سها حاجي بَريام الويل* يف أواخر القرن الثامن
البَرياميّة (بايراميّة) ،اسم الطريقة اليت وضع أُسُ َ
والنصف األوّل من القرن التاسع للهجرة يف أنقرة .على أساس بعض املصادر تصل مشجّرة السلسلة
البَرياميّة إىل بايزيد البسطاميّ ،وتنتهي بعدّة وسائط بأيب بكر (رض) اخلليفة الثاين ،ومن مثّ برسول اهلل
صلّى اهلل عليه وآله وسلّم .لكن يف م شجرّة أخرى ختتلف كلّ االختالف عن سابقتها ،يصل أصلُ
هذه السلسلة ،من خالل اإلمام عليّ عليه السالم ،إىل النيبّ صلّى اهلل عليه وآله وسلّم (حريرز دادة،
مج  ،2ص  222وما بعدها).
[يف هذه املشجّرة ،عُدّ السيّد إسحٰقصفيّ الدين األردَبيليّ (املتوفّى سنة 537هـ) مؤسّسَ
الطريقة الصفويّة أو األردَ بيليّة ،املتفرّعة عن الطريقة األهبريّة ،طريقة قطب الدين األهبرزّ ،ووُصفت
البرياميّة بأنّها فرعٌ من الصفويّة (←عيين ،ص .])241-231
رأى البعضُ أنّ الطريقة البَرياميّة جتمع بني الطريقتَني النقشبنديّة واخللوتيّة ،وقالوا إنّها هلذا
السبب تعتقد بالذكر اخلفيّ تقليدًا للنقشبنديّة ،وأيضًا بالذكر اجلليّ تقليدًا للخلوتيّة (صارز عبد اهلل
أفندز ،مج  ،7ص 257؛ لعلي دادة ،ص  .)21رأى البعض كذلك أنّ البرياميّة تدخل يف عداد
"أرباب الذكر اخلفيّ" وحسبوها طريقة متفرّعة عن اخللوتيّة (طاشكوبرز دادة ،مج  ،2ص .)5
حتمًا ،مل تكن الطريقة البرياميّة بعيدة من االجتاهات املالمتيّة ،فقد تأثّرت هبا منذ البداية ،حبيث أنّ
عددًا كبريًا من مشايخ البرياميّة ،كانوا ينسبون أنفسهم إىل املالمتيّة*.
انقسمت البرياميّة مبجرّد وفاة بريام الويل إىل فرعَني كبريَين :آمن البعض بالذكر اجللّي،
وأصبحوا من مريدز آق مشس الدين (املتوفّى سنة 114هـ) ،خليفة بريام الويل ،والبعض اآلخر
صاروا من مريدز عمردَده البورسائيّ (املتوفّى سنة 111هـ) ،أحد خلفاء بريام الويل اآلخرين ،ختلّوا
عن الذكر ،واألوراد ،واللّ باس اخلاصّ ،وحتّى التكايا اليت كانوا جيتمعون فيها ،ومسّوا أنفسهم املالميّة.
اتَسع نطاق انتشار الطريقة البرياميّة األصليّة منذ عهد آق مشس الدين ،وليميّزوا أنفسهم من املالميّني
مسّوا طريقتهم البرياميّة الشمسيّة ،ومسى املالميّون أيضًا أنفسهم املالميّة البرياميّة .الفرع الثالث أز
اجللوتيّة أسّسه يف ما بعد عزيز حممود هدائي (املتوفّى سنة 2131هـ) ،أحد خلفاء "أفتاده" (املتوفّى
سنة 811هـ).
بعد آق مشس الدين ،أسّس خليفته إبراهيم التنّورزّ ،فرع التنّوريّة .أحد خلفاء إبراهيم
التنّورزّ ياوْصي حممّد حميي الدين (املتوفّى سنة 822هـ) ،والد شيخ اإلسالم أيب السعود العمادزّ
(املتوفّى سنة 812هـ) .كان مهّت أفندز ،مؤسّس فرع اهلمّتيّة ،أيضًا من خلفاء آق مشس الدين،
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الذز نشر الطريقة البرياميّة يف ضواحي أضنة ومرعش .وهكذا تفرّع عن البرياميّة الشمسيّة فرعان مها
التنّوريّة واهلمّتيّة .حَسبَ البعضُ الطريقةَ األشرفيّة املنسوبة إىل أشرف دادة عبد اهلل الروميّ األدنيقيّ،
فرعًا من البرياميّة (حريرز دادة ،مج  ،2ص [ )254إمنّا يبدو أنّ هذه الطريقة فرعٌ من السلسلة
القادريّة*( طاهر بيك ،مج  ،2ص  .)25من فروع املالميّة البرياميّة الطريقة اهلامشيّة اليت أسَّسها األمري
عثمان اهلامشيّ .من شخصيّ ات هذا الفرع املهمّني عبد الرحيم أفندز (املتوفّى سنة 2241هـ)،
الشاعر املشهور باسم حبشي دادة .من فروع املالميّة البرياميّة احلمزويّة اليت أسَّسها محزة بايل (املتوفّى
سنة  818هـ) ،والقت رواجًا يف ضواحي البوسنة .من األشخاص الباردين يف هذا الفرع صارز
عبد اهلل أفندز* (املتوفّى سنة 2152هـ) شارح املثنوزّ [املثنوزّ املعنوزّ جلالل الدين البلخيّ]،
وعبد اهلل البوسنوزّ (املتوفّى سنة 2171هـ) ،شارح الفصوص [فصوص احلكم حمليي الدين بن
عريب] (غولبيناريل ،ص .])211 ،214-213
البَرياميّون ليسوا شيعةً ،لكنّ هم حيبّون أهل البيت عليهم السالم ،وامليول الشيعيّة أشدَ وضوحًا
يف فرع املالميّة .أبرد مسات البَرياميّة شدّة اإلميان بوحدة الوجود .ففي سائر الطرق اإلميان القليبّ
بوحدة الوجود مرحلةٌ ميكن الوصول إليها يف هناية السلوك؛ يف حني أنّ السالك يف البَرياميّة يبدأ
سلوكه باإلميان بوحدة الوجود ،ويسعى لتحقيق هذا االميان يف نفسه .عدّ بَريام الويل أيضًا املراتب
الثالثة املوصلة إىل التوحيد :العلم ("بيلمك") ،اإلجياد ("بوملاق") ،والصريورة ("أوملاق") .ورد ذكر
هذه املراتب يف الرسالة النوريّة ومقامات األولياء آلق مشس الدين.
لدى البَرياميّني يف أثناء الذكر اخلفيّ ،طريقةٌ تُدعى "الوصول إىل القلب" يسمّوهنا "الصِقال" أز
تصفية القلب وج الؤه ،وهكذا هم يف أثناء الذكر اخلفيّ يغمضون أعينهم ،وحيبسون أنفاسهم،
ويتأمّلون يف معىن الذكر؛ يف أثناء الذكر ،الوِ ْرد الذز جيب أن يُقرأ،مثلًا "ال إله إلّا اهلل" ،يُفهم على أنّه
دائرة تنطلق من القلب (القوس القليبّ) ،وتعود ثانية إىل القلب (القوس اآلفاقيّ) ،وتستقرّ فيه (صارز
عبد اهلل أفندز ،مج  ،4ص  211وما بعدها؛ حريرز دادة ،مج  ،2ص  254وما بعدها).
تاجُ (قبّعة) البَرياميّةِ من اللّباد األبيض ،وله ستّ دردات ،إشارة إىل اجلهات الستّ (فوق
وحتت ،ومشال وميني ،وأمام وخلف) ،وعلى هذا النحو تصف هذه الطريقةُ نفسَها بأنّها جامعة لكلّ
الكائنات.
قيل أنّ تاجَ حاجي إبراهيم الويل تاجٌ اثنا عشرزّ الدردات ،وأمحرُ اللونِ (التاج األردَبيليّ).
لكنْ بعد ذلك اعتُمد التاجُ األبيضُ (هدائي ،مج  ،2ص .)254
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انتشرت الطريقة البَرياميّة يف ضواحي أنقرة ،وإسطنبول ،وأدميت ،وبويل ،وبورصة ،وأضَنة،
ومرعش ،وقَسْطَموين .ذكر حممّد علي العيينّ ،خانقاهات [تكايا] البَرياميّة استنادًا إىل رسالةٍ مطبوعة
يف إسطنبول (2271هـ2142-2141/م) ،يف كتابه حاجي بايرام ويل (ص .)241
املصادر واملراجع :كمال الدين حريرز دادة ،تبيان وسائل احلقائق يف بيان سلوك الطرائق،

مكتبة الفاتح ،كتب إبراهيم أفندز ،األرقام 432 ،432 ،431؛ صارز عبد اهلل أفندز ،جوهر
البداية ودرّة النهاية ،مكتبة اجلامعة ،خمطوطات خالص أفندز ،رقم 4221؛ أمحد بن مصطفى
طاشكوبرز دادة ،شقائق نعمانيّة وذيللرى [الشقائق النعمانيّة واحلواشي] ،مج  : ،2حدائق الشقائق،
[ترمجة] جمدز حممّد أفندزّ ،ط .عبد القادر أودجان ،إسطنبول 2818م2418/هـ؛ [بروسه ىل
حممّد طاهر بيك ،عثمانلي مؤلفلرى [املؤلّفون العثمانيّون] ،إسطنبول 2342-2333هـ-2827/
2824م]؛ حممّد علي العيينّ ،حاجي بريام الويل ،إسطنبول 2343هـ2827/م؛ [عبد الباقي
غولبيناريل ،مالمت ومالمتيان [املالمتيّة واملالمتيّون] ،ترمجه بالفارسيّة توفيق هـ .سبحاين ،طهران
2351ش 2888م]]؛ عبد الباقي لعلي دادة ،سرگذشت مالميّه [سرية املالميّة][ ،المكا ،.التا].؛
عزيز حممود هدائي ،واقعات هدائي :التّرب املسبوك املشتمل على ما جرى من اللّطائف يف أثناء
السلوك ،مكتبة سليم آغا أسكدار ،كتب هدائي ،رقم 2؛
لالطّالع على صورة كاملة للمصادر← د.ا .التركيّة ،مادّة "."Bayramiye
خصًا من ( د.ا.التركيّة)/
/عبد الباقي غولبيناريل ،مل ّ
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