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 القوى الرابطة

 
وهناك حديث عن قوة خامسة لم ينته .) أربع قوى أساسية تربط أجزاء المادة بعضها ببعض نعرف اليوم

القوة الثقالية، القوة الكهربائية : وهذه القوى هي بترتيب شدتها، بدءا باألضعف(. بعد إلى نتيجة

Force)النووية القوية المغناطيسية، القوة الضعيفة النووية، القوة  nucléaire forte) . وقد اكتشفت

 .بهذا الرتيب أيضا، أي األضعف ثم األقوى لسبب سنذكره فيما بعد

 

 وأول ما يلفت. القوة األولى هي القوة القوة الثقالة وهي القوى المهيمنة على حياة البشر اليومية (1

شروق الشمس والقمر وغروبهما : بديعانتباهنا من حوادث الطبيعة هو حركة األجرام السماوية ونظامها ال 

ك فال عجب أن تكون نظريات ولذل. وحركات الكواكب السيارة، ودوران القبة السماوية ونجومها الثابته

والقوة الثقالية التي يتجاذب بها كل جسمين ماديين هي القوة التي تسبب . ول النظريات التي بنيتالفلك أ

جسام ، ويكون لكل ل الشمس والقمر حول األرض، وتسقط األفتدور األرض بسببها حو. هذه الحوادث

، اوبالرغم من أن هذه القوة هي أضعف القوى جميع. جسم على األرض ثقل يلزمه بالبقاء على سطحها

 .أولهما أن مداها غير محدود، وثانيهما أنها جاذبة دوما: فإنها أوضحها لغير المجرب لسببين

تحسب وقد كانت حوادث الكهرباء والمغناطيس . ربائية المغناطيسيةالقوة الثانية هي القوة الكه( 2

 (1689—1971)ة عن األخرى حتى أتت تجارب الفيزيائي البريطاني فاراديبأنها مستقلة الواحد

 والقوة الكهرمغناطيسية. فدلت على توحيدها( 1697—1681) ونظريات الفيزيائي البريطاني ماكسويل 

 وأثرها المحسوس أقل كثيرا من القوة الثقالية،. وهي تارة جاذبية وتارة نابذة. ئيةتفعل بين الشحنات الكهربا

 .فيها أثر القوة الكهرمغناطيسية ظهرفال ي مع أنها أشد منها كثيرا، ودلك ألن المادة عادة محايدة كهربائيا

ادث الحياة، بما فيها ولكن هذه القوة هي ذات األثر الحاسم في كل التفاعالت الكيميائية، وتؤثر في كل حو

 .ما يجري داخل أجسامنا وأدمغتنا

 

هاتان القوتان كانتا الوحيدتين المعروفتين حتى القرن التاسع عشر الذي ظهرت في أواخره مالمح 

—1862)ولكن الشك في وجود قوى أخرى قديم، فقد كتب اسحاق نيوتن. القوتين األخيرتين

إن فعل الثقال : "ي أوائل القرن الثامن عشر الذي صدر ف" علم الضوء" في كتابه ( 1929

ولكن هناك أنواعا أخرى . والمغناطيس يمتد إلى مسافات محسوسة، ولذلك يحس بهما عامة الناس

 ".من الجذب، قصيرة المدى جدا ، لم تكشف بعد 

 

 وهي قوة قصيرة . ل النشاط اإلشعاعيالقوة الضعيفة هي القوة التي تسبب تفكك الجسيمات بفع( 8

وهي إنما تسمى قوة ضعيفة ألنها . لها أثر محسوس إال على مسافات قريبة من قطر النواة المدى، فليس

 .(القوة النووية القوية ) أضعف من القوة النووية األخرى

ة الضعيفة غناطيسية والقوبرهنت نظرية محمد عبد السالم وستيفن فاينبرغ على أن القوة الكهرم

وهناك من يرى أن القوى األربع كلها كانت قوة واحدة عند . ة في األصل، ثم تفرعتاقوة واحد

 . نشوء الكون، ثم اختلفت

 .وما يزال مسعى التوحيد هذا قائما

 

والجسم . يحملها بين الجسمين اللذين تفعل فيهما( أو أكثر ) لكل قوة من هذه القوى األربع جسيم حامل 

ي اكتشف من هذه الجسيمات هو حامل القوة الكهربائية المغناطيسية، وهو حبيبة الضوء التي األول الذ

 .تسمى الفوتون
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وجسيم القوة الثقالية لم يكتشف بعد تجريبيا، . والفوتون يتحرك دوما بسرعة الضوء ولفه يساوي الواحد

، ويتحرك دوما بسرعة  Graviton وهو يسمى الغرافيتون. كل الدالئل تشير إلى وجودهوإن كانت 

 .الضوء 

الشعاعي المتوسط، وله أنواع ثالثة تختلف في  Bosons وحامل القوة النووية الضعيفة يسمى البوزون

 وكتلة كل منها أكبر من كتلة البروتون بحوالي مائة مرة،. موجبة وسالبة ومعدومة: شحناتها الكهربائية

 .ولفه يساوي واحد

، وله ثمانية أنواع، تتحرك (شتقة من اللصقوهي م)  Gluon وحامل القوة النووية القوية يسمى الغليون

  . كلها بسرعة الضوء دوما، وال تحمل شحنة كهربائية

 

  األسئلة( 4

 
 م في األجسام التي تسقط على األرض؟هل القوة التي تتحكم في دوران القمر ، هي نفسها التي تتحك( 1.6

 من الذي قام بتوحيد المفعولين الكهربائي والمغناطبسي؟( 2.6

 ما هو مدى التأثيرين األخيرين؟(8.6

 تم ذكره في األول؟في الترتيب الذي ،تم اكتشاف التأثيرات األربعة  ، في نظركلماذا( 6.6

 ة األساسية؟أكر أسما ء الدقائق الحاملة للتأثيرات البيني( 4.6


