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 ممخص الدراسة:

ال تنفصم العقيدة الدينية عن الشخصية المصرية لذلك نجد غير قميل من النواحي تحمل 
أسماء تشير إلى وجود داللة دينية بارزة كتمك التي تبدأ بكممة " زاوية " أو "الشيخ" أو "كنيسة" أو 

ضريحو أو كان يوجد  أو أنيا تحمل اسم أحد األولياء الصالحين في الناحية التي يوجد بيا ،"دير"
 بيا أتباعو ومريدوه. 

ورغم دخول المسيحية إلى مصر؛ فقد ظل أىميا يحتفظون بأسماء كثير من النواحي 
التي تشير إلى ديانة فرعونية. وبعد دخول اإلسبلم مصر ظل أىميا يحتفظون بأسماء كثير من 

ضافة إلى نحت أسماء جديدة النواحي التى تشير إلى الديانات الفرعونية والديانة المسيحية؛ إ
 تشير إلى الدين الجديد )اإلسبلم(.

وظل المصريون عمى ذات الَسَنن في إطبلق أسماء الصالحين والعابدين عمى 
المجتمعات العمرانية الجديدة وقرى الشباب واالستصبلح الزراعى؛ إذ يحمل أغمب طابع األسماء 

، ومن -كما فعل سابقوىم من قبل-الالت الدينية القومية لمزعماء والبمغاء المعاصرين؛ ومنيا الد
 قرية الشيخ الشعراوي، ثم نجد مدينة بدر، 

وقد استوعبت البيئة المصرية بسماحتيا كافة األطياف التى تعيش عمى أرضيا؛ حتى 
إننا لنجد في أغمب المدن المصرية ما يسمى بـ)حارة الييود(، حيث كانوا يعيشون في مصر حتى 

لعشرين، وأغمب التعدادات الرسمية كانت تحصييم عددا كمواطنين مصريين. وحتى أواسط القرن ا
ما زلت تمك األسماء لم تتغير في  ٜٛٗٔبعد رحيميم عن مصر بعد قيام دولة )إسرائيل( عام 

 المدن المصرية.

 ـ الكممات الدالة:

 المقامات -األديرة –اإلسبلم –المسيحية  –التسامح الديني  -النواحي 
  :أهمية الدراسةـ 

ورصد دالالتيا وتطورىا وعبلقتيا   Toponomyإن تتبع أسماء المحبلت العمرانية
وتتبع  ،بالبيئة الجغرافية تعد من الموضوعات البكر التى تحتاج إلى توجيو الجيود لدراستيا
ة يشير مبلمح المحبلت العمرانية والصفات المميزة ليا، ودراسة الدالالت الدينية لمنواحي المصري

 –إلى تماسكن سكان الوطن الواحد عبر التاريخ، مما يحتاج إلعادة دراسة تمك الحالة بالتفصيل 
 كعنصر من عناصر الجغرافيا االجتماعية. -لتحتذي بيا الشعوب األخرى
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  أهداف الدراسة: ـ

 من الناحية الدينية.–ـ تحميل دالالت أسماء النواحى المصرية 

 ـ معرفة بعض صفحات تاريخ المحبلت العمرانية من خبلل أسمائيا. 

 ـ دراسة وشائج الصمة الطيبة بين طوائف الشعب المصري.
 الدراسات السابقة:

قــدماء المصــريين إلــى ســـنة  مــن عيــد الجغرافــى لمــببلد المصــرية القــاموسيعــد كتــاب "
وتحقيق مواقعيا، وتتبع تاريخيا، وىـو أسماء البمدان  من الكتب القميمة التي تعنى بتدوين ٔ"ٜ٘ٗٔ

يأخـذ مكانـو إلـى جانـب نظـائره اليامـة، التـى ال تتكـرر إال فـى فتـرات متباعـدة، تحسـب بـالقرون أو 
ىــ( ٕٙٙالحمـوى )ت  ىــ(، ويـاقوت ٕٓٛعمـى األقـل بعشـرات السـنين، مثـل البمـدان لميعقـوبى )ت 

والخطط التوفيقية ( ىـ٘ٛٛبن الجيعان)تىـ( والتحفة السنية ال٘ٗٛت ) والبيان واإلعراب لممقريزى
قاموس مـن فرائـد تـاريخ أسـماء النـواحي المصـرية عبـر ىذا ال ديع ىـ( ولذلكٖٔٔٔلعمى مبارك )ت
إلــى قســمينق القســم األول عــن  ينقســم كتــاب القــاموس الجغرافــى لمــببلد المصــريةتاريخيــا التميــد. و 

عن الببلد الحالية ويقع فى  والقسم الثانى صفحة من القطع الكبير، ٛٚٗفى  ويقع المندرسة الببلد
 ألسـماء القـرى والـببلد والمـدن، ويتضـمن أربعة أجزاء، مضافا إلييا مجمد يشتمل عمى فيـرس عـام

يزيـد قمـيبل عمـى ألفـى قريـة فـى أى عصـر مـن  اسـما بينمـا كـان عـدد القـرى والبمـدان ٓٛٓٗٔنحـو 
بتطـور التقسـيم اإلدارى لمصـر مـن عيـد  وقد أصدر محمد رمزي الجزء الثاني من كتابو العصور.

. وقسم ىذا الجزء من الكتاب، أى الجزء الخاص بالببلد الحاليـة كمـا ٜ٘ٗٔعمى حتى عام  محمد
 ورد فـى كتـاب التحفـة وجعـل الفيصـل بينيمـا مـا إلـى قسـمين، الـببلد القديمـة والـببلد الحديثـة ذكرنا

أنشـ   حتـى خخـر العصـر المممـوكى. أمـا مـاموجـودة  السـنية البـن الجيعـان، أى الـببلد التـى كانـت
 بعد ذلك فى عصر العثمانيين وما بعده، فاعتبره من الببلد الحديثة.

، ٕأما أنيس فريحة فقد تتبع أسماء المدن والقرى المبنانية وعمل عمى تفسير معانييا
وكتبا ببنان ومعرفة اشتقاقاتيا المغوية، وبيان دالالتيا، ويكأنو ومحمد رمزي ظيرا في جيل واحد، 

 واحدة، ولكن عن قطرين مختمفين.
                                           

، أربعـة أجـزاء فـى ٜ٘ٗٔمحمد رمزى، القاموس الجغرافى لمـببلد المصـرية مـن عيـد قـدماء المصـريين إلـى سـنة  ٔ
 .ٜٜٗٔقسمين وفيرس، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

ـــة،  ٕ ـــة وتفســـير معانييـــا.. دراســـة لغويـــة، منشـــورات الجامعـــة األمريكي أنـــيس فريحـــة، أســـماء المـــدن والقـــرى المبناني
 .ٜٙ٘ٔبيروت، 
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لتغير أسماء األماكن في إسرائيل  Cohen and Kliot كوىين وكميوتعرضت دراسة و 
مع توضيح اإلجراءات التي اتخذتيا الحكومات المحمية والقومية  وعبلقتو بالتغير في بناء األمة،

 .ٖلترسيخ تداول تمك األسماء الجديدة باعتبارىا مكونا قوميا، وليس مجرد أداة لمتفاىم بين الناس

ثم توالت الكتابات تترى، فظيرت في السعودية مدرسة العبلمة جمد الجاسر، وفي العراق 
 .ٗالمواقع الجغرافية في محافظة الكركسطر سمطان المعاني عن أسماء 

عن ترسيخ العبلقة بين اليوية والقومية من خبلل أسماء  Katzكانت دراسة كاتز 
لمحفاظ عمى األسماء العبرية األصمية المحمية في  األماكن، والجيود التى بذليا الصياينة

الجديدة إلييا في بقية المطبوعات الرسمية في "أقضية" فمسطين، وخطة إضافة األسماء العبرية 
 .٘طبوغرافية األماكن

وفي أواخر القرن العشرين أصدرت األمم المتحدة تقريرا لمجموعة من الباحثين عن معجم 
 .ٙالمصطمحات الطبوغرافية وأصوليا

دراسة عن أسس األسماء الجغرافية، قّعد فييا  ٚوفي األردن أعد إبراىيم موسى الزقرطي
رافية، وترجمتيا، وتغيرىا وتغييرىا، وجمعيا مكتبيا وميدانيا، وصناعة لمبدأ تسمية المعالم الجغ

 فيارسيا ومعاجميا، والتبديبلت الصوتية لبعضيا.

 :الدراسةـ منهجية 

                                           
ٖ - Cohen, S. B., and Kliot, N., (ٜٔٛٔ): Israel’s place-names as reflection of 
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ٕٕٚ–ٕٗٛ.  

ســمطان المعــاني، أســماء المواقــع الجغرافيــة فــي محافظــة الكــرك.. دراســة اشــتقاقية ودالليــة، جامعــة م تــو، م تــو،  ٗ
ٜٜٔٗ. 

٘ - Katz, Y., (ٜٜٔ٘): Identity, nationalism, and place names: Zionist efforts to 
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mandate government of Palestine”, International Journal of Multilingualism ٖٗ 
, ٖٔٓ–ٔٔٛ.  

ٙ  U.N. (ٜٜٔٙ), Dictionary of Toponymic Terminology, Report of working Group on 
Toponymic Termonology for the Period ٜٜٔٗ-ٜٜٔٙ, Geneva. 

 .ٜٜٚٔىيم موسى الزقرطي، أسس األسماء الجغرافية، المركز الجغرافي الممكي األردني، عمان، إبرا ٚ
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مع االستعانة ببعض البحث عمى المنيج الموضوعي القائم عمى التحميل.  عتمدي
 رسم الخرائط. في (.G.I.Sاألساليب اإلحصائية، والرسوم البيانية، وبرنامج )

 هـ ـ محتويات الدراسة: 

دالالت أسماء النواحي التى تشير تشتمل الدراسة عمى ثبلثة مباحث يتناول أوليا 
 .لدالالت ديانة اإلسبلم، والثالثق لدالالت الديانة المسيحيةوالثانيق لمديانات الفرعونية، 
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 :ماهية الدالالت الدينية في مصر -أوال

نجــد منيــا مــايرتبط بظــروف أســماء النــواحى اإلداريــة "القــرى والمــدن" حــين دراســة دالالت 
يســـاعد فـــى  أو النظـــام القبمـــى ومنيــا مـــا ،البيئــة أو بالنظـــام االقتصـــادى الســائد فـــى إنشـــاء الناحيــة

ن  "التراجم" إذ أن كثيرًا من النواحى تحمل أسماء قبائل وأشخاص نزلوا بيذا المكاـدراسة ما يعرف ب
وىــذا البحــث يفســر ظيــور ىــذه  ،ومنيــا مــا يــرتبط بــالتغيرات االجتماعيــة والوظيفيــة لموحــدة اإلداريــة

غالبـًا مـا تعكـس التسـمية ف من خبلل توزيعيا عمـى محافظـات مصـر.من الناحية الدينية؛ الدالالت 
ونيـة أو كـأن تكـون فرع ،من حيث بنية الكممة ومعناىـا وأصـميا الفتـرة التـى نشـأت فييـا المسـتوطنة

 .(ٕٔٔق ٖٜٛٔ صبلح عبد الجابر عيسى،)إغريقية أو قبطية أو عربية 

وال تكاد توجـد فـى العـالم محـبلت عمرانيـة ظفـرت بتعاقـب جممـة مـن األسـماء عمييـا قـديمًا 
وذلــك لســبب ظــاىر وىــو تــوالى الفتــوح واالســتعمار  ،وحــديثًا كمــا فــى المحــبلت العمرانيــة المصــرية

فحـــاول اليونـــان  ،مر إطفـــاء الجـــذوة الوطنيـــة والقوميـــة فـــى مصـــرعمـــى مصـــر ومحاولـــة كـــل مســـتع
يجاد أسماء  والرومان طمس المعالم المصرية وتضييع معالم أسماء المحبلت العمرانية المصرية وا 
جديـــدة فييـــا ألفـــاظ يونانيـــة ورومانيـــة لعـــل مصـــر تنســـى عمـــى مـــدى الـــزمن أســـماء مـــدنيا وســـالف 

 .(ٗٛق ٜٙٛٔ ،تاريخيا )أحمد محمد عبد اهلل حميد

محمــد رمــزى أن العــرب حــين دخــوليم مصــر حشــدوا جيشــُا كبيــرًا مــن المتـــرجمين ويــذكر 
القبط واليونان لحصر أسماء القرى المصرية وى الء المترجمـون أبقـوا عمـي أسـماء القـري المصـرية 

ذا كــان العــرب فــى أول أمــرىم  .ا قمــيبًل ليصــل إلــى ســمع العــرببحاليــا أو حرفوىــ عربــوا أســماء "وا 
فـنن صـبلح الـدين األيـوبى أمـر بنعـادة األسـماء  ،وطوخ الممق ،لقرى المصرية وقالواق بنيا العسلا

مــال اهلل" فــي الشــرقية التــى رجعــت  الســميا القــديم ســندنيور . مثــل قريــة "المصــرية القديمــة لقراىــا.
قـرى قبـل ولم يبق من أسماء القرى العربية إال ما أسسو العـرب مـن ال ،الشائع عمى ألسنة الجميور

  .أى قبل صبلح الدين (٘ٔ/ٔ قٔق،ٜٜٗٔمحمد رمزى،)ذلك 

ــة قــد اعتــادوا عمــى ذكــر  والتــأريخ لمنــواحى ونشــأتيا أمــر عســير،  إذ أن المــ رخين والرحال
وقــد  ،فــى إلماحــات ســريعة وىــاكر ىــا دون ذلــك ذُ و فــنن ذكر  ،المــدن واألصــقاع المشــيورة دون غيرىــا

يركـز عمـى دراسـة الخطـط واألحـداث التاريخيـة  فمنيـا مـا تتابع ظيور المصنفات فى تواريخ المـدن
وربمــا كــان لممنافســة العمميــة بــين المــدن  ،ومنيــا مــا يــ رخ لممدينــة مــن خــبلل تــراجم عممائيــا ،فييــا

والعصبية لؤلنصار أثر فى  كثـرة تـواريخ المـدن والتركيـز عمـى تـراجم العممـاء ألن العممـاء ىـم أىـم 
 (ٖٖٚ قٜٙٛٔ ،محمد بن صامل العميانى)ما تتميز بو المدن المتنافسة 
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حســـب تعـــداد قريـــة،  ٔٗٙٗمدينـــة، و ٕٙٔمنيـــا  ،ناحيـــة ٚ٘ٛٗ عمـــىمصـــر شـــتمل تو  
دالالتق بيئيــــة وتاريخيــــة وقبائميــــة وتجاوريــــة ووظيفيــــة تمــــك النــــواحي ســــبع قـــد تقاســــمت ، و ٕٙٓٓ

قطاعية ودينية  .وا 

وذلـك ألن  ،مـن إجمالييـا %ٔ,ٖ٘تأتي الدالالت التاريخية في المقدمة إذ تستأثر بنسـبة و 
القبميـة والشخصـية  ثم تمييـا الـدالالت  ىذه النواحى قديمة النشأة منذ قدم الحضارة المصرية ذاتيا،

وقـد كـان ليـم أثـر  ،وذلك ألن أغمب اليجـرات العربيـة قـد اتجيـت إلـي صـعيد مصـر ،%ٖٓبنسبة 
والعبابـــدة والســـمالو  ،قـــاتفـــى سياســـة الدولـــة واقتصـــادىا وبخاصـــة قبائـــل محـــارب وأبـــو كـــريم والعمي

ومـن ثـم كـان ليـم اليـد الطـولى  (ٜٓٔ -ٓٛٔ قٜٗٛٔ والمقراتة والمغاربـة )صـبلح أحمـد ىريـدى،
ودليـــل ىـــذه الســـطوة والقـــوة لمقبائـــل فـــي الصـــعيد دون الوجـــو  ،فـــى صـــك نـــواحى إقـــامتيم بأســـمائيم

% مــن  ٕ,ٛٔســبة % بالصــعيد بينمــا ال تمثــل فــي الــدلتا إال نٖٓالبحــرى أن ىــذه الــدالالت تمثــل 
% وىــى تشــير ٚ,ٓٔتــأتى دالالت التجــاور فــي المرتبــة التاليــة بنســبة ثــم  .إجمــالى الــدالالت ىنــاك

إلى حداثة النشـأة ليـذه النـواحى مـع بيـان الناحيـة األم التـى أنسـمخت منيـا ومازالـت تحـتفظ باسـميا 
بينمــا تشــكل فــى % فقــط مــن إجمــالى الــدالالت ٓٔتحتــل الــدالالت االقطاعيــة نســبة كمــا  .القــديم

% ممــا يــدل عمــى ســطوة اإلقطــاع بالوجــو البحــرى وانكماشــو فــى الوجــو ٔ,ٖٚالوجــو البحــرى نســبة 
 .القبمى

فــنن االختبلفــات المحميــة والعوامــل  –البحــرى والقبمــى  –رغــم التشــابو بــين وجيــى مصــر و 
. .آلخــرالتاريخيــة التــى يخــتص بيــا كــل منيمــا عممــت عمــى ســيادة دالالت وألفــاظ فــى إقمــيم دون ا

فــى الوجــو البحــرى ولــيس ليــا ذكــر فــى الوجــو القبمــى وىــىق أبعاديــة وتفتــيش  فاأللفــاظ التــى تســود
أمـا األلفـاظ التـى تتكـرر فـى الوجـو القبمـى  ،وخموة ومحمة وشبرا وشط ورمـل وحصـة ونظـارة وسـوق

ت وادى ومنيل ونزه و قصر ورزقو ونجع ونزلة وعرب وبيـ قوليس ليا ذكر فى الوجو البحرى فيى
 ودير وحاجر وجرف.

ال ســيما بعــد دخــول اإلســبلم  –ال تكــاد تنفصــم العقيــدة الدينيــة عــن الشخصــية المصــرية و  
تحمــل أســماء تشــير % مــن إجمالييــا( ٘)بنســبة ناحيــة مــن نــواحي مصــر  ٕٕٗلــذلك نجــد  ،مصــر

" أو الشـيخ" أو "زاويـةكتمـك التـي تبـدأ بكممـة "( ٕؤ)شـكل ( ٔ)جـدولإلى وجـود داللـة دينيـة بـارزة 
أو أنيا تحمل اسم أحـد األوليـاء الصـالحين فـي الناحيـة التـي يوجـد بيـا ضـريحو  ،"كنيسة" أو "دير"

 .أو كان يوجد بيا أتباعو ومريدوه

 



ٛ 

 

 (ٕٙٓٓسنة ( توزيع أعداد النواحي حسب الدالالت الدينية بمحافظات مصر )ٔ)جدول
 المجموع مسمم مسيحي فرعوني المحافظة المجموع مسمم مسيحي فرعوني المحافظة
 ٖ ٕ ٔ - القاىرة ٛٔ ٕٔ ٙ - الشرقية
 ٘ٔ ٜ ٖ ٖ الجيزة ٗٔ ٖٔ - ٔ المنوفية
 ٕٓ ٚٔ ٕ ٔ الفيوم ٖٔ ٚ ٔ ٘ الغربية
 ٗٔ ٘ ٘ ٗ بني سويف ٔ - ٔ - دمياط
 ٖٗ ٛٔ ٔٔ ٘ المنيا ٓٔ ٛ ٔ ٔ الشيخ كفر

 ٜٔ ٚ ٓٔ ٕ أسيوط ٘ ٕ ٕ ٔ الدقيمية
 ٕٔ ٜ ٖ - سوىاج ٖٖ ٛٔ ٖٔ ٕ البحيرة
 ٔٔ ٕ ٖ ٙ قنا ٖ ٖ - - مطروح

 ٕ - - ٕ أسوان ٕ ٕ - - اإلسكندرية
 ٔ - - ٔ الجديد الوادى ٕ ٔ ٔ - جنوب سيناء

 ٕٕٗ ٖٗٔ ٘ٙ ٖٗ المجموع ٓٔ ٛ ٕ ٓ القميوبية
عداد ال  (2116)مركز المعمومات، من بيانات  باحثالمصدر: من حصر وا 

 الدالالت الدينية الفرعونية: -ثانيا

اإلنسـان المصــري القـديم فمـم تكـن ىنــاك قـوة تسـيطر عمــى  حيـاة دورا ىامـا فــي الـدين لعـب
كان محاولة لتفسير الظواىر المحيطة باإلنسان، وىو يصـدر  الدين حياتو كما يسيطر الدين، ألن

 دائما عن رغبة في المنفعة أو رىبة من المجيول واألخطار.

ن أن نرضـييم بـالقرابين وليـم صـفات البشـر، القـديم كالبشـر يمكـ المصري واآللية في رأي
يــدراك الصــمة الروحيــة بينــو وبــين  اإلنســان وقــد تخيــل اإلنســان اإللــو مــاردا أو كائنــا رىيبــا حتــى بــدأ

 اإللو فاعتمد عميو وأحبو.

الرسمي، وىنـاك العقائـد الشـعبية تسـير جميعـا  الدين ولم يكن لممصريين دين واحد، فيناك
نمــا كــان ليــم كتابــة مقدســة فالديانــة المصــرية  كتــاب مقــدس جنبــا إلــي جنــب ولــم يكــن لممصــريين وا 

 ليس االعتقاد أساسا ليا؛ بل العبادة لآللية الذين يممكون الببلد. 
 



ٜ 

 

 
 (ٕٙٓٓسنة مصر ) شمال حسب الدالالت الدينية بمحافظات توزيع أعداد النواحي (ٔشكل)

وكانــت مصــر مقســمة إلــي مقاطعــات تــأثرت حــدودىا الوىميــة بعاطفــة دينيــة، وكانــت ليــا 
أعـبلم ىــي رمــوز لحيوانـات أو نباتــات تميزىــا عـن بعضــيا الــبعض وتمثـل اآلليــة المصــرية، وكــان 

ليو  ينسـبون خمـق الكـون، ولمـا حـدث التوحيـد سكان كل مقاطعة يعتبرون معبودىا أعظم اآللية، وا 
 أصبح إلو العاصمة اإللو الرسمي لممقاطعة.

 



ٔٓ 

 

 (ٕٙٓٓسنة مصر ) جنوب ( توزيع أعداد النواحي حسب الدالالت الدينية بمحافظاتٕشكل)

خــر محمــي ال يتعــدي القريــة أو ليــة تعبــد فــي أمــاكن عديــدة والــبعض اآلوكانــت بعــض اآل
ــة إلــو خــاص لــو مظيــر خــاص وشــعار خــاص، ويتخــذ  المدينــة مركــز عبادتــو، فقــد كــان لكــل قبيم

حيوانا خاصا رمزا مقدسا لو، وبعد اخـتبلط القبائـل بعضـيم بـبعض انـدمجت العبـادات مـع بعضـيا 
 .وقد تعددت أشكال وأسماء وألقاب اإللو الواحد .وامتد نفوذ اآللية خارج مراكز عبادتيا

إلـي عـدة أقـاليم قبـل توحيـدىا  مصـر قسـامالن المصريين القدماء وذلـك وتعددت اآللية عند
تقـام لـو و تصـنع لـو التماثيـل و فكان لكل إقميم إلو خـاص بـو تقـدم لـو القـرابين  نارمر، عمي يد الممك



ٔٔ 

 

رحـــب ممـــوك مصـــر بتعـــدد اآلليـــة وذلـــك حتـــي ال تتـــرك وقـــد يمتفـــون حولـــو فـــي األعيـــاد. و المعابـــد 
 وك في الثراء والسمطان.السمطة الدينية في كينة إلو واحد يمكن أن ينافس المم

ولسنا ىنا بصـدد الوقـوف عمـى األسـماء الفرعونيـة، ولكـن نقـف عمـى أسـماء النـواحي ذات 
 ٖٗومجموعيــا والتــي تنتشــر فــي ربــوع مصــر؛ لــم تغيرىــا عــوادي التــاريخ، الــدالالت الدينيــة فقــط، 

  بيانيا كالتاليق ناحية،
 :8في محافظات شمال مصر - أ

 محافظات؛ كما يميقتنتشر تمك الدالالت في أربع 
 :وقال Hat chilaoum اسم قاموسو في جوتتيو ذكرالمنوفية(، -)قويسناأشميمق في  -ٔ

 (ٕٓٓ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  أوزوريس اإللو لعبادة مقدسة مدينة إنيا

 قرية قاموسو في جوتييو ذكر ،الشيخ( كفرمحافظة  – الشيخ كفر)مركز  ق فيُنصرة -ٕ
ق ٜٜٗٔ)محمـد رمـزي،  وازيـت اإلليـة لعبـادة مخصـص معبـد اسـم إنـو وقـال  Per nesrt ؛باسـم
 (ٚٗٔ/ٕ/جٕق

 كانـت إنيـا :فقـال قاموسـو فـي جوتتيو ذكرىاالغربية(، –سمنود الحجارةق في ) بيبيت -ٖ
ن إيزيس، اإلالىة لعبادة مخصصة البحري بالوجو عشر الثاني لمقسم تابعة كبيرة مدينة  اسـميا وا 

 بالمدينـة قائمـا كـان الـذي إيـزيس اإلالىـة معبـد بيبيـت بجـوار يوجـد كـان وألنـو برىبيـت، المصـري
)محمـد رمـزي،  .الحجـارة بيبيـت باسـم عرفـت المعبـد ىـذا حجـارة بقايـا وجـود ولمناسـبة القديمـة
 (ٔٚ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ

 Dmat n Ptah باسـم قاموسـو فـي جوتييـو ذكرىـاالغربيـة(، –قطـور ق فـي )دمـاط -ٗ
Tenen، (ٜٜ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  تنن بتاح اإللو مدينة معناىا وقال. 

 مقدسـة ناحيـة وىـى رع، اإللـو صـورة قصـر ومعناىـاالغربيـة(، –فـي )زفتـى ق دىتـورة -٘
 (.ٚ٘/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  البحري بالوجو إزيس لئللية

                                           
بـور –السـويس –اإلسـماعيمية –جنـوب سـيناء –المقصود بمحافظات شمال مصر في تمك الدراسةق شـمال سـيناء  ٛ

–مطـــروح –البحيـــرة –المنوفيـــة –الغربيـــة –كفـــر الشـــيخ –القميوبيـــة –الدقيميـــة –الشـــرقية –دميـــاط –ســـعيد 
 القاىرة.



ٕٔ 

 

 وىـى سـبنترت، المصـري اسـميابمحافظـة الغربيـة، حاضـرة مركـز سـمنود  قسـمنود -ٙ
 حرف ثم المقدسة، األرض أى المقدسة ومعناىا ونترت األرض ومعناىا سب :مقطعين من مكونة
 (.ٕٚ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  العربية. سمنود إلى ثم الرومية سبنوتس إلى اسميا

 فـي جوتييـو ذكرىـا القديمة، المصرية المدن منالغربية(، –بسيون الحجرق في ) صا -ٚ
 Saou المـدني واسـميا نـت، اإللـو قصـر ومعناىـا الـديني المصـري اسـميا إن :فقـال قاموسـو،
 المسـالك وفـي .صـا :العربـي اسـميا ومنـو ،Sa والقبطـي Sais سـايس والرومـي Sai واآلشـوري

)محمـد رمـزي،  .كثيـرة( النصـارى متعبـدات) وبيـع جـامع فييـا مدينـة صـا إن :قـال حوقـل البـن
 (.ٕٚ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ

 القديمـة، المصرية المدن من، (محافظة البحيرةحاضرة مركز دمنيور في )ق دمنيور -ٛ
 ىور اإللو مدينة أي   Demi n Horدمنيور المصري اسميا إن :فقال قاموسو في جوتييو ذكرىا

 (.ٕٗٛ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي، 
 :9في محافظات جنوب مصر - أ

 تنتشر تمك الدالالت في أربع محافظات؛ كما يميق

  Sokarذكــر جوتتيــو فــي قاموســو قريــة باســم الجيــزة(، –)الصــف ق فــي أســكر .ٔ
 (.ٕ٘/ٖ/جٕق قٜٜٗٔإنيا تعبد اإللو سوكاريس )محمد رمزي،  :وقال

إنيـا  :، وقالNehtذكرىا جوتتيو في قاموسو باسم الجيزة(، –كرداسة ناىياق في ) .ٕ
ق ٜٜٗٔواقعــــة جنــــوبي منفــــيس مخصصــــة لعبــــادة اإللــــو ىــــاتور )محمــــد رمــــزي، 

 (. ٗٙ/ٖ/جٕق
ىـــى ناحيـــة مقدســـة لئللـــو الصـــقر ســـوبدو الجيـــزة(، –)كرداســـة  صـــفط المـــبنق فـــي .ٖ

Sopdou،  والقرى التى باسمSopdou – . 
إن اســـميا  :ذكرىــا جوتتيـــو فــي قاموســو فقـــالالفيــوم(، –ســـنورس ســنيورق فــي ) .ٗ

كانــت مخصصــة لعبــادة اإللــو خنومــو )محمــد رمــزي،  Smen Horالمصــري 
 (.ٕٔٔ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ

 . سويف(بني -الفشن صفط الخرسةق في ) .٘
 بني سويف(-الفشن صفط العرفاق في ) .ٙ

                                           
-–سـوىاج –أسـيوط –المنيـا –يف بنـي سـو –الفيوم –المقصود بمحافظات جنوب مصر في تمك الدراسةق الجيزة  ٜ

 الوادي الجديد–البحر األحمر –أسوان –األقصر -قنا 



ٖٔ 

 

 (سويف بني-ببا ق في )صفط راشين .ٚ
 بني سويف(-الفشن ق في )عزبة صفط .ٛ
 محافظة المنيا(–مركز المنيا صفط المبنق في ) .ٜ

وقـرى إلـو الشـرق تعـرف اليـوم المنيـا(، –مـزار  فـي )بنـىصفط أبو جرجق  .ٓٔ
 (.ٔٙ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔباسم صفط )محمد رمزي، 

 محافظة المنيا(–مركز المنيا في ) صفط الخمارق .ٔٔ
 محافظة المنيا(–مركز المنيا صفط الغربيةق في ) .ٕٔ
 محافظة المنيا(–مركز المنيا صفط الشرقيةق في ) .ٖٔ

(، كــل قريــة تســمى اآلن بربــا البــد أن يكــون المنيــا-البربــا )أبــو قرقــاص  .ٗٔ
اســميا أصــميا قريــة فرعونيــة قديمــة تغمــب شــيرة المعبــد الــذى كــان قائمــا بيــا عمــى 

ويطمقيا العامة  ،وىى كممة عربية معناىا بيت الحكمة ،فعرفت باسم البربا ،القديم
 المصريون كان التى الدار ، وىىعمى ما يكون بالقرية من خثار معابدىا القديمة

 ذلك في بالدين تتعمق التى البلىوتية األخص وعمى العموم، فييا يتعممون القدماء
 الفراعنـة مموك أول وىو مينا، الممك فييا ولد التى ىى القرية والبربا ىذه .الوقت

 (.ٛٓٔ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  بمصر،

 أسيوط( -البربا )صدفا .٘ٔ

 المصرية المدن منأبنوب في محافظة أسيوط(، ق )حاضرة مركز أبنوب .ٙٔ
ق ٜٜٗٔ)محمـد رمـزي،  القـبط صـميم مـن سـكانيا أغمـب يـزال وال القديمـة،

 (. ٗ/ٖ/جٕق
من القرى القديمة، ذكر جوتييو في قاموسو أسيوط(، –ديروط ق في )ساو .ٚٔ

ق ٜٜٗٔ)محمـد رمـزي،  سـاو معبـد معناىـا :وقـال ،Hat ntr Saou باسـم ناحيـة
 (. ٛٗ/ٖ/جٕق
 فـي وردت المصـرية، المـدن أقـدم مـنسـوىاج(، –المراغـة ق فـي )الِمنشاة .ٛٔ

 مواضع في كتبو وقد المقدس، االسم منيا أسماء عدة ليا وذكر جوتتيو، قاموس
 وىـو الحـالى، اسـميا العـرب اشـتق ومنـو ،Nechitو Nchitو Nchi :ىكـذا

 (.ٜٓٔ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  المنشاة
 المـدن أقـدم مــنأخــيم فـي محافظـة سـوىاج(، ق )حاضـرة مركـز أخمـيم .ٜٔ

 وكميا المقدسة، األسماء منيا أسماء، عدة قاموسو في جوتييو ليا ذكر المصرية،
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 تكونت المصري Khen Min اسم ومن .الفبلحة إلو وىو "من" اإللو إلى تنسب
 اشتق ومنيا ،Khmin القبطي واسميا ،Khemmou منيا أخرى، رومية أسماء
 (.ٜٛ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  .أخميم العربي اسميا

 مينـا، الممـك فييا ولد التى ىى والبربا ىذه .سوىاج(–جرجا ق في )البربا .ٕٓ
 (.ٛٓٔ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  بمصر، الفراعنة مموك أول وىو

 المــدن أقــدم مــن، (مركــز أرمنــت فــي محافظــة قنــاحاضــرة )ق أرمنــت .ٕٔ
 ،Per Montou المقـدس اسـميا أن فقـال جوتتيـو، قـاموس في وردت المصرية،
 العربـي اسـميا ومنـو ،Arment القبطـي واسـميا مونتـو، اإللـو مدينـة ومعناىـا
 (.ٓٙٔ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  .أرمنت

 وردت القديمـة، المـدن مـن، (في محافظـة قنـا إسناحاضرة مركز )ق إسنا .ٕٕ
 قصر ومعناىا ،Hat khnoumou المقدس اسميا أن فقال جوتتيو، قاموس في

 العربـي اسـميا ومنـو ،Esni أو Sna أو ،Seni القبطـي واسـميا خنومـو، اإللـو
 (.ٔ٘ٔ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  .إسنا

 جوتتيو، قاموس في وردت القديمة، القرى منقنا(، –إسنا ق في )أصفون .ٖٕ
 واسـميا ىـور، اإللـو مـوطن ومعناىـا ،Amenti Hor المقـدس اسـميا أن فقـال

ق ٜٜٗٔ)محمــد رمــزي،  .أصــفون العربــي اســميا ومنــو ،Sboun القبطــي
 (.ٕ٘ٔ/ٗ/جٕق
 فـي وردت القديمـة، المـدن مـنمحافظـة قنـا(،  –فـي )مركـز قنـا ق دنـدرة .ٕٗ

 اإللـو مدينة ومعناىا ،Aount Tanter المقدس اسميا أن فقال جوتتيو، قاموس
)محمـد رمـزي،  .دنـدرة العربـي اسـميا ومنـو ،Tentour القبطـي واسـميا ىـاتور،
 (.ٙٚٔ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ

 قـاموس فـي وردت القديمـة، القـرى مـن ،قنـا(–قـوص شـنيورق فـي ) .ٕ٘
 ،Chenhour القبطـي واسـميا ،Chin Hor المصـري اسـميا أن فقـال جوتتيـو،

)محمـد  .ىـوريس اإللـو لعبـادة مخصصـة وكانـت شـنيور، العربـي اسـميا ومنـو
 (.ٚٛٔ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔرمزي، 

 قـاموس فـي وردت القديمـة، القرى منقنا(، – حمادي نجعق في )القصر .ٕٙ
 ىـوريس، اإللـو قصـر ومعناىـا ،Hat Hor المقـدس اسـميا أن فقـال جوتتيـو،
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ق ٜٜٗٔ)محمـد رمـزي،  .إسـنا العربـي اسـميا ومنـو ،Chenesit القبطـي واسـميا
 (.ٜٗٔ/ٗ/جٕق
 مصرية مدينة، (أسوانفي محافظة  أمبو كومحاضرة مركز )ق أمبو كوم .ٕٚ

 Hat Hor :وىى مقدسة، أسماء ليا إن فقال قاموسو، في جوتيييو ذكرىا قديمة،
 اسميا ومنو ،Embo أو Ombon القبطي واسميا ىوريس، اإللو قصر ومعناىا
 (. ٖٕٕ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  .أمبو العربي

 زوج معناىـا قديمـة، مصـرية كممـة (،الجديـد الوادى-الداخمة ق في )موط .ٕٛ
 (.ٖٕٗ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  "خونسو" الصغير اإللو وأم خمون، اإللو

 الدالالت الدينية المسيحية: -الثثا

ن يعشـر المسيحية في مصر، في القرن األول، بعد حـوالي الديانة بمارمرقس  القديسبشَّر 
انتشــرت قـد تــب أول إنجيـل. و اعامـًا مـن صـعود الســيد المسـيح. ومـارمرقس ىــو أحـد اإلنجيميـين وك

فــي و  ، اإلســكندرية مرقس إلــىاء مصــر خــبلل نصــف قــرن مــن وصــول مــار المســيحية فــي كــل أنحــ
 .قاطبة كانت اإلسكندرية من أىم المراكز المسيحية ٕٓٓسنة 

ميبلديــة؛ فــنن غيــر قميــل مــن النــواحي التــى  ٕٔٙورغــم دخــول اإلســبلم إلــى مصــر عــام 
كانت تحمل أسماء تشير لمديانة المسيحية لم يغيرىا العرب حين دخوليم مصـر؛ ومـا زالـت تحمـل 

 ، ومن ذلكق (ٖ)شكل (ٕ)جدول تمك األسماء حتى اآلن
 األديرة: -أ

بدايتيا لقد بدأت حركة االعتزال والتنسك المسيحي األولى فى مصر الرومانية وكانت في 
وصاحب الفضـل فـي إدخـال نظـام الحيـاة الجماعيـة  ،حركة فردية ثم انتقمت إلى المرحمة الجماعية

ولـم تكـن حيـاة  ،عمى الرىبنة المسيحية ىو القديس أنطونيوس من مدينة كوما فـي مصـر الوسـطى
نمـا أشـبو بمسـتعمرة اقتصـادية يكـاد يكتفـي أىميـا اكت فـاءا ذاتيـا الدير قاصرة عمى العبادة والتنسـك وا 

 .(ٖٖٗ – ٜٖٖ قٜ٘ٛٔ،مصطفى العبادي)

والـبعض اآلخـر  ،فبعضيا ما زالت فيو ىـذه األديـرة ،ناحية ُتذكر بيذه األديرة ٕٙوبمصر 
وأشـــير نـــواحى ىـــذه الداللـــة  ،قـــد أكـــل الـــدىر عمـــى أديرتيـــا وشـــرب ولكـــن مـــا زالـــت تحـــتفظ باالســـم

 باإلقميم ناحية " دير مواس " وىى من النواحى القديمة التى تحولت الى مركز ومدينة.
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 ( توزيع أعداد النواحي حسب الدالالت الدينية المسيحيةٕ)جدول
 (ٕٙٓٓعام بمحافظات مصر )

 المجموع قديس كنيسة دير المحافظة
 ٙ ٘ - ٔ الشرقية
 ٖ ٔ - ٕ القميوبية
 ٕ ٕ - - الدقيمية
 ٔ ٔ - - دمياط

 ٔ - ٔ - كفر الشيخ
 ٔ - ٔ - الغربية
 ٔٔ ٙ ٘ - البحيرة
 ٔ - - ٔ القاىرة
 ٖ ٔ ٔ ٔ الجيزة
 ٔ ٔ - - الفيوم

 ٘ ٖ ٔ ٔ بنى سويف
 ٔٔ ٖ - ٛ المنيا
 ٓٔ ٕ - ٛ أسيوط

 ٗ ٔ - ٖ قنا
 ٔ - - ٔ جنوب سيناء

 ٔٙ ٕٙ ٜ ٕٙ الجممة
عداد الالمصدر:           (2116)مركز المعمومات، من بيانات  باحثمن حصر وا 
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 (ٕٙٓٓعام بمحافظات مصر ) توزيع أعداد النواحي حسب الدالالت الدينية المسيحية( ٖ)شكل

 وتنتشر النواحي التى تحمل اسم )دير( كما يميق

 الشرقية(– القمح ميناكفر الدير ) .ٔ
 القميوبية(– القناطر الدير )شبين كفر .ٕ
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 القميوبية(–طوخ ) الدير .ٖ
ذكـر أميميمينـو فـي جغرافيتـو أن يـرجح أن ىـذه  ،القاىرة(–دار السبلم ) دير الطين .ٗ

التســـمية ســـببيا بنـــاء الـــدير فـــي أول أمـــره بـــالطين، أي بـــالطوب المـــبن بـــدل اآلجـــر، وىـــو الطـــوب 
 (. ٗٔ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔاألحمر )محمد رمزي، 

 أنطونأنشأه بيا القديس الجيزة( –أطفيح دير الميمون ) .٘
 (سويف بني-اىناسيا دير براوة ) .ٙ
 المنيا(–مموي ) البرشا دير .ٚ
 المنيا(–دير الجرنوس )مغاغة  .ٛ
 المنيا(– مزار بنيدير السنقورية ) .ٜ

 المنيا(–سمالوط دير جبل الطير ) .ٓٔ
 المنيا(–سمالوط دير سمالوط ) .ٔٔ
 المنيا(–دير عطية )المنيا  .ٕٔ
 المنيا(–دير مواس ) مواس دير .ٖٔ
 المنيا(–مموي ) حنس أبو دير .ٗٔ
 أسيوط(–القوصية ) القصير دير .٘ٔ
 أسيوط(–أبنوب ) الجبراوي دير .ٙٔ
 أسيوط(–الغنايم ) الجنادلة دير .ٚٔ
 أسيوط(–الفتح ) بصرة دير .ٛٔ
 أسيوط(– سميم ساحل) تاسا دير .ٜٔ
 أسيوط(–أسيوط ) درنكة دير .ٕٓ
 أسيوط(–أبنوب ) شو دير .ٕٔ
 األديرة من وىو المحرق، دير إلى نسبة، أسيوط(–القوصية ) المحرق الدير ِرزقة .ٕٕ

 (. ٚٚ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  المقريزي ذكرىا التى القديمة
 قنا(–إسنا ) الدير .ٖٕ
 قنا(–قنا ) الدير .ٕٗ
 قنا(–قنا ) الشرقي الدير .ٕ٘
 الواقـع (كـاترين كـاترين )سـانت القديسـة دير وىو ،جنوب سيناء(-الطور ) الدير .ٕٙ

 (.  ٕٚٙ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي، موسى  جبل عند
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 الكنائس: -ب

 البحيرة(–شبراخيت ) الكنيسة عزبة .ٔ
 البحيرة(–المحمودية ) الكنايس دسيا .ٕ
 البحيرة(– الدوار كفر) الكنايس .ٖ
 البحيرة(– البارود إيتاى) الضيرية كنيسة .ٗ
 البحيرة(–شبراخيت أورين ) كنيسة .٘
 الشيخ( كفر-دسوق ) السرادوسي كنيسة .ٙ
 الغربية(–بسيون ) شبراطو كنيسة .ٚ
 الجيزة(–الوراق الكنيسة ) .ٛ
 بني سويف(-الفشن الكنيسة ) .ٜ

 أسماء القديسين والصالحين: -ج

 البحيرة(–شبراخيت ) حنا أبو منشاة .ٔ
 البحيرة(–دمنيور ) المطران منشاة .ٕ
 البحيرة(–شبراخيت ) حنا بشارة عزبة .ٖ
 (البحيرة- الرحمانية) نخمة جرجس عزبة .ٗ
 (البحيرة–شبراخيت ) حنا يوسف عزبة .٘
 البحيرة(– شبراخيت) المسيح عبد يوسف عزبة .ٙ
 دمياط(–فارسكور غيط النصارى ) .ٚ
 الدقيمية(–كفر بدوي جرجس )السنببلوين  .ٛ
 القريـة ىـذه إن :وقال جغرافيتو، في أميمينو ذكرىاالدقيمية(، –نبروه ق في )بانوب .ٜ

 (. ٕٛ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي، بانوب  القديس أنشأىا
 القميوبية(–كفر شكر كفر صميب سبلمة ) .ٓٔ
 الشرقية(– القمح ميناكفر صميب رزق ) .ٔٔ
 الشرقية(–صقر  كفركفر عبد الشييد شنودة ) .ٕٔ
 الشرقية(– القمح منياكفر فرج جرجس ) .ٖٔ
 الشرقية(–الزقازيق ) كفر نوار حنا .ٗٔ
 الشرقية(–ديرب نجم حصة الرىبان ) .٘ٔ
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تنسـب إلـى الخواجـات حنـين وجنـدي وفـتح الفيـوم(، –يوسف الصـديق الخواجات ) .ٙٔ
ق ٜٜٗٔاهلل وتــــــــادرس، أوالد شــــــــنودة المنقبــــــــادي مــــــــن أىــــــــالي مدينــــــــة أســــــــيوط )محمــــــــد رمــــــــزي، 

 (.  ٘ٚ/ٖ/جٕق
 الجيزة(–ميت شّماس )الجيزة  .ٚٔ
 بني سويف(-الفشن نزلة النصارى ) .ٛٔ
 بني سويف(-الفشن نزلة حنا حنا ) .ٜٔ
قـس فـي العيـد العثمـاني، ، عرفـت باسـم ونـا ال(سـويف بنـي-الواسـطى ) ونا القـس .ٕٓ

 (.ٖٖٔ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  نسبة إلى القس جرجيوس صاحب الكنيسة التي بيا
 المنيا(–مغاغة إشنين النصارى ) .ٕٔ
)محمـد رمـزي،  ، كان بيا ديـر باسـم القـديس بـاخومالمنيا(–سمالوط كوم الراىب ) .ٕٕ

 (.ٖٕٙ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ
 (المنيا-دير مواس ) المسيح عبد نزلة .ٖٕ
مــن القــرى القديمــة التــى ذكرىــا أميمينــو فــي أســيوط(، –ديــروط ) الشــريف ديــروط .ٕٗ

)محمـد Sarabamon القـديس إلـى نسـبة Terot Saraban القبطـي اسـميا إن :جغرافيتـو فقـال
 (.ٚٗ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔرمزي، 

 األصـمي اسـميا القديمـة، القـرى مـن ىـى أسـيوط(،–ديـروط ) النصـارى كوديـة .ٕ٘
 األشـمونين، أعمـال مـن التحفـة وفي اإلرشاد، تحفة وفي مماتي، ابن قوانين في بو وردت الُكْدية،
 كـان ولما .هٖٕٓٔ سنة تاريع وفي القديمة، الروزنامة دفاتر في بو فوردت الكودية، إلى وحرف
 طمـب المسـممون؛ يسـكنو الشـرقي والقسـم نصـارى، يسـكنو الكوديـة قريـة سـكن مـن الغربـي القسـم

 ناحيـة وقسـمت ذلـك، عمـى الوقـت ذاك حكومـة وافقـت وقـد المسـممين، عـن ينفصـموا أن النصـارى
 وىى النصارى، وكودية األصمية، وىى اإلسبلم، كودية وىما ناحيتين، إلى هٕٛٚٔ سنة الكودية

 (.ٗ٘/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  .المستجدة
 العربية، طابة عن وىذه دابة، عن محرف اسم الدابةقنا(ق –)نجع حمادي  الدابة .ٕٙ

 ديـرا بيـا أنشـأ بـاخوم القـديس وأن القديمـة، المصـرية طبيـو عـن وىـذه القبطيـة، طبانيس عن وىذه
 (.ٖٜٔ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  المقدس النخيل Dounasah ومعنى لمرىبان،

 الدالالت الدينية اإلسالمية: -رابعا
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 ٖ٘ٔيبمـــج إجمـــالي عـــدد النـــواحي التـــى تحمـــل أســـماء دالالت دينيـــة إســـبلمية فـــي مصـــر 
، وىى األعمى بالنسبة لدالالت الـديانتين السـابقتين؛ ذلـك ألن غالبيـة (٘وٗ)شكل (ٖ)جدولناحية 

 سكان مصر  من المسممين.

 (ٕٙٓٓبمحافظات مصر ) سبلمية( توزيع أعداد النواحي حسب الدالالت الدينية اإلٖ)جدول 
 المجموع أخرى شيخ صاحب مقام زاوية  المحافظة
 ٖٔ ٖ ٚ ٕ ٔ الشرقية
 ٛ ٖ ٕ ٔ ٕ القميوبية
 ٗ ٕ ٔ ٔ - الدقيمية

 ٛ ٖ ٔ ٗ - كفر الشيخ
 ٛ ٔ ٗ ٖ - الغربية
 ٖٔ ٖ ٔ ٘ ٗ المنوفية
 ٙٔ - ٗ ٔ ٔٔ البحيرة

 ٕ - ٔ - ٔ اإلسكندرية
 ٖ - ٕ - ٔ مطروح
 ٕ ٔ - - ٔ القاىرة
 ٜ ٔ ٕ ٕ ٗ الجيزة
 ٛٔ - ٗٔ ٕ ٕ الفيوم

 ٘ ٔ ٔ - ٖ بنى سويف
 ٜٔ ٕ ٓٔ ٗ ٖ المنيا
 ٚ ٕ ٖ - ٕ أسيوط
 ٖٔ ٗ ٜ - - سوىاج

 ٖ ٔ ٕ - - قنا
 ٕ ٕ - - - جنوب سيناء

 ٖ٘ٔ ٜٕ ٗٙ ٕ٘ ٖ٘ الجممة
عداد ال  (2116)مركز المعمومات، من بيانات  باحثالمصدر: من حصر وا 

 

 



ٕٕ 

 

 
 (2116مصر )شمال محافظات سالمية ب( توزيع أعداد النواحي حسب الدالالت الدينية اإل4شكل)

 :زاوية -أ

إفريقيــا وقــد أطمــق ىــذا المفــظ شــمال  ،الزاويــة مركــز أو جــزء مــن مبنــى مخصــص لمصــبلة
ق ٜٗٛٔصــالح لمعــي ) "واســتعمل فــي مصــر لمداللــة عمــى المســاجد الصــغيرةعمــى دور التصــوف "

( وكانت الزوايا تبنى لتعميم أتباع الطرق الدينية باإلضافة إلى أنيا ضريح لولي من أولياء اهلل ٘ٙ
ويذكر "جاستون" فييـت عـن ابـن بطوطـة أن الزوايـا كانـت تسـمى الخوانـق وأن األمـراء  .الصالحين



ٕٖ 

 

محمـد عبـد العزيـز )وكـان لكـل خانقـة زاويـة خاصـة بيـا  ،في مصر كانوا يتنافسون في بناء الزوايا
 ( ٜٜٔٔقٕٛ السيد،

  قناحية تبدأ بكممة زاوية وىي ٖ٘وبمصر 

 البحيرة(–الدلنجات ق )شوشة  أبو زاوية .ٔ
 البحيرة(– حمادة كوم) البحر زاوية .ٕ
 البحيرة(– حمادة كوم) خنيزة زاوية .ٖ
 البحيرة(-المطامير أبو) سالم زاوية .ٗ
 البحيرة(– المطامير أبو) صقر زاوية .٘
 البحيرة(–دمنيور ) غزال زاوية .ٙ
 البحيرة(– حمادة كوم) مبارك زاوية .ٚ
 البحيرة(– حمص أبو) نعيم زاوية .ٛ
 البحيرة(– الدلنجات) حمور زاوية .ٜ

 البحيرة(– حمادة كوم) فريج زاوية .ٓٔ
 البحيرة(–الدلنجات ) مسمم زاوية .ٔٔ
 اإلسكندرية(–العامرية ) القادر عبد زاوية .ٕٔ
 مطروح(–سيدي براني ) شماس زاوية .ٖٔ
 بـن عمـي بـن سـميمان الربيع أبو الشيخ أنشأىاالمنوفية(، –الشيداء ) البقمي زاوية .ٗٔ

 (. ٓٛٔ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  المغرب من أصمو بالبقمي الشيير الدين نصر أحمد
 المنوفية(–الشيداء ) الناعورة زاوية .٘ٔ
 المنوفية(–تبل ) بمم زاوية .ٙٔ
 فـي ضـريحو كـان الـذي رزيـن الشـيخ إلـى نسـبةالمنوفيـة(، –منـوف ) رزيـن زاويـة .ٚٔ

 ٕٚٔ/ٕ) الناحية بتمك الوقت ذلك
 الشرقية(–فاقوس الزاوية الحمرا ) .ٛٔ
 القميوبية(–قميوب ) النجار زاوية .ٜٔ
 القميوبية(–طوخ ) بمتان زاوية .ٕٓ
 القرية ىذه جدد قايتباي األشرف القاىرة(، الممك– الحمراء الزاوية) الحمرا الزاوية .ٕٔ

 وىو القديم اسميا واختفى الحمرا، بالزاوية فعرفت األحمر، بالمون حيطانيا دىنت زاوية بيا وأنشأ
 (.  ٔٔ/ٔ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  الريش كوم



ٕٗ 

 

 الجيزة(–العياط زاوية أبو سويمم ) .ٕٕ
 الجيزة(–الجيزة )زاوية أبو مسمم  .ٖٕ
 الجيزة(–اوسيم زاوية ثابت ) .ٕٗ
 الجيزة(–البدرشين زاوية دىشور ) .ٕ٘
 الفيوم(–سنورس الزاوية الخضرا ) .ٕٙ
 الفيوم(–الفيوم زاوية الكرداسة ) .ٕٚ
 (سوسف بني-ببا زاوية الناوية ) .ٕٛ
 بني سويف(-الفشن الزاوية الخضرا ) .ٜٕ
 سويف( بني-الواسطى المصموب )زاوية  .ٖٓ
 المنيا(–مغاغة زاوية الجدامي ) .ٖٔ
 المنيا(–العدوة زاوية برمشا ) .ٕٖ
 المنيا(– قرقاص أبوزاوية حاتم ) .ٖٖ
 أسيوط(–أسيوط ) الزاوية .ٖٗ
 أسيوط(-ديروط ) ىارون زاوية .ٖ٘

 :صاحب مقام -ب          

ق مفردتـــان قــد تنـــوب إحــداىما عـــن األخــرى عمـــى ســبيل المجـــاز، المقامــات والمراقـــد         
اســم مكــان مــن الرقــاد وىــو النــوم  فالمرقــدولكــن لكــل مفــردة معنــى لغــوي يختمــف عــن اآلخــر، 

راقـد  أي يضـجع، فقيـل لـو والضجوع والسكون، باعتبار أن الميت يوضع عمى جنبو فـي القبـر
فيــو أيضــًا اســم  الَمقــاموضـاجع، ويســمى مكــان رقــوده وضــجعتو بالمرقــد، والجمــع مراقــد. وأمــا 

فمـن مكـث فـي مكـان برىـة أو مـدة طويمـة سـمي ذلـك المكـان   مكان من اإلقامـة وىـو المكـث،
وُيطمــق فــي الغالـــب عمــى أمــاكن أجــداث األنبيــاء واألئمـــة  مقامــًا لــو، والجمــع منــو مقامــات،

المرقد بتعبير مجازي حيث أن صاحبو أقام بـذلك  ناك من يطمق اسم المقام عمىواألولياء، وى
فمفردتــان قــد تنــوب إحــداىما عــن األخــرى، كمــا  الضــريحوالمشــهد وأمــا المكــان بالــدفن فيــو. 

ق ىـو الضـريح الـذي وضـعت عميـو عبلمــة المشـهدتنـوب إحـداىما عـن المفـردتين السـابقتين. و
، فيـــو القبـــر لغـــة الضـــريحدينـــة "مشـــيد" فـــي إيـــران، وأمـــا فيشـــاىده الرائـــي مـــن بعيـــد، ومنـــو م

 (ٕٖ٘ق ٕٓٔٓواصطبلحا، ثم ُأطمق مجازا عمى المقام. )عبد العظيم أحمد عبد العظيم، 

 



ٕ٘ 

 

 (ٕٙٓٓمصر ) جنوب بمحافظات سبلمية( توزيع أعداد النواحي حسب الدالالت الدينية اإل٘شكل)

إال أن المصــــريين  ؛القبــــور مســـاجدرغـــم ثبـــوت الــــنص فـــي اإلســــبلم بـــالنيي عــــن اتخـــاذ و 
عمى دفن الصالحين بالمساجد واتخاذ أماكن دفنيم   اوبخاصة في الدولتين الفاطمية والعثمانية دأبو 

ولمــا كــان ىــ الء الصــالحون يختمفــون فــي درجــة صــبلحيم  ،مقامــات تــزار ويمتمســون منيــا البركــة
 .(ٜٜٛٔقٖٙٗ )مكفرسون، ،وشيرتيم فنن بعضيم تُقام لو الموالد



ٕٙ 

 

 وتتمثل النواحي التى تحمل أسما ىا أسماء أصحاب المقامات فييا فيما يميق

  بيا الكائن المقام صاحب إلى تنسبالبحيرة(، – الدوار كفر) غازي سيدي .ٔ
 المقـام صـاحب الدسـوقي إبـراىيم سـيدي إلـى نسبة(، الشيخ كفر-دسوق ) دسوق .ٕ

 (.  ٚٗ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  بيا الكائن العظيم
 .بيا غازي ابن مقام لشيرة(، الشيخ كفر- الشيخ كفر) غازي سيدي .ٖ
 المقـام صـاحب الشـييدي سميمان الشيخ إلى نسبةكفر الشيخ(، -بيبل ) الشييدي .ٗ

 .بيا الكائن
 المقام صاحب العجمي محمد الشيخ إلى نسبة(، الشيخ كفر-بيبل ) العجمي كفر .٘

 .بيا الكائن
 المقـام صاحب الغر أبو عمي الشيخ إلى نسبةالغربية(، – الزيات كفر) الغر أبو .ٙ

 .بيا الكائن
 المقام صاحب األعزب داود الشيخ بولييا الغربية(، لشيرتيا–زفتى ) العزب تفينا .ٚ

 (.  ٙ٘/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  بيا الكائن
 الكـائن المقـام صاحب سميم الشيخ إلى نسبةالغربية(، –طنطا ) سميم الشيخ كفر .ٛ

 .بيا
 المقـام صـاحب البـدوي أحمـد السـيد إلـى نسـبةالدقيميـة(، –طمخـا ) البـدوي منشـأة .ٜ

 اهلل رحمـو السـيد جـامع عمـى موقوفة القرية ىذه أطيان أغمب ألن بطنطا، الشيير
 (.  ٜٔ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي، 

 خميـل الشـيخ إلـى نسـبةالمنوفيـة(، – الكـوم شـبين) خميـل الشـيخ كفـر .ٓٔ
 .الكفر بيذا الكائن المقام صاحب

 صـاحب شـحاتة الشـيخ إلـى نسـبةالمنوفيـة(، –تـبل ) شـحاتة الشـيخ كفـر .ٔٔ
  بيا الكائن المقام

 طعيمـة الشـيخ إلـى نسـبةالمنوفيـة(، –بركـة السـبع ) طعيمـة الشـيخ كفـر .ٕٔ
 .بيا الكائن المقام صاحب

 الغريـب محمـد الشـيخ إلـى نسـبةالمنوفيـة(، –أشـمون الُغرَيـب ) كفـر .ٖٔ
 (.  ٜٙٔ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  بيا الكائن المقام صاحب

 المقـام صـاحب عبيد الشيخ إلى نسبةالمنوفية(، –تبل ) عبيد الشيخ كوم .ٗٔ
  بو الكائن



ٕٚ 

 

صـاحب نسبة إلى ولي اهلل الشـيخ صـالح الشرقية(، –بمبيس بني صالح ) .٘ٔ
 المقام الكائن بيذه القرية 

نســبة إلــى ولــي اهلل الشــيخ الحميــدي الشــرقية(، – القمــح منيــاالحميديــة ) .06
 صاحب المقام الكائن بيا 

 الشـيخة إلـى القميوبيـة(، ينسـب– القنـاطر شـبين) سـالمة الشـيخة كفـر .07
 ٓٗ/ٔ) الكفر بيذا الكائن المقام صاحبة سالمة

حيث نزل بيا الشـيخ أبـو محمـد يوسـف الجيزة(، –الجيزة بوالق الدكرور ) .ٛٔ
العزيــز بــاهلل نــزار بــن المعــز لــدين اهلل الفــاطمي، بــن عبــد اهلل التكــروري، فــي زمــن 

وكان الناس يعتقدون في الشيخ التكـروري الخيـر والصـبلح، فممـا مـات بنـى عميـو 
ق ٜٜٗٔ)محمـــــد رمـــــزي،  قبـــــة واشـــــتيرت باســـــمو، وكانـــــت تعـــــرف بمنيـــــة بـــــوالق

 (.  ٜ/ٖ/جٕق
 بيا مقام من يدعى الشيخ أبو العباسالجيزة(، –العياط ) أبو العباس .ٜٔ
 الحـامولي عمـي الشـيخ إلـى تنسـبالفيوم(، – الصديق يوسفولي )الحام .ٕٓ

  بيا الكائن المقام صاحب
 فضـل الشـيخ اهلل ولـي إلـى وتنسـبالفيـوم(، –الفيوم كفور الشيخ فضل ) .20

  .بيا الكائن المقام صاحب
الشـــيخ يزيـــد بـــن الوليـــد، صـــاحب المقـــام المنيـــا(، –ســـمالوط بنـــي الحكـــم ) .ٕٕ

ق ٜٜٗٔذريــة بنــي الحكــم خمفــاء بنــي أميــة )محمــد رمــزي،  الكــائن بيــا، ىــو مــن
 (.  ٖٕٔ/ٖ/جٕق
بيــا جــامع أنشــأه زيــاد بــن المغيــرة بــن زيــاد المنيــا(، –مغاغــة الشــيخ زيــاد ) .ٖٕ

)محمـــد رمـــزي،  .ه فـــدفن بـــؤٜٔبـــن عمـــرو العتكـــي، ومـــات فـــي المحـــرم ســـنة 
 (.  ٕ٘ٗ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ

 الكائن بيا.صاحب المقام المنيا(، – مزار بنيالشيخ عطا ) .ٕٗ
 .صاحب المقام الكائن بياالمنيا(، – مزار بنيالشيخ فضل ) .25

 :الشيخ-ج 

ولكن لـيس ليـم بيـا مقامـات، بـل دفنـوا مـع  ؛وثمة نواٍح عاش فييا الصالحون، وماتوا فييا
عامـــة النـــاس، ولكـــن حفـــظ النـــاس ليـــم عيـــدىم وكرامـــاتيم وفضـــميم؛ فـــأطمقوا أســـماءىم عمـــى تمـــك 



ٕٛ 

 

 ؛ناحيــة تحمــل أســماء شــيوخ اشــتيروا فــي تمــك البقــاع ٗٙيوجــد بمصــر لــذكراىم؛ و النــواحي تخميــدا 
 وتمك النواحي ىى

 سحالي إبراىيم الشيخ إلى تنسبالبحيرة(، – حمص أبو) سحالي .ٔ
 البحيرة(–المحمودية ) عقبة سيدي .ٕ
 اسـتوطنوىا الـذين غيـث الشـيخ ذريـة إلـى نسـبةالبحيـرة(، –المطـامير  أبـو) الغيتة .ٖ

 (ٖٖٕ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  بيم فعرفت
 البحيرة(–المحمودية ) حسن الشيخ كفر .ٗ
)محمـد رمـزي،  مرغب عمي سيدي بعزبة وتعرفاإلسكندرية(، –العامرية ) مرغب .٘

 (ٕٔ٘/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ
 مطروح(– برانى سيدي) براني سيدي .ٙ
 مطروح(–العممين ) الرحمن عبد سيدي .ٚ
 المسـتوطنين جريدة أبو سالم الشيخ ذرية إلى نسبةكفر الشيخ(، -بيبل ) الجرايدة .ٛ

 (ٖٛ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  بيا
 المطمب عبد محمد الشيخ إلى نسبةالغربية(، –كفر الزيات ) الطالبية .ٜ

 ليا عميدا كان الذي رجب الشيخ إلى الغربية(، نسبة–السنطة ) الرجبية .ٓٔ
 بعزبـة المـدفون اليمنـي محمـد الشـيخ إلـى نسـبةالغربيـة(، –زفتـى ) الـيمن شـبرا .ٔٔ

 (ٜ٘/ٕ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  اليمن شبرا توابع من ميمون
 الغربية(–السنطة ) مفتاح الشيخ كفر .ٕٔ
   ىبلل الشيخ إلى نسبةالمنوفية(، –بركة السبع ) ىبلل كفر .ٖٔ
الدقيمية(، نزل بيـا فـي العيـد العثمـاني رجـل شـريف اسـمو –الجبليمة )السنببلوين  .ٗٔ

  (ٗٛٔ/ٔ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  بالجبليميةالشيخ عبد الجميل وترك ذرية عرفت 
 السطوحي الشامي محمد الشيخ إلى القميوبية(، وتنسب– القناطر شبين) القشيش .٘ٔ

 ( ٜٖ/ٔ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  ىـٓ٘ٛ سنة األول ربيع ٖٕ يوم مات بالقشيش الشيير
 القميوبية(–بنيا ) إبراىيم الشيخ كفر .ٙٔ
 .نسبة لمشيخ أحمد حسينالشرقية(، – القمح منيا) بني حسين .ٚٔ
 .تنسب إلى الشيخ متولي عمر حجازيالشرقية(، –الحسينية الحجازية ) .ٛٔ
 الشرقية(– حماد أبو) ِجبيل الشيخ .ٜٔ
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نســبة لمشــيخ األحمــدي الظــواىري شــيخ الشــرقية(، –ىييــا كفــر الشــيخ الظــواىري ) .ٕٓ
 (.ٕٙٔ/ٔ/جٕق قٜٜٗٔ. )محمد رمزي، الجامع األزىر سابقا

 الشرقية(– القمح منياكفر الشيخ خميفة ) .ٕٔ
 الشرقية(–الزقازيق كفر الشيخ موسى عمران ) .ٕٕ
ميمان العربـي فـي أنشـأىا الشـيخ ىجـرس بـن سـالشـرقية(، – صـقر كفـراليجارسة ) .ٖٕ

 (ٕٛٔ/ٔ/جٕق قٜٜٗٔالعيد العثماني. )محمد رمزي، 
 الجيزة(–الحوامدية الشيخ عتمان ) .ٕٗ
نســبة إلــى الشــيخ الــولي الصــالح أحمــد العيــاط المــدفون الجيــزة(، –العيــاط العيــاط ) .ٕ٘

 ( "بمركز منفموط اآلن"ٓ٘/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي، في بني عدي باألشمونين 
  .السعود أبو محمود الشيخ إلى وتنسبالفيوم(، –الفيوم أبو السعود ) .ٕٙ
 .الونيسي أحمد حسين الشيخ إلى تنسبالفيوم(، –اطسا الحسينية ) .ٕٚ
 رواق المـولى عبـد محمـود الشـيخ إلـى وتنسـبالفيـوم(، – يقالصـد يوسـفرواق ) .ٕٛ

 .شعيب
 .زيد عمي محمد الشيخ إلى وتنسبالفيوم(، –ابشواى زيد ) .ٜٕ
أبـو ُلطيعـة  الشـيخ إلى وتنسبالفيوم(، – الصديق يوسفقصر أبو ُلطيعة باسل ) .ٖٓ

 .عبد الجواد عبد اهلل باسل
 العـرب شـيخ إلـى القصـر ىـذا ينسـبالفيـوم(، – الصـديق يوسـفقصـر الجبـالي ) .ٖٔ

)محمـد  .ليـا المكونـة العـزب إحـدى وصـاحب الفوائـد، عربـان مـن الـرحمن عبـد حسـين الجبـالي
 .(ٜٚ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔرمزي، 

 .بياض سميمان توفيق العرب شيخ إلى تنسبالفيوم(، –ابشواى ) قصر بياض .ٕٖ
 .كحك محمد العال عبد الشيخ إلى وتنسبالفيوم(، – الصديق يوسفكحك ) .ٖٖ
 محمـد الـرحمن عبـد عبـود الشـيخ إلـى وتنسـبالفيـوم(، –ابشـواى كفـر عبـود ) .ٖٗ

 .الجيزاوي
 موسـى النصـر سـيف الشـيخ إلـى وتنسـبالفيـوم(، –اطسـا ) منشـاة سـيف النصـر .ٖ٘

 .عمي
 .عمي موسى فيصل العرب شيخ إلى وتنسبالفيوم(، –اطسا ) منشاة فيصل .ٖٙ
 .نصار إبراىيم عمى الشيخ إلى تنسبالفيوم(، –ابشواى الّنّصارّية ) .ٖٚ
 قبيمـة شـيخ جبريـل سـكران الشـيخ إلـى وتنسـبالفيـوم(، –الفيـوم منشـية سـكران ) .ٖٛ
 ( ٚٓٔ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  .، وصاحب إحدى العزب المكونة ليذه الناحيةالبراعصة
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 أبـو اهلل عبـد اهلل عبـد طحـاوي الشـيخ إلـى وتنسـبالفيـوم(، –ابشـواى طحـاوي ) .ٜٖ
  .الفوائد عربان من قريصة

 بني سويف(-سمسطا )كفر الشيخ عابد  .ٓٗ
 المنيا(– قرقاص أبوالشيخ تمي ) .ٔٗ
 المنيا(–مموى الشيخ حسن ) .ٕٗ
 المنيا(–مموي ) حسين الشيخ .ٖٗ
 المنيا(–مموي ) شبيكة الشيخ .ٗٗ
 المنيا(–مموي ) عبادة الشيخ .٘ٗ
 المنيا(–سمالوط الشيخ عبد اهلل ) .ٙٗ
 المنيا(–العدوة الشيخ مسعود ) .ٚٗ
 المنيا(– مزار بنيكفر الشيخ إبراىيم ) .ٛٗ
 المنيا(– مزار بنيالشيخ فضل ) منشاة .ٜٗ
 المنيا(–مغاغة نزلة أوالد الشيخ ) .ٓ٘
 أسيوط(–القوصية ) داود الشيخ .ٔ٘
 أسيوط( –القوصية ) اهلل عون الشيخ .ٕ٘
 أسيوط(– سميم ساحل) شحاتة الشيخ نزلة .ٖ٘
 سوىاج(–البمينا بركة ) الشيخ .ٗ٘
 سوىاج(–طيطا ) رحومة الشيخ .٘٘
 سوىاج(–طيطا ) الدين زين الشيخ .ٙ٘
 سوىاج(–المراغة ) شبل الشيخ .ٚ٘
 سوىاج(–طما ) عمار الشيخ .ٛ٘
 سوىاج(–البمينا ) مرزوق الشيخ .ٜ٘
 سوىاج(– طيطا)مسعود  الشيخ .ٓٙ
 سوىاج(–سوىاج ) مكرم الشيخ .ٔٙ
 سوىاج(–المراغة ) يوسف الشيخ .ٕٙ
 قنا(–قنا عيسى ) الشيخ .ٖٙ
 قنا(–دشنا ) عمي الشيخ نجع .ٗٙ

 دالالت دينية أخرى: -د
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أسـيوط(، –ديـروط ) اإلسـبلم كوديـةوثمة عـدة نـواحي تحمـل دالالت دينيـة إسـبلمية منيـاق 
 تحفـة وفـي ممـاتي، ابـن قـوانين فـي بـو وردت الُكْديـة، األصـمي اسـميا القديمـة، القـرى مـن ىـىو 

 الروزنامـة دفـاتر فـي بـو فـوردت الكودية، إلى وحرف األشمونين، أعمال من التحفة وفي اإلرشاد،
 يسـكنو الكوديـة قريـة سـكن مـن الغربـي القسـم كـان ولمـا  .هٖٕٓٔ سـنة تـاريع وفـي القديمـة،
 وافقـت وقد المسممين، عن ينفصموا أن النصارى طمب المسممون؛ يسكنو الشرقي والقسم نصارى،
 كوديـة وىمـا نـاحيتين، إلـى هٕٛٚٔ سـنة الكوديـة ناحيـة وقسـمت ذلـك، عمـى الوقـت ذاك حكومـة

ق ٜٜٗٔ)محمــد رمــزي،  .المســتجدة وىــى النصــارى، وكوديــة األصــمية، وىــى اإلســبلم،
 (.ٜٗ/ٗ/جٕق

كانـت تسـمى الشـرقية(، – كبيـر بـو)أ أو ذكر اسـم مـن أسـماء اهلل الحسـنى؛ مثـل الرحمانيـة
لزقة والستيجان اسم لزقة طمب سكانيا تغييره وتسميتيا الرحمانية من الـرحمن تيمنـا وتبركـا باسـمو 

)محمــد  ٜٕٜٔيوليــو  ٙٔيــة عمــى ىــذا التغييــر بقــرار أصــدرتو فــي تعــالى، وقــد وافقــت وزارة الداخم
 (.ٗ٘ٔ/ٔ/جٕق قٜٜٗٔرمزي، 

 أو ذكر ما ينسب إلى اسم نبي من األنبياء؛ مثلق

نســـبة إلـــى مســـجد اآلثـــار النبويـــة القـــاىرة(، –مصـــر القديمـــة أثـــر النبـــي ) -
 (.ٖ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،  الموجود بيذه القرية

 عميـو ،موسـى سـيدنا إلـى نسـبةجنـوب سـيناء(، -الطـور ) موسـى حمـام -
 .السبلم

وقد رحب أىل مصر بأىل البيت والصحابة واألولياء الذين وفدوا إلييا عبر التاريخ؛ مثـل 
الســيدة نفيســة، والســمطان حســين أبــو العــبل المنســوب إليــو حــي بــوالق أبــو العــبل، وحســن 

القنــاوي فــي قنــا، والعــارف بــاهلل أبــو الحســن الســواح، واإلمــام الشــافعي، والشــيخ عبــدالرحيم 
الشــاذلي، والشــيخ حســنين فــي المنصــورة، وأبــو العبــاس المرســي، واإلمــام البوصــيري فــي 
اإلســـكندرية، والـــذين ُحبـــب إلـــييم المقـــام فـــي مصـــر، فأقـــاموا فييـــا، وُقبـــروا فييـــا؛ فأمســـت 

وليـاء فـي مصـر مراقدىم مزارا لمناس؛ وقد أحصت الدكتورة سـعاد مـاىر أشـير أضـرحة األ
 في كتابيا الماتع "مساجد مصر وأوليا ىا الصالحون".

م منـا بـو ومـات عمـى  -صـمى اهلل عميـو وسـمم-ىو من لقي النبي  قوالصحابي اصطبلحا
وقــد حممــت خمــس نــواٍح أســماء  خمســة مــن الصــحابة تيمنــًا ورفعــا لــذكرىم وتمــك  ،اإلســبلم

  قالنواحي ىي
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 بني سويف(–أويس القرنى )الواسطى 

  سوىاج( -جيينة )أبو بكر الصديق 

  سوىاج( -جيينة )عمر بن الخطاب 

  سوىاج( -جيينة )عثمان بن عفان 

  سوىاج( -جيينة )عمي بن أبي طالب 

ولمــا كانــت الشــيادة فــي ســبيل اهلل أو فــي ســبيل الــوطن مــن أســامى غايــات الموحــدين فــي 
ييد مباشــرة عمــى شــارع أو يطمقــون اســم الشــ -فــي بعــض األحــايين–كــل الممــل؛ فــنن ســكان القــرى 

 وربما ذكروا اسم )شييد( من غير إضافة؛ ومن ذلكق ،ميدان أو م سسة

  الدقيمية(–كفر الشييد )ميت غمر 
 (الشيخ كفر-دسوق ) الشيداء شباس 
 مـروان بـن اهلل عبد قوات التقت ه٘ٙ سنة فيالمنوفية(، –الشيداء ) الشيدا 

 مـروان لخبلفـة المعـارض جحـدم بـن عتبـة بـن الرحمن عبد وقوات الحكم بن
 ذلـك فـي قـتبلىم جحـدم ابـن أنصـار دفـن المعركـة انتيـاء وبعـد الحكـم، بـن

)محمد  "الشيداء مقابر  باسم أىميا بين فاشتير سرسنا؛ قرية بجوار الموضع
  (.٘ٛٔ/ٕ/جٕق قٜٜٗٔرمزي، 

 أسيوط(–منفموط ) الشييد كوم 

اسـم )مسـجد( بنضـافة أو بغيـر ولما كان المسجد بيت كل مـ من؛ فـنن بعـض النـواحي حممـت 
 إضافة؛ ومن ذلكق

 الغربية(–زفتى ) وصيف مسجد 
 المنوفية(–الباجور ) الخضر مسجد منشاة 
 المنوفية(–الباجور ) الخضر مسجد 
 ( أطفـيح مسـجد موسـى– ،)أنشـأ بيـا األفضـل شاىنشـاه  ٘ٔ٘فـي سـنة الجيـزة

)محمــد رمــزي،  بــن أميــر الجيــوش بــدر الجمــالي مســجدا باســم مســجد موســى
  (.ٖٗ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ
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ومن الدالالت الدينية أيضًا كممة المسيد والتى قال فييا صـاحب تـاج العـروس ان المسـيد 
 (. ٙ٘ٔ/ٗ/جٕق قٜٜٗٔ)محمـــد رمـــزي،  كممـــة يعنـــى بيـــا المســـجد فـــى لغـــة أىـــل مصـــر

 (قنا قوص)( والمسيد المنيا- العدوة)المسيد  قوبالوجو القبمى ناحيتان ىما

عرف بو أحوال تزكية النفوس، وتصفية األخبلق وتعمير الظاىر والباطن لنيل عمم تُ التصوف 
أحمـد بـن عمـي الرفـاعي،  :، وحمـل لـواء التصـوف فـي مصـر األقطـاب األربعـةالسعادة األبدية

بـــراىيم الدســـوقي؛ فشـــّيدوا طـــرقيم الرئيســـية األربعـــة  وعبـــد القـــادر الجيبلنـــي، وأحمـــد البـــدوي، وا 
ادىــم وأدعيـتيم. وتوجــد اليـوم طــرق عديـدة جـًدا فــي أنحـاء العــالم ولكنيـا كميــا وأضـافوا إلييـا أور 

الطريقـــة  صـــاحب أبـــي الحســـن الشـــاذلي مســـتمدة مـــن ىـــذه الطـــرق األربعـــة. إضـــافة إلـــى أوراد
ومــن النــواحي  .والتــي تعتبــر أوراده جــزًءا مــن أوراد أى طريقــة صــوفية موجــودة اليــوم الشــاذلية

 الشرقية( –فية )كفر صقر الصو التى تشير لذلكق ناحية 

عمــى نظــام  ،وخانقــاوات، وىــى لفظــة فارســية تعنــي بنــاء دينــي أقــيم ،جمعيــا خوانــق ،الخانقــاه
وىـي بـبل  ،الصحن الذي يحيطو إيوان واحد أو أكثر فبعضيا تضـم بابـاً  واحـدًا وبعضـيا أربـع

ويمحق أحيانًا بو ضـريح أو مدرسـة  ،الجمعة ال تقام فيو صبلة مسجدا مئذنة وببل منبر وتضم
شــغمت الخانقــاه و تُــدرس فــي مدرســة الخانقــاه العمــوم الدينيــة عمــى المــذاىب األربعــة.  ،أو ســبيل

ثـــم اختصـــت بمبـــان ُشـــيدت خصيصـــًا ليـــا تتـــوفر فييـــا شـــروط معينـــة  ،أول األمـــر دورًا ســـكنو
خانقــاه فــي العيــد تغيــر اســم ال .كوجــود قاعــات لمــدرس وأخــرى لمنــوم واإلقامــة وألغــراض أخــرى

العثماني ليصبح " التكية " وُخصت التكايا بالعيد العثماني بأوقاف كثيرة مما جعل الكثير من 
النــاس يــدخمون فــي ىــذه التكايــا والتمتــع بمــا تقدمــو األوقــاف مــن أكــل ولبــاس وخيــرات أخــرى. 

–لخانكة ا) الخانكةومن النواحي التى تشير لذلكق ناحية ، (ٕٕق ٜ٘ٛٔ)كمال الدين سامح، 
 دارا  خانقـاه قـبلوون بـن محمـد الناصـر الممـك أنشـأ ىــٖٕٚ سـنة فـيحيـث  أنـو القميوبيـة(، 
 (.  ٕٖ/ٔ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،   اهلل لعبادة فييا يقيمون لمصوفية

أمــاكن عبــادة لمصــالحين؛ حيــث يختمــون فييــا بعيــدا عــين الريــاء وجمعيــا خــبلوي( الخمــوة )
. ومن النواحي التى تشير لـذلكق وتربية روحية، وممتقى لممريدين قرخنيةىي مدارس وأعين الناس، 

 القميوبية(–طوخ ) سنيرة خموة، و الشرقية(– القمح منياخموة الشعراوي )ناحيةق 

ولمــا كــان الفقــو مــن لــوازم العبــادة فقــد اشــتيرت بعــض النــواحي بعممــاء الشــريعة )الفقيــاء(؛ 
 ومن النواحي التى تشير لذلكق ك العمم؛ فأصبحت قراىم أكثر شيرة بين القرى بذل

 كفر الشيخ(-سيدي سالم ) البحرية الفقياء 
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 كفر الشيخ(-سيدي سالم ) القبمية الفقياء 
 القميوبية(–طوخ ) الفقيا كفر 

حــبس العــين عــن تمميكيــا ألحــد مــن العبــاد " يعنــي ىــو مصــطمح إســبلمي،  الوقــفو 
كالعقــارات والمــزارع  األصــول الثابتــة ويشــمل الوقــف "والتصــدق بالمنفعــة عمــى مصــرف مبــاح

التــــي تبقــــى عينيــــا بعــــد االســــتفادة منيــــا كــــاآلالت الصــــناعية  األصــــول المنقولــــة وغيرىــــا، ويشــــمل
واألسمحة أما التـي تـذىب عينيـا باالسـتفادة منيـا فتعتبـر صـدقة كـالنقود والطعـام وغيرىـا. ويختمـف 

أمـا الوقـف فيسـتمر العـين المحبــوس الوقـف عـن الصـدقة فـي أن الصـدقة ينتيـي عطا ىـا بانفاقيـا، 
 ومن النواحي التى تشير لذلكق .في االنفاق في أوجو الخير حتى بعد الوفاة

  أن أراضــييا كانــت موقوفــة فــي ذاك حيــث المنيــا(، – مــزار بنــي) الوقــفأعطــو
 (.  ٕٔٔ/ٖ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي،   الوقت فاشتيرت باسم أعطو الوقف

  الدقيميـة(، ألن أرضـيا كانـت موقوفـة عمـى األشـراف –تفينا األشراف )ميت غمر
 (.  ٕٗ٘/ٔ/جٕق قٜٜٗٔ)محمد رمزي، 

 :المراجعالمصادر و 
إبـــراىيم موســـى الزقرطـــي، أســـس األســـماء الجغرافيـــة، المركـــز الجغرافـــي الممكـــي األردنـــي، عمـــان، 

ٜٜٔٚ. 
معانييــا.. دراســة لغويــة، منشــورات الجامعــة أنــيس فريحــة، أســماء المــدن والقــرى المبنانيــة وتفســير 

 .ٜٙ٘ٔاألمريكية، بيروت، 
ىــــ(، اإلشـــارات إلـــى أمـــاكن الزيـــارات، مخطـــوط، مكتبـــة  ٓٓٓٔالحـــوراني )عثمـــان بـــن أحمـــد، ت 
 ، التصنيفق تاريخ سورياٚ/ٖٚٚٔف  ٜٜٓ٘جامعة الممك سعود، برقم 

 العمم لممبليين، بيروت.، األعبلم، الطبعة السادسة، دار (ٜٗٛٔ) خير الدين الزركمي
 –، مساجد مصر وأوليا ىا الصـالحون، المجمـس األعمـى لمشـئون اإلسـبلمية (ٖٜٛٔ) سعاد ماىر

 .وزارة األوقاف، القاىرة
ســمطان المعــاني، أســماء المواقــع الجغرافيــة فــي محافظــة الكــرك.. دراســة اشــتقاقية ودالليــة، جامعــة 

 .ٜٜٗٔم تو، م تو، 
مصر الجغرافية فـى العيـد الفرعـونى، مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة ، أقسام (ٜٗٗٔ) سميم حسن

 والنشر، القاىرة.
، التــــراث المعمــــارى فــــى مصــــر، دار النيضــــة العربيــــة لمطباعــــة والنشــــر، (ٜٗٛٔ) صــــالح لمعــــى

 بيروت.
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 ، دور الصعيد فى مصر العثمانية، دار المعارف، اإلسكندرية.(ٜٗٛٔ) صبلح أحمد ىريدى
تنمــــيط وتخطــــيط المســــتوطنات الريفيــــة، مكتبــــة النيضــــة  (،ٖٜٛٔ) عيســــىصــــبلح عبــــد الجــــابر 

 المصرية، القاىرة.
ــــة ٓٗٔالجغرافيــــا والــــدين، سمســــمة رســــائل جغرافيــــة، رقــــم ، (ٕٜٜٔ) عبــــد العزيــــز كامــــل ، الجمعي

 الجغرافية الكويتية، الكويت، يناير.
  -ل القـــرن العشـــرين ، التطـــور اإلدارى لـــدلتا النيـــل خـــبل(ٜٜٙٔ) عبـــد العظـــيم أحمـــد عبـــد العظـــيم

 .دراسة جغرافية، رسالة ماجستير كمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية
 ، الشيعة.. كفٌر أم إيماٌن؟، مكتبة اإلسراء، اإلسكندرية.(ٕٙٓٓ) عبد العظيم أحمد عبد العظيم

، مراقـــد خل البيـــت فـــي مدينـــة القـــاىرة.. دراســـة جغرافيـــة، (ٕٓٔٓ) عبـــد العظـــيم أحمـــد عبـــد العظـــيم
ر "الســــياحة العربيــــة فــــي عــــالم متغيــــر"، قســــم الجغرافيــــا، كميــــة اآلداب ـ جامعــــة مــــ تم

 (ٕٖٚ-ٖٕٖ)ص ،اإلسكندرية، يوليو
، الخطـــط التوفيقيـــة الجديـــدة لمصـــر، الييئـــة العامـــة (ٜٜٗٔ) م(ٖٜٛٔىــــ/ٖٔٔٔعمـــي مبـــارك )ت

 لمكتاب، القاىرة.
لمكتـاب،  العامـة المصـرية مصـر، الييئـة فـي اإلسـبلمية ، العمـارة(ٜ٘ٛٔ) سـامح الـدين كمـال

 .القاىرة
، مــنيج كتابــة التــاريخ اإلســبلمى حتــى نيايــة القــرن  (ٜٙٛٔ) محمــد بــن صــامل العميــانى الســممى

 الثالث اليجرى، دار طيبة لمنشر والتوزيع، الرياض.
، فـــى جغرافيـــة الريـــف، دار المعرفـــة الجامعيـــة، (ٜٜٔٔ) محمـــد خمـــيس الزوكـــة، نـــوال فـــ اد حامـــد

 .اإلسكندرية
، القــاموس الجغرافــى لمــببلد المصــرية مــن عيــد قــدماء المصــريين إلــى ســنة (ٜٜٗٔ) حمــد رمــزىم

 ، أربعة أجزاء فى قسمين وفيرس، الييئة المصرية العامة لمكتاب.ٜ٘ٗٔ
، عمـائر مدينـة فـوة فـى العصـر العثمـانى، رسـالة دكتـوراه، كميــة (ٜٜٔٔ) محمـد عبـد العزيـز السـيد

 .اآلداب، جامعة القاىرة
، أســـماء األمـــاكن فـــى المممكـــة العربيـــة الســـعودية.. دراســـة فـــى (ٕٜٜٔ) محمـــود محمـــدينمحمـــد 

 .، الرياضٔالداللة وأنماط االشتقاق، ط
تقسـيم اإلداري لممحافظـات دليـل ال(، ٕٙٓٓمركز المعمومات ودعـم اتخـاذ القـرار بمجمـس الـوزراء )
 حتى مستوى الشياخة والقرية، القاىرة، يونيو.

، مصــــر مـــن اإلســـكندر األكبــــر إلـــى الفـــتح العربــــى، مكتبـــة األنجمــــو (ٜ٘ٛٔ) مصـــطفى العبـــادى
 .المصرية، القاىرة
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، الموالـــد فــى مصـــر، تحقيـــق وترجمــة د. عبـــد الوىـــاب بكــر، الييئـــة المصـــرية (ٜٜٛٔ) مكفرســون
 العامة لمكتاب، القاىرة.
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