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1 Faye, Jan, "Backward Causation", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/causation-backwards/>. 
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يف حاالت السبب والنتيجة    تزامن   يفالسمة املشرتكة لعاملنا    إذ تظهر  ، السببية الرجعية  سمى أحيانا ت  
نا نواجه فهمنا الطبيعي للسببية لدرجة أن    هايفرتض  ميزة    ذه ه و   ، اا زمني  نتيجته حيث يسبق السبب    ،كافة  السببية
د ك تؤ   ذات األثر الرجعي فكرة السببية    خمتلف. ومع ذلك، فإن    على حنو  كبرية يف ختيل األشياء   صعوبةا   اا حدسي

فيها السبب    يسبققد تكون هناك حاالت  و الرتتيب الزمين للسبب والنتيجة جمرد ميزة عرضية  يكون  فكرة أن  
حاالت   توجد أي    ؛لسببية العاديةكون منعكساا ابلنسبة ليللسبب والنتيجة    الزمينولكن الرتتيب    ،سببياا   هنتيجت
 .ليس سببياا و ،  اا زمني  اسببه  النتيجةفيها  سبق  قد ت

يرتبط هذان املفهومان إذ    ، فكرة السفر عرب الزمنو   ذات األثر الرجعي ال ينبغي اخللط بني فكرة السببية  و 
سببية   حلقةيتضمن  السفر عرب الزمن    أن    خيتلفان يف املاضي. ومع ذلك،    يف  اا التأثري سببي  يةنامك اعلى    هماقاتفاب

السببية من جانبها أن حتدث إال يف   ةحلقلل  ال ميكنو ذلك.    تتضمنال    ذات األثر الرجعيالسببية    يف حني أن  
قد حتدث   ذات األثر الرجعي اليتالسببية  على خالف  ذلك  و   ، ةمغلق  يةزمنفيه املرء منحنيات شبه    ميتلك   كون  

الذي يشارك يف   (S) بعبارة أخرى، سيحافظ النظام العادي  و .  مغلقة  زمنيةال توجد فيه منحنيات شبه    يف عال  
الرتتيب   على  الزمن  على    الزمين السفر عرب  وسيحافظ  ذاتهأثناء سفره،  الزمن  خالل رحلته أبكملها   معىن 

 (S)  ذاته  لتحرك يف اجتاه عقارب الساعة(؛ ولكن إذا كان النظاماب (S)لـ   الزمن)ستستمر الساعة اليت تقيس  
الزمين للنظام سيصبح   املعىن   ينعكس مبعىن أن  س  زمنال  ه يفترتيب  ، فإن  ذات األثر الرجعيعملية السببية    سيتضمن

لذلك ال و لتحرك عكس اجتاه عقارب الساعة(.  اب الزمن )ستبدأ الساعة    عودته يف عكس ما كان عليه قبل  
السفر عرب الزمن عن خيتلف  ، و منطقياا   بعضهما البعض والسفر عرب الزمن    ذات األثر الرجعيالسببية  تستلزم  
 الزمن.   يف الرجوع
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 . التاريخ 1
االهتمام   بعض  أن جندميكن  و   ،جديد نسبياا   ذات األثر الرجعي لسببية  اب  املتعلق اجلدل الفلسفي  إن   

يبدأ   أن  قبل  الفلسفية  األدبيات  يف  دوميتابملشكلة  فلوو  Michael Dummett  مايكل   أنتوين 
Anthony Flew  مناقشتهما يف منتصف اخلمسينيات من القرن املاضي. والسبب يف ذلك ذو شقني : 

 أن  لفرتة طويلة كان ي عتقد و  ، لفهمنا هلا ذات األثر الرجعي السببية  فكرة ظواهر جتريبية تتطلب   ه ما من يبدو أن  
تناقض   ينطوي على  املفهوم  استحالة مفاهيمية.    مثل هذا  أو   ديفيد هيوم تعريف    كما أن  يف املصطلحات 



6/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 4

 

David Hume  السبب   إمكانية حدوثدثني قبل اآلخر يستبعد ابلتايل  ال أحد  وقوع    اعلى أّن    للسببية 
 االدعاء أبن    ن ظر إل ،  الرتكيبية  القبليةقيقة  العن    Kant  كانطلفكرة    . عالوة على ذلك، ووفقاا نتيجتهبعد  

 مناقشةا   ، 1954يف عام    فلو و  دوميت أجرى  وقد  ه يوضح هذه القيقة.  على أن    اا زمني  نتيجته سبق  ي  السبب
ا تنطوي أبّن    فلو عن الفكرة بينما جادل    دوميت دافع  و .  سببها  النتيجة  سبقت ما إذا كان ميكن أن  في  تتعلق

 املصطلحات. من حيث  على تناقضات  

، ذات األثر الرجعيضد السببية    حجةا   بعد ذلك بعامني  Max Black  (1956 )  ماكس بالك قدم  و 
مجيع أنواع   ت  هذه الجة ولد   ملواجهةاحملاوالت الالحقة    ، ويبدو أن  اخلداعواليت أصبحت ت عرف ابسم حجة  

 . وابلتايل، نفرتض أن  "A"  لـ   ة املزعوم  النتيجةهي    " B" ولتكن  ،  "A"  ة على بقاس  " B"     أن    املفارقات. ختيل  
"A"    تسبب "B"  على الرغم من أن ،  "A "    متأخرة عن"B"  . يف   ع ا حجة اخلد الفكرة الكامنة وراء  تتمثل  و 
. ولكن "A"  فمن املمكن من حيث املبدأ، التدخل يف مسار األحداث ومنع حدوث  " B" ه كلما حدث  أن  

ذات  ؛ ومن مث، ال ميكن أن يكون لدينا سببية  "B"   اا لـ سبب  "A"ال ميكن أن يكون فإذا كان هذا هو الال، 
السببية    مفهوم   وصوابصحة  و خاص،    بشكل    عا د خلحجة امنذ ذلك الني فعالية    نقش الفالسفةو   . أثر رجعي

 . عام   بشكل    ذات األثر الرجعي 

بسرعة  و  اجلسيمات  انتقال  احتماالت  مناقشة  يف  الفيزايئيون  الضوء،    بدأ  من  يسمى   وأأكرب  ما 
الستينيات  ( *)ابلتاكيونت القرن املاضي  يف  حول   لديهم  مماثل  ، ونتيجة لذلك نشأ نقاش  والسبعينيات من 

 أو تسبق سرعة الضوء   يف حالة وجود جسيمات فائقة و .  ذات األثر الرجعيسببية  ال   يها املفارقات اليت تنطوي عل
التاكيونت   ألن    ؛ه من املمكن التواصل مع املاضيمثل التاكيونت، وميكن استخدامها لتوليد إشارات، يبدو أن  

 الزمن   السفر عرب ا  مبجموعة من األطر املرجعية على أّن    من حيث عالقتهاإليها    نظر دائماا ي  س  الزمن   يف   ة تقدمامل
 املرجعية. من األطر  أخرى  جموعة  مبإل الوراء  

من أجل شرح بعض   السببية ذات األثر الرجعي   بني الني واآلخر،   يستدعي الفيزايئيون والفالسفةو 
بفهم التشابك الكمي على سبيل املثال    قد يكون هذا مرتبطاا و النتائج التجريبية والنظرية يف ميكانيكا الكم.  

 . Bell بيلبعد أن أثبتت العديد من التجارب انتهاك عدم مساواة  

 . الفلسفة2

 

 جسيم افرتاضي يتحرك بسرعة تفوق سرعة الضوء. )املرتجم(  -* 
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املفاهيمية   ت جمموعتني من األسئلة: تلك املتعلقة ابملشكال  ذات األثر الرجعيتثري الفكرة العامة للسببية  
 األول من األسئلة اليت تتطلب إجابة مرضية ما يلي:   ةاجملموعومن  ابملسائل التجريبية أو املادية.    املرتبطةوتلك  

 ذات األثر الرجعيوالسببية    الزمن   -2-1

لإلجابة   قد جيادل املرءو   ؟سببها  النتيجةسبق  ت  تسمح أبن    الزمنعن    تقدم فكرةا   هل ميكن للميتافيزيقا أن  
مسحنا أبن ه يف حال ، أن  Maudlin  (2002, p. 184)  مودلنيعلى هذا السؤال من نحية، كما يفعل 

عن الصورة امليتافيزيقية  جيب التخلي عن  من وصفنا للعال، "  ءا اجز أ   واملتقدمة  ذات األثر الرجعيلسببية  ا  تكون 
التتبع الرايضي للنظرايت  يملاضي  أن  ا من نحية قد جيادل املرء  و ".  املكانيةولد املستقبل، ومعه القدرة على 

الرجعي  آخرين، أن  و Evans  (2015  )  إيفانز، كما يفعل  أخرى البنية  تستبعد "  ال  السببية ذات األثر  ها 
 مع املاضي وأن    ايا وجوداملستقبل على قدم املساواة    أن    مسبقاا ابلفعل    إيفانزيفرتض ادعاء  و املعروفة للواقع".  

 يصلخاصة معينة قد    ظروف    أتثري العملية الفيزايئية يف ظل    لدرجة أن    زمنياا   متناظرة القوانني الفيزايئية األساسية  
 . الزمن  يف الرجوع  إل  

مثل الاضر واملاضي.   املستقبل حقيقي متاماا   أن    ذات األثر الرجعي لسببية  عن ا  املالئمةالفكرة    وتفرتض 
يدعي هذا و   ،احلاضرية اأوهل و  ، الزمن عنامليتافيزيقيني التمييز بني ثالث وجهات نظر خمتلفة  عندمن الشائع و 

غري فهي  األحداث املاضية أو املستقبلية    ، أما األحداث املوجودة اآلن فقط هي املوجودة ابلفعل   الرأي أن  
فإن  األحداث املستقبلية ل تصبح حقيقية بعد. لذلك    موجودة، يف حني أن    ل تعد   األحداث املاضيةفموجودة.  

 تكون   اليت   اإلمكانية هي  فوجهة النظر الثانية  أما  حمددة.    صدق قيمة  فقط  هلا    ه ب  املتعلقة عبارات الاضر أو  
أو غري   جمرد احتمال لكن األحداث املستقبلية ال تزال  و ،  موجودةاضرة  الاضية و املحداث  كّل من األ هلا    وفقاا 

. the Growing block universe  ة متناميكتلة  الكون  اسم    ي طلق على هذا الرأي أحيانا و موجودة.  
يف حمددة،    صدق عبارات األحداث املاضية والاضرة فقط هلا قيمة    أن  هذه  نتيجة لذلك، ترى وجهة النظر  و 

، أخرياا و .  صدققيمة    إل أيّ   أو قد تفتقر متاماا   ادقةملستقبل ص اب  العبارات املتعلقة   حني من املمكن أن تكون 
حدث ماضي   كلّ   يؤكد هذا املوقف أن  و .  كتلةالكون    سمى أيضاا ، وي  األبديةي طلق على الرأي الثالث اسم  

 صدقذه األحداث هلا ابلتايل قيمة هب املتعلقة  العبارات وحاضر ومستقبلي موجود بال توتر يف وقت معني وأن  
 خر. آ   زمن  حمددة يف كلّ 

للصريورة.    عادةا   ة متناميكتلة  الكون  و  يةاحلاضر ترتبط  و  الديناميكية  دوراا   ويؤديابلنظرة  اآلن   العابر 
 إذا كنت  ف،  تكون كذلكاملتغري ابستمرار الذي تصبح فيه األشياء حقيقية أو رمبا    الزمن   كما يفمتاماا    ايا وجود
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 ها هو حتليل  يةاحلاضر   على   ةمتنامي كتلة  الكون  قد يكون أحد أسباب تفضيل  و وجود.  ال  من  فاختفي،  حاضراا 
. املاضي موجوداا ، جيب أن يكون الدث  ماضيلكي يكون سبب الدث الايل هو حدث  و .  املتقدمةلسببية  ل

السببية   على نفس املنوال، إذا كانتو .  موجود حالياا   غري موجود يف املاضي، ميكن أن يسبب شيئاا   وما هو
ما يف   يجب أن يوجد شيء ما يف املستقبل حىت يتسبب يف شيء  ف،  اا مفاهيمي  احتماالا   متثل   ذات األثر الرجعي

 الاضر.

الرجعي   تفرتض و  األثر  أو    ابلتايل  السببية ذات  أن    للزمن   اثبتاا   تفسرياا األبدية   صريورةوجد  ت ه ال  مبعىن 
. املساواة مع األحداث الالية واملاضية  ال تتشكل مثل هذه األحداث املستقبلية اليت توجد على قدم  و ،  ةموضوعي

فقط من إمكانيات غري حمققة أو حىت من ال شيء على  املستقبلاملستقبل حقيقي، وال يتألف  وهذا يعين أن  
ا جيعل من األايم. ولكن عند سؤالنا عمّ   شيء يف يوم    ل يكن هناكه  أن  وك  عادةا نفكر يف املاضي    وقداإلطالق.  

حقائق املاضي هي اليت جتعل اجلمل الالية عن   ن  إ   ة، رمبا نقول أيضاا كاذبأو    صادقة ملاضي  اب   املتعلقةاجلمل  
ين ذهبت إن    :حقيقة ذهايب إل السينما أمس جتعل األمر كذلك اليوم عندما أقولو .  ةكاذبأو    صادقةاضي إما  امل

ممكنة من   السببية ذات األثر الرجعي   إذا كانت و هذه النظرة واقعية فيما يتعلق ابملاضي.  و   ،إل السينما أمس
جيب أن حيتوي املستقبل على و ا جتربن على أن نكون واقعيني فيما يتعلق ابملستقبل.  الناحية املفاهيمية، فإّن  

 صادقة ملاضي / املستقبل  اب   املتعلقة جتعل اجلمل    حقائق وأحداث ذات خصائص معينة، وميكن هلذه القائق أن  
نظرية من   األبديةتكون  و .  الواقعي  التفسريمثل هذا  التوتر    واخلالية منتوفر نظرايت الزمن الثابتة  و .  ةكاذبأو  

ه حنن البشر فيعتمد على املنظور الذي نضياملاضي والاضر واملستقبل    الزمن  بنياالشرتاك    هذا القبيل وترى أن  
سابقة   أزمنة يف    اا وجودم   نعتربه املاضي والاضر واملستقبل إل األحداث من خالل ما    إسناد حدد  ويتعلى العال.  

 . )ملزيد من املناقشة، راجع املدخل اخلاص ابلوجود والصريورة يف الفيزايء الديثة.( والحقة هلا  على زمن خربتنا

 

 

 املاضي؟   يفالتأثري    -2-2

نفكر يف السبب ابعتباره ما يف املاضي؟    يغري شيئاا   مستقبلياا   سبباا   أن    السببية ذات األثر الرجعي   هل تعين 
دث أن ه  على  ،املتقدمةحدث عن السببية عندما نت حداثا   غري أيّ ي السبب ن  قول: إ نو . يقود إليهاأو  نتيجته حي 

بغض و .  نتيجةما سيكون   السببدد  حيث حي   ،ة دملسببية املتقعن ا  من مفهومنا  ليس جزءاا   شيء يف املستقبل
 السبب أن     ، ال يعترب أبداا األبديةأو    ةمتنامي كتلة  الكون  ، أو  يةاحلاضر عن    ا إذا كان املرء مدافعاا النظر عمّ 



6/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 7

 

 املوجهة لألمام لكان املستقبل خمتلفاا   السبب يف الواقع، لوال  و ا سيكون عليه.  عمّ   حدث سيجعل املستقبل خمتلفاا 
 ا سيكون عليه. عمّ 

تتضمن و ، نتيجة غري مربرة  تكون  السببية ذات األثر الرجعي  فكرة  يعتربون أن   املناصرين معظم أن  حىت 
ه إذا كانت لدينا لذلك كانت إجابتهم عادة أن  و املستقبل قادر على تغيري املاضي.    فكرة أن  كانت متسقة    ن إ

علينا و .  ابلفعل عندما كان املاضي حاضراا   ما حدث كان موجوداا   القدرة على إحداث شيء ما يف املاضي، فإن  
 وتفرتض املاضي حىت يصبح كما كان.  يفا كان عليه والتأثري عمّ   منيز بني تغيري املاضي حبيث يصبح خمتلفاا  أن  

ما حيدث يف املاضي. فيعلى التأثري    فقط أن يكون املستقبل قادراا   ذات األثر الرجعي لسببية  عن ا  املتسقة الفكرة  
اضي املوجه للخلف قد صنع امل  السبب كن  يل    لو  :املتقدمة مع السببية    ومع ذلك ميكننا القول ابلتوازي متاماا 

 . املاضي  ملا اختلف   الحقاا   كما اتضح 

 نتيجة وال  السببالفرق بني    -2-3

لألحداث؟ كان التمييز    زمين حبيث ال يعتمد التمييز على ترتيب    بني السبب والنتيجةتمييز  الهل ميكن  
"قد   قال: الذي    هيومإل    إل حد  ما يعود هذا الرأي  و .  الزمين  امترتيبهميثل    لفرتة طويلة  السبب والنتيجةبني  

مشاهبة للثاين"، وهذا  عن أشياء األشياء كلّ   تنتج على غرار األولو آبخر،   متبوعاا  شيئاا  على أن هالسبب  حندد 
أن   يكن  يعين  ل  إذا   ]...[" موجوداا   الشيءه  فإن  األول  موجوداا   ،  يكن  ل   Hume, [1748])"  الثاين 

نجتاا ه "على أن    " دائماا نجتة عنالتعبري "  أ ر ، فقد ق  ل يقل ذلك صراحةا   هيوم  على الرغم من أن  و .  (56 ,2007
يث حيهذا التعريف إعطاء تفسري للسببية    نصار اول أغالباا ما حي". لذلك  سببياا   نتج " وليس "زمين  على حنو  

 هيوم  أن    أيضاا لكن ميكننا أن نرى  و ا انتظام زمين بني أنواع األحداث.  معلى أّن    السبب والنتيجةي نظر إل  
على ما يبدو،  الحظ  و من تعريفه الزمين.   اال ميكن اشتقاقهاليت السببية    عن للواقع    ة مضاد عبارةا  نفسه أضاف  

 ، فهناك عالقة بينهما ال يعطيها الرتتيب الزمين. سبب ونتيجة ه إذا كان لدينا  أن  

الجتاه السببية الذي ال يعتمد على   معنيتفسري    وجود  ةممكن  السببية ذات األثر الرجعي  كون تل  وي فرتض
والتدخل،   والتالعب،  والقوةتشري املقرتحات البديلة املختلفة إل الوقائع املضادة، واالحتماالت،  و .  الزمناجتاه  

 حتديداا   هامن بين  تقدمهي اليت  فقط    يةيوماهلفكرة السببية    يبدو أن  و السببية.    التشعبات املشرتك أو    والسبب
 األخرى.   التفسرياتمشكالت يف بعض   . ولكن هناك أيضاا نتيجةوال  سببلل  زمنياا 

تعريف السببية من حيث   حول   David Lewis  ديفيد لويساتباع    عند   معروف متاماا   مثال  وهو  
، إذن لدينا موقف حيدث "e"يسبب الدث    "c" الدث    أن    . افرتض  (Lewis, 1973)املضادة    الوقائع 
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 . وابلتايل، فإن  صادقة"  e"، فلن حتدث  "c"، حيث تكون العبارة الواقعية "إذا ل حتدث  "e"و "c"من    فيه كلّ 
"e"    على    تعتمد سببياا   لويسمن وجهة نظر"c"   إذا وفقط إذا كانت"e "    على   مضاد للواقع   تعتمد بشكل
"c"  . ستالناكرو  لويس للنظرية التقليدية اليت صاغها    وفقاا و  Stalnaker  صادقةكون  ت  ة مضاد  عبارة   أيّ   ، فإن 

يقدم تعريف و .  صادقاا ة يف أقرب عال ممكن من العال الفعلي الذي يكون فيه السابق  ادقإذا كانت النتيجة ص 
 . "c"  العلةعلى    مضاد للواقع   عتمد بشكل  ت  "e"  النتيجة  ألن    ؛سبيب غري زمين  تناظرعلى ما يبدو، عدم    لويس

لكن السؤال هو ما إذا و ،  مضادة  وقائعالعبارات السببية تستلزم    أن    أيضاا   هيوم   كما رأينا أعاله، اعتقد  و 
انظر إل   ، عرتاض على هذه احملاولةوحول االاملضادة.    الوقائعالسببية قابلة للتحديد من حيث    العبارات كانت  

 لو للظروف،    نظراا و لذلك    ؛بسبب الصقيع الشديد أثناء الليل  يغطي اجلليد البحرية هذا الصباح  : املثال التايل
يف هذه الظروف الصقيع    على البحرية. ومع ذلك يبدو أن    جليد    هناك أيّ   ملا كان شديد،    صقيع    هناكل يكن  
للغطاء اجلليدي.   الصقيع كاف  سببياا   أن    للجليد، ولكن يبدو أيضاا   للجليد ليس فقط ضروري سببياا   كسبب  

للجليد. أيضاا    سببياا   ضروري و الصقيع كاف     إن    :للظروف الفعلية   نظراا   القول   الصواببعبارة أخرى، يبدو من  و 
ل يكن   لو   : الواقع املضاد، فقد نقول بعد ذلك  عبارة من حيث    ةالسببي  الكفاية   عنعرّب أن ن    كان ينبغيإذا  و 

ن هناك صقيع شديد أثناء الليل. ولكن إذا ا ك  ملا،  للظروف الفعلية  نظراا   اجلليد قد غطى البحرية هذا الصباح
مثل هذا   ألن    ؛املضادة  الوقائعالعبارات السببية ال ميكن تعريفها من حيث    قبل املرء هذا االعرتاض، فيظهر أن  

على   مضاد للواقع   منهما يعتمد بشكل    كلّ   ألن    السبب والنتيجة؛املطلوب بني  تناظر  الالف ال يعطينا  التعري
 اآلخر. 

 السبب   عن  هلذه املشكلة   وفقاا النتيجة ذاهتا  ميز  تتال  حيث    ، النتائجمبشكلة    سمى هذه املشكلة أحيانا ت  و 
عدة حماوالت   قدمت  و على بعضهما البعض.    مضاد للواقع   يعتمدان بشكل    السبب والنتيجة  ألن    على حنو زمين؛

بعض املعايري اليت تتكون من تسلسل هرمي للعوال   ذاته  حبدّ   لويس  اقرتح  و   ،على مر السنني  حلوالا هلذه املشكلة 
يكون أقرب إل العال الفعلي من العال الذي "  c" ولكن ال حيدث   " e"العال الذي حيدث فيه    احملتملة مثل أن  
 بينيت   بينهم  منو من الفالسفة حتدوا مالءمة هذه املعايري،    لكن عدداا و .  "e"بسبب غياب    "c"ال حتدث فيه  
Bennett   (1974)فاي، و  Faye   (1989)،   هورويتشو  Horwich    (1993 )،  بيكرو  Baker 

وChoi  (2007)  تشوي و  ، (2003)  Seli  وسيلي وWasserman    (2015  )  واسرمان ، 
(2020 .) 
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تواجه ع  ائللوق  ة املضاد  ستالناكرو  لويس   نظرية  ومع ذلك، واألهم من ذلك يف السياق الايل، هو أن  
 املنهج  ، فإن  "e"بعد    "c"  ت  ه إذا حدث ألن    ذات األثر الرجعي؛والسببية    الرجعية   صعوابت يف الوقائع املضادة

عام،   بشكل  و .  "c" دث  حت دث يف العوال املمكنة ذات الصلة حيث ال  " حتe"  فرتض أن  ي   الصدق املقرتح لتقييم  
مع العال الفعلي   العال احملتمل جيب أن يكون متطابقاا   املضاد من خالل افرتاض أن    الواقع   تقييم شرط   ي ر جي

كما هو   شيء متاماا   عال الذي حيدث فيه كلّ لذلك، ي شرتط أن يكون أقرب عال ممكن هو الو .  "c"  مع   حىت 
؛ نظراا لدوث "e"   العال احملتمل سيشمل حدوث   ، مما يعين أن  "c"حدوث    زمنالال يف العال الفعلي حىت  

"e" قبل "c" حمتمل أقرب إل العال الفعلي الذي   عال    ه ال يوجد أبداا بعد ذلك ابلضرورة أن    يصدق   . ولكن
بدالا   نتوقع و عرضية.  "e"و"  c"عالقة سببية بني    نا نعترب أيّ ألن    ؛هذا خيلق مشكلةا و .  "e" وليس    "c"يتضمن  
دث الو   "c"  ايلالدث  المن    حيث حيدث كلّ   السببية ذات األثر الرجعي  إذا واجهنا حالة من  ناأن    من ذلك
 صدق تقييم    وسيفرتض.  "e"  ، فلن حتدث"c": "إذا ل حتدث  ةالتالي  املضادة  ة الواقع  فستصدق،  "eاملاض " 

 " وخال  c"  خال  من   قرب األ  عال ال، أن يكون  السببية ذات األثر الرجعي  ثل مت  ت ، إذا كانةاملضاد  ة الواقع  ه هذ 
 هذا التقييم.  النظرية التقليدية ال تسمح مبثل    . ومع ذلك، فإن  "eمن " أيضاا 

هناك   ؟ يبدو أن  الزمنعلى    نتيجةوال  السببوإال كيف ميكن حتديد السببية حبيث ال يعتمد ترتيب عالقة  
 ميكن للمرء أن يعتقد أن  حيث   ،هافقط بعضهنا  سنذكر  و .  التفسريملثل هذا    قرتحةاملالعديد من االحتماالت  

من حيث السببية ميكن فهم  يقول: ميكن للمرء أن و  ، الظروف من حيث أكثر احتمالية  النتيجة عل جي  السبب
ميكننا حتديد السببية من حيث نقل املعلومات أو الكميات املادية أن يقول أيضاا:   ميكنو  ، والتدخل التالعب

، واالطراداتلشرح،  ام  تستخد   أوالسببية فكرة بدائية قد تتضمن    ن  إ   يقول: ، ميكن للمرء أن  أخرياا و احملفوظة.  
والتدخل، ولكن ال ميكن حتليلها ابلكامل يف   التالعب واالحتماالت، وإرسال اإلشارات، و   الوقائع املضادة، و 

ابلسببية، فقد يكون   ت ظهر إحساساا   األمسىاليوانت    العتبار أن  اب إذا أخذن  و من هذه املصطلحات.    أيّ  
فهم الطرق اليت تكون   اإلدراكي يفمن التطور  اترخيياا    ينبثقأصل هذه الفكرة يعود و   على أن    جيداا   ذلك مؤشراا 

 غري البيئة.يميكن أن يتفاعل هبا سلوك الفرد و   اا طرق  تتضمن و فيها بيئة املرء مستقرة  

. وابلتايل، من (Lewis, 2000)  كتأثريللسببية    الحقاا   لويسقد تقرتب هذه املالحظة من حتليل  و 
من نتلقى  اليت  والتدخل يف سبب األحداث    التالعبن قدرتنا على  خالل قدرتنا على التأثري يف بيئتنا حنسّ 

السببية  اب   معرفةا خالهلا   العالقة    والرتتيبلعالقات  هلذه   ,Faye, 1989; Woodward)السبيب 
، بناءا على قدرتنا على التنبؤ بتأثري أفعالنا، ابلفعلما    هذا الفهم للسببية معقد نوعاا   . ومع ذلك، فإن  (2003
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توقع   على  وفهمنا    نتائجوقدرتنا  اآلخرين،  األحداث  لأفعال  وسبب  اآلخرين  تصرفات   املادية سبب 
(Gärdenfors, 2006, p. 41). 

 اخلداع حجة    -2-4

مفارقات خطرية؟   د أيّ ي تول  منجمرد إمكانية التدخل    متنع بطريقة    اخلداعهل ميكن الطعن يف حجة  
 لنفرتض أن    :( الذي افرتض السيناريو التايل1956)  Max Black  ماكس بالك   إل   عا اخلد ترجع حجة  

قبل أن يقوم شخص ما ابلفعل "  B"على وشك أن ت قلب    نقديةعلى سبيل املثال، نتيجة عملة    توقع    هوديين
 يف هذه الالة   حناولقد  و .  يف املاضي  يف توقعاته  هوديينما فشل    ه ندراا أن    قد نفرتض أيضاا و .  "Aابلقلب "

 ، ميكننا دائماا "B"لـ  هوديينبعد توقع    يقول:   بالكلقلب الالحق. ولكن  اب  تسببت   هوديين إجابة    إن    : لقولا
 هي السببدو  " تبA"  هو أن    املقصودو .  هوديينعكس توقع    برتأو ت    النقديةقلب العملة  ت  التدخل حبيث ال  

السوابق السببية    ، فإن  " B"  سبب   " A"ه إذا كانت  ن  إ  : أيضاا   بالك جادل  و .  "B" يف  يست السبب وليف كليهما  
، فال ميكن "A"، من منع حدوث  "B" إذا ل نتمكن بعد حدوث  من هنا . و "B" تكون مستقلة عن    "A"لـ  

 ، خلص  "A"قدرة اإلنسان على التدخل فيما يتعلق بـ ل . ولكن نظراا "B"عن  مستقلة سببياا   "A" ن  إ  :القول
 . "B"  سبب ال ميكن أن تكون   "A"   إل أن   بالك

صورة قدرتنا على التدخل   معرفتنا ابلعالقات السببية، فإن  يف    والتدخل أساسيان جداا   التالعب   ألن    راا نظو 
 : ا تنتهك الفكرة الكاملة القائلة، تبدو وكأّن  ةاملزعوم النتيجةبعد حدوث  السببية ذات األثر الرجعي  يف مسار 

 خمتلفة.  ميكن إضعافها بطرق  داع  اخلقوة حجة    يبدو أن    . ومع ذلكمتسقة  السببية ذات األثر الرجعي  فكرة  ن  إ

ابلنسبة   ثل مشكلةا متال    التدخل يف مسار األحداثعلى  من حيث املبدأ  قدرتنا    قد يعتقد املرء أن    :أوالا 
 التالعبمن خالل    ما إذا كان حداثن مرتابطان سببياا   عادةا نكتشف  و .  السببية ذات األثر الرجعي  ملفهومنا عن
آخر، أو ميكننا عرقلة حدث   " P"واحد عن طريق إحداث  "  Q"ا من إنتاج حدث  نيف حال متكنو والتدخل.  

"Q"    عن طريق منع"P "    آخر، نعتقد أن  "P "    هو سبب "Q" ه إذا تسبب  ابملثل، أن  نعتقد  . و"P "    يف"Q" 
إذا تدخلنا يف الرتتيب السبيب بعد حدوث   "Q"يف الظروف ذات الصلة، قد نكون قادرين على منع حدوث  

"P"    عن طريق تغيري بعض هذه الظروف، مما جيعل"P "    يسبب"Q"  . إذا حدث  و"Q"   على الرغم من هذا
الظروف اجلديدة فالتدخل،   يسبب   الذي  "P" بدالا من    " X"آخر    حدث    يجب أن يكون هناك يف ظل 

"Q". 
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التدخل بعد   دائماا   نستطيع   كوننا مستحيل ل  أمر    السببية ذات األثر الرجعي   أن  اآلن    اخلداع ترى حجة  و 
 السببية ذات األثر الرجعي   أن  وذلك يوضح  املزعوم.    السبب حدوث    منعو   ة املزعوم  النتيجة نالحظ حدوث    أن  

حدوث يف الواقع، إذا تدخلنا ابلفعل ومنعنا  و .  مىت شئناذلك    فعل مينعنا من    ما ه ال يوجد  مبا أن  ،  ال حتدث
"A"    بعد حدوث "B"  ،أن يكون ابلطبع  ال ميكن  ف  "A "    اا لوجود( سببله  وجودال  )  الحقاا احملدد   "B"   احملدد

ذاته ، قد تكون األحداث من النوع وجود(. ولكن يف مجيع الاالت اليت ال يتدخل فيها أحد فعلياا امل) مسبقاا 
ا قد حيدث يف بعض حاالت ال خيتلف هذا املوقف عمّ و .  "B"مثل    ذاته  يف أحداث من النوع  اا سبب  "A"  مثل  

معني،   "P"ال نزال مننع حدوث  ، ورمبا  يف الظروف ذات الصلة  "Q"تسبب    "P"   . افرتض أن  املتقدمةالسببية  
 يف ظروف معينة. أحدثه  " P"آخر غري    حدث   هناك  ألن    ؛ذاته  الوقتيف  معني  "Q"قد حيدث  ولكن  

، فسيكون من املستحيل السابق "B"آخر  ابلفعل يف حدوث    " A"الحق    إذا تسبب حدث    :اثنياا 
ما،   إذا حاول شخص  و .  "A"وابلتايل من املستحيل منع حدوث   "B" التدخل يف سبب الدث بعد حدوث  

يبدو األمر غريباا و .  السبل  جبميعفشل  يفسوف   أن    بشكل    قد  السببية ذات األثر    نعتقد أن  نا  حدسي طاملا 
السببية   مباشر من خالل أفعالنا اليومية. ولكن إذا كانت  ميكننا التحكم فيه بشكل    تتكون من شيء    الرجعي 

طريقة   هي فكرة قابلة للتطبيق فقط على العمليات اليت ال يستطيع البشر التحكم فيها أبيّ   ذات األثر الرجعي
 .الفكرة حدسنا كثرياا لن تثري  فميكن توقعها،  

التدخل يف   استطعناو   السببية ذات األثر الرجعي   كاملة على العمليات  سيطرةا   امتلكناولكن حىت لو  
يف مثل هذه الاالت اليت نتدخل فيها   السببية ذات األثر الرجعي من الدوث ، فقد ال نستبعد  حوادثهاسبب  

 هوديينبعد دقيقة واحدة من توقع الساحر   نقديةما ألقى عملة   شخصاا   أن    على سبيل املثال  ابلفعل. افرتض 
 وثيقاا  مرتبطة ارتباطاا   هوديينتنبؤات    عالوة على ذلك، أن  افرتض  .  )رسم أو نقش(   ذيوالا أم   رؤساا كانت    سواء

السببية    ما ل نواجه حالة من   الكبري يكون هناك مثل هذا االرتباط    أال  من املفرتض ، فت  ميبنتائج العملة اليت ر  
على ما إذا كنا   خمتلف اعتماداا   بشكل    ينحو بناء االرتباط قد    . ومع ذلك، فقد اتضح أن  ذات األثر الرجعي

 حمتوى داليل.  ذاتمادية حبتة أو   أحدااثا   هودييننعترب تنبؤات  

املعقول  و  مثال  من  االعتقاد أبن  راملذكو   كذلك يف  تنبؤات    االرتباطنا نكتشف  ،  والنتائج   هوديينبني 
للعملة اليت حتدد   يناملنقشو من خالل مقارنة احملتوى الداليل للتنبؤات أبحد اجلانبني    ت  ميالالحقة للعملة اليت ر  

 ارتباط من أجل إنشاء    : أم ال. أوالا   ما إذا كان التوقع صحيحاا   لألعلى   حيدد اجلانب املوجهو الداليل.  احملتوى  
. هوديين، سنبحث عن نسبة عالية من العبارات الصحيحة اليت أدل هبا  الرميسبيب بني حمتوى التنبؤات ونتائج  
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 وجودي ال ميكن أن يكون هناك ارتباط سبيب    :لتأسيس عالقة سببية. اثنياا   إبستمولوجيهذا شرط ضروري  و 
ؤاته  لن حتمل تنبو ونتائج )قراءة( الرأس أو الذيل إذا ل حيدث قلب للعملة.    هوديينبني احملتوى الداليل لتنبؤ  

هذه   التحايل بشأن ا جمرد ختمينات. ومن مث، عندما حياول شخص ما  وسننظر إليها على أّن    صدق قيمة    أيّ 
 أو ميتنع عن قلب العملة املعدنية.   هوديينحمتوى توقع   عكسريتب النتيجة  فسالتجربة،  

رمي العملة املعدنية   إن    :هو القول  بالك  اخلداع عند   الرد احملتمل على حجة  ومع ذلك، قد يقرتح املرء أن  
  Garrett Brianاريتغ براين    افرتض. وقد  هوديينيف سلوك    رجعي  بشكل    قد يتسبب  عن رميها  واالمتناع

لكنه جيادل على عكس السيناريوهات و .  هوديين  ردّ  يف    العملة قد يكون سبباا   االمتناع عن رمي  ( أن  2020)
السابق )بسبب االستباق السبيب   هوديينعدم قلب العملة قد يكون السبب املباشر لتنبؤ    املوضحة أدنه، أبن  
 :على األقلأن نقول  سبب االفتقار السابق للتنبؤ. وابلتايل، يبدو من املتسق  ب( وليس فقط  ذات األثر الرجعي

ا إذا كان هذا السلوك السابق بغض النظر عمّ   هوديينقد يتسببان يف سلوك    واالمتناع عنه  الرميكالا من    ن  إ
 هوديينتوقع    إل   يف الواقع  نظرنإذا  و .  مادية ال غري  نا نعترب كال الفعلني أحدااثا تنبؤ، طاملا أن  ل  يفتقرأو    تنبؤاا 

ي مع أفعال "رم  ذاتهمادية حبتة وفعلنا الشيء    حداث  أبفقط )بغض النظر عن حمتواه الداليل( أو افتقاره للتنبؤ  
 هذه األحداث املادية.   بنيكبري    ترابطرمي العملة"، فقد يكون لدينا    االمتناع عن العملة" و"

على   السببية ذات األثر الرجعي  لدينا ثالثة سيناريوهات ميكننا من خالهلا مالحظة  وابلتايل، يبدو أن  
 . ةاملزعوم  النتيجةبعد    السببحيتال بشأن حدوث   ا أنيف اثنني منه املرء  حماولة الرغم من 

خترب  من  1السيناريو  
 
هناك   تضح أن  ويبعد دقيقة.    نقديةتوقع نتيجة رمي عملة    هوديين: يطلب امل

 . ةل الفعليو والرؤوس أو الذي  هوديينبني إجاابت    كبريإجيايب    ارتباط  

خترب  اآلن من  2السيناريو  
 
أو   اا إجراء تنبؤاته، لكنه يرتب العملة حبيث ت ظهر رؤوس   هوديين: يطلب امل

يف هذه الالة، سيكون هناك ارتباط سليب بني احملتوى الداليل إلجاابته و .  هوديينمعاكسة لتصرحيات    ذيوالا 
على اإلطالق.( ولكن   ترتيب النتيجة حبيث ال يكون هناك ارتباط    أيضاا   ابلفعل  . )ميكنكاألشياء املرميةونتائج  

 تقدميإل    دفعه تلقائياا ألن  ما  كانت    الردعن    هوديين  عدم امتناعحقيقة  إن     يقول: ال يزال إبمكان املرء أن  
 هوديين بني قيام    كبرياا   إجيابياا   سيالحظ املرء ارتباطاا و .  الفعل املادي املتمثل يف التعامل مع العملة  هو   إجابة 

سليب أو عدم وجود  ارتباط، على الرغم من وجود النقديةإبصدار التصرحيات املادية واملعامالت املادية للعملة 
 شكل رؤوس وذيول.   على بني احملتوى الداليل إلجاابته والنتائج    ارتباط
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خترب  من  3السيناريو  
 
نع فيها  تيف املواقف اليت ميعن ذلك  ميتنع    مع أن ه  ،إجراء تنبؤاته  هوديين: يطلب امل

كبري بني تنبؤاته    يف املواقف اليت ال يتدخل فيها أحد؛ هناك ارتباط    ولكن شخص ما بعد ذلك من قلب العملة،  
 عن قول أيّ ابلتايل    هوديينقلب العملة، ميتنع  عن  ما    نع فيها شخص  تيف تلك الاالت اليت ميو والنتائج.  

منها(.   أايا   يقدمه ال  )ألن    هوديينإجاابت    الصدق يفارتباط بني قيمة    يكون هناك أيّ ال ميكن أن  و شيء،  
أن   يبدو  ارتباط  ومع ذلك،  يزال هناك  املادي    ه ال  االفتقار  نتيجة للردود كبري بني سلوكياته )أي   ( ومنع أي 

 . ةالحق 

 . بالكعتقد  اليست قوية كما   اخلداعحجة    هلذه األسباب، قد جيادل املرء أبن  و 

 اإلرادة احلرة  -2-5

 السببية ذات األثر الرجعي  م اعرتاض ضدقد  ي  ما    لقدرية؟ غالباا اب  ذات األثر الرجعي   السببية  توحي  هل
ال يهم ما و ابلفعل.  ، فعندئذ يكون املستقبل حمدداا نيممكن ذات األثر الرجعيه إذا كان اخللود والسببية وهو أن  

يف املستقبل.   مّت تعيينه وفعله  شيء  كلّ   ألن    ؛ابلفعلاآلن  دد ما سيكون عليه املستقبل  إذا ح    الفاعلسيفعله  
هذه الجة تبدو جذابة للغاية، إال   على الرغم من أن  و املستقبل.    خالفاا ملا ح دد يفيفعل    أن    للفاعلال ميكن  و 

 دقيق.الفحص  ال  أمام  تصمدا قد ال  أّن  

 أمساءا   أيضاا هذا الزوج من املفاهيم    وميتلك.  حمسوم  ومستقبل    حمتوم  مستقبل  يز بني  متقد    أبدايا   كونك  و 
يف بعض األحيان التمية الفيزايئية والتمية السببية أو التمية االمسية، سمى التمية  ت  حيث  خمتلفة يف األدب.  

دد الدث املستقبلي وحي  .  الكتلةحتمية  أو    ةزمنيالالتمية  و   ةنطقياملالتمية    نطلق كلمة السم علىيف حني  
ما يتعلق   يف املقابل  بليدد الدث املستقوحي  لدوثه.    أو امسياا   سببياا   اآلن إذا وفقط إذا كان الدث الايل كاف  

ال   الفاعل   ن  إ :لدون ا. وهكذا، سيقول اخلزمن املستقبلابلاضر إذا وفقط إذا حدث هذا الدث بال توتر يف  
ه ال يوجد حدث حاضر ألن    ؛ا إذا كان سيذهب لرؤية والديه أم المّ يتعلق في  به غداا   يديل  اا خيار   ميتلكيزال  

 صحيح اليوم.   فعله غداا يما س اختياره حمدد، وابلتايل فإن    . ومع ذلك حيدد اختياره غداا 

ه أن   تفيد يف  من هذه املناقشة ملشكلة  العظيمةاألجزاء    ت  صص طويل وقد خ   ناقشة اإلرادة الرة اتريخ  ومل
ابلكامل بقوانني حتمية، فهل يكون من املنطقي التحدث عن اإلرادة الرة؟ تعتمد نتيجة   إذا كان العال حمكوماا 

ما يرتبط مفهوم اإلرادة الرة   عادةا و كبري على كيفية فهمنا ملفهوم اإلرادة الرة.    إل حد    يف الواقع  هذه املناقشة
الفاعل   يعتقد بعض الفالسفة التوافقيون أن  و يفعل خالف ذلك أم ال.    ل البشري أن  عاف مبا إذا كان ميكن لل
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  يف فعل ما يريد. ولكن يتعني على التوافقيني   حر    فهوقوى خارجية أو داخلية،    ال خيضع أليّ   طاملا  البشري
 من حجة العواقب التالية.  ما  اا جزء  وارفضأن ي  بعد ذلك

 . ال ميكننا تغيري املاضي. 1

 . ال ميكننا تغيري قوانني الطبيعة. 2

 (.2و  1ال ميكننا تغيري املاضي أو قوانني الطبيعة ) مث  من و .  3

 ملاضي وقوانني الطبيعة.الزمة عن انتائج   متثلأفعالنا الالية   ة، فإن  ادق. إذا كانت التمية ص4

أفعالنا الالية   اآلن لتغيري حقيقة أن    شيء    فعل أيّ   إذن   ، فال ميكنناةادقصإذا كانت التمية  مث  من  و .  5
 (. 4ملاضي وقوانني الطبيعة )ا  الزمة عننتائج    متثل

 (. 5و  3أفعالنا الالية )  حدوثتغيري إذن  ، فال ميكننا  ةدقص. إذا كانت التمية  6

ا خمتلف عمّ   على حنو  ، فليس لدينا القدرة على القيام ابألشياء  ةادقص. ومن مث، إذا كانت التمية  7
 (. 6نفعله ) 

 خمتلف. على حنو  للقيام ابألشياء   . تتطلب اإلرادة الرة قوةا 8

 (. 8و    7إرادة حرة ) إذن  ، فليس لدينا ةادقصإذا كانت التمية   هنا. ومن 9

 ومن مث فإن    ، أخرى ه إبمكاننا فعل ذلك بطريقة  عىن أن  يلدينا إرادة حرة    ن  إ   ي:غري التوافق  يقول سوف  و 
 .ةادقصالتمية ال ميكن أن تكون  

 إمكانيةال يدعي    السببية ذات األثر الرجعي   ه حىت املدافع عن ألن    ؛ (1)يف الواقع  سوف يقبل التوافقي  و 
 لن يتحدى التوافقيو .  السببية ذات األثر الرجعي  قبول عليه    ال يتعنيالتوافقي    أن  تغيري املاضي. عالوة على  

من املرجح أن يعرتض التوافقي  و نا قد نكون قادرين على التأثري يف املاضي.  إن    :ابلقول  يغري التوافق  على األرجح
قوانني ثبات   مبوجب الدماغ يعمل    إن    : حتمية أو ابلقول  هاكلّ   تليسقوانني الطبيعة    إن    : على الجة ابلقول

 الفاعل   ن  إ  ي:يكفي أن يقول التوافقو العوامل األخرى مبا يف ذلك شرط غياب القوى اخلارجية والداخلية.  
 املاضي.   حبسم عادةا   ياعرتاض التوافقال يتعلق  بعبارة أخرى،  و شيء آخر.  ب  استطاع القيام
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أاي كان ما و لقوانني.  ل  وحسم  لماضي  ل  حسم  املذكورة أعاله جتمع بني    لنتيجة ا  حجة   كما نرى، فإن  و 
مجادلة لمن تعديل ل  ها، فال ميكن استخدام الجة مع ما يلزمالنتيجةرضه التوافقي من أجل رفض حجة  اسيع

 اإلرادة الرة واملاضي الذي يركز على التمية، فإن  ه على النقيض من مناقشة  ألن    ؛كتلةالكون  أو    األبديةضد  
، أي إذا كانت بعض ادقةه حىت لو كانت الالحتمية صألن    السم؛ركز على  تمناقشة اإلرادة الرة واملستقبل  

كما أشار بعض مؤيديه منذ   كتلةالكون  عمليات الطبيعة غري حتمية، فال يزال إبمكان املرء أن جيادل لصاحل 
 . (See Grünbaum, 1967, 28–35)زمن طويل  

القائمة على اإلرادة الرة جيب أن تكون خمتلفة عن   السببية ذات األثر الرجعي   الجة ضد  لذلك، فإن  
 بدو مثل هذا: تأن   والبدّ  ،القدرية التقليدية  الجة ضد

 ممكنة، فيجب إذن حتديد املستقبل.   السببية ذات األثر الرجعي   . إذا كانت 1

 "t"  اإلجراء املطلوب يف وقت الحق اآلن  ، فهذه هي الالة اليت حيدث فيها  . إذا كان املستقبل حمدداا 2
 t "  (1 .)"ه ل حيدث اآلن يف هذا الوقت الالحق  أو أن  

أو إذا كانت الالة اآلن ل   " t"اإلجراء املطلوب حيدث يف وقت الحق    . إذا كانت الالة اآلن أن  3
، فال ميكنين تنفيذ اإلجراء املطلوب الذي ل حيدث يف هذا الوقت الالحق "t"حتدث يف هذا الوقت الالحق  

"t". 

أن أن أكون حراا يف  ، فال ميكنين  "t". ومن مث، إذا ل أمتكن من تكوين إجراء مطلوب يف وقت الحق4
 (. 3و  2أفعل غري ذلك ) 

 . اآلن   حمسوم املستقبل   . على افرتاض أن  5

 (.5و   4ذلك )يف   يف القيام خبالف    . ومن مث، فأن لست حراا 6

 . ومن مث، ليس لدي إرادة حرة. 7

 ذلك.   ه كان إبمكاين القيام خبالف  أن    خلربةاب. ومع ذلك، فأن أعلم  8

 . غري حمسوماملستقبل    . ومن مث، فإن  9

 . ةغري ممكن  السببية ذات األثر الرجعي   فإن    هنا . ومن  10
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على سبيل القول  اليوم    صحّ إن   ، وابلتايل  غداا   الفاعل حمسومة   أفعال ه إذا كانت  كان النقد الشائع أن  
هذا   شيء سوى زايرة والديه. ومع ذلك، يبدو أن    فعل أيّ   له سيزور والديه، فال ميكن    : إن  الفاعلاملثال

فعل   أن    ضمنياا   من أجل الوصول إل مثل هذا االستنتاج، جيب على املرء أن يفرتضو االستنتاج غري متسلسل.  
تنتهك مفهوم  السببية ذات األثر الرجعي أن    كما اعت قد الجة   ت ظهر  نتيجة اختياره، بينما  سببياا  حيسمالفاعل  

 اإلرادة الرة. 

اختاذه هو    سيزور والديه غداا   الفاعل   وراء حقيقة أن  دافع  ال  أبن    املقابليف  يف    ميكن أن جيادل األبديو 
لن   ، فسيصدق اليوم أنه  القرار املعاكس غداا   الفاعل إذا اختذ  و ذهب لرؤيتهما.  يقبل أن    زايرته سببياا قرار حيدد  ل
أن    ، سيكون قراره الذي جيعل األمر حقيقياا تاره غداا خيا  بغض النظر عمّ و زور والديه.  ي والديه.   ىري ه ساليوم 
نتيجتها املستقبلية    ألن    بل  ،الالية حتدد قراره  الصدققيمة    ألن  ليس    غري حمسومة؛   نتيجة قراره غداا تكون  و 

 األبدي (. وهكذا، قد جيادل نتيجة قراره حتدد قراره السابق سببياا  الالية. )وليس األمر أن   الصدق حتدد قيمة 
إل   تذهب الجةو الناس ابإلرادة الرة.  أن يتمتع  ه ال يستبعد  ، إال أن  حمسوم  هعلى الرغم من أن  املستقبل    أبن  

فيما يتعلق ابملاضي ال تؤثر   ة حمسومنتيجة قرارهم املستقبلي    حقيقة أن    ه إذا كان لدى الناس إرادة حرة، فإن  أن  
 على قدرهتم على االختيار حبرية.

 

 فارقاتامل -3
املفارقات هي تلك و )والسفر عرب الزمن(،    السببية ذات األثر الرجعي  اليت تثريها  من املشكالت الفلسفية

الفيزايء والفلسفة  يف كلّ   اإلاثرةأكرب قدر من    اليت ولدت    أن تكون   إذا كانت صحيحة   تستبعد  األّن    ؛من 
إل ثالثة أنواع:   إل أبعد حدميكن تقسيم املفارقات  و .  اا ومنطقي  ممكنة ميتافيزيقياا   السببية ذات األثر الرجعي 

( تتضمن مفارقات االتساق توليد عدم 2) .علوماتامل حلقة سببية أو ال ةلقال التمهيد( تتضمن مفارقات 1)
السببية   ت إذا كان  لك متنع اإلرادة الرة. لذ   Newcomb  نيوكومب مفارقة    ( يبدو أن  3و)  ، اتساق حمتمل

الرجعي الزمن( ممكن  ذات األثر  ي  منطقياا   ة)والسفر عرب  املرء أن  املفارقات،   إمكانية حلظهر  ، فيجب على 
 الجج القائمة عليها غري صالة.   وابلتايل فإن  

 

 التمهيد مفارقات    -3-1
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لديكّ   التمهيد تنشأ مفارقات   يكون  اليت  الاالت  معينة   يف  تتكون من أحداث  فيها سلسلة سببية 
حدوث   تكمن املشكلة هنا يف أن  و .  "a "يسبب    " c "و    " c "  يف   سببتي "b "و    "b"يف    "a"  فيها  يتسبب

" a"   حدوث    يفرتض مسبقاا"c،"   ا مل  شيء  ميكن افرتاض  . ولكن كيف  نتيجته  السببفرتض  ي مبعىن آخر،  و
 لقة الهذا جيعل فكرة    لذلك يعتقد بعض الفالسفة أن    ؛يف الواقع  ا متناقضا بدو هذا  يذاته؟    يف حدّ   يفرتضه

 أن ه:   Hugh Mellor هيو ميلوريعتقد  و .  متسقةالسببية غري  

املغلقة زمنية  الشبه  ملسارات  أن تستلزم ا، وابلتايل ميكن  السببية مسبقاا   لقةال استبعاد إمكانية    من املمكن 
 . (191 :1991).  السببية ذات األثر الرجعي  عرب الزمن إل الوراء ومجيع أنواع  اا ، وسفر اا مغلق اا زمن

منها من ثالثة أحداث   يتكون كلّ و   ،خذ أربع سالسل من األحداث  على النحو التايل:  دليله  وميضي
 : سلسلة من هذا القبيل  نشأن  . مث  "a،  b  ،c"  ا ذاهت  ها رموز خمتلفة من نوع األحداثوكلّ   ،"a،  b  ،c"معينة  

1- b⇒c⇒a 

2- ∼b⇒∼c⇒∼a 

3- b⇒c⇒∼a 

4- ∼b⇒∼c⇒a  

. "Hيني اسم السالسل "األخر   تنيوالسلسل  "  Gاسم السالسل "  قد يطلق على التسلسلني األولنيو 
موزعة على السالسل األربع حبيث   . A،  B  ،Cمجيع الرموز املميزة لـ    أن    ميلورعالوة على ذلك، يفرتض  

بعد ذلك العالقة السببية بني حدثني   ميلور يعّرف  و ، أي ربع التسلسالت. يكون عدد السالسل متماثل متاماا 
من   احتماالا   أكثر  "a "عند وجود    " b "حدوث  اليت جتعل من    " K "من حيث الالة   "b "و  "a "منفرد ي ن  
عدد السالسل اليت   لكن ميكننا أن نرى أن  . و  P(b∣a)>P(b∣∼a)، أي"a يف حال عدم وجود "حدوثها  

ال    "a"مع   "b"فيها    ت دمج اليت  السالسل  عدد  الواقع   لديناو .  " a"مع   "b"فيها    ت دمجيساوي   يف 
P(b∣a)= P(∼b∣∼a)= P(b∣∼a)= P(∼b∣a)  .  فرصة    ويرتتب على ذلك أن"b"   معينة يف"k"   ال

تكون ، و "b" يف   "a". ومن مث ال ميكن أن تؤثر " a"دون من بفرصتها   مقارنةا  " a"ميكن أن تزيد فيما يتعلق بـ
 مستحيلة.ابلتايل  السببية    لقةال

( إل القضااي اإلشكالية 1994)  فاي أشار  و هذه الجة مقنعة للغاية.  أن   ل جيد بعض الفالسفة  و 
( بدالا من احتمال حدوث أنواع معينة من األحداث. امليولاحتمالية األحداث الفردية )  أوالا   ميلور يقيس    :التالية
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. "A" عن  "  B"  فيها  نتجيوتلك اليت ال    "A"  عن   اا نمج"  B" بني الظروف اليت يكون فيها    اثنياا   ال يفرق و 
( 3( و )1)   يكون حدوث أن  و ،  وضع شروط هلا تكون الجة صحيحة فقط إذا كان ابإلمكان إثباهتا وعدم  و 

( يف بعض 3عن عال )  اا ( جيب أن يكون خمتلف1عال )ال  ن  إ   : قد يقول الكثري من الناسو ا.  ذاهتابلقائق    اا حماط 
الجة صالة للمواقف   يدعي أن    ميلور   وأن    ، خاصةا a∽  أو   a  على   هرد احتواءجملالنواحي املهمة األخرى  

، ميلورعند    G & Hيف عال  و .  متاماا   التوزيع املتساوي للسالسل املختلفة انتقائياا أن     اثلثاا   بدووي.  أيضاا التمية  
متساوية، ال ميكن أن تكون هناك   ابلتايلاالحتماالت    تكون، و عدد السالسل األربعة متساوايا   الذي يكون فيه

 متاماا   ذاهتا  يف الظروف حيدث    ∽aأو    "a"  ظهور أن   لقيقة    نظراا   "a"والفرد   "b"الفرد  عالقة سببية بني    أيّ 
، ميلور  كتلك اليت قدمها حجة سلبية،    أيّ  يبدو من املناسب االدعاء أبن    :أخرياا  و رابعاا .  "b"  اليت حتدث فيها

صدق   على   ويه ينطواحد ميكن إثبات أن    عال   صدق يفينطوي على  ما    جيب أن تكون قادرة على إظهار أن  
ال يكون   "H"  السالسلو   " G"  توزيع السالسل  عال آخر مشابه من مجيع النواحي ذات الصلة، ولكن  كلّ   يف

 ابلتساوي.

ال ي ظهر التناقض نفسه   "H"  بدالا من سالسل  " G"  عال حيتوي على سالسل  أيّ   من الواضح أن  و 
مع   متسقة السببية يف مثل هذه العوال    لقة ال  إذا أمكن إثبات أن  و .  ميلور  عند   G & Hالذي يظهره عال  

من احتمالية   "A"تزيد فيه    اثبتاا   بعبارة أخرى، إذا أعددن منوذجاا و السببية ممكنة.    لقةال  التعريف املعتمد، فإن  
"B"  وتزيد ،"B"   من احتمالية"A"  غري   ميلور حجة    السببية ممكنة وأن    لقة ال  أن    برهنا على ، نكون قد

 : االدعاء هو أن    صالة. وابلتايل فإن  

i- P(A∣B)>P(A∣∼B) 

ii-P(B∣A)>P(B∣∼A), 

 

إثبات   على  امصدقهميكن  حيتوي  بعال  يتعلق  أن  و .  " B"  سالسلو   "A"  سالسل  فيما   افرتض 
 : ، هيB∽و  BوA∽ و  Aبني   االمور املوزعة   تنطوي علىاالحتماالت التالية اليت  

P(A&B)=0.7 

P(A&∼B)=0.1 

P(∼A&B)=0.1 
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P(∼A&∼B)=0.1. 

 ى: على أساس تعريف االحتمال الشرطي علحنصل  

P(A ∣ B ) =
P(A&B)

P(B)
= 7/8 

P(A ∣∼ B ) =
P(A& ∼ B)

P(∼ B)
= 1/2 

P(B ∣ A ) =
P(A&B)

P(A)
= 7/8 

P(B ∣∼ A ) =
P(∼ A&B)

P(∼ A)
= 1/2 

 

لتعريف   وفقاا   برهّنافيما يتعلق ابلعال املذكور؛ ومن مث فقد    صادقتني(  ii( و )i)  فإن  كّل من   وابلتايل 
حجة   على إثبات أيّ   قادراا   ميلور ل يكن  و السببية.    لقةاله من املتسق الديث عن  أن    على   للسببية  ميلور 

 .ذات األثر الرجعيالسببية أو السببية    لقة المسبقة مقنعة ضد  

، فقد يكون السببية مسبقاا   لقةاليف استبعاد   كان حمقاا   ميلور  أن   عالوة على ذلك  افرتض املرء   إن  حىت 
. السببية ذات األثر الرجعي  هذه االستحالة تستلزم استحالة السفر عرب الزمن ابإلضافة إل  يف افرتاض أن    خمطئاا 

من   اليت تدخل يف كلّ   ذاهتا  القوانني الفيزايئية العيانيةنوع  لضع خيذاهتا نوع العمليات    أن    ميلور تفرتض حجة  و 
ليس و قد ينطبق هذا االفرتاض على السفر عرب الزمن  و السببية.    لقةالمن    وذات األثر الرجعي  املتقدماجلزء  

 . ذات األثر الرجعيلسببية  ا

 

 االتساق مفارقات    -3-2

عندما حتاول على سبيل املثال، قتل نفسك األصغر سناا من خالل عملية   االتساق مفارقات    تنبثق
. تفشل واضح متاماا   جيعلك  قد  السبب الذي  و تفشل.  البد أن  ك  ولكن من الواضح أن    ذات أثر رجعي سببية  

أن ترتكب   ه ال ميكنك تغيري املاضي، فال ميكنك  ألن    إل املاضي، وابلتايل نظراا   تنتمي نفسك األصغر سناا إذ  
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ميكنك ابلطبع أن تقتل نفسك األصغر و   ،القيامة مستحيلة  أن    اا يتفرتض هذه اإلجابة ضمنو رجعي.  الاالنتحار  
تتمثل بل    ،املفارقة  ن قبيلهذا ليس مو .  أخرى الحقاا   للحياة مرةا   ت  يف املاضي دون تغيري املاضي إذا عد   سناا 

للقيام مبثل هذه األنواع   جيداا   معد  ك  مبعىن أن    ،على قتل نفسك األصغر  ك  تقدر تفرتض    ك  أنحقيقة  املفارقة يف  
. وينطبق الشيء دائماا   ختفق أن    البدّ ، ولكن  األصغر سناا   تستهدف نفسك  إل درجة أن  من القتل الرجعي،  

 ابألمس   تقتل رجعياا   أن    ال ميكنك  و أولئك الذين بقوا على قيد الياة يف الوقت الاضر.    ه يف الواقع، على كلّ ذات
من القيام ابالنتحار الرجعي أو   جيب أن تكون هناك قيود معينة متنعك  و .  اليوم  ما زال على قيد الياة  شخصاا 

 بطبيعتها اعتماداا   كليةقد تكون    ، وتتغري من حالة إل أخرى أو معينة  حالة هذه القيود    ختص القتل الرجعي، وقد  
من ما يف املاضي    أن تقتل شخصاا   مادايا ه من املمكن  االفرتاض أن  يكون  لذلك  و على بعض القوانني املادية.  

 .املفارقة  ي ه  ه هذ و   ،من نحية أخرى  أن تفعل ما هو ممكن مادايا   ولكن من املستحيل مادايا   ،نحية

 إن    :وهو القائل  ،للخروج من هذه املفارقة  طريقةا   David Lewis  (1976 )  ديفيد لويساقرتح  و 
مغين أوبرا على   بصفتك  و ذات الصلة.    الواقعةإمكانية متوافقة مع  ك  ينبغي فهمهاالقدرة على قتل شخص ما  

لديك القدرة البدنية والتدريب على القيام بذلك، ولكن بسبب   ألن    نظراا   ؛غناء األوبرا  سبيل املثال، ميكنك  
فعله ابلنسبة جملموعة واحدة من القائق،   ما ميكنك  و واحدة.    نغمةا   أن ترمن  ، ال ميكنك  فقدان الصوت مؤقتاا 
على   يشرح هذا الل السياقي سبب قدرتك  و أخرى من القائق.    القيام به ابلنسبة جملموعة    هو شيء ال ميكنك  

، هدفك    لتحقيق  وجيه  هدف    ، ولديك  كما جيبتعمل    بندقيتك    لقيقة أن    رجعي، نظراا   أبثر    ةالشاب  قتل نفسك  
شخص   على قتل أيّ   سبب عدم قدرتك    أيضاا   يشرحلكنه  و إجراء.    أحد على االمتناع عن اختاذ أيّ   وال جيربك  

كلمة املراوغة يف    مبوجب  إال  ال توجد مفارقة االتساقو ك ال تستطيع تغيري املاضي.  ألن    ؛على قيد الياة اليوم
 الشمس.   أمام الندى    كتالشيتالشى  ت  املفارقة  نا نرى أن  " الساسة للسياق، وإذا الحظنا ذلك، فإن  يستطيع "

على عكس الالة اليت يتعذر فيها على و نا ما زلنا نتحدث عن قدرات خمتلفة.  البعض أبن    جييب قد  و 
على غناء   مغين األوبرا قادر  فللقيام ابالنتحار الرجعي تفشل حتماا.    حماولتك    الغناء، فإن    األوبرا أحيانا مغين  
ثبت ولن تستطيع مرة أخرى، لكن حماولة القاتل الرجعي ل ت    إثبات ذلكه أظهرها من قبل وميكنه  ألن    ؛األوبرا

إذا قبلنا هذا االعرتاض، و .  األصغر سناا   فيه قتل نفسك    يف وضع ميكنك    لست    لذلك فأنت  و إثبات قدرته.    أبداا 
على قتل نفسك األصغر   أن تكون قادراا   ينبغيالل السياقي يشرح ملاذا    إن    : فقد نعيد صياغة الل ابلقول

الرجعي   عن القدرة على القيام ابالنتحار   أخرى   مرةا   لكن كيف ميكننا التحدث و يف ظل الظروف املناسبة.    سناا 
يبدو من املعقول و ابلنسبة إل حقائق معينة على اإلطالق، إذا ل تكن هناك عوال حمتملة تقوم فيها بعملك.  

يصدق هذا  و .  الفعلحمتمل تقوم فيه هبذا    لديك القدرة على فعل شيء ما إذا كان هناك عال    إن    :تقول   أن  
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 لكن ال ميكنك  و حمتمل ل يفقد فيه صوته.   ه يفعل ذلك يف عال  ألن    ؛ميكنه غناء األوبرا  الذي  مغين األوبراعلى 
حىت من حيث  عاجز  . أنت فيه نفسك األصغر سناا  ه ال يوجد عال حمتمل تقتل  ألن   ؛ القيام ابالنتحار الرجعي
 املبدأ على القيام بذلك. 

 نع  عاجز  أنت  و   ، على تغيري املاضي  ك ال تصرّ أن    ليست مفارقة طاملا   االتساقمفارقة    ابختصار، إن  و 
شخص على قيد الياة عندما حتاول قتله.   أيّ   حبقّ   أن ترتكب القتل الرجعي   تغيري املاضي، وابلتايل ال ميكنك  

 القيام به.   تعجز عن  على القيام بشيء   قادر    ك  تعتقد خطأا أن    لكونك  املفارقة تظهر فقط    يبدو أن  و 

على املستوى املفاهيمي، فما الذي جيعل االنتحار الرجعي مستحيل   مفارقة كن هناك  تاآلن إذا ل  و 
هناك العديد من القائق احمللية اليت ميكن أن تقيد و   ،حقائق حملية أو حقائق عامليةهناك  ؟ ميكن أن تكون  مادايا 

، وأزعجتك ذاببة يف عينك    ، ولديك  للرصاص  ك  أثناء إطالق يدك  ترجتف    كأنلقتل الرجعي.  ا  ارتكابك لفعل
كان من املمكن أن و   ، ذاهتا  هذه القائق املقيدة معقولة يف حدّ تبدو  و قطة، وأغمي عليك للتو، وما إل ذلك.  

يف املوقف   أيضاا   تتفاعل  ها ما يف املاضي، ولكن  شخص    اإلمجالية على قتل    مستقل عن قدرتك    حتدث بشكل  
عامة القيقة  وال.  يبدو مريباا   الشرح مثل هذا    املشكلة أن  و غري نجح.    إل حدث    الفعل وحتول    الفعلي مع قدرتك  

 شخص على قيد الياة بعد وقت الوفاة املزعوم. وابملثل   أيّ   الرجعي حبق  قتل  أن نرتكب ال  نستطيع ال    ناأن  هي  
 ميكننا أن  و ،  مادايا   ة)أو السفر عرب الزمن( ممكن  ببية ذات األثر الرجعيالس  افرتاض أن    يف عامة  القيقة  ال  تكون

 شرح لكن  و شخص ليس على قيد الياة بعد وقت حدوث الوفاة املزعومة.    أيّ   الرجعي حبق    قتلال  نرتكب
اإلشارة إل حقيقة عرضية   للطبيعة. وابلتايل، فإن    عامة أو قانونا   حقيقة    االحتكام إل حقيقة عامة يتطلب  

 . الشرحا تفي مبتطلبات  ال يبدو أّن   األصغر سناا يف قتل نفسك    أبداا   فردية لتوضيح سبب عدم جناحك  

 الرجعي حبق    قتل أن ترتكب الحتاول فيها    مرة    أفضل ابلطريقة التالية: يف كلّ   ميكن فهم املشكلة بشكل  و 
بسبب  اغتيالك   يفشل رمبا شخص ما ليس على قيد الياة بعد الوقت الذي حدث فيه التأثري املزعوم للقتل، 

من   هلدف الذي متكنت  ا  اخفاقك الفعلي يف إصابةسبب  معينة  تشرح حقائق  و اهتزاز يدك، وما إل ذلك.  
هناك قوانني   من حيث املبدأ على تنفيذ القتل الرجعي يعين أن    تك  قدر بلكن القول  و من حيث املبدأ.    إحرازه

ارتكاب   ابملثل  حتاول فيها  مرة    يف الظروف املناسبة. ويف كلّ   الفعلطبيعية تسمح لك عادةا بتنفيذ مثل هذا  
لكن و أو آخر.    شخص ما على قيد الياة بعد حدوث الوفاة املزعومة، قد تفشل لسبب    الرجعي يف حق  قتل  ال
 ، أيّ بفعلك  شخص ما على قيد الياة بعد قيامك    الرجعي يف حق  قتل  ارتكاب اليف    ب أن تفشل دائماا جي
يف هذه   مادايا من املستحيل  و هذا الشخص.    الرجعي يف حق  قتل  ارتكاب المن حيث املبدأ على    عاجز  ك  أن  
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هناك بعض قوانني الطبيعة اليت تعمل   . لذلك يبدو أن  على سبيل املثال  الاالت، أن تقتل نفسك األصغر سناا 
 . وجتعله مستحيل مادايا   الفعلعلى املستوى احمللي أو املستوى العاملي، تنتهك مثل هذا  

السمات األساسية مليكانيكا الكم قد تضمن   حمتمل يف نتيجة حديثة توضح أن    ميكن العثور على حل  و 
املاضي.   التفاعل مع  املمكن  من  لو كان  املاضي، حىت  تغيري  قدرتنا على  الفيزايئيان،  و عدم   دانيال يتخيل 

يف مصادر اإلنرتنت   Karl Svozil  (2005  كارل سفوزيلو  Daniel Greenberger  رغ رينب غ 
التصويري   الشعاعامليكانيكية الكمومية من خالل إدخال مقسمات    االستجابةاألخرى(، شكالا من أشكال  

لديها هو   عدد منافذ الدخول ومنافذ اخلروج   ألن    االستجابة؛   حلقة عكس  ب  املقسماتتسمح    ، أيّ األحادي
الكم أن  و .  ذاته املوجة وأن    نعلم من ميكانيكا  يتصرف مثل  قد  انتشار    موحداا   عامالا   اجلسم  نظام اليصف 

على سب التطور الزمين للنظام  وحي  ابسم املسار،    يشار إليها أيضاا و ثل النظام بواسطة دالة موجية،  مي  و ي.  ادامل
ما يقتصر هذا الساب على   عادةا و مجيع املسارات املمكنة من الالة األولية إل الالة النهائية.    أن ه خالصة 

 ر غ رينب غ   ، فإن  ابلرجوع عرب الزمنا تتكشف  املسارات على أّن  يف بعض    اآلن إذا فكرن  و .  زمنلل  املتقدماالجتاه  
الناشر الذي   ، أو أن  مستبعدةتكون    حلقةلل   والرجعي  املتقدممسارات املكون    أن  قادران على إثبات    سفوزيلو

الزمن   استجاابتينشئ   الذي  عرب  املستقبل  املمكنة، وابلتايل يضمن  البديلة  العقود اآلجلة   حدث  ، "ميحو 
من التصرف   قوانني الطبيعة متنعك    فإن    ،ما يف املاضي  أن تستهدف شيئاا   إذا كان إبمكانك  ومن مث  ابلفعل".  

إذا  كاستنتاج املؤلفني هو أن  و تتعارض مع ما جيعل املستقبل على ما هو عليه )ما أصبح عليه ابلفعل(.    بطرق  
مع العال  املتسقة، فلن ترى سوى تلك البدائل "املاضي الكمي ميكانيكياا  يف رت  ابلزمن إل الوراء أو أثّ  عدت  

 ه وراءك".الذي تركت  

 مفارقة نيوكومب   -3-3

يوجد يف هذه اللعبة صندوقان ميكن لالعب و   ، افعرّ ال  معيلعب لعبة    تتضمن هذه التجربة الفكرية العباا 
. "B" طلق عليه  ون، واآلخر معتم  "A"نسميه  و أحد هذين الصندوقني شفاف  و اختيار أحدمها أو كليهما.  

من املال يف صندوق   معيناا   اف بناءا على توقعه الختيار الالعب، مبلغاا لعرّ اختياره يضع االالعب  يقدم  قبل أن  و 
اف ( حىت اآلن كان العرّ 1قوم الالعب ابختياره، تتوفر له املعلومات التالية:  يعندما  و واحد أو كال الصندوقني.  

ضع ي  ( أحيانا 2عالوة على ذلك:  و ما خيتاره الالعبون اآلخرون.    مطلقة وتوقع    على التنبؤ ابملستقبل بثقة    قادراا 
يف    مليون اف  العرّ  الالعب  "B"   دوقالصن دوالر  اختار  إذا  فقط  ولكن  أيخذ كال  "B"   الصندوق ،  ول 

 الصندوق ا إذا كان الالعب خيتار  ، بغض النظر عمّ " A"  الصندوقدوالر يف    ألفضع  ي الصندوقني، بينما  
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"A"    .الصندوقني الصندوقني،  و أو كال  بني  االختيار  الالعب  على  يتعني  عندما  إذا كان حي  لذلك  ما  دد 
الالعب سيحصل   يف تنبؤه، فإن    صادقاا اف  إذا كان العرّ و أو ال شيء.  مليون دوالر  حيتوي على   "B"   الصندوق 

 اا دوالر   وألفمليون    أن يكسب ومع ذلك، إذا أراد الالعب    ، "B"  الصندوق دوالر، فقط إذا اختار    مليونعلى  
دوالر، وهو ما ميكنه رؤيته ابلفعل   ألف واختار كال الصندوقني، فسوف يفقد معظم الثروة وسيحصل فقط على  

 . "A"  الصندوق يف  

اللغز يف األصل  و  . نشر مطلقاا ي  ل    هولكن  William Newcomb  نيوكومب  ويلياماقرتح هذا 
 ه ألول مرة. ولكن  Robert Nozick   (1969)  روبرت نوزيك  نشرهأن  بعد  يف نظرية القرار    كثرياا   نوقش  و 

لبعض املشكالت الفلسفية اليت   اا ابرع   ه يعطي توضيحاا ألن    ؛السببية ذات األثر الرجعي  يف سياق  أيضاا   نوقش  
يتعلق ابلسببية   فيما  الرجعيتنشأ  النقاش إلثبات ادعاءات خمتلفة است خدم   و .  ذات األثر   أن    ومنها   يف هذا 
مناقشة لبعض أقدم  ميكن العثور على  و ا تعين القدرية أو التمية.  مستحيلة أو أّن    السببية ذات األثر الرجعي

George Schlesinger  (1974 )  جورج شليزجنر   عندواإلرادة الرة    السببية ذات األثر الرجعي  عواقب
لوك بني    املناظرةويف    André Gallois  الواغ أندريه  ( و1978    ،1979)  Don Locke  دون 

، وحجج جيدة "B" و    "A"جيدة ألخذ كال الصندوقني،    هناك حججاا   هنا أبن    شليزجنرجادل  و (.  1979)
غري ذات صلة وجيب على   السببية ذات األثر الرجعي  أن    لوك  د  فقط، يف حني أكّ  "B"  الصندوق ألخذ    أيضاا 

 أخذ كال الصندوقني خاطئة. يف   لوكحجج    أن    جالواأيخذ كال الصندوقني. ومع ذلك يعتقد    الالعب أن  

الالعب لديه إرادة حرة،   ابفرتاض أن  و يقرره.    على الالعب أن    ينبغيميكن تقدمي حجتني متعارضتني ملا  و 
قوم الالعب يعندما  و اف ال ميكنه من حيث املبدأ التنبؤ مبا سيفعله الالعب.  العرّ   إن    :يبدو من املنطقي أن نقول

لذلك ال ميكن أن يتأثر و ال شيء.    ودوالر أ  مليون حيتوي على   "B"   الصندوقدد ما إذا كان  حي  ابختياره،  
 مليون ، على أمل أن يكون هناك ابلفعل  الصندوقنيابختيار كال    كون أفضل حاالا ياف، وساختياره بتنبؤات العرّ 

  ، على صواب بشأن تنبؤاته   اف كان دائماا العرّ   اليت ختربن أن  و   تؤكد الجة األخرى و .  "B"   الصندوقدوالر يف  
من هنا اختلف الفالسفة و فقط.   "B"أن أيخذ    بناءا على اخلربة السابقة   سيكون من املنطقي للغاية لالعب

تنبأ ابختيار الالعب فقط بناءا على املعرفة ياف ميكن أن العرّ  على أن    ميكن للمرء أن يصرّ و قوة اجلدل.  بشأن 
ميكن للمرء أن جيادل و (.  يةالذهنية )التوافق  ته حالذات الصلة بسلوك هذا الشخص يف املاضي أو الاضر أو  

ختيار اب  املتعلقةن أن يكون لديه مثل هذه املعرفة الكاملة فقط من املعلومات اف ميكالعرّ  بدالا من ذلك، أبن  
 الالعب يف املستقبل. 
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يتخيل و مستحيل.    أمر    السببية ذات األثر الرجعي  توضح أن    نيوكومبمفارقة    ومع ذلك، فقد قيل أن  
ضع يبعد أن    الصندوقنيي سمح له ابلتحقق من    مثالياا   ، على سبيل املثال، قاضياا (.ff 1980:75)  شليزجنر

 ة ه إذا قام القاضي املثايل إببالغ الالعبمن الواضح أن  و تخذ الالعب قراره.  ي  ، ولكن قبل أن  هااف األموال فيالعرّ 
كال الصندوقني حيث يتم    ابختياراف يف قيام الالعب  توقع العرّ فيها  مبحتوى الصندوقني، فلدينا حالة يتسبب  

 ،بالك   اخلداع عند  على حالة ابلفعل    واضحاا   سيكون هذا مثاالا و .  "B"   الصندوق دوالر يف    مليونمببلغ    إبالغه
من ، إذا كان القاضي املثايل يعرف ذلك فقط  ينطوي على الصدق  ذاتهالشيء    أبن    جيادل أيضاا   شليزجنر لكن  

 إذا افرتضنا أن  و .  النتيجة  ي ه  ههذ كون  تأن    ينبغينفهم ملاذا    دون إبالغ الالعب. ومع ذلك من الصعب أن  
من املنطقي أن يتعلم   ه على التنبؤ بنتيجة اختيار الالعب، فيبدو أن    اف قادر  العرّ   الالعب لديه إرادة حرة وأن  

 القاضي  طاملا أن  و وأيخذ كليهما.    اا فقط بدالا من أن يكون جشع "B"  الصندوقوخيتار    اخلربة الالعب من  
 قرار الالعب. وال يبدو أن    يفا قادرة على التأثري  معرفته مبحتوى الصندوقني ال يبدو أّن    املثايل صامت، فإن  

شيء إل   هذه املعلومات ال تضيف أيّ   ألن    ؛قراره  يفأتثري    معرفة الالعب احملتملة بوجود قاض  مثايل هلا أيّ 
 فشل أبداا يل    هتخذ قراره وأن  ياف قد وضع املال يف الصناديق قبل أن  العرّ   املعلومات اليت لديه ابلفعل؛ أي أن  

 . يف التنبؤ ابلنتيجة مسبقاا 

تعين اجلربية والتمية.   السببية ذات األثر الرجعي   إل أن    يف إشارهتا   املفارقةلتلك  خرى  األ شكلة  بدو املتو 
إذا كان من املمكن التنبؤ  و إرادة حرة.  تكون لدينا ممكنة، فال ميكن أن  السببية ذات األثر الرجعي  إذا كانت و 

يف االختيار.   اا كون حر ي، فال ميكن أن  ختاره الالعب غداا يابلفعل اليوم ما س  يصدقه  ألن    ؛الالعب  فعلبنتيجة  
وال ميكن   صادقاا ختار كال الصندوقني، فيجب أن يكون هذا  يالالعب س  اف يعرف ابلفعل أن  إذا كان العرّ و 

فقط، فيجب  "B"   الصندوقختار  يالالعب س  علم ابلفعل أن  ياف  فعل غري ذلك. وإذا كان العرّ يلالعب أن  
 هذه الجة مضللة.   ومع ذلك يبدو أن   ، ، وال يسع الالعب سوى القيام بذلكصادقاا أن يكون هذا  

من    بثقتنو  للحجة  البديهية  إ  ةالعام   الفرضيةالقوة  تقول:  الرجعي  ن  اليت  األثر  ذات  تفرتض   السببية 
. ومن مث فهي األبديةاسم  الذي ي طلق عليه عادةا    الزمن  منوهو املوقف امليتافيزيقي    -  ايا ودوج مغلق    مستقبالا 

ما سيحدث  لنفرتض اآلن أن  و .  فحسب، بل ضد األبدية أيضاا  السببية ذات األثر الرجعي ليست حجة ضد 
 بعض صانعي القائق املستقبليني الذين يقررون أن  إذن  يجب أن يكون هناك  فابلفعل؛    كاذب أو    صادق   غداا 

ومن مث   ، دد ابلفعل اليومقد ح    ما سيفعله الالعب غداا   النتيجة أن    وت ظهر  .  كاذبأو    صادق ما سيحدث اآلن  
يفعل غداا ال مي أن    صادق هو    خالف ما  كن لالعب أن  ل ياليوم. لذلك ال ميكن  حرية   العب ا  ىد كون 

 قرار.  تخذ أيّ يه من العبث أن  الختيار، ويبدو أن  اب
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جيعل ما  العراف    لدى ال يوجد  و   ،اا حر   اا خيار   ميتلك الالعب الزال    ومع ذلك، ميكن التأكيد على أن  
اختيار   عن   نجم  اف توقعه  ستطيع العرّ يما  و   ،توقع ل يكن لديه  كما لو    حر    ووه   ، معيناا   تخذ قراراا يالالعب  
نتيجة اختيار   ن  القول: إ  هاملرء ال ميكنأن   . عالوة على  حراا   ذاته  حبدّ ومع ذلك قد يكون االختيار    .الالعب

 املتعلقة   وتكون العبارة .  الرجعيذات األثر  السببية    املتقدمة لسببية  ابما ل يستبدل    ،الالعب هي اليت تسبب قراره
قرار املتعلقة ب   وتكون العبارةتخذه الالعب؛  ياف، بسبب القرار اخلاص الذي  للعرّ   وفقاا   صادقةنتيجة قراره  ب

اف، ميكن اعتبار قرار الالعب حراا بسبب نتيجة قراره. وابلتايل، حىت فيما يتعلق ابلعرّ   ةالالعب غري صحيح
قد يكون السبب و القرار يف الواقع.   عليه   يف املاضي وال يف املستقبل حيدد ما سيصبحه ال يوجد شيء  مبعىن أن  

 . عرب الزمناملعلومات إل الوراء    مبسار  يدفع اختيار الالعب    بتنبؤاته هو أن    االدالء اف على  يف قدرة العرّ 

ه قد يكون من جيادلوا أبن  ميكن أن  و   ،النقاش هنا  يتخلوا عن قد ال    األبديةالفالسفة الذين يرفضون  و 
من خالل األحداث املاضية أو األحداث املستقبلية. يف هذه الال   اختيار الالعب سببياا   ددال حي  أ   اجليد جداا 

. قرره غداا ياليوم س  ما يصدق   ألن    ؛تخذ ي  قبل أن    ايا وجودقرار الالعب حمدد    أن    األبدية  تضمن تومع ذلك،  
، وجودايا   املستقبل  عليه   ه ل حيدد بعد ما سيكون، أي أن  ايا وجود  متاحاملستقبل    كما لو كان   اا ليس حر   ولذلك فه

دد حي  قرار الالعب ل    ه طاملا أن  إن    : قد حياول األبدي دحض هؤالء النقاد ابلقولو مبا يف ذلك اختيار الالعب.  
 . من املعاينمعىن  أبيّ   ، فهو حر  سببياا 

 الفيزايء  -4
من األسئلة اليت حتتاج إل إجابة قبل تطوير  خمتلفة متاماا   جمموعةا  السببية ذات األثر الرجعي  يثري مفهوم 

 . مادايا فكرة مناسبة  

 من الناحية املادية؟   السببية ذات األثر الرجعي   ما الذي ميكن أن مييز  - 1

تعتمد و  الفيزايء.  ذاهتا فكرة يومية ليس هلا تطبيق طبيعي يف   السببية يف حدّ   على املرء أن يتذكر أن  
 نطبق كبري على امليزة اليت    إل حد    مادايا   السببية ذات األثر الرجعي   هبا العمليات أن حندد  الطريقة اليت ميكننا  

لعمليات ايف الفيزايء إل ربطها مبفاهيم    قد منيل  و مفهومنا العادي عن السببية على عملية فيزايئية.    مبوجبها
)ب( ميكن   ،نتقال الطاقةابأربعة اقرتاحات: )أ( ميكن حتديد العالقة السببية    ت  رح ط  قد  و ختلفة.  املفيزايئية  ال

بتفاعل   امع الفاظ على الكميات الفيزايئية مثل الشحنة والزخم اخلطي والزاوي؛ )ج( ميكن حتديده   ا حتديده
عليه التعرف  ميكن  )د(  أو  مفهوم    االقوى  ذلك  و .  اجملهري  لتفاعلامن خالل  يتعلق جبميع مع  فيما  يبدو 

 . الزمين  نعكاساإلاألوصاف املتضمنة اثبتة يف ظل عملية    االقرتاحات األربعة، أن  
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نظرايتنا الفيزايئية تسمح بوصف  أكثر قوانني الطبيعة جوهرية هي اثبت االنعكاس الزمين، مبعىن أن   إن  
عرب هذه العمليات    ميكن عكس   : قالعكوس. وي  التفاعالت والعمليات األساسية من حيث النظام الزمين امل

بنوعني من اللول الرايضية للمعادالت على سبيل املثال  للكهرومغناطيسية    ماكسويلنظرية  حيث تسّلم  .  الزمن
حيث يظهر اإلشعاع   خلف سمى الل املتأحدمها ي  و إشعاع الطاقة يف اجملال الكهرومغناطيسي.    اليت تصف  

له كموجات  اآلخر الل املتقدم الذي يظهر اإلشعاع وفقاا سمى ي  على شكل موجات صادرة متحدة املركز، و 
للحل املتخلف حبيث ي نظر    املعاكسة زمنياا الل املتقدم يصف الظواهر    من الواضح أن  و واردة متحدة املركز.  

املوجات املتخلفة مثل زايدة   لآلخر. ومع ذلك، يبدو أن    زمنياا   معاكس  أحدمها  إل هذين اللني عادةا على أن  
حبكم الواقع على الرغم من وصفها من حيث غري قابلة لالنعكاس  يف األنظمة شبه املغلقة،    القصور الراري

زمنياا على الرغم من   سة و املعك ل عمليات معينة بدالا من نظرياهتا  الطبيعة تفضّ   يبدو أن  و قوانني الزمن الثابتة.  
 ينتشر الضوء واإلشعاع والتموجات على الربكة دائماا و ظهر مثل هذا التفضيل.  قوانني الطبيعة ال ت    حقيقة أن  

نظام شبه مغلق من الاالت يف    االنتقال الدائم لللقصور الراريمثل    خارج مصدرها بدالا من الداخل متاماا 
 املنخفضة إل األعلى. 

 فاينمان   - ويلرعند    المتصاص ا  نظرية  -4-1

ريتشارد  و  J. Wheeler  ويلرجون أرشيباك  موجات متقدمة يف الطبيعة؟ توصل    ملاذا ال نرى أيّ 
الصادر عن   ، أن  اقوهلم  إذا افرتضنا على حدّ ف( إل إجابة.  1945)   R.Feynman  ينماناف اإلشعاع 

جسيم مشحون متسارع معزول متخلف ومتقدم بشكل متساو ، أي نصف متخلف ونصف متقدم على وجه 
 يف   من حيث التأثري الذي تصنعه املاصات البعيدة   ه متخلف متاماا سبب ظهوره على أن    أن نشرحالدقة، ميكننا  

مشحونة تتفاعل مع جمال املصدر عن طريق اإلشعاع مبوجات نصف   يتكون االمتصاص من مادة  و املصدر.  
الذي يضاف إل   لالمتصاص اجملال نصف املتقدم للجسيمات املشحونة  هو  هذا  و .  متقدمةمتخلفة ونصف  

، ةاملتخلف صدر  املبناء مع موجات    بشكل    لالمتصاصتتداخل املوجات املتقدمة  و نصف املتخلف.  صدر  امل جمال  
إحدى نتائج نظرية   . وابلتايل فإن  غري بناءاملتقدمة يف تداخل    ملصدر ا  موجات ذاهتا  وجات  امل   تستبعد بينما  

 ه ال يوجد فرق  أن    يه   والنتيجة األخرى،  ة جوهرايا ناظر البواعث مت  هي فكرة أن  ينمان  افو  ويلراالمتصاص عند  
أخرى، إذا كانت هذه النظرية صحيحة،   بعبارة  و جوهري بني ما يسمى ابلبواعث وما يسمى ابالمتصاص.  

جيعلها   االمتصاص وجود    غري أن  ،  ة زمنياا ناظر عملية مت  ميثلاإلشعاع الصادر من املصدر    فعلينا أن نستنتج أن  
 ة. ناظر غري مت
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متطابقة مع اإلشعاع املتخلف واملوجات   واملمتدة املوجات اخلارجة    أن    فاينمان   - ويلرتعترب نظرية  و 
ثال امليوضح  و .  ؟ ليس متاماا املصاعب  منهذا التحديد    أال خيلولكن  و املتقلصة مع اإلشعاع املتقدم.  و الواردة  
 ،مباشرة يف منتصف بركة دائرية  ى لقي    يف حجر    تقدمة السبب بوضوح. فكر  املتخلفة و امل  ابالنبعااثت   املتعلق
 موجة  على شكل  خلارج من النقطة اليت يصطدم فيها الجر ابملاء )املصدر(ابجتاه ا املوجات  تتحرك  حيث  

املصدر يعمل يف وقت   كان   ن ولكن إ (.  االمتصاصوتصل يف النهاية إل الواف )تتقدم  متماسكة ومنظمة  
هذه العملية، كيف ستبدو العملية العكسية؟ يعتمد ذلك على كيفية فهمنا ملثل  ف  ، سابق على االمتصاص

اعتربن تتضمن مصدراا ال  أن    سواء  إذا    معكوساا   وامتصاصاا   معكوساا   الة  )أ(  ، تنطوي عليهما  كانت أم ال. 
 قد خنلق شيئاا و فستعمل حواف الربكة اآلن كمصدر وستصل املوجات املتقاربة يف النهاية إل منتصف الربكة.  

إل الداخل يف مقدمة موجة منظمة داخل اللقة  تحرك املوجات  تو يف الربكة.    كهذا إذا أسقطنا حلقة كبرية أفقياا 
)تلتقي   االمتصاص  سابق على  يف وقت    يف هذه الالة   اللقة( يعملمن  املصدر )قطرة    اليزالو ابجتاه املركز.  

املوجات يف منتصف الربكة من مجيع اجلوانب(. )ب( ولكن إذا كان فهمنا للعملية العكسية ال يشمل تبادل 
( قبل أن يغرق االمتصاصاملوجات تصل إل حواف الربكة )  والعكس صحيح، فإن    االمتصاص املصدر مع  

عالوة على و أن حنققها.  ء اليت ميكننا  من حاالت األشيا  هذه ابلتأكيد ليست حالة و الجر يف املاء )املصدر(.  
تكمن و انكماشية.    ا تتحرك إل الداخل كموجات  تبدو وكأّن  ساملوجات    ذلك، إذا راقبنا مثل هذه العملية، فإن  

ما موجات واردة منظمة، لكن أحدمها كال النوعني من العمليات العكسية قد يبدو لنا وكأّن    املشكلة يف أن  
 إشعاع متقدم. حالة  سيكون حالة إشعاع متخلف واآلخر  

لنظرية  و  الوحيد  االفرتاض اإلشكايل    برايس  هيو  حدد  حيث  .  ينمانافو  ويلرقد ال يكون هذا هو 
Huw Price   (1996مشكال )  املوجات و   ، أخرى  ت بني  للفرق  اختبارن  السؤال عن كيفية  بينها  من 

إل املصدر حقل من املوجات نصف املتخلفة ونصف املتقدمة،   ينمانافو  ويلرعندما عزا  و املتخلفة واملتقدمة.  
وجد فرق قابل أبن ه ال ي  يعرتض    برايسلكن  و القل يتكون يف الواقع من مكون متخلف ومتقدم.    افرتضا أن  

 ؛للقياس بني هذين النوعني من املوجات، وال ميكننا تربير مثل هذا التمييز من خالل مناشدة طبيعة املصدر
بدالا من ذلك يعتقد  و ميكن أن يقرتن ابملوجات املتخلفة وكذلك املتقدمة.    واالمتصاص  االنبعاثكال من    ألن  
ويرى أن  ا.  ذاهتوصفني خمتلفني للموجة  سوى    تقدم   ال  ينمانافو  ويلر  صورية  هذه املكونت خيالية وأن    أن  

 بل إن  اإلشعاع الوارد،    وليسمرتبطة ابإلشعاع الصادر  املرسالت    ال عالقة هلا حبقيقة أن    ناظر التمشكلة عدم  
املرسالت ترتكز على جبهات موجية صادرة منظمة بينما املستقبالت ال تتمحور على جبهات موجات واردة 

 منظمة مماثلة . 
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 ت تاكيون ال  -4-2

بدأت   أن  تظهر  عندما  لوحظ  ما  سرعان  الستينيات،  يف  الفيزايء  يف  التاكيونت  هذه   مناقشة  مثل 
لفهم الكيفية، ضع و .  عرب الزمن  ةاجعاملرت لبعض األطر املرجعية كانت مرتبطة ابلطاقات السلبية    اا اجلسيمات وفق

 منكوفسكي مكان    يف    **Sو  *Sو  S  مرجعية خمتلفة،   فيما يتعلق بثالثة أطر  ذاته  كيون  ا عتبارك مسار التاب
inkowskiM  . اآلن أن    افرتض  و  "A"    فيما يتعلق بـ  متثلS،    1  عندكيون  ات انبعاثt  و"B" امتصاص   يه

الطاقة اإلجيابية كيون  ات وسيحمل   "B"   سابق على"A"، سيكون  "A"و،   Sملراقب يف  وفقاا و .  2tعند  كيون  ات
" A" أن    مبوجبه املراقب يرى والذي  *S  اختيار إطار مرجعي . ومع ذلك من املمكن دائماا املتقدمة عرب الزمن

 2t**حيدث عند    "A"  أن  مبوجبه  يرى املراقب    S**آخر    مرجعياا   إطاراا   ومع ذلك فإن   "B"مع    ابلتزامنحيدث  
الطاقة كيون  ات وسيحمل   "B"بعد    "A"  ستحدث   ، *Sيف  للمراقب  وفقاا و .  1t**  عند  "B"   حيدث   بينما

 (. 1)انظر الشكل  املرتاجعة عرب الزمنالسلبية  

 

 
 : خمطط الزمكان لتاكيون 1الشكل       
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يف  اتكيون ، يكون مصدر  Sابلنسبة لإلطار  و األسطح الفوقية للتزامن.    ( 1)يف الشكل    اخلطوطمتثل  و 
سيحدث امتصاص اتكيون و حمدودة.    ها فائقة ولكن  ، بسرعة  "A"يف الدث اتكيون  صدروي،  حالة سكون 

إل املستقبل سهم املسار  هلذا السبب يشري  و ،  Sابلنسبة للمراقب يف    "A"لذلك بعد    ، وفقاا "B"الدث  و 
مصدر   من املصدر. ولكن  (*)مودي على خط العالاع   ويقف بشكل    "A"فوق السطح الفائق الذي مير عرب  

األسطح الفائقة مائلة فيما يتعلق بسهم   ، وابلتايل فإن   **Sوال  *Sيتعلق ابإلطار    ال  يف حال السكون   التايكون 
مع   هالسطح الفائق مائل لدرجة تزامن  وابلتايل فإن    للتاكيون،   ّنائية  ال   سرعة  *Sراقب يف  امليالحظ  و املسار.  
مائل   الفائق   السطح  يصبح   حبيث   التاكيون  مبصدر   يتعلق   فيما   كبرية   بسرعة     **Sيتحرك املراقب يفو السهم.  

 . الفائق  السطح   أسفل   املاضي  إل  السهم  يشري   أن   لدرجة 

تحرك من الالتاكيونت    تتمكن  ( جتنب فكرة أن 1978)  E. Recami  ريكامي  رامسوإي  حاول  و 
تفسري مجيع اتكيونت الطاقة   ينبغيسمى مببدأ إعادة التفسري الذي  من خالل إدخال ما ي  مرتاجعة يف الزمن  

الرتتيب السبيب للتاكيون   قد يعين هذا أن  و .  يف الزمنكما لو كانت لديها طاقة إجيابية وتتقدم  له    وفقاا السلبية  
 االمتصاص اعتماداا   إل االنبعاث وأحيانا   تشري أحيانا  "B"و    " A"من    كلّ   ألن    ؛ ال ينبغي اعتباره موضوعياا 

املشكالت اليت كان   هذا االقرتاح ال حيلّ   وجيهة لالعتقاد أبن    أسباب    توجد  على اإلطار املرجعي. ومع ذلك  
 . (Faye 1981/1989)ينوي حلها  

 ميكانيكا الكم   4-3

 قدم حيث  يف أدبيات الفيزايء.    ذات األثر الرجعيمرشحني فيزايئيني آخرين للسببية    أن نستند إلميكن  
 Feynmanحمتمل للبوزيرتون )  ابلزمن إل الوراء كتفسري    يرجعاإللكرتون ميكن أن    ذات مرة فكرة أن    فاينمان
حيمل و .  وإايابا   ذهاابا   الزمن يف    ه رمبا كان هناك إلكرتون واحد فقط يف العال يتأرجح  أن    يف الواقع   ختيل  و (.  1949

العادي لديه شحنة   ابلزمن إبحساسنا    ما يتعلق   يف حني أن  سالبة    يف الزمن طاقةا   املتحرك إل الوراءاإللكرتون  
موجبة.   وطاقة  تفسرياا و موجبة  هذا  يعترب  منهم  القليل  للتطبيق  لكن   ,Earman 1967a)  اليوم  قابالا 

1976) . 

األحداث الكمومية   كان ابإلمكان ربطكما لو  يف اآلونة األخرية    بيلفسر البعض جتارب نوع  وقد  
يف ظل تفاعل غري حملي؛ ليس فقط مبعىن الفعل عن بعد ولكن   متاحاا جتعل خمروط الضوء السابق    بطريقة  

 املتأخر   خليار او املمحاة الكمومية  )  من هذا النوع هي   من أكثر التجارب إغراءا و .  ذات أثر رجعيكعالقة سببية  
 

   من مفاهيم النظرية النسبية، وهو وصف لمسار الجسم في الزمكان النسبي ذو األبعاد األربعة. )المترجم( العالم:خط  -* 
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Delayed Choice Quantum Eraser )    صممهااليتYoon-Ho Kim    وآخرون .
اليت تكون يف حالة التشابك،  لقياس أزواج الفوتونت املرتابطة  عدّ وم ما.  إل حد    معقد    اء  بن وهي . (2000)

م يبدو أّن  و نتائج التجربة مذهلة للغاية.  كانت  و   ،شريكهننواثنية من    8تشف أحد الفوتونني قبل  ي كحبيث  
قبل    يشريون إل أن   الثماين ننو اثنية  اكتشف هذه  الفوتونت  اليت   شركائه  أن حيددها سلوك  الطريقة  عرب 

ملستقبل الذي عن ا  ا مثال  تفسري هذه النتائج على أّن  ابلفعل  قد يكون من املغري  و .  الشركاء  هبا  هاسي كتشف
 مع تنبؤات ميكانيكا الكم. على أي حال  نتيجة تتوافق  وهي   ،يسبب املاضي

 املتأخرتفسري جتارب االختيار    ( أبن  2015)  David Ellerman  ديفيد إلرمان  ذلك، جيادل  ومع  
عتمد على يأو العودة إل السببية    السببية ذات األثر الرجعي   ا تكشف عن حاالت أو التجارب املماثلة على أّن  
 ما يسميه مغالطة الفصل: 

أي جتارب مقياس التداخل، وحملالت االستقطاب،   ؛ يف التجارب ذات الشقني  ذاهتا   مغالطة التفسري   رأينا
هناك بعض أجهزة   العنصر املشرتك يف مجيع الاالت هو أن  و .  Stern-Gerlach  غريالخ - شترين  وجتارب 

بطريقة جتعل الكاشف   ةمرتابطحاالت خاصة  معني "متشابك" أو      مكاينالفصل اليت تضع اجلسيم يف تراكب  
واحدة   حالة  سيقوم الكاشف بتسجيل  و ،  اخلاصةالة  الدي إل االّنيار يف  مكاين مناسب يؤ   املوجود بشكل  

اجلسيم كان ابلفعل يف   ظهار أن  إب هذا يساء تفسريه    ن  أبمغالطة الفصل  وتكون  .  الاالت اخلاصة  فقط من 
تمييز  الحىت يتم إجراء    يف الواقع   يتطور الرتاكبو يف ذلك املوضع كنتيجة "لالنفصال" السابق.    خاصة   حالة

فقط  قياساا مالذي يشكل   وعندها  إل حالة  خت  ،  الالة  الكمومية نسخ تكون  و .  خاصة  تزل  أكثر   اا احملاايت 
 . مماثلة  فصل    مغالطة    تفصيالا من هذه التجارب األبسط، وتظهر يف هذا السياق 

 ، فهذا ال يعين أن  لاالت خاصة معينةيف تراكب    ه عندما يصف املرء نظاماا أن    إلرمانوهكذا، جيادل  
لذلك من اخلطأ تفسري جتارب االختيار و .  معني  قياس   اختاذقبل  الاالت اخلاصة  من هذه    النظام موجود يف أيّ 

السابقة، واليت كانت مجيعها   اخلاصةاالت  الالقياس املستقبلي حيدد بعض    وما شاهبها، كما لو أن    املتأخر
 أجزاء من الرتاكب. 

، بناءا بيليف مناقشته لالنتهاك التجرييب لتفاواتت  Don Howard  (1989 )  دون هواردمييز و 
 املكاين ينص الشرط  و .  Jon Jarrett  جون جاريت  قدمها  بني املكان وقابلية الفصل  ة هلاسابق  جتربةعلى  

عن إعداد اجلهاز املستخدم   كون مستقل إحصائياا ي  املنبثقة عن حالة فرديةقياس زوج من األشياء    على أن  
حنن و حالة.    ه احتمال مشرتك يساوي نتج احتمالية كلّ ف شرط الفصل على أن  عر  ي  لقياس نظريه. ومع ذلك  
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إذا أخذن   أن ناينطوي على إبطال أحد هذه الشروط. عالوة على    بيلاالنتهاك التجرييب ملتباينات    نعلم أن  
حىت على الرغم من فصلهما  اجلسيمني املتشابكني ال يزاالن يف حالة تراكب    يف االعتبار، فإن    إلرمانحجة  

 القياس.  يتم

حالة موحدة كوّنا  يف  ا تتميز  العتبار فكرة الالة املتشابكة يف ميكانيكا الكم، جند أّن  ابإذا أخذن  و 
مثلة بدالة موجية واحدة مشرتكة املاملمكنة    الاالت اخلاصةوغري قابلة للفصل بسبب مساعدة فكرة تراكب  

من   نالذلك ليس من املستغرب أن  و   ، الزمنمثل هذا الرتاكب على املسافة وال على  ال يعتمد  و للزوج املرتبط.  
النتهاك السببية الطبيعية يف هذا النوع   على دعم    ،لميكانيكالبناءا على التنبؤات الصحيحة  عثرأن ن املستحيل

لتشابك امليكانيكي الكمومي، اب  املتعلقة إل املناقشة الفلسفية    عند عودتنانستنتج    ميكننا أن  و من التجارب.  
 . ان املكمبدأ   وليسالنتائج التجريبية من هذا النوع تنتهك مبدأ الفصل   أن  

 Ronald R. Roos  رونلد روس و   Phillippe Eberhard  فيليب إيبهارد  وضع  وقد  
الكمية ن  إ  : تقول  ( نظريةا 1989) التأثريات  إذا كانت ميكانيكا الكم صحيحة، فمن املستحيل استخدام  ه 

بني   أسرع من الضوء  اتصال    ال تسمح نظرية اجملال الكمي أبيّ و لتوليد انقطاع يف سلسلة السببية العادية.  
األطر   بياا يف حني أن  نظرية اجملال الكمومي اثبتة نس  ألن    ؛يف الواقع   جداا   هذا ليس غريباا و املراقبني املختلفني.  

. السببية ذات األثر الرجعي  أشكال  ال تستبعد كلّ   روسو  إبرهاردلكن نظرية  و املرجعية الفائقة ليست كذلك.  
) و  مفتوحان:  هناك سيناريوهان حمتمالن  يزال  املعلومات 1ال  املتشابكة شكالا من أشكال  األزواج  تبادل   )

ة حبيث ناظر ( قد تكون السببية مت2دود عالقات عدم اليقني لدى هايزنربغ؛ أو )حب  ال يليقالفائقة  )والطاقة(  
 دد اجتاه السببية يف نظام مادي من خالل شروط حدوده. حي  

( 1979،  1977)   على سبيل املثال  Costa de Beauregard وستا دي بوروجاردك   اقرتحو 
فعل   ، فإن  كان شبه املي  يف بعد  يف منطقتني مفصولتني    نظام من فوتونني يف حالة مفردة   نامراقب  يقيس ه عندما  أن  

أن   القياس مبعىن  ينتج ماضي عملية  انبعث    يفه يؤثر  املالحظة هو ابلضبط ما  الفوتونني. منه  املصدر الذي 
مفارقة ألربت )  [EPRمفارقة ]  عنصر الواقع الذي يتم الكشف عنه يف صياغة  أن  يف    بوروجاردفكرة  وتتمثل  

اليت ة  الحظأعمال املاجراء  من خالل   أقيم    إذا حقيقي فقط   يكون(  أينشتاين وبوريس بودولسكي وناثن روزن 
 بطني من جهاز القياس إل مصدر الفوتونت. ارت مع أحد الكائنني الكميني امل  الزمن   عرب إل الوراء   ن قلت

مثليقرتح  و  الفيزايء  علماء  جتربة وآخرينElitzur   (2016  )إليتزور   بعض  أشكال  من  شكالا   ،
السببية    تؤديهلا    ثل هذه التفسريات املماثلة زمنياا مليكانيكا الكم واليت وفقاا مل  الداعمةو   املتأخرة جداا االختيار  
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( روزن و بودولسكي  و أينشتاين  )يف جتربة  على سبيل املثال    قياس  كلّ   حيدد حيث  .  مهماا   دوراا   ذات األثر الرجعي
تثبت و على طول اجتاه معني للجهاز.    مفردة العادية قيمة الدوران الثنني من اإللكرتونت املنفصلة، يف حالة  

إللكرتون اآلخر. اابختيار اجملرب البعيد الجتاه دوران    قيمة دوران إلكرتون واحد قد أتثرت    النتيجة بعد ذلك أن  
 ،دد فيه قيمة الدوران املختار االجتاه املقابلحت هو إعداد انعكاسي    نو وآخر   إليتزور  اآلن  هومع ذلك، ما ختيل

 االجتاه خيضع ابملثل لتأثريات غري حملية ]مثل قيمة الدوران[."   "اتضح أن  ما يلي: بناءا على حتليلهماستنتجوا  و 

 Aharonov  أهارونوفصاغ    ؛ حيثمماثلة   العديد من الفالسفة والفيزايئيني اآلخرين أبفكار    تقدم  و 
النظام الكمي يف   الذي يوصف فيهثنائي االجتاه مليكانيكا الكم "  ( ّنجاا 1997)   Vaidman  فيدمان و

واحدة(:  كميتني  حالتنيمن خالل    معني   زمن من  و   تتطور  )بدالا  املستقبل  املعتادة حنو  الثانية تتطور  الالة 
 كرامر  عند   مليكانيكا الكم  اإلجرائي  املعامالت   تفسري ". كما يتضمن  لستقبامل ن قياس  ع  مرتاجعة يف الزمن 

Cramer    يف الزمن    رجوعاا املوجة الثانية    سفرفكرة(Cramer, 1986)  . الكامن االفرتاض األساسي  و
فقط، وميكن استخدام هذه القيقة إل   سببياا   تناظراا   اجلسيمات الصغريةيف عال    جند   نامنهم هو أن    وراء كلّ 

تبدو خالف ذلك متناقضة. ومع ذلك ميكن   شرح املناسبة إلعطاء    (* )يّةشروط احلدالنب  اج اليت  للنتائج 
األمر كله يتوقف على ما   كما لو أن  يف النهاية  يبدو  و تفسري جتارب االرتباط الكمي هذه بعدة طرق أخرى.  

 زمنياا   ناظرتاملتفسري  وال يكون الأو شرط الفصل.    املكان  شرطتنفصل عن    بيلجتارب    إذا كان املرء يفرتض أن  
 هك لتجنب التعارض مع نظرية النسبية. هو الذي انت    املكانشرط    إذا اعتقد املرء أن     إال مطلوابا   يكا الكممليكان

 بديالن ال  -4

ها كلّ تستند    حيث  ،واحد   يف شيء    السببية ذات األثر الرجعي   لعالقةعن اهذه األمثلة املزعومة  تشرتك  
مفهومنا العادي عن السببية و ذاهتا متماثلة يف طبيعتها.    يف حدّ   تكونالعمليات الفيزايئية األساسية    إل فكرة أن  
أيّ  يتتبع  العال  ال  ي  و .  املستقبلي  مسة من مسات  أو   نتيجةو   سبباا عترب  ما  املراقب لسه  إسقاط  على  يعتمد 

ذات لسببية  عن ا  متسق    كيف ميكن ملفهوم    املقرتح هو:على العال. لذلك ال يزال السؤال    املؤقت   إحساسها 
السؤال الذي يتعني علينا اإلجابة عليه هو   وابلتايل فإن    ؟أن يتناسب مع هذا الفهم العام للطبيعة  األثر الرجعي 

 ما يلي: 

 
التي    تمهمة في حل المشكال  الحديةمصطلح رياضي، بمعنى الحدود التي تخضع لها معادلة رياضية في ظروف معينة، والشروط  :  الحديةالشروط    -  *

 )المترجم( وللمزيد راجع: مجموعة من األسباب الكافية لشرح الظاهرة. وتشكل برأيناتعالج قضايا العالم الحقيقي، 
https://physics.stackexchange.com/questions/309950/what-is-a-boundary-condition. 
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إذا كانت مجيع العمليات   األثر الرجعي   ذات والسببية    املتقدمة اثنيا. كيف ميكننا التمييز بني السببية  
 لوصفنا للطبيعة؟  ة زمنياا وفقاا ناظر الفيزايئية األساسية مت

 خمتلفني للغاية هلذه املشكلة.   اجابتني هناك   يبدو أن  و 

 يّة شروط احلدال  -4-4-1

، للعكسغري قابلة لعمليات حبكم الواقع إذا صادفنا حاالت معكوسة   : نقول أحد االقرتاحات هو أن  
ا أمثلة تفسري مثل هذه الاالت على أّن    إذ ينبغييف فنجان قهوة،    ةالكرمي  متتزجفيلم إل حيث ابل  الرجوعمثل  
 لعمليات اعلى تفسري شائع لثبات  مبين  هذا االدعاء  و (.  Price 1996)  ذات األثر الرجعيلسببية  عن ا

 ناظرة مت  ية لمعادالت الديناميكية للفيزايء عمليات انعكاسهذه امليزة الوصفية لمبوجبها    ختلق   اليت املنعكسة زمنياا و 
سيما  و .  ياا زمن وال  التفسري،  هذا  مثل  عن  الفالسفة  من  العديد  ريتشينباخ دافع   Hans  هانز 

Reichenbach  (1956, 1929 [1958])  رونباومغأدولف  و  Adolf Grünbaum 
حبكم   غري قابلة للعكسستخدم سوى العمليات  أن نه ال ميكن  ن  إ  :إل القول  . وقد دفعهم هذا أيضاا (1963)

 أن    :ابلتايل  الال  يبدو. و مثل تلك املوصوفة ابلديناميكا الرارية اإلحصائية  زمنلتحديد التوجه املادي لل  الواقع 
 يقتضي   العياين حبكم الواقع على املستوى    غري قابلة للعكس  العال الفعلي الذي يتكون يف الغالب من عمليات

غري قابلة تظهر عمليات فعلية  و .  اجملهريستوى  امل  على   وسببياا   اا زمني  ة ناظر تامل  ةيّ شروط الد الجمموعة سائدة من  
أو   جمهرية نتيجة لدرجة الرية اهلائلة بني عمليات  ال  تكونة  الديّ   الشروط  ألن    ؛ العياينستوى  املعلى    للعكس 
 مفروضة على العمليات اجملهرية األساسية.   ة تماسكمشروط 

ة الصحيحة على املستوى العياين هو الذي غياب الشروط األولية أو الديّ   ن  إ  :القول  وهنا ه  واهلدف
يعتمد هذا االقرتاح على ثالثة افرتاضات و أو شبه مستحيلة جتريبياا.    ندرة جداا   السببية ذات األثر الرجعي  جيعل 

جوهرها بطبيعتها،   من حيث ة  ناظر ( ال يوجد عدم تناسق موضوعي يف العال، والعمليات السببية مت1أساسية: )
السبيب   التناظرعدم   (2؛ )اا زمنية  ناظر متالعمليات األساسية للعال اجلزئي    أو السببية ثنائية االجتاه، وابلتايل فإن  

يعتمد على استخدامنا للواقع املضاد وتوجهنا   لنتيجةوا  السبب بني    التناظرإسناد لعدم    أيّ   شخصي مبعىن أن  
بط بعض ار ت  ألن    ؛ مع ذلك  نيأو اإلجراء املتقدم ممكن  السببية ذات األثر الرجعيتكون    (3الزمين اخلاص؛ )

املستقبلية.    ةيّ شروط الد الوبعض    لى وجود عمليات متناظرة سببياا األحداث املاضية يعتمد يف بعض األحيان ع
أن يرتكز وجود املرسالت يف املستقبل على سبيل املثال  تتطلب اإلجراءات املتقدمة يف الديناميكا الكهرابئية  و 

الالية   احاالهت   دد  تتطلب اإلجراءات املتقدمة يف ميكانيكا الكم أن حت  و   ،على جبهات موجات واردة منظمة
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خذ هذه امليزة لشرح التشابك الكمي تؤ ومن مث  املستقبلية )القياسات( اليت سيواجهوّنا.    الشروططة  ابوس  جزئياا 
 يف ميكانيكا الكم. بيلوانتهاك عدم مساواة  

سيصف املراقب و   ،يف جسيم ينتقل بني صندوقني  فكر    : دعم هذا التفسرية تبسيط  دراسةا   يبدو أن  و 
 ملراقب العادي ا  نظرسيو متضاربة.    العادي واملراقب املضاد الذي لديه إحساس زمين معكوس التبادل بعبارات  

 الصندوقشيء يف  ه يفقد الطاقة قبل حدوث أيّ ألن   ؛ الباعث على أن هعلى سبيل املثال  األول  الصندوق إل 
 ينتقل اجلسيم  لذلكو الحق.    زمن  ه يكتسب طاقة يف  ألن    ؛كمستقبل  الثاين  الصندوق   نظر إل سي    لذلك و .  الثاين

لموقف لاملراقب املضاد    ينظر  . ومع ذلك  الثاين  الصندوقإل    األول   الصندوق فيما يتعلق ابملراقب العادي، من  
مماثالا من الطاقة إال   قدراا   األول   الصندوق ولن يكتسب  برأيه  طاقته    الثاين  الصندوق يفقد    حيثمعاكسة.    نظرةا 

. األول  الصندوقإل    الثاين  الصندوقمن    لمراقب املضاد،ابلنسبة ل  لذلك، يتحرك اجلسيم  وفقاا و بعد ذلك.  
 . ابلزمنعلى إحساس املراقب    أو مستقبالا   عترب ابعثاا وبعبارة أخرى، يعتمد ما إذا كان الصندوق ي  

 االمسية الشروط    4-4-2

أن   االقرتاح اآلخر  الفيزايئية األساسية مت   تكونينكر  زمنياا ناظر العمليات  النقيض من   ة  وجيادل على 
مجيع العمليات   يف نتيجةوال  السبب جوهري بني    السبيب موضوعي، وابلتايل يوجد فرق    التناظرعدم   ذلك، أبن  
إيرمانقد يكون  و الفيزايئية.   أول من جادل ضد   John Earman  (1967b and 1969)  جون 

ثبات االنعكاس الزمين للعمليات متطابق مع الثبات يف ظل تبادل النظام الزمين بني السابق   ن  إ   : التفسري القائل
 . للزمنمن العمليات الفيزايئية يف االجتاه املعاكس  ذاته تطور رمزين معكوسني من النوع  يل  و والالحق.  

معين   كمفهوم    بلية  لشروط الدّ اب  يتعلق   كمفهوم    السببية ذات األثر الرجعي  ال ينبغي النظر إل   هنا   ومن 
. وابلتايل إذا كانت هناك عمليات يف العال املتقدمةعن العمليات السببية    امسياا   حبد ذاهتايز  متابلعمليات اليت  

من خالل وصف   تصورها ، فال جيب  السببية ذات األثر الرجعي  من مظاهر   ا مظهر  كن أن ي نظر إليها على أّن  مي
تكون أن  هلا  السببية  ل ل  زمنياا سة  و عكم حاالت    يتيج   ,Faye 1981/1989)العادية    املتقدمة عمليات 
 هذا التفسري البديل على ادعاء أساسي وأربعة افرتاضات.  يرتكز  و . (2002 ,1997

تبقى على جتريبياا حبيث    السبب والنتيجةمراقب    أيّ أن حيدد  من املمكن  ه  االدعاء األساسي أن  ويتضمن  
لدعم و .  ملا لدينامعاكس    اا زمني اا إحساس  ميتلكان ن اذ ل ن الاأي املراقب  ؛حىت فيما يتعلق ابملراقبني املضادين  حاهلا 

كل منهما ل  ن ا صندوقأن  هناك    على سبيل الفرضية   افرض   :يف اعتبارك التجربة الفكرية التالية  هذا االدعاء، ضع  
. مهو مستقبل اجلسي  الثاين   والصندق هو مصدر اجلسيم    األول   الصندق   أن  و   ،يواجهان بعضهما البعضو ،  قفل
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 األول  الصندق اجلسيمات تنتقل من    املضاد االتفاق على أن  السؤال هو كيف ميكن للمراقب العادي واملراقب  و 
. ابألقفالمن خالل سلسلة من التالعب  مكنين القول  أ   إذاميكن العثور على اإلجابة  و .  الثاين  الصندق إل  

. مفتوح- مغلقو مغلق،    -مفتوح و مغلق،  -مغلق و ،  مفتوح  - : مفتوحاألقفالهناك أربع جمموعات ممكنة من  و 
ا إذا كان يصدر أو يستقبل ، بغض النظر عمّ "Aابسم "  األول  الصندوقتغيري للطاقة يف    أيّ دعون نسمي  و 

تعين  "B"أو    "A" ميكن حتديد ما إذا كانت  و .  " B"الثاين    الصندوقتغيري يف الطاقة يف    أيّ   ،  وابملثلجسيماا 
 أيّ   يغادر ( يف حالة إغالق كال الصندوقني، لن  1عن طريق وزن الصندوقني. )   اّنا أو فقد للطاقة    اكتساابا 
أو للطاقة    اكتساب، وابلتايل ال حيدث أي  جسيم  أيّ   الثاين   الصندوقستقبل  ي وال    األول  الصندوقجسيم  

( يف حالة فتح 2. ) "B"  وليست ،  "A"  ليستمن املراقب العادي واملراقب املضاد حالة    ، ويرى كلّ اّنافقد 
مرة أخرى، ميكن مالحظة ذلك و .  الثاين  الصندوق ستقبله  وي  األول  الصندوقاجلسيم    يغادر كال الصندوقني،  

( يف حال 3. )"B" و  "A" من    عن طريق قياس تغري الطاقة يف الصندوقني. وابلتايل سريى املراقبون حالة كلّ 
ه مغلق(، )ألن  األول  الصندوق تغيري يف الطاقة يف    ، فلن يالحظا أيّ الثاين  الصندوق وفتح    األولإغالق الصندوق  

 أن  على الرغم من    الثاين   الصندوق جسيم إل    ، فلن يصل أيّ األول  الصندوق ه ال يوجد جسيم خيرج من  ومبا أن  
وال   "A". وابلتايل فهم ال يرون  الصندوقيف الطاقة يف هذا    تغري    مفتوح. ومن مث ال يقيس املراقبون أيّ   قفله

"B" ( .4  ) الصندوق يغادر  اجلسيم  فإن   ،  مغلقاا   الثاينوالصندوق    مفتوحاا   األول  الصندوق ، إذا كان  أخرياا و 
 الصندوق لطاقة يف  أو فقدان ل   اكتسابمبعىن آخر، هناك  و .  منها  أيّ تلقي  ي  ال  الثاين  الصندوقولكن    األول
. " B"وليس    "A"لذا يرى املراقبون  و .  الثاين  الصندوقيف  لطاقة  أو فقدان ل  اكتسابوجد  ي، ولكن ال  األول

، "B"ولكن واحد فقط    " s"Aن  ااملراقب العادي وكذلك املراقب املضاد خيترب   جتربة اللعبة هي أن    وخالصة 
 األول   الصندوقيتفق كالمها على انتقال اجلسيمات من  س؛ لذلك  "S"Bن ليس  اثناالولكن    "A"وواحد ليس  

 . الثاين   الصندوقإل  

فيما   ذات أثر رجعيعترب عملية سببية  سي    متقدمةما حيدده مراقب عادي كعملية سببية    هذا يعين أن  و 
سبب ك  فيد للمراقب العادي سي  ماض  ابلنسبة  اا سبب  ميثل ه الذي  ذاتالدث    مبعىن أن    ؛يتعلق ابملراقب املضاد

 ذات األثر الرجعيوالسببية    املتقدمةبية  بلسابه فيما يتعلق  إل أن    يشري هذا أيضاا و للمراقب املضاد.  مستقبلي  
ها )ولكن  اا مظهرين خمتلفني للعمليات القابلة لالنعكاس امسيك  النظر إليهماال ميكن    للمراقب العاديابلنسبة  

 العملية املشرتكة والعملية املعكوسة غري احملتملة للغاية  ؛ أيكال املظهرين  حبكم الواقع( ألن    غري قابلة للعكس 
وصف العمليات   أن    ، فهذا يعين ضمنياا إذا كان هذا االدعاء صحيحاا و .  الزمن  عرب   انمتقدم  ان تطور يسوف  

ملا إذا كانت العملية   خيتلف فيها الوصف االمسي وفقاا   جوهري بطريقة    تناظر أن يعكس عدم    ينبغيالفيزايئية  
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)وليس   على التمييز نظرايا عالوة على ذلك    جيب أن نكون قادرين أيضاا و .  الزمناملعنية تتقدم أو ترتاجع يف  
 تتعلقية منفصلة  من خالل اتفاقذاهتا  لعملية  عن ا  املضادفقط( بني تقرير املراقب العادي وتقرير املراقب    جتريبياا 

عملية فيزايئية حبيث يتوافق    ما نريده هو توصيف كلّ و للخلف.    تنتقل إل األمام أو    تنتقلمبا إذا كانت العملية  
 االمسية.   الالانعكاسيةمع    نتيجةوال  السببثبات  

متييز  و  إنشاء  أجل  السببية    امسي من  العمليات  بني  األثر   والعمليات   املتقدمة وجوهري  ذات  السببية 
 مبعىن أن    ات؛عمليال  وأنواععمليات  رموز الالتمييز بني  (  1. ) فرضياتأربعة    مناملرء  أن ينطلق    البدّ ،  الرجعي
( سيصف املراقب 2. ) عمليات على هذا النحوال  رموزال تكون  فقط ميكن عكسها، بينما    عملياتالأنواع  

من حيث الكتلة اإلجيابية وحاالت الطاقة اإلجيابية اليت   الزمنيف   متقدمةالعادي العمليات السببية اليت تنتشر 
من حيث الكتلة السلبية وحاالت الطاقة اليت تشري إل ماضيها.   ذاهتا  تشري إل مستقبلها بينما ستصف الرموز 

( وابلتايل، جيب على املرء أن مييز بني 3عي الزخم يف نظرية النسبية. )ني حمتملني ملتجه رابيعكس هذا حلّ و 
الالسليب على    االنتقالطبق  وين  ،الفعال  الزمن السليب وعملية عكس    الزمن عملية عكس   عمليات ذاهتا رمز 

على النقيض من   الفعال  االنتقاليؤدي  و من حيث اإلحداثيات املعاكسة وحاالت الطاقة املعاكسة.    اوصفهب
 الرمزان  ه، وكالذاتالنظام    تعاقبأو    ما   مادي انتقال  بفضل    ا ذاهتعمليات  ال  وعنلإل ظهور رمز آخر    ذلك

الوصف من حيث الكتلة املوجبة وتدفق يتوافق  (  4. ) الزمناليت تشري إل اجتاه  ذاهتا و عالمة الطاقة    ميتلكان 
 مع الرتتيب اجلوهري لالنتشار.   ة الطاقة املوجب

بتبادل اجلسيم بني صندوقني.   ة أعاله املتعلق  الدراسةعلى    االمسياآلن، دعون حناول تطبيق التفسري  و 
 الصندوق لمراقب العادي الذي يصف اجلسيم من حيث مكونت الطاقة اإلجيابية، ينتقل من  فهو ابلنسبة ل

طاقة يف   الثاين  الصندوقيكتسب و سابق   زمن يفقد طاقة يف  األول الصندوق  ألن   ؛ الثاين الصندوق إل   األول
حيدث   موقف على أن ه  ة للجسيم  يه من حيث مكون الطاقة السلبذاتاملوقف  املراقب املضاد  وصف  و الحق.    زمن

ابلنسبة      طاقة  الثاين  الصندوق  يفقد لن  و .  األول  الصندوق قبل حدوثه يف    الثاين  الصندوقفيها شيء ما يف  
ال  لمراقب املضادل العكس من ذلك،  و .  الديتفسري  كما يوحي  يكتسب   الثاين   الصندوق  يبدو أن  سعلى 

ابفرتاض   ااجلسيم كسلسلة من حاالت الطاقة السلبية اليت تصل إل مستقبلهطاقة، لكن املراقب املضاد سيصف  
حيمل طاقة سالبة. ولكن كما جادلنا للتو، ينتقل   األول  الصندوقإل    الثاين  الصندوقمن    املنتقلاجلسيم    أن  

ماضيه حامالا طاقة من مستقبل املراقب املضاد إل  و ،  الثاين  الصندوقإل    األول  الصندوقمن    اجلسيم حقاا 
 إجيابية. 
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االمسي    ذلكوب التفسري  العادية    ن  أ يرى  للعمليات  السبيب  الطبيعي    ابلزمنإبحساسنا    املتعلقة االجتاه 
ولتكن   لالنعكاس امسياا   ة القابل  اتالعملي   نوع بعبارة أخرى، خذ رمزين من  و مطابق الجتاه عملياته املعكوسة.  

يدعي هذا حيث  ،  "A"لـ    ياا بشكل فعال زمن  سةو املعكالعملية  "  B"  ومتثل،  " B" و"  A" على سبيل املثال  
 لوجهة النظر هذه  وفقاا   أن نعترب ال ميكن    لذلك و   ؛ ذاته  يف االجتاه الزمين  تتطوران سببياا  "B" و  " A"  أن    التفسري  

الواردة    أن   الكهرومغناطيسية  اخنفاض  و املوجات  أو  الرارياملتقلصة  األثر   أمثلة على   القصور  السببية ذات 
 أي املادة اليت متتلك كتلة موجبة و/ أو طاقة   ؛ عادية من املادة  اا نواعهذه العمليات تتضمن أ  طاملا أن    الرجعي 

السببية ذات األثر   بدالا من ذلك تطبيق فكرة وينبغي  .  زمنفيما يتعلق إبحساسنا الطبيعي ابل  تشري إل املستقبل 
 كتلة    علىالتفاقيات املعتادة، ا  حبسب  ا حتتوياجلسيمات اليت يبدو أّن  أي  على مادة من نوع خمتلف،    الرجعي

الكتلة اإلجيابية و/ أو   مع أن    ابلزمن،   فيما يتعلق إبحساسنا الطبيعي  املستقبلتشري إل  سلبية و / أو طاقة  
املاضي.    انالطاقة تشري  املتقدمة إن وجدت    نبغيي و إل  املادة  العادية   عن كلّ   متييز هذه  املتخلفة  املادة  من 

من حيث الكتلة السالبة والطاقة   زمنفيما يتعلق إبحساسنا ابل  وكذلك التاكيونت من خالل وصفها دائماا 
نب املادة املتخلفة، االعال الذي توجد فيه مادة متقدمة إل ج  يجة هي أن  . والنتزمنال  عرباملمتدة إل األمام  

مباشرةا و  التفاعل  على  قادرة  املتقدمة  املادة  الكمية    تكون  املتخلفة،  ذاهتا  مع  املادة   عند كالمها    سيفىنمن 
 للطاقة .   دون ترك أي أثر    من   تفاعلهما ابلفعل 

. ولكن طاملا أم ال   يف الفيزايء  يضطلع بدور    السببية ذات األثر الرجعي  مفهوم   فيما إذا كان   ل ي نظر بعدو 
ال يوجد اتفاق مشرتك بني الفالسفة والفيزايئيني حول توافق الوصف الفيزايئي للعال مع مفهومنا اليومي عن 

 . ذات األثر الرجعيعترب أمثلة جتريبية للسببية  ما ي  حول السببية، فسيظل األمر حمل خالف نظري  
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