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 بررسی حکم شرعی و قانونی درج نام مادر در شناسنامه 

 
نمل دکتور عبدالحق حنیف پوه  

 

 خالصه

شناسنامه وسیله معرفت و شناخت اتباع هر کشور است و شهرت هر شخص با برخی مشخصات 
می درج  آن  در  وی  های    برجسته  مسئولیت  و  حقوق  از  تبعه  یک  آن  به  استناد  با  باشد  تا  شود 
 شهروندی اش بهره مند گردد.

د حقوقی  و  فقهی  بررسی  کنونی)  مقاله  نگارش  این  سبب  بودن  جدید  شناسنامه(  در  مادر  نام  رج 
موضوع است که در این اواخر سروصداهای پیرامون درج نام مادران در شناسنامه منحیث یک 
حق برای مادر از طرف برخی فعاالن حقوق زن مطرح گردیده و احصائیه مرکزی در حال رأی  

 زنی چگونگی درج آن است. 
آمده پیرامون این معضله بپردازد و سواالت پیش آمده   تواند به حل مشکل پیش  تحقیق کنونی می

را پیرامون حکم شرعی و حقوقی موضوع حل نماید چنانچه هدف اصلی تحقیق نیز همانا واضح  
ساختن حدود مشروع و نا مشروع و تبیین ابعاد پیدا و پنهان آن بوده که با روشی تحقیقی و تحلیلی 

 احوال نفوس صورت گرفته است.در روشنی نصوص شرعی و مواد قانون ثبت 
موضوعات عمده بحث کنونی، بیان هدف اصلی شناسنامه، مشروعیت و عدم مشروعیت درج نام  

 مادر در شناسنامه و اهداف مرموز عقب موضوع درج نام مادر در شناسنامه می باشد.
، علی رغم  یافته های تحقیق کنونی عبارتند از: مشروعیت درج نام مادر همزمان با ذکر نام پدر

عدم ضرورت به آن، عدم مشروعیت درج نام مادر با حذف نام پدر از کنار آن زیرا اصل در 
شریعت اسالمی آنست که نسب فرزند منسوب بسوی پدرش شود مگر در حاالتی که طفل از نطفه 
زنا به دنیا آمده باشد، یا پدرش نسب اورا نفی کرده باشد که درین صورت طفل حق دارد منسوب 

طفل ب نام  درج  چگونگی  زمینه  در  افغانستان  نفوس  احوال  ثبت  قانون  همچنان  شود  مادرش  ه 
 ولدالزنا و لقیط و اختیار نام پدر یا مادر برای آنها خالهایی دارد که باید مرفوع گردد. 

در    حتی  و  نیست  نیاز  ها  شناسنامه  در  مادر  نام  درج  کنونی  شرایط  در  که  جهت  آن   اکثراز 
اهداف شوم و مرموز پشت پرده است که   بیانگری و غیر اسالمی مودل ندارد  کشورهای اسالم

پدر را در پی  پاشیده شدن نظام خانواده و گسست رابطه نسبی میان فرزندان و  از هم  خطرات 
 دارد. 

شناسنامه، نام مادر، نام پدر، نام فرضی، ولدالزنا، مجهول الهویه، لقیط، نسب،   واژه های کلیدی:

 . میراث، نفقه

 

 والسالم على رسول هللا و على آله و صحبه و من وااله.  ةالحمدهلل والصال

 و بعد! 

اتباع هر کشور است که در نخست بعد از به  یا شناسنامه از وسائل مهم شناسایی  تذکرة تابعیت 

ایجاد   با  آهسته  آهسته  و  اسالمی  غیر  و  اسالمی  قلمروهای  میان  رسمی  مررزهای  آمدن  میان 

م رسمی  مطرح مرزهای  نیز  اسالمی(  غیر  و  اسالمی  سرزمین)سرزمین  هردو  قلمروهای  یان 

گردید ضرورت به هرحال به مرور زمان نیازهای خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اتباع  

هر کشور باعث شد تا هر تبعه برگهء شناسایی که معّرف هویت و جنسیت وی بوده باشد با خود 

و با تبعهء کشور خارجی و از طرف دیگر نسبت او با خانواده، داشته باشد تا از یکطرف فرق ا

و  بهتر  هرچه  شدن  برآورده  جهت  باشد،  واضح  وی  فعلی  و  اصلی  سکونت  محل  و  نژاد   قوم، 

پدر و پدر کالنش که اصول نسبی او  تر نیازها و اهداف یاد شده باید نام هر شخص با نام روشن

 های  ج باشد چنانچه شناسنامه ها نیز در امتداد زمانهشناسنامه اش در می باشند در تذکرهء یا
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آوری مختلف   یاد  ضمن  در  محتوا  همین  با  مختلف  اشکال  به 

زمانه   همه  در  و  گرفته  شکل  افراد  مشخصات  و  عالیم  برخی 

 های تقریبا به همان اهدافی که اشاره شد متفق بوده است. 

در  دقت  و  اعتبار  موضوع  افغانستان  ما  کشور  در  اخیرا 

داغشن ها  شده  اسنامه  جدیدتری  مرحلهء  وارد  و  گردیده  تر 

هرچه   تشخیص  در  کشورها  سایر  مانند  دارد  هدف  که  است 

ناگوار،  وقایع  از  جلوگیری  امنیت،  تأمین  افراد،  هویت  بیشتر 

موضوعات  سائر  و  انتخاباتی  تخلفات  و  تقلبات  از  جلوگیری 

المللی   مدنی و سیاسی نقش خودرا ایفا نموده اعتبار ملی و بین 

تذکره دیزان  و  تهیه  در  مأمول  این  که  باشد.  های  داشته 

شود مانند سایر  الکترونیکی وابسته گردیده و گمان برده می

های یادشده ایفا نماید  کشورها نقش مقتضی اش را در عرصه

هرحال   رویبه  با  شناسنامه همزمان  آمدن  جدید  کار  های 

اصطالح به  فعاالن  برخی  طرف  از  "حقوق   صروصداهایی 

زن"، " جامعهء مدنی" و غیره باال گرفته است تا نام مادر باید 

این  بر  نیز  را  دالیلی  اینها  شود  الکترونیکی  تذکرهء  درج 

کنند از قبیل حقدارتربودن  خواست و مدعای شان پیشکش می

و  مرد  و  زن  حقوق  تساوی  پدر،  به  نسبت  فرزندان  بر  مادر 

ره مرکزی احصائیه، ثبت غیره. چنانچه این موضوع اوال در ادا

که   گردید  مطرح  نیز  ملی  شورای  در  سپس  و  نفوس  احوال 

میان   در  هم  و  ملی  شورای  در  هم  خودرا  مخالفان  و  موافقان 

پیرامون  آمده  داشته است. مشکل و سوال پیش  مردم کشور ما 

حکم  چگونگی  و  موضوع  پنهان  جوانب  وضوح  عدم  مسأله 

لذا ضرورت احساس   شرعی و حقوقی آن نزد عامه مردم است. 

و  مذکور،  سوال  به  پاسخ  یادشده،  مشکل  حل  هدف  به  تا  شد 

تحقیق  و  بحث  کنونی  موضوع  حقوقی  و  شرعی  حکم  توضیح 

 نماییم. 

 

 مدخل بحث

یادشده  موضوع  پیرامون  بحث  شد  اشاره  مقدمه  در  چنانچه 

این مقاله ایجاب تحقیق همه جانبه را می  لذا در  کوشش  کند 

ونه علمی، واقع بینانه و غیر احساساتی شود تا بحث به گ می

 باشد. 

سه  از  ها  شناسنامه  در  مادر  نام  درج  موضوع  بنده  نظر  از 

 : ناحیه قابل بحث است

   ؛هدف شناسنامه - ۱

 ؛ مشروعیت و عدم مشروعیت درج نام مادر در شناسنامه -۲

 ؛اهداف پنهانی و مرموز در عقب این موضوع - ۳

با یادشده به نحوی  با تحقیق یکی هرسه بحث  اند که  هم مرتبط 

که در ضمن مطالب   آنها چگونگی دیگرش روشن تر می شود

 پردازیم: جداگانه ذیال به آنها می

 

   هدف شناسنامه مطلب اول:

که همانا مشخص شدن بهتر هویت بطور فشره هدف شناسنامه  

در گام نخست   تر دارنده شناسنامه است و معرفی هرچه دقیق

 اشخاص را شامل شود:   تواند سه طبقه می

النسب  -  ۱ معلوم  و   ؛اشخاص  ازدواج  نتیجه  در  که  کسانی 

 فراش مشروع به دنیا آمده نسب شان معلوم است.

ی که پدر و مادر معلوم کسان اشخاص کامال مجهول النسب؛ - ۲

 ، مانند: لقیط)طفل یافته شده(.ندارند

اند، پدر   اشخاصی که از نطفه زنا به دنیا آمده  اوالد الزنا؛  -  ۳

 .معلوم ندارند لکن مادر آنان معلوم است

حکومت مکلف است اتباع کشور را شناسایی کند چنانچه حقوق 

و  حقوق  سایر  و  نسب  بودن  معلوم  قبیل،  از  اتباع  وجائب  و 

این   به  نیز  آن  پیامدهای  و  آثار  همه  با  سیاسی  و  مدنی  وجایب 

ال فوق  اشخاص  و  افراد  هرگاه  است.  خورده  گره  ذکر مسأله 

ت دریافت  سوم) ذبرای  طبقه  از  اگر  کنند،  مراجعه  تابعیت  کره 

ولدالزنا( باشند حق دارند بنام مادر شناسنامه بگیرند چون دیگر 

به  متعلق  که  آنان  حقوق  برخی  احیاء  و  شناسایی  برای  راهی 

ندارد  وجود  است  شناسنامه  و  مرد   نسب  اینکه  فرض  به  و 

ا نکند بازهم منسوب به  زناکار معلوم باشد و ادعای نسب ولد ر

اتفاق   شوند  مادر می این دیدگاه  مذاهب چهارگانه اهل سنت بر 

دلیل منسوب گردیدن ولدالزنا   (.40:  2008نظر دارند)محمود،  

ُ   َصل ى   الن ب ي    أَن    ُعَمرَ   اب ن    َعن  به مادرش این حدیث است: »    ّللا 

رَ   َرُجل    بَی نَ   اَلَعنَ   َوَسل مَ   َعلَی ه   ن    فَان تَفَى  أَت ه  َوام  َها  م  قَ   َولَد   بَی نَُهَما   فَفَر 

أَة    ال َولَدَ   َوأَل َحقَ  (. ترجمه: از 378/  16  : 1428،  بخاري  « )ب ال َمر 

هللا  صلی  رسول هللا  که  است  روایت  عنه  هللا  رضی  عمر  ابن 

علیه وسلم میان یک زن وشوهر مالعنه کرده سپس فرزند را 

زوجین تفریق ایجاد نمود و فرزند را از مرد نفی نموده در میان 

گر از طبقه دوم)کامال مجهول النسب( مربوط مادرش ساخت. ا

 :باشند، دو حالت متصور است

می   -  ۱  مقرله  و  میکند  اقرار  کسی  نسب  به  که  در صورتی 

می ادعا  اورا  نسب  دیگر  کسی  یا  با  پذیرد،  شهود  یا  کند، 

اح تابع  این حاالت  در  میدهند،  گردیده اهلیت شهادت  نسب  وال 

باشد  می  النسب  معلوم  اشخاص  مانند  حقوقی  مسائل  تمام  در 

ماده  7/  6:  1406کاساني،  ) نفوس   28(.  احوال  ثبت  قانون 

که   گوید: » شخصی کشور نیز در مورد ادعای بنوت می

به   ذیصالح  و محکمة  نماید  ادعا  بودن(  بنوت)فرزند  مورد  در 

 نفوس مربوط می  بنوت مدعی نسب حکم کند، مرجع ثبت احوال

تواند تذکرة تابعیت را به اساس وثیقه به وی توزیع نماید«. از 

می معلوم  قانون  ماده  با  این  با طفلش  خانمی  هرگاه  که  شود 

پدرش  ولو  اوست  فرزند  اینکه  بر  مبنی  محکمه  حکم  داشتن 

معلوم نیست)قطع نظر از اینکه چه جزایی بر وی آمده است یا 

تواند  احوال نفوس مراجعه کند میخواهد آمد( در مرکز ثبت  

قانون قرینة شیوه  اما  نماید.  ثبت  بنام خودش  را  گذاری  طفل 

می نشان  نفوس  احوال  ثبت  کلمة   در  از  هدف  که  دهد 

"شخص" در این ماده مرد است نه زن لذا این برداشت دوگانه 

می محسوب  قانون  این  نقیصهء  این   از  اینکه  مگر  شود. 

 یلی حل کرده باشد. وهللا اعلم. معضله را قرار محکمة فام

و در صورتی که ملحق به نسب هیچ کسی نشود، از آن   -  ۲ 

کشور است باید از تابعیت محروم نشود،   ةجهت که زاده و تبع

تواند با درج صرف  توزیع تابعیت برای اینگونه اشخاص می
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نام خودشان، یا انتخاب نام فرضی به عوض پدر و پدرکالن، یا  

یا بنام ملتقط)یابنده(و ...با سائر مشخصات صورت پدر و مادر،  

مادر  و  پدر  برای  اسالمی  کشورهای  برخی  در  چنانچه  گیرد. 

ضمن   آن  ذیل  در  و  میکنند  درج  فرضی  نام  اشخاص  چنین 

والدینش  نام  بودن  فرضی  و  النسب  مجهول  از  کوتاه  یادداشت 

و یا اینکه به   .(17:  1363)قانون ثبت احوال،  یادآور می شوند

محکمه ا اشخاص  چنین  مورد  در  الزاما  که  محکمه  حکم  ساس 

مجهول  نسب  پیرامون  را  تحقیقات  تمام  و  بگیرد  تصمیم  باید 

الهویت انجام دهد در صورت پیداشدن نسب مشکل حل می شود 

آن   درغیر  می "و  صادر  را  بودن"  الهویت  مجهول   حجت 

ا نمایند که در آن برای طفل مجهول النسب و والدینش نامهایی ر 

می نفوس  احوال  ثبت  به  نموده  احوال  تعیین  ثبت  و  فرستند 

نفوس به رویداد آن تذکره تابعییت را برای چنین اشخاص طبق 

نیز  حکم محکمه توزیع می نام مادر  تذکره شان  کند پس در 

شود)قانون األحوال المدنیة العراقیة،  در کنار نام پدر درج می

ایی که بنده معلومات در عرف مردم افغانستان تاج  (.32:  1972

کدام  بدون  خویش  نسبی  فرزند  مانند  را  شده  یافت  اطفال  دارم 

 تفکیک در شناسنامه ثبت می کنند .

قابل یادآوریست که قانون ثبت احوال نفوس افغانستان هرچند از 

طی ماده   هاطالع دهی و توزیع تذکره برای اطفال مجهول الهوی

)۱۸های) و  کمیسیون۱۹(  تشکیل  و  خویش  از   (  مشترک 

ادارات ذیربط صحبت کرده و صالحیت را به کمیسیون وا گذار 

است نفوس،  کرده  احوال  ثبت  اما   (.  19،  18:  1396)قانون 

اشخاص  چنین  برای  شناسنامه  توزیع  و  هویت  درج  نحوه  خود 

به شکلی که آیا نام پدر و پدرکالنش چگونه باشد، آیا منسوب را  

پدر   نام  یا  مادر؟  یا  شود  پدر  انتخاب به  برایش  هردو  مادر  و 

و... وضعیتشود  این  که  است)  نکرده  بینی  نقیصة    پیش  نیز 

همانند   دیگری نماید  می  ایجاب  یعنی  است(.  متذکره  قانون  در 

اشخاص معلوم النسب نحوهء درج شهرت مجهول الهویه را بیان 

ماده) چنانچه  کرد  نام ۶می  پدر،  نام  نام،  درج  متذکره  قانون   )

مشخصات اشخاص معلوم الهویه را با عبارات   پدرکالن و سایر

 کرده است. عیینمشخص ت

و اگر از طبقه اول) معلوم النسب(باشند؛ تاکنون)عصر حاضر( 

کشورها برای تشخیص هویت افراد نام خود شخص   اکثریتدر  

با پدر و پدر کالنش درج شناسنامه می شود، با اندک تغییراتی 

رها عدم ذکر نام پدر در ذکر و عدم ذکر تخلص و برخی کشو

 کالن و ... 

 

از معرفی هرچه  خالصه در بحث هدف شناسنامه که عبارت   :

تفکیک  و  دیگر  کشور  به  نسبت  کشور  یک  اتباع  هویت  بهتر 

نسب  بودن  مشخص  و  کشور  داخل  در  شان  یکدیگر  از  افراد 

با سائر مشخصات  نام پدر، نام پدرکالن  نام،  افراد است، درج 

چنانچ کافیست  اکثریت ضروری،  بلکه  افغانستان  تنها  نه  ه 

می استفاده  روش  همین  از  جهان  بهتر  کشورهای  و  کنند 

 تجربه هم کرده اند.  

 

دوم: در   مطلب  مادر  نام  درج  مشرعیت  عدم  و  مشروعیت 

   شناسنامه

 درج نام مادر در شناسنامه به دو صورت متصور است: 

منسوب افزودن نام مادر بر عالوه نام پدر، طوری که ولد    -  ۱

 به پدر باشد، یا هر دو) والدین( مستقل تحریر شود. مثال: 

 نام: .......... 

 : ............ نام پدر

 نام مادر: ........... 

 نام پدرکالن:........ 

 یا؛

 نام: ........... 

 نام پدر:............ 

 نام مادر: ............ 

 نام پدرکالن........ 

نام ماد  -  ۲ پدر و ذکر  نام  ر، طوری که ولد منسوب به حذف 

 مادرش شود. مثال:

 نام: ......... 

   نام مادر:.......... 

 نام پدرکالن......... 

متعدد  حاالت  خود  نفس  در  میتواند  فوق  از صورتهای  هریک 

داشته باشد، از قبیل ذکر نام مادر کالن و پدر کالن، یا صرف 

مادرکالن  پدری،  مادرکالن  پدرکالن،  صرف  یا  مادرکالن، 

 مادری و غیره... 

از آن جهت که فعال صرف موضوع درج نام مادر مطرح است 

 از مثال زدن بقیه حاالت صرف نظر می نماییم.

 

) افزودن نام مادر بر عالوه نام پدر(: ذکر :حکم صورت اولی

نام مادر در کنار نام پدر در شناسنامه، اساسا مانع شرعی ندارد 

احصائیه ویزه،  پاسپورت،  در  غیره   چنانچه  و  گوناگون  های 

ها،  کارنامه  از خاطرات،  یادآوری  شناسایی،  هدف  به  مواضع 

 حکایات تاریخی، قصص، مواعظ و غیره یاد می شود.

در قرآن کریم از زنان انبیاء علیهم السالم و سایر زنان به گونه 

عام تذکر رفته، و به گونه مشخص حضرت عیسی علیه السالم 

است. آیاتی که به گونه عام آمده   منسوب به مریم )مادرش( شده

است ارتباط زیاد به موضوع ندارد از آن صرف نظر میکنیم. و 

به  منسوب  را  شخص  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  بگونه  که  آیاتی 

إ ذ  قَاَل »مادرش ساخته بگونه مثال: خداوند متعال فرموده است:

َعلَی   ن ع َمت ي  اذ ُكر   یََم  َمر  اب َن  یَسى  ع  یَا   ُ َوَعلَىّللا   ٰ  َك 

بیاور( (110  :المائدة  ةسور«)....َوال َدت كَ  یاد  )به  ترجمه:   .

فرماید:»ای  به عیسی پسر مریم( می   ( را که خداوند  هنگامی 

عیسی پسر مریم ! نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم به یاد 

." متعال حضرت عیسی   آور!  آیه خداوند  این  در  که  بینیم  می 

منسوب   را  السالم  به علی  را  مریم  نام  و  ساخته  مادرش  به 

متعال   خداوند  و  مریم(.  پسر  عیسی  است)  کرده  یاد  صراحت 

است فرموده  جا  لَى»:  دیگر  أَو  ن ینَ   ٰ  الن ب يُّ  م  ن    ب ال ُمؤ  م    م  ه   ٰ    أَن فُس 
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َواُجهُ  َهاتُُهم    َوأَز  ترجمه:  6  األحزاب:  «)سورة...    ٰ    أُم   پیغمبر(. 

  همسران   و  دارد  بیشتري  ولویّتا  بدانان  نسبت  مؤمنان  خود  از

غیر محسوبند  مؤمنان  مادران  ،  پیغمبر شکل  به  آیه  این  در   .

ُ :  آیه  این  مستقیم از همسران پیامبر اکرم نام برده است. و  » َوّللا 

َرَجُكم   ن    أَخ  َهات ُكم    بُُطون    م  ترجمه:   .(78  النحل:  «)سوره...   أُم 

  كه   حالي  در  آورد  نبیرو  مادرانتان  شكمهاي  از  را  شما  خداوند

 . این آیه نیز از مادران انسانها یاد می کند. ودانستید  نمي  چیزي

َما:  آیه ُسُل  ال َمس    »  الرُّ قَب ل ه   ن   م  َخلَت   قَد   َرُسوٌل  إ ال   یََم  َمر  اب ُن  یُح 

یقَةٌ   ّد  ص  هُ   پسر   مسیحترجمه:  .  (75  المائدة:  «)سوره...    ٰ  َوأُمُّ

 او  چون)    پیغمبراني  نیز  او  از  پیش .    نبود  پیغمبري  جز  مریم

 شده  روانه  مردمان   میان  به   و  اند  بوده  یزدان   برگزیده  و  انسان

  زن   نیز  مادرش  و  ،  اند   رفته(    دنیا  از  روزگاري   از  پس  و  اند

 غیره  و  (.48)خرم دل، ب ت:  بود  راستگوئي  و  راستكار  بسیار

 ....آیات

، تابعین، و همچنان در احادیث نبوی، اخبار و آثار صحابه کرام

نامهای زنان  تاریخ و غیره  سائر سلف صالحین، کتب سیرت، 

و صدا  شده  شناخته  شان  مادر  بنامهای  بزرگان  بسا  و  شده  یاد 

گرفته   المؤمنین(  )ام  لقب  عائشه صدیقه  اند، حضرت  شده  زده 

از  که  دارد  وجود  زمینه  در  زیادی  مثالهای  و  احادیث  است. 

 یاد آور شویم. جهت واضح بودن موضوع نیاز نیست 

قابل یاد آوریست که علی رغم جواز ذکر نام مادر در کنار نام 

تابعیت  تذکرهء  در  آن  درج  برای  ضرورتی  هیچ  بازهم  پدر، 

احساس نمی شود زیرا اگر فرض بر این باشد که ذکر نام مادر 

درست  این  کند  می  کمک  اتباع  و  افراد  بیشتر  شناسایی  برای 

نام ذکر  با  شخص  هر  چون  کامال   نیست  پدرکالنش  و  پدر 

شناخته می شود. و اگر فرض بر این باشد که قدر مادران بجا 

حقوق  که  میداند  را  این  عاقلی  هر  گردد،  ادا  شان  یا حق  شود 

 مادران و زنان به درج نام شان در تذکره ادا نمیگردد.  

 

دومی: فرزند   حکم صورت  ساختن  منسوب  و  پدر  نام  ) حذف 

این صور در  مادر(؛  )ولد بسوی  باشد  "ولدالزنا"  فرزند  اگر  ت 

از زنی به دنیا آمده است شوهر ندارد و باکسی که زنا کرده نیز 

اما زانی مدعی نسب ولد نیست(  یا معلوم است   1معلوم نیست، 

نه   آمده  دنیا  به  زنا  نطفه  از  چون  است  مادر  به  منسوب  طبعا 

است:   فرموده  اکرم  پیامبر  چنانچه  ال َولَُد    » فراش)نکاح(. 

ال َحَجُر   ر   َول ل عَاه   ،  (. 6252هـ:  1428«)بخاری و مسلم،  ل ل ف َراش 

جز  كار  زنا  براي  و  است،  نكاح  صاحب  از  فرزند  ترجمه: 

)مرد زنا رسوایی )رجم (چیزی دیگر نیست. پس فرزند به زانی

نمی  کار( نمی منسوب  میراث  او  از  و  بلکه  شود  برد 

مدعی شود که ولد مربوط به مزنیه)مادر( است. حتی اگر زانی  

منسوب   علماء  جمهور  نظر  از  بازهم  اوست  از  مرد زنا  به 

شود نمی  زیلعی،  زناکار  عمیره، 418:  1428)  و  (،)قلیوبی 

 
 . اینکه یک زن طفل به دنیا می آورد شوهرش معلوم نیست یا ادعا دارد 1

شوهرش فالن شخص است لکن او شخص انکار می کند یا از نسب طفل  

ستقل دیگری می طلبد که در این تحقیق  منکر است و غیره مسائل ... بحث م

 نمی گنجد.

 . (266/ 6:  1422(،)ابن قدامه،  241/  3: 1422

اگر    و   فرزنداما  پدر  آمده)  دنیا  به  مشروع  ازدواج  نتیجه  در 

در و منسوب مادر مشروع و معروف( داشته باشد، حذف نام پ

ساختن به مادر با در نظر داشت ظاهر برخی نصوص شرعی 

است:   آمده  متعال  خداوند  قول  این  در  چنانچه  ندارد  » جواز 

ن َد ّللا     م  هَُو أَق َسُط ع  بَائ ه  ُعوهُم  ِل  َوانُُكم  تَع    لَم    فَإ ن    ٰ  اد  لَُموا آبَاَءهُم  فَإ خ 

َوَمَوال یُكم    ین   الّد   آنها :  ترجمه.  (5  األحزاب:  سوره«).....   ٰ  ف ي 

 نزد(  کار)  این  که  بخوانید  پدرانشان  نام  به  را(  ها  خوانده  فرزند)

 شناسید،  نمی  را  پدرانشان  اگر  پس  است،  تر  منصفانه  خدا

 ....". هستند شما موالی و شما، دینی  برادران

استدالل:    ِلبائهموجه  أدعوهم   " کلمهء  اقل سه مطلب   "از  حد 

 فرزند خوانده در احکام میراث، محرمیت و   -۱دانسته می شود  

نیست.  غیره   نسبی  فرزند  نسبش   -  ۲مثل  وقتی  فرزندخوانده 

معلوم باشد باید بسوی پدر نسبی اش منسوب شود نه پدرخوانده 

 فرزندان بسوی پدران منسوب می شوند.  -۳اش. 

که پدر و مادر  همچنان خداوند متعال در وقت یادآوری کسانی

را بسوی پدر نسبت کرده است چنانچه فرموده است: دارند آنان  

یَمَ » َرانَ  اب نَتَ  َوَمر  م  َصنَت   ال ت ي ع  َجَها أَح   (. 12: التحریم«)فَر 

 مریم (    الگو  دومین  ،  مؤمنان  میان  از)    خداوند  همچنینترجمه:  

 را  خود  و  نیالود  گناه  به   دامن  كه  است  زده  مثل  را  عمران  دختر

اسداشت  نگاه  پاك آیه قرآن می. وجه  این  بینیم که  تدالل: در 

باوجود  عمران(  بنت  مریم  است)  شده  پدرش  به  منسوب  مریم 

 آنکه مادر هم داشت. 

لذا فرزند در صورت داشتن پدر، بسوی پدر منسوب می شود  

و همچنان در غالب اوقات بنام پدر صدا زده می شود. حکمت 

یان کرده اند های در این زمینه نیز وجود دارد که برخی علماء ب

 مثال: 

 پدر متکفل نفقه و مصارف اوالد است. •

پدر نسبت به مادر بیشتر مکلف به دفاع و حمایت فرزندان    •

 است.

اوالد صغیر، مجنون و    • پدر ولی فرزندان است خصوصا 

 غیر رشید اش. 

است که   • این  بر  الهی  به گونه غالب بسوی    فرزندانسنت 

قرآنکریم هرجا    شوند چنانچه در آیات پدر نسبت داده می

اینگونه خطاب   پدرشان  نام  به  آمده  به میان  آدم  اوالد  ذکر 

در   همچنان  آدم!  فرزندان  ای  یعنی  آدم"  بني  یا   " شده 

احادیث، اخبار، روایات و غیره موضوعات همیشه شخص  

به نام پدر یاد شده است مگر در برخی موارد که شخص 

عیسی حضرت  مثل  نداشته  السالم  پدر  ماعلیه  یا  درش  ، 

نسبت به پدر مکانة و جایگاه بلند داشته بنام مادر یاد شده  

 است.

مستور   • مادر  که  جهت  آن  عورات  بوده  از  جمله  از  و 

می در   پنداشته  مادرشان  بنام  فرزندان  زدن  صدا  شود، 

اذیت روحی مادر و فرزندان می   هرجا و هر وقت باعث 

شود خصوصا در جوامعی که عرف و عادت مردم بر عدم  
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افغانی که ذکر نام   اظهار نام مادر شده است. مانند جامعه 

و  میدانند  عار  و  ننگ  بدون ضرورت  مردم  نزد  را  مادر 

شود.  بسا اوقات باعث جنگ و درگیری میان جوانان می

 پندارند. حتی گرفتن نام مادر را وقت نزاع دشنام می

زنا  • ولد  از  طفل  برائت  و  زنا  از  زن)مادر(  شمردن  بری 

تی طفل به نام مادر ندا شود یا به نام مادر  بودن، زیرا وق

شود و در ذهن   تذکره بگیرد نزد هرکسی سوال پیدا می

نماید که شاید طفل از نطفه زنا بوده و   چنین خطور می

 (.131: 1391به مادرش ملحق شده است)ابن قیم، 

لحاظ    از  تذکره  در  فرزند  بودن  منسوب  همچنان 

 :  حقوقی فوائدی دیگری نیز دارد مثال

 تقسیم میراث پدر به اساس ثبوت نسب از پدر صورت می  •

گیرد و آن از طریق نسبت ولد بسوی پدر در تذکره تابعیت  

 یابد. تحقق می

از   • باشد  مرد  مورث  اینکه  فرض  به  نیز  وراثت  حصر 

طریق شهود و تذکره ای صورت می گیرد که رابطه پدر  

 با اوالد و سایر ورثه را نشان دهد.

طال  • فرقت)  به  حین  فسخ  قضایی،  تفریق  ایالء،  خلع،  ق، 

سبب ارتداد یکی از زوجین یا بروز حرمت مصاهره و...(  

ب فرزندان  زوجین،  می  همیان  تعلق  مادر  پدر  و  گیرند 

می دیگر  بدون  باشخص  اوالد  لذا  کند  ازدواج  تواند 

 سرگردانی با پدر خود باقی می مانند. 

نسبت   • است  آسانتر  پدر  نام  با  هرشخص  نام شناسایی  به 

 مادر از دو وجه؛ 

و  عرف  اسالمی  کشورهای  اکثر  و  افغانی  جامعه  اینکه  یکی 

فرهنگ شان اینست که اشخاص را به نام پدر صدا می زنند و 

کنند مثال اگر آدرس کسی را بخواهند، مجرمی را  جستجو می

 تعقیب کنند و ... 

زنان   اکثریت  اینکه  افغانیدیگر  جامعهء  شناسنامه    در  خودش 

ند و قابل شناسایی نیستند پس اگر فرزندان به نام مادر ثبت ندار

 شوند چگونه شناخته خواهند شد؟

 

مانع خالصه که  صورتی  در  پدر  نام  درکنار  مادر  نام  درج   :

آنهم یک  انتساب ولد بسوی پدرش نشود مانع شرعی ندارد، با 

 چنین ضرورتی در تذکره محسوس نیست. 

منسوب شدن چنین اوالد بسوی درج نام مادر برای ولد الزنا، و  

 مادر شان مانع ندارد بلکه یک حق است. 

مردم  عرف  در  هرچند  باشد  النسب  مجهول  کامال  اگر  لقیط 

بنده  نظر  ولی  شود  می  ثبت  پدر  حیث  به  یابنده  بنام  افغانستان 

اینست که نباید چنین شود بلکه به نام خود لقیط اکتفا شود یا نام 

 ود با تذکر لقیط بودن.فرضی بجای نام پدرش درج ش 

صورت  در  مادر  بسوی  ولد  ساختن  منسوب  یا  پدر  نام  حذف 

وهللا  ندارد.  جواز  شد  بیان  که  دالیلی  همان  بنابر  پدر،  داشتن 

 اعلم. 

 

 اهداف پنهانی و مرموز عقب این موضوع :سوم مطلب

مانند  باشد  نهفته  مطلوب  نا  و  شوم  اهداف  پرده  پشت  در  اگر 

مطالعات استراتیژیک و برخی نهادها و   ها بنامانستیتوت  برخی  

جلوه  ارزش  کم  یا  و  بردن  بین  از  شان  هدف  که  دیگر  مراکز 

و  معارف  نصاب  خواندن  افراطی  یا  دینی،  ارزشهای  دادن 

مضامین ثقافت اسالمی، فرهنگ و ثقافت مشروع مردم مسلمان  

بوده  نا روا  امر  این یک  باشد طبیعیست که  افغانستان و غیره 

 د گرفته شود.  جلو آن بای

تعدیل  طرح  و  تابعیت  تذکره  در  مادر  نام  درج  ساختن  مطرح 

اشخاص  پیشنهاد  و  درخواست  به  نفوس  احوال  ثبت  قانون 

و  نگرانی  قابل  است  تردیدهای  و  شک  گویای  الحال  مجهول 

می مطرح  حالی  در  طرح  این  زیرا  هیچ  پیگیری.  که  شود 

تابعیت   های  تذکره  در  مادر  نام  درج  برای  نمی نیازی   دیده 

مطلق  چنانچهشود   اسالمی    اکثریت  اکثریت و  کشورهای  حتی 

بینیم که اشخاص و افراد به نام  کشورهای غیر اسالمی را می

پدر شان در شناسنامه ثبت گردیده اند یا صرف با نام و تخلص 

وی اکتفاء شده است. به گونه نمونه من شناسنامه های بیش از 

غ و  اسالمی  از  اعم  کشور  همه  پانزده  که  دیدم  را  اسالمی  یر 

دارندگان به نام پدر ثبت گردیده اند و نام مادر در هیچ یکی آنها 

نمی سعودی،  دیده  عربستان  از:  عبارتند  کشورها  این  شود 

اندونیزیا، مالیزیا،  پاکستان،  هند،   امارات متحده عربی،  ایران، 

کروشیا، پولند،  سویدن،  انگلستان،  استرالیا،  مالیزیا،   آمریکا، 

چین،هانکانگ و... سوال اینجاست که آیا افغانستان در ایجاد نو 

از  مسائل  غیره  و  زن  حقوق  اعطای  یا  مثبت  های  آوری 

خوب اگر فرض بر   کشورهای یاد شده پیش قدم است؟ هرگز!

خوبی  به  را  کشور  اتباع  مادر  نام  افزودن  با  که  باشد  این 

شود که در   توانیم پس باید نام مادرکالن نیز ذکر شناسایی می

این صورت هویت یک شخص مجهول تر خواهد شده چالشهای 

چالشها  این  به برخی  آمد چنانچه  به میان خواهد  بیشتر  حقوقی 

و اگر فرض بر این باشد که مادران نام خودرا   قبال اشاره شد.

شود بجا در تذکره ببینند و حق شان ادا شود یا قدر و عزت شان 

ندارد زیرا میدانیم که به درج نام از نظر عقالء منطق  کار  این  

در تذکره نه تنها حقوقش ادا نمی شود بلکه مورد بی قدری، بی 

قرار   تمسخر  و  دشنام  گرفتاحترامی،  چنین   .خواهند  وقتی 

 آید. مثال: فرضیه ها امکان ندارد، احتماالت دیگر پیش می

تابو  خودشان  زعم  به  ی  عده  مادر  نام  درج  با  دارد  احتمال 

 ه و با سنت ها و فرهنگ رایج این مردم مبارزه میشکنی کرد

و  عرف  فرهنگ،  زیرا  ندارد  جواز  نیز  کاری  چنین  که  کنند 

حفاظت  قابل  و  محترم  نباشد  احکام شریعت  مغایر  که  عنعناتی 

است. بلکه عرف مشروع به اتفاق دانشمندان و حقوق دانان از 

اسال فقه  در  اختالفی  مصادر  از  یکی  و  بوده  قانون  می منابع 

در عین حال جابجایی نام مادر به عوض نام   محسوب می شود.

داشته  قبال  در  تواند  می  را  ذیل  مفاسد  و  ناگوار  عواقب  پدر 

 باشد:

 از هم پاشیدن رابطه نسبی میان فرزندان و پدر.  •
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و    • دار  عهده  مادر  که  طوری  خانواده  نظم  خوردن  برهم 

اشد متکفل نفقه و سرپرستی فرزندانش در موجودیت پدر ب

و حتی پس از طالق شدن)ولو از چندین شوهر به دنیا آمده  

 باشند( نیز تذکره همه به نامش گردیده متعلق به وی باشد.

زیرا    ، کثرت اوالد زنا و گسترش فساد اخالقی در جامعه  •

فرزند  تواند  می  آسانی  به  ای  عاهره  هر  این صورت  در 

 . نمایدذ داشته باشد و بدون داشتن پدر سند تابعیت برایش اخ

دارای   • اشخاص  با  النسب  مجهول  و  الزنا  ولد  شدن  خلط 

معلوم نسب  با  مشروع  طبقه   ، والدین  این  از  هریک  چون 

حقوق  مسائل  بسا  در  اسالمی  شریعت  در  اشخاص 

دارا   را  خودر  به خصوص  احکام  شهروندی  و  خانوادگی 

  و   انساب  با  و   مسلمان  ٪ ۹۹می باشند در جامعه اسالمی که  

  تأثیر   تحت  کنند می  زیست  دینی  مند  امنظ  های  خانواده

  فاجعه   یک  خود  بگیرند  قرار  گسیخته  لجام  ناچیز  مشت

 .است

از آن جهت که در شرایط کنونی درج نام مادر در  خالصه:

کشورهای  سایر  میان  در  حتی  و  نیست  نیاز  ها  شناسنامه 

اهداف  وجود  گویایی  ندارد  مودل  اسالمی  غیر  و  اسالمی 

پرده پشت  مرموز  و  پاشیده   شوم  هم  از  که خطرات  است 

و  اجتماعی  گسست  و  نسبی  روابط  خانواده،  نظام  شدن 

 رابطه نسبی میان فرزندان و پدران را در پیدارد.  

 

 نتیجه گیری 

بهتر  هرچه  معرفی  از  عبارت  که  شناسنامه  هدف  بحث  در 

هویت اتباع یک کشور نسبت به کشور دیگر و تفکیک افراد از 

ر و مشخص بودن نسب افراد است، یکدیگر شان در داخل کشو

ضروری  مشخصات  سائر  با  پدرکالن  نام  پدر،  نام  نام،  درج 

کافیست چنانچه نه تنها افغانستان بلکه اکثریت کشورهای جهان  

 از همین روش استفاده می کنند و بهتر تجربه هم کرده اند. 

انتساب ولد  درج نام مادر درکنار نام پدر در صورتی که مانع 

پدرش چنین    بسوی  یک  آنهم  با  ندارد،  شرعی  مانع  نشود 

 ضرورتی در تذکره محسوس نیست.

درج نام مادر برای ولد الزنا، و منسوب شدن چنین اوالد بسوی 

 مادر شان مانع ندارد بلکه یک حق است. 

مردم  عرف  در  هرچند  باشد  النسب  مجهول  کامال  اگر  لقیط 

و شود  می  ثبت  پدر  حیث  به  یابنده  بنام  بافغانستان  نظر  ده نلی 

اینست که نباید چنین شود بلکه به نام خود لقیط اکتفا شود یا نام 

 فرضی بجای نام پدرش درج شود با تذکر لقیط بودن.

صورت  در  مادر  بسوی  ولد  ساختن  منسوب  یا  پدر  نام  حذف 

 داشتن پدر، بنابر همان دالیلی که بیان شد جواز ندارد. 

مادر در شناسنامه ها   از آن جهت که در شرایط کنونی درج نام

غیر  و  اسالمی  کشورهای  سایر  میان  در  حتی  و  نیست  نیاز 

اهداف شوم و مرموز پشت  ندارد گویایی وجود  اسالمی مودل 

پرده است که خطرات از هم پاشیده شدن نظام خانواده و گسست 

 رابطه نسبی میان فرزندان و پدر را در پی دارد.  

 

 پیشنهادات: 

ب  -۱ آن  در  که  امواردی  باشم  رفته  خطا  و مه  اساتید  یدوارم 

 اری نمایند.ک دانشمندان برای اصالح آن هم

قانون   -۲ و  فقه  علمای  با  قوانین  تعدیل  در  قانونگذار  مراجع 

 هردو مشوره نمایند.

که   -۳ نیست  ضروری  حد  آن  به  شنامه  در  مادر  نام  درج 

طرف  از  و  داده  خرچ  به  آن  تعدیل  برای  را  گزاف  مصارف 

لذا مراجع محترم دیگر باعث غ افغانستان شود  وغا میان مردم 

قانونگذار باید همه ابعاد این مسأله را به شمول عواقب آینده آن 

 سنجیده اقدام نمایند.

ذیربط   -۴ مراجع  با  را  خویش  شده  توحید  دیدگاه  دین  علمای 

 طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس شریک سازند.
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