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 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 يزن فريجترجمة: 
 مراجعة: سيرين الحاج حسين

 
 
 
 

ي شامل  مدخل  
الزمن السفر    ماهية  حول فلسف  ي (Time Travel)  عبر 

الماض  تغيبر  وإمكانية  ،    التعارضو ،  ،  ي
الزمن 

جم لد   ؛والسببية العكسية (. ننوه بأن  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و نيكوالس ج. ج. سميثث.  نص مبر

ي الموسوعة عىل  
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   عن  هذا الرابطالبر

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة،   لنسخة الدارجةا ، والنر

جمة. وختاًما، نخّص   ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه البر حيث أنه قد يطرأ عىل األخبر

جمة والنشر عىل مجلة   بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للبر

 حكمة. 

 

 

 
1  Smith, Nicholas J.J., "Time Travel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/time-travel/>. 
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 االهتمام من جزء وينبع الزمن، عرب السفر موضوع والفيزايء الفلسفة يف الكتاابت من العديد تناقش
 ذات ويف فيزايئيا، ممكن الزمن عرب السفر أبن لالعتقاد أسبااب هناك أن حقيقة من املوضوع هبذا الكبري
 الزمن، غرب السفر بفلسفة املتعلقة املسائل أساسي بشكل املدخل هذا يناقشو منطقيا! مستحيل الوقت

 والفيزايء الزمن عرب السفر عن منفصلة مداخل يف نوِقشتف الزمن عرب السفر بفيزايء املتعلقة املسائل أما
  .الزمن آالتو ،احلديثة

 السفر إمكانية على األبرز االعرتاض إىل نتجه مث ومن ؟الزمن عرب السفر هو ما التعريف، بسؤال أوال نبدأ
 يف مسائل مناقشة تتم مث ومن ابلسببية، املتعلقة املسائل مناقشة تتم وبعدها ،-اجلد مفارقة- الزمن عرب

 الزمن عرب ملسافرين مقابلتنا عدم سبب عن السؤال حول بنقاش أخريا خنتم والتغري. منالز ميتافيزيقا
 ممكن. أمر املاضي إىل الزمن عرب السفر أن افرتاض على املستقبل من قادمني

 

 الزمن؟ عرب السفر هو ما 1 •
 الزمين التعارض 1.1 •
 املاضي تغيري 1.2 •

 اجلد مفارقة 2 •
 املمكن وغري املمكن 2.1 •
 احملتملة غري املصادفات 2.2 •
 تفسريها ميكن ال اليت األحداث 2.3 •

 السببية 3 •
 العكسية السببية 3.1 •
 السببية احللقات 3.2 •

https://plato.stanford.edu/entries/time-travel-phys/
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 والتغري الزمن 4 •
 والزمن الزمن عرب السفر 4.1 •
 والتغري الزمن عرب السفر 4.2 •

 ؟الزمن عرب املسافرون أين 5 •
 املراجع •
 أكادميية أدوات •
 اإلنرتنت على أخرى مصادر •
 صلة ذات مداخل •
 
 
 
 ؟الزمن عرب السفر هو ما .1

 املقابل ويف الزمن، عرب سفر مبثابة بديهيا اعتبارها يتم قد اليت املختلفة السيناريوهات من العديد توجد
 عرب السفر خصائص بعض امتالكها من الرغم على الزمن عرب سفرا تعترب ال أخرى سيناريوهات هناك
 .2الزمن

 
 
 
 

 
 هذه القائمة ليست شاملة لكل الحاالت.  2
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 الزمن عرب السفر
 ختتفي، اآللة اخلارج من املراقبون ويرى ،2024 عام الزمن آلة إىل "هو" دكتور يدخل .الدكتور •

 )آو 1984 عام يف املراقبون يرى اآللة، داخل للدكتور ابلنسبة الزمن من دقائق عشر متضي
  .3اآللة من "هو" دكتور وخيرج العدم، من تظهر اآللة (3072 عام

 
 فجأة ختتفي مث ومن لة(،آ يف تدخل )أو خاصة آلة على الزمن عرب املسافرة حتصل .القفزة •

 الزمن عرب املسافرة حتس ال "هو" وردكت عكس على الحق(. )أو سابق زمن يف الظهور وتعاود
 وجهة من الوصول زمن يف آنية بصورة ظهرت اأهن حيث ووصوهلا، مغادرهتا بني لوقتا رمبرو

 نظرها.
 

 يف كما تسري األمور فإن نظره وجهة ومن ،2024 عام اآللة إىل مسيث أوسكار يدخل .بتنام •
 اآللة من خيرج وبعدها مسيث، ألوسكار ابلنسبة مير الوقت بعض أن حيث الدكتور، سيناريو

 وصول مراقبو فريى ،اجلهاز خارج للمراقبني ابلنسبة خمتلف بشكل األمور تسري .1984 عام
 من نسختني إىل الفور على وتنقسم العدم من فجأة تظهر الزمن آلة أن املاضي يف أوسكار
 األخرى النسخة بداخل ةالنافذ عرب املراقبون يرىو إحداها، من مسيث أوسكار خيرج: نفسها

ا  شعره أن ثحي من مسيث ألوسكار معكوس فيلم عرض مت لو ليشاهدوه كانوا ما يشبه شيئً
 ال (.إخل ؛ؤكلي أن غري من به اخلاص الغداء صندوق إىل ويعود فمه من الطعام وخيرج أقصر،

 بل يدخلها، أن بعد ختتفي به اخلاصة الزمن آلة أن املستقبل عن أوسكار رحيل مراقبو يرى

 
نات  في منتصف السبعي  BBCعلى   Doctor Whoسلسلة حلقات على لمثل هذه السيناريوهات في السفر عبر الزمن، يمكنك االطالع  3

 . (the Fourth Doctor yearsدية )الميال
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 ختتفي حبيث ،للتو وصفها مت واليت الزمن يف معكوس بشكل تسافر يتال ابآللة تصطدم يروهنا
 الوقت. ذات يف منهما كل

 
 مث ومن خاصة(، زمن آلة )وليست عادية صاروخية مركبة إىل الزمن عرب املسافرة تدخل .غودل •

 اخللف إىل تنعطف وال القفزة، سيناريو عكس على أبدا املسافرة ختتفي ال معني. مسار يف تطري
 يف نقطة ىلإ تصل املسافرة فإن ذلك من الرغم على ولكن بتنام، سيناريو يف كما الزمن يف

 نظرية حبسب للزمكان الشاملة البنية إىل يعود وذلك مغادرهتا، لوقت ابلنسبة املستقبل أو املاضي
 االجتاه هبذا مسافرة وتظل الغرب حنو إحداهن فيها تسافر اليت ابلكيفية شبيه هذا العامة. النسبية

 األرض. لسطح نحنيةامل الشاملة البنية إىل عائد وهذا االنطالق، نقطة شرق إىل تصل حىت
 

 رحلة يف عالية بسرعة وينطلق عادية صاروخية مركبة يف الزمن عرب املسافر يدخل .أينشتاين •
 إليه، ابلنسبة مر قد يكون الزمن من قليال مقدارا فإن األرض، إىل يهبط وعندما األرض، حول
 رحلته، بدء منذ األعوام مئات األرض على مر بينما فقط شهور بضعة كرب قد يكون حيث
   اخلاصة. النسبية نظرية حيثيات مع يتوافق وهذا

 
 الزمن عرب سفرا عتربي ال ما

 اثين بعد استيقظ مث ومن عميق، نوم يف وغط ابلتعب شعر أحدهم أن افرتاض على  .النوم •
 الزمن. من قدر أي مير مل إليه ابلنسبة فإنه عاما، عشر

 
 تكون لن إفاقتها عند فإهنا أفاقت، مث ومن سنوات لعدة غيبوبة يف إحداهن كانت إذا .الغيبوبة •

 إليها. ابلنسبة الزمن مبرور شعرت قد
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 مر قد يكون لن فإنه ذلك، بعد استيقظ مث األعوام ملئات أحدهم جتميد مت إذا .العميق التربيد •
 له. ابلنسبة زمن

 
 بناء إعادة مت حيث تفاعلي افرتاضي واقع حماكاة إىل إحداهن تدخل عندما .االفرتاضي الواقع •

 املاضي تفاصيل أدق
 

 يف سيحصل ما أو املاضي، يف حصل ما وشاهد بلورية كرة إىل أحدهم نظر إذا .البلورية الكرة •
 بعرض وتقوم فعال تعمل البلورية الكرة أن ختيل ) الزمن. عرب سفرا يعد ال هذا فإن املستقبل،

 (. املستقبل أو املاضي من لكن املراقبة كامريا مثل الصور
 

 قد كوني رجخي عندماف ساعات، لسبع هناك ظليو هخزانت يف ما أحد لدخي عندما .االنتظار •
 دخوله. لوقت ابلنسبة املستقبل يف ساعات سبع بعد خرج

 
 ألربعة الرحلة وتستمر اإلثنني، يوم مساء الثامنة الساعة أحدهم طائرة تقلع عندما .التاريخ خط •

 اإلثنني. يوم مساء العاشرة الساعة وتصل ساعة عشر
 

 السابقة السيناريوهات تصنيف من يتمكن أن الزمن عرب السفر ملفهوم مقبول تعريف أي على يتعني
 كأحد العميق التربيد تصنيف يتم كأن مفاجآت حصول إىل يؤدي قد وهذا صحيحة، بطريقة

 ينبغي األحوال كل يف ولكن الزمن، عرب السفر ملفهوم مطور لتعريف وفقا الزمن عرب السفر سيناريوهات
 تصنف ال واالنتظار النوم سيناريوهات تظل بينما الزمن، عرب كسفر فيصن غودل سيناريو يظل أن

 كذلك.
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 قدمه الذي التعريف ويعد األدبيات، يف الزمن عرب السفر ملفهوم وايف تعريف أي الواقع يف يوجد ال
 شهرة: أكثرها  ,1976) 145-(6 سلوي
 

 مسافر فأي والزمن، الزمن بني تعارضا حيوي أنه احملتم من ؟الزمن عرب السفر هو ما"  
 ّكليشو ،الوصول ووقت املغادرة وقت بني زمن مر قد يكون ،وجهته إىل يصل مث يغادر

 بني الزمين الفاصل فإن ،الزمن عرب مسافًرا كان إذا ولكن .السفر رحلة مدة الزمن هذا
 نفس بني يفصل أن ميكن كيف .رحلته مدة يساوي ال الوصول ووقت املغادرة وقت

 بني ابلتمييز تكمن اإلجابة ؟خمتلفتان زمنيتان مداتن -لهووصو مغادرته-  احلدثني
 للمسافر الشخصي والزمن ،سأمسيه كما اخلارجي الزمن ،ذاته للزمن خمتلفني مفهومني

 من ساعة تستغرق رحلته أن لنفرتض .يده بساعة تقريبيا ُيقاس الذي ذلك الزمن، عرب
 للزمن ابلنسبة املغادرة بعد ساعة من أكثر يستغرق الوصول فسيكون ،الشخصي وقته

 اخلارجي للزمن ابلنسبة املغادرة قبل يصل أن ميكن أو املستقبل، حنو سافر إذا اخلارجي
 ".املاضي حنو سافر إذا

 
 بني للفرتة متاما مساوية الرحلة مدة تكون حيث االنتظار، سيناريو صحيح بشكل التعريف هذا يستبعد

 األساس. من رحلة توجد ال حيث البلورية الكرة سيناريو يستعد كما الوصول، وموعد املغادرة موعد
 ألنه غودل؛ سيناريو مع مشكلة يواجه ذلك مع ولكنه الدكتور، سيناريو ملقابلاب التعريف هذا يشمل
 مفهوم فإن دل،غو سيناريو يف احلال هو كما منحنية طبيعة ذات للزمكان الشاملة البنية تكون عندما
 أمهيته. يفقد اخلارجي الزمن

 
 و (,Arntzenius ,2006 602) األدبيات يف نصادفه قد الزمن عرب للسفر آخر تعريف يوجد

(26 5, 2011, Wüthrich, and Smeenk)، ما الزمن عرب السفر نأب التعريف هذا يقول 
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 زمنيا يعد وهو الزمكان، يف خط مبثابة قالسيا هذا يف املنحىن ويعد مغلقة، زمنية منحنيات اتباع إال هو
 منها يبدأ اليت النقطة نفس إىل يعود طاملا مغلق وهو مادي، لشيء احلاصلة األحداث ميثل هو طاملا
 غودل سيناريو الزمن عرب ابلسفر اخلاص التعريف هذا يشمل املكان(. يف فقط وليس الزمكان يف )أي

  أينشتاين. سيناريو يشمل ال ولكنه
 
 لدينا يكون أن يكفي حيث املدخل، هذا يف الزمن عرب للسفر مرضي تعريف أي وجود عدم همناي ال

 املشاكل كافة ستولد السيناريوهات وهذه الزمن، عرب سفر سيناريوهات متثل كوهنا يف شك ال حاالت
 مناقشتها. بصدد حنن اليت
 

 ذات الزمن عرب سفر سيناريوهات طرحب -العلمي واخليال والفيزايء، الفلسفة، يف- املؤلفني بعض قام
 أكوان ذات سيناريوهات عن آخرون مؤلفون يتحدث بينما (،1974 ميالند، )مثال زمنيني بعدين

 األخرى األكوان عن مستقل بشكل األبعاد رابعي زمكان من منها كون كل يتكون حيث "متوازية"،
 نسخة إىل السفر كان إذا ما حول سؤاال السيناريوهات هذه تطرح (.1994 ولوكوود، ديوتش )مثال
 النسخة هذه كانت سواء املاضي يف عشناها اليت تلك عن خمتلفة نسخة أي - 2001 عام من أخرى
 أشبه يعد أم الزمن عرب سفر مثابة يعد -مواز كون يف كانت أو الثاين الزماين البعد يف خمتلفة نقطة مبثابة

 كما املشاكل من العديد تولد ال السيناريوهات هذه مثل نفإ حال أية على االفرتاضي. الواقع بسيناريو
 ما هي املشاكل وهذه سنا، أصغر كنا عندما عشناه الذي املاضي ذات إىل السفر سيناريوهات تفعل

 عرب السفر سيناريوهات من األخرى األنواع حول لقوله الكثري لدينا يكون ولن املقال، هذا عليها سريكز
 الزمن.

 
 الزمين التعارض 1.1
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 لويس، يعرفه كما تعريفه حماولة من مباشرة الزمن عرب السفر إمكانية حنو املوجهة االعرتاضات أحد ينبع
 سيناريوهات فإن ،"والزمن الزمن" بني اتعارًض  الزمن عرب السفر يستدعي طاملا أنه يف تكمن فاملشكلة

 أن حيث واحد، عام يف عاما ثالثني الزمن عرب املسافرة تقطع .بساطةب منطقية غري الزمن عرب السفر
 بعمر وهي والدهتال عاما 200 بعد ومتوت والدهتا، اتريخ من عاما 21 بعد عاما 51 يكون عمرها

 األساسي التعريف أن أي بديهية اتتعارض عن عبارة هذه أن هو هنا االعرتاض .وهكذا عاما، 90
 .منطقيا مستحيل ابلتايل وهو ،اتعارًض  يستدعي الزمن عرب للسفر

 
 مستحيل أينشتاين سيناريو اعتبار ستكون نتيجته ألن االعرتاض؛ هذا يف مشكلة وجود من بد ال

 نطاق على كان وإن - رصده ابلفعل مت للمستقبل سفر من يستدعيه وما السيناريو هذا بينما منطقيا،
 (1972b,a Keating, and Hafele) - احلايل نقاشنا على يؤثر ال هذا ولكن للغاية أصغر

 عرب املسافرة تقطعه الذي الزمين املقدار ألن تعارض أي يوجد ال أنه هو االعرتاض هذا على رد أبرز
 تتساوى لكي سبب يوجد ال وابلتايل خمتلفة، مرجعية إلطارات وفقا قياسهما يتم رحلتها ومدة الزمن

 السريع الطريق سلكنا إذا سيدين عن كيلومرتا 800 تبعد ملبورن مدينة أن بقولنا أشبه هذا .املداتن
 ألي وجود ال .الساحل طريق سلكنا إذا سيدين عن كيلومرتا 1200 تبعد الوقت ذات يف سي،يالرئ

 .سواء حد على أينشتاين وسيناريو املثال هذا يف تعارض
 
  املاضي تغيري 1.2 

 تغيري بني جوهراي فرقا هناك أن مالحظة علينا فإن ،"؟الزمن عرب السفر هو ما" سؤال نرتك أن قبل
 بتغيري اجلمعي يالاخل يف الزمن عرب السفر قصص تسمح .فيه التأثري عرب املاضي يف املشاركة وبني املاضي
 عليها نندم أمور فعل من املاضي يف النفس ومنع التأريخ، يف حصلت اليت األخطاء وتصحيح املاضي

 هذه وصف ألن فقط؛ واحد ياضمب منوذج يف منطقية غري تصبح الفكرة هذه لكن .ودواليك مستقبال،
 عيد ليلة منتصف يف مذكراهتا كل الزمن عرب املسافرة حترق أن مثل ،اتعارض يستدعي ذاته حبد احلالة
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 ميالدها عيد ليلة منتصف يف مذكراهتا كل حترق ال الوقت ذات ويف ،1976 عام األربعني ميالدها
 عرب املسافرة وجود بدون األصلية النسخة تكون :املاضي من لنسختني وجود فال ،1976 عام األربعني
 للنظر طريقتان لكن فقط واحد ماض مثة إذ دورا، الزمن عرب املسافرة فيها تلعب الثانية والنسخة الزمن،

 ويسافر سنا أكرب يكون عندما الشخص نظر وجهة من واألخرى الشخص، نظر وجهة من إحدامها إليه،
 حيدث ال ما إحداها يف حيدث كأن بعضها، مع متسقة غري هذه النظر وجهات كانت وإذا الزمن، عرب
 .منطقي غري يكون الزمن عرب السفر سيناريو فإن األخرى، يف
 

 حصلت اليت األخطاء تصحيح يستطيعون ال فهم املتوقع، من أقل الزمن عرب املسافرين حرية أن يعين هذا
 اليوم يف تتحرك مل هذه الغبار ذرة كانت إذا ما يوم يف غبار ذرة حتريك حىت يستطيعون وال التاريخ، يف

 املاضي، يف كامل بشكل للتأثري فاقدون الزمن عرب املسافرين أن يعين ال هذا ولكن املاضي، يف عينه
 على -املبدأ حيث من- قادرون أهنم إال ابلفعل، حتدث مل أمور إحداث عن عاجزين كانوا وإن فهم

 أن ميكن  ولكنهم املاضي، تغيري ميكنهم ال الزمن عرب املسافرين أن أي ابلفعل، حدثت أمور إحداث
  .اآلن هو كما ليبدو املاضي أحداث صنعوا الذين الناس ضمن من يكونوا

 
 بسيناريوهات النماذج هذه تسمح هل ؟متوازية أكواان أو زمنيني بعدين حتوي اليت النماذج عن ماذا

 أحرقت الزمن عرب املسافرة أن قولنا يف تعارض ألي وجود ال أنه املؤكد من ؟املاضي فيها يتغري منطقية
 ،(أ الزماين البعد أو) 1 رقم الكون يف 1976 عام األربعني ميالدها عيد ليلة منتصف يف مذكراهتا كل

 أو) 2 رقم الكون يف 1976 عام األربعني ميالدها عيد ليلة منتصف يف مذكراهتا كل حترق مل وأيضا
 الذي ابملعىن للماضي تغيريا يشمل السيناريو هذا كان إن حول هنا السؤال ويكمن ،(ب الزماين البعد
 ندمنا أمور ارتكاب من أنفسنا ومنع التاريخ، يف حصلت اليت األخطاء تصحيح أي البداية، يف أردانه
 ابلفعل يشمل السيناريو هذا نأب (2010) إنفاغن وفان (2003) غودو ّدعيي .وهكذا الحقا، عليها
 ;6–365 ,1997) مسيث يناقش بينما زمنية، أبعادا حتوي اليت النماذج سياق يف للماضي تغيريا
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 ،تغيري بدون تركه عرب للماضي تفاداي يشمل بل للماضي تغيري أي يشمل ال السيناريو هذا أن (2015
 .خمتلف حنو على األمور جرت حيث منه أخرى نسخة إىل والسفر

 
 
 اجلد مفارقة .2

 مفارقة اسم عليه يطلق ما هو املاضي إىل الزمن عرب للسفر املنطقية اإلمكانية حنو موجه اعرتاض أهم
 .املاضي إىل الزمن عرب السفر ابستحالة يقتنعون العديد املفارقة هذه جعلت حيث اجلد،

 
 اليت اتتعارضال هي مقتل يف الزمن عرب السفر مفهوم تصيب اليت فالرصاصة "

 العودة استطعت لو ماذا" القائل السؤال هو املفارقات هذه على مثال وأبرز ،هايستدعي
 معقدة املفارقات هذه إن ".؟صغريا طفال يزال ال كان حني جدك وقتل املاضي إىل

 أن ابفرتاض هي الالعقالنية الفوضى هذه من للخروج طريق أسهل أن لدرجة وصعب
 Asimov 1995) ".األبد إىل كذلك وسيبقى مستحيل الزمن عرب السفر

[2003, 276–7)] 
 قادرا كنت فإذا املنطقية، املشاكل أنواع من العديد يولد قد املرء ماضي إىل السفر "

 من .املثال سبيل على والدتك قبل والديك قتل استطعت لو فماذا املاضي، تغيري على
 يكون لن هذا ولكن احلرة، اإلرادة مفهوم تعديل عرب املفارقات هذه مثل تفادي املمكن
 قوانني أن تقول واليت الزمين التسلسل محاية حبدسية أمسيها ما صحة ثبتت إذا ضروراي
 (,Hawking ,1992 604) ".الظهور من املغلقة الزمنية املنحنيات متنع الفيزايء

 
 :إحداها وهذه للمفارقة، أشكال عدة هناك
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 إىل العودة الزمن عرب املسافر الستطاع منطقيا مستحيال الزمن عرب السفر كان "إذا
 ذاته قتل وكذلك ،تكتمل أن قبل شديدة غضب نوبة يف الزمن آلة وتدمري املاضي
 الزمن رحلة حلدوث أساسيا شرطا فإن ابلفعل ذلك حدث إن ولكن سنا، األصغر
 قد الزمن رحلة كانت إن أنه أي .حتدث مل الزمن رحلة أن حينها ونستنتج سيزول،
 حتدث، مل أهنا الضروري من وأنه حتدث مل الرحلة أن ونستنتج حتدث، مل فإهنا حدثت،

 تغيري يستطيع ال الزمن عرب املسافر أن هو االعرتاض هذا على التقليدية الردود وأحد
 املسافر حرية فلماذا لمطلوب،ل مصادرة يشكل الرد هذا ولكن الطريقة، هبذه املاضي

 غضب نوبة بتسكني تقوم اليت الغامضة القوة هذه ماهي ؟الشكل هبذا مقيدة الزمن عرب
 (,Smith ,1985 58) "؟املسافر

 
 للمسافرين املمكن من سيكون حدوثه حال ألنه مستحيل املاضي إىل الزمن عرب السفر أن هي الفكرة

 هذه مثل فعل أن نعرف وحنن إخل، أجدادهم، أو سنا، األصغر ذواهتم قتل مثل أمور فعل الزمن عرب
 لن فإنه ممكنا الزمن عرب السفر كان إن ولكن مستحيل، أمر أخرى طريقة أبي املاضي تغيري أو األمور،

 فيها يقف اليت املرحلة إىل ابلوصول لألمور مسحنا إذا .احلدوث من األمور هذه أمام مانع هناك يكون
 لذا احلدوث؛ من املستحيل ملنع أمر أي يبقى لن فإنه حمشو، سالح وبيده جده أمام الزمن عرب املسافر
 إىل الزمن عرب السفر أن أي ،مستحيال املوقف هذا مثل حدوث وجعل هذا، قبل احلد وضع علينا يتعني

 .مستحيال يكون أن جيب املاضي
 
 عرب السفر أن إظهار علينا يتعني فإنه احلجة، هذه وجه يف الزمن عرب السفر إمكانية عن الدفاع أردان إذا

 إىل عادت اليت الزمن عرب املسافرة مينع قد الذي ما لذا مستحيلة؛ أمور فعل إىل ابلضرورة يؤدي ال الزمن
 مرافقني وجود فكرة إىل يلجؤون العلمي اخليال مؤلفي بعض ؟أمامه تقف حني جدها قتل من املاضي

 منطقية قوى وجود فكرة إىل يلجؤون قد أو املاضي، تغيري من الزمن عرب املسافرين مينعون للزمن حراس أو
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 من أنه ذلك من واألهم جبدية، األفكار هذه مثل أخذ الصعب من ولكن التغيري، هذا مثل متنع غامضة
 يعمل الزمين فاملرافق مستحيل، املاضي تغيري أن نتذكر عندما عملها كيفية حول تفاصيل وضع الصعب

 اليت ابلطريقة املاضي حدوث سبب هو الزمن عرب املسافر وجود ولكن يتغري لن املاضي أن ضمان على
 (1976) لويس وقام أفضل، ردا حتوي العلمي اخليال أدبيات فإن احلظ حلسن .البداية من هبا حدث

 اإلجابة ؟مستحيل أمر فعل من الزمن عرب املسافرة سيوقف الذي ما .إليه الفالسفة وتنبيه له ابإلشارة
 ،(150 ,1976) لويس يقول كما ،"شائع لسبب نظرا" املستحيل األمر ذلك فعل يف ستفشل أهنا هي

 وليست إخل، موز، قشرة يف تتعثر أن ميكن أو انتباهها، ضجة تشتت أن أو مسدسها، يعلق أن فيمكن
 السفر فإن لذلك جدها؛ قتل من الزمن عرب املسافرة ملنع الشائعة األمور هذه من ألكثر حاجة هناك

 على مقنع بشكل الرد يتم وابلتايل مستحيلة، أمور حدوث على ينطوي ال املاضي إىل الزمن عرب
 .أعاله االعرتاض

 
 املمكن وغري املمكن 2.1
 تيم يستطيع فهل حمشو، مبسدس جده يواجه الزمن عرب املسافر "تيم" أن فلنفرتض .مشكلة هناك تبقى
 ملنعه، زمين مرافق أي يوجد وال التصويب، يف ماهر أنه حيث نعم، اجلواب فإن جهة من ؟جده قتل

 إخل، الزاند، على الضغط يف يرتدد ولن جده يكره وهو سحري، بشكل ذلك من متنعه لن املنطق وقوانني
 -املاضي تغيري ألحد ميكن وال املاضي، تغيري يتطلب اجلد قتل أن حيث ال، اجلواب فإن أخرى جهة ومن
 قتل تيم يستطيع حيث تعارض فلدينا إذن ،-أصال يولد لن تيم فإن اجلد موت حالة يف أنه ذكر دون
 .مستحيل فهو لذا ؛عارضت إىل يؤدي الزمن عرب السفر أن أي معا، آن يف ذلك يستطيع وال جده

 
 يف تعارضال يتمحور .أعاله انقشناها اليت النسخة وبني اجلد مفارقة من النسخة هذه بني الفرق الحظ

 العودة إبمكانه تيم أن قول عرب احلل وكان جده، بقتل تيم قام إذا سيحصل ما حول السابقة النسخة
 هذه يف أما ،تعارض على الزمن عرب السفر ينطوي ال وبذلك جده، قتل من يتمكن أن دون املاضي إىل
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 األحوال كل يف مفارقة فهناك املاضي، إىل تيم يعود أن مبجرد أييت تعارضال فإن االعرتاض من النسخة
 ذات يف إمكانيتها عدم ويف جلده، تيم قتل إمكانية يف يكمن تعارضفال جده، تيم يقتل مل وإن حىت

 :لويس يقول وكما الوقت،
 

 اللحظة فأحداث ال، اجلواب أن يبدو ؟املاضي تغيري الزمن عرب املسافر يستطيع هل"
 أننا يبدو فإنه ذلك ومع تتغري، أن لألعداد ميكن ال كما متاما تغيريها ميكن ال املاضية

 الزمن عرب املسافر كان وإذا هبا، قمنا إذا املاضي تغيري شأهنا من أبمور القيام نستطيع
 أن ميكن ال فإنه معا، آن يف يستطيع وال لتغيريه أمر فعل يستطيع املاضي إىل العائد
 (,Lewis ,1976 149)  ممكنا". الزمن عرب السفر يكون

 
 حصول إبمكانية القول أن فكرة على يقوم فهو كبري، بقبول املشكلة هلذه لويس قدمه الذي احلل حظي

 من أي -آبخر أو بشكل- السياق حيدد حيث معينة، حبقائق مرهون حصوله أن قول مبثابة ما أمر
 وتدريبه، سالحه، حول حقائق على معتمد أمر 1921 عام جده تيم قتل إن .املهمة هي احلقائق
 لذلك ؛1921 عام ميت مل اجلد كون مثل أخرى حقائق على معتمدا ليس فهو وهكذا، الذهنية، وحالته

 ولكنها معينة، حقائق على يعتمد معني ملفهوم وفقا صحيحة هي "اجلد قتل يستطيع تيم" عبارة فإن
 العبارة تكون حيث واحد ملفهوم وجود ال ولكن أخرى، حقائق على يعتمد آخر ملفهوم وفقا خاطئة

 .املفاهيم يف التباس فقط بل تعارض ألي وجود ال وابلتايل معا، آن يف وخاطئة صحيحة
 

 "اجلد قتل يستطيع تيم" عبارة ألن تعارض وجود بعدم حتاجج حيث آخر، ردا (1996) فيهيلن تقدم
 لفيهيلن ووفقا صحيحة، تكون أن احتمال هناك فليس لويس يقوله ما عكس على أي ببساطة، خاطئة

 قتل تيم حاول إذا " عبارة تكون أن جيب فإنه صحيحة، "اجلد قتل يستطيع تيم" عبارة تكون حىت فإنه
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 هذه فإن لفيهيلن وفقا ولكن صحيحة، "ينجح أن احتمال هناك األقل على أو ينجح سوف فإنه اجلد،
 .بعاملنا صلة أدىن هلا اليت العوامل مجيع يف خاطئة تكون ما دائما العبارة

 
 
 

 احملتملة غري املصادفات 2.2
 جند حيث الشائعة". "األسباب على القائم عليها لويس ورد اجلد مفارقة من األصلية النسخة إىل نعود

 إبمكانية يتعلق ال االعرتاض وهذا (،1987) هورويتش قدمه األفق يف حيوم آخر اعرتاضا الرد هذا يف
 ابحتماليته. ولكن املاضي إىل الزمن عرب السفر

 
 بسبب إما فهذا سواي، متكرر بشكل حيصالن أمرين رأينا فكلما عام، شكلب املرتابطة ابألحداث فلنفكر

 "مبدأ اسم هذا على هورويتش ويطلق كليهما، يسبب اثلثا أمرا هناك أن أو لآلخر، سبب أحدمها أن
 :" V الرتابط

 
 من سلسلة هناك تكون أن إما إذن ،(ب) و (أ) مرتابطان حداثن لدينا كان إذا"

 (أ) من بكل ويتصل منهما األسبق ج احلدث هناك يكون أو بينهما، تصل األحداث
 معكوس طرق مفرتق نرى أن ميكن ال لكننا األحداث، من سلسلتني عرب (ب) و

 أن دون هلما الحق اثلث حبدث متصلني ب واحلدث أ احلدث من كل يكون حيث
 (,Horwich ,1987 97–8) هلما". سابق حبدث متصلني يكوان

 
 يكون قد هذا فإن الثياب، نفس ويرتداين الفصل إىل يذهبان طالبني وجود افرتضنا إذا املثال، سبيل على

 بني تصل مباشرة سببية سلسلة أي توجد وال لذلك، مشرتك لسبب وجود ال أنه أي ،مصادفة حمض
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 هذه كونت أن املمكن من فإنه الدراسي، الفصل طوال أسبوع كل حيصل هذا كان إن ولكن احلدثني،
 ابملرة. حمتمل غري هذا ولكن مصادفة،

 الطالبني كالل يكون كأن مشرتك سبب وجود إىل احلدثني بني الكبري الرتابط هذا مثل عادة نعزو إننا
 واملوضة، األزايء مدونة نفس من األفكار يستقيان كليهما أن أو املالبس، شركة نفس مع رعاية اتفاق

 اآلخر. بتقليد يقوم الطالبني أحد ونيك كأن مباشر سبيب رابط عرب أو
 

 ال هذا فإن أعاله رأينا وكما سنا، األصغر ذاهتا لقتل العائدة الزمن عرب املسافرة حالة إىل اآلن فلنلتفت
 القوى أو الزمنيني املرافقني عرب تفاديه يتم ال تعارضال هذا أن حيث ابلضرورة، تعارض على ينطوي

 نسمة هتب أو الزمن، عرب املسافرة مسدس من الزاند يسقط حيث عادية أحداث عرب وإمنا الغامضة
 وهكذا. موز، بقشرة الزمن عرب املسافرة تتعثر أو مسارها، عن ابلرصاصة وتطيح هواء

 
 األصغر ذاهتا بقتل الزمن عرب املسافرة فكرت كلما التالية: العادية األحداث سلسلة إىل فلننظر اآلن ولكن
 ويسد ابلطريان طائر سيبدأ أو عليها، لالنزالق جاهزة موز قشرة سيسقط منها ابلقرب أحدهم فإن سنا،

 بني ترابط هناك سيكون عام بشكل أي وهكذا. تطلقها، عندما الزمن عرب املسافرة رصاصة على الطريق
 وهذا مثال، املوز قشر كوجود احملاوالت هذه تفشل اليت األمور وبني سنا األصغر الذات قتل حماوالت

 سبب على أو املرتابطة األحداث بني مباشر سبيب رابط على حيتوي ال الذي النوع من سيكون ابطالرت
 لكليهما. مشرتك

 
 سيحصل الزمن عرب السفر فإن لذلك قبل؛ من رأينا كما للغاية اندر الكبري الرتابط من النوع هذا لكن

 دون الدراسي الفصل طوال يوم كل الدوام إىل الثياب نفس طالبان فيها يرتدي اليت املرات عدد بنفس
 اآلخر. يرتديه وما أحدمها يرتديه ما بني سبيب رابط أي هناك يكون أن
 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 17

 

 الطريقة: هبذه هورويتش حجة كتابة إبمكاننا
 .سببية غري كبرية ترابطات نالحظ سوف فإننا احلصول، ممكن الزمن عرب السفر كان إذا .1
 .سببية غري كبرية ترابطات نالحظ أن أبدا احملتمل غري من .2
 . الزمن عرب السفر حيصل أن ابملرة احملتمل غري من فإنه إذن .3
 

 حتماليةال مماثلة حصوله احتمالية نعترب أن جيب ولكننا مستحيال، ليس الزمن عرب السفر أن نستنتج
 وكما متتالية، مرة أللف "نقش" من بدال "كتابة" على واحلصول متساوين وجهني ذات نقدية قطعة رمي

 الزمن عرب السفر فرضية جعل "ميكن هورويتش: الستنتاج مؤيدا (n.7 278 ,1996) برايس يقول
 ولكنه اعتيادي، اختزال جمرد ليس وهذا اعتباطي، بشكل صغرية احتماالت ذات قضااي على تنطوي
 العلم". به يزودان أن ممكن للواقع وصف أقرب
 السفر أن بقوله األوىل املقدمة ينتقد حيث هورويتش، حجة يف املقدمتني كال (1997) مسيث ينتقد

 أن نرى فإننا أخرى وبنظرة بل سببية، غري كبرية ترابطات على ينطوي ال ذاته حبد املاضي إىل الزمن عرب
 مصادفات على تبىن ما دائما سببية غري كبرية ترابطات على تنطوي اليت الزمن عرب السفر اتسيناريوه

 مل كنا وإن حىت أنه بقوله احلجة من الثانية املقدمة مسيث وينتقد حمتملة، غري بدورها هي تكون مسبقة
 وهذا املستقبل، يف أبدا نالحظها لن أننا يعين ال هذا فإن سببية غري كبرية ترابطات مالحظة لنا يسبق

 ستحدث األحداث أن نفرتض فإننا االستقراء، يف املشككني عكس فعلى االستقراء، يف تشكيكا يعد ال
 استبعاد ميكننا ال فإنه ذلك مع ولكن العكس، العتقاد سبب لدينا يوجد مل طاملا مستقبال الكيفية بذات
 يف أبدا احلصول له يسبق مل السبب هذا أن جملرد خمتلف حنو على يبدو املستقبل جيعل معني سبب

 املاضي.
 
 املاضي، يف دائما تشرق كانت ألهنا غدا تشرق أن بد ال الشمس أن بقولك قلق صديق بتهدئة تقوم قد

 أن لالعتقاد يدفعنا معني لسبب توصلت أهنا تقول فلك عاملة دحض الكيفية بذات تستطيع ال ولكنك
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 الثاين، مسيث اعرتاض (120-119 ،2002) ساير يؤيد الليلة. هذه الدوران عن ستتوقف األرض
 احتمالية أن ويستنتج الثاين، االعرتاض مع يتفق ولكنه األول، مسيث اعرتاض (2003) دوي ينتقد بينما

 (2007) غودو ينتقد شبيهة. نتيجة إىل (2003) إمساعيل وتصل صغرية، ليس الزمن عرب السفر
 أرنتزينيوس من كال النقاش يف املسامهني جمموعة تضم ابينم هورويتش، على األول مسيث اعرتاض

 حجة على لالطالع (2000) اني مراجعة وابالمكان (،2.2 ،2011) وفوثريك ومسينك (2006)
 حمتمل. غري الزمن عرب السفر أن تقول اليت هورويتش نتيجة نفس إىل تصل خمتلفة

 
  تفسريها ميكن ال اليت األحداث 2.3 

 يتولد احلل هذا أن جند فإننا هلا، لويس قدمه الذي واحلل اجلد مفارقة من األصلية النسخة إىل ابلعودة
 أبمر القيام حتاول سنا األصغر ذاهتا قتل تريد اليت الزمن عرب املسافرة أن حيث جديد، اعرتاض عنه

 أهنا فلنفرتض أصال. بذلك القيام فيه حاولت الذي عمرال من أصغر عمر يف نفسها قتل وهو مستحيل
 اعرتاض هناك سيكون حينها إبفشاهلا، ستقوم العادية األحداث من سلسلة وأن حماوالهتا، يف ستفشل

 حمتمل. غري أمر هو األحداث من السلسلة هذه مثل حدوث أن يقول
 
 وال غامض أمر هو سنا األصغر اهتاذ قتل يف الزمن عرب املسافرة فشل أن يقول اجلديد االعرتاض إن

 وميكن طبيعي أمر هو ذلك من الزمن عرب املسافرة مينع عادي حدث كل أن حيث تفسريه، ميكن
 يبدو األمر إن التفسري. وصعب غامضا أمرا يصبح متكرر بشكل األحداث هذه تتايل ولكن تفسريه،
 أي وجود بدون ولكن تريد، ما فعل يف احماوالهت إلفشال الزمن عرب املسافرة ضد حتاك كبرية كمؤامرة
 من كبرية حرية يف جيعلنا مما سحرية، قوى املنطق ميلك وال ابلزمن، تتحكم كائنات هناك فليس متآمرين،

 ملرة احملاولة حال يف انجعا يكون قد لويس يقدمه الذي احلل "إن (:52 ،1997) ريغز يقول أمران.
 إمساعيل وتقول احملاولة"، كرر حال يف املتواصل تيم فشل سبب تفسري ميكنه ال ولكنه فقط، واحدة

 مبجرد ولكن متماسكا، سيكون التفسري فإن حدة، على حماولة كل أخذان "إذا :(308 ،2003)

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6/
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 متماسك غري التفسري هذا اعتبار احملتم من سيصبح فإنه مجيعها وفشلها سواي احملاوالت جملموع أخذان
 وكارول (،21-119 ،1987) وهورويتش (،7-366 ،1964) غوروفيتز على أيضا اطلع ابملرة".

(2010، 86.) 
 

 أبن القائل االعرتاض على الزمن عرب السفر إمكانية عن املدافعون يقدمها اليت الردود من نوعان هناك
 (70 ،2016) وكوليفان ابرون يتفق تفسري. هلا وليس غامضة أحداث على ينطوي الزمن عرب السفر

 جده قتل يف تيم فشل قبيل من احملاوالت لفشل السبيب ابلتفسري االكتفاء أن قوهلم يف ضنياملعرت مع
 -ذلك إىل وابإلضافة - أنه حياججون املقابل يف لكنهم كاف، غري أمر هو موز قشرة يف تعثره بسبب

 جده تلق يف تيم حماوالت فشل يفسر "ما احملاوالت: لفشل سبيب وغري منطقيا تفسريا يقدم لويس فإن
 من مينعه تعارضال عدم قانون ألن جده قتل يف يفشل تيم فإن وابألخص ابملنطق، يتعلق ما أمر إذن هو

 السبب الواقع ففي وهم، جمرد هو األحداث تفسري على قدرتنا عدم أن (2017) مسيث حياجج ذلك".
 السيناريو هذا أن هو سنا األصغر ذاهتا قتل من الزمن عرب املسافرة فيه تنجح سيناريو وجود مينع الذي

 على تكون ولكن العشرين عمر يف الزمن عرب املسافرة متوت أن على ينطوي فمثال ذاته، مع تعارضي
 توجد فال ،تعارضامل السيناريو هذا يكون لن فإنه سيحصل ما كان أاي إذن األربعني. عمر يف احلياة قيد

 تفسري أي لتقدمي حىت داعي ال ولذلك اولته؛حم يف تفشل أال الزمن عرب للمسافرة إمكانية أي حرفيا
 ابملرة. حمري غري الفشل هذا فإن وابلتايل التفسري، هذا مثل لوجود إمكانية أي توجد وال لألمر، موضوعي

 
 السببية .3

 القسم هذا ويف السببية، خبصوص لالهتمام مثرية أسئلة املاضي إىل الزمن عرب السفر سيناريوهات تولد
 .األسئلة هذه من لسؤالني نتطرق سوف

 
  املعكوسة السببية 3.1
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 عرب السفر ولكن مستحيل، املاضي تغيري أن وحاججنا فيه، التأثري وبني املاضي تغيري بني وميزان سبق
 على مثاال املاضي يف التأثري يعد .فحسب فيه التأثري على بل تغيريه على ينطوي ال املاضي إىل الزمن

 السببية مفهوم أبن حاججوا أن لفالسفة سبق ولقد النتائج، األسباب تسبق حيث املعكوسة السببية
 الكالسيكية احلجة "اخلداع حجة" تعد .مشاكل من يعاين األقل على أو كذلك، مستحيل املعكوسة

 احلدث يسبب الذي أ احلدث بني الرتابط تفكيك حماولة على وتقوم املعكوسة، السببية مفهوم ضد
 وأيضا ب، فيها حيدث مل اليت احلاالت يف أ إحداث حماولة عرب الرتابط تفكيك ويكون ب، منه األسبق
 وحدث احملاوالت هذه جنحت وإذا ابلفعل، ب فيها حدث اليت احلاالت يف احلدوث من أ منع حماولة

 ب، حدوث يسبقه أن دون متكرر بشكل أ حدث وأيضا أ، حدوث يتبعه أن دون متكرر بشكل ب
 غري احملاولة كانت إذا املقابل، يف .ب للحدث سببا يكون أن ميكن ال أ احلدث  أن  يعين هذا فإن

 يسبقه مل عندما أ إحداث من نتمكن ومل ب، حدوث بعد أ حدوث منع من نتمكن مل إذا أي- انجحة
 تستوجب .العكس اعتبار من بدال أ، للحدث سبب هو ب احلدث أن حينها حناجج أن ميكننا فإنه ب،

 احلدث فيها يكون اليت احلاالت يف استخدامها ميكننا ال وابلتايل أ، ابحلدث متكررا تالعبا اخلداع عملية
 حصل قد ب احلدث كان إن نعرف أن منا تستلزم العملية فإن وكذلك للتالعب، أو للتكرار قابل غري أ

 ميكننا ال اليت احلاالت يف اخلداع عملية استخدام ميكننا ال فإنه وابلتايل أ، ابحلدث التالعب قبل ال أم
 أ احلدث حصول عدم أو حصول قبل ال أم حصل قد ب احلدث كان إذا ما معرفة فيها

(1964 Dummett,.)السببية حاالت من للعديد كافيا فراغا الثالث الثغرات هذه سترتك 
 على فيها اخلداع عملية إجراء ميكن ال ألنه عليها االعرتاض اخلداع حلجة ميكن ال اليت املعكوسة
 فك يف جنحنا إذا أي ؟اخلداع عملية إجراء فيها ميكن اليت احلاالت خبصوص ماذا ولكن اإلطالق،

 على أو ب، احلدث يسبب أ احلدث أبن القائل االدعاء زيف أثبتنا وابلتايل ب، و أ احلدثني بني الرتابط
 حماوالت فشل حال يف لكن (.حالة كل تفاصيل على يعتمد هذا أن حيث) إبضعافه قمنا تقدير أقل

 العكس، من بدال أ للحدث سببا يكون إن جيب ب احلدث أن ابلضرورة ذلك على يرتتب ال فإنه اخلداع
 انجعا بديال أ احلدث يسبب ب احلدث أن اعتقادان ابلفعل يكون وقد املعني، املوقف على يعتمد فهذا
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 االعتقاد هذا أن لالعتقاد يدفعنا سبب من هناك ليس ولكن ب، احلدث يسبب أ احلدث أن العتقادان
 اتريخ يسبق لتاريخ تعود جريدة يف صورتك أرى أنين فلنفرتض املثال سبيل على .دائما األفضل هو

 عرب املقبلة رحلتك خداع مبحاولة أقوم حينها املستقبل، من وصولك عن تقرير ابلصورة ومرفق مولدك،
 الرعب قصص وتزيدك الزمنية، آلتك عن بعيدا لدفعك أسرع أان بينما موز بقشرة أتعثر ولكنين الزمن،

 فلنفرتض أيضا .وهكذا عنها، ثنيك من بدال رحلتك إمتام على إصرارا الزمن عرب السفر عن أرويها اليت
 يف هناك إىل تذهب أجعلك أن أحاول اآلن وأان أمس، يوم سيدين مدينة يف تكن مل أنك أعلم أنين

 صحي، صرف منهل يف وأسقط برق، صاعقة تصيبين ذلك من أمتكن أن قبل ولكن الزمنية، آلتك
 لكن املستقبل، من سفرك يسبب املاضي إىل وصولك أن ليس ابلطبع ؟هذا كل يثبته الذي ما .وهكذا

 إىل الزمن عرب السفر يشمل أنه على جيري ما وصف لنا املكن من أنه يبدو فإنه حالة كل لتفاصيل وفقا
 هناك سيكون األقل على فإنه الكيفية، هبذه جيري ما وصف نستطع مل وإن املعكوسة، والسببية املاضي
 يتكرر أن يصدف اليت اخلداع حماوالت من ببساطة انبعا التفسري يكون ولن احلالة، عن أخرى حقائق
 .فشلها

 
 السببية احللقات  3.2
 من األشياء تظهر حيث السببية احللقات وجود إمكانية يبدو ما على املاضي إىل الزمن عرب السفر يتيح

 آلة بسرقة يقوم الزمن عرب مسافر ختيل إبمكاننا فمثال حمسوسة، مجادات األشياء هذه تكون وقد العدم،
 هناية يف املتحف لذات الزمن آبلة يتربع مث ومن الزمن عرب برحلة يقوم كي منه قريب متحف من زمن

 تكون فهي الزمن، آللة حقيقي صانع هناك يكون ال فإنه احلالة هذه مثل ويف املاضي، يف أي الرحلة
 عرب مسافرة ختيل إبمكاننا فمثال املعلومات، السببية احللقة تشمل أن ميكن وأيضا فحسب، موجودة

 ابلنظرية املسافرة معرفة يف سببا هذا ويكون سنا، األصغر لذاهتا الزمن عرب السفر نظرية بشرح تقوم الزمن
 تتعلق السببية احللقات تكون قد وكذلك سنا، األصغر لذاهتا لشرحها املاضي إىل وتعود تكرب عندما

 سنا األصغر ذاته يقابل وعندما سنا، األصغر ذاته يزور الزمن عرب مسافر ختيل إبمكاننا فمثال ابألفعال،
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 هذه يف حصل هذا أن عندها ويدرك غريب، زائر من أنفه على تلقاها كان لكمة بوضوح فجأة يتذكر
 وهلذا ستحصل اللكمة أن يعلم كان ألنه ؟بذلك قام ملاذا .سنا األصغر ذاته بلكم يهم مث ومن املقابلة،

 من هو الواقع يف ألنه سيحصل مبا يعلم كان فقط ولكنه سنا، األصغر لذاته توجيهها عليه أبن أحس
 .فعله

 
 إذا املاضي إىل الزمن عرب السفر ابستحالة وابلتايل السببية، احللقات وجود ابستحالة أحدهم يعتقد قد

 الزمن عرب السفر يستدعي هل أوال هنا، هلما التطرق جيب أمران هناك .سببية حلقات يستدعي كان
 الزمن عرب السفر كان إذا ما حول سؤاال (148 ،1976) لويس يطرح ؟سببية حلقات على املاضي إىل
 ،"متأكدا لست" ببساطة بقوله السؤال هذا على وجييب سببية، حلقات على ينطوي ما دائما املاضي إىل

 اإلجابة عن (130 ،2004) هانلي يدافع بينما بنعم، السؤال هذا على (131 ،1998) ميلور جييب
 املعكوسة، والسببية املاضي إىل الزمن عرب السفر من كل على ينطوي الزمن عرب سفر سيناريو ختيل عرب بال

 على جييب أيضا ولكنه هانلي، سيناريو (2009) مونتون ينتقد ة.سببي حلقات على ينطوي ال ولكنه
 .خمتلفة مضادة أمثلة تقدمي خالل من وذلك ،بال السؤال

 
 على االعرتاض ميكن أو مستحيلة السببية احللقات كانت إذا ما هو له التطرق ينبغي الذي الثاين السؤال

 رئيسان ردان وهناك للتفسري، قابلة غري السببية احللقات أن يقول االعرتاضات أحد .ما بطريقة وجودها
 أن ينكر ولكنه للتفسري، قابل غري السببية احللقات مفهوم أن األول الرد يتفق االعرتاض، هذا على

 للتفسري، قابل غري السببية احللقة مفهوم كون مع يتفق (149 ،1976) فلويس  مشكلة، هذه تكون
 أن أي الرتيتيوم، لذرة اإلشعاعي التحلل أو الكبري االنفجار بتفسري أشبه التفسري هذا أن يقول ولكنه

 طلب إذا نهأب (263 ،2012) ماير يّدعي السياق نفس ويف مستحيال، ليس ولكنه غريب التفسري
 وليس السؤال طرح الذي الشخص على يقع سوف اللوم" فإن ككل، السببية للحلقة تفسريا أحدهم

 احللقات كافة أن إنكار هو (,Hanley ,2004 5§) الثاين الرد أما ".اإلجابة على عجزان على
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 (12 الفصل ،1998) ميلور يقول كما السببية للحلقات يوجه اثن اعرتاض .للتفسري قابلة غري السببية
 األحداث هذه حصول مرات عدد مع تتوافق ال السببية احللقة يف األحداث حصول احتمالية أن هو

 ميلور اعرتاض أن (2001) دوي و (2001) بريكوفيتز من كل وحياجج الكبرية، األعداد لقانون وفقا
 .السببية احللقات وجود استحالة إثبات يف يفشل

 
 
  والتغري الزمن .4

 السفر موضوع يف املعاصرة لألدبيات أسس من أول هو [(1990a] 1949)  غودل أن اعتبار ميكننا
 على حتوي العامة النسبية أينشتاين لنظرية مناذج قدم أنه حيث والفيزايء، الفلسفة من كل يف الزمن عرب

 مواضيع على إليها توصل اليت النتائج تبعات مصاحبة حبثية ورقة يف غودل ويناقش مغلقة، زمنية منحنيات
 طيلة الزمن عرب السفر أدبيات ركزتو ،(1949a Gödel [1990b]) الزمن فلسفة يف عامة

 عرب السفر (احتمالية أو) إمكانية على االعرتاضات على كبري بشكل ذلك تلت اليت عاما اخلمسني
 ميتافيزيقا يف عامة ومواضيع الزمن عرب السفر بني تربط اليت ابلصالت االهتمام جتدد مؤخرا لكن الزمن،
 .القسم هذا يف املواضيع هذه لبعض ونتطرق والتغري، الزمن

 
 فلنتدبر الزمن، عرب السفر مفهوم مع عالقاهتا نناقش أن قبل امليتافيزيقية املواقف بعض توضيح علينا بداية
 :السؤالني هذين

 الدرجة؟ بذات حقيقيون واملستقبل واحلاضر، املاضي، هل .1
 ؟موضوعي حاضر هناك وهل للزمن، مرور أو موضوعي تدفق من هناك هل .2
 

 يعترب موقف "فاألبدية " األول، السؤال على إجابتنا على بناء امليتافيزيقية املواقف بعض تسمية إبمكاننا
 تعد بينما متاما، كاحلاضر حقيقيان وأحداث أشياء من حيواين مبا واملستقبل املاضي الزمن من كال أن
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 اآلنية" وأما احلقيقي، فقط هو وأحداث أشياء من حيويه مبا احلاضر الزمن أن يعترب الذي املوقف "اآلنية"
 .فال املستقبل أما حقيقيان واحلاضر املاضي أن يعترب الذي املوقف فهي "واملاضوية

 
 أي بنعم، جتيب "أ - فنظرية" الثاين، السؤال على إجابتنا على بناء املواقف بعض تسمية أيضا إبمكاننا

 ،(اآلن بعد) ومستقبل ،(اآلن) وحاضر ،(اآلن قبل) ماضي إىل تنقسم واألحداث يسري الزمن أن
 حركة من ينبثق املوضوعي الزمن فتدفق إلدراكنا، مسات جمرد توليس للواقع، موضوعية مسات اومجيعه
 أنه لتقول ذلك ب-النظرية تنفي بينما املستقبل، حنو املاضي من الزمن يف املوضوعية اآلنية اللحظة
 أن إال الزمن، تدفق وخنترب واملستقبل، املاضي عن خمتلف بشكل اآلنية اللحظة خنترب أننا من ابلرغم
 السمات هذه يعكس بشكل للواقع موضوعية مساات ملالحظتنا عائدا هذا يكون أن تنفي ب - النظرية
 إلدراكنا، مستني حمض مها بل للواقع، موضوعيتني مستني ليستا اآلنية واللحظة الزمن فتدفق دقيق، بشكل

 :الزمن ميتافيزيقا يف النظرايت هذه إىل الوصول ميكننا فإنه السؤالني كال على إجابتينا دمج وعرب
 
 ب - النظرية + األبدية :الكتلة كون نظرية •
 أ - النظرية + األبدية :املتحركة الضوء بقعة نظرية •
 أ - النظرية + اآلنية :احلاضرية النظرية •
 أ -النظرية + واملاضوية اآلنية :املتزايدة الكتلة نظرية •
 

 األشياء حول النظرايت بعض سنستعرض واآلن ذاته، حبد الزمن حول النظرايت بعض هذه كانت
 األشخاص، أن الثالثة األبعاد نظرية تعترب خالله، وتتغري الزمن يف توجد اليت األشياء أي الزمنية،

 تنظر عندما فإنك النظرية هذه وحبسب األبعاد ثالثية كياانت هي األخرى الزمنية واألشياء والطاوالت،
 أنه أي أخرى، مرة كامال شخصا سرتى فإنك غدا النظر كررت وإذا كامال، شخصا ترى فإنك املرآة يف

 يكونون اليت اللحظة يف كامل بشكل األخرى الزمنية األشياء أتيتو األشخاص حيضر ؛النظرية هلذه وفقا
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 الزمنية األشياء من وغريها والطاوالت، األشخاص، أن األربعة األبعاد نظرية ترى بينما فيها، موجودين
 تراه ما فإنك النظرية، هلذه ووفقا واحد، زمين وبعد مكانية أبعاد ثالثة يف متتد األبعاد، رابعية كياانت

 عندما وغدا ،(أنت أي) الشخص هلذا األبعاد ثالثي زمين جزء جمرد بل كامال شخصا ليس املرآة يف
 .خمتلفا زمنيا جزء سرتى فإنك أخرى مرة املرآة يف تنظر

 أخرى، حلظة حتني حني موجودا وبقي ما، حلظة يف موجودا كان إذا الزمن عرب يدوم شيئا أن فلنفرتض
 الزمن، عرب تدوم األشياء بعض أن األربعة األبعاد نظرية ومناصرو الثالثة األبعاد نظرية مناصرو يتفق

 الثبات عرب تدوم األشياء فإن الثالثة األبعاد نظرية ملناصري وفقا الدميومة، هذه كيفية يف خيتلفون ولكنهم
 كل يف كلي بشكل حاضرة تكون ألهنا ؛2ز اللحظة حىت 1ز اللحظة من تدوم األشياء أن أي الزمين،

 عرب تدوم األشياء أن األربعة األبعاد نظرية مناصرو يقول بينما بينهما، حلظة كل ويف 2ز و 1ز من
 كل يف زمنية أجزاء متتلك عندما 2ز اللحظة حت 1ز اللحظة من تدوم األشياء أن أي الزمين، االمتداد

 بني واجلمع واحلاضرية، الثالثة األبعاد نظرية بني اجلمع يتم ما عادة .بينهما حلظة كل ويف 2ز و 1ز من
 .أخرى مواقف بني للجمع إمكانية ابلطبع هناك تبقى ولكن الكتلة، كون ونظرية األربعة األبعاد نظرية

 
 

 والزمن الزمن عرب لسفرا 4.1
 ملعادالت حلول وجود أدق بشكل -الزمن عرب السفر احتمالية أن [(1990a] 1949) غودل يّدعي
 آخر مبعىن أي ب، -النظرية تبين إىل تقودان -مغلقة زمنية منحنيات حتوي العامة النسبية لنظرية الفراغ
 تقودان حجة ابستعراض لدغو يبدأ موضوعي، حاضر أو للزمن موضوعي تدفق ألي وجود ال أنه اعتبار

 جمال ال حيث اخلاصة النسبية يف نسبيا يغدو التزامن فمبدأ ب، -النظرية إىل اخلاصة النسبية نظرية من
 النسبية نظرية سياق يف تتداعى احلجة هذه أن النظر يلفت مث ومن للحاضر، موضوعي تتابع لوجود
 بعدها غول يقرتح للحاضر، موضوعي مفهوم بوجود تسمح العامة النسبية مناذج يف املادة ألن العامة؛
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 ممكن للحاضر املوضوعي التتابع مفهوم يكون ال حيث (1990b 1949a Gödel]) بديال منوذجا
 .مغلقة زمنية منحنيات حيوي الذي النموذج ذات هو وهذا الوجود،

 وجود من انطالقا كوننا يف للزمن موضوعي تدفق وجود بعدم استنتاجنا كيفية قضية أخريا يتناول كما
 حني يف أنه الرئيسي رده وكان  املوضوعية، احلاضر حلظات من لسلسة فيه وجود ال حمتمل كون ضحم
 املادة ترتيب على يعتمد للزمن موضوعي تدفق وجود أن افرتضنا إذا واضح تعارض هناك  يكون لن أنه

 .مرض   غري سيكون -ذلك من الرغم وعلى- االفرتاض هذا أن إال ،العامل يف وحركتها والطارئ املعني
 تدفق وجود عدم فكرة على اعرتض فالبعض رئيسيني، نوعني من غودل اعرتاض على الردود وكانت

 أيًضا: انظر (،,Savitt 2005) ذلك على األمثلة )من الزمين غودل منوذج يف للزمن موضوعي
(1994 2005, Savitt,))، خلص اليت النتائج بني الربط غودل حماولة على آخرون اعرتض بينما 

 على لالطالع ؛(Earman ,1995 197–200)احلقيقي كوننا يف وتبنيها الزمين منوذجه يف إليها
 (.3.4§ ,2005) بيلوت انظر إيرمان، على جزئي رد
 

 سبق ولقد غودل، منوذج يف للزمن موضوعي تدفق وجود عدم فكرة على اعرتض البعض فإن قلنا كما
           :سؤالني طرحنا أن
 ؟القدر بذات حقيقيون واملستقبل واحلاضر املاضي هل .1
 ؟موضوعي حاضر هناك وهل للزمن، مرور أو موضوعي تدفق هناك هل .2
 

 مسيث غودفري يكتب حيث األول، السؤال على اآلن فلنركز لكن الثاين، ابلسؤال غودل حجة ترتبط
 كون منوذج ذاته هو الزمن عرب السفر مفهوم عليه يرتكز الذي امليتافيزيقي البناء" نأب (72 ,1980)

 الزمان يف ممتدا العامل يكون النموذج هذا ويف ،(املدخل هذا يف ووصفناها سبق كما األبدية أي) الكتلة
 اليت املشكلة تلك - التحليل مشكلة حول ورقته يف (67 ,1980) هاريسون ويرد ،"املكان يف كما
  :احلجة هي وهذه ،(الكتلة كون) الطرح هذا تؤيد حجة حيبذ أنه - عليها ردا مسيث غودفري ورقة تعد



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 27

 

 
 موجودة الرحلة وجهة تكون أن الزمن عرب السفر إلمكانية األساسية الشروط من إن

 املاضي على يتعني فإنه املستقبل أو املاضي إىل السفر أردان إذا أنه يعين وهذا ابلفعل،
 (,Grey ,1999 56) .ما حد إىل حقيقيني يكوان أن املستقبل أو

 
 الرحلة، انطالق حلظة يف موجودة تكون أن الوجهة على يتعني ال هنأب (5–442 ,2000) دوي يرد
 كيلر حياجج بينما األبدية، غري النظرايت مع يتوافق وهذا الوصول، حلظة يف فقط الوجود عليها يتعني بل
  احلاضرية، نظرية مع متوافق الزمن عرب السفر نأب (338 ,2001) نيلسون و

 (املدخل هذا يف استخدمناه الذي املصطلح وفًقا ،األبدي أي) األبعاد رابعي فالسفر
 املثال سبيل على مناسبة، أوقات يف مناسبة أحداث حتصل عندما يتحقق الزمن عرب

 ذاكرة مع الظهور يعاودون مث ومن وخيتفون، الزمن آالت أشخاص فيها يركب أحداث
 أن احلاضرية نظرية ملناصري ميكن لكن .ذلك إىل ماو الزمن آلة ركوب ذكرى تشمل

 من األقل على أو نفسه، الوقت يف حتصل اليت األحداث من النمط ذات يفرتضوا
 اآلن، حتصل أو حصلت، أو ستحصل، أحدااث احلاضري النموذج يشمل أن املمكن

 "جينيفر" ختتفي أن الزمن عرب األبعاد رابعي للسفر يكفي كان وإذا املناسبة، األوقات يف
 رحلتها، عن مناسبة ذكرايت مع 1985 عام الظهور تعاود مث ومن ،2054 عام

 عام ختتفي سوف جينيفر أن الزمن ربع احلاضري للسفر الكايف من يكون ال ملاذا فإذن
 .رحلتها عن مناسبة ذكرايت حاملة 1985 عام ابلفعل ظهرت أن بعد ،2054

 
 الزمن عرب السفر مفهوم مع احلاضرية نظرية مةءموا يف مشكلة هناك تزال ال أنه (2005) سايدر يرد

 الشخصي الزمن مفهومي بني تشابه هناك يكون أن يتطلب لويس مفهوم ألن س؛لوي يضعه كما
 على أكثر لالطالع .احلاضرية لنظرية وفقا ممكن غري التشابه هذا مثل لكن اخلارجي، والزمن للمسافر
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 عرب السفر مفهوم مع تتوافق - أ-النظرية أشكال من وغريها - احلاضرية كانت إذا ما حول املناظرة
 ميلر وانظر التوافق، تؤيد حلجج (2014) هول و ،(2012) دانيلز و ،(2003) مونتون انظر الزمن،

 .التوافق عدم تؤيد حلجج (2010) هيلز و ،(2008) وميلر ،(2005) سليرت و ،(2005)
 
 والتغري الزمن عرب السفر 4.2 

 وأيضا ،(الكيان ذات الكالمه -متطابقان ص و س أن أي) ص = س كان إذا فإنه ليبنز قانونل وفًقا
 وبني املنطق مبادئ بني تضاد يبدو ما على حينها يكون متاما، اخلواص بنفس وص س من كل يتمتع

 الشخص يبقى فإنه آخر، وقت يف ومسينا األوقات أحد يف حنيفا "بيل "كان إذا .تتغري األشياء أن حقيقة
 آن يف هبا يتمتع وال النحافة خباصية يتمتع (بيل) الشخص ذات أن إشكالية يطرح هذا ولكن نفسه،

 فوفقا خمتلفة، طرق عرب املشكلة هذه على األربعة األبعاد ونظرية الثالثة األبعاد نظرية مناصرو يرد .معا
 أجزاء وإمنا ابلنحافة، يتسم الذي هو (األبعاد رابعي الكيان) بيل ليس األربعة األبعاد نظرية ملناصري

 لكيان وجود ال إذن ابلنحافة، تتسم ال أخرى زمنية أجزاء أيضا هناك املقابل ويف بيل، من معينة زمنية
 عدة هناك فإن الثالثة األبعاد نظرية ملناصري ابلنسبة .معا آن يف هبا يتسم وال ابلنحافة يتسم واحد

 خواص فقط هناك بل ،"النحافة" مثل حبتة خواص وجود إنكار هو أحدها اتباعها، إبمكاهنم خيارات
 وبيل 1ز اللحظة يف بيل فإن احلالة تلك ويف ،"ز الزمنية اللحظة يف حنيف" كقولنا معني، لزمن ابلنسبة

 ألي وجود وال اللحظتني، كال يف كامل بشكل حاضرا يكون وبيل ،الكيان نفس يكوانن 2ز اللحظة يف
 اللحظة يف النحافة" خباصية بيل يتسم بل معا، آن يف هبا يتسم وال الكيان هذا هبا يتسم واحدة خاصية

 ".2ز اللحظة يف النحافة" خباصية يتسم ال بينما "1ز
 

 ليس املسافر أن ولنفرتض ز، الزمنية اللحظة يف سنا األصغر ذاته يقابل الزمن عرب مسافرا أن فلنفرتض
 السيناريو هذا مع التعامل األربعة األبعاد نظرية مناصرو يستطيع .سنا األصغر ذاته عكس على حنيفا
 األبعاد، رابعي الكيان لنفس األبعاد ثالثيي خمتلفني جزئني لدينا فإن السابق املثال يف فكما سهولة، بكل
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 نظرية مناصرو يواجه املقابل يف .هبا يتسم ال اآلخر بينما "النحافة" خباصية يتسم اجلزئني هذين وأحد
 تعارض هناك يزال ال فإنه الزمن، إىل نسبية اخلواص ابعتبار قمنا إذا حىت ألنه مشكلة؛ الثالثة األبعاد

 .معا آن يف هبا يتسم وال "ز اللحظة يف النحافة" خباصية يتسم "بن" الزمن عرب املسافر أن حيث من
 اخليارات أحد اإلشكال، هذا مع للتعامل الثالثة األبعاد نظرية ملناصري متوفرة خيارات عدة هناك توجد

 الزمن عرب للمسافرين الشخصية لألزمنة ولكن اخلارجي الزمن إىل ليس نسبية اخلواص اعتبار هو
(5–434 1975, Horwich,)، املواقع إىل نسبية اخلواص ابعتبار يتمثل ذلك آخر خيار وهناك 

 ,2001) سايدر ينتقد (.الزمكان نقاط إىل نسبية ببساطة أو) الزمنية اللحظات إىل ابإلضافة املكانية
 متوافق غري الزمن عرب السفر أن ويستنتج ،(كذلك أخرى خيارات ينتقد كما) اخليارين كال (6–101

 كذلك (2006) ميلر وترد سايدر، حجة على (2004) ماركوزاين يرد بينما الثالثة، األبعاد نظرية مع
 إضعاف إىل (2007) غيلمور يسعى .الثبات نظرية مع متوافق الزمن عرب السفر أن حبجة سايدر على

 (2005) ساميون وحيدد الزمين، االمتداد نظرية ضد مماثلة حجج بناء عرب الثبات نظرية ضد احلجة
 آخرون يقّدم ،أخريا .النتيجة نفس إىل تصل خمتلفة حججا يقدم ولكنه سايدر، حجج يف ثغرات عدة

(2007 Robson and Effingham) (2011 Benovsky,) جديدة حججا كذلك 
 .النتيجة ذات إىل تصل

 
 الزمن؟ عرب املسافرون هم أين .5

 وإليكم تفسريه، ميكن وال حمتمل غري وأ ،مستحيل أمر الزمن عرب السفر أن نتيجة إىل تصل حجًجا رأينا
 عرب السفر كان فإذا مستقبال، حيدث لن املاضي إىل الزمن عرب السفر أن إلثبات هتدف أخرى حجة
 احلجة هذه .منهم أاي  رن مل لكننا الزمن، عرب املسافرين ابلفعل رأينا لكنا ،وقت أي يف سيحدث الزمن

 زاروا قد الزمن عرب مسافرون يكون أن قاطع بشكل النفي إبمكاننا يكون ال رمبا البداية ففي ضعيفة،
 اإلمكانية مع متوافًقا يزال ال هذا فإن ،ذلك يفعلوا مل أبهنم التسليم مع حىت ولكن ،ابلفعل األرض

ا أو للغاية مكلًفا الزمن عرب السفر يكون قد فأوال املاضي، إىل الزمن عرب للسفر املستقبلية  أو صعبً
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 مثرية التاريخ من احلالية الفرتة تكون ال قد فإنه التقنية تتوفر وعندما  جًدا، اندر آخر لسبب أو خطرًيا
ا الزمن، عرب املسافرين أولوايت قائمة على جيعلها بشكل لالهتمام  املقرتحات وابلفعل - حتتوي قد واثنيً
 خالل من يعمل الوراء إىل الزمن عرب السفر - املفهوم هذا على حتتوي الفيزايء أدبيات يف املوجودة

 هذه يف املاضي إىل الزمن عرب السفر يصبح أي املستقبل، يف ابلكامل يقع مغلق زماين منحىن إنشاء
ا احلالة  إنشاء فيه مت الذي الزمن من أبكر زمن إىل السفر لكن ،مغلقة زمانية منحنيات إنشاء بعد ممكنً

 .ممكنا غري يكون املغلق الزماين املنحىن
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