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 תיאולוגיה ומדע בדיוני

 

דמות זאת נו. להנחיל ללהים כפי שהמקרא רוצה -מוצגת דמותו של הא שלפנינובפרשיות 

שונים הוגים בין אמונת הייחוד לבין האלילות.  העיקריים המחלוקת ימוקדמ דאחהייתה 

ילים הכירו את דמויותיהם ובדי האללהצביע על הראשון בהם, שע יודעאמרו, ואין אני 

-א .את דרכיהםלא השיגו אך , לידי ביטוי בפסלים ובצלמים שבאו , דמויותאלים הגופניות של

ברורים  להי המקרא אינו ניתן לתיאור גשמי אך דרכיו, רצונו, אהבתו ואף לפעמים "שנאתו"

ה" )ישעילמאמינים עֹולָּ ֵזל בְׁ ט ׂשֵנא גָּ פָּ שְׁ י ה' ֹאֵהב מִּ י ֲאנִּ  . ה סא, ח(: "כִּ

הספקני ממשיך גם דורנו למאבק על הדמויות יש משמעות פילוסופית ותיאולוגית. ואכן, 

 אלההאפיקים ה. על אחד , במפורש או במובלעבאפיקים שונים מעין אלהת יודמולשרטט 

יצירות המדע הבדיוני, ובעיקר להשתקפותם מ לכמה תוך התייחסות, רוצה אני לעמוד כאן

ה אני לשכנע אתכם שבשרטוטיהם חוזרם הם לכמה ומקו . עיים שלהןעיבודים הקולנוב

 . קלאסיות דתיות אלטרנטיבות

 ליורשתהייתה , שהטכנולוגיהלכאורה המוטיב השליט במדע הבדיוני קשור להתפתחות 

במעין נדע. גם אנו אל, ומדפיס זאת כדי שהופך להיות  המושלםכאילו המחשב  ,התיאולוגיה

הדוגמה לתיאולוגיה.  חדש בסיסלהאקולוגיה הפכה  ביצירות שונות,, כיוון זהליאקציה ר

בני חלק ממנו. בטבע ומהווים בעצם  שוכנים. האל או האלים 'ראטוו  א  'סרט מצויה בהאחרונה 

אנו תקרבים ה מכוחות מאגיים. לכאורלנחול זוכים , טבעל תחבראנוש המסוגלים לה

הפך  ת. המדע הבידיונייאלילים בקרקע אנו מושרשבעצם  אךלפאנתיאיזם של שפינוזה, 

שם מדובר על  וכבים' של ג'ורג' לוקאס,פנטזיה. גוון אחר של כיוון זה מצוי ב'מלחמת הכ

אנו אלקטרומגנטיים וכדו'.  לא רחוק מהשדות כוחות אילו שדהכהוא ל -ה'כוח'. הא

מרכיב כאן  עלילה הוכנסלאפשר פיתוח ה כדי אולם, וודאימתקרבים אל דתות המזרח, 

גם אליו ניתן ורע, 'הצד האפל', צד  יש 'כוח'של זורואסתר הפרסי. לאילו דואליסטי, כ

 בעוצמה.להתחבר כדי לזכות 

משורטט כיוון אחר, בו  קלארק על חלקיהארתור ס. של בחלל" אודיסיאה "ב

ובלת על ידי מ, האנושותהכמעט ניסית של התפתחות תיאולוגיה. ה הופכתאנתרופולוגיה ה

, מקור זה )הדבר לא פשוט( חושפיםכשאנו אך אנושי. -הבאות ממקור על מסתוריותות עפתו

-חדשות בעלות כוחות על תיוישו ואולימאתנו,  אנו מגלים ישויות אנושיות מתקדמות יותר

ישויות , אני תמהמסתורית חדשה.  לישותשל בני אדם  איחודםת על ידי והמתקבל טבעיים

גם לאלילי  !יצר הרע , ללאמוסריותאו  לא בעיות פסיכולוגיותלדילמות וללא  אנושיות



זאת . של המציאות אנושיתמובלטת הייתה השלכה שהמיתולוגיה היוונית הייתה דמות אנוש, 

 מודלים לתסביכים האנושיים. להפוך אותם להסיבה שפרויד יכול היה 

בצורה שניתן מציירים את האל בסיטואציות מסוימות אחרים ה אמנם כן, יש סרטים

בדמות ם א לצייראך הן פרסונליות מדי, ואגב המנהג היום הולקרוא אותה "פרסונלית", 

שלא  תנוצרימהמסורת האומנותית הללא ספק ת וונקות אלו י. רפרזנטציאישה או/ו שחור

למרות החזונות ותיאורי ההאנשה . ואייקונים ה עולם של צלמיםתובנ נמנעה מלצייר את האל

נא דמויות אלו אם על כך בהזדמנות אחרת. בינתיים השוו , אך לם מושגים אחרלמקרא עויש 

 .'עשרת הדברות', 1956של ססיל ב. דה מיל משנת התגלות הקב"ה בסרט הקלאסי שרטוטי 

בדיוניים שיכול לרמוז לעמדות -מדע, האם יש משהו באותם עולמות ולמרות כל זאת

עמדת על אחת, המלמדת אותנו כאילו בדרך אגב ענות בהתייחסות לתמונה היהודיות. אוכל ל

היווה כשלון קופתי אולי בגלל שהקדים זה סרט  .1982סרט 'טרון', משנת תמונה מה ,המקרא

היצירות הקולנועיות הבאות, פרץ דרך בגרפיקה הממוחשבת והשפיע על  הואאת זמנו. 

ות בתוכו מקבלים כשכל היסודובייחוד על סרטי 'מטריקס'. העלילה מתרחשת בתוך המחשב 

הפועלות בעולם הווירטואלי של המחשב.  אנושיותמצוירים בדמות צלמיות , וחיים עצמאיים

. ההשמידמסוכנת ומקבשים לזרה ומגדירים כדמות אחת, שה"שומרים" ניהן והנה מופיעה בי

צלמיות המחשב מגיבות . לשמע מילה זאת "מפעיל"דמות זאת טוענת שהיא נשלחה על ידי ה

לקוסמוס הווירטואלי,  מעברבמפעיל מסתורי המצוי יש מאמינים יה ובבוז. עדיין באירונ

ותנו כאן. נת אבהמשך לא מענייהעולם הריאלי היחידי הקיים? העלילה הנפרשת בעצם שהוא 

עולם סגור ללא אמונה ב, על יסוד האימננטיות היא בנויה עלהתיאולוגיה של הצלמיות ברורה, 

מנקודה שהיא מחוצה לו, כאילו ירושו שהקב"ה ברא את העולם 'בראשית ברא' פ. חלונות

כבודו 'זאת  ויחד עם, בלשון מקראית זאת הקדושה. הטרנסצנדנציה זאתבלשון פילוסופית 

עולם בא ל, נאמן ביתומשה ו .נוכחותו מורגשת גם בתוך המחשבהשכינה, ' מלא עולם

ח ֶאת ע   ם המפעיל הנסתר:בשמכריז והווירטואלי  ל  י"."ש  ֻדנִּ בְׁ ע  י  י וְׁ  מִּ


