
 )دیانت(رساله اویتیفرون 

وگویی است بین سقراط و اویتیفرون. سقراط به کند. این رساله گفتدر رساله اویتیفرون درباره دیانت بحث میفالطون ا 

ه آتن محکمکنند، به دلیل اتهام ملتوس مبنی بر فاسد کردن جوانان از راه ابدع خدایانی غیر از آنچه که مردم پرستش می

ند که ککند. اوتیفرون بیان میآید و اویتیفرون هم به منظور شکایت از پدرش به اتهام قتل به این محکمه مراجعه میمی

فهمند که ها نه از دیانت خبر دارند و نه میدانند و معتقد است که آنپدر و خویشاوندانش این کار او را خالف دیانت می

خواهد که داند سقراط از وی مینظر در حوزه دیانت میکه اوتیفرون خود را فردی صاحبدین و تقدس چیست. هنگامی 

گوید: دیانت در همین کاری است که من دینی آگاه کند. اوتیفرون در پاسخ به درخواست سقراط میاو را از دیانت و بی

ر، مادر و یا هر کس دیگر باشد. سقراط دهم؛ یعنی تعقیب کسی که مرتکب کار بدی شده حتی اگر مجرم پداالن انجام می

خواهم بلکه به من بگو که آن چیست که هر چه مطابق با آن باشد گوید من آنچه را که موافق با دیانت است را نمیمی

دینی هر کدام صورت واحدی دارند که هر چه دارای آن صورت باشد موافق دین است؛ چرا که تو معتقدی که دیانت و بی

گوید آنچه که خدایان دوست داشته باشند موافق دیانت است و آنچه غیر خالف دین است. اوتیفرون در پاسخ میموافق یا م

پرسد که آنچه مطابق دیانت است، چون مطابق دیانت است مقبول خدایان است دینی است. سقراط از او میاز این باشد بی

شود؟ با ابراز عدم درک عبارت بیان شده از جانب رده میو یا چون مقبول خدایان است به این علت مطابق دیانت شم

کند که چون یک عمل مطابق دیانت است به این علت محبوب خدایان هایی بیان میاویتیفرون، سقراط با آوردن مثال

 د چه طوردانگوید که نمیخواهد که ماهیت دیانت را برایش آشکار کند اما او میاست. بعد از آن سقراط از اویتیفرون می

داً ماند. سقراط مجدزند و در یک نقطه ثابت باقی نمیافکارش را برای او بیان کند؛ چون از هر کجا شروع کند بحث دور می

برند؟ پاسخی که او دریافت شود چه سودی میها داده میهایی که به آنپرسد خدایان از هدیهکند و میبحث را شروع می

گوید پس دیانت وسیله بدست هاست. سقراط میله نشان دادن احترام و بدست آوردن دل آنکند این است این کار وسیمی

ا هاست. بگوید به عقیده من محبوب آنها مفید یا محبوب باشد. اویتیفرون میآوردن دل خدایان است چیزی که برای آن

گفتی که دیانت چیزی است که محبوب ات بازگشتی یعنی گوید تو دوباره به همان عقیده اولیهاین پاسخ، سقراط می

د گوید بمانخواهد برای اینکه مشخص شود دیانت چیست دوباره بحث را شروع کنند اما او میخدایان است. سقراط از او می

برای یک روز دیگر، من کار دارم و باید با عجله بروم. از این رو در این رساله همچون رساله لیزیس بحث نافرجام مانده و 
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