
ظاهرة دافيد َرجل الكهف 
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محمد علي عبد اجلليل

ّوَل ََألَ��َمه الش�ديد إلى طاق�ة معرفي�ة دافيد َرُجل الَكهف ظاهرة ثقافية فريدة في العالم العربي ِلَكوِنِه استطاع َأن ُيحَ�
عظيمة ومؤثرة في عدد كبير من الشباب العرب مستفيداً من موقع اليوتيوب لنشر مضامنََي فلسفيٍة وسيكولوجية

طة.  واجتماعية عميقة بطريقة مبسَّ

)كم�اهو باحث ( ]َأبو داني[محمد ميان الصواف ]ديفيد رجل الَكهف[ )واسمه األصلي: دافيد َرُجل الكهف 
ه( و رِّف نفس��َ ف موس��وعي وتن��ويري ويوتي��وبر س��وري الدي��ني ]ملح��د إيج��ابي[ المنتٍم، إذ َيعت��برمفكرُيعَ��  ومثقَّ

(. ١٤٢، ص ما املثقف»اإلنساَن ال�منتمَي ال محالة كاذبًا« )

، وُت�وفِّ��ي في اس�توكهولم )الس�ويد(١٩٨٦( يولي�و/متوز ١٦ )َأو ١١ُوِلَد دافيد رجل الكهف في دمشق بتاريخ 
. ٢٠٢٢ مارس/آذار ١٧ِإثَر نوبٍة قلبية يوم اخلميس 

طة َظ ِنص�َف الق�رآن َأو يزي�ُد عن)من حي العم�ارة الدمش�قي( متدين�ة نشََأ في َأسرة دمشقية  تقليدية متوس�ِّ  فَحفِ�
��يِّ ُمن�ُذ نعوم�ِة َأظف�اره. َدَرَس االقتص�اَد في جامع�ة تش�رين في الالذقي�ة. ك�ان �نِّ َظهر قلٍب، وتربَّى على اإلسالم السُّ

كثير التفكير، كثيَر األسئلة منذ طفولته. وَأدرَك منذ مراهقته سطحيَة التعليم الديني وضحالَته.

 الش�كَّ)َأستاذ لإلنكليزية رب�وبي َأو الدي��ني يُ�َدرِّس ِعلَم الص�وتيات(وقد زرَع َأحُد َأساتذِته الذي لَم َيذُكِر اسَمه 
الِعلمي في نفس دافيد ليبدَأ مرحلَة البحث بطرح َأسئلة لم َيلَق لها جواب�ًا. وك��ان َأس�تاذ اإلنكليزي��ة ق�د ذك�ر اس��م
���َله من اإلن��ترنت ويق��رَأه بش��غف كت��اب نق��دي عن حي��اة الن��بي محم��د فتلقّ��ف دافي��د االس��م ليبحث عن��ه وُي�َح�مِّ
فيصدمه فيَأتي في الدرس التالي لُيقِنع األستاذ بخطَأ َأفكار الِكت�اب م�ردداً م�ا لّقن�وه في املس�اجد. فيجيب�ه َأس�تاُذه
بَأنَّ رَأَيه هذا قد زرعوه في�ه. فب�دَأ دافي��د برحل��ِة بحٍث عن َمص��در رَأي��ه وعن اإلجاب�ات على َكّم هائ��ل من األس��ئلة
ق َمضَجعه وذلك قبل َأن يبلغ العش�رين من العم�ر. فك�ان دافي�د املزدحم دماغ�ه الوجودية والدينية الّتي كانت ُتَورِّ

باألسئلة محاطًا بإجابات سطحية بل غبية. 
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ه إلى إعادة قراءة القرآن مجرداً من القدسية وبعنَي نقدية باستخدام ورق��ة وقلم. وق��رَأ اإلجني��َل مس��تغربًا ثم دفعه شكُّ
كيف يَأخذه الناس بجدية. 

 بلولكنه لم يهاجِم األدياَن،)ولهذا سّمى نفَسه: »َرُجل الَكهف«(، َأعلن خروجه عن القطيع والتقاليد وانعزالَه 
. انتقد ُت�راَثه اإلسالمي باحترافية وعلمية وحيادية

 بَأس��ماء«ش��بكة امللح��دين الع��رب»و« منت��دى الالدين��ينَي الع��رب»ثم َأخ��ذ دافي��د يط��رح َأفك��اره ويناقش��ها في 
مستعارة ومنها »دافيد«. 

 ويخت��ار٢٠١٥. وعاش في ُدبي. ثم سافر إلى ماليزيا ليحطَّ رحالَ��ه َأخ��يراً في الس��ويد ع��ام ٢٠٠٥ترَك  دمشق عام 
ل الكهف»اس��م »دافي��د«  وكني��ة لنفس��ه رس��ميًا  «. وحص��ل على ماس��تر في الفلس��فة من جامع��ة لينش��وبينغَرجُ��

Linköpings universitet.في السويد 

ََّج دافيد رجل الكهف من صديقة املراهقة وَأجنب طفالً واحداً اس�ُمه داني؛ وه��ذا ه��وعلى الصعيد الشخصي، تزو
ِه االسم الذي اخت�اره املؤل�ف إلح�دى شخص�يات كتاب�ه »م�ا املثق�ف« ال�ذي جع�َل إه�داءه ل��»داني« ال�ذي من َأجلِ�
َل اآلالَم. ثمَّ ت محاورُة الِكتاب. كما َأهدى الِكت�اَب للش�باب الع�رب ول��»لوس�يل« ال�تي بفض�ل ص�وتها َت��حمَّ ت�مَّ
انفصل عن زوجته. وهذه التجربُة جعلْته يؤمن بفشل مؤسسة الزواج الرس��مية وي��ؤمن بالالإجنابي��ة ب��ل بالالجنس��ية

ل إلى النباتية ثم إلى ال�ُخَضرية مدافعًا عن خياراته بطريقة علمية. كخيار شخصي. ثم َأقلَع عن التدخنَي وت�حوَّ

وقد دفَعْته آالمه الشديدة إلى محاولة االنتحار دون َأن يشّجع َأحداً على ذلك. وقد كانت وفاته بسبب نوبة قلبية
وهو لم يتجاوز سنَّ السادسة والثالثنَي. ومن املستبعد جداً انتحاره إذ كان طافحًا بحب احلياة واألم��ل وَأعلن حب��ه
َج لفرض��ية للحياة َأكثر من مرة ح�تَّى إنه ت�منَّى َأن يرى إمكانية التنقل بحرية بنَي الدول العربية في حيات��ه. ومن روَّ
انتح��اره رج��اُل ِديٍن اس��تغّلوا موَت���ه ليقول��وا إن اإلحلاد ي��ؤدي إلى االنتح��ار؛ فق��د ظه��َرت إث��ر وف��اة دافي��د عش��راُت

املقاالت ومقاطع الفيديو التي تشمت بوفاة دافيد كنهاية مَأساوية لرجل ملحد.

راقي��ًا  متواض��عًا. كان إنس�انًا محبوب��ًا، ُعرف ديفيد بغزارة معلوماته التي اجتذبت حتى من ال يوافقونه وبتبسيطها
ثن�ائي القطب)ك�ان عقالني�ًا ج�داً رغم مرض�ه النفس�ي . وعن�ده فك�ر عمي�ق وحتلي�ل علمي حي�ادي عمي�ق لألم�ور

 وَألَّف ُكتب��ًاواجلس��دي. افتتح قنات��ه على يوتي��وب لنش��ر الفلس��فة وخاص��ة علم األخالق وعلم النفس.( واكتئ��اب
�ون و. وفلسفية بالعربية واإلنكليزية ة.له ُمِحبُّ ك�ان ل�ه س�نة( ٣٦) ورغم حيات�ه القص�يرة تالميُذ في  َأك�ثَر ِمن َدولٍ�
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��وه َأهمَّ فيلس�وف ع�ربي في العص�ر ت�َأثير كب�ير في جي�ل كام�ل من طالب الفلس�فة والعل�وم الع�رب. وَي��عتبره ُمِح�بُّ
. و»ديكارت العرب« و»كانط العرب« روسو العرب«: »البعض احلديث ويسميه 

طة الواض�حة الغني��ة للمس�ائل االجتماعي��ة والفلس�فية والديني��ة  ما مّيَز منهَج دافي�د ه�و مقاربت�ه املوض�وعية ال��ُمَبسَّ
التي تش�غل الش�باب الع�ربي وقدرت�ه الهائل�ة على إيص�ال املعلوم�ة بوض�وح  وتعامل�ه ال�راقي واله�ادئ والص�ادق م�ع
ه الفك���ري ����َر مرُض����ه النفس���ي على عالقت���ه ب���اآلخر. ولَم َيُكْن منهجُ��� اآلخ���رين ح���تى ال����مخالفنَي ل���ه دون َأن يؤثِّ

"اإلحلادي" )مبعنى: "الرافض للصورة اإلبراهيمية التوحيدية لإلله"( ردَّ فعٍل على ال�منهج الديني.

ل الكه��ف بع��د وص��وله إلى الس��ويد َأنَّ مرض��ه ه��و اض��طراب ثن��ائي القطب ال��ذي يك��ون من َأعراض��ه اكتش��ف َرجُ��
 باض�طراب الشخص�ية الوسواس�ية. كم�ا َأدرك َأن�ه مص�ابالتَأرجح بنَي  نوبات اكتئاب شديد وبنَي حماسة َهَوس�ّية

. القهرية

ما فعله دافيد هو َأنه اس�تغلَّ نوب�ة الطاق�ة الهوس�ية في الق�راءة فك�ان قارئ�ًا نهم�ًا  يس�عى إلى الكم�ال. وعن�دما ك�ان
يصاب بنوبة االكتئاب كان لشدتها ُينقل إلى املستشفى ليقضي فيها َأيامًا َأو َأشهراً. 

ه في متن��اول َل لدى دافيد َرجل الكهف زاداً معرفيًا هائالً وض��َع بعض��َ ونتيجة قراءاته الغزيرة وتفكيره العميق تشكَّ
م فيها دروسًا عن مبادئ الفلسفة واألخالق والسعادة واإلبس�تمولوجيا اجلميع على قناته على اليوتيوب، حيث قدَّ
وفلسفة اللغة  وتاريخ الفلسفة العربية ونظرية التط�ور ومنط�ق البحث العلمي والنباتي�ة واإليكولوجي�ا ونق�د الفك�ر

)نوبات الَهَوس وثنائي القطب(. الديني واألمراض النفسية 

اض����طرابات»، ثم في في كتاب����ه ٢٠١٨ال����ذي َأص����دره ع����ام « م����ا املثقف» في كتاب����ه وق����د َجم����َع بعَض حلقاته
«.حوارات مع رجل الكهف» سلسلة « ضمنالشخصية

: دافيد رجل الكهففلسفة 
عم��ل دافي��د على تبس��يط الفلس��فة وعلى مقارب��ة القض��ايا االجتماعي��ة والسياس��ية مقارب��ًة حيادي��ة. ودرس ماهي��ة

ثات الثقافي�ة الالمادي�ة[(. وط�رَح فك�رَةmèmesالثقافة )حيث شرح انتقالية الوح�دات الثقافي�ة ]امليم�ات  ، ال��ُمَورِّ
»ث�الوث الَقم�ع« )االقتص��اد والسياس��ة وال��دين( وفك��رة »بُ��رج ال���معارف اإلنس��انية« ُمَقس��مًا ال���معارف إلى ثالث��ة

(-والعلوم االجتماعية.٣(-والعلوم الطبيعية، ٢(-األديان والعادات والفنون، ١َأقسام رئيسية: 
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انتقَد األدياَن بَأنها َأدواٌت لتخدير الشعوب وُدوَر العبادة بَأنها مصانُع لألحالم واألوهام. حيث يرى دافيد َأن دماغ
ه من خالل املقارب�ة اخلاطئ�ة لش�يء اعتب�اطي كرؤي�ة دم�اغ املس�لم الس�م اهلل على بطيخ�ة َأو ال�متديِّ�ن يس�هل خداعَ�

بيضة دجاج ورؤية دماغ املسيحي للعذراء في غيمة وللمسيح على رغيف خبز. 

كما انتقد األنظمة القمعية وَأهمها النظام الس�وري. وانتق�د الرَأس�مالية ووس�ائل قمعه�ا من نظ�ام تعليمي تلقي�ني
وتنافسي وصحافة متح�يزة وكنيس�ة. ولم ُيفنت ب�الغرب. وح�اول إظه�ار ض�آلة اإلنس�ان وتبي�ان وض�عه الط�بيعي بنَي

حيوانات األرض. 

استشهد ِب�َكّم هائ�ل من َأق�وال الفالس�فة في كتاب�ه »م�ا املثق�ف« ال�ذي اس�تند في�ه إلى ح�والي مئ�ٍة وعش�رِة مراج�َع
طًا وعظيم��ًا. وق��د ب��نى َرج��ُل الكه��ِف ه��ذا فلس��فيِة وعلمي��ة. بحيث ميكن اعتب��ار الِكت��اِب مرجع��ًا فلس��فيًا مبس��ّ
وار َأو ُمح�اَورة على غ�رار مح�اورات َأفالط�ون ومح�اورات ص�ادق جالل العظم الفلس�فية في الِكتاَب على شكل حِ�
املادية والتاريخ، وذلك ليكوَن الِكت�اُب قريب�ًا من الق�ارئ املبت�دئ. وق�د زاد علي�ه َأس�لوبًا ِروائي�ًا وابت�دَأه بتنويه�ات
َص باب�ًا لنق�ده ال�ذاتي للمح�اورة. كم�ا )نوع من النصائح( قبل القراءة، وَأفرَد الباب الث�اني عش�ر للمراج�ع، وخص�َّ

جعَل الصفحَتنَي األخيرَتنَي فاِرغَتنَي وعنوَنهما: »نقد القارئ للِكتاب« لُيشِرَك القارَئ في نقِده للمحاورة. 

وك��ان غ��رُض الكت��اب ه��و اإلجاب��ة على الس��ؤال: »م��ا املعرف��ة؟« َأو »دراس��ة في منهجي��ة املعرف��ة«. وق��د ك��ان َرج��ُل
وار م�ع الكهف ينوي إصداَر سلسلة من الكتب ول�ذلك وض�َع ِعب�ارَة »ال��ُمحاورة األولى« عنوان�ًا فرعي�ًا لِكتاب�ه »حِ�
رَض اإلش��كالية )ث��الوث ف"«. وق��د اّتب��َع في��ه َأس��لوبًا علمي��ًا بس��رد ِروائي حيث عَ�� رج��ل الكه��ف في: »م��ا ال���ُمَثقَّ

القمع، َأهلية الدماغ إلصدار األحكام، برمجة الدماغ، مفاتيح التفكير النقدي…( ثم ناقشها بالتفصيل. 

���َن َأقس��اَم ال��دماغ الرئيس��ية ]لس��هولة الدراس��ة[ )وهي: قس��م الغرائ��ز وقس��م ال��ذاكرة وقس��م ال��معاجلة(. وش��رح ب�يَّ
م مف�اتيَح لتحري�ر ال�دماغ. ه. ودرَس برمج�ة ال�دماغ وق�دَّ حدوَده )بدائي يعم�ل لغاي�ة بق�اء الك�ائن( وكيفي�َة ِخداعِ�

ل األوهاَم اإليجابية وهذا َأحد َأسباب انتشار الدين. وَأوضح َأن االنتقاء الطبيعي ُي�َف�ضِّ

ودرَس آلي��َة عم��ل ال��دماغ البش��ري )الرج��وع لل��ذاكرة، وال���مقارنة، والتش��ابه، وال���مقاربة م��ع الص��ور املوج��ودة في
الدماغ، والتصنيف، والترش�يح، والتعميم، ووض�ع افتراض�ات واعتباره�ا يقيني�ات، وإص�دار َأحك�ام، وقل�ق ال�دماغ
من اجلدي��د كمص��در خط��ر، ومي��ل ال��دماغ الب��دائي إلى الكس��ل والت��َأثر ب��التكرار، وبحث ال��دماغ عن َأدل��ة َأك��ثر
لألش��ياء ال��تي يري��د قبوله��ا بس��هولة ]انحي��از تَأكي��دي[(. كم��ا ق��ّدَم دافي��د ُمقارب��ًة ِعلمي��ة  ل���مرض ثن��ائي القطب

مستندة إلى جتربة شخصية ومعاناة.
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مؤلفاته:
. ٢٠١٧«، احملاورة األولى، دافيد رجل الكهف، حوار مع رجل الكهف في: ما املثقف؟- »١
.٢٠٢٠«، احملاورة الثانية، دافيد رجل الكهف، حوار مع رجل الكهف في: اضطرابات الشخصية- »٢

3- Essays On Ethics, David Rajulkahf, 2020.
4- I will disconnect my brain, David Rajulkah, 2020.

 وه�و مفعم بالرغب�ة واإلرادة لتغي�ير دميوقراطي٢٠٢٢ م�ارس/آذار ١٧رحل دافيد عن هذا العالم باكراً جداً بتاريخ 
حقيقي في بلده األم سورية وفي املشرق والعالَم العربي ولرفع سوية التعليم والوعي لدى َأبناء بلده. 
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