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[1.131.1] Ξέρω που οι Πέρσες έχουν τα ακόλουθα έθιμα: Δεν το έχουνε συνήθεια να
φτιάχνουν και να στήνουνε αγάλματα και ναούς και βωμούς· αντίθετα όσους κάνουν
τέτοια τους έχουν για μωρούς, κατά την γνώμη μου επειδή δεν πίστεψαν ποτέ τούς
θεούς με ανθρώπινη μορφή, όπως λ.χ. οι Έλληνες.
[1.131.2] Οι ίδιοι συνηθίζουν να ανεβαίνουν στα ψηλά βουνά και εκεί να προσφέρουν
θυσίες στο Δία, αποκαλώντας Δία όλον τον ουράνιο θόλο. Κάνουν ακόμη θυσίες στον
ήλιο και στη σελήνη, στη γη και στη φωτιά, στο νερό και στους ανέμους.
[1.131.3] Σ᾽ αυτούς μονάχα τους θεούς θυσιάζουν από παλιά· αργότερα έμαθαν να
θυσιάζουν και στην Ουρανία Αφροδίτη — κι αυτό το πήραν από τους Ασσυρίους και
τους Άραβες. Οι Ασσύριοι ονομάζουν την Αφροδίτη Μύλιττα, οι Αράβιοι Αλιλάτ, οι
Πέρσες
Μίτρα.
[1.132.1] Ο τρόπος που οι Πέρσες θυσιάζουν στους παραπάνω θεούς είναι ο
ακόλουθος: Δεν κάνουνε βωμούς, ούτε κι ανάβουν φωτιές από πάνω προκειμένου να
θυσιάσουν· δεν κάνουνε σπονδές, ούτε χρησιμοποιούν αυλό, ούτε στεφάνια ούτε
κριθάρια. Όταν κάποιος θέλει να θυσιάσει στον ένα ή τον άλλο θεό, οδηγεί το ζώο του
σ᾽ ένα χώρο καθαρό και επικαλείται το θεό, έχοντας στεφανώσει την τιάρα του κυρίως
με μυρτιά.
[1.132.2] Δεν επιτρέπεται αυτός που θυσιάζει να εύχεται αποκλειστικά και μόνον για
τον εαυτό του, για να του δώσει ο θεός αγαθά· αλλά προσεύχεται για το καλό όλων των
Περσών και για του βασιλιά, αφού μέσα σ᾽ όλους τους Πέρσες συμπεριλαμβάνεται κι
αυτός. Κι όταν κόψει το σφάγιο σε κομμάτια και βράσει τα κρέατα, στρώνει από κάτω
χόρτο τρυφερό, κυρίως τριφύλλι, κι από πάνω βάζει όλα τα κρέατα.
[1.132.3] Μετά από αυτή την τακτοποίηση, ένας μάγος, που είναι εκεί παρών, ψάλλει
τη θεογονία· τέτοιο, όπως λένε οι ίδιοι, είναι το περιεχόμενο του άσματος. Χωρίς να
παραστέκεται ένας μάγος, δεν επιτρέπεται σ᾽ αυτούς να κάνουνε θυσία. Ύστερα, αυτός
που κάνει τη θυσία, περιμένει για λίγο· μετά παίρνει τα κρέατα μαζί του και τα
χρησιμοποιεί κατά τη θέλησή του.
Από τη μονογραφία του Μ. Λοϊζου, Η αρχαία Ελλάδα και οι ανατολικοί λαοί
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ - Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΥΡΟΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΒΑΒΥΛΩΝΑ (539 π.Χ.)

Είμαι ο Κύρος, βασιλεύς του Κόσμου, μέγας βασιλεύς, νόμιμος βασιλεύς, βασιλεύς της
Βαβυλώνας, βασιλεύς της Σουμερίας και της Ακκαδίας, βασιλεύς των τεσσάρων άκρων
[της γης], γιος του Καμβύση [Α'], του μεγάλου βασιλέως, βασιλέως της Ανσάν, εγγονός
του Κύρου [Α'],του μεγάλου βασιλέως, βασιλέως της Ανσάν, απογόνου του Τεΐσπη,
μεγάλου βασιλέως, βασιλέως της Ανσάν, από οικογένεια [που] πάντα [ασκούσε]
βασιλεία, της οποίας την διακυβέρνηση αγαπούν ο Βελ και ο Νεβώ, που [τον Κύρο]
θέλουν [οι θεοί] ως βασιλέα για να ευχαριστήσει τις καρδιές τους. […] Ο Μαρδούκ
(θεός των Βαβυλωνίων) ο μέγας κύριος, ευχαριστήθηκε πολύ με τις πράξεις μου και
έστειλε τις ευλογίες του σε μένα, τον Κύρο, τον βασιλέα που τον λατρεύει, στον
Καμβύση, τον γιο μου, βλαστό των λαγόνων [μου], καθώς και σε όλο τον στρατό μου,
και όλοι [επαινέσαμε] τον μεγάλο [θεό] περιχαρείς, στεκόμενοι μπροστά του εν ειρήνη
..
(Ο Νεβώ (Nebo) ή Ναβού ήταν ασσυροβαβυλωνιακή θεότητα, γιος του Μαρδούκ, και
θεωρούνταν θεός της γραφής και της σοφίας. Το "κύριος" με την έννοια που έχει η
λέξη στην Αγία Γραφή όταν αναφέρεται στον Θεό τον Κύριο)
ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ - ΞΕΡΞΗΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Ο Αούρα Μάσδα είναι ο μεγάλος θεός που [μας] έδωσε αυτήν την Γη, που [μας] έδωσε
αυτόν τον Ουρανό, που [μας] έδωσε την Ανθρωπότητα που έδωσε στους πιστούς του
ευημερία, που έκανε τον Ξέρξη βασιλέα, [να κυβερνήσει] το πλήθος [ως] μόνος
βασιλεύς, να δίνει μόνος διαταγές στους άλλους [βασιλείς]. […] Λέει ο βασιλεύς
Ξέρξης: Αυτές είναι οι χώρες --μαζί με την Περσία-- στις οποίες είμαι βασιλεύς υπό την
"σκιά" [προστασία] του Αούρα Μάσδα, στις οποίες ασκώ εξουσία, οι οποίες φέρνουν
τους φόρους υποτελείας σε μένα --οτιδήποτε τις διατάξω, αυτό πράττουν και τηρούν
τους νόμους μου […] Λέει ο βασιλεύς Ξέρξης: Αφού έγινα βασιλεύς, υπήρχαν [μερικές]
ανάμεσα σ’ αυτές τις χώρες [τα ονόματα των οποίων] αναγράφονται παραπάνω, που
επαναστάτησαν [αλλά] συνέτριψα αυτές τις χώρες, αφού ο Αούρα Μάσδα με
υποστήριξε, υπό την "σκιά" [προστασία] του Αούρα Μάσδα, και τις επανέφερα στο
[προηγούμενο πολιτικό] καθεστώς. Επιπλέον, υπήρχαν ανάμεσα σ’ αυτές τις χώρες,
[μερικές] οι οποίες διοργάνωναν [θρησκευτικές] τελετές στον Θεό του Κακού, αλλά
υπό την "σκιά" [προστασία] του Αούρα Μάσδα ξερίζωσα [κατέστρεψα] αυτούς τους
ναούς του Θεού του Κακού και διακήρυξα [τα κάτωθι]: "Απαγορεύεται να
διοργανώνετε [θρησκευτικές] τελετές στον Θεό του Κακού [από εδώ και στο εξής]!"
Όπου προηγουμένως διοργανώνονταν [θρησκευτικές] τελετές στον Θεό του Κακού,
εγώ, ο ίδιος, διοργάνωσα [θρησκευτική] τελετή στον Αούρα Μάσδα και στην κοσμική
τάξη [arta] ευλαβώς. [...]
Λέει ο βασιλεύς Ξέρξης: Είθε ο Αούρα Μάσδα να προστατεύει εμένα, την οικογένειά
μου, και αυτές τις χώρες από κάθε κακό. Αυτό ζητώ από τον Αούρα Μάσδα και είθε ο
Αούρα Μάσδα να μου το δώσει.
Απόσπασμα γάθας
Θα μιλήσω γι’ αυτό που ο Μάσδα Αούρα (Η λέξη "Αούρα" σημαίνει Κύριος με την
έννοια που δίνεται και στην Αγία Γραφή), ο παντογνώστης, αποκάλυψε πρώτα σε μένα
σ’ αυτή τη ζωή. Εκείνοι από ’σας που δεν εφαρμόζουν αυτόν τον λόγο [του Αούρα
Μάσδα], όπως τον σκέφτομαι και εκστομίζω, σ’ αυτούς θα πέσει συμφορά στο τέλος
της ζωής [...] Θα μιλήσω γι’ αυτό που ο Ευσεβέστατος κήρυξε σε μένα ως τον λόγο τον
καλύτερο να υπακούουν οι θνητοί: αυτός, ο Μάσδα Αούρα [είπε], "Αυτοί που κατά την

επιταγή μου προσφέρουν υποταγή σ’ αυτόν [τον Ζαρατούστρα], όλοι θα κερδίσουν
Ευημερία και Αθανασία από τις πράξεις του Καλού Πνεύματος" [...] Στην Αθανασία, η
ψυχή του ενάρετου θα είναι χαρούμενη, Αιώνια θα είναι τα μαρτύρια των Ψευτών
[Αμαρτωλών, δηλαδή Αρίμαν].
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Δ. Κυρτάτας, Επάνω σε μια χάλκινη πλάκα ήταν χαραγμένος ο χάρτης όλης της
γης (αποσπάσματα από το άρθρο)
https://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_026.html?prev=true

[...] «Παρά τον υψηλό τους πολιτισμό, οι Πέρσες δεν συνέταξαν ιστορικά
αφηγήματα, όπως ο Ηρόδοτος. Η ανεξάρτητη έρευνα, η διασταύρωση στοιχείων και
η διατύπωση προσωπικής γνώμης ήταν πέρα από τις ανάγκες και τη λογική τους.
Ωστόσο, σε μνημειακές επιγραφές, σκαλισμένες πάνω σε επιβλητικούς βράχους, οι
βασιλείς τους κατέγραφαν, στις διάφορες γλώσσες της αυτοκρατορίας, τα λαμπρά
τους κατορθώματα. Απαριθμούσαν τους λαούς που κυβερνούσαν, τη σκληρότητα με
την οποία αντιμετώπιζαν τους εχθρούς τους και τις ευεργεσίες που πρόσφεραν στους
πιστούς υπηκόους τους.[…]
Ήδη ο Κύρος είχε ισχυριστεί ότι τις χώρες που κυβερνούσε τις είχαν παραδώσει
στα χέρια του οι μεγάλοι θεοί και ότι αυτός με τη σειρά του είχε καταστήσει τη γη
μια ειρηνική κατοικία. Ο Δαρείος επανέλαβε τον ίδιο συλλογισμό. «Εγώ είμαι ο
βασιλιάς», δήλωσε με αυτοπεποίθηση. «Με την προστασία του (θεού) Αχούρα Μάζντα
επέβαλα την τάξη και ό,τι πρόσταξα έγινε σύμφωνα με τη θέλησή μου». Η θέλησή του
ήταν να τιθασευτούν οι έχθρες ανάμεσα στις διάφορες χώρες και να σταματήσει ο
αλληλοσπαραγμός. «Αγαπώ ό,τι είναι δίκαιο, και μισώ ό,τι είναι άδικο», διακήρυξε ο
βασιλιάς. «Ποτέ δεν επέτρεψα να βλάψει ο ταπεινός τον άρχοντα ή ο άρχοντας τον
ταπεινό […] Μέσα μου δεν υπάρχει οργή, και όποιον είναι οργισμένος τον συγκρατώ.
Όποιον βλάπτει τους άλλους τον τιμωρώ, ανάλογα με τη βλάβη που προκάλεσε. Ποτέ
δεν άφησα ατιμώρητο όποιον αμάρτησε. Ποτέ δεν εμπιστεύτηκα ούτε μια λέξη όποιου
δεν σέβεται την αλήθεια».
Ο Δαρείος ήξερε ότι οι Πέρσες θα επαινούσαν τα λόγια του. Όπως επιβεβαιώνει
άλλωστε και ο Ηρόδοτος, όλοι τους είχαν πάθος με την αλήθεια. Εκτός από την
ανδρεία στη μάχη, έστρεφαν το ενδιαφέρον τους στα παιδιά τους, στα οποία δίδασκαν
τρία πράγματα: ἱππεύειν, τοξεύειν και ἀληθίζεσθαι. Ως μεγαλύτερη απρέπεια
θεωρούσαν το ψεύδος. […]
Η Περσική Αυτοκρατορία ήταν ένα μωσαϊκό λαών και πολιτισμών, με πολλές
γλώσσες, πολλά διαφορετικά ήθη και πολλούς θεούς. Σύμφωνα με την κατεύθυνση
που έδωσε ο Κύρος, όλοι οι πολιτισμοί γίνονταν πλήρως σεβαστοί. Οι βασιλικές
αναφορές και τα διατάγματα εκδίδονταν σε όλες τις βασικές γλώσσες, ενώ οι
επίσημες επιγραφές ήταν συχνά δίγλωσσες και τρίγλωσσες. Οι Πέρσες βασιλείς
τιμούσαν, πρώτο και καλύτερο, τον μεγάλο Αχούρα Μάζντα, που στη γλώσσα τους
σήμαινε τον Κύριο Σοφό και τον οποίο οι Έλληνες αποκαλούσαν Ωρομάσδη, αλλά

έδειχναν τον σεβασμό τους και προς τους άλλους θεούς, τους περσικούς και τους
τοπικούς. Στη δημόσια λατρεία ιδιαίτερη θέση κατείχαν ιερείς που αποκαλούνταν
«μάγοι». (Η θρησκεία των Περσών έγινε αργότερα γνωστή ως ζωροαστρισμός.) Η
θρησκευτική ελευθερία υπήρξε ένας από τους κύριους άξονες της βασιλικής
πολιτικής. Πρώτοι το κατανόησαν αυτό οι τοπικοί ιερείς, που αναβαθμίστηκαν και
ανέλαβαν να πείσουν τους κατακτημένους λαούς ότι η περσική κυριαρχία ήταν
ευεργετική· απόδειξη, η επισκευή κατεστραμμένων ναών και η οικοδόμηση νέων.
Πολλοί λαοί δίνουν την εντύπωση ότι ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην περσική
διακυβέρνηση. Χαιρέτισαν τη γενική ειρήνη και αναθάρρησαν με τη μεγαλοπρέπεια
των θρησκευτικών τελετών. Αν πιστέψουμε τον Κύρο, οι κάτοικοι της Βαβυλώνας
τον υποδέχθηκαν ως λυτρωτή. Οι προηγούμενοι βασιλείς είχαν συγκεντρώσει στην
πόλη τους τα αγάλματα πολλών ξένων θεών, είτε για να τα προστατέψουν είτε για να
προστατευτούν οι ίδιοι με αυτά. Έτσι όμως οι επιχώριοι θεοί, πάνω από όλους ο
Μαρδούκ (τον οποίο οι Έλληνες αποκαλούσαν Βήλο και τον ταύτιζαν με τον Δία),
είχαν υποβαθμιστεί και προσβληθεί. Μια από τις πρώτες έγνοιες του Κύρου ήταν να
αποστείλει και πάλι τα θεϊκά αγάλματα στους τόπους λατρείας τους και να τα
αποκαταστήσει στους ανακαινισμένους τους ναούς. Μέσα στη Βαβυλώνα ο
παραμελημένος Μαρδούκ γνώρισε και πάλι τιμές.
Για την αντίδραση των Εβραίων στην περσική κατάκτηση δεν είναι αναγκαία η
προσφυγή στην περσική προπαγάνδα. Από το 587 πολλοί ζούσαν εξόριστοι στη
Βαβυλώνα, όπου τους είχε σύρει ο Βαβυλώνιος βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, έχοντας
πρώτα καταστρέψει τον Ναό του Σολομώντα. Ο Κύρος τούς έδωσε την άδεια να
επιστρέψουν και χρηματοδότησε την οικοδόμηση νέου Ναού. Επιπλέον, επέστρεψε
τα ιερά σκεύη που είχαν αφαιρεθεί ως λάφυρα πολέμου. Ένας από τους μεγάλους
Εβραίους προφήτες έφτασε να δοξάσει τον Κύρο, όχι μόνο ως απελευθερωτή, αλλά
και ως μεσσία, που θα ποιμάνει τον λαό του Θεού. Η ανοικοδόμηση του Ναού
ολοκληρώθηκε την εποχή του Δαρείου, που συνέχισε τη θρησκευτική πολιτική του
Κύρου και του Καμβύση. Την εύνοια που έδειξε ο Δαρείος στους θεούς της
Αιγύπτου, και μάλιστα στον ιερό Άπη, την τίμησε ιδιαίτερα και το αιγυπτιακό
ιερατείο. […]
Ο Κύρος κατάφερε να ενώσει τις φυλές των Περσών (559-550) υπό την διοίκησή
του και να θέσει υπό την κυριαρχία του όλη την Μηδία».
Μ. Λοϊζος, Η αρχαία Ελλάδα και οι ανατολικοί λαοί (αποσπάσματα από το βιβλίο)
Ζωροαστρισμός: Η περσική Θρησκεία
«Η περσική θρησκεία έλαβε το όνομά της από τον προφήτη της Ζωροάστρη ή
Ζαρατούστρα στα Περσικά. Ο Ζωροάστρης παραμένει ακόμη και σήμερα ένα
σκοτεινό πρόσωπο για την Ιστορία. Κάποιες ενδείξεις υποδεικνύουν το πρώτο μισό
του ΣΤ' αιώνα π.Χ. ως την εποχή που έζησε και δίδαξε, παρ’ ότι τίποτα δεν έχει
αποδειχθεί ως βέβαιο. Η κύρια πηγή πληροφοριών για τον Ζωροαστρισμό είναι το
ιερό βιβλίο Αβέστα, που γράφηκε τον Γ' αιώνα μ.Χ. από τους Ζωροαστριστές της
εποχής. Το κείμενο του ιερού βιβλίου γίνεται δύσκολα κατανοητό γιατί περιέχει
πολλές δυσνόητες λέξεις. Οι πρώτοι δεκαπέντε ύμνοι ή γάθας (gathas), που μάλλον

έχουν συντεθεί την εποχή που έζησε ο προφήτης ή ίσως και από τον ίδιο,
περιγράφουν τους διωγμούς που υπέστη ο Ζωροάστρης και το καταφύγιο που βρήκε
τελικά στην αυλή του άρχοντα Βιστάσπα (Vishtaspa). Το υπόλοιπο βιβλίο περιέχει
την διδαχή του προφήτη, όπως τον ενέπνευσε ο θεός Αούρα Μάσδα ή Ωρμάζδ στα
νεοπερσικά (Ahura Mazda ή Ormazd).
Σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του Ζωροαστρισμού, ο κόσμος συγκλονίζεται από
την αδιάκοπη πάλη ανάμεσα στις δυνάμεις του Καλού, με επικεφαλής τον θεό Αούρα
Μάσδα, και στις δυνάμεις του Κακού, με αρχηγό τον θεό Αγγρομαίνυο ή Αρίμαν στα
νεοπερσικά (Angra Mainyu ή Ahriman). Εικάζεται μάλιστα ότι ο Αρίμαν υπήρξε το
πρότυπο για τον Σατανά των Ιουδαίων.
Οι οπαδοί της περσικής θρησκείας πίστευαν ότι η Ιστορία της Ανθρωπότητας
χωριζόταν σε τρεις φάσεις: στην χρυσή εποχή του Καλού και της Ευημερίας, στην
φάση της διαπάλης μεταξύ των δυνάμεων του Καλού και του Κακού, και στην εποχή
της εμφανίσεως του Ζωροάστρη. Ο Ζωροάστρης είχε βοηθήσει στην επικράτηση των
δυνάμεων του Καλού και στην αυγή μιας νέας χρυσής εποχής. Κατά τον
Ζωροαστρισμό, αναμενόταν ανάσταση νεκρών και Ημέρα της Κρίσεως, οπότε
ορισμένοι μόνο άνθρωποι θα κρίνονταν άξιοι για τον Παράδεισο (περσική λέξη). Οι
ιερείς της περσικής θρησκείας, που κατά πάσα πιθανότητα διαφωνούσαν την εποχή
του Ζωροάστρη με τις θρησκευτικές του απόψεις, ήταν οι Μάγοι που αναφέρονται
και στην Αγία Γραφή.
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο Ζωροαστρισμός επηρέασε
κυρίως τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό αλλά υπάρχει περίπτωση να είχε
απασχολήσει και τον Πλάτωνα. Εάν αυτό το τελευταίο αποδειχθεί μετά
βεβαιότητας, δείχνει την, μικρή έστω, επίδραση των φιλοσοφικών απόψεων της
Αρχαίας Εγγύς Ανατολής στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Στις
μέρες μας, η εξάπλωση του Μουσουλμανισμού έχει περιορίσει τον Ζωροαστρισμό
κυρίως στην Ινδία».
Μαρία Ευθυμίου, Παγκόσμια Ιστορία 2 – Ο άνθρωπος απέναντι στο θείο
Διαλέξεις του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κρήτης “Mathesis”
https://mathesis.cup.gr/assets/courseware/cdcc4cdb01fb08070d2204b8e13808e8/assetv1:History+Hist3.2+2017_T2+type@asset+block/WH2_Illustrated_by_Paronymius.pdf

Απομαγνητοφώνηση των παραδόσεων της διδάσκουσας, στο τμήμα που αναφέρεται
στη θρησκεία και τα έθιμα των Περσών.

ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ
Ηροδότου, Ιστορίαι
[1.140.1] Αυτά που είπα για τους Πέρσες, τα λέω με βεβαιότητα, γιατί τα ξέρω· τα
παρακάτω σχετικά με τους νεκρούς τους, λέγονται όχι πολύ ξεκάθαρα, γιατί αποτελούνε
μυστικά: Δηλαδή το νεκρό σώμα ενός Πέρση δεν το θάβουν πρωτύτερα, πριν το
σπαράξουν σκυλιά και όρνια. [1.140.2] Για τους μάγους ξέρω καλά ότι κάνουν αυτό
που λέω· γιατί το κάνουν φανερά.
https://www.youtube.com/watch?v=hl9QgeHdKYk
Εκπαιδευτικό βίντεο για τον ζωροαστρισμό, animation. Αναφορά στα ταφικά έθιμα
από το 8-10 λεπτό

Σ.σ. Δυστυχώς, παρά την ενδελεχή έρευνα, δεν κατόρθωσα να βρω υλικό
κατάλληλο για το πρόγραμμά μας, ούτε καν κείμενο στα ελληνικά. Ούτε καν ο
Ηρόδοτος δεν αναφέρει κάτι πέρα από το πολύ φειδωλό απόσπασμα που παραθέτω
εδώ. Οπότε, κάνω μια μικρή περίληψη από τα άρθρα που διάβασα για τα ταφικά
έθιμα των αρχαίων Περσών.
Όταν κάποιος πέθαινε, οι συγγενείς έπλεναν το σώμα του και το έντυναν με λευκά
ενδύματα. Στη συνέχεια, το τοποθετούσαν σε μια λίθινη κατασκευή στο κέντρο του
σπιτιού του. Η περιοχή αυτή θεωρούνταν μολυσμένη για πολλές μέρες. Έφερναν ένα
σκυλί για να διώξει τα κακά πνεύματα γύρω από τον νεκρό με τα γαβγίσματά του.
Θεωρούσαν πως τα σκυλιά είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στις δυνάμεις του
Κακού, γιατί βλέπουν όσα δεν βλέπουν οι άνθρωποι, και με τα γαβγίσματά τους
τρέπουν σε φυγή το Κακό. Οι συγγενείς του νεκρού περνούσαν τις πρώτες τρεις
μέρες μετά τον θάνατό του με νηστεία και προσευχή (πρβλ. τα δικά μας τρίμερα).
Στον Ζωροαστρισμό, η ουσία του οποίου είναι η αιώνια πάλη του Καλού ενάντια
στο Κακό, η ζωή είναι το Καλό και ο θάνατος το Κακό. Συνεπώς, αντιμετώπιζαν τα
νεκρά σώματα σαν μολυσμένα. Η γη ήταν ιερή, γι’ αυτό και δεν επιτρεπόταν η ταφή,
για να μη μολυνθεί η γη. Σε περίπτωση ταφής, η περιοχή θεωρούνταν μολυσμένη για
πενήντα χρόνια. Τοποθετούσαν τους νεκρούς σε επίπεδους βράχους για να μην
ακουμπήσουν στη γη, μέσα σε ειδικές κατασκευές με μορφή χτιστού κυκλικού
περιβόλου, άδειου εσωτερικά. Εκεί, τα άγρια πουλιά κατέτρωγαν τις σάρκες και αυτό
θεωρούνταν ως η τελευταία καλή πράξη του νεκρού. Στη συνέχεια, μάζευαν τα
καθαρά οστά και τα τοποθετούσαν μέσα σε ένα βαθύ αγγείο ή μια τεφροδόχο.
Ωστόσο, από την εποχή του Κύρου του Α΄ και την ίδρυση της περσικής
αυτοκρατορίας, οι βασιλείς και οι άρχοντες λάξευαν μνημειακούς τάφους μέσα στον
βράχο και εκεί τοποθετούσαν τον νεκρό. Οι τάφοι αυτοί ήταν καλυμμένοι με
επιγραφές και ανάγλυφες παραστάσεις που εξιστορούσαν τα κατορθώματα του
νεκρού, και ως πολιτική προπαγάνδα και ως απόδειξη ότι ο νεκρός υπηρέτησε το
Καλό και θα πάει στον Παράδεισο (περσική λέξη).

Πύργος της Σιωπής, στο σημερινό Ιράν

Οι τάφοι των Περσών βασιλέων, κοντά στην Περσέπολη

