ترمجة :الدكتورة دالل عبّاس
احلَ ْر ُفوش (أحيانًا اخلَرفُوش أيضًا) [لقب إحدى الفئات االجتماعيّة الدنيا يف العصرين اململوكيّ والعثماينّ].
تُستخدم هذه التسمية عادةً لإلنسان الضالّ ،البطّال ،ويف معظم األحيان لذي العنق الغليط ،ولقاطع الطريق
واألوباش .مجع اللفظة اخلرافيش واخلرافشة [لالطالع على جذر هذه اللفظة ومعانيها بالعربيّة ← الزبيديّ ،املادّة
نفسها]ُ .يطالعنا هذا املصطلح يف مدوّنات احلوادث التارخييّة من القرن السابع حىت العاشر اهلجريّني ،ويف غريها من
املؤلّفات العائدة إىل منطقة حكم املماليك يف مصر وسوريا .والظاهر أنّ آخر مؤلِّفٍ استخدم هذا املصطلح هو
املؤرّخ ابن إياس (املتوفّى سنة 039هـ) [على سبيل املثال ← مج  ،1ج ،1ص،]343 ،310 ،311 ،402
وآخر إشارة إليه تعود إىل احلقبة اليت فقد فيها رواجه العامّ ،يف خالصة األثر للمحبّي (القرن احلادي عشر اهلجريّ)
(← تتمّة املقالة).
شكّل احلرافيش بصفتهم أدىن الطبقات االجتماعيّة يف عصر املماليك جتمّعات هلم يف املراكز املدينيّة يف القاهرة
ودمشق ،وكانوا يُشاهَدون أحيانًا كمجموعات صغرية ،بصورة مؤقّتة يف أماكن أخرى كحِمص ،ومحاة وحلب
[← ابن بطوطة ،مج  ،4ص .]662اختذت مجاعة احلرافيش ،املؤّلفة من املتسوّلني احملترفني من أصحاب العاهات
أو األصحّاء ،ومهرّجي الشوارع ،والعاطلني عن العمل ،شكلَ النقابة املهنيّة ،بزعامة شيخ يُسمّى "سلطان احلرافيش"
[← ابن إياس ،مج  ،5ص .]23غالبًا ،ما تعرّض احلرافيش ،بسبب ألسنتهم البذيئة ووقاحتهم ،وثياهبم الرّثة،
ومعتقداهتم الدينيّة املنافية للسنن والتقاليد ،حلمالت الكتّاب ذوي الفكر التقليديّ ،ويُعدّون فئةً منبوذةً ،مثريةً
للرعب ،تقوم أحيانًا بأعمال شغبٍ وسلبٍ وهنب [← ابن كثري ،مج  ،13ص312؛ ابن تَغري بِردي ،مج ،3
ص330-333؛ اجلِربيتّ ،مج  ،4ص .]453ولتهدئة هذه الفئة املتمرّدة واملنظّمة يف الوقت نفسه ،وكبح مجاحها،
كان السلطان شخصيًّا وكبار األمراء ،مينحوهنا راتبًا دائمًا ،ويف أيّام القحط واجملاعة ،يتولّى األمراء الساسة ،والتجّار
املقتدرون ،وغريهم من األشخاص غري الرمسيّني ،مهمّة تأمني الطعام لعدد من احلرافيش [← ابن إياس ،مج ،1
ص.]310
تزامن اتساع التنظيم اإلداريّ هلذه الفئة (اليت أطلق عليها بعض معاصريها اسم "الطائفة" ،وإجياد منصب
"سلطان احلرافيش" ،الذي تشكّل يف أواخر القرن الثامن اهلجريّ ،واستمرّ حىت هناية حكم املماليك .كان
"السلطان" ،بصفته زعيم هذه املنظمة احلِرفيّة هو املسؤول جتاه الدولة عن احملافظة على انضباط أتباعه .يُشري ابن
إياس [مج  ،5ص ،]23إىل حضور سلطان احلرافيش إىل جانب رؤساء نقابات الصناعيّني [كالبنّائني والنجّارين
واحلدّادين] ،املشاركني يف مراسم مرافقة آخر سالطني املماليك يف أثناء توجّهه إىل سوريا حملاربة األتراك العثماّنيني
[يف العام 044هـ].
يف العصر العثماينّ سقط هذا املصطلح من التداول ،وحلّ حملّه لفظ اجلُعَيْديّ ،الذي كان يُستخدم باملعىن العا ّم
للضالّ ،واملتسوّل [قارن ابن تَغري بِردي ،مج  ،15ص ،03-06يف هناية حوادث العام 321هـ ،أي بعد أكثر
من مثانية عقود من قضاء العثمانيّني على حكم املماليك يف مصر يف العام 044هـ ،الذي استخدم لفظيت احلرافيش
واجلُعيديّة باملعىن نفسه والداللة نفسها؛ أما اجلِربيت ،م.ن ،ص.ن ،فقد استخدم يف القرن الثالث عشر اهلجريّ/التاسع
عشر امليالديّ اجلُعيدية واحلرافيش مترادفني] .مع ذلك ،قيل يف سياق احلديث عن رئيس نقابات أصحاب
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الصناعات يف دمشق [السيّد حممّد بن حممّد السيّد شريف العجالينّ املتوفّى سنة 1992هـ] :إّنه شيخ املشايخ،
وصاحب هذا املنصب كان يُسمّى يف املاضي سلطان احلرافيش ،وقد لُقّب شيخ املشايخ احترامًا له وتكرميًا (احملبّي،
مج  ،2ص [ 125-122قارن ابن إياس ،م.ن ،ص.ن ،الذي يُعيد تاريخ إطالق لقب "شيخ املشايخ" التكرميي
على "سلطان احلرافيش" إىل أوائل القرن العاشر على أقلّ تقدير]) .بقي لقب شيخ املشايخ ينتقل من جيل إىل جيل
يف عائلة بين عجالن الدمشقيّة منذ القرن العاشر اهلجريّ إىل حني العدول عن تداوله منذ هناية القرن الثالث عشر
اهلجريّ/التاسع عشر امليالديّ.
غري واضحةٍ ماهيّ ُة العالقة بني مجاعة احلرافيش الدنيا وبني التنظيمات النقابيّة احملترمة من ناحية أخرى .كذلك
ليس من السهل تفسري عالقتها بالتصوّف  -كما ظهر يف جتليّات هذا املشرب الشعبيّة  -إنّ أبرز مظهر يربط
احلرافيش بالتصوّف [شُعيب بن عبد اهلل املصريّ املعروف بالشيخ] عُبيد احلرفوش أو احلُريفيش (املتوفّى سنة 391
[ 319أو 311هـ]) ،الذي انتُقد أثره األديبّ املسمّى الروض الفائق [الذي حيتوي  56جملسًا من جمالس وعظه]
يف ما خيصّ القضايا املذهبيّة واألدبيّة (← احلُريفيش ،ص  ،216-215الفِهرس) .أتباع عُبيد  -الذي كان
مشهورًا بالصالح وبأنّه صاحب كرامات ،ويف الوقت عينه كان قولًا وفعلًا كاحلرافيش -كانوا يؤمنون به إميانًا
شديدًا (السخاوي ،الضوء الالمع ،مج  ،5ص .)49بعد ذلك ،أصبح الكتّاب يستشهدون بأقوالٍ من كتابه،
ويعدّوهنا مستندًا ،وأحيانًا ينتقدوهنا (معربي مليباري ،مج  ،4ص 463؛ البريويت الشافعيّ ،مج  ،1ص329؛
الدمياطي ،مج  ،4ص .])432كتب عُبيد يف شعر له نقله السخاوي (كتاب الترب املسبوك ،ص  )320أنّ
احلرافيش على الرغم من أنّهم فقراء ،ويقيمون يف املسجد بثياهبم الرثّة ،ويقنعون باللقمة ،لكنْ ألّنهم ال يكذبون وال
يراؤون ،فإنّ أخطاءهم مغفورة.
ما من شك يف أنّ احلرافيش اسم أحد اجملموعات املدينيّة يف العامل اإلسالميّ ،كانت تُطلق عليهم يف العصور
املختلفة أمساء متنوعة ،وكانوا مشكّلني من الكسَبة [املفلسني] والفّلاحني الفقراء الذين ال مأوى هلم ،وحمتريف
التسوّل ،وكانوا يتعيّشون من السرقة ،والسلب والنهب ،والتسوّل ،ويف العصور املختلفة كانوا يُصاحبون أهل
احلكم -السلطان أحيانًا وأحيانًا األمراء ←[ -ابن بطوطة ،مج  ،1ص .]64بإمكاننا مقارنة هذه اجلماعة من
حيث نقاط االختالف والتشابه ،مبجموعات العيّارين األقدم (← العيّار /العيّارون*) ،واألحداث* ،وكذلك جبماعة
متأخّرة تُدعى ال ُزعّار .اإلشارة الوحيدة إىل هذه اجملموعة يف اآلثار األدبيّة ،نُشاهدها يف كتاب ألف ليلة وليلة (مج
 ،2ص  )129-133يف قصة "احلرفوش والطبّاخ".
املصادر واملراجع[ :ابن إياس ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ط .حممّد مصطفى ،القاهرة-1294 ،
1292هـ1032-1034 /م؛ ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة ،ط .حممّد عبد املنعم العريان ،بريوت
1293هـ1033/م؛ ابن تَغري بِردي ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،القاهرة؟ -1333
1304هـ1034-1063/م؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،بريوت 1211هـ1009/م؛ ألف ليلة وليلة ،ط.
ماكسيميليان هابيخت ،برسالف 1429هـ1345/م ،ط .أوفست القاهرة 1243هـ4993/م؛ حممّد بن
درويش البريويتّ الشافعيّ ،أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب ،ط .مصطفى عبد القادر عطا ،بريوت
1213هـ1003/م؛ عبد الرمحٰن اجلِربيت ،تاريخ عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار ،بريوت ،دار الفارس،
[التا].؛ شُعيب بن سعد احلُريفيش ،كتاب الروض الفائق يف املواعظ والرقائق ،دهلي :مكتب إشاعة اإلسالم،
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[التا].؛ عثمان بن حممّد شطا الدمياطيّ ،إعانة الطالبني على حلّ ألفاظ فتح املعني ،بريوت :دار إحياء التراث
العريبّ[ ،التا].؛ حممّد بن حممّد الزبيديّ ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ط .علي شريي ،بريوت
1212هـ1002/م؛ حممّد بن عبد الرمحٰن السخاويّ ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،القاهرة :دار الكتاب
اإلسالمي[ ،التا].؛ نفسه ،كتاب الترب املسبوك يف ذيل السلوك ،بوالق 1406هـ1333 /م ،ط .أوفست،
القاهرة[ ،التا].؛ حممّد أمني بن فضل اهلل احملبّي ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،بريوت :دار صادر،
[التا].؛ زين الدين بن عبد العزيز املعربي املليباري ،فتح املعني ،يف حاشية عثمان بن حممّد شطا الدمياطي[ ،إعانة
الطالبني على حلّ ألفاظ فتح املعني ،م.ن]؛ ملزيد من االطالع←
أجنبيب..................
/و.م.برينر(( )1د .اإلسالميّة)/

W.M.Brinner.
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