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رسقت ادبی تاری    خ کهنی دارد وبارنخست درسده اول میالدی توسط شاعرنامداررویم مارکوس والریوس 
مانه اشعارش را مارتیلیوس دربرابر  واین   میکرد ربوده بنام خود نشر  آنابی مورد استفاده قرارگرفت که بیشر

( یا  سمایده معنوی راملکیت خود عنوان مینمود. مارکوس به سارقان اثارادبی اش لقب ) پالجیاری
پشت پا زدن به کلیه اصول وارزش های اخالقی وانسابی که شایسته یک نویسنده   غارتگروفریبکارداد که با 

تا با کاربرد این روش حرفوی است،  به حریم ملکیت معنوی دیگران صدمه وارد نموده وسیع مینماید 
 یک فرد دیگرشخصیت کاذب دهند. یا به خود و 

ی جنبش های روشنگری سده هجدهم بعلت محدود  رسقت ادبی درتمام سده های گذشته تا نضج گیر
داشت نازآن درافکارعامه ومحافل علیم وجود    چندابی   بودن اثارادبی و علیم عمومیت نداشته وشناخت

وزی جنبشهای روشن گ واما  ری ودموکراتیک زمینه های عمیل ایجاد مکاتب ونهاد های علیم پیر
ده ازروشنفکران  وتبارزاستعداد ها مختلف را مساعد ساخته ودر عمل باعث گردید تا طیف گسیی

ی ، آثاروداشته های فکری شا  سطوح وعرصه هایدر  نرا درخوردرک وفهم گوناگون علیم، ادبی وهیی
های   دانشمندان عرصه های گوناگون موجب گردید تا دزدان ثروتاجتماع دهند واین وفرط وتعدد 

ی   وارد  هایعلیم وادبی با بهره گیر فزاینده ازدستآوردهای فنی وتکنالوژییک با قدرت وامکانات هرچه بیشیی
  صحنه گردد. 

ت آثارمعنوی وامکانات دیجتایل درجهان معارصحوزه های متعدد ومختلفی   رسقت ادبی که با توجه به کیر
ویا نسبت دادن آن بخود  ر  ونشر ی غیر ا تحت شعاع قراریم دهد، عبارت ازربودن آثارعلیم، ادبی ویا هیی

 :  مانند سایرجرایم بگونه ذیل متبارزمیگردد آن ازدید حقوقی  جریم است که عنارص تشکیل دهنده
وپخش آن دررسانه ها ووسا -اول ونشر یل عنرصقانوبی جرم: رسقت ایده ها، افکارونوشته های غیر

یت قاطع کشورهای جهان منجمله  ی ونظام حقوقی اکیر مفاهمه جمیع  بدون ذکرمؤخذ ومنبع درقوانیر
 : زیرا  قانون جزاء ما جرم تعریف شده ومسوولیت جزابی آن مشخص گردیده است

ه بخش ازثروت فکری انسان است.  -الف  آثارعلیم، کتب، مقاالت وغیر
ی ادبی ازعمل ارتکابی خود با  -ب منافع معنوی ومادی کسب  دیگراند به ارزشهای معنوی دستیی سارقیر

 مینماید. 
دیگران استفاده مادی ویا معنوی ازرسقت ادبی فقط درصورت استفاده سؤازمدارک وسویه علیم  -ج

 ممکن میگردد. 
روسؤاستفاده خشن ترین رویکرد متناقض حقوق  نمودن وارد  -د  . است فردیرصی

ادبی عنرصمعنوی بصورت قطع با اراده عمدی مرتکب درچرم رسقت : عنرصمعنوی جرم -دوم
که خودرا اهل قلم عنوان مینماید آثاردیگران هانه ،متبارزمیگردد بدین معنی که فاعل با عزم وتصمیم آگا



افزون برین ییک ازبارزترین   را بطورکیل ویا قسیم ترصف وبه ملکیت معنوی افراد دیگرصدمه وارد مینماید. 
اق این جرم ازسایرجرایم درین نکته نهفته است که رسقت ادبی بصورت خطا، تساهل وغفلت  وجوه افیی

 محقق نخواهند گشت. 
مسوولیت قانوبی کسب مینماید که  ادبی زمابی  ارقبا توجه به عنرصمادی ، س عنرصمادی جرم:  -سوم

ونشر  عمأل به اقدامات ذیل مبادرت ورزد:  آثارومقاالت دیگران بنام خود، ترجمه آثارغیر آن بنام خود  نشر
ی مطالب نوشتاری بدون ذکرمؤخذ، کابی کردن کیل ویاقسیم نوشته متعلق بدیگران وهمچان  گرفیی

نیت بدون توجه    . و مؤخذ به منبع   وتصویری ازانیی
آن  هکذا  ی یک مضمون به اراده نویسنده بنام شخص دیگرونشر به عقیده برخی حقوقدانان حتا نوشیی

موضوع نداشته واین عملکرد درقالب یک همسوی  ی ونشر ازنام وادرس فرد دویم که دخالنی درنوشیی
جریم کسب نموده رسقت ادبی تعریف میگردد.  ی کرکیی  معنوی انجام گردیده باشد، نیر

معنوی افراد را هدف ه عیل الرغم نتایج زیانبارناشر ازرسقت ادبی که حریم بایست اذعان داشت ک
قرارمیدهد، مجازات پیش بینی شده درنظام های جزابی کشورهای مختلف متناسب به عواقب جریم 
نبوده است ، چنانچه در قانون جزاء افغانستان این موضوع تحت عنوان تجاوزبرملکیت معنوی درماده 

ی عدم   شده ومجازات تجاوزبرملکیت معنوی را جزای نقدی تجویزنموده استپیش بینی  (  ۴۹۰) لذا همیر
توجه درتجویزمجازات متناسب با عواقب جریم درربودن آثارادبی ازیک جانب وعدم تعقیب فاعل 
ردرپراتیک باعث گردیده است که رسقت آثاردیگران درمراکزتحصییل ومجامع اکادمیک   توسط مترصی

ش یابد.   وفزایندهبطورمحسوس   گسیی
فلهذا عدم شدت تعزیرات درربودن ملکیت معنوی، رسقت فکری وانتحال ایدیه های بطورکل باعث 

ینه روی گزینه های معنوی   واخالقی درتوبیخ، خواهند شد که محافل علیم وحقوقدانان بطورخاص بیشیی
وص افرادیکه خود را  تنبیه ویا تعزیزمرتکبان رسقت ادبی تمرکزنماید، لذا تعریف وقرائت غالب درخص 

ی کسب  صاحب تفکروقلم جاء زده ودربی آنست که با رسقت نوشته هاوآثاردیگران شخصیت دروغیر
مانه ترین تخیط اخالقی را مرتکب شده است که زیانهای معنوی ناشر از  ن آنماید، خشن ترین وبیشر

ی تر     ازمجازات حبس دردخمه تاریک زندان است . بمراتب سنگیر
وری:  کابی تئوری  ها یاداشت   ی   دانشمندان ومفکران دریک نبشته پژوهشر ونظریات    رصی با ذکرنام وهمچنیر

ت ادبی رسق که یک ویا چند سطرمحدود را احتوا نماید   شته های دیگرانازنو مؤجز کابی بخش های 
 . توصیف نمیگردد 
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