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 القوى الجسمانّية والقوى المعنوّية

 
توجد في اإلنساان واوى سماا رااجرة جسامانيهةه وجاوى القاوى واساكة اإلدرايد يعناي  ادري  

اور المحسوساةد  اإلنسان بهوى القوى السماا الاانناات الجسامانيهةه فاالقوهة الةااارة الهتاي تادري الاه
اامعة الهتاي تادري ااااوات المساموعةد وال اامهة الهتاي تادري ااّاياء وات الرهانحاةد والقوهة السه ّه قاوهة ال

والقوهة الوهانقة الهتي تدري ااكعمةد والقوهة الالهمسة المنتّرة في جميع أعضااء اإلنساان الهتاي تادري 
 الملمواد فهوى القوى السما جي الهتي تدري ااّياء السارجيهة )الماديهة(ه

 
ار وكولي في اإلنسان واوى معنويهاةد وجاي المس هلا  ارة الهتاي تفكه ة الهتاي تتس هاا ااّاياءد والمفكه

فااي حقااانم اامااورد والمدركااة الهتااي تاادري حقااانم ااّااياءد والحافرااة الهتااي تحفاا  كاااه مااا  تس هلاا  
ر في  ويدرك د والواسكة ب ن جاوى القاوى السماا الرهااجرة والقاوى الةاكناة جاو الحااه  اإلنسان ويفكه

الةاكنااة وناا ن القااوى السمااا الرهاااجرةد ف نقااا  لاا  القااوى  المّااتريد يعنااي جااو الواسااكة باا ن القااوى 
ا  القاوى الرهااجرة د ويعبهارون عان جاوا ةاالحاه المّاتري با ن القاوى الرهااجرة والقاوى الةاكنة ما تحسه

ااااجرة  ااارى جاااوى الاااوردة ويحااااه بهاااا فيعكاااي الحااااه  الةاكناااةد فماااثالر الةاااار وجاااو أحاااد القاااوى الره
المّتري جوا اإلحساا للقوى الةاكنةد ويسلهِّم الحاه المّتري جاوى المّااجدة  لا  القاوى المس هلاةد 

ر القوهة المس هلة ج ار ف هاا وةعاد وتتاوه ارة تفكه رةد والقاوهة المفكه وى المّاجدة ثمه توالها  ل  القوهة المفكه
اايء  ّه ااا تاادري القااوهة المدركااة اااورة ولااي ال أن تهتاادإ  لاا  حقيقتهااا تساالهمها  لاا  القااوهة المدركااةد ولمه

 المحسوا تسلهمها  ل  الحافرةد والقوهة الحافرة تحفرها وتراه محفورة في سزانتهاه
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امهة والالهمسةه والقوى الةاكنهة أيضاار فالقوى ال  ّه امعة والوهانقة وال رهاجرة سما: الةاارة والسه
 سما: المّتركة والمس هلة والمفكرهة والمدركة والحافرةه
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