل�ؤ�س�سات مبا تت�ضمنه من عالقات عمودية بني
امل�ؤ�س�س والتالميذ ،يجعل التغريات ُتابه بالرف�ض والنعوت
ال�سلبية املختلفة م��ن ج�ه��ة ،وي�ج�ع��ل التحليل ي ��أخ��ذ اجل��ان��ب
اجلامد بع�ض الأحيان من اجلهة الأخرى.
غ�ير �أ َّن الأم ��ر ال ينح�صر فقط ب�ين ال�ف��رد وامل�ؤ�س�سات باملعنى
ال�ت�ق�ل�ي��دي ،ف�ه�ن��اك �شبكات ك�ث�يرة ��س��اع��دت ع�ل��ى ن���ش��وء ت�ي��ارات
واجتاهات خمتلفة �ساعدت على تطوير جمموعة �أكرث دقة من
املحاور للتفكري عن طريق ال�شبكات التي تربط الأف��راد بعيدًا
عن الروابط التنظيمية اخلارجية ،واالنتماءات الأيديولوجية،
واملجموعات العمومية ،والنا�شرين امل�شرتكني وامل�ستفيدين من
هذا الن�شاط �أو ذاك ،وما �شابه ذلك.
ولفهم ه��ذه العالقات املتداخلة �سعى بع�ض الباحثني يف هذا
العمل ،لال�ستفادة من نظريات خمتلفة ،مثل نظرية نيكال�س
ل��وم��ان  Niklas Luhmannالأمل ��اين للنظم االجتماعية،
والتي تقدم طريقة لفهم كيف ميكن للأفراد تغيري امل�ؤ�س�سات
على نطاق �أو��س��ع ،حيث �إن وظيفة جميع النظم االجتماعية،
والتي هي جميعها �أنظمة االت�صال (مب��ا يف ذل��ك الفعل ك�شكل
من �أ�شكال االت�صال) ،هو تقليل التعقيد ،وتلبية حاجة الب�شر
لتوجيه �أنف�سهم يف ال�ع��امل بطريقة خمططة ومنظمة ب�شكل
م�ن��ا��س��ب .ك�م��ا ال يقت�صر ت�صنيف الأن�ظ�م��ة االج�ت�م��اع�ي��ة على
امل�ن�ظ�م��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ف�ح���س��ب ،ب��ل ي�شمل �أي �� �ض �اً ال�ت�ف��اع�لات
وامل�ح��ادث��ات حم ��دودة ال��وق��ت (تلميذ املعلم؛ الطبيب املري�ض؛
الطالب يف الف�صل الدرا�سي؛ ال�شركاء يف الأ�سرة) واملجتمعات
ب�أكملها (الأنظمة االجتماعية ال�شاملة التي حتتوي على �أنظمة
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فرعية متمايزة وظيفياً) حيث يع ّرف �أي نظام اجتماعي نف�سه
بالرجوع �إىل ما هو خارجه� ،أي بيئته ،التي من منظور النظام،
غري منظمة ومعقدة للغاية ،كما يقوم النظام بتثبيت التوقعات
فيما يتعلق مبجموعة االت�صاالت �أو الإج ��راءات التي ميكن �أن
ت�ت��م داخ �ل��ه م��ن خ�ل�ال ت��وج�ي��ه االت���ص��ال ب�ين اجل �ه��ات الفاعلة
االجتماعية والأفراد ،بهدف حمافظة هذا التوجيه على احلدود
بني نظام االت�صال والبيئة غري املن�ضبط .يف مقابل ذلك ،جند
�أن البيئات خ��ارج النظام �أو م�ساحته املمكنة لل�سيطرة تتغري
ب�شكل ٍ م�ستمر ،الأمر الذي يعني �أنها ُتدخل تغيريات على بنيته
�أي�ضا ً ،ب�شكل ٍ غري مبا�شر ،فهذه املجموعات قد تن�شئ �أنظمتها
االجتماعية ب�ط��رق خمتلفة مت��ام��ا ً با�ستخدام �أدوات خمتلفة
ب�شكل ٍ كامل.
يف الف�صل الأول بعد مقدمة متهيدية طويلة ،يتناول امل ��ؤرخ
الفرن�سي بال�سي دوف ��ال � ،Blaise Dufalسلطة �آب ��اء هذه
امل��ؤ��س���س��ات يف ال �ق��رن ال�ث��ال��ث ع�شر ال�ت��ي ك��ان��ت ُت�ع�ت�بر �سلطات
حمُ رمة(طوطمية) ال ميكن االقرتاب منها� ،أو مناق�شتها .ففي
الكثري من احلاالت ن�ش�أت هذه املدار�س كتحالفات بني �أفراد� ،أو
علماء ي�شرتكون يف بع�ض النقاط الفكرية العامة ،ينطلقون من
منطلق واحد جتاه املعرفة حيث اعترب البع�ض املعرفة يف تلك
الفرتة كما هو احل��ال ل��دى �أن�سلم كانرتبري Anselm of
� ،Canterburyأن الإميان يجب �أن ي�سبق املعرفة ،فيجب �أن
ت�ؤمن لتعرف ،ومع ذلك ميكن للإميان �أن يبنى على املعرفة،
وال�ت��ي ب��دوره��ا ت��واف�ق��ت ب��درج��ة ك�ب�يرة م��ع منطلق �أوغ�سطني
 Augustineالإميان يبحث عن املعرفة «faith seeking
 .»understandingوجدت هذه القناعة دورها يف امل�ؤ�س�سة
املدر�سية يف الع�صور الو�سطى ،كم�ؤ�س�سة لإنتاج املعنى الذي كانت
حتتكره ر�سميا ً يف جمتمعات الع�صور الو�سطى الغربية .كانت
املدر�سة يف الع�صور الو�سطى هي الأداة الرئي�سية لعملية التحقق،
�أو حتديد احلقيقة ،كن�شاط اجتماعي وثقايف ،فهي نظمت �إنتاج
احلقيقة وتداولها وا�ستهالكها لفرتة طويلة .لقد كانت ذراعا
ً للكني�سة ،كم�ؤ�س�سة �إميانية ،ملت�صقة باملعتقد ،م�ؤ�س�سة تركز
على الإرادة �إىل احلقيقة والتي كانت �أي�ضا ً نبوءة حتقق ذاتها
(من حيث �إن املعرفة الناجتة عن �إجراءاتها ال�صادقة �ستكون
�صحيحة) ومع ذلك� ،أكرث من �أي م�ؤ�س�سة مكتملة ،كانت املدر�سة

يف الع�صور الو�سطى بحد ذات�ه��ا مت��ر بعملية طويلة ومعقدة
لإ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي.
يت�ضح هذا ب�شكل ٍ كبري يف تطبيق الفكرة من القانون الكن�سي
ال ��ذي ُع ��رف ر�سميا ً م�ؤ�س�سة ( )Institutioكفعل اع�تراف
مبجتمع ديني من قبل رئي�س كن�سي ،وال��ذي يظهر لنا املدر�سة
يف الع�صور الو�سطى كمجموعة من امل�ؤ�س�سات :اجلامعات التي
ت�أ�س�ست م��ن خ�ل�ال �أع �م��ال االع �ت�راف ال�ب��اب��وي��ة ال�ت��ي �أعطتها
الإر�ساليات واالمتيازات املختلفة :هنا ،كما يف ال�سلوك الأخالقي
الرهباين الكاثوليكي ،ت�صبح الفردانية م�ستهجنة ،ومذمومة،
بل وينبغي حماربتها عن طريق القانون الكن�سي .كما ت�أ�س�س يف
املقابل جمتمع الرهبان  -منوذج املجتمعات اجلامعية  -على نبذ
ال�شخ�صية الفردية.
ب �ه��ذا امل�ع�ن��ى ُي�ن�ظ��ر ل�ل�م��در��س��ة بح�سب امل� � ��ؤرخ ال�ف��رن���س��ي ب��أن�ه��ا
امل�ؤ�س�سة ب�أنها القواعد التي تنظم املجتمع ،وهي «قاعدة يقبلها
اجلميع» .وباعتماد هذه ال�صيغة ميكننا القول ب��أن املدر�سة يف
الع�صور الو�سطى كانت بنية اجتماعية حتددها قواعد العالقات
االجتماعية (املواد القانونية ،واال�ستثناءات القانونية ،والقواعد
الداخلية)؛ قواعد التدري�س (التخرج ،برامج التدري�س ،قوائم
ال �ق ��راءة)؛ وق��واع��د التفكري وال�ك�ت��اب��ة (�أ��س�ل��وب ال �ل��وم ،طريقة
تخ�ص�صا
حل اخل�لاف��ات) .كانت املدر�سة يف الع�صور الو�سطى
ً
(ان�ضباطيا) يف الت�صور الرهباين الكن�سي ويف تطبيقه العلمي.
كان هذا النظام هو ال�سبيل ل�ضمان تنظيم اخلالفات والنظام
العقدي� .أك��دت هذه القواعد الأداء ال�سليم للمدر�سة و�ضمنت
�شرعية املعرفة .كان العامل املدر�سي �إذن م�ؤ�س�سة حتكمها فكرة
ت��أ��س�ي����س احل�ق�ي�ق��ة و� �ض ��رورة ت��وف�ير امل�ع�ن��ى يف ع ��امل م�سيحي،
و�ضرورة تعزيز الأ�س�س العقائدية للكني�سة.
وهكذا ،يف حني �أن العامل املدر�سي يف الع�صور الو�سطى مل يكن
«م�ؤ�س�سة كاملة» ببع�ض املقايي�س احلديثة� ،إال �أنه كان م�ؤ�س�سة
لإن �ت��اج تف�سري ك��ام��ل ل�ل��واق��ع ،وم�ؤ�س�سة ذات معنى �شامل مع
تنوع كبري داخل �أنظمة ثقافية �أخرى والعديد من االمتدادات
ف�ي�ه��ا .ي�ج��د ه ��ذا ال�ت���ص��ور ل�ل�م��ؤ��س���س��ات �أ�� �ص ��دا ًء يف التعريفات
االجتماعية املعا�صرة للم�ؤ�س�سات باعتبارها معتقدات و�سلوكيات
جماعية .بالن�سبة له ،كانت امل�ؤ�س�سات طرقا ً للت�صرف والتفكري
ي�ستخدمها الأف ��راد .وم��ع ذل��ك� ،إذا ك��ان النموذج الرهباين قد
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لعب دورا ً مهما ً يف بناء اجلامعة والتمثيل الذاتي الأكادميي
يف الع�صور الو�سطى ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الأكادميية كانت عمل ًيا �أكرث
انفتاحا و�شمولية ،و�أكرث مرونة وديناميكية .حيث �سعت امل�ؤ�س�سة
ً
ً
ال��درا��س�ي��ة ل�صياغة م�ؤ�س�سية م�ت��وت��رة م�صممة �أ� �ص�لا لإن�ت��اج
املطابقة؛ لت�شمل فردية العلماء ،واختالفهم مما خلق مفارقة
غام�ضة ،بني اخل�ضوع للتيار ال�سائد والرغبة يف التجديد.
يف مقابل ذل��ك ،ثمة نقطة تعود للفرد ،لكنها م��ؤث��رة ج��دا ً يف
امل�سار ال�ع��ام للم�ؤ�س�سة ،وه��ي ك��اري��زم��ا القائد وبع�ض النقاط
احليوية الدينية ،التي ي�سعى بع�ض ال�ق��ادة الدينيني للخروج
م��ن الأ�� �س ��وار امل� ُغ�ل�ق��ة ال�ت��ي وج� ��دوا �أن�ف���س�ه��م ف�ي�ه��ا ،مم��ا يُظهر
تناق�ضا ً كبريا ً بني الطرفني .وهي النقطة التي وجدها بع�ض
امل ��ؤرخ�ين يف ه��ذا الكتاب يف مر�سوم ج��رات�ي��ان Decretum
 Gratianiالذي ُكتب يف 1140م تقريبا ً  ،حيث �سعى لتوطيد
القانون الكن�سي وتر�سيخه عن طريق ما يقارب من  4الآف مادة
كن�سية تتعلق بتعريف القانون الإلهي ،وم�صادره ،و�صفات رجال
ال��دي��ن ،وف��ر���ص العمل ،وال���ش��روط املتبعة للح�صول على هذه
الألقاب .كما ي�ؤ�س�س �أي�ضا ً لطريقة تعيني و�إلغاء الأ�ساقفة ،مدة
الع�ضوية ،وطريقة الطرد يف حالة الإتيان بالبدعة �أو الهرطقة.
وف�ق��ا ً ل�ه��ذه ال�ق��واع��د ال�ك�ث�يرة ،ميكن لأي ف��رد مقتنع بقدرته
على ا�ستدعاء توا�صله مع املطلق �أن يتجاهل جميع امل�ؤ�س�سات
الكن�سية .يف الواقع ،مل يطلب الفرد �أي تنظيم حلياته من خالل
قنوات الكني�سة الر�سمية .ذلك �أن االكت�شاف ال�شخ�صي لقاعدة
متجذرة من قبل اهلل يف القلب �شيء ال ميكن �أن ينبع �إال من
ال�ضمري الفردي ويجب املطالبة به قبل ذلك ال�ضمري  -حيث
يقف �ضد القانون الو�ضعي مل�ؤ�س�سة عرفت نف�سها من حيث املبد�أ
على �أنها و�سيط اخلال�ص الذي تدخل فيه بني اهلل والفرد.هنا،
واجهت امل�ؤ�س�سة بد ًال من ذلك الكثري من الأحاديث عن و�صول
بع�ض الأ�شخا�ص ب�شكل ٍ مبا�شر للمطلق ،وال��ذي ميكن بالفعل
اال��س�ت��دالل منه على ح��ق �أ�سا�سي يف احل��ري��ة ال�ف��ردي��ة .لذلك،
ي�ستك�شف هذا الف�صل كيف ح��اول املفكرون والقادة امل�سيحيون
يف الع�صور الو�سطى  -وحت��دي��داً منهم «�صاحب الكاريزما» -
التعبري عن حرية احلركة التي مل تكن ع�شوائية ولكنها منظمة
م��ن خ�لال امل �ب��ادئ ال�لاه��وت�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة للتقاليد ،حيث �أن
هذه الأخ�يرة متثل «املدر�سة» كمنهج هنا؛ وعلى الرغم من �أن
ه��ذا الف�صل ال يعلق ب�شكل خا�ص على القانون املدر�سي ب�شكل
منهجي يف ح��د ذات ��ه� ،إال �أن ق��واع��د ال�لاه��وت وال�ق��ان��ون تتخلل
ا�ستك�شاف �إ�شكالية كيفية تكون الفردانية الكاريزماتية �أو التي
جت��ذب الأف ��راد الآخ ��ري ��ن.يف ه��ذا ال�سياق ،ب��دا ال�ف��رد متحررا ً
من االلتزام ب�سلوكيات معينة وفقًا لقواعد الأنظمة امل�ؤ�س�سية.
ونتيجة لذلك ،بدا �أن هناك ف�ضا ًء عابراً �أو فوق م�ؤ�س�سي ينفتح
بحيث ميكن للفرد �أن يتطور بحرية( .قد ي��ؤدي هذا الف�ضاء
�إىل موقف مناه�ض للم�ؤ�س�سات يف الكثري من الأحيان) .للوهلة
الأوىل ،يبدو �أن هذه النتيجة دقيقة؛ ولكن �إذا نظرنا �إليها عن
كثبُ ،ن��درك �أنها حتتاج لتو�ضيح .حيث كان قطع العالقات مع
قواعد امل�ؤ�س�سات الدنيوية ممكنا ً فقط للأفراد الذين يعرفون
�أنهم مرتبطون بقواعد اهلل والنظام الإلهي وت�صرفوا وفقا ً لها:
�أي �أن املرء ال يت�صرف وفقا ً لإرادته اخلا�صة بل وفقًا لإرادة اهلل.
هنا يكمن اجلوهر الأخالقي لال�ستقاللية الفردية بعيدا ً عن

م�ؤ�س�سات هذا العامل .ومع ذل��ك ،يف الوقت نف�سه ،مل يكن هذا
التعبري الأنرثوبولوجي امللمو�س ممكنا ً �إال يف �إطار اكت�سب فيه
الإن�سان هذه اال�ستقاللية ،بو�صفه خملوقا �إلهيا �أط��اع خالقه
مبحبة ،ولهذا منحته روح اهلل قدرة ا�ستثنائية على التعرف على
الإل��ه.ه��ذا يقودنا �إىل قلب املو�ضوع ب�شكل ٍ ج��ذري :فال�شخ�ص
ال ��ذي يلهمه ال ��روح ال�ق��د���س م�سموح ل��ه �أن ي�ت�ج��اوز امل�ؤ�س�سة
ً
مرتبطا �أي�ضا ً باملطلق املتعايل.
الأر�ضية فقط ،بقدر ما كان
ب��ال�ع��ودة لأهمية ال�ك��اري��زم��ا يف التقاليد الدينية ،ي�ع��ود جريت
ملفيل  Gert Melvilleكاتب هذا الف�صل �إىل تعريف ماك�س
فيرب ال�شهري للكاريزما ،حيث جن��د �أن�ه��ا «ه��ي ال�ق��وة الثورية
العظيمة يف الع�صور التي ت�أ�س�ست على رواب��ط التقاليد .ومع
ذل��ك ،ف�إنها تعمل على النقي�ض من القوة الثورية امل�ساوية لـ
«العقل» «الن�سبة� ،أو التفكري الأدات ��ي» ال��ذي يعمل �إم��ا مبا�شرة
من اخلارج من خالل تغيري الظروف املعي�شية وامل�شاكل العملية،
وب ��ال �ت ��ايل ،ب���ش�ك��ل غ�ي�ر م�ب��ا��ش��ر ،م ��ن خ�ل�ال امل ��واق ��ف امل�ت�غ�يرة.
والنتيجة :ميكن للكاريزما �أن تكون متح ّولة من الداخل �إىل
اخلارج ،فهي تدل على حتويل االجتاه الأ�سا�سي لكل من الرغبة
والفعل ،النا�شئ عن الإك��راه �أو احلما�س ،مما ينتج عنه توجها ً
جديدا ً متاما ً جلميع املواقف جتاه جميع طرق احلياة املعطاة
و�إىل «العامل» ب�شكل ٍ عام.
يف هذا ال�سياق ،جند �أن هناك بع�ض النماذج الفردية التي ك�سرت
تعاليم امل��دار���س وامل�ؤ�س�سات املختلفة ،التي ت�سعى لإن�ت��اج ُن�سخ
مت�شابهة تقريبا ً للأفراد بناء ً على هذه القوانني ،والتعليمات
املختلفة .ذلك �أن هذه النماذج قد �آثرت العزلة للغابات ،والأماكن
الق�صية عن العامل ،والن�صو�ص الو�سيطة بني الفرد واملُطلق� ،أو
بدون �أي و�سيط كن�سي كما يقول الكاتب ،وبالتايل وجد نف�سه
وجها ً لوجه �أمام املطلق .يف حاالت الكاريزما الفردية �أو اجلاذبية
ال�شخ�صية ،كان هناك جتاهل �صريح للمعايري التقليدية ل�صالح
ت�شكيل معايري خا�صة بالفرد؛ حيث ظهرت هذه ،من حيث املبد�أ،
كقوة �أ�سا�سية ومتما�سكة ،يف كلمات ماك�س فيرب املقتب�سة ،والتي

يجب تعريفها بالفعل على �أن�ه��ا «ت��وج��ه ج��دي��د مت��ا ًم��ا جلميع
املواقف جتاه جميع طرق احلياة املعطاة و»العامل» ب�شكل عام.
�أراد ه��ؤالء الأف��راد �شك ً
ال من �أ�شكال احلياة الدينية التي متثل
ال كام ً
بدي ً
ال للأديرة القائمة حتت رعاية الأ�ساقفة .من املحتمل
�إىل حدٍ كبري ب��أن �أح��د العنا�صر املحورية لهذا ال�شكل املختلف
هو الفقر املدقع كما ت�شري اقتبا�سات الكاتب هنا .عندما �س�أل
تالميذ القدي�س �ستيفن �أوف موريه Saint Stephen of
 Muretوهو ال�شخ�صية املحورية لهذا الف�صل ،وهو على فرا�ش
املوت ،عما �سيخلفه لهم ،قال�« :إذا مت�سكت باهلل بثبات بدافع من
حب الفقر ،ومل تبتعد عن طريق احل��ق ه��ذا ،فهو هو يعطيك
بوفرة ح�سب عنايته التي من خاللها يحكم كل �شيء» .كان هذا
الفقر �سببا ً رئي�سيا ً يف الهجوم املبا�شر على الأدي��رة الغنية يف
ع�صره ،والتي كانت جتمع الع�شور ،حيث كان هذا االجتاه و�آثاره
كافية لتحديد املوقع اخلا�ص للأفراد الكاريزماتيني يف توترهم
القرو�سطي ب�شكل خا�ص بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات .ذلك �أن ما مت
تو�ضيحه فيما يتعلق بالأفراد ينطبق �أي�ضا ً على ال�شخ�صيات
الكاريزمية يف الع�صور الو�سطى .بالإ�ضافة ل��ذل��ك ،رك��ز هذا
الف�صل على العديد من القادة الكاريزميني للحركات الدينية
من القرن احلادي ع�شر �إىل القرن الثالث ع�شر لأن االفرتا�ض
القائل ب�أن القائد الفردي  -كقائد  -يجب �أن يعار�ض حتديدا
ً القواعد امل�ؤ�س�سية القائمة ،يبدو �أن��ه يتعلق بهم �أك�ثر من �أي
�شيء �آخر .وهذا يثري الت�سا�ؤل حول كيفية حتديد فكرة القائد
الكاريزمي يف حد ذاته .باملعنى البنيوي ،كان القائد الكاريزمي
نوعًا خا�صا ً للغاية من الأفراد الذين ،ب�سبب قدراتهم املت�أ�صلة،
من ال�سهل �أن يتعار�ضوا مع امل�ؤ�س�سات؛ حيث مل يكتفِ ه��ؤالء
القادة بزعم حتررهم ال�شرعي من القواعد امل�ؤ�س�سية ،بل زعموا
�أي�ضا ً �أنهم هم �أنف�سهم �أي�ضاً حاملون للمعايري ومنا�صروها،
وبا�ستطاعتهم فر�ضها لي�س على الأفراد بل على امل�ؤ�س�سات �أي�ضا.
يف اخل �ت��ام ،يلفت ه��ذا العمل النظر كيف �أن ال�ت��أث�ير ال�ف��ردي
ل�ل�ق��ائ��د ال �ك��اري��زم��ي ،ال ��ذي ي�ت�ع��ار���ض ب��ال �� �ض��رورة م��ع الهياكل
امل�ؤ�س�سية لل�سلطات القائمة ،كان قادرا ً �أي�ضا ً على التحول �إىل
�شكل م�ؤ�س�سي ،كما ميكن �أن يوفر ثقال ً موازنا ً مل�شروعية هذه
ال�سلطات .وعلى العك�س من ذلك ،ا�ستمرت الأنظمة الدينية يف
توجيه امل�ؤمنني �إىل ال�شخ�صية الت�أ�سي�سية الأوىل لدرجة كبرية،
حتى لو كانت الأجيال الالحقة تختلف با�ستمرار حول الكيفية
التي يجب �أن يُنظر بها �إىل هذه ال�شخ�صية واعتبارها منوذجا ً
ينبغي االحتذاء به.
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