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Inleiding 

In deze bachelorscriptie ter afsluiting van de studie taal- en cultuurstudies met als hoofdrichting 

religie en cultuur, richt ik mij op een kleine bevolkingsgroep in India; de parsi’s. Deze parsi’s hangen 

een eeuwenoud Perzisch geloof aan dat waarschijnlijk het eerste monotheïstische, dualistische en 

eschatologische geloof ooit is geweest. Dit Zoroastrisme is genoemd naar de profeet die deze religie 

kenbaar heeft gemaakt; Zarathustra (of Zoroaster). Het Zoroastrisme heeft een zeer grote invloed 

gehad op de geschiedenis; zowel op andere religies als op de filosofie, en is zelfs enkele eeuwen de 

staatsreligie van het gehele Perzische Rijk geweest. Toch zijn er tegenwoordig nog maar weinig 

zoroastristen op de wereld te vinden. Er bestaat nog een kleine groepering in het voormalige Perzië 

(Iran) en er zijn dus nog de parsi’s. Ik zal kort een geschiedkundige weergave geven van het 

Zoroastrisme waarna ik zal uitleggen hoe de parsi’s vanuit het oude Perzië in India zijn beland. Verder 

zal ik een impressie geven van wat het geloof voor een parsi nu ongeveer inhoudt. Dit alles behelst 

het eerste gedeelte van deze scriptie, wat fungeert als kader waarbinnen de onderzoeksvraag 

beantwoord zal worden. 

In het tweede gedeelte ga ik op zoek naar het antwoord op de onderzoeksvraag: Waarom is vuur 

voor de parsi-bevolking zo belangrijk? Ik ga kijken wat vuur precies betekent voor een parsi, wat 

voor verschillende ‘soorten’ vuur er zijn en hoe deze moeten worden samengesteld. Hierna is het 

hopelijk mogelijk een conclusie te trekken over waarom vuur nou precies zo belangrijk is. 

 

 

Figuur 1 vuurbeker 
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Zoroastrisme algemeen 

"Zoroastrianism is the oldest of the revealed world-religions, and it has probably had more influence 

on mankind, directly and indirectly, than any other single faith."1  

Het Zoroastrisme is een godsdienst die floreerde in het Perzische Rijk tussen 700 voor Christus en 

700 na Christus. Het heeft zelfs enkele eeuwen gefungeerd als staatsgodsdienst en heeft zich op die 

manier zeer breed verspreid. Invloeden van het Zoroastrisme zijn nog steeds in vele andere religies 

terug te vinden en ook binnen de filosofie zijn ideeën vanuit het Zoroastrisme opgenomen en 

uitgewerkt. Het ontstaan van het Zoroastrisme is echter niet erg duidelijk. Toen de Arabieren in 700 

na Christus het Perzische Rijk innamen en de Islam als staatsgodsdienst invoerden zijn vele 

geschriften waarschijnlijk vernietigd. Door de afwezigheid van geschreven bronnen is het moeilijk te 

bepalen in welke tijd Zarathustra, de geestelijk vader van het Zoroastrisme, leefde en wanneer het 

Zoroastrisme dus zijn eerste vorm kreeg. 

         

 

Figuur 2 De omvang van het Perzische Rijk rond 500 voor Christus 

Zarathustra 

Zoals gezegd is het niet duidelijk in welke tijd Zarathustra (ook wel Zoroaster genoemd)2  precies 

leefde. Ondanks dat er nog steeds veel onenigheid bestaat tussen wetenschappers, wordt er 

                                                             
1 Boyce, Mary, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, Routledge and Kegan Paul Londen 1979, p. 1 
2
 Zoroaster = Grieks; tevens de naamsverklaring van het Zoroastrisme 
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tegenwoordig na veelvuldig onderzoek vanuit gegaan dat hij in elk geval leefde in de periode vóór 

1000 voor Christus3. Wat wel zeker is, is dat hij leefde in Iran (het Perzische Rijk) in een periode van 

onderdrukking en oorlogen. In een gedeelte van de Avesta (het heilige boek voor zoroastristen) 

wordt de wereld waarin Zarathustra leefde als volgt beschreven; “At present in this World, oh 

Spitama Zoroaster, there is not one just man, not two, not three, not several.”4 Een verklaring voor 

het moeilijke leven kon Zarathustra niet uit het op dat moment heersende polytheïstische geloof van 

de Indo-Europese  Ariërs halen. Eén van de goden binnen dat polytheïsme was Ohrmazd, en volgens 

Zarathustra de enige God die het waard was om vereerd te worden. In zijn leringen concentreerde 

Zarathustra zich dan ook op deze Ohrmazd, en rond zijn 30e levensjaar kreeg hij een visioen. In dit 

visioen sprak hij met Ohrmazd, leerde dat deze de énige God was die al het goede op de wereld en 

daarbuiten had geschapen en kreeg inzicht in het (volgens het Zoroastrisme ware) godsbeeld. 

Zarathustra gaf zijn ware God de naam Ahura Mazda (God van de Wijsheid/ Wijze God)5 en werkte 

zijn bevindingen uit in 17 liederen. Deze liederen heten de 

Gatha’s en staan geschreven in het Oud-Avestaans; een taal 

die nauwverwant is met het Sanskriet maar waarvan zo 

weinig overgeleverde bronnen zijn dat het tot op de dag 

van vandaag nog steeds moeilijk is om de juiste vertaling 

te vinden. De Gatha’s zijn de enige bron waardoor men 

inzicht heeft in het leven en het wereldbeeld van 

Zarathustra. Er zijn wel verschillende Griekse en 

Romeinse geschriften van schrijvers zoals Herodotus, 

Pythagoras en Plato waarin geschreven wordt over 

Zarathustra of zijn Zoroastrische leer, maar 

onderling vertonen ze dusdanig vee l verschillen 

dat men niet met zekerheid kan stellen welke de 

waarheid bevat6.  

Figuur 3 Moderne afbeelding van Zarathustra 

Hoe het Zoroastrisme zich vanaf dat moment heeft verspreid is onduidelijk; Zarathustra is zijn leer 

gaan verkondigen en kreeg als profeet aanhang. Waarschijnlijk is deze aanhang langzaam uitgebreid 

totdat het Zoroastrisme haar grote bloei doormaakte ten tijde van de Achaemenidische dynastie in 

                                                             
3 Haug, Martin, The Parsis – Essays on their sacred language, writings and religion, Cosmo Publications New 
Delhi 1978 p. 299 
4 Dawson, Miles Menander, The Ethical Religion of Zoroaster, AMS Press New York, 1969, p. 2 
5
 Toch wordt Ahura Mazda nog vaak met Ohrmazd aangeduid. 

6
 Dawson, Miles Menander, The Ethical Religion of Zoroaster, AMS Press New York, 1969, p. xv - xvi 
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het Perzische Rijk (700-300 v.Chr.)7. In deze periode werd het Zoroastrisme ingesteld als 

staatsgodsdienst en had de meeste aanhangers ooit. Zarathustra’s ideeën verspreidden zich naar het 

Oosten via de zijderoute, kregen invloed op de Grieken en Romeinen en stonden zelfs model voor 

nieuwe religieuze stromingen zoals het Mazdaïsme en het Zurvanisme. Mede door de opkomst van 

deze twee nieuwe stromingen begon het Zoroastrisme tijdens de Sassanidische Dynastie (3e tot 7e 

eeuw na Christus) langzaam aan invloed te verliezen. Toen het Perzische Rijk in de 7e eeuw na 

Christus werd ingenomen door de Arabieren, verloor het Zoroastrisme haar status als 

staatsgodsdienst aan de Islam. Vele zoroastristen werden vervolgd en bronnen en tempels werden 

vernietigd waardoor velen op de vlucht sloegen. Grote groepen Zoroastristen vestigden zich in 

Westelijk India, waar vandaag de dag nog steeds zoroastristen wonen, daar genaamd Parsi’s. 

Vestiging van zoroastristen in India 

In de 7e eeuw na Christus vielen de Arabieren het Perzische Rijk binnen om de Islam te verkondigen. 

Plunderend en geweld gebruikend trokken de Arabieren door het land en dwongen iedereen om zich 

aan te sluiten bij de Islam8. Huizen en tempels werden in brand gestoken of ingenomen door 

moslims, waardoor veel van de geschreven bronnen uit die tijd letterlijk in rook zijn opgegaan. 

Vuurtempels van zoroastristen die niet werden gesloopt werden ingenomen en tot moskee gemaakt. 

Zeer veel zoroastristen hebben zich in deze perioden bekeerd tot de Islam omdat ze simpelweg geen 

keuze hadden. Toch is een kleine groep erin geslaagd te vluchten naar de bergen van Khorassan, 

waar ze gedurende 100 jaar zonder de overheersing van de Arabieren konden leven. Uiteindelijk 

werden ze ook in de bergen ontdekt en moesten opnieuw vluchten. Nadat bleek dat de zoroastristen 

nergens veilig waren voor de Arabieren besloten ze hun vaderland te verlaten en op zoek te gaan 

naar een nieuw land waar ze wel in vrijheid konden leven. Dit was het moment waarop de eerste 

zoroastristen met gezinnen en al op weg gingen naar India9. In welk jaar de zoroastristen precies 

aankwamen in India is niet bekend, maar ogenschijnlijk ergens gedurende de 8e eeuw10. Velen waren 

gevlucht per boot en kwamen aan op het eiland Diu voor de kust van India, waar ze zo’n 19 jaar 

verbleven. Daarna zeilden ze door naar het vaste land van India en vestigden zich in Gujarat11.  De 

hindoeïstische heerser Jadi Rana verleende de vluchtelingen toestemming om zich te vestigen in 

                                                             
7
 Boyce, Mary, A History of Zoroastrianism, in: Handbuch der Orientalistik, eerste afdeling ‘der nahe und der 

mittlere osten’ 8e band heft 2a, E.J.Brill Leiden 1982 p. 41-48 
8
 Mirza, Hormazdyar Dastur Kayoji, Outlines of Parsi History, The Industrial Press Bombay 1974 p. 186-187 

9 Karaka, Dosabhai Framji, History of the Parsis – including their manners, customs, religion and present 
position volume I, AMS Press New York 1977, p. 24 
10 Het is niet duidelijk hoeveel zoroastristen zich in India vestigden, er vanuit gegaan wordt dat deze emigratie 
gradueel is verlopen en de Parsi-bevolking in India langzaamaan is gegroeid. 
11

 Gujarat ligt vlakbij de later bekendere plaats Sanjan, zo’n 145 kilometer ten noorden van Bombay, deze twee 
plaatsen worden vaak door elkaar gehaald als eerste vestigingsplaats van zoroastristen in India.  
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Gujarat waar zij door de bevolking parsi’s werden genoemd. Parsi  refereert naar de topografische 

afkomst van de zoroastristen; Pars = Perzië/Iran. De parsi’s werden door de hindoes vrijgelaten om 

zich te ontwikkelen als eigen gemeenschap en zo hielden ze hun zoroastrische geloof in stand. Ze 

bouwden hun eigen vuurtempel met daarin het heilige, eeuwigbrandende vuur en hervatten hun 

ceremonies en gebeden. Daarnaast namen ze de plaatselijke taal over en kleedden zich naar 

plaatselijke gebruiken. De parsi’s leefden in Gujarat en omgeving vredig tot 1465, toen ook daar de 

Arabieren India binnenvielen. Vele parsi’s kwamen om in de strijd tegen de Arabieren, maar kleine 

groepen slaagden erin het heilige vuur mee te nemen naar andere plaatsen in West-India zoals Surat, 

Navsari en nog weer anderen trokken door naar Bombay (nu Mumbai). De parsi’s werkten nauw 

samen met de lokale bewoners en blonken uit door onder andere hun verstand van handel en 

landbewerking. Hierdoor werden ze een gerespecteerde gemeenschap. Dat de parsi’s van invloed 

zijn geweest op de Indiase geschiedenis blijkt wel uit het feit dat de eerste krant in Bombay ‘Bombay 

Samachar’ werd geleid door parsi’s, de katoensector kon groeien door investeringen van parsi’s en 

één van de oudste en meest invloedrijke industriële bedrijven opgezet is door een parsi-familie. De 

parsi’s in India zijn niet de enige overgebleven zoroastristen; ook in het huidige Iran wonen nog 

steeds aanhangers van dit eeuwenoude geloof. 

Godsbeeld 

Om een duidelijker beeld te krijgen van wat parsi’s nu precies geloven is het van belang het 

godsbeeld zoals zij dat zien te behandelen. Dit godsbeeld is ontstaan vanuit de ervaringen van 

Zarathustra. Zarathustra leerde uit zijn visioenen dat alles zijn oorsprong vindt in de God Ahura 

Mazda; de ongeschapen kosmische God die een onbegrensde liefde en goedheid jegens de mens 

heeft. Het scheppingsverhaal zoals we dat in de Gatha’s vinden stelt dat  Ahura Mazda nog voor de 

schepping van de aarde twee zoons had; Spenta Mainyu en Angra Mainyu12. Zoon Spenta Mainyu 

was de ‘goede’ zoon; bleef trouw aan zijn vader en vertegenwoordigde het goede13. Zoon Angra 

Mainyu bleek de ‘kwade’ zoon; hij zette zich af tegen zijn vader en koos de kant van het kwaad. 

Angra Mainyu verkreeg door zijn keuze de attributen Vernietiging, Onrechtvaardigheid en de Dood 

en ontwikkelde zich tot de aartsvijand van Ahura Mazda in een eeuwigdurende strijd tussen goed en 

kwaad. Naast Spenta Mainyu die zijn vader bleef steunen aan de kant van het goede, ontsproten er 

nog 6 goddelijke wezens uit Ahura Mazda die hem omringen en helpen in de strijd door de mensen 

                                                             
12

 Wordt ook vaak als Ahriman aangeduid. 
13

 Maneckji Nusservanji Dhalla, History of Zoroastrianism, Oxford University Press New York 1938 p. 36-37 
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tot heil te brengen. Deze wezens heten de Amesa Spenta’s en representeren elk een bepaalde 

eigenschap van Ahura Mazda14. 

Ook Angra Mainyu vergaarde een leger aan zijn zijde dat hem vergezelde en hielp bij het promoten 

van het kwaad onder de mensen; de daeva’s. Deze daeva’s zijn dezelfde godheden die in het Arische 

polytheïsme werden vereerd als de goede goden en ook bekend staan als de deva’s uit het vedische 

geloof in India. De daeva’s proberen de mensen te verleiden tot kwade woorden, kwade daden en 

kwade gedachten en hen zo binnen te halen aan de kant van het kwaad. Deze eeuwige strijd tussen 

het goede en het kwade is de rode draad binnen het zoroastrisme; al het andere draait om deze 

centrale strijd. Hierdoor is het zoroastrisme duidelijk een dualistische religie. 

De aarde fungeert binnen de eeuwige strijd tussen Ahura Mazda en Angra Mainyu (Goed en Kwaad) 

als strijdtoneel en de mensen zijn bepalend voor de uitkomst van deze strijd. Wanneer de mens 

geboren wordt moet hij naarmate hij ouder wordt een morele keuze maken tussen goed en kwaad. 

Angra Mainyu en zijn daeva’s zetten alles op alles om de mens tot het kwade te bekeren. De Amesa 

Spenta’s en het geloof in Ahura Mazda helpen de mens, die van nature goed is geschapen, zich af te 

weren van dit kwaad. Maar uiteindelijk moet de mens de keuze voor het goede (of het kwade) zelf 

maken, wat duidt op de aanwezigheid van een vrije wil binnen het Zoroastrisme. 

Het Zoroastrisme is een eschatologische religie; het heeft een eindtijdverwachting. Ooit zal er een 

dag komen waarop Ahura Mazda Angra Mainyu zal verslaan en het goede dus zal zegevieren. Op die 

dag zullen de zielen van alle mensen beoordeeld worden op hun woorden, daden en gedachten. Zijn 

deze overwegend goed geweest dan wordt de ziel (urvan) toegelaten tot het paradijs, zijn deze meer 

kwaad geweest dan gaat de ziel naar de onderwereld of hel. Aangezien woorden, daden en 

gedachten belangrijk zijn bij het bepalen van de goedheid van de mens, worden deze drie principes 

vaak gezien als de ethiek van het Zoroastrisme. Humata, Hukhta, Huvarashta (Goede gedachten, 

goede daden en goede woorden) wordt vaak gebruikt als samenvattende zin voor het 

Zoroastrisme15. 

De Avesta 

Het heilige boek voor de zoroastristen is de Avesta; een bundeling van verschillende geschriften met 

als kern de Gatha’s van Zarathustra. De Avesta is deels geschreven in het Oud-Avestaans (de Gatha’s 

en nog enkele zeer oude teksten) en deels in Jonger-Avestaans. Zoals eerder gezegd vertoont deze 

                                                             
14 Maneckji Nusservanji Dhalla, History of Zoroastrianism, Oxford University Press New York 1938 p. 163 
15

 Dr. H. P. B. Neku op website ‘The South Asian’, http://www.the-south-
asian.com/April2001/What%20is%20Zoroastrianism.htm, geraadpleegd op 19 januari 2009 
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taal vele gelijkenissen met het Indiase Sanskriet, maar ook de inhoud van de Avesta vertoont 

gelijkenissen met de Rig Veda16. Voorbeelden hiervan zijn het vereren van een heilige plant waaruit 

een hallucinerende drank kan worden gemaakt gebruikt bij meditatie; Soma binnen het hindoeïsme, 

Haoma binnen het zoroastrisme. Daarnaast is een overeenkomst het concept van een kosmische 

orde die bepaald hoe planten groeien, het klimaat zich ontwikkelt en hoe de mens zijn leven lijdt. 

Deze kosmische orde is tegenwoordig binnen het hindoeïsme bekend als Dharma, maar is 

oorspronkelijk afkomstig uit de Veda’s als Ŗta (Sanskriet)17 en is Asha binnen het Zoroastrisme. Deze 

gelijkenissen komen dus door de gezamenlijke oorsprong bij de Ariërs. Veel van de teksten in de 

Avesta zijn eeuwenlang mondeling overgeleverd en pas in de 4e eeuw na Christus is de Avesta in zijn 

huidige vorm voltooid en opgeschreven. 

De Avesta bestaat uit de volgende 7 delen: 

Yasna 18                                                                                                                                                          

De Yasna is de liturgische collectie van de Avesta met als centraliteit de Gatha’s. Deze tekst bestaat 

uit 72 secties en handelt met name over gebeden en liederen om Ahura Mazda te eren. Daarnaast 

bevat hij liederen en gebeden om de Amesa Spenta’s te eren, evenals de elementen vuur, water en 

aarde. Wanneer men spreekt over een Yasna, wordt er veelal een ceremonie bedoeld die enkel ‘s 

ochtends gehouden kan worden en waarbij de gehele Yasna zoals in de Avesta wordt gereciteerd. 

Daarbij worden dan bijbehorende liturgische rituelen uitgevoerd.19         

Visperad20    

De Visperad bestaat uit 23 of 24 aanvullingen op de Yasna en wordt ook enkel gelezen in combinatie 

met de Yasna. Wanneer er dus een Visperad- ceremonie wordt voltrokken wordt de gehele Yasna 

gereciteerd inclusief de stukken uit de Visperad21.                                                                 

Vendidād22          

De Vendidād is een boek met voornamelijk wetten en regels. Een groot gedeelte staat geschreven in 

een dialoogvorm tussen Zarathustra en Ahura Mazda. Het scheppingsverhaal wordt in de Vendidād 

beschreven, maar ook de oorsprong en de behandeling van ziekten, persoonlijke hygiëne, hoe men 

                                                             
16

 Rig Veda = het oudste Vedische geschrift van de Ariërs (voltooid rond 1000 v.Chr.) dat binnen het hindoeïsme 
een zeer belangrijke plaats inneemt. 
17 Rodrigues, Hillary, Introducing Hinduism, Routledge New York 2006, p. 27 
18 Yasna = ‘worship’ 
19 Kellens, Jean, "Avesta"- Encyclopædia Iranica. 3, Routledge and Kegan Paul, New York 1983 p. 35-44 
20 Visperad = ‘(prayer to) all patrons’ 
21

 Kellens, Jean, "Avesta"- Encyclopædia Iranica. 3, Routledge and Kegan Paul, New York 1983 p. 35-44 
22

 Vendidad = ‘gegeven tegen de demonen’ 
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met de doden om moet gaan en de mens zich kan wapenen tegen de vele manifestaties van het 

kwaad. De Vendidād is een soort handleiding voor de mens om volgens de regels van Ahura Mazda te 

leven en geeft aan hoe men zich kan afweren van de kwade verleidingen. Ondanks dat het geen 

liturgisch werk is bestaat er wel een Vendidād-ceremonie, welke inhoud dat de volledige Yasna wordt 

gereciteerd inclusief de Visperad met op passende plaatsen gedeelten uit de Vendidād. Deze 

ceremonie vindt enkel ’s nachts plaats23.                                       

Yashts24                                                              

 De Yashts zijn een collectie van 21 liederen die elk gericht zijn aan een bepaald goddelijk aspect of 

goddelijk wezen25.                                    

Siroza                        

 De Siroza (30 dagen) is een opsomming van de 30 goddelijkheden 

die verdeeld zijn over de dagen van de maand in de Zoroastrische 

kalender.  De Siroza wordt nooit in zijn geheel gereciteerd maar 

afhankelijk van welke dag van de maand het is wordt het goddelijke 

dat bij die dag hoort gebruikt in de liturgie26.               

Khordeh Avesta       

De Khordeh Avesta (klein Avesta) is een selectie van verzen uit alle 

voorgaande delen met daarbij een aantal nieuwe collecties. Het 

wordt beschouwd als het gebedsboek voor standaard, huiselijk 

gebruik27.                     

“Fragmenten”        

 Het boek Fragmenten behandelt materiaal dat nog niet in eerdere delen aan bod is gekomen. 

Fragmenten bestaat uit meer dan 20 incomplete teksten waarvan de auteurs onbekend zijn en de 

teksten geen namen hebben.28 

Avesta-o-Zand 

                                                             
23 Kellens, Jean, "Avesta"- Encyclopædia Iranica. 3, Routledge and Kegan Paul, New York 1983 p. 35-44 
24 Yashts = ‘worship by praise’ 
25 Kellens, Jean, "Avesta"- Encyclopædia Iranica. 3, Routledge and Kegan Paul, New York 1983 p. 35-44 
26 Kellens, Jean, "Avesta"- Encyclopædia Iranica. 3, Routledge and Kegan Paul, New York 1983 p. 35-44 
27

 Kellens, Jean, "Avesta"- Encyclopædia Iranica. 3, Routledge and Kegan Paul, New York 1983 p. 35-44 
28

 Kellens, Jean, "Avesta"- Encyclopædia Iranica. 3, Routledge and Kegan Paul, New York 1983 p. 35-44 

Figuur 4 Khordeh Avesta 
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Ook bij de Parsi’s is de Avesta nog steeds het meest belangrijke boek. Een belangrijk verschil is dat de 

Avesta door de Parsi’s niet langer in zijn originele vorm bestaat. Het Avestaans waarin de Avesta 

oorspronkelijk geschreven staat is niet langer een bekende taal voor Parsi’s. De taal is verworden tot 

een heilige taal die niet langer gesproken wordt en de Parsi’s kennen dan ook een vertaling in het 

Pahlavi met daarbij verschillende commentaren op de Avesta-boeken. Deze versie heet Avesta-o-

Zand (Avesta met commentaar) of Zand-i-Avesta (interpretatie van de Avesta). Oorspronkelijk waren 

alleen de commentaren in het Pahlavi geschreven als verduidelijking voor de slecht of niet-Avestaans 

sprekende parsi. Later zijn alle oorspronkelijke teksten ook vertaald naar het Pahlavi en gezamenlijk 

met de commentaren gebundeld tot de Avesta-o-Zand. De veelgebruikte term Zend-Avesta of Zand-

Avesta is een verkeerde term die in het Pahlavi niets betekend, maar desondanks vaak wordt 

gebruikt om de Avesta-o-Zand aan te duiden29. 

Cultus 

Om een nog beter beeld te krijgen van het geloof van de parsi’s beschrijf ik nu nog kort een aantal 

typerende zaken uit de Zoroastrische cultus. Uiteraard kan hierover een heel boek worden 

geschreven, vandaar dat ik enkel een paar belangrijke en veel voorkomende dingen noem. 

 Een belangrijk onderdeel van de Zoroastrische liturgie is het gebed; in de Avesta staat precies 

aangegeven op welk moment van de dag welk gebed gedaan moet worden en welke teksten op 

welke dagen gelezen dienen te worden. Deze vaststaande regels en gebeden hebben te maken met 

de Zoroastrische kalender; elke maand en elke dag van de maand heeft een eigen naam die verwijst 

naar een goddelijk aspect of goddelijk wezen. Zo zijn er bijvoorbeeld zes dagen die gewijd zijn aan de 

zes Amesa Spenta’s en waarbij bepaalde gebeden en liederen horen om deze te eren. Oorspronkelijk 

werden er ook vele offers gebracht aan Ahura Mazda; drank, melk, graan, vlees en de hallucinerende 

drank Haoma. In de loop der tijd zijn deze offers sterk ingeperkt omdat men van mening is dat vele 

aardse zaken onrein zijn en daarom niet aan God geofferd zouden mogen worden.  

  

                                                             
29 Haug, Martin, The Parsis – Essays on their sacred language, writings and religion, Cosmo Publications New 
Delhi 1978 p. 119-122 
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Vuur                                                                        

Binnen het Zoroastrisme is vuur extreem heilig. Door de warmte en het licht van vuur staat het 

symbool voor de energie en goedheid van Ahura Mazda, evenals de zon en de maan. Er wordt 

gewoonlijk in de aanwezigheid van een vuur gebeden, en in de tempels waarin Ahura Mazda wordt 

aanbeden worden eeuwigbrandende vuren onderhouden. Zulke tempels heten dan ook 

vuurtempels. Naast het element vuur zijn ook de elementen aarde en water heilig. In het tweede 

gedeelte van deze     scriptie zal ik uitgebreid ingaan op het element vuur en de betekenis ervan voor 

parsi’s.  

 

 

 

    

   

   

 

 

Fravashi 

De goddelijke Fravashi wordt gezien als de persoonlijke beschermgeest van de mens; de actieve 

aanwezigheid van Ahura Mazda in elke mens. De Fravashi zendt de ziel (urvan) van de mens naar de 

materiële wereld om daar de strijd tussen Goed en Kwaad te helpen strijden. Er wordt binnen het 

Zoroastrisme geloofd dat na de dood van de mens in de materiële wereld de urvan op de 4e dag 

terugkeert naar de Fravashi, waarna de urvan opnieuw wordt uitgezonden naar de aarde in de vorm 

van een mens. Deze vorm van reïncarnatie is niet zoals binnen het Hindoeïsme, waarbij men na de 

dood in een betere of slechtere positie terug op aarde komt, afhankelijk van het vorige leven. Binnen 

het Zoroastrisme komt elke geboren mens weer met een schone lei op aarde om opnieuw de keuze 

te maken tussen goed en kwaad. Pas aan het einde der tijden worden alle levens bij elkaar opgeteld 

en worden de daden, woorden en gedachten gewogen30. 

 

                                                             
30

  Zaehner, R.C. The Teachings of the Magi – A Compendium of Zoroastrian Beliefs, Sheldon Press, London 1956 
p. 41/108 

     Figuur 5 Vuurtempel te Yazd, Iran 
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Overlijden 

Aangezien Angra Mainyu de brenger van de dood is wordt het dode lichaam gezien als onrein. Omdat 

parsi’s de aarde zien als een heilig element, net als vuur, kan een dood lichaam niet begraven of 

gecremeerd worden. Daarom legt men het lijk open en bloot op een hoog, stenen bouwwerk. Zulke 

vaak ronde, stenen bouwwerken worden ‘Torens van 

Stilte’ genoemd (Dakhma). Hier gelegen aten gieren en 

andere vogels het vlees van de botten en droogde de zon 

het lijk uit. Hierna werden de restanten gezien als 

gereinigd en konden ze worden geplaatst in een ruimte 

waar de beenderen van overledenen werden bewaard. 

Pas in 1673 kregen de Parsi’s in India een stuk land 

toegewezen waar ze hun eerste Dakhma (Toren van 

Stilte) mochten bouwen.  

Hoe ze daarvoor omgingen met hun doden is niet 

bekend. Door de bevolkingsdichtheid en de vermindering 

van het aantal gieren in India wordt er tegenwoordig naar andere manieren gezocht om op een 

‘goede’ manier met de doden om te gaan. Het ritueel levert namelijk steeds meer hygiëneproblemen 

op en stuit op meer en meer afkeer van de (niet-Parsi) bevolking.  

Faravahar 

Het belangrijkste en meest bekende symbool van het 

Zoroastrisme is de Faravahar31. De naam verwijst naar de 

morele keuze die de mens moet maken tussen goed en 

kwaad. De ring in het midden stelt de urvan van de 

individu voor. De twee vleugels met vijf rijen veren 

verwijzen naar de vijf zintuigen van de mens en de vijf 

gebedsmomenten op de dag. De twee poten of 

linten stellen het goede en het kwade voor die 

beiden aan de ziel trekken. Om de ziel te helpen in 

balans te blijven fungeert de ‘staart’ met drie rijen 

veren die  verwijzen naar de pilaren goede woorden, goede gedachten en goede daden. Het hoofd 

van de persoon verwijst naar de vrije wil die de mens  gekregen heeft om te kiezen tussen goed en 

                                                             
31

 Betekenis Faravahar = kiezen/een keuze maken 

Figuur 6 Dakhma in Mumbai 

 

             Figuur 7 Faravahar 
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kwaad; vaak wordt gezegd dat deze persoon Zarathustra voorstelt. Tegenwoordig wordt de 

Faravahar  ook vaak gezien als een voorstelling van een Fravashi.32 

De toekomst voor de Parsi-bevolking 

 Zoals gebleken hebben de zoroastristen die naar India vluchtten weinig weerstand gehad om te 

kunnen voortbestaan op Indiase bodem. Ze zijn doorgegroeid tot een zeer gerespecteerde 

gemeenschap die veel invloed heeft en heeft gehad binnen de politiek, de economie en de sociale 

sector. Ondanks dat ze enkele Indiase gebruiken hebben overgenomen hebben ze altijd 

vastgehouden aan het geloof van hun voorouders uit Iran, en zetten ook nu nog hun rituelen rondom 

verering van Ahura Mazda en de dood voort. De hoeveelheid Parsi’s neemt echter steeds meer af; in 

het jaar 2000 waren er nog slechts 76.000 Parsi’s in India (wereldwijd zijn er nog zo’n 100.000 

Zoroastristen).33 Uit het volgende citaat blijkt dat de Parsi’s waarschijnlijk over enkele jaren niet 

langer een gemeenschap binnen Indiase samenleving zijn, maar een minderheidsgroep of stam. 

By the year 2020, India will have achieved the dubious distinction of 

Being the most populated country on earth with 1200 million people. At 

That point, Parsi's who will number 23.000 or 0.0002 per cent of the 

Population, will cease to be termed a community and will be labelled a 

‘tribe’, as is any ethnic group below the 30.000 count. Demographically, we are a 

Dying community – our deaths outweigh our births.34 

De parsi’s hebben strenge regels omtrent het huwelijk; parsi-vrouwen mogen enkel met parsi-

mannen trouwen en andersom. Wordt er toch buiten de gemeenschap getrouwd dan is het niet 

mogelijk voor de aangetrouwde echtgenoot om Parsi te worden en ook een kind uit een gemengd 

huwelijk wordt meestal niet toegelaten tot de Parsi-gemeenschap. Met name deze strenge regels zijn 

de reden dat de parsi-gemeenschap steeds meer uitdunt. Vooralsnog zijn er geen oplossingen om het 

uitsterven van de parsi’s  te stoppen.  

 

 

                                                             
32 Dr. H. P. B. Neku op website ’The South Asian’,  http://www.the-south-
asian.com/April2001/What%20is%20Zoroastrianism.htm, geraadpleegd op 19 januari 2009  
33

 Taraporevala, Sooni,  Zoroastrians of India: Parsis: A Photographic Journey, Good Books Mumbai 2000 
34

 Taraporevala, Sooni,  Zoroastrians of India: Parsis: A Photographic Journey, Good Books Mumbai 2000 
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Deel II - Waarom is vuur voor de parsi’s zo belangrijk? 

De betekenis van vuur voor de Parsi’s 

Het zoroastrisme is ondanks haar grote rol in de geschiedenis als religie 

niet erg bekend. Wanneer iemand wel van deze godsdienst heeft gehoord 

wordt er vaak gezegd: “dat zijn toch die mensen die vuur aanbidden?”. Dat 

men dit op het eerste gezicht zou denken is niet erg vreemd; vuur neemt 

een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste plaats in binnen de 

zoroastrische gemeenschap. Binnen het zoroastrisme is vuur het meest 

heilige element; het geeft licht, warmte en energie. Licht, warmte en 

energie zijn ook de drie kenmerken van Ahura Mazda waardoor vuur 

gezien wordt als de verpersoonlijking van Ahura Mazda op aarde. Vuur 

staat voor parsi’s echter niet alleen symbool voor Ahura Mazda, het heeft ook een ethische 

betekenis. Deze betekenis werd aan het element toegekend door Zarathustra; vuur staat voor 

verlichting, kennis en rechtvaardigheid35. Via vuur straalt Ahura Mazda kennis en moed naar de 

mensen waardoor het een eenheid schept tussen God en de mensheid. Dit blijkt ook uit het volgende 

fragment; 

Thus when Zarathushtra talks about fire, one of his meanings is inner illumination, the fire of 

enlightenment through which God gives knowledge and courage to human beings. One prayer which 

devout Zoroastrians say every day (excerpted from the Gathas) says: "Who will, O wise One, give me 

protection, when the deceitful threatens to harm me, other than your Fire and Mind?" (Jafarey trans.) 

Fire is therefore a primal unifying force between God and humanity36. 

Daarnaast wordt vuur gezien als symbool van de waarheid; God geeft de waarheid via vuur door aan 

de mens. Een aangezien de waarheid nooit mag ‘uitdoven’ mag ook het vuur nooit uitgaan37 (hier zal 

ik later op terugkomen).  

Belangrijk is te weten dat vuur voor parsi’s niet alleen het vuur is dat we kunnen waarnemen, maar 

dat het een kosmische energie, warmte, licht en straling is dat voortkomt uit ‘het eindeloze licht’ (the 

endless light). Dit eindeloze licht wordt gezien als de goddelijke essentie van Ahura Mazda waaruit 

                                                             
35 Shapero, Hannah M.G., Essays on Zoroastrian topics -Do Zoroastrians really worship fire?  Op website 
‘Pyracantha’, http://www.pyracantha.com/zoroastrianism.html, geraadpleegd op 19 januari 2009 
36

 Shapero, Hannah M.G., Essays on Zoroastrian topics -Do Zoroastrians really worship fire?  Op website 

‘Pyracantha’, http://www.pyracantha.com/zoroastrianism.html, geraadpleegd op 19 januari 2009  
37

 Documentaire Comparative Religion – Zoroastrianism via website ‘You Tube’,  
www.youtube.com/watch?v=v1YcMtQgr70 

  Figuur 8 Parsi vuurbeker 
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alles is geschapen38. Uit de vele en diepzinnige (symbolische) betekenissen die parsi’s aan vuur geven 

blijkt wel dat zij niet vuur an sich vereren. Doordat vuur het middel is waardoor men in contact staat 

met Ahura Mazda is het begrijpelijk dat parsi’s altijd een vuur in de buurt willen hebben wanneer zij 

met religieuze zaken bezig zijn zoals rituelen of gebeden. We kunnen dus stellen dat mensen die 

denken dat zoroastristen  vuur aanbidden niet goed weten wat vuur voor deze mensen betekent: 

“Ask any Parsi whether he is a worshipper of the sun or fire, and he will emphatically answer – No!( 

…) God, according to Parsi faith, is the emblem of glory, refulgence, and light, and in this view, a 

Parsi, while engaged in Prayer, is directed to stand before the fire, or to turn his face towards the sun, 

because they appear to be the most proper symbols of the Almighty39.” 

 

Vuurtempels  

De vuurtempels waarin de heilige vuren van de zoroastristen en de parsi’s branden nemen de 

centrale plaats in binnen de geloofsgemeenschap. Het is echter onduidelijk vanaf wanneer deze 

tempels in gebruik zijn genomen. Uit schriftelijke bronnen lijken de eerste vuurtempels pas te zijn 

ontstaan in de laat Achaemenidische periode. Nergens in de oudste delen van de Avesta wordt er 

gesproken over vuurtempels en ook zijn er geen archeologische vondsten gedaan waaruit blijkt dat 

deze heiligdommen al langer bestaan40. De op de Achaemenidische periode volgende Sassanidische 

periode echter heeft tal van bronnen nagelaten over het gebruik van vuurtempels. Uit deze tijd blijkt 

dat de tempels wijdverbreid waren over het Perzische Rijk. Aangenomen wordt ook dat de priesters 

in deze periode langzaam de ontwikkeling in gang hebben gezet van de verdeling van vuren in drie 

categorieën: Atash Dadgah, Atash Aduran en Atash Bahram( hierop zal ik later terugkomen)41. Tijdens 

de Islamitische overheersing van het Perzische Rijk zijn vele vuurtempels verwoest of tot moskeeën 

omgebouwd waardoor er heden ten dage in Iran nog weinig oude, oorspronkelijke vuurtempels 

bestaan. Doordat zoroastristen pas vanaf de 8e eeuw naar India zijn gekomen zijn er daar ook pas 

vuurtempels ontstaan vanaf deze periode. Volgens de overleveringen is de eerste Atash Bahram van 

                                                             
38 Mrs. Pervin J. Mistry, ATASH BAHRAM - Atash and Electricity Are Mutually Opposed, op website ‘Traditional 

Zoroastrianism’, http://tenets.zoroastrianism.com/elect33.html, geraadpleegd op 19 januari 2009 
39 Karaka, Dosabhai Framji, History of the Parsis – including their manners, customs, religion and present 
position volume II, AMS Press New York 1977, p. 210 
40 Vitalone, Mario, Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian Tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p.425 
41

 Vitalone, Mario, Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian Tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p.425 
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de Parsi’s in India ontstaan in Gujarat nadat de Parsi’s toestemming hadden gevraagd aan koning Jadi 

Rana: 

“One day they had business with the raja,                                                                                      

They all went up to him with a happy thought.              

The Dastur told him: “O you son of a king,            

You have given us a place in this kingdom.              

We now wish that in the land of Ind               

We should install our sacred Fire.              

The land must be cleared 3 fursangs (leagues),                

So that the sacred ceremonies may be properly performed there.           

No stranger should have excess to that place,                         

And none should approach it except the people of the faith.           

Not a single one of a different faith                       

Should come to that spot,             

Then only our (work) ceremony             

With the fire can be correctly observed.                                            

If any one were to make a noise there,                  

It would be a disorder in the religious work.””42 

Zoals eerder gezegd was deze koning Jadi Rana de Parsi’s zeer goed gezind en stond dit toe. In 

verreweg de meeste vuurtempels die tegenwoordig in India bestaan brandt een Atash Aduran, 

slechts in acht tempels brandt een Atash Bahram. De tempels waarin een Atash Bahram (het meest 

heilige vuur) brandt heten ook Atash Bahram. De volgens de parsi’s oudste Atash Bahram in India is 

die in Udvada; volgens hen is dit vuur al samengesteld in 1742 voor Christus in Iran en door de 

vluchtende zoroastristen naar India meegenomen. Dit vuur heeft de naam Iranshah gekregen (Koning 

van Iran)43. De vuurtempel waarin een Atash Aduran (de tweede gradatie vuur) brandt heet een 

Agiari  (India) of een Atashkadeh (Iran), wat allebei ‘huis van het vuur’ betekent. Een Atash Dadgah 

(minst heilige vuur) brandt niet in een tempel; deze vorm van vuur kan overal branden en mag na 

gebruik weer uitgaan in tegenstelling tot de andere twee vuren. Ik zal nu verder uitweiden over de 

verschillende vormen van vuur.  

                                                             
42 Mirza, Hormazdyar Dastur Kayoji, Outlines of Parsi History, The Industrial Press Bombay 1974 p. 233 
43

 Eduljee, K.E. op website ‘Heritage Institute’, 
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/temples/index.htm, geraadpleegd op 6 januari 2009 
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           Figuur 9 Atash Bahram Iranshah, Udvada, India 

 

De verschillende gradaties van vuur en de samenstelling ervan 

Vuur is voor zoroastristen niet altijd hetzelfde; ondanks dat het er voor het oog misschien hetzelfde 

uitziet is de betekenis ervan verschillend. De zojuist besproken betekenissen van vuur gelden enkel 

voor zuivere, heilige vuren die niet zijn vervuild door aardse zaken zoals menselijk of dierlijk vlees, 

adem, voedsel etc. Heilige vuren waardoor Ahura Mazda in contact staat met de mensen zijn er in 

drie verschillende gradaties welke oorspronkelijk correspondeerden met verschillende lagen binnen 

de samenleving van het Perzische Rijk44.  

Atash Dadgah45; dit is het vuur van het gezin of de familie en is het minst heilige vuur. Dit vuur kan 

overal branden; in tempels evenals in open haarden bij de mensen thuis. Deze vorm van vuur wordt 

veelal gebruikt bij verschillende ceremonies zoals bruiloften, initiatierituelen etc. In tegenstelling tot 

de andere twee soorten heilige vuren hoeft het Atash Dadgah-vuur niet brandende gehouden 

worden; het mag na gebruik weer doven.              

Het ritueel waarmee een Atash Dadgah wordt samengesteld en ingewijd is in verhouding vrij 

eenvoudig; het ‘bronvuur’ mag een vuurtje zijn dat gewoon thuis is aangestoken en ingewijd door 

middel van een inzegeninggebed. Het huis of gebouw waarin het uiteindelijke vuur zal branden moet 

driemaal worden gereinigd met water waarna het vuur geplaatst kan worden. Vervolgens begint er 

een vier dagen durende ceremonie. Gedurende de eerste drie dagen van deze ceremonie worden er 

                                                             
44 Shapero, Hannah M.G., Essays on Zoroastrian topics -Do Zoroastrians really worship fire?  Op website 

‘Pyracantha’, http://www.pyracantha.com/zoroastrianism.html, geraadpleegd op 19 januari 2009 
45

 Atash Dadgah = ‘vuur van de rechtbank’ in het Perzisch; dit omdat deze vorm van vuur vroeger waarschijnlijk 
werd gebruikt bij de rechtspraak. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen! 
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’s ochtends door priesters een Yasna gebeden en na middernacht een Vendidād. Op de laatste 

(vierde) dag wordt er nog een laatste Yasna gebeden en kan er gevierd worden dat het vuur dadgah 

is geworden (heilig dus)46. Doordat deze vorm van vuur veel minder heilig is dan de overige twee 

heilige vuren, hoeft er nadat een Atash Dadgah is samengesteld geen priester meer aanwezig te zijn. 

In tegenstelling tot een Atash Aduran en een Atash Bahram is het voor amateurs mogelijk een Atash 

Dadgah te ‘voeden’. Het uitgebreide voedingsritueel zoals nodig is bij de andere twee vuren zal later 

worden besproken. 

Atash Aduran/Adur Aduran47; dit vuur behoort tot de orde van de krijgers en is de tweede vorm van 

heilige vuren binnen het zoroastrisme. Een Atash Aduran-vuur kan in tegenstelling tot een Atash 

Dadgah niet overal branden; enkel in vuurtempels waar priesters het vuur brandende kunnen 

houden door het vijf maal per dag te ‘voeden’ is het mogelijk een Atash Aduran samen te stellen48.  

Dit voedingsritueel wordt een buy dādan ceremonie genoemd en is een uitgebreide aangelegenheid 

waarbij priesters vijf keer per dag gebeden opzeggen en het vuur voeden door het ritueel offeren van 

geurig hout. In India wordt hiervoor met name sandelhout gebruikt, in Iran granaatappelhout of hout 

van abrikozen- of pistachebomen.49     

Het ritueel om een Atash Aduran samen te stellen is vele malen ingewikkelder dan dat voor een 

Atash Dadgah. Om te beginnen moeten er vier verschillende huiselijke ‘bronvuren’ worden 

verzameld uit vier verschillende sociale klassen; priesters, soldaten, boeren en handwerklieden.50 

Deze vuren moeten elk driemaal een reinigingsproces van 9 stadia ondergaan, wat als volgt in zijn 

werk gaat:   

Over one of these fires a perforated metallic flat tray with a handle attached is held. On this tray are 

placed small chips and dust of fragrant sandal-wood. These chips and dust are ignited by the heat of 

the fire below, care being taken that the perforated tray does not touch the fire. Thus a new fire is 

created out of the first fire. Then from this new fire another one is created by the same process. From 

                                                             
46

 Vitalone, Mario, Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian Tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p.425-426 
47

 Beide vormen worden gebruikt in verschillende bronnen. De betekenis is ‘vuur der vuren’. 
48 Shapero, Hannah M.G., Essays on Zoroastrian topics -Do Zoroastrians really worship fire?  Op website 

‘Pyracantha’, http://www.pyracantha.com/zoroastrianism.html, geraadpleegd op 19 januari 2009  
49 M. Boyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism, Oxford University Press, Londen 1977 p. 75 
50

 Vitalone, Mario, Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian Tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p.426 
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this new fire another is again produced, and so on , until the process is repeated nine times. The fire 

thus prepared after the ninth process is considered pure.51 

Dit reinigingsproces moet elk vuur individueel drie keer ondergaan waarna ze kunnen worden 

beschouwd als ‘gereinigd’. Gedurende twee dagen na de reiniging wordt er een Yasna en een 

Vendidād over de vuren uitgesproken door een priester. Op de derde dag worden de vier vuren  

samengevoegd,waarna over het uiteindelijke vuur nogmaals door een priester een Yasna en een 

Vendidād wordt gebeden. De volgende morgen wordt er een laatste Yasna  uitgesproken waarna het 

vuur in de vuurtempel kan worden geplaatst. Eenmaal in de vuurtempel kan het vuur enkel door 

priesters wordt onderhouden.52 Zoals eerder gezegd moet dit vuur vijf maal daags worden gevoed. 

Echter in vergelijking met een Atash Bahram is deze verzorging nog niet zo extreem; de priesters 

mogen bijvoorbeeld het hout met blote handen aanbieden en het hoeft niet altijd brandende 

gehouden worden door echte vlammen; het is ook voldoende als het slechts gloeit of smeult53.  

Doordat een Atash Aduran is samengesteld door vuren uit de belangrijkste klassen van de 

maatschappij, staat deze ook wel symbool voor een verenigde samenleving. 

Atash Bahram54; deze laatste, meeste heilige vorm van vuur behoorde oorspronkelijk toe aan de 

orde van koningen en adel. Dit vuur wordt ook wel “fire of victory”genoemd aangezien in het oude 

Perzische Rijk de koningen een vlam van dit vuur meenamen naar het slagveld wat hen zou helpen bij 

de overwinning.55 Het ritueel behorende bij een Atash Bahram is extreem ingewikkeld en kan wel 

jaren duren. Vandaar dat er slechts enkele van zulke vuren bestaan wereldwijd. Er bestaan 

verschillende bronnen waarin wordt gesteld hoe een Atash Bahram moet worden samengesteld. De 

verschillen onderling zijn niet erg groot, maar wel aanwezig. Onduidelijk is waar de tegenwoordige 

samenstelling voor Atash Bahrams zijn oorsprong precies vindt. Hoofdstuk 8 van de Vendidād bevat 

een lijst met vuren en lijkt veel overeenkomsten te vertonen met de vuren die nodig zijn om een 

Atash Bahram samen te stellen (zie verderop voor deze lijst).  Door velen is dan ook lange tijd 

gedacht dat de benodigde vuren voor een Atash Bahram de vuren uit de Vendidād zijn. Echter na 

veelvuldig onderzoek is gebleken dat dit toch niet zo waarschijnlijk is. Waar de  Vendidād over 

handelt zijn verontreinigde vuren die gelovigen door middel van een reinigingsproces gelijkend aan 

                                                             
51 Karaka, Dosabhai Framji, History of the Parsis – including their manners, customs, religion and present 
position volume II, AMS Press New York 1977, p. 213 
52 Vitalone, Mario, Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian Tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p.426 
53

 Vitalone, Mario, Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian Tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p.426-427 
54

 Atash Bahram = ‘het aloverwinnende vuur’ 
55 Shapero, Hannah M.G., Essays on Zoroastrian topics -Do Zoroastrians really worship fire?  Op website 

‘Pyracantha’, http://www.pyracantha.com/zoroastrianism.html, geraadpleegd op 19 januari 2009 
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het proces besproken bij Atash Aduran kunnen ontdoen van hun ‘vervuiling’. Wanneer zij deze taak 

hebben volbracht en het gereinigde vuur uiteindelijk naar de dāitya gātu56 brengen, bereiken ze 

hiermee een soort persoonlijke groei. De hoeveelheid groei die men bereikt hangt samen met de 

staat waarin het vervuilde vuur zich bevond; zo zorgt een vuur waarin een lijk is verbrand voor meer 

groei dan een vuur waarop gekookt is.57 Ondanks dat er een grote overeenkomst is te vinden tussen 

de vuren genoemd in de Vendidād en de vuren waarmee een Atash Bahram wordt samengesteld 

gaat men er toch niet vanuit dat er hiertussen een direct verband bestaat. 

Het oudst bekende werk waarin letterlijk de werkwijze staat beschreven voor het samenstellen van 

een Atash Bahram is een Pahlavi-werk dat is samengesteld  tussen het einde van de 9e en begin van 

de 10e eeuw; The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī Denīg58. Volgens A. Williams die zich 

in deze tekst heeft verdiept bevat dit werk materiaal dat afkomstig is uit de Pahlavi versies van de 

Avesta, maar ook materiaal dat niet in andere bronnen voorkomt. In elk geval is dit werk voor zover 

bekend de eerste bron waarin een lijst wordt gegeven van 14 verschillende vuren die moeten 

worden verzameld om een Atash Bahram samen te stellen. Daarnaast wordt er aangegeven hoeveel 

vlammen er in totaal moeten worden verzameld: 

There was an authority who said thus: “1,001 should be collected.”59 

In de volgende tabel staan de lijsten van vuren uit de Vendidād en die uit The Pahlavi Rivāyat 

Accompanying the Dādestān ī Denīg: 

Vendidād The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī 

Denīg60 

Nr.   

1 Fire in which dead matter has been burnt The first fire which must be collected is the one 

threatened with cooking carrion 

2 Fire in which impure liquid has been 

burnt 

And the second that by which unclean matter is 

cooked 

                                                             
56 dāitya gātu = ‘aangewezen plaats’; onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. 
57 Vitalone, Mario Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p. 427 
58 Williams, A.V., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī Denīg, Kopenhagen 1990 
59

 Williams, A.V., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī Denīg, Kopenhagen 1990, Vol. 2 p. 38 
60

 Williams, A.V., The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī Denīg, Kopenhagen 1990, Vol. 2 p. 39 
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3 Fire in which dung has been burnt And the third that by which filthy dung is baked 

4 Fire from the kiln of a potter The fourth that by which pots are fired 

5 Fire from a glazier´s kiln The fifth that by which bricks are baked 

6 Fire from aonyaț parō.berejyāț61  

7 Fire from goldsmiths The sixth that from goldsmiths 

8 Fire from silversmiths The seventh (from) silversmiths 

9 Fire from blacksmiths  

10 Fire from steel-workers The eighth from swordsmiths 

11 Fire of an oven The ninth from ovens 

12 Fire from under a cauldron The tenth from cauldrons 

13 Fire from aonyaț taxairyāț62  

14 Fire from the way of shepherds The eleventh from donkey-drovers and villagers 

  The twelfth from musicians (who play) before 

noblemen 

15 Fire from the (army) camp The thirteenth from brave horsemen 

16 Fire from the nearest fire The fourteenth from other work 

 

De Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī Dēnīg heeft veel invloed gehad op de verdere 

verdieping van zoroastristen in het samenstellen van Atash Bahrams. De precieze werkwijze hiervoor 

is namelijk in de loop der tijd steeds duidelijker omschreven; met name door de Perzische Revāyats. 

Deze revāyats  zijn brieven geschreven door zoroastristen in Iran als antwoord op vragen van Parsi’s 

in India. Deze brieven handelen vooral over religieuze zaken zoals rituelen en dateren uit het einde 

van de 15e eeuw tot het einde van de 18e eeuw63. Twee van deze brieven gaan uitgebreid in op het 

                                                             
61 Onbekende betekenis 
62 Onbekende betekenis 
63

 Vitalone, Mario Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p. 431 
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samenstellen van een Atash Bahram; de Revāyat van Kāmdin Šāpur (1558) en de Ithoter Revāyat 

(1773). Beide brieven bevatten lijsten met de benodigde vuren en de hoeveelheid vlammen er per 

vuur moeten worden verzameld: 

 

Revāyat of Kāmdin Šāpur64 Ithoter Revāyat65 

Nr.   Hoeveel 

vlammen 

1 The fire whereon nasā ( i.e. dead matter) 

has been burnt, i.e. the fire morde suz (i.e. 

a corpse- burning fire) 

Fire in which nasā  has been burnt, 

that is, the morde suz fire  

91 

2 The fire whereon impurities have been 

burnt, i.e. of the dyer 

[Fire] on which impurities have been 

burned, that is, dyes wherever colour 

is set to boil, in other words where 

cloth is dyed 

80 

3 The fire on which impure cow-dung has 

been burnt i.e. the fire of the hot bath 

That on which impure dung has been 

burned, that is, a hammām; a bathing 

place of the darvands66 

70 

4 That on which pots have been burnt, i.e. 

of a potter 

[The fire] on which pottery is baked, 

that is, a potter, where clay vessels 

are baked 

60 

5 That of the goldsmith That of a goldsmith, that is, of a gilder 60 

6 That of the silversmith That of a silversmith, that is, those 

who work with silver 

55 

7 That of a zahargar67i.e. a carpenter That of a coppersmith, where cups, 

plates, trays made of brass, zinc and 

50 

                                                             
64 Dhabhar, The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz and others, p. 63-64 
65 Vitalone, Mario Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p. 432-433 
66

 Niet-Zoroastristen 
67

 Betekenis onduidelijk. 
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copper are produced 

8 That of ankuhar68 [From the place] where bricks are 

baked 

75 

9 That of an oven, i.e. whereon a pot has 

been boiling or bread is baked 

From [the fire] of an oven whereon a 

pot of the darvands has been boiling 

or bread is baked 

61 

10 That of the cauldron (i.e. of the 

coppersmith) 

From [the fire] of the pot, in other 

words [from the fire] of the darvands 

who upon the grave prepare food to 

be distributed to the poor in suffrage 

of the deceased one 

61 

11 That of a muleteer of the villages From [the fire] of the muleteers of the 

dehqāns, that is, of the heads of the 

villages who govern the country by 

decree of the sovereign in quality of 

xāns and hākems 

61 

12 That of the Mazdayasnians69 From [the fire] of those who produce 

bullets, in other words where lead is 

melted and bullets for guns are 

produced 

40 

13 That of the cavaliers on march From [the fire] of the festivals and of 

the sad occasions, festivals meaning 

the occasion when a darvand is 

married and sad events meaning on 

the occasion of the death of a 

darvand when incense is burned and 

lamps are lit 

35 

14 That of the behvâr-hazâr i.e. of the watch- [From the fire of] the watchkeepers, 30 

                                                             
68 Cf. Williams, The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī Dēnīg, 18e10: panjom ān kē āgūr padiš 
pazēnd “The fitfth that by which bricks are baked” 
69

 Aanhangers van het Mazdaïsme.  
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keepers meaning the sentinels who stand on 

guard at all the country’s gateways 

15 That from the lightning of the sky From [the fire] of blacksmiths 90 

16 That of the herbad70 and that of a Behdin 

(who produces fire from the friction) of 

pieces of wood and from flints 

From [the fire produced by] a follower 

of the Mazdean religion with wood 

and flint 

82 

 

Zoals blijkt lijken beide lijsten zeer veel op elkaar; slechts twee grote verschillen zijn er waar te 

nemen. De Ithoter Revāyat spreekt niet over vuur van Mazdaïsten en niet over vuur van de bliksem. 

Uit een citaat uit de Ithoter Revāyat blijkt ook dat de auteurs het niet eens zijn met deze twee vuren: 

It appears to these humble ones that in the books possessed by the people of India, in relation to the 

ātaš varharām,71 in the twelfth place are written forty fires from the homes of the behdins and in the 

fifteenth place, ninety fires from lightning. What is the meaning of this! The fire must be collected 

there where it is oppressed and this is the great merit.72 

Uit dit citaat blijkt duidelijk dat de auteurs van mening zijn dat men niet meer goed begrijpt wat de 

achterliggende gedachte is bij het verzamelen van de vuren. Het gaat erom dat de vuren ‘onderdrukt’ 

zijn en vervuild, zodat er des te meer positieve energie en groei plaatsvindt wanneer deze gereinigd 

worden. De 16 verschillende aardse vuren zoals genoemd in de lijsten, corresponderen met 16 

verschillende kosmische energieën die zich ‘slapend’ in de vuren bevinden.73  Wanneer de 

onderdrukte vuren uiteindelijk gereinigd zijn en samenkomen ontwaken deze kosmische energieën 

en wordt het vuur Bahram. Via een Atash Bahram staat de zoroastrist in direct contact met Ahura 

Mazda. 

Beide revāyats handelen verder ook over de procedures en rituelen die gevolgd moeten worden 

wanneer alle 1001 vuren uiteindelijk zijn verzameld. Elke vlam moet één of meerdere 

reinigingsrituelen ondergaan van 9 stadia zoals beschreven bij de Atash Aduran en de verschillende 

vuren moeten één voor één samengevoegd worden na uitgebreide gebeden en rituelen. Ook de 

wijze waarop de vlammen moeten worden verzameld wordt uitgebreid omschreven. Al deze regels 

                                                             
70 Onbekende betekenis 
71

 ātaš varharām = Atash Bahram 
72

 Vitalone, Mario,  The Persian Revāyat Ithoter. Zoroastrian Rituals in the Eighteenth Century, Napels 1996, p. 
145 
73 Mrs. Pervin J. Mistry, ATASH BAHRAM - Atash and Electricity Are Mutually Opposed, op website ‘Traditional 

Zoroastrianism’, http://tenets.zoroastrianism.com/elect33.html, geraadpleegd op 19 januari 2009 
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zijn zo uitgebreid en ingewikkeld dat het onmogelijk is ze hier verder te behandelen. Wanneer de 

Atash Bahram eindelijk samengesteld is en brandt in de vuurtempel  is het dus dusdanig heilig en 

groots dat zelfs een priester niet in de nabijheid ervan mag komen zonder zelf een uitgebreid ritueel 

te ondergaan. De priesters die voor een Atash Bahram mogen zorgen moeten tenminste 

tweedegraads priesters zijn, en een reinigingsritueel hebben ondergaan evenals een gebed waarbij 

hij de volledige Yasna reciteert. Pas wanneer dit is voltooid is het de priester toegestaan om de 

ruimte binnen te gaan waar de Atash Bahram brandt74. Aan de hand van een buy dādan ceremonie 

wordt ook een Atash Bahram gevoed, zij het niet dat het er in dit geval een stuk strenger aan toe 

gaat. Het hout mag niet met blote handen in het vuur worden gelegd en ook moeten de priesters 

mondkapjes dragen zodat ze het vuur niet kunnen vervuilen door hun adem of speeksel75. Toegang 

tot een vuurtempel waarin een Atash Bahram brandt is ten strengste verboden voor niet-

zoroastristen. Verder zijn er nog een aantal belangrijke regels omtrent de heilige vuren; 

“Whatever its grade, however, each fire constitutes a separate entity. It must not be allowed to go 

out and it cannot be divided up. Moreover, whereas a fire of a lesser grade cannot be raised to a 

higher grade, as this would require it to be separately established and consecrated, a fire of a higher 

grade can, should it be impossible to comply with the more complex and demanding prescriptions 

required by its maintenance, be down-

graded.”76 

Bijzonder tot slot is dat de vuren in een 

vuurtempel in een aparte ruimte branden, 

enkel toegankelijk voor de priesters die de 

vuren onderhouden. Dit houdt dus in dat 

parsi’s wel in de nabijheid van het heilige 

vuur kunnen komen, maar er niet letterlijk 

mee in contact kunnen komen. 

 

         

 

                                                             
74 Vitalone, Mario Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian tradition, in: ‘Zoroastrian 
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p. 427 
75 Shapero, Hannah M.G., Essays on Zoroastrian topics – Jashan ceremony op website ‘Pyracantha’, 

http://www.pyracantha.com/zoroastrianism.html, geraadpleegd op 19 januari 2009 
76

 Vitalone, Mario Fires and the establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian tradition, in: ‘Zoroastrian  
Rituals in Context’ ed. Michael Strausberg, Koninklijke Brill Leiden 2004, p. 425 

Figuur 10 buy dādan ceremonie 
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Conclusie 

Waarom is vuur voor de parsi-gemeenschap zo belangrijk? Dit was de vraag waarmee deze scriptie 

begon. Om die vraag überhaupt te kunnen beantwoorden was het belangrijk eerst wat informatie te 

vergaren over de parsi’s als gemeenschap op zich. Zo hebben we gezien dat de parsi’s in India 

afstammelingen zijn van de oorspronkelijke zoroastristen uit het oude Perzische Rijk. Het 

zoroastrisme als religie  is voor zover bekend één van de oudste godsdiensten ter wereld en stamt in 

elk geval uit de periode vóór 1000 voor Christus. Wanneer de geestelijk vader van deze religie, 

Zarathustra, precies leefde is onbekend, aangezien er vrijwel geen bronnen uit die periode zijn 

overgeleverd. De profeet Zarathustra leerde dat Ahura Mazda de enige God is waaruit al het goede 

voortkomt. De aarde is geschapen als strijdtoneel voor de eeuwigdurende strijd tussen goed en 

kwaad; de strijd tussen Ahura Mazda en zijn slechte zoon en aartsvijand Angra Mainyu. De mens 

moet tijdens zijn/haar leven de morele keuze maken tussen goed en kwaad om zo mee te strijden in 

deze dualistische oorlog. Door goede gedachten, goede daden en goede woorden te hebben helpt de 

mens het goede te overwinnen. Dat het zoroastrisme ook een eschatologische religie is blijkt uit het 

feit dat er een einde der tijden wordt verwacht wanneer uiteindelijk de strijd zal worden beslist. De 

mensen die tijdens hun levens voor het goede hebben gekozen worden dan toegelaten tot het 

paradijs. Het zoroastrisme is een zeer belangrijke religie geweest in de geschiedenis; het is voor zover 

bekend de eerste monotheïstische, dualistische en eschatologische religie ooit geweest en heeft zeer 

veel invloed gehad op andere religies evenals filosofieën. Te bedenken dat het ooit als staatsreligie 

van het gehele Perzische Rijk fungeerde moet de reikwijdte van de ideeën uit het Zoroastrisme in die 

tijd enorm zijn geweest. 

Des te bijzonder is het dus dat tegenwoordig vrijwel niemand deze religie nog kent. Vanaf de 7e eeuw 

na Christus werden de zoroastristen uit het Perzische Rijk verdreven door de Arabieren en verloor 

het zijn status als staatsreligie aan de Islam. Een kleine groepering zoroastristen wist te vluchten naar 

West-India waar ze hun bestaan nieuw leven in hebben geblazen. Ze zetten tot op de dag van 

vandaag nog steeds het geloof van hun voorouders voort, alleen staan ze nu bekend als parsi’s. 

Binnen India zijn de parsi’s bekend en geroemd vanwege hun grote invloeden gedurende de 

geschiedenis binnen verschillende gebieden van de samenleving, maar daarbuiten kennen maar 

weinig mensen deze kleine bevolkingsgroep. Opvallend vaak wordt er aan de parsi’s gerefereerd als 

‘vuuraanbidders’. De vraag die ik heb behandeld is dan ook waar dit idee vandaan komt, aangezien 

het alles behalve waar is. 

Allereerst heeft vuur voor parsi’s een zeer uitgebreide betekenis; het representeert Ahura Mazda 

door de warmte, het licht en de energie die het uitstraalt. Deze drie dingen verpersoonlijken Ahura 
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Mazda op aarde en hebben  een ethische betekenis van rechtvaardigheid en waarheid. Daarnaast is 

het vuur een kosmische energie voortkomend uit ‘het eindeloze licht’ wat men in staat stelt via vuur 

in contact te staan met Ahura Mazda. Niet elk vuur is echter heilig; voor parsi’s zijn er drie gradaties 

van heilige vuren. Een Atash Dadgah is het minst heilige vuur dat overal kan branden en niet 

brandende gehouden hoeft te worden. Een Atash Aduran is het tweede heilige vuur en brandt enkel 

in vuurtempels. Het meest heilige vuur is een Atash Bahram waarvan er slechts enkelen ter wereld 

bestaan dankzij het soms jaren in beslag nemende samenstellingsritueel. Over de manieren waarop 

de heilige vuren moeten worden samengesteld bestaan verschillende bronnen die precies aangeven 

van wat voor vuren vlammen moeten worden verzameld die daarna een reinigingproces moeten 

ondergaan, voordat ze bij elkaar gevoegd kunnen worden. De bronvuren voor een Atash Aduran zijn 

afkomstig  uit de vier lagen van de samenleving (priesters, soldaten, boeren en handwerklieden) en 

het vuur staat daarom ook centraal voor een verenigde samenleving. Een Atash Bahram behoorde 

oorspronkelijk toe aan de adellijke klasse en kon in tijden van oorlog zorgen voor de overwinning. 

Het is dus duidelijk geworden dat parsi’s niet zozeer vuur als object belangrijk vinden, maar de voor 

hen symbolische betekenis ervan. Voor een parsi is vuur de verpersoonlijking van Ahura Mazda; helpt 

vuur te focussen op de waarheid en rechtvaardigheid en door de heilige vuren staat men in contact 

met Ahura Mazda. Daarnaast zijn het licht, de warmte en de energie van vuur ook afkomstig van 

Ahura Mazda die zo kracht geeft aan de mens om het goede te doen in het leven. In de nabijheid van 

vuur kan men zich in gebed beter op Ahura Mazda concentreren en is minder toegankelijk voor de 

verleidingen van Angra Mainyu en zijn Amesa Spenta’s. 

Ondanks het feit dat de parsi-bevolking langzaam aan het uitsterven is door met name hun strenge 

regels omtrent het huwelijk, zullen de ideeën die Zarathustra ooit aan de wereld kenbaar heeft 

gemaakt niet snel verdwijnen. Dit door de grote invloed die het Zoroastrisme door de geschiedenis 

heen heeft gehad, maar ook door de grote invloed die parsi’s hebben gehad op de samenleving in 

India. De parsi’s hebben duidelijk een stempel gedrukt op de ontwikkeling van India en zullen daarom 

niet snel vergeten worden.  
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