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ر رد   ن 
  

  برآمده از بيش از دو دهه تجربة پژوهشي و آموزشي در چند حوزه است.» پزشكي مجلة ايراني حقوق و اخالق زيست«
هاي جديد  سرعت در پي تأسيس و توسعة شاخه بهحوزة نخست علم و فناوري است. ايران، همانند ديگر كشورهاي در حال توسعه، 

اي تنگاتنگ و پيچيده بوده  هاي گوناگون حيات فردي و اجتماعي آدميان در رابطه علمي و فناوري بوده است. اين كوشش با عرصه
هاي دشوار بر  مايشهاي ژنتيك پيش از انعقاد نطفة انسان تا پيوند اعضا پس از مرگ مغزي و از آز ها و غربالگري است: از آزمايش

شدة ژنتيك. اگرچه  حيوانات، در خطر قرار دادن محيط زيست و سالمت انسان تا توليد محصوالت نانو، تراريخته و دستكاري
درماني يا تقويت نيروهاي  اند ـ مانند كمك به درمان ناباروري، سلول هاي علمي و فناورانه منافع و خدماتي را به همراه داشته كوشش
  اند. مشكالتي هنجاري را نيز به نوبة خود پيش آوردهآدمي ـ 

ها صورت  هايي فكري براي حل مشكالت هنجاري مرتبط با آن پيشرفت دوم، و در ارتباط تنگاتنگ با حوزة نخست، ناگزير كوشش
ده (مانند تبيين و تحليل ها هم در راستاي تحليل اخالقي مشكالت، در بستر و زمينة باورهاي جهاني و بومي، بو اند. اين كوشش گرفته

آور حقوقي در مواردي كه بدون  هاي الزام حل وجوي ارائة راه هاي نوين كمك باروري) و هم در جست نسب كودكان حاصل از فناوري
 هاي زيستي يا لزوم رعايت ايمني شوند (مانند حفظ تنوع گونه  تر مي ها اختالفات و خطرات مربوط بسيار بيشتر و جدي حل اين راه

پاي علم و فناوري  زيستي در مقابل خطرات گستردة محصوالت نانوبيوتكنولوژي). از اين رو، حوزة دوجزئيِ اخالق و حقوق نيز پابه
  تطور و رشد يافته است.

اند و هم با مسائل جديد  سوم، حوزة اخالق و حقوق به نوبة خود هم به مسائل سنتي پزشكي، مانند سقط جنين و محرمانگي، مربوط
اند. به ديگر سخن، در  رو شده روبهزيستي  يسمها و ترور سازي و توليد سالح درماني، شبيه رآمده از فناوري زيستي، مانند سلولب

بنابراين، چهار زيرحوزة تخصصيِ اخالق پزشكي، ». زيستي«گيرند و هم قيد  مي» پزشكي«هاي حاضر، اخالق و حقوق هم قيد  زمينه
  اند. آرام شكل گرفته حقوق زيستي آرام حقوق پزشكي، اخالق زيستي و

هاي تخصصي در هر يك از چهار زيرحوزة يادشده  ها و نشريه بر اين اساس، طي دو دهة گذشته، شاهد ظهور و بروز مؤسسه
اند. با اين   اي در زيرحوزة مورد نظر خود را داشته رشته هاي ميان دهي و انتشار نظرات و پژوهش ايم. هر يك از آنها سعي در شكل بوده

گفته يكجا تاكنون موقع و مقام مناسبي نيافته  اي در همة چهار جزء پيش رشته هاي ميان دهي و انتشار نظرات و پژوهش حال، شكل
هاي دخيل در اين قلمرو، مانند علم و  است، چرا كه آشكارا فهم و حل مشكالت يادشده بدون همياري و دادوستد ميان رشته

  آوردن آن موقع و مقام شكل گرفته است.  و اخالق، نشدني است. اين مجله براي فراهمفناوري و حقوق  زيست
پزشكي با آگاهي از تمايزهاي روشن ميان حقوق و اخالق و نيز علوم پزشكي و زيستي و با  بنابراين، مجلة حقوق و اخالق زيست

علوم مهندسي، فلسفه، الهيات، حقوق و علوم انساني/ اي (علوم پايه، علوم پزشكي،  رشته هاي ميان قصد انتشار نظرات و نظريه
هاي كاربردي و نظري در قلمرو گسترده و پيچيدة  اجتماعي) در پي فراهم آوردن زمينة تعاطي افكار و فرصت پيش نهادن انديشه

به زبان فارسي يك بنا بر آن است كه هر دو فصل يك شماره از اين مجله منتشر شود. همچنين، پس از دو شماره  يادشده است.
شاءاهللا. با روي باز از همة محققان و نويسندگان در حوزة وسيع حقوق و اخالق  شماره به زبان انگليسي منتشر خواهد شد، ان

  كنيم با ما همراه شوند و افتخار انتشار نظرات و دستاوردهاي فكري خود را به ما بدهند. پزشكي صميمانه دعوت مي زيست
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