
است ی الميع معروف پادشاه  ناکيشوش نيا کي کوت به متعلق اليدان شوشی  کنون شکلی هرم مقبرهً   
 

 اين مطلب جالب در مقاله تابوت از دايرهٌ المعارف اسالم در مبحث  تابوت نقل شده است: 

در شوش بسيار مورد احترام بود و اهل کتاب آن را در مجامع خود برده ، گاه با   دانيال نبی" مقارن ورود اسالم به ايران ، تابوت  
، ١توسل به آن ، طلب باران می کردند. ابوموسی اشعری اين تابوت را به همراه استخوانهای دانيال (و به گزارش ابن کثير، ج 

). ٢۵۵؛ ابن حوقل ، ص ٩٢: پيکر سالم دانيال ) در نهر شوش دفن کرد (اصطخری ، ص  ٣٨ ٣٧، ص ٢جزء   

) مردم شوش و شوشتر برای تصاحب اين تابوت ، با هم اختالف داشتند."    ۴١٧به گفتة مقدسی (ص    

  شهر شوشکه نامش با يک پادشاه معروف عيالمی بوده است  تابوت زريناين بدان معنی است که جنگ بر سر                     
شبان/خدای مردم شوش حمايت  (کسی که از جانب کوتيک اين شوشيناک پيوند داشته است واز ميان پادشاهان معروف عيالمی نام 

به نزديکترين نام که در  طی نيمه دوم سدهً بيست و دوم پيش از ميالد حکومت نموده)  پوزور اين شوشيناکبه اکدی  ،ميشود
) است . خدايی مردم شوش  داور( شوش دانيال   

شکل شوش دانيال به جای ويرانهً زيگورات شده آن بنا شده است. آوازه و شهرت اين پادشاه  در    مقبرهً هرمیلذا مسلم می نمايد که  
  تقديمرا با وی سنجيده اند چه طبق اسطوره شاهنامه پدر فريدون/کورش را کورش/ فريدون عهد هخامنشيان به قدری بوده است که 

  شين پی ايش هوکيعنی  کوتيک اين شوشيناک های ضحاک (مردوک) نمودند و مسلم می نمايد که اين از معنی لفظی نام  پدر مار
است) بر خاسته است.  به مار اهدا شده(يعنی کسی که   

از اينجاست که   می دانيم که کورش در آغاز در همين سرزمين انشان (سرزمين اين شوشيناک، شوش) فرمانروايی می نموده است. 
  دانيال نبیناميده اند. خود نام شبان خدا  وقوچ مرد خدا   ومنجی و ارميا و اشعيا   دانيال نبیرا در کتابهای  کورش سومدر تورات 

(لفظاً يعنی قوچ   کورشتورات هم که در همان اوان فتح بابل توسط کورش در بابل به پيروزی ميرسد در اساس اشاره به خود 
(يعنی کسی که از جانب   کوتيک اين شوشيناک(سنخنور) فاتح اصلی بابل و همچنين   گائوبرياسکوهی) و وزير و سردار او 

 شبان/خدا مردم شوش حمايت ميشود) می باشد. 

در کتاب دانيال که پيشگوييهايی است که بعداً به  شکل ايماء و اشاره از روی اخبار تاريخی و اساطيری قديمی ساخته و پرداخته  
وزير جنگ سياس کورش با گوشهای بريده    گبرياس/ دانيالشده اند. ضمن روايات اساطيری که در قديم نزد يونانيان هم شايع بوده 

گوش= مغ) از اردوی کورش به درون حصار شهر بابل نزد بابليها پناه می برد و با اين ترفند دروازه دژ  (=در اصل اشاره به نام م
را بر روی سپاهيان کورش در خارج حصار باز می نمايد. در تعبير رؤياهای پادشاه بابل توسط دانيال از دولتهای بابل و پارس و  

توتمی آنها  يعنی شير (يا ببر= بوری اوستا) ، پلنگ (= پارس)، خرس   اشکانی و يونان/روم به ترتيب تحت نام چهار جانور
                                                   (=ارشک) و جانور هولناک (گرگ) يا وحش ده شاخ (مملکت ده سوی) نام برده شده است.
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بقعهً دانيال نبی در شهر شوش                                      

  

کهالن  مفرد  جواد   
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