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 كيده :چ

مناسبات پزشك با بيمار حائز اهميت است رازداري است . افشاء سر عملي است که باعث آزار و  در يكي از قواعدي که
به شما  سبك شدن ديگران مي شود فلذا در شرع مقدس نهي شده است . نبي اکرم ) ص ( مي فرمايد : هنگامي که کسي

اساسي ترين و شايد بديهي  از اين مقاله اشاره به مبحث محرمانگي که هدفچيزي گفت و گذشت آن سخن امانت است. 
در جوامع مختلف مورد و در اسالم تاکيد بسياري برآن شده است. اين موضوع ترين فضيلت اخالقي يك پزشك است 

مورد  نيزاز نظر اخالق اسالمي هاي مختلف پزشكي وهش بحث و نقدهاي زيادي قرار گرفته است و جا دارد در پژ
اين فضيلت اخالقي را به عنوان يك قاعده اي که مي و  به اين قاعده به طور خاص تر توجه نمايد گيرد وبررسي قرار 

 باشد که موجب نقض آن مي شود مورد بررسي قرار بدهيم . رازداري از اصول اخالقي است که داشته تواند استثنائي 
بررسي و ارائه  آيات و لذا با هدف ، .و اجتماعي بيمار را به دنبال دارد است و منافع فردي ل جهان شموفراگير و 

روايات بر اين موضوع جهت تاکيد بيشتر بر مبناي اين فضيلت اخالقي اين بررسي انجام شده و به شكل اين مستند ارائه 
ارايه يك منشور جهاني اخالق پزشك مسلمان قدمي در  قبيل تحقيق ها که با ارائه نتايج اين گرديده است . انشاهلل 

تاکيد اسالم بر مبحث اشاره به مقاله  ناي نتايجکتابخانه اي انجام گرفته است. از  روش. اين پژوهش به يم.برداشته باش
موارد نقض رازداري و  نياز به اجراي جلسات همانديشي پيرامونو تاکيد بر محرمانگي و رازداري اسرار بيماران است 

 است . مقالهاين  نتايج پيشنهاديوجود کميته هاي اخالق پزشكي و اسالمي و برگزاري شوراهاي مشورتي از 
 

 اسالم  –رازداري  –محرمانگي  –: اخالق پزشكي  وازگان كليدي
 

 مقدمه :

ست. چون خداوند خداوند مظهر رازداري است. تنها خدا است که مظهر ستار، غفار و رحمان ا       
نقائص بندگان را فاش نمي کند.)ستار العيوب( نقايص را برطرف مي نمايد )غفار الذنوب(و کمال ايجاد 

حفظ اسرار بيماران و خودداري از افشاء آن، پايه و اساس پزشكي را تشكيل مي دهد. (4)ميكند)رحيم(.
توان آن را از  مياست البته ر مستقل رازداري و افشاء سرّ به عنوان يك فضيلت و رذيله اخالقي به طو

 هاي مسأله تجسّس درباره اسرار ديگران به حساب آورد. شاخه
مربوط به اسراري است که فاش شدن آن سبب ضرر و زيان صاحب آن در لغت رازداري        

صاحبان راز  کهشود. خواه مربوط به شخص خاصي باشد و يا مربوط به جامعه اسالمي باشد  مي
هستند.رازداري از نظر سازمان بين المللي استانداردسازي )ايزو( اينگونه تعريف شده  قع مردمدر وا

است : اطمينان از اينكه اطالعات تنها براي کساني که مجوز دسترسي به آن اطالعات را دارند قابل 
دستيابي باشد.رازداري در پزشكي يك اصل است که به موجب آن پزشك مجبور مي شود رازهاي 

مباني نگفتني بيمار را که به خاطر حرفه اش به دست آورده نزد خود نگه دارد.در مباحث اخالق پزشكي 

                                                   
، بخش ششم: نكاتي درباره طبيبانه اي براي طبيبان ؛ (4731) سيد ضياء الدينتابعي  1

 441 فحهص راز و رازداري ، شيراز،



 

 

 

 

احترام به استقالل و حرمت فرد با دادن حق وکنترل و مديريت اطالعات در پزشكي  و اساس راز داري
 مي باشد. عدم آسيب رساني به فردو  به وي

 هدف :
که در اسالم تاکيد ي ترين فضيلت اخالقي يك پزشك است رازداري اساسي ترين و شايد بديه

در جوامع مختلف مورد بحث و نقدهاي زيادي قرار گرفته است اين موضوع  بسياري برآن شده است.
به اين  گيرد ومورد بررسي قرار  نيزاز نظر اخالق اسالمي هاي مختلف پزشكي و جا دارد در پژوهش 

اين فضيلت اخالقي را به عنوان يك قاعده اي که مي تواند  و قاعده به طور خاص تر توجه نمايد
باشد که موجب نقض آن مي شود مورد بررسي قرار بدهيم . رازداري از اصول  داشته استثنائي 

 .و اجتماعي بيمار را به دنبال دارد است و منافع فردي ل جهان شمواخالقي است که فراگير و 
روايات بر اين موضوع جهت تاکيد بيشتر بر مبناي اين فضيلت  بررسي و ارائه  آيات ولذا با هدف ، 

که با ارائه نتايج اين  انشاهلل اخالقي اين بررسي انجام شده و به شكل اين مستند ارائه گرديده است . 
 يمارايه يك منشور جهاني اخالق پزشك مسلمان برداشته باشقدمي در  قبيل تحقيق ها
 :روش تحقيق

کتابخانه اي انجام گرفته است و از کتب و مقاالت مختلف چاپي و اين پژوهش به شيوه 
الكترونيك مربوط به موضوع، نظرات نويسندگان به صورت تفصيلي فيش برداري شده و سپس تنظيم 

 مطالب انجام شده است .
 

 بحث و بررسي :
 رازداري در قرآن

تي افشاء سرّ باشد در آيات قرآن مجيد، چيزي که صريحاً داللت بر لزوم رازداري و زش
 شود که در آيات قرآن تعبيرات ديگري ديده مي.نيافتيم، البته تعبير به سرّ در قرآن مجيد فراوان است

 دهد، از جمله: نه به داللت التزامي از فضيلت رازداري و زشتي افشاء سرّ خبر مي
اللّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ لَمْ يتَّخِذُوا مِنْ  اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَکُوا وَ لَمّا يعْلَمِ »خوانيم:  مي قرآن در

آيا گمان کرديد که )به حال خود( ( 6)  ;دُونِ اللّهِ وَ ال رَسُولِهِ وَ الَ الْمُؤمِنينَ وَليجَةً وَاللّهُ خَبِيرُ بِما تَعْمَلُونَ
ا و رسولش را محرم اسرار شويد، در حالي که هنوز آنها که از شما جهاد کردند، و غير از خد رها مي

اند )بايد آزمون شويد و صفوف از هم جدا شود( و  خويش انتخاب ننمودند )از ديگران( مشخص نشده
 «.کنيد آگاه است خداوند به آنچه عمل مي
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 41يه ، آسوره توبه 



 

 

 

 

گويد مسلمانان اسرار خود را به کساني بگويند که مطمئن به حفظ آن باشند نه به  اين آيه مي
کنند. مفهوم اين سخن آن است که رازداري فضيلت است، و افشاء  ء سرّ ميافراد نامطمئني که افشا

 شود. سرّ از رذائل محسوب مي
اي  ;يا اَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِن دُونِكُمْ اليأْلُونَكُمْ خَباال»خوانيم:  آيه نيز مي اين در

خودتان انتخاب نكنيد، انها از هرگونه شرّ و فسادي ايد محرم اسراري از غير  کساني که ايمان آورده
 (3)«. کنند درباره شما کوتاهي نمي

بطانه تقريباً مفهومي همانند وليجه دارد، و هر دو به معني محرم اسرار است. و اين که خداوند 
گويد غير مسلمانان )مخلص و مؤمن( را محرم سرّ خود ندانيد،  همه مؤمنان را مخاطب ساخته و مي

 .اي به لزوم حفظ اسرار و نكوهش از افشاء سرّ دارد در واقع اشاره
خداوند   (0) )وَ اِذا جائَهُمْ اَمُرٌ مِنَ االَْمْنِ اَوِ الخَوفِ اِذا عَوابِهِ( قرآنآيه اين شود که  گاه تصور مي

ره کند که آنها هنگامي که سخني دربا از منافقان، يا بعضي از افراد ضعيف االيمان نكوهش مي
 کنند. رسد زود آن را پخش مي پيروزي يا شكست گروهي از مسلمين به آنها مي

اساس يا مشكوك است نه  دهد که اين آيه ناظر به پخش شايعات بي ولي ذيل آيه نشان مي
فرمايد: اگر آنها به پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( و اولي االمر )بزرگاني که قدرت  پخش اسرار، چون مي

هاي مسائل آگاه خواهند شد )و بيهوده دست به پخش  دارند( مراجعه کنند از ريشهتشخيص کافي 
 زنند(. شايعات نمي

تعبير به امن و خوف که در آيه آمده اشاره به اين است گاهي به دشمن شايعاتي مربوط به        
ره شكست کرد تا آنها را در امر جهاد سست کند، و گاه شايعاتي دربا پيروزي مسلمين منتشر مي

دارد که مبادا  گونه شايعات برحذر مي آنها، تا آنان را مأيوس سازد،قرآن مسلمانان را از پخش اين
 نقشه دشمن اثر کند و آنها به مقصود خود که تضعيف مسلمين است نائل شوند.

( مورد ديگري که در قرآن مجيد به صورت خاص درباره رازداري )البته با اشاره نه با تصريح       
آمده است، در داستان ابو لبابه است که بني قريظه )گروهي از يهود که از هيچ گونه کارشكني و خيانت 

کردند( با او مشورت کردند که آيا تسليم حكم پيامبر)صلي اهلل عليه  درباره مسلمين فرو گذار نمي
سپس از اين گفته خود  وآله( شوند، او با اشاره گفت، اگر تسليم شويد همه شما را اعدام خواهد کرد،
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 441، آيهآل عمران هسور 
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 17، آيه سوره نساء 



 

 

 

 

پشيمان شد و توبه کرد و روزهاي متوالي خود را به ستون مسجد بست و مشغول توبه و گريه زاري 
وَ آخَرُونَ »در پذيرش توبه او نازل گرديد.  اين آيه از قرآن  بود سرانجام خداوند توبه او را پذيرفت و

و گروهي  ;يمٌاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَال صالِحاً وَ آخَرَ سَيئاً عَسي اللّهُ اَنْ يتُوبَ عَلَيهِمْ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِ
رود که  يد ميديگر به گناهان خود اعتراف کردند و اعمال صالح و ناصالحي را به هم آميختند، ام

 (5)«. خداوند توبه آنها را بپذيرد، خدا غفور رحيم است

اشاره به اين است که محتواي آيه مخصوص به فرد خاصي نيست بلكه تمام کساني « گروهي»تعبير به 
آيند و در توبه خود خالص و صادقند را شامل  کنند و در صدد جبران بر مي که گناهي مي

 شود. مي

 ه اشاراتي بود که در آيات قرآن نسبت به رازداري و افشاي سرّ آمده است.اين تقريباً مجموع

 رازداري در روايات اسالمي 

شود که  در احاديث اسالمي درباره رازداري و ترك افشاي سرّ تعبيرات گوناگوني ديده مي
آنها شمرده  منزله امانتهاي نشان دهنده اهتمام اسالم به اين موضوع است تا آنجا که اسرار ديگران به

 شده و افشاي سرّ به عنوان خيانت در امانت است.

اِذا حَدَّثَ الرَّجُلُ اَلْحَدِيثَ ثُمَّ اِلْتَفَتَ فَهِي »خوانيم:  ـ در حديثي از رسول خدا)صلي اهلل عليه وآله( مي4
ي کند  )که ديگر گويد سپس به اطراف خود نگاه مي هنگامي که شخصي سخني با ديگري مي ;اَمانَةٌ

 آن را 

 (2)نشنود( آن بمنزله امانت است )و افشاء اين سرّ همچون خيانت در امانت است(.

هر کس  ;مَنْ اَفْشي سِرّاً اِسْتَودَعَهُ فَقَدْ خانَ»خوانيم:  ـ در حديثي از اميرمؤمنان علي)عليه السالم( مي6
 (8) سرّي را که به او سپرده شده فاش کند خيانت کرده است.

کسي که  ;مَنْ کَشَفَ حِجابَ اَخِيهِ اِنْكَشَفَ حِجابَ بَيتِهِ»خوانيم:  ديگري از همان حضرت ميـ در حديث 3
 (8) «.کند پرده از روي اسرار برادر مسلمانش بردارد خداوند عيوب اسرار او را بر مال مي
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نشر: ،  ؛المحجه البيضاء في تذهيب االحياء (4711) فيض کاشاني محمدبن شاه مرتضي 6

 173، صفحه 1جلد  ، حسنين

، تهران:  ائد المنظومه في الحکمهرشرح غرر الف ؛( 4711) هادي بن مهدي سبزواري 3

 1121، حديث 111، صفحه 1 جلدانتشارات بيدار، 



 

 

 

 

اآلخرةِ فِي کِتْمانِ السِرِّ جُمِعَ خَيرُ الدُّنيا وَ »خوانيم:  ـ در حديث ديگري از اميرمؤمنان)عليه السالم( مي0
تمام خير دنيا و آخرت در دو چيز جمع  ;وَ مُصادِقَةُ األخْيارِ وَ جَمِيعَ الشَّرِ فِي األذاعَةِ وَ مُواخاةُ األَشرار

ها در دو چيز جمع است افشاي سرّ و دوستي با  در رازداري و دوستي با نيكان و تمام بدي ;شده
 (4)«. بدان

مكن است اشاره به کتمان سرّ خويشتن باشد ولي اطالق حديث شامل کتمان اسرار البته کتمان سر م
 شود. خويش و ديگران هر دو مي

خوانيم که پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( در مواعظ خويش به ابوذر چنين فرمود:  ـ در حديث ديگري مي5
جلسات خصوصي امانت است، و  ;خِيانَةٌ،فَاجْتَنِبْ ذلِكَيا اَباذَرُ اَلَْمجالِسُ بِاالَْمانَةِ، و اِفْشاءُ سِرِّ اَخيكَ »

 ( 42) «.باشد، از آن بپرهيز افشاء سرّ برادر مؤمن خيانت مي

سِرُّكَ سُرُورُكَ اِنْ کَتَمْتَهُ وَ اِنْ اَذَعْتَهُ کانَ »خوانيم:  در حديثي از اميرمؤمنان علي)عليه السالم( مي -2
الي تو است به شرط آن که آن را کتمان کني، و اگر آن را افشا سرّ تو مايه سرور و خوشح ;ثُبُورَكَ

 (44)«. شود کني )اي بسا( مايه هالك تو مي

ال تَطَّلِعْ صَدِيقَكَ مِنْ سِرِّكَ اِالّ عَلي مالَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيهِ عَدُّوكَ لَمْ »فرمايد:  امام صادق)عليه السالم( مي -8
دوستت را بر آن مقدار از اسرارت آگاه ساز، که اگر  ;ونُ عَدُّواً يوْماً مايضُرْكَ،فَاِنَّ الصَّديقَ قَدْ يكُ

 (46) «.دشمنت را از آن آگاه سازي به تو زياني نرسد، چرا که دوست ممكن است روزي دشمن شود

 فرمايند: السالم( نقل شده است که ايشان مي در حديثي از حضرت رضا )عليه -8

بود مگر آنكه سه خصلت داشته باشد: سنتي از پروردگارش، سنتي  مؤمن هرگز مؤمن راستين نخواهد»
از پيامبر و سنتي از ولي خدا. آنگاه حضرت امام رضا )ع( سنت الهي را کتمان اسرار مردم و رازداري 

 (43)«واما السنته من ربه کتمان سره»فرمايند:  شمارند و مي مي
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 43، حديث 431صفحه 
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 1142، حديث 113صفحه 



 

 

 

 

خواهي با فرشتگان هم  فرمايد آيا مي سان ميدر روايت ديگر حديث قدسي است که خداوند خطاب به ان
و در « و في السر کاليل»فرمايد  ها مي پرواز شوي؟ پس بر تو باد پنج خصلت و در يكي از اين خصلت

 ( 40)رازداري و پرده پوشي همچون شب باش.

فرمود مردم به دو خصلت  و باز در جاي ديگر از امام صادق روايت شده است که آن حضرت مي
اند ولي آن دو را ضايع کردند و بدين جهت از اعتبار الزم برخوردار  ن و سرنوشت ساز امر شدهبنيادي

 (45)نيستند، يكي شكيبائي و مقاومت و ديگري کتمان اسرار مردم و رازداري است.

 
 نتيجه گيري :

ه يك ازداري از انتظار بيمار در مقابل اعتماد به پزشكي بر مي خيزد و رازداري عالوه بر اينكر 
عمل ارزشمند اخالقي است ، اقرار به  اتونومي و حفظ حرمت فردي بوده و نيز به علت ايجاد اعتماد 
متقابل ، نتايج مطلوبتر را درامر تشخيص و درمان بيمار به همراه خواهد داشت . رازداري پزشك 

مي کند که اين امر گام  اطمينان الزم را در بيمار جهت بيان تمام نكات و اسرار مربوط به بيماري ايجاد 
در زمينه قاعده رازداري چندين مقاله به  اهميت و نقش .مفيدي در درمان و تشخيص موثر تر مي باشد 

به موارد نقض رازداري از حيث اخالقي و پرداختن  . هم چنين آن در اخالق طب پرداخته شده است
ي اسالمي و منطقه و در حوزه و بررسي اين موضوع به شكل خاص در ايران ، در کشورهاقانوني 

نياز به  اجراي جلسات همانديشي پيرامون موارد نقض رازداري و جهاني از پيشنهادات اين مقاله است .
 وجود کميته هاي اخالق پزشكي و اسالمي و برگزاري شوراهاي مشورتي از نتايج اين بررسي است .

 
 : سپاسگزاري

 ماکه هايي  کارکنان کتابخانه وافراد  د محترم اين حوزه ،اساتي ازم در انتهاي مقاله يالزم مي دان
 تشكر نماييم. دمقاله ياري کردنتهيه اين را در 
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15

اصول كافي ، جلد ؛ ( 4713) نيرازي ملقب به صدرالديم شيمحمدبن ابراه ، مالصدرا  

 111دوم ، صفحه 
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