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وللعاطفة دورها ، قبل أن يكون مخلوقا منطقيا عاقال ، اإلنسان مخلوق عاطفي إنفعالي       

والوصول إلى درجة اإلدراك ، األكبر في تحديد مسارات وتفاعالت آليات التفكير والتعقل 

 .الفردي والجمعي

يؤهل األعماق بجميع ما ، من غير توافق إنفعالي ، يمكن تحقيق أي مستوى من اإلدراك وال 

 .للتحفز لتلك الدراية الجديدة، تحتويه وتتصل به 

قد كُتب معظمها بمداد العواطف ، ومن المعروف أن المسيرة البشرية بتأريخها ومعارفها 

القادرة على صناعة الوقيد اإلنفعالي ، ة واإلرادات الكامنة في األعماق الفردي، واإلنفعاالت 

ومنطلقا نحو ما تمليه ، وتحويلهم إلى أحطاب تطلق لهبا جرارا ، الالزم لسجر اآلخرين 

 .عليه قدرات اإلحراق والتدمير والتغيير

وتوهج عاطفي يجتذب ، طاقة إدراكية ذات أجيج إنفعالي ، على سبيل المثال، فالثورة 

، قوة وقدرة على التأثير في الواقع الذي أجج تلك الحالة اإلنفعالية  فيزداد، اآلخرين  إليه 

 .التي أوصلت الوعي الجمعي إلى إدراك ضرورة وحتمية التغيير

وصهباء إنفعالية ، وال يمكن للعقل أن يعمل من غير نبيذ عاطفي ، فالعاطفة بودقة اإلدراك 

تستجيب وتتهذب وفقا لنوازع البقاء التي ، تحرره من أصفاد وآليات الميكانيكية الدماغية 

 .والكسب في الصراع

يؤدي إلى تحويل اإلنسان ، إن عزل اإلدراك عن العواطف واإلنفعاالت والمشاعر اإلنسانية 

 .وهذا منافي لطبيعة الخلق وماهية الحي، إلى خنادق أو صناديق متالصقة ال تعرف بعضها 

وال توجد خلية واحدة في بدنه ال ، ر بكل ما فيه ويفك، ولهذا فأن المخلوق يدرك بكل ما فيه 
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 .أو تساهم في اإلرتقاء إلى حالة اإلدراك المرتبطة باي موضوع، تشارك في التفكير 

واألجهزة الخفية العضوية القائمة ، وهذا ما نستطيع أن نسميه العقل الذي يشمل الدماغ أيضا 

 .في دنيا الموجود

 .الحواس والطاقات الالزمة لإلنطالق الخالد في الحياةفالمخلوق يفكر بكل ما عنده من 

وإنما إنسجار الكّل الحي في مواقد ، ومن هنا فأن اإلدراك ليس موضوعا فلسفيا أو أدبيا 

والمشاعر الالزمة للوصول إلى وعي المعنى ورؤية ما وراء األفق ، العواطف واإلنفعاالت 

 !!المبين
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