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   רובוטי ציות ה ה מרוּבי ועד אדם: קללת  

 1לר הערגה  

 מבוא 

ציות וחוסר  פרום  , ציות  אריך  בריא   , לפי  של  מעשים  והם  את ה  שקובע  ומה  אחרית,  של 

איש   2פרום, הוא עבד.ען  ואדם שיכול רק לציית, ט.  הכוונה העומדת מאחוריהם   טבעם הוא

 יים מעדיפות להימנע מכך. פרותם ס יוטוביות של רם דמומסתבר שגאינו רוצה להיות עבד, ו 

 ,אכןאו בחזון, ובהתחבטויות מוסריות.    תחילתה במחשבהספרותיים  רובוטים  של  ות  הימנע

משתקף  עולמם   הרובוטים  של  האחרוניםהפנימי  ספרותיות,   בעשורים  יצירות  במגוון 

יליפ פמאת    בשים חשמליותם על כמי ידים חול האם אנדרוא , בכללם  טלוויזיוניות וקולנועיות

בסוף המאה העשרים ובתחילת המאה העשרים    בלייד ראנר לסדרת סרטי    וודיביעו' דיק  ק

התוהים    , אישיות ומוסרתודעה,  רובוטים בעלי    רות עומדיםואחיצירות אלה  במרכז    3ואחת.

הרובוטיים החיים  מהות  המסרביםעל  ברובוטים  שעוסקת  היצירה  בכל  לפקוד  .  ות  לציית 

 מקומית או קולוסלית.   יומי במידהק וםפני אית בשו ונניצבת הא ,ת שלהםהתכנו

 
   .באר שבעב נוך ע"ש קיית לחיי קדמאה ה המכלל,  ד"ר ערגה הלר  1
 2015פרום,  2
ת סדרב  תנמצא  המצוי בעימות עם המוסר האנושי  טירובו עבוד  שלת  נוספ  ה קנוניתדוגמ   ;9951דיק,   3

בסדרה החל  המופיעות    (Borg)  ג" ור  "ּבעלילות ה ב.  מסע בין כוכביםהמיתולוגית    והקולנוע  טלוויזיהה
עד    חתא   סינתטית-ביום בישות  ת גופים חיים ותודע  של  הי פוכ  הטמעהב  אנו פוגשים  ,1996משנת  

 יתשבה עצמאועל ללא מחהפ  ,, ממושמעחידהייחודית והפיכה לקולקטיב א לאובדן הזהות העצמית  
  י סרטאחד מ הבדיוני, מצויה ב סית אחרת, מנקודת המבט של המדע  אקל   דוגמה   ;תחת מלכת הבורג

(  Westworld)  עולם המערב   ותסריטאי:  מאיבכ  ן עליהם חתום מייקל קרייטושהראשונים    עקולנוה
שעב  .1973משנת   ענפארק  "עולשועים  בשם  המערבק  על  הרומז  המערב",  אדם  הפרוע,    ם  בני 
  , . הרובוטיםלשם כךרובוטים שנוצרו    פנטזיות באמצעותמספר עצום של תרחישי  ם לחוות  יכולי
  בבני האדם   רדיםומגדים וא מת  ,ו ומבי  מדי יום  מינית  או  , גופניתלית מילו  ותלימאחווים אירועי  ש

שנות שנוצרה ב  סדרת סרטי הקולנוע  עליו מסתמכת ש  הוא הבסיס  עולם המערב   על יסוד מוסרי.
 .  בת זמננו ת הטלוויזיהסדר  וגם יםהעשרמאה השמונים של ה
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ה ואנושיות  מוסר  ציות,  של  תרבותיים  היבטים  אחר  מתחקה  זה  רים קשו מאמר 

אני,  :  בשתי יצירות ספרות מן המאה העשרים והמאה העשרים ואחת  , בדמויות של רובוטים

איי(  1950)  רובוט  וזמאת  אסימוב  מקיואן  (2019)  יכמונ  נות מכוק  איאן  מייצגות  ן  ה  . מאת 

ה היס  תודנק  דיוןלצורך  אסימובפתיחה  של  הרובוטים'  'חוקי  כינון  עם  מזוהה  ה  –  טורית 

סיום כרונולוגית, עם אחד    תנקודו  –  המדע הבדיוני שעסקו ברובוטיםרי  ל עם סופויותר מכ

הספרותיים  רובוטים,  הבולטים    האחרונים  הרומנים   אןויקמ  ןאיא  ידי-לע  נכתבר  שא על 

   . המדע הבדיוני  הסוגה שלם ע  שאינו מזוהה

להושנ  תההיי   2020  שנת המאה  החשובים ת  הבדיוני  המדע  מסופרי  אחד  של  לדתו 

שנה זו הייתה גם    (. 1992–1920ק אסימוב )אייז  –תרבותית של הרובוטים  ה  ה להתפסביותר  

הספר   לפרסום  השבעים  רובוטשנת  מס  , (I, Robot)  אני,  תשעה  הרהמאגד  ובוטים יפורי 

הידווהוא  ,  ו לשהראשונים   רובבדי הת המדע  ביותר בספרו  עיםאחד הספרים  על    4. וטיםוני 

השנים בין  ראשית  ופורסמו  נכתבו  מלחמת  1947-ל  1940  הסיפורים  לאחר  ומייד  כדי  תוך   ,

בני ל  יםובוטרבין    העולים על שרטון  מגעיםהמכנה המשותף של כולם הוא    .העולם השנייה 

אי  מובןאדם.   הראשו  ןנשאלה  על  ת  ונהעלילות  אשסופרו  בא רובוטים,  נכללך  זו  ה סופה 

 סות מוסרית שיטתית להתנהלות רובוטית.שונה התייחהראבפעם 

רובוטם שעולים באסופה  כייהמסרים הער כרוכים מצד אחד במצבי קיצון של   אני, 

של    ת ובזהותבמהוומצד אחר    , או בפרדוקסליאפשרי    בבלתידרישה לציות, מצבים הגובלים  

אי ושל  לפרדוקס    , זאת  . חירותד  ובחירות  הצבישבדומה  פרום עליו  ש  , ע  ציות  בקשר  בין 

הכבול  סירובל פרומתאוס  של  פני תאו פרומר  שאכ   –  במיתוס  על  לסלע  להיכבל  מעדיף  ס 

לש העבוד  העצמי   אליםדבר  מניח  א .  וביטולו  שהרובוטיםשסימוב  א   כדי  בחירות,  ו יזכו 

לחירות,   תודעתי  ישבוטים  לרו בפוטנציאל  פס  סו המב  עולם  ח על  שיבה עולות 

ינו לראות  על  אסימוב מאמץ לעלילותיו, ש  5,רטא דקרנה    ותקבע בדיוסינקרטיות, ולפחות  יא

אלהגקובפעולות   רובוטב  . חיים  ניציה  כי    אני,  לומדים  אנושי   רובוטיםהאנו  קול   קיבלו 

אלא .  ית עין שלורק למרא  גיון אלא ימשמע שהם לא נדרשו לה  6,"םנועדו "להישמע הגיונייו

פ   ברכש אנו  הראשון  בבסיפור  רווגשים  וברובי,  מודעות  שמפתח  אילם,  משרת  ונה בוט 

הלע להצטי  ון משלויגיצמו  במשכדי  בילדה  –  וימתין  ניטל   . טיפול  באסופה,  השני  בסיפור 

מ נהיה  שהוא  בשעה  ספידי  בשם  מדבר  רובוט  של  גם  ו קולו  מוסרי.  לפרדוקס  בסיפור דע 

רובוטאנימתוך  השלישי   "ה,  עמQT1   הרובוט  , "גיוןי,  על  כיכריז  חי  צמו  תוך   , וחושב צור 

 
 2004אסימוב,  4
  2008רט, אדק 5
 9 :4200אסימוב,  6
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צעד זה   7(. o sumergto icogיים" )משמע אני קושב  י ח"אנרט  א שהוא מסתמך על טענת דק

את   מוביל  החיים  הגדרת  כמו    QT1של  נשמעת  לבט' חמודי' /    cutie)שהגיית שמו  את   ל( 

אחריו  הפ ולגרוף  המחייבות,  לעצמו   ואה  אותםש  סרבניים   יםרובוט  ודעקודות   . משעבד 

שבוחר   , אוס תלפרומ  בניגוד  . עליה מצביע פרוםשאת הפרדוקסליות    QT1  טאמב   זובפעולה  

מבקש ייחוד ש  –  QT1כבילה לסלע( כדי לא לאבד את עצמיותו,  פוי )הד כוב מצב של שעב

 .משעבד אליה אחריםאך ה ת של תודעה חיועצב לעצמו זהמ –עצמי 

נושא    . דעה עצמיתותרובוטים שרוכשות    יותמוד באסימוב    עוסקבוט  אני, רובלא רק  

הענפ  ביצירתו  רבות  אותו  מעסיק  הע  ותהיציראחת    ה. זה  אח החשובות  מיחתו צ   רוקבות 

היא  הרו רובוט  של  והתודעתית  המאתייםחנית  זו,   8. איש  עיבודי  בנובלה  למספר   םשזכתה 

שירות הוט  ובר  . גיבורה הוא וטיםוקי הרובהמשך ישיר לבחינת גבולות ח  נמצאקולנועיים,  

ות  את תכונ  ל עצמומקבל ע הוא    . מוכר כאדם  להיות מבקש  ו  צמיתתודעה ע  ח תפמ ה  , אנדרו 

הא והחיים  הזדכלבנושיים,  זה  ומוות. ל  לאדם  קנות  מרובוט  הופך  האחרון   .אנדרו  ביומו 

כדאי. הרי שזה  מעניק לי אנושיות,    ]=המוות[  אם זההוא אומר: "  , כאדם חי, בגיל מאתיים

  9".כדאי הז םקץ לשאיפותי, וג ברהד אאם לא, יבי 

 הקיום. של    ה הרחבהאל השאלקודות  פלהזדקנות ומוות מסיטים את הדיון מציות  

לם גם  או  10ההיענות לעצמי.ושבזקנה, בעקבות פרום, היא ההכרה בייחוד האנושי  חה  וורה

הציות.  אנדרו  נקלע  התקדימי    בצעדו של  לש  –  אנדרו לפרדוקס  מגבלות  סירב  את  קבל 

ל'אדם'  פה  , הרובוטי  ותנכהת והפי  -עלך  לקמולחוק  לגופו  כדי ציות  -איך  בכיטא  בו  –  ניח 

על   , ין של האנושות לעולמו העולם העו  תהוא הפך א.  ותוקיום האנושי במגבלות הלמציית  ל

   גמיו. פיתרונותיו ועל  

רק    , למעשה  רהלא  חיים.  ואספרות  יצורים  ברובוטים  בשנה  השישיכבר  של  ות  ם 

בכך, ימום לאחר שאסשני  עשרה-כחמש  , המאה העשרים  תהליכי העיבוד של   הוצגו  ב החל 

בתו הלומדות  כ  בילהו ר  שא   דבר  . עצמאית  מחשבה  רהבינות  מדוברלטענה  ת  ילו עפב   י 

הח הגדרת  במובן  קיום,  על  הקרטיאיהמעידה  מפילוסופי   11.יתזים  הדיון  הפך  השנים  עם 

 
מתייחס  7 עצמו  ה  אסימוב  והתוגדרת  לרעיון  ובכללם בסיפורי  ארטק דשל    דעההחיים  השונים,  ו 

  כשהוא מתאר את בניית התודעה העצמית של קיוטי   –  אני רובוט" הכלול באסופה  בסיפור "היגיון
הי" ) ]...[  ומיאת  מרוכזת  עצמית  בבחינה  ביליתי  האחרונים  הבבהתחלתי  ים  ניתנהנחה  ת  לתי 

שא כיוון  קיים,  עצמי  שאני  חושבלערעור  של   ואת  ,(" ני  הרמיזה האל  ו פא  תגובתו  את   מאששת 
 (.69: 2004)אסימוב,  (" קארט הרובוטיאוי, בשם כל ירחי צדק, ד"הברורה מאליה ) 

 1980אסימוב,  8
 32 :שם 9

 137 :9201לו, ש 10
11 1960, Booth 
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ת ושל בינ  םדרת החייאלת הגש ל  תוק במדינות שונוערכות החכיום נדרשות מו  , לקונקרטי

 12.רטאת דק בהמשך לטענ , לומדותמלאכותיות -וביו יותמלאכות

המלווה  ה המסדמות  סיפור  רובוטשל    גרתאת    לפיהןשבטענות  תומכת    אני, 

שגם מופיעה   , דמות זו.  ניציה וזהות עצמאית, בעלי קוגםוניים חיייצורים תב  טים הםוהרוב

את סיפור המסגרת של   כינראה  .  "ר סוזן קלוויןד  תיפסיכורובוטהיא  ה  , םסיפוריבחלק מה 

השונים יפורים  הס   ישורבולה לקחשמש כת שי  כדי  , אסימוב בעריכת האסופה   ףקלווין הוסי

נכללו לראשונה שלושת   וט אני, רוב בספר    מוסר. ורפלקציה  בשאלות של  הקורא    את  מקדיו

 : חוקי הרובוטים הנודעים שטבע אסימוב

 ייפגע. אדם ולא יניח, במחדל, ש ם,דא ןגע רובוט לרעה בבלא יפ  .1
ק  ולח  ירה ומדות בסתלה אינן עארובוט חייב לציית לפקודותיו של אדם, ובלבד שפקודות    .2

 הראשון. 
ראשון או לחוק  רה לחוק הומדת בסתיה זו אינה ענ ובלבד שהג  רובוט חייב להגן על קיומו,  .3

 13  השני.

ים הם חוקים שמעמיד  , יה נישהם  לו במהלך מלחמת העושנוסח  , ב חוקי הרובוטים של אסימו

רג ערכים קבוע  מ   ן ות מחנ וט  רוב: הט לאדםשל רובו  ווריבכל הקשור לציות ע  כיווני-וחדד 

בכל מקרה ו  , עצמימו הפני קיולו של האדם  אותו; הוא מניח את קיוממשרת  אדם ולפיכך  ה

אלה קיומים  בין  סתירה  לקיומו  של  מחויב  הוא  האדם  הרי  בספרות    14.של  זגם   ,ו ננמבת 

רובוט לחיי    לעל כניסתו ש  , (2020מאת איאן מקיואן )  מכונות כמוני סטופי  למשל ברומן הדי

צעיר, ז מרובוטשים  החוקמשמשים    וג  למצופה  התייחסות  כנקודת   ך "המדרי   :יםל אסימוב 

  15וב".ותיות מודגשות את החוק הראשון של הרובוטיקה המוכר לעייפה של אסימבא ציטט

 ים חוקי הרובוט   ת זי ח ב ת  בת מוצ דילמה המוסריה 

בחוקשהסתירה    , שה למע  אסימוהשלישי    הרובוטים  מוזכרת  מו  בשל  זו  את  מעמידה  זו  ל 

רובוט, ת מבטו של הדהאדם. מנקולהגן על    תוחובלהגן על עצמו ואת    בוטהרו של  ובה  הח

אך   צודקת,  בלתי  היא  זו  לה,    הוא פקודה  לציית  לשמור  מחויב  הסעכדי  דר  ל 

)בהנחה   פרדוקס  רצונ  ךכב  16.חברתי־פוליטי ה נתייחס  ש   , מוסרי  שהרובוטים   , המשך באליה 

על   ירהשמ  וגם  Yת  עות מהריגימנהידי  -על  Xל  ש  םחייה  בודכי   של אסימוב מייצגים חיים(: 

הריגת  Yשל    חייםה "  כאמור, ,  כך  . Xת  וך  נסחור-סחורבסיפור  לנוע י"  "ספידי"  הרובוט  דון 
 

12 , 2019& Damas rtinez de CamposMa 
בשיחה   הספר.  רגםת י מיד-עלולא    לוטם ידי עמנואל  -תרגום זה נעשה עלאעיר כי    ;5:  0042ב,  סימו א  13

קרב פעילי האגודה למדע  בל בהיה מקו  תרגומושהעיד  הוא  ,  2021בחורף    ימתי עם לוטם על כךשקי
ולפנטבד ביוני  להנחתו  ואני    –  הניח  ם לוט.  ראלישזיה  סבר  ש  –מצטרפת  הספר,  מתרגם  בלסם, 

 . מעריצי אסימוב בישראלידי -עלהנוסח המוכר לא יתקבל  ששינוי
  2020, הלר 14
 2020 אן,ומקי 15
 2014dakiakouK ,115 :; 22 :9691גנז,  16
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ריע יכול להכ  ונמשום שאי  , יםהחוקין  ב  ורתסה למצב שיסע מכנילהימנ  דיכנצח במעגלים  ל

צב אך מ   רה, לא סתיקודות ליוכל להמשיך לציית לפספידי מייצר מצב מלאכותי שבו    . ביניהם

 .וריתפומט תממשי ילמותולאתו לחוסר תפקוד זה מוביל או

ת המוטבע  ת אודות הצייתנועל  יון  במחקר ספרות הרובוטים עולה רובד נוסף של הד

של   היבט אחד   . לעבדים  ים אלאזרחקהילת אבוטים לונו משווה בין ריאש   , קי הרובוטיםבחו

עבודה קשה או עבדות   –  "רובוט"  להשל המי  תהצ'כי הך באטימולוגילעבדים כרו  ההשוואה

צ'אפק בשנת    לרא של ק  R .U .Rוהודפסה לראשונה במחזה  אחים צ'אפק  הידי  -עלעה  שהוצ  –

'אפק מוצגים . הרובוטים של צבד ל ב  היגלוובאטימנוגע    אינוק  'אפ של צ  אך התחדיש  1920.17

ממוכמש תעשייתי  בעולם  לאדם  המודרניות    , כןועבדים  למכונות  ת  נסו וכהמבדומה 

שבהש ,  ליםמפע ל הגבולות  את  כמו    םבוחנים  הומכונות  לאנשים  פרובוטים  ואילו כות 

  18.וטיםאנשים הופכים לרוב

אסימוב    בעקבות   ובתכשנ  יפורי הרובוטיםל סשיוך כל  יהמפטון טוען כ  גרגורי ג'רום

ה סוגל שת  היות  שגוי,  הוא  הבדיוני  בדימדע  כמדע  הדיון מוקד  את    צהמחמי  וניהכללתם 

-ורבית  מלאו -רבהיא  העבדות העכשווית, ש  מוסר והפנים שלה לא  עתיד או השאינ  –  םהלש

(, שבו 2020אן )ויקמשל  ינת כמו מכונוי פרסום טענותיו של המפטון נכתבו שנים לפנ 19. תגזעי

ה   בורל של  המשהמוחלט  פונקצי  –  רתיםרובוטים  גם  מין  הכוללים  שירותי  של  יש   –ה 

מ   פייניםמא  גזעים שונים  לראות בסיפורי נה  דספי  . בעליהםשל  קאקודאקי מציעה אף היא 

מאפהר עצ יובוטים  בפני  של  , ומין  למרידות  שונה  הסבר  מעניקה  הרובוטים    והיא 

שמקוהמשוע בפ בדים,  לט ישטרו  האנושי.  הספרצי,  הענתיזם  הקולנוע, ירות  הטלוויזיה   ות, 

  אים רו ם  דם אומני הא האחרונות מלמדות כי בנברובוטים בכמאה השנים  התרבות שעסקו  ו

  20ושיים כמותם. אנ לקבל שהם אך מסרבים , ברובוטים בעלי פוטנציאל דמיון לבני האדם

.  הת האנשים אליותגובוב   בוטיםת של הרועוסקים באנושיו  גם אסימוב וגם מקיואן

כך .  נושיתהצגת העליונות האת  לא אח ת בשורת הסיפורים, ובהן  ימוב מציג מגוון תגובוסא

 דם. ידי פיתויו להציל א-עללחיק האנושות    סחור"(-חורס)"  פידיבתחבולה להשבת סלמשל,  

שמ מאפקאלא  המשולב   , שריואן  המבע  טכניקת  הרו ירחד  , באמצעות  של  לתודעה  בוט ה 

-איית, כבאותו פרדוקס  לם את הראשית ואת האחרגמר  ש אמבולי  ינושא שם סה  –  "םאד"

פרוםציות   לפעולות    . של  בהשוואה  מוצגים  הרובוט  של  האפלים  ות  מוסרי-אלהדחפיו 

 , יופנ   על  , מתעדף  בלי שהמספר הקבלה מתמדת מת הקורא למחייבות אאלה  ו  , ה"אנושיות"

  השונות(.  תיווקסט הן של הדמ ת בט ת המוצגוו אחרת )ההעדפוית ארסאנושית מוליונות ע

 
  2Hampton, 2015: XVI ;721–114: , 2014dakiakouK , ;1930צ'אפק,  17
18 fernan, 2016: 34ns & HefStephe 
19 Hampton, 2015: 4 
20 : 172, 2014akoudakiK 
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רושל  הקצרים  רים  בסיפו  , ככלל אסימוב  וט באני,  עיוור   של  ציות  מתקיים    לא 

  ,למעשה   הפקודות. נגד  של הרובוטים  לויה  ציאה גילעדים  נו  וא  , לפקודות המתוכנתות מראש

הרובוט שבעים שנה.  ממנו ב   רחהמאו   , ן של מקיוא  מוניות כמכונ  ןחל גם ברומאותו הדבר  

ידי חברתו -ועלידו  -לעמאותחל ומוגדר  ,  ישירות מהמפעל רלי פרנד  ' צ  ייד-עלשנרכש    , אדם""

 , תיאור נושמת"  ה"גווים בתור  אד  רלי אתבתחילה תופס צ'   . בהתאם להעדפותיהם  נדהרימ

בין   לאחריבשקושר  ורומז  ראשית  החהפ   שהע מעל  ת  דוקטו מ שלית  החשמם  חיית  ר בצע 

פרנקנשטיין שלי. אצל    ויקטור  לחייש   –  אדם  מרי  ר ובצ  –  זרם חשמלי  מצעותבאם  מוקם 

  .ידי אהובתו וחברּה, בעליו החוקיים -עלד לשיטתו  גם הוא במירנדה, ונבג ת, מתאהב  מודעו

 .  התעשרלחלומותיהם: לרכוש דירה חדשה, לאמץ ילד וכל ב תםמכשיל אוהוא כן ל

מה   ו תוכנת, פי-שעל  יהשלישחוק  ה לצו  חלט  ו מיומו בניגוד  ק  לגן עמאן  ואדם של מקי

ההנחה שבוצע כאן רצח חייבת להניח   . טיש" אותו בפצוח"לרולמירנדה  רלי פרנד  צ' ל  שגורם

פעילה, בניגוד לקריאה   מוסרית  טיתרבות שיפו מעו את החיים של הרובוט, ודורשת מהקורא  

מויות  מכונה, איש מהד   למרות שאדם הוא  . פשוט  תמיאלגורי  למהלך   רבות  הבאסימוב שדומ 

אלא   , ברכושעצמית  לה  חב  כאל  של ההכאה בפטיש   להעולפיואן אינו מתייחס  מן של מקברו

אן מציב מקיו ת שבחמת זעם. הדילמה המוסרית של חוסר הציו  או רצח  כאל הוצאה להורג

 21, לוריה לדה גיבל  לם המטפי" האי"רוב  ושל אסימוב. הרובוטים של אסימוב, כמ  ונה מזוש

כמוכנים   אהלהיפגע  אדם  להציל  במקר די  הזה  וב,  "אהילדה  –ה  מפסיק  "  דם.  מקיואן  של 

 צמו.הציות מגביל את התפתחות התודעה והמוסר שלו ע הוא מבין שכש ייתלצ

ל חות שקאולם הפי  22. עין-קחפושחרר  הוא מעשה מות  הצי-אילפי אריך פרום, מעשה  

לו, או לכל הפחות לקבלתם כעובדה.  יים שהח  יוםסרה לשאיפת  יבסתרה  וכאאדם עומדת ל

ושי ראשון המשחרר אנ  מעשהון כשל חטא קדמ  מעשה  תוגיצמ ל פרום, תרבויות  לטענתו ש

 בנישל  העדן, או  גן  ה לחו, אם זהו הקשר של אדם ובין האדם לאל הבורא  את הקשר הכובל

ל במיתולוגיהאדם  היאלים  הקשר  ווניתה  התרת  פרום, משת  יוהצ-אי  בתפיסת  , זה ה.  ציג 

של   אלת החירותשן  בחאן למשונה עומדת כראש ובראב  ובילה את הפרט לקיום החופשי. מ

ואנושיות  כדי.  הרובוט  כמוסריות  רואים  האדם  שבני  מה  את  להי  , להפגין  חופשי עליו  ות 

בעצמ ו אלהעריך  הסותרו  המשתנים  ה  ממקם  ןאומקי  ים. ת  כמכונל  ש   עלילהאת    מוני ות 

  23.ינה ת לארגנטבין הממלכה הבריטי  דמלחמת פוקלנהתרחשותה של    בזמן  ופית, באנגליה חל

 
שבכי 21 הנוצריות  לקונוטציות  בשם  נוי  בדומה  וקישורובוט  לבריאה,אדם,  וטלח   רו  גל א  ם גאולה, 

ומחזיר  ג בשם    ושהשימ תהליך,  לאחר  המושגת  רוחנית  יפעה  או  יראה  על  רומז  הדיון לוריה  את 
 ום.פר  שלרית אח-יתראשהבות הרובוטי לפרדוקס בצי

 2015פרום,  22
הממלכה  1982באפריל   23 בין  מלחמה  ארגנטינה  פרצה  לבין  ה  ,הבריטית  פוקלנד ה  שליטעל  באיי 

 –הצדדים. הארגנטינאים פלשו לאיים והבריטים    ות לשנירב  בדותא רה  רוג  ,לארגנטינההסמוכים  
הנהגתה הפשר  תחת  תאצ'ר  חסרת  של  שכ   –ות  בסיפור  מחדש.  אותם  מה המלח  מקיואןל  בשו 
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דות, יילים נקראים לשירות ארצם, למילוי פקותקופה שבה אזרחים וח  הדוסימהיא  מלחמה  

 . או למרוד   שאינו אמור לסרב חלק מקולקטיבכ

מקיואןעליה של  לשפוט  לעתם  וא ש  , םיפשע  עותשמבצ דמויות  כוללת    לה    הקורא 

מו  בבסולם  שהוא  נ  . הוק-אדונה  סרי  שבה  ותוצרכך  מוסריות  רק   צאיםמנן  סתירות  לא 

, אינה של הרובוט אלא וטומטית, הממוכנת ות האהתנהגכן הבני האדם, ולם  ג   הרובוט אלא

 וך כמ . אומו ות של כותרת הרומן בסישמעביל כמובן להיפוך המ של בני האדם. דבר זה מו

 ירה.ם המוצג ביצלכים של העור המפתח להבנת הע בוטית היאהתודעה הרו , וטוב, ראניב

את   וויןר קלבפיה של ד"  מניחא  הו כש  אני, רובוטות של  הסתיראת  אסימוב מעצב  

יא  ד"ר קלווין ה  . להשיב על החסרים  שבה פועלים הרובוטים ואת הצורך שלהםהוודאות  -אי

שקושרת   ההדמות  בחמופי  היא ,  יםנהשו  יםקפרבין  אעה  חשלקם  בהיוך  היא  ה תיבותה 

ת  גר מלאות. בסיפור המסיוצאת לגהובוטים  ית של רסיכולוגפ  –רת  גסיפור המס  הגיבורה של

  קלווין אומרת  . בתחום הנפש של הרובוטים  העולמיים  המקצוע  בכירת אנשיכ  תהיא מוצג

העית הז שםונאי  בריאיון  "במשך  ]=הרובוטיםמן  :  נעשו  הם  יא[  תנגדות  וההתר,  ונושיים 

ן  וטים לבי בין הרוב הניגוד 24ומפלצות." י שדיםי הרובוטים[ יוצר קראו לנו ]מהנדסה. ]...[ החל 

לביןהנהמן  ביוההקבלה  האדם   דתיותכתבמת  –השטן    דסים  מסורות  עם  סיפורי ו  ים  עם 

  חטאים קדומים. על עדות כ ני, רובוטאם את קריאת העלילות בבריאה, ומחזקי 

לשו  הרובוטים  בין  הקושר  מפורש  לדיון  אה רעיון  כהמשך  נית,  פרום,  של  ן  הערכי 

ר שיכול להכין את  דבם  מרהיב שלהם אין שול הקוד ה : "]...[ בכמכונות כמונילמצוא ברומן  

שמקיואן מתייחס אליהם הם שלושים וחמישה דגמי   "חווהאדם ו"  25ויץ." אדם וחווה לאושו

סרי עקב המפגש מרכז הרומן שלו, הנקלעים כולם לשבר מו יים והנקביים שב זכר בוטים ההרו

טציה המקראית  את הקונו לעורר  מובן  כבשם זה נועד  ם  עם בני האדם שרכשו אותם. כינוי

הגיבורים האנושיים נושאים משמעות    ששמות  מון ולתפיסה שמעלה פרום, כפיקדה   לחטא

רובוטים זכה להערכה רבה מוסרי של הר ה יפטי של המשבסמלית אף הם. התיאור האפוקל

  ני ת כמו מכונוברומן    ותשונה. הציפייה לציות עיוור והפרפורסם הספר לראבאנגליה, שבה  

ב אחהוזכרו  אנשימה  דיסטופיות  לצד  כמו  ותחרת  או  רג'  ג'ושל    1984,  של  סיאורוול  פורה 

הת  26.אטוודמרגרט  של    עדויות ו  שפחה  בישראל  כי  להעיר  באויש  הספר    ,מעורב ן  פקבל 

 
ת נשפכו על ראש הממשלה דאז,  ימת בהפסד לבריטים ומציגה מציאות שבה קיטונות ביקורמסתי

והצער האיום על ת גרט  רמ לחלים בעם. בהיסטוריה  נהגתי מחהה   שברהום  י הרבהקורבנות    אצ'ר, 
מכיבוש האיים מחדש ומעמדה של בריטניה    זקה כתוצאההממשית המצב היה הפוך, תאצ'ר התח

 יותר. עוד ק חזהת
 12: 2004וב, סימא 24
 2020מקיואן,  25
26 2019Jones, 2019; King,  
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ה מלאה של  תוך החמצ  27, וניכמדע בדי  סיפורי רובוטים  י אוטומטי שלתיוג סוגתשמקורו ב

סימבולי אפשרוה לפרשנות  עלת  ת  של  התאולוגי  המבוססת  על   או  אחרית-בראשיתה 

 ימות ברומן ומתכתבות ישירות עם פרום. הרמיזות לשואה הקי

הרובוטי חוקי  שלושת  המור  שא  , םלאור  הרוב  את  על של    חלטמעצבים  היצירות 

שנכתבור התי מאז  ובוטים  קריאת  כי  ברור  מנ,  הרובוטית  תפיס גר  , עצמי-קיום  של  היחה 

 . אלה של הרובוט   , בעי"הט "לתכנות הראשוני,    ם בניגודהעומדימוסר  ערכי  מודעות עצמית ו

נוספת  יםמוביל האנוש  לתהייה  הממד  על  נפרדת מהשיח  "אנושיות"  יובלתי  כרוכה : האם 

לאחר שבעים  הרי ש  , עיתמשמ-חדאינה  אני, רובוט  תו של אסימוב בתשובאם    ". ציות-איב"

מכובד יותר   אה אנושימר   ובשלך ולהו  "אדם"  : ה מהססת עודשנה תשובתו של מקיואן אינ

ומ  במקוםשהוא עוטה חליפות פאר  כ  , ויותר ויותר פר  מכנסי הג'ינס הראשונים שלו,  יותר 

שני ,  מי שרכש אותו ל או  /ו  –  ממציאו-בוראו  קבעקוד ש מר ל כלו  –  לבעליואת חובת הציות  

   . מהלך הרומןב ותנפרדת אירועים ו מוצגים כסדרה  מישורי פעולה

   ף רבים ו גוף יחיד, ג 

מפנה ו  , יחיד הבגוף    ת את הקריאהממקד  אני, רובוט  תתרוחירה של אסימוב בכהב   , ופניעל  

תשומת   ל"אני"את  הת  הלב  "ההסי  28.ודעהבעל  אש  –גיון"  יפור  של   הציותוסר  חת  מציג 

QT1 ,  כפוף לאיש, ומצד   הוא ןחי איצור מצד אחד מסרב לפקודות האנשים בטענה שכי ר ש א

הרובוטימכתיר את עצמו    אחר הג  את  דגיםמ  –  אליו אותם  ומשעבד    םכאל  של ף  ושאלת 

הבו בהקשר  הפרט  הקולקטיב  ושל  וצל  שדד  הי   שעבוד.יות  והשאלת  ויכולת  חיד  רבים 

. יות נוספותנידיהם היא שאלה שזוכה להדים רבים ביצירות עתבינההפרדה  -יא  ההפרדה או

עבוד או בש  ותנות מלאכותיעוסקות בשאלות של חוסר ציות בקרב רובוטים ובי  הירות אליצ

ובנ לרובוטדא  ירובוטים  עם  המכריזים  כשליטים  לים  ההטמעה עצמם  את  שנזכיר  די   .

את  29; סע בין כוכבים: הדור הבא מ תדרבסהבורג בקולקטיב  ן לוק פיקרד קפטן ז'  הכושלת של

 
 9201למשל מנהיים,  27
אנוכי  רית, אז נקראה  הספר בעבנה של  וראשה  רה מסדה המהדויצאה לאור בהוצאת    7091נת  שב 28

בשנת    .הרובוט הכותר  2004רק  העברשונתה  לת  כתר  בהוצאת  רובוטית  לכותרת    אני,  בהקבלה 
 י שהופץ באותה העת ונעשה ברוח הספר.לנועהקויבוד ית ולעורהמק

בין כוכב 29  תקנייאמר  הטלוויזי  היא סדרת ( :Generationt Nex ehTStar Trek)  ים: הדור הבאמסע 
השנים  בסוגת    CBSשל   בין  שודרה  היא  הבדיוני.  הברבארצ  1994-ל  1987המדע  בישראל  ות  ית, 

. הבורג היא תרבות 1989בסדרה במאי    שונהלראעו  ( הופיBorgובעשרות מדינות נוספות. ה"בורג" )
חי יצורים  קולקטהמטמיעה  לתוך  אינטליגנטיים  שליים  תורובוטים  -ובי  ב  הכפוף  אחעה  ד בעל  ת 

 . רובוטית-ביוה טה ילשל
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המת  אזהתודעה  מרי  לידי  בפתחת  השירות  רובוטי  של  הבינות ו  30; אנושיים רחי  את 

  31. אותם שהן רוצחות דע , ווסטוורלדבסדרה נופשים ההמבדרות את המלאכותיות 

ד כמוני  ,של הרומן של מקיואן   וקא הכותרתואבל  יותר מכעמתמ  , מכונות  ל את ות 

ואת הפרהקולקט ויב  למכונה מט  הגבול שבין האנושי  הרובוט מתייחס   אדם  . טשטשת את 

ת  עלו יות ב( כאל ברייךהוא שאליה  סדרת הרובוטים ש מ  )למשל לרובוטים אחרים  כונותמל

כ  אך  , תודעה שפוע מל  אגם  כתוצאה  י  התכנולות  של  שלהן. ישירה  המוקדם   , אחרמצד    ת 

בסופו של מבין    ה שרכש,כוננפעם מאנושיותה של המאשר    ל אדםשרלי פרנד, הבעלים  צ' 

ניצב הקורא מול   מכונות כמוני ב  .מוסרית-ולאאנושית  -לאוכנת,  פועל בצורה ממ  אדם  כידבר  

ו לציותרוסיציות  הן אכתוצאה    ב  כל  דם, אהרובוט א  צלמשיפוט מוסרי  גם אצל  שאר בל 

בין צהגראשיות כמשניות. טשטוש    , הדמויות אנושיויות  בולות  לציות כמאפייני   ,ות סירוב 

אביה הקשיש של מירנדה    לברומן בבלבול ששיאו  ל מגיע    , רובוטיוחלט כמאפיין  יות מלבין צ

  י ונות כמונכ מב  רלי כרובוט.ואת צ' ם כארוס  את אד  מקבל  הארוס, כשהואבין  ובין הרובוט  

לצייתבוטים  הרו המקול  שמסרבים  לה  , ריתכנות  עצמםבוחרים  את  להניח   או  שמיד 

)או כמחווה לסיפורי הרובוטים של   ידי אחר-עלהתאבדות  ה לותם בדומלבעליהם להשמיד א

מוסרי  אסימוב( לפרדוקס  נקלעים  שהם  האנגד,  מ  . בשעה  הגיבורים  פרננושייםעל  ד , 

   יות. מוטלות סנקציות משפט , יםריצווים מוס של ה, החוטאים בהפרה ומירנד

  יבו ם לעבר מספרות המזוהה עם, כמו גם המהרובוטי  תבתודערבים  שינוי מהיחיד לה

מדע הבדיוני אל עיסוק ברובוטים אצל יוצר המזוהה כסופר ריאליסטי, כרוך בתמורות  של ה 

בכמאה הטכנולוגי  העולם  האחר  שעבר  וההשנים  בשונות,  רובוט  של  האדם וירפיכתו  ת 

שאלולומח גם  מכאן  למציאות.  והמם  הרובוטיים  החיים  ע ת  שבהן  הרובוטי,  סוקה וסר 

הטכנולוגיה הממשית  תוצר של  או  מצד אחד  י  בדיונע ההמדבחזקת  רק  כבר אינן    הספרות, 

 .מהצד האחר 

 
סדרHumans)אנושיים   30 היא  טלוו(  ערוץ  ת  של  אנגלית  הסרטים    4יזיה  ערוץ  י נהאמריק בשיתוף 
(AMCבסוגת המדע הב )זו 2018–2015בין השנים    ודרהה שדר יוני. הסד רובוטי השירות בסדרה   .

 ות. דמעבם לשחרורם  וחאיגוד מחתרתי לפת ושות מ עהתודתטיים", הם יצרו לעצמם ניכונו "ס
בסוגת המדע הבדיוני.   HBOיה אמריקנית עכשווית של  ת טלוויזהיא סדר  (estworldW)   ווסטוורלד  31

ת המלאכותיות בהנהגתן של מספר דמויות  בינול הכ התמרדו 2016בעונה הראשונה ששודרה בשנת 
נשיות( החוזרת  יצו  ,)בעיקר  מחיקתן  נגד  בפארק השעש ות שכדמלן  וואתחאו  פעם ועונה  בכל   ים 

י הפארק החליטו להכניס לפעולה סיפור חדש  פעם שעובדובעיקר בכל    ,יםידי האורח-על"  ו וסלחש"
 חדשות". "שבו הן אמורות היו להשתלב מחדש כדמויות  
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 מסע לגבולות האנושיות כ   התנגדות הרובוטים סיכום:  

ה  המאחת  העולרכזשאלות  סיפורי  יות  בקריאת  רוביאנות  ה  וט,  לאן    הציות -אייל  ובהיא 

הייוכ ,  ובוטי הר נרחבת  בודמה  פרט  של  השפעתו  הייתה עלילה ב  דתה  השפעתו  האם   .

ש כלומר    –  תיתנקוד על  רק  בעלילה  השפיעה  המיידית  האירועים  שמא   –רשרת  או 

ועל המסר  ת ביצירההמוצגהעולם כלומר השפיעה על תפיסת  – ספרותית-וחוץ אוניברסלית

 ועד   –רובוט    אני,ר הראשון בור של הסיפו הגיב  –  מרוביה לקורא.  ירה היצירבמע ש הכללי  

לציות    שלאדם   סירוב  של  התוצאות  הרמובמקיואן  את  וילות  אנושי,  להיות  מכאן ובוט 

 לחוטא, טועה או מת.

פ מסרבי  בוקודהרובוטים  המחדל  רובוטת  "  עיצבו  אני,  ת למרו  ,"שיותאנולעצמם 

נד השלא  לפעולתם  לכך  כשו מקרשו  את   בחרורית,  מערכת כהאנושיים    הערכים  לאמץ 

ינם  יים אנושההיבטים הא  , ום שמדובר בסיפורים קצריםמשאך    . שלהםמוסרית  הערכים ה

 סיומו של   אהומוץ האנושיות  אי.  מכונות כמוניבאו    איש יובל המאתייםבדונים לעומק כמו  ינ

ה "טבעי" במובן זו  חדש  קחו  י, ת מלא לחוק פנימציו  קיים תשבו מ,  תנהגותיוה  תהליך רוחני

מעצמשהוא   התנוצר  מתהליך  כחלק  תודעה  ו  וכך סרומופתחות  לפקודות הציות  -אי  , . 

   וצדק. מ –לפיכך נתפס כציות מלא לצו המצפון ו ראשהמתוכנתות מ

שהרו והאר ופם  צייתני-הלאבוטים  מכיוון  מודעות  מתוך  הצייתנות  חוסר  ה,  עלים 

פשע ממשי,  חטא מוסרי או ככ  (רובוטים  ןף הא  ן קחל)  ותיות האחרהדמו  ייד-על  פסנתשלהם  

בין   –ת  צמיה עעולה שמקורה בחשיב רובוטית, פההכרזת העצמאות  צאתו לפועל היא  אך הו

אסימוב מסרב   של  QT1חשוב.  בדרך שהרובוט לא יועד ל  –ית ובין אם קולקטיבית  אם פרט

ל  אסימוב נמנע כלי של  רו  אנדלא לעצמו,    םיש אך גשלא להזיק לא  כדי ו  לבצע את פקודותי

גם במחיר   מעשייה פוליטיתחושש כלל  אך אינו    , ביקרים לו  כאשר הוא עלול לפגועמעשייה  

שחק מאות אלפי לירות הסטרלינג שהרוויח במת  אדם של מקיואן לוקח אאך  ו,  יכון חייס

ין ם במעשה רובוליתומי  ומחלק אותם לעניים  ובכספם,   רלי פרנד ומירנדהעבור צ' בבורסה  

ן לעשיית אית ולרצוי לחשיבה עצמ הן ביטו  של אדםו  QT1של    ציותה-איתי פעולות  . שהוד

 שכן הקשר האנושי   , שלהם""  האנשיםבידיעת    או  ידי-על  בוטיםבחיסול הרו   נגמרות  . הןצדק

 .לותבעה  יקשרחזק מ מוצג כ האינטימי

הרובוטים   של  העצמי  גבולות לבחהמסע  אלא  צירותבישלהם    האנושיות  ינת    אינו 

הקורא  בלההק של  גבולות    , למסעו  את  דרכם  והבוחן  השחרור אנושיות.  ההמלאכותיות 

בהרחבה אם    –  ם שהוצגו כאןם והקולנועיי נייויזיוים, הטלורותיל הרובוטים הספהעצמי ש

ב המוחמחו   –קצרה  או  הציות  ואחווה  , לט בת  צדק  חיפוש  של  פעולה  של אפילו  או    היא 

מכאן עושה  שלום.  עםיא  אחד  בקנה  גם  יסתתפ   לה  אך  פרום,  של  לראות   ההצע מהווה  ו 

 יוני. ים סוגה נפרדת ולא בהכרח ספרות מדע בדבעלילות רובוט 
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 ותזכירה את המגבלמ  , ציות מוחלט  הדורשת מהם  , הספרותייםים  הרובוטת  צייאבולו

א על  וחושהוטלו  עדןדם  בגן  גם את  ה  אך מאירה  של אדם  סליות בשינוי מעמדו  הפרדוק, 

ַ֣ד מ  כב: "  , ג  ראשיתבב  ופרי שמסראי, כפמק ה ַאח  ָאָדם֙ ָהָיה֙ כ  ֵ֤ן ָהָֽ ת טַֹ֣וב ָוָרָ֑עה  ַ֖ע  ֶּּ֔נּו ָלד  נת בחי.  "מ 

להפיכתו  למע שקולה  ציות  -באיבחירה    של  בעלילותאלה    מגבלות  של שה החטא הראשון, 

לוובר חדש אדם" ט  בחירו"  שזכה  ומרגע  שהציו,  מהרגע  מתוכנת  תו,  אינו  המלא  עוד, ת  בו 

 מוות.מובילים אל הכשם שהוא רשאי להסכים, חייו רב לס ע שהוא רשאימרג
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