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 مقدمة: 

ُتعَّد المعبودة شنتيت إحدى المعبودات المصرية القديمة التي لم تكن معروفة بشكٍل كبيٍر في 
مجمع اآللهة المصرية، ويهدف موضوع هذا البحث إماطة اللثام عن األلقاب والتعبيرات التي إرتبطت 

ظهار أهميت ها عبر العصور التاريخية حتى نهاية العصرين اليوناني بالمعبودة شنتيت ومحاولة تفسيرها وا 
والروماني، وقد تم استعراض األلقاب والتعبيرات التي تقلدتها المعبودة شنتيت عبر العصور التاريخية 
واللغوية وذلك بقصد المحاولة الُمتأنية للخروج بتفسيٍر واضٍح لتلك األلقاب والتعبيرات اللغوية من منظور 

المصرية القديمة والتي تواتر ذكرها من خالل المصادر والشواهد األثرية وذلك من أجل تبيان الُمعتقدات 
ن المناقشة والخالف ما زال دورها الملموس والمهم في الحضارة المصرية القديمة . وتجدر اإلشارة إلى أ

 Sntytموجودًا حول أصل )إشتقاق( كلمة شنتيت، فمن خالل نصين في معبد دندرة وردت بأنها )

Sn i3wt n dmD  ،شنتيت التي تحيط التاللSntyt Sn i3wt n t3  شنتيت التي

 ، قد اشتق من الفعل  Sntyt(، وهذان النصان يؤكدان أن اسم تحيط تالل األرض
Sni لذي يعني "طوق، أحاط بــ"وا(i) إال أن ،Sn  التي تعني أيضًا "تحمي عن طريق اإلحاطة" كانت

والذي يعني  Sni . كما يمكن القول أنها قد اشتُقت من الفعل(ii)مستخدمة هنا بقصد الجناس
يس ، وتكون هي التي تعاني أو تكابد، وهنا تصبح صورة من صور المعبودة إيز (iii)"يعاني، يكابد، يقاسي"

 .(iv)وحدادها علي زوجها الفقيد أوزير، وُيصبح اسم شنتيت هنا اسم بسيط عام يصف األرملة
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