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چکیده

کاوش ژنتیکی ،تالقی میراث و اخالق
زیستی
نحوۀ استناد به مقاله:

یکدیگر در تعارض هستند ،نحوه تلقی بقایای بومی انسانها و جمعآوری و ذخیره اطالعات ژنتیکی مردم ان
بومی است .منبع اصلی این تعارض مبانی فلسفی متمایز نهفته در جهانبین ی مردم ان ب ومی ،از ی ک س و ،و
نظامهای ارزشی است که براساس آنها اکثر دولتهای ملی و جامعه بینالمللی قانونگذاری میکنن د .در ای ن
میان در نحوه درک دانش علمی و حتی نحوه تصور خود زمان ،چه به صورت یک ساختار خطی ی ا دای رهای

بلیک جانت .محل تالقی میراث با

تفاوتهایی وجود دارد.

اخالق زیستی :بقایای بومی بشر و

روشها :این مقاله نسبت به این مسائل رویکرد حقوق بشری را اتخ اذ ک رده و ب ا اس تفاده از ای ن رویک رد

کاوش ژنتیکی .مجلۀ ایرانی حقوق و

تحلیلی ،به دنبال کشف تنش بین سیستمهای ارزشی متفاوت است .این رویک رد مبتن ی ب ر ک اربرد نظری ه و

اخالق زیستپزشکی1398 .؛:)1(2
.46-36

اصول حقوق بشر و از طریق تحلیل منابع اولیه مربوطه است.
نتایج :این مقاله نشان میدهد که احترام بیشتر به حق وق بومی ان و ارزشه ای فرهنگ ی و احس اس کرام ت
انسانی و جمعی بیشتر آنها میتواند از تداوم سوءاستفادهه ای ت اریخی در زمین ه تحقیق ات انس ان ش ناختی
بیولوژیکی و فیزیکی جلوگیری کند.
نتیجهگیری :تحقیقات انسان شناختی بیولوژیکی و فیزیکی در مورد جوامع و میراث بومی مس تلزم آگ اهی از
معضالت اخالقی نهفته در کارهای از این دست و آمادگی برای زیر س ال ب ردن ارزشه ای مبن ایی مطالع ه
«علمی» است .در نهایت ،مهم است که منافع جهانی حقوق بشر را با خی ر مش ترکی ک ه از چن ین تحقیق ات
بیولوژیکی و مردم شناسی حاصل میشود ،همسو کنیم.
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واژههای کلیدی:

مقدمه :جای که دو موضوعی حقوق حمایت از میراث و اخالق زیستی با یکدیگر برخورد میکنند و اغلب با

