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  چكيده
اسناد هويتي بعنوان دسته اي از مدارك هويت بخش جمعي هر كشور، اسنادي هستند كه 

گيرند؛ يكـي از مهمتـرين ايـن اسـناد،      براي شناسايي فرد در جامعه مورد استفاده قرار مي
له اسناد هويتي بسيار مهمي است كه آگاهي باشد. اين سند، از جم كارت پايان خدمت مي

هاي فراواني در زمينه هاي گوناگون سياسي، نظامي، اجتمـاعي و نـوع قـوانين جـاري در     
دوره خود ارائه مي دهد. با توجه به اهميت تحوالت صورت گرفته در دوره پهلوي اول و 

ط بـه  مـدرن سـازي دولـت و مشخصـأ در قـوانين مربـو       پهلوي دوم به ويـژه در حـوزه  
سربازگيري و نظام وظيفه، كارت هاي پايان خدمت و برگه هاي معاف از خـدمت، بنـابر   
مقتضيات زمان، سيرتحول وتكامل را پيموده اند كه اين تحوالت و تغييـرات در شـكل و   

  محتواي آنها نمود پيدا كرده است.
اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين پرسش اساسي اسـت كـه سـاختار و محتـواي     

سناد هويتي (كارت پايان خدمت و كارت معاف از خدمت) در ايران چگونه شكل گرفته ا
و تداوم و تحول يافته و كاركردهاي هويتي اين سند مهم چيست و از چه عـواملي تـأثير   
پذيرفته اند؟ پژوهش حاضر، قصد دارد ابتدا به مقوله اسناد هـويتي و انـواع آن و تشـكيل    
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سـپس كـارت پايـان خـدمت را از منظـر كـاركرد هـويتي و        نظام وظيفه عمومي بپـردازد  
سـند   نيا يعناصر و اجزاء اصلسندشناسي در طول دوره پهلوي مورد مطالعه قرار دهد و 

  آن، مورد بررسي قرار دهد. يو مؤثر بر ساختار و محتوا متغير همراه با عوامل ي رامل
كـارت   ياست كه سـاختار و محتـوا   آني ايگو پژوهش نيا يجهي: نتجيها و نتاافتهي

 ،يدولتـ  وانسـاالر ينظـام د  تابع گفتمان حاكم متـأثر از  دوره پهلوي يط هاي پايان خدمت
   .باشند يحاكم مساختار نظامي و  ايپو يبوروكراس
، خـدمت  كارت پايان خـدمت، كـارت معافيـت از    ،يتياسناد هو ت،يهو ها: واژهديكل

  ي.سندشناس
  

  مقدمه . 1
هويتي، بعنوان دسته اي از مواد آرشيوي و مدارك هويت بخـش جمعـي هـر     امروزه اسناد

شوند كه از جمله منابع دست اول، غير قابل انكـار و قابـل اتكـاء در    كشوري محسوب مي
پژوهش هاي علمي محل رجوع هستند؛ درواقع اسناد هـويتي، اسـنادي هسـتند كـه بـراي      

رند كه بارزترين ايـن اسـناد نيـز شناسـنامه     گي شناسايي فرد در جامعه مورد استفاده قرار مي
گردد، اسـناد   باشد زيرا شناسنامه كامل ترين سندي است كه براي شناسايي فرد تنظيم مي مي

ديگري در مجموعه اسناد هويتي قرار دارند، اسنادي مانند گذرنامه كه براي شناسايي فرد در 
شناسـايي ادارات دولتـي و    خارج از كشور الزم و ضروري است يا گواهينامـه،كارت هـاي  

كارت پايان خدمت كه همزمـان بـا تصـويب قـانون خـدمت وظيفـه اجبـاري، عـالوه بـر          
  كاركردهاي ويژه، به عنوان مدرك شناسايي نيز مورد استفاده هستند.

سربازگيري در تاريخ ايران تا قبل از دوره پهلوي، قاعده و قانون ثابتي نداشت؛ چنانچـه  
كـه داوطلـب و   ثابت (رين ادوار باستاني، هميشه از دو دسته سپاهيان ارتش ايران از قديم ت

كه فقط هنگام ضرورت گرد مي آمدند) موقت (هميشه به خدمت حاضر بودند) و سپاهيان 
تشكيل ميشد. دوام اين وضع را به تناوب، در تمام دوران سلسله هاي بعداز اسالم تا اواسط 

در دوره صدارت اميركبير، اين مسئله مـورد توجـه    اما؛ دوره قاجاريه مي توان مالحظه كرد
به  قرار گرفت و منجر به ايجاد نظام سربازگيري بنيچهگشت. اين نظام داراي نقايصي بود اما

عنوان معمول ترين شيوه سربازگيري به حيات خود ادامه داد. سپس انقالب مشروطه برنامه 
مـا كابينـه هـاي عصـر مشـروطه      مدرن سازي دولت را در سطحي گسترده تر دنبال كـرد ا 

نتوانستند به جز در مورد ژاندارمري، در سطحي گسترده به نوسازي ارتـش و سـربازگيري   
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ديگر پس از جنگ جهاني اول مسئله تشكيل ارتـش متحدالشـكل در قـرارداد     بار بپردازند.
منظر مورد توجه قرار گرفت. اين قرارداد لغو شد اما انديشه سربازگيري هيچ وقت از  1919

 نخبگان سياسي و نظامي دور نماند.

ش) روند نوسازي دولت وارد مرحله جديـدي شـد و   1299رضاخان (با قدرت گيري 
يكي از محورهاي اين مدرن سازي تشكيل ارتش نوين و سربازگيري بود. رضاشاه شخصـاً  

اق از روش هاي قديمي سربازگيري جامانده ازقبل به شدت ناراحت بود ولي ذاتاً بسيارمشت
بود يك نظام جامع و كامل سربازگيري را ارائه دهد. بنـابراين، اليحـه قـانون نظـام وظيفـه      

 سـال  خـرداد  16اجباري را به مجلس پنجم شوراي ملي تقديم كرد و اين قانون در تـاريخ  
ش. به تصويب نمايندگان رسيد و براساس ماده اول اين مصوبه؛ از تـاريخ تصـويب    1304

تباع ذكور دولت ايران اعم از سكنه شهرها و قصـبات و قـراء و ايـالت و    اين قانون، كلّيه ا
سالگي مكلّف به خدمت سربازي مي باشند مگر  21 متوقفين در خارج از ايران، از اول سن

در مواردي كه طبق قانون، مستثني شده باشند. طبق اين ماده، كساني كه به خدمت سربازي 
، بعد از پايان خدمتشـان  )بنيچه، داوطلب و...تر (ر قبل اعزام ميشدند، برخالف سربازان ادوا

و كساني هم كـه طبـق قـانون از     برگه اي را به عنوان كارت پايان خدمت دريافت ميكردند
صورت مذاكرات مجلس شوراي ملـي،  خدمت سربازي منع ميشدند، برگه معافيت مي گرفتند(

  ).177، ص177دوره پنجم، جلسه
ش را بايـد سـرآغاز حكومـت مطلقـه      1304شاه در سال  در واقع روي كار آمدن رضا

فصـلي جديـد در    سرآغاز مدرن ايراني و منشأ تحوالت نو دانست. تأسيس سلسله پهلوي،
هويت سازي ملي ايرانيان بود. رضا شاه در دوران سلطنت خود، شـكل خاصـي از هويـت    

د كه علّت آن مي توانـد  اجتماعي را ايجاد كرد وآن، طرح اسناد هويتي براي همه ايرانيان بو
آگاهي از آمار نفوس جامعه، ماليات، سربازگيري و اطالع از نيروي آماده به خـدمت بـراي   
ارتش و ساير علل ديگر دانست. از جمله اين اسنادهويتي؛ كـارت پايـان خـدمت بـود كـه      
اهميت زيادي داشت، چنانچه الزمه ي پذيرفته شدن در تمام مشاغل دولتي، داشتن كـارت  

يان خدمت يا برگه معافيت از خدمت بود. در كارت هاي پايان خدمت دوره پهلوي، محل پا
پوسـت)،   رنـگ  قد، رنگ مو، رنگ چشم، شـكل دمـاغ،  سرباز (هايي براي عالئم شخصي 

اطالعات شخصي، تاريخ شروع وخاتمه مراحل مختلف خدمت سربازي و ساير اطالعـات  
  ديگر پيش بيني شده بود.
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از جمله اسناد هويتي بسيار مهم هستند كه به علت اهميت اجتماعي كارت پايان خدمت 
وحقوقي در زمان خود مورد توجه بوده اند. اكنون نيز اين اسناد به جا مانده از دوران هـاي  
مختلف، آگاهي فراواني در زمينه هاي گوناگون سياسي، نظـامي، اجتمـاعي و نـوع قـوانين     

توجه به اهميـت تحـوالت صـورت گرفتـه در دوره     جاري در دوره خود ارائه مي دهند. با 
مدرن سازي دولت و مشخصأ در قوانين مربوط به سربازگيري  پهلوي اول به ويژه در حوزه

و نظام وظيفه، اين پژوهش با علم به اينكه كارت هاي پايان خدمت و برگه هـاي معافيـت   
دارد اين تحوالت و تغييـرات  بنابر مقتضيات زمان سيرتحول وتكامل را پيموده اند، در نظر 

را در شكل و محتواي كارت هاي پايان خدمت دوره پهلـوي اول و دوم را مـورد بررسـي    
 قرار دهد.

سواالتي كه اين پژوهش حول محور آن تنظـيم شـده، عبـارت اسـت از: سـند هـويتي       
و  چيست و اسناد هويتي به چند دسته تقسيم مي شوند؟ اسناد هويتي ايرانيان (كارت پايـان 

معافيت از خدمت) در دوره پهلوي چگونه شكل گرفته و بنابر مقتضيات زمـان، چـه سـير    
  تحول و تكاملي را پيموده است؟

براي پاسخ به اين پرسش ها، با تفحص در كارت هاي پايان خـدمت و پـژوهش هـاي    
  مربوطه، اين فرضيات مطرح شد:

ها ان خدمت يكي مهمترين آناسناد هويتي داراي انواع مختلفي هستند كه كارت پاي - 1
  مي باشد.

تصويب قانون نظام وظيفه اجباري، موجب احساس نيـاز بـه صـدور كـارت پايـان       - 2
  خدمتشان شد. خدمت براي سربازان در پايان

با توجه به كارت هاي پايان خدمت موجود از دوره پهلوي، چنين استنباط ميشود كه  - 3
داشته كه با مطالعه و تفحص در آن ها، مـي تـوان   ظاهر و محتواي اسناد مربوطه، تحوالتي 

  نوعي روند تكاملي را مشاهده كرد.
اسناد موجود اطالعاتي را در مورد ديدگاه هـا و سياسـت هـاي نظـامي حكومـت        - 4

كـارت پايـان   ( يتيهـو پهلوي در رابطه با وضع قوانين جديد، به خصوص بـر مـتن اسـناد    
  خدمت) در كشور ارائه مي دهد.

جهت اين پژوهش، با توصيف و تحليل ساختاري و محتوايي كارت هاي پايان  به همين
  خدمت و معاف از خدمت، سعي بر اثبات اين فرضيه ها دارد.
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  هويت و اسناد هويتي در ايران. 2
حكومت ها براي كسب مشروعيت سياسي، يكپارچه سازي ميهني، استقرار و تحكيم نظـام  

لمرو خود، اقدام به هويت سازي و هويـت بخشـي   ديوان ساالري و حفظ تماميت ارضي ق
گرفـت؛  جمعي مينمودند. البته اين روند عمدتأ به صورت نامتمركز و بدون سامان انجام مي

جهاني و انقالب مشـروطه،   در ايران تا قبل از اواخر دوره قاجار و تبعات ناشي از تحوالت
نمي شود و مردم ايران از اقشـار  اثري از نظام متمركز ثبت هويت ساكنان اين سرزمين ديده 

و گروه هاي مختلف داراي سند يا برگ هويت رسمي و قـانوني نبودنـد و اساسـأ مركـزي     
رسمي و دولتي هم براي ثبت اسامي و هويت اتباع كشور وجود نداشت و به تبع آن مبنا و 

يتي كشور معياري قابل توجهي دربارة جامعه آماري مردم ايران نيز در نظام حكومتي و مدير
محل چنداني از اعراب نداشت واساسأ آمارها و برآوردهاي جمعيتي كشور مبتني بر ميـزان  
علمي و دقيق نبود. از اين رو تحوالت جهاني اواخر سـده نـوزدهم و ابتـداي سـده بيسـتم      
همگام با ظهور مشروطه و روند نوسازي دولت، مجلس شوراي ملي دوره پـنجم را بـر آن   

به منظور تسهيل در امور مختلف از جملـه تحكـيم يكپارچـه     1304داد خر 14داشت تا در 
سازي، آگاهي از تعداد نفوس شهرها و قراء كشور، وضعيت اشـتغال مـردم، امـر ماليـات و     

را به تصويب رساند كه به تـدريج در پـي آن، اسـناد    » سجل احوال«سربازگيري و... قانون 
  هويتي در جامعه توزيع شد.

  
  اسناد هويتي و انواع آن تعريف سند و. 3

ذيل مـدخل   :1373(دهخدا دهنددر معناي لغوي، سند را همان تكيه گاه، آنچه پشت به آن 
و قابـل اعتمـاد باشد(نفيسـي     جست) و يا هرچيزي كه بتوان به آن استناد 13785سند ص 

). در فرهنـگ  1929: ذيل مـدخل سـند ص   1383؛ معين 1945:ذيل مدخل سند ص 1318
طور كلّي، سند حاصل خدمت و فعاليتي است كه افراد و سازمانهاي مختلـف بـه   اداري، به 

ه و تنظـيم كـرده    و  صورت نوشته يا اشكال مختلف ديگر با رعايت موازين و مقرّرات، تهيـ
سـند،  «). بنابر تعريفي ديگـر:  5- 6: ص1386اند(اميرشاهي، براي مراجعات بعدي نگه داشته

اي اسـت كـه قابـل اسـتفاده يـا اسـتناد مـي        ك و نوشـته دليل، رسيد، قـبض، نوشـته، مـدر   
  ).3: 1394باشد(فدايي، 
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اسناد هويتي از تركيب دو عبارت تشكيل شده كه هر كدام از آن ها معني خاص خود را 
اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته اي است كه در مقام دعوي يـا دفـاع قابـل     دارند.

). و هويت عبارت از اين است كـه اشـاره   264- 263: 1393استناد باشد(جعفري لنگرودي،
كردن به آن مبين هويت باشد كه با نام، نام خانوادگي، نام پدر، نام مادر و محل تولـد آن را  

  ).1878: 1381كنند(انوري،  مشخص مي
توان گفت اسناد هويتي مداركي هستند كه براي تعيين هويت افراد در جامعه بكار  لذا مي

باشند و يا اسناد ديگري را شامل شـود   )شناسنامه(مدارك از اسناد سجلي روند. چه اين  مي
تواند در شناسايي افراد مورد استفاده قرار گيرند، براي روشن شـدن مطلـب، قبـل از     كه مي

پرداختن به انواع اسناد هويتي، تشابه و تفـاوت هـاي اسـناد سـجلي و اسـناد هـويتي ذكـر        
  گردد. مي

مبين نام، نام خانوادگي و ... افراد و در نهايت سـبب تشـخيص   از آنجا كه اسناد هويتي 
توان نتيجه گرفت كه شناسنامه در رديف مهم ترين اسناد هويتي  شوند، مي فرد از ديگران مي

هاي جـاري كشـور، اسـناد    ). به رغم آن، در عرف جامعه و رويه50: 1390است(محمدي، 
قـاطعي بـه عنـوان سـند هـويتي و مـدرك       باشند كه در م ديگري داراي كاركرد ويژه اي مي

كارت پايان خـدمت، گذرنامـه يـا     مانندگيرند؛ مداركي  شناسايي مورد بهره برداري قرار مي
كه براي شناسايي و اثبات هويت افراد در خارج از كشور مورد اسـتفاده قـرار   تذكره (همان 

  از اين قبيل.مي گيرد)، گواهي نامه رانندگي، كارت هاي شناسايي ادارات مختلف و 
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  ظهور دولت مدرن و تشكيل نظام وظيفه عمومي. 4
 يساز دوره پهلو تيهو ينهادها يريشكل گظهور دولت مطلقه مدرن و  1.4

قرن نوزدهم تا وقوع انقالب  لياز اوا رانيا ياسيس خيوجه تار نيتوان گفت برجسته تر يم
 ييتالش به جـز وقفـه هـا    نيمدرن بوده است. ا مطلقه ساخت دولت يتالش برا ي،اسالم

بـه   ،رغم ظـواهر  بهكردن صنعت نفت،  يقابل توجه، همچون انقالب مشروطه و جنبش مل
 ليكـار آمـدن رضـا شـاه و تشـك      يرودرواقع  رفته است. شيمطلقه پدولت ساخت  يسو

ـ يسـرآغاز دوران حكومـت مطلقـه مـدرن ا     يـد ش را با 1304در سـال   يسلسله پهلو  يران
 ؛بـود  انيـ رانيا يملـ  يسـاز  تيدر هو ديجد ي، سرآغاز فصليسلسله پهلو سيدانست. تأس

و اجرا نمود كه از آن تحت عنوان  يرا طراح يپروژه خاص ،يساز تيرضاشاه به منظور هو
را  ياجتمـاع  تيـ از هو يدوران شـكل خاصـ  اين در و  شده است اديمتجدد  يرانيا تيهو
  ).226: 1384(اكبري، كرد جاديا

كـرد كـه در پـي كودتـاي     ونـد، نقـش اساسـي را ارتشـي بـازي مـي      يـن ر ادر اجراي 
ه.ش، با توافق و كمك مالي و فني انگليس، حول بريگاد تشكيل شد. نظـارت و  1299اسفند

تمركز يكپارچه، از لوازم اساسي دولت مقتدر بود و بي شك هيچ مانعي را در اين راستا بـر  

انواع اسناد هويتي

اسنادي كه فقط  
كاركرد هويتي دارند 

شناسنامه، كارت  
شناسايي ملي

اسنادي كه عالوه بر 
كاركرد ويژه خود 

نقش هويتي نيز ايفا 
مي نمايند

كارت پايان خدمت

گذرنامه

گواهينامه رانندگي

مدارك شناسايي  
صنفي
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جهت كنترل جمعيت جـوان آمـاده بـه    نمي تافت و اهتمام اساسي براي سازماندهي نظامي 
خدمت در ارتش شاهنشاهي و تهية آماري از نفوس ساكن در كشـور، از اقـدامات اساسـي    

) ايـن  428: 1392پيش روي سردمداران نظـام بوروكراتيـك نـوين در ايـران بـود (زنديـه،       
؛ در تحوالت و اقدامات را روشنفكران نظريه پردازي مي كردند و نظاميان به پيش مي بردند

واقع پيدايش دولت مدرن و مقتدر در سايه ارتش تازه نفس، همگام بـا نظـارت متمركـز و    
و نظـام  ارتـش   يكپارچه، منجر به بازشناسي جديدي از هويت ايراني گرديد. در اين مسير،

ملت  عيو تسر يپهلو يدولت نوپا ميكتح وظيفه عمومي، اولين و مهمترين  اقدام در جهت
  باشد.مي رانيدر ا يساز

  
  پيدايش نظام وظيفه عموميت 2.4

حكومت ها همواره براي تأمين نيروي انساني واحدهاي نظامي،  اول، ياز دوره پهلو تا پيش
تركيبي از روش هاي داوطلبانه و اجباري را استفاده كرده انـد. در ايـن دوران، سـربازگيري    

ن روسـتايي و ايليـاتي   اجباري توسط رهبران محلي و زمـين داران از ميـان برخـي از مـردا    
). در 99- 100: 1390صورت مي گرفت؛ اما انتظام، عموميـت و اسـتمرار نداشت(سـينائي،    

و دست به دست شدن حكومت ها در طـول   ييجابجا ليبه دل ينظام يروهايشكل نواقع، 
كمتـر توانسـتند نظـام     ،يتا قبل از پهلـو كه به طوريدگرگون شده بود.  اريبس ران،يا خيتار
 بود.  و ايالت ريعشا رانيدوران، اساس سپاه ا نيآن كنند. در تمام ا نيگزيرا جا ينينو

نمود.  يم ديبع اريبس رانيحكومت رضاخان در ا يريامكان شكل گ د،يارتش جد بدون
بـه   كپارچـه يبر ارتش  هياش را با تكيو اجتماع ياسيمورد نظر س راتييتغ ديرضاخان كوش

- ادغام آموزشگاه، رانيا يآموزش نظام ستميس، از جمله اين تغييرات: سازماندهي ببرد شيپ

ي، تأسيس متوسطه و عال ييمدارس نظام در سه سطح ابتداو تشكيل  عهد قاجار نظامي يها
بـه   افسـران  يي و اعزام گروهي از ايـن نظام مدرن اروپا ادهيپ كيبر اساس  يدانشكده افسر
جايگزين و  يو عرب يترك يدرجات و القاب نظام )، الغاي29: 1391(احمدنيا، مقصد فرانسه

 :1343ي و...(ايرانشـهر،  نظـام  ينـام واحـدها   ها، تغييـر ي به جاي آنفارس يواژه ها كردن
1107(  

گسترش ارتش ايران در دوره رضاشاه هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي بسيار قابل 
مالحظه بود. آمارها حكايت از اين دارند كه در زمان سقوط رضاشاه، ايران افزون بر اينكـه  

نيـروي زيـر    - و يا حتي، بنا بر آمارهاي ديگر، چند ده هـزار بيشـتر از آن   - هزار 120بالغ بر
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ه خدمت داشت، توان و امكان اين را نيز داشت كه بـا فراخوانـدن سـربازان    پرچم و آماده ب
هـزار   400تعليم ديده قبلي به گذراندن دوره احتياط، شمار سربازان زير پرچم را به بالغ بر 

تيـر   26تن برساند. اين امكان به يمن قوانين جديد نظام وظيفـه بـه دسـت آمـده بـود. در      
گيري بر اساس مقررات سنتي مربـوط بـه بنيچـه و افـراد     ش قوانين و مقررات سرباز1301

؛ 72، ص72داوطلب تصـويب شـد(لوح مشـروح مـذاكرات مجلـس، دوره سـوم، جلسـه        
ش قانون خدمت نظـام اجبـاري بـه    1304خرداد  16). پس از آن در 106: 1393رحمانيان، 

سـال   دركـه   )177، ص177تصويب رسيد(صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، جلسـه  
 دياداره مزبور مركب گرد 1309مبدل شد و در سال  يعموم فهيام اداره نظام وظه.ش ن1307

ـ ييتغ ،پس هـر چنـدزمان   نيحوزه مستقل و از ا وو د هيو هفت ناح ياز اداره مركز در  يرات
  ).123تا: (تاريخ ارتش نوين، بيداديم يرو و حوزه ها ينواح و تعداد سازمان مزبور

  
  يت كارت پايان خدمتكاركرد هويتي و اهم. 5

يكي از مهمترين اسناد هويتي ايرانيان، عمري قريب به يك قرن  عنوان بهكارت پايان خدمت 
دارد؛ سندي كه شاهد تحوالت، تنوعات و رويدادهاي زيادي بوده كـه ايـن خـود، زاييـده     

ش بـه موجـب   1304قوانين و مقررات سياسي و نظامي حاكم بـر جامعـه اسـت. از سـال     
ون سربازگيري و اجراي اين قانون، سربازاني كه به خدمت سربازي فرا خوانده تصويب قان

- ها داده ميبه آن شدند در پايان خدمت سربازي خود، ورقي مبني بر پايان دوره سربازيمي

شد. كارت پايان خدمت از جمله اسناد هويتي است كه اهميت بااليي را دارا است؛ چنانچه 
تمام مشاغل دولتي، دريافت گذرنامه، امضاي هرگونه سند رسمي ي پذيرفته شدن در الزمه

  و... داشتن اين كارت يا برگه معافيت از خدمت است.
عالئـم، نشـانه هـا و     ويحـا  ني كارت هاي پايان خـدمت درو يو محتوا يكيزيكالبد ف

 ،يفـرد  ،يانسـاب شخصـ   رهيها و زنج تياز انواع هو ينديهستند كه برا يا ژهيو ينمادها
  .باشند يم يو فرهنگ ينيد ،يجامعه شناس ،ياجتماع ،يخاك ،يخون

در » اهللا«در دوره پهلـوي و نشـان   » شير و خورشـيد «كارت پايان خدمت نشان  يبر رو
 ورقـه  منعكس است. در همان برخورد نخست، از نام و نشـان صـاحب   ياسالم يجمهور

در  اسـت  ياست و تابع نظـام دولتـ   يرانيا كارت پايان خدمت مالكشود كه  يمشخص م
 -  يملت تيسازد و به آنان هو يمجزا م انيرانيرا از ان انيرانيانشان  ني. ارانيبه نام ا يكشور
 .بخشد يم يرانيعام ا يدولت
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در كارت هاي » ژاندارمري كل كشور، نيروهاي مسلح شاهنشاهي و...«زير نشان، عبارت 
 در كـارت »  هاي مسلح جمهوري اسـالمي ايـران  نيرو« پايان خدمت دوره پهلوي و عبارت

باشد. اگر  يكشور شمول م ينهاد دولت كينوشته شده است كه نشانگر هاي بعد از انقالب 
ملت است، جنبه  تيحاكم نيو نشان نماد يقدرت قانون نيكه مب »ياسالم يجمهور«عنوان 
 نيمعـ  يست كه با مرزهاا ينياز سرزم يپهنه ا انگريكشور، ب ياسيدارد، اصطالح س يانتزاع
و  كـرده  ديـد و تح نيياعتبار آن را حدود كشور تع كهقرار گرفته است  ايآس يغرب بخشدر 

در سـفارتخانه   يبه طور قرار دادآنكه اعتبار ندارد، مگر  گريشناخته شده د يفراتر از مرزها
 )14- 22 :1380باشد(شيخاوندي،  رانياكشور پرچم  ريز ياسيس يها يندگيها و نما

در  يزبان و خط رسـم  ،فرهنگ يايگو كارت پايان خدمت روي بر يو زبان فارس خط
 كارت پايان خـدمت  در يفارس رياز زبان غ ياثر چيه، است. برخالف گذرنامه رانيكشور ا

در  كـه درون كشـور اسـت    كارت پايان خدمتكاربرد  دهندهامر نشان  نيوجود ندارد كه ا
ي كه گواه سند نيا يبا امضا سازمان هاي نظامي نيزا ي دولت. ندارد اعتباري از كشور رونيب

صـاحب آن اسـت، احسـاس     يرانيو ا يفرد يهست پايان خدمت سربازي فرد و نيز گواهي
 يو حقـوق او محسـوب مـ    تيحافظ امن فرد، مرگ زمان تا صدور آناز  د وندار تيمسئول
 د. نشو

 ،را ابـداع كـرده انـد    »ز خدمتكارت پايان خدمت و ورقه معاف ا«كه سند  يدولتمردان
دوره خـدمت  ند كه ددا يرا به دست كسان »كشور«و اشتراك در » دولت«مشاركت در  سند

بر روي كارت هاي پايان خدمت دوره جمهـوري  ، سربازي خود را در ايران گذرانده باشند
 عـام همـه   تيـ نشـانگر هو  يو گفتار يقرار دارد كه به صورت نوشتار »اهللا«نماد اسالمي، 

 دولتـي  - ينـي  آرم د گرافيك و هاللين است،به صورت  اين نماد كه ست،مسلمانان جهان ا
ـ يهـر ا  تيـ سان در سرلوحه آغاز هو ني. بدباشديم رانيا ياسالم يجمهور و دولـت   يران

 .است يرانيو ا رانيتمام انسان ها، از آن جمله ا تيخالق هو »اهللا« ،حاكم بر او

قـرار  و شماره دفتـر   آرم، شماره اساس حوزه وظيفه ريز بر روي كارت پايان خدمت و
 و اصـوأل  باشـد يم )كاتوريدفاتر (اند رثبت د هي(كد) نشانگر شماره اول كيدارد كه به مثابه 

 نيـ ا گـر يد يشود. به معنا يمحسوب م )تي(سند هو هدارند ختصاصيو ا يجنبه انحصار
 .باشند يفرد، در نبود نام و نام خانوادگ ييشناسا »رمز« شاخص تواننديارقام م

 نيـ الصاق شده اسـت. ا  ه كارت پايان خدمتسمت چپ عكس دارند ييالاگوشه ب در
و  يجنبـه اختصاصـ   صكند. عكس هر شخ يم يفرد را متجل يرخسارشناس تيعكس هو
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شـود   يشود، معلوم م ستهيكاوشگر به عكس اشخاص تگر دهياگر با د يدارد ول يانحصار
 ،يسـن  ،يجنسـ  تيـ هومشـترك   اتيخصوصـ  يكه عكـس، بـه علـت تشـابهات و برخـ     

  .برمال سازد توانديم زيفرد را ن كيمل يو حت يفرهنگ ،يشغل ،يشاونديخو
  
  كارت پايان خدمت به عنوان دليل و سند رسمي 1.5

قانون مدني، سند والدت اشخاصي كه تولد آنها در مدت قانوني به ثبـت   999براساس ماده 
احوال اعالم شده، سند رسمي محسوب مي شود. در واقع  با تصويب قانون ثبت  احوال در 

قانون مذكور اين رسميت را نـه تنهـا بـه اسـناد      8، ماده 1363و متعاقبأ در سال  1355سال 
سجلي بلكه مي توان به ساير اسناد هويتي نيز تعميم داده است. لذا كارت پايان خدمت بـه  

ي مي تواند نقش يك دليل مستند را براي صاحب خويش در تعامالت عنوان يك سند رسم
روزمره ايفا نمايد. دامنه اين تعامالت نيز مي تواند از امور سـاده اداري تـا تعيـين و تنظـيم     

  قراردادهاي حقوقي و بر وضعيت احوال شخصيه ي كشور را شامل شود.
ايـن امكـان را بـه    بديهي است وجود كارت پايان خدمت به عنوان يـك سـند رسـمي    

صاحب خويش مي دهد تا براي اشخاص ثالث كه بـا وي رابطـه حقـوقي و اداري دارنـد،     
احوال شخصيه خود را مشخص نمايد و از رهگذر اين شناسايي و بـا اتكـا بـه ايـن سـند      
رسمي به مقاصد خود دست يابند. بحث در مالكيت، تعهدات، انجام تعهد ملي و مواردي از 

پايان خدمت نقش اساسي را براي دارنده آن بعنوان دليلي برخاسته از قانون اين قبيل، كارت 
  مي تواند ايفا نمايد.

  
  سندي براي احراز هويت فرد در جامعه 2.5

هويت انساني، مقوله اي اجتماعي است. همه انسان ها به هنگام تولد، فارغ از اينكه در كدام 
چه تعلق قومي و قبيلـه اي برخوردارنـد، داراي    نقطة كره زمين زمين به دنيا مي آيند و يا از

ويژگي هاي يكسان نوع انساني، در ميان انواع موجودات زنده هستند و هيچ گونـه تفـاوت   
ماهوي با يكديگر ندارند؛ بنابراين، آدمي در عرصه زنـدگي اجتمـاعي و در بسـتر كـنش و     

قش خويش مي باشد. واكنش حيات جمعي در جامعه، محتاج به ترسيم حاالت و واقعيات ن
انسان در پاره اي از مقاطع بايد بتواند با تكيه بر مدركي مستند و مستدل هويت خـويش را  
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به اثبات برساند و برخورداري از حقوق مدني در جامعه نيازمند اثبات وضعيت خويش مي 
  باشد.

حقيقـي) در  اشـخاص ( كارت پايان خدمت، سندي رسمي براي احراز و اثبات هويـت  
است. در واقع برخي از اوصاف احوال شخصيه در قالب اين سند جلوه گر مي شود.  جامعه

مشخص است  1اين سند حاوي اطالعات ناظر به شخص مي باشد. چنانچه در سند شماره
ماند كه يك فرد ايراني در اين مملكت بـه دنيـا   نداشتن كارت پايان خدمت به مثابه اين مي

صادر ننموده باشـند. از ايـن رو، كـارت پايـان خـدمت      آمده باشد اما جهت وي شناسنامه 
كاربرد هاي وسيع در اثبات هويت فرد در جامعـه مـي توانـد داشـته باشد(سـاكما، شـماره       

  ).98- 293- 118بازيابي 
  
  مدركي براي اثبات خدمت سربازي 3.5

قدس امروزه براي آنكه فرد بتواند به افراد و نهاد هاي مختلف اثبات كند كه دوران خدمت م
سربازي را گذرانده است، الزم است مدرك و سندي دال بر انجام اين امر را ارائه كنـد، بـه   

ش با تصويب قانون سربازگيري و اجراي آن در جامعه، همواره 1304همين منظور، از سال 
سربازي از طرف سازمان هاي نظامي مختلـف   ساله 2ورقه اي را در ازاي گذراندن خدمت 

ه فرد اعالم مي شود كه از حضور مجدد در يگان هاي نظامي معاف است و به فرد اعطاء و ب
تنها در صورت بروز جنگ امكان ابطال كارت معافيت وجود دارد و همچنين زمان خدمت، 
محل خدمت و اطالعاتي مانند مشخصات گروه خوني، قد و رنگ چشم آورده شده كه فرد 

  تفاده كند.مي تواند به عنوان يك مدرك شناسايي از آن اس
  

  اثبات اهليت فرد از حيث سن 4.5
برخورداري از بسياري از حقوق اجتماعي و اقامه دعوي در محاكم قضائي محتاج به روشن 
بودن وضعيت فرد از حيث  سن مي باشد. به ديگر سخن اهليت تمتع كه با تولد فرد شروع 

شـخص، وجـود    مي شود، با اهليت سني شخص كامل مي گردد و مؤيد اين اهليت سـني 
اسناد هويتي نظير كارت پايان خدمت است.در واقع كارت پايان خدمت به صاحب خويش 
اين امكان را مي دهد تا با ارئه آن به مراجع دولتي و قضائي، كبـر سـن خـود را بـه اثبـات      

  برساند و وضعيت سن خود را در جامعه مشخص كند.
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ون خدمت وظيفه عمومي مصوب در سال ) قان10عالوره بر  موارد ياد شده، بنا بر ماده (
ش كه در قانون سابق نيز وجود داشت و در قانون جديد هم مورد تأكيد قرار گرفتـه،  1390

انجام برخي از امور در مورد مشموالن وظيفه عمومي، مستلزم ارائه مدركي دال بر رسيدگي 
  به وضع مشموليت آنان(كارت پايان خدمت) است.

  ي رانندگي و أخذ گواهينامهشركت در آزمايش ها - الف
دريافت هرگونه وام و كمك هاي كشـاورزي و صـنعتي و دامـداري و مسـكن از      - ب

  طريق بانك ها و وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهاد هاي قانوني.
كانديدا شدن براي انتخابات مجلس شوراي اسالمي و ساير شوراها و انجمن هـاي   - ج
  قانوني
تحويل اصل گواهي نامه يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و باالتر از وزارتخانه  - د

  هاي مربوطه.
  صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركت هاي تعاوني - ه
  دريافت مستمري از سازمان هاي دولتي و وابسته و نهاد هاي قانوني. - ز
ز مزد و خريد خدمت) در وزارتخانه ها استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، رو - ح

  و مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني و شركت هاي دولتي.
  ارائه اطالعات هويتي فرد به صورت تأييد شده در يك ارگان رسمي، ملي و كشوري - 
  ارائه اطالعت يگان خدمتي و شرايط طي شده در آن - 
  

سندشناسي تفكيكي ساختار و محتواي كارت هاي پايان خـدمت در يـك    .6
  قرن اخير

توان سير تغييرات شكلي و محتوايي كارت هاي پايـان خـدمت را از بـدو    به طور كلي  مي
ه.ش) تاكنون را در چهار نسل جداگانه و مستقل مورد مطالعه قـرار  1304پيدايش در ايران(

  داد:
  ش)1343ش) تا (1304دفترچه اي مطول( صدور كارت هاي پايان خدمت- 1
ش) تـا  1343صدور كارت هاي پايـان خـدمت يـك برگـي شـير و  خورشـيدي (       - 2

  ش)1358(
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كارت هاي پايان خدمت يك برگي بعد از انقالب  اسالمي، صادره از سازمان هـاي   - 3
ش) 1358نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارتش جمهوري اسالمي ايـران ( 

  ش)1391تا (
  ش) تاكنون1391صدور كارت هاي پايان خدمت هوشمند ( - 4
  
 ش)1343ش) تا (1304كارت هاي پايان خدمت دفترچه اي مطول( 1.6

هشت  نظام وظيفه عمومي پس از تصويب قانون خدمت اجباري، اقدام به تهيه دفترچه هاي
اداره نظـام وظيفـه    اي اعزام به خدمت نمود كه اين دسته از اسناد نخستين خروجـي صفحه

آيند چراكه اين اسناد هم حكم عمومي و اولين نسل از كارت هاي پايان خدمت به شمار مي
دفترچه اعزام به خدمت را داشتند و هم حكم سندي مبني بر گذراندن خـدمت اجبـاري را   

 دارا بودند.

  ساختار و سيماي دروني سند:
 جانده شده بود:در اين دسته از اسناد به طور كلي موارد زير گن

اين نسل از كارت هاي پايان خدمت كه به مثابه جلد دفترچه است، شـامل   1صفحه- 1
مشخصات كلي از جمله: اسم و اسم پدر، شهرت(نام خانوادگي)، شماره شناسـنامه، تـاريخ   
تولد، محل تولد، محل اقامت، منطقه و حوزه خدمت، نشان شير و خورشيد، شـماره ثبـت   

يفه، شماره ثبت دفتر زير پرچم نظـام وظيفـه، قسـمت(گردان)، شـماره     دفتر اساس نظام وظ
  گردان و درجه خدمت مي باشد.

اين سند عالوه بر تعبيه محل هايي براي گواهي و امضاء فرمانده سـمت و   2صفحه - 2
  رئيس حوزه نظام وظيفه، متضمن تذكراتي در باب محتواي دفترچه هست.

خصـي از جملـه: قـد، رنـگ چشـم، رنـگ       داراي مشخصات و عالئم ش  3صفحه  - 3
  پوست، شكل دماغ، عالئم مخصوص و محل الصاق عكس است.

در برگيرنده شروع و خاتمه مراحل مختلف سربازي كـه شـامل خـدمت     4صفحه   - 4
  زيرپرچم، احتياط، ذخيره اول و ذخيره دوم مي باشد.

ـ     6و  5صفحات  - 5 وط بـه  به احضار و مرخصي در مرحلـه احتيـاط و مالحظـات مرب
  مندرجات آن اختصاص دارد.
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نيز احضار و مرخصي در مرحله ذخيره اول و مالحظات مربوط بـه   8و 7صفحات  - 4
  آن را در بر دارد.

)، همـان مطالـب را در   7،8و  5،6نيز به تبعيت از صفحات پيشين( 10و  9صفحات  - 5
  رابطه با مرحله ذخيره دوم شامل مي شود.

فرقات و توضـيحات و سـاير مطالـب در مـورد سـرباز      نيز به مت 14تا  10صفحات  - 6
  اختصاص دارد.

كارت هاي پايان خدمت دفترچه اي نسبت به نسـل هـاي جديـد تـر، داراي مضـامين      
مخصوص و كم و كاستي ها و معايبي بودند كه در نسل هاي جديد تر، آن عيوب بررسـي  

  شده و رفع گرديده است.
خورشيد نقش بسته بود. در اين دسـته از اسـناد،   بر روي جلد رويي دفترچه آرم شير و 

بـا  » وزارت جنگ«تاج سلطنتي باالي خورشيد به آن اضافه شده و در پايين آرم هم عبارت 
خط زيباي نستعليق نوشته شده بود. همچنين در اين دفترچه، محل هـايي بـراي نـام و نـام     

تولد و محل اقامت تعبيه شـده  پدر، نام خانوادگي، شماره ورثه شناسنامه، تاريخ تولد، محل 
بود، مي توان به اين نتيجه رسيد كه اين سند به مثابه شناسنامه يا سند هويتي اي بوده اسـت  
كه فرد مي توانست به وسيله آن خود را در جامعه بشناساند و آن را به عنوان سندي هويتي 

 به كار ببرد.

و اوراق آنهـا بـود. اوراق    از معايب مهم اين دفترچه ها، فقـدان كيفيـت مناسـب جلـد    
دفترچه فاقد روكش بوده و به همين خاطر امكان قارچ زدگي، آبخـوردگي، پـارگي، حملـه    
حشرات و جانوران موذي و... را داشته است كه اين اتفاقات در كنار زمان طوالني كه جهت 

هـا   تعويض اين اسناد در بر داشت، آسيب زيادي به لحاظ مالي و زماني به مالـك دفترچـه  
وارد كرد. از ديگر معايب اين نسل از كارت هاي پايـان خـدمت، حجـيم و جـاگير بـودن      
آنهاست كه قابليت حمل در كيف پول را نداشتند. همچنين اين دفترچـه هـا بـدليل فقـدان     
طرح هاي امنيتي الكترونيكي بر روي صفحات، همواره امكان جعل داشتند. جابجايي عكس 

رين شيوه جعل، براي ارتكاب جرائم بوده و جاعل در جعل سـند،  در اين اسناد از متداول ت
  هدف نهايي خود را كه بهره برداري از اين سند مجعول است، دنبال مي كرد.
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ش) 1343خورشيدي ( ت يك برگي شير وصدور كارت هاي پايان خدم 2.6
  ش)1358تا (

العات مبسوط تري اين نسل از كارت هاي پايان خدمت نسبت به نسل قبلي آنها حاوي اط
بودند؛ صفحه روي كارت هاي پايان خدمت نسل دهه چهـل و اوايـل دهـه پنجـاه، داراي     
مشخصاتي همچون آرم شير و خورشيد و تاج سلطنتي در باالي سند، عكس مالك و دارنده 
كارت پايان خدمت در سمت چپ، شماره اساس حـوزه وظيفـه، شـماره دفتـر زيرپـرچمِ،      

احد گروهان، درجه، رسته، نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، شماره دفتر تفصيلي، و
شماره شناسنامه، محل صدور، مدرك تحصيلي، مدت خدمت(آغاز و پايان)، گواهي وظيفه 

كارت هاي پايـان خـدمت تـك     عمومي، گواهي فرمانده واحد در روي آن نوشته شده بود.
چنـداني در برابـر آسـيب هـاي محيطـي      برگي، داراي روكشي پالستيكي بوده كه مقاومت 

نداشتند، اما بخاطر ابعاد و حجم كوچك نسبت به كارت هـاي پايـان خـدمت نسـل قبـل،      
  .مزيت حمل آسان توسط كيف پول را داشتند

به رغم اينكه اين كارت ها حالت فراگيري پيدا كردند اما در بيشتر مناطق كشور هنوز از 
فاده مي شد، با ايـن حـال، گـروه زيـادي از مـردم      كارت هاي پايان خدمت دفترچه اي است

ي كردنـد و تـا ديمـاه    مخصوصأ در شهرها، از اين نوع كارت هاي پايـان خـدمت اسـتفاده   
ش، كه قانون جامع تغييرات شناسنامه و اسناد هويتي به تصويب مجلس رسـيد، ايـن   1363

  نوع كارت هاي پايان خدمت دست مردم بود.
  ظهر(پشت) كارت پايان خدمت

روي سند به موضوع اصلي، ركن كالم و محتواي سند اختصاص دارد. امـا ظهـر سـند،    
مكان درج ساير اضافات، اطالعات و مسائل توصيفي و مـتمم و ثبـت سـند اسـت. بـدين      
ترتيب ظهريه يا پشت سند را در حقيقت مي توان سومين بخش از اسناد بعـد از دو بخـش   

  متن و اضافات رويه به حساب آورد.
شت اين نسل از كارت هاي پايان خدمت، مشخصات جسمي همچـون وزن، قـد،   در پ

رنگ چشم، رنگ مو، نوع گروه خون و ساير عالئم ويژه به همراه تاريخ احضار به خدمت، 
مدت خدمت، گواهي فرمانده واحد و گواهي وظيفه عمومي در كادر ادوار احتياط وذخيـره  

  درج شده بود.
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ي و محتوايي كارت هاي پايان خدمت سپاهيان اعمال تغيير در شكل ظاهر .7
  ش. (نسل دوم كارت هاي پايان خدمت)1354دانش، در سال 

به منظور يكنواخت نمـودن روش تنظـيم و تسـريع در تحويـل كـارت پايـان خـدمت بـه         
در اداره يكم پرسنل ستاد بزرگ ارتشتاران  8/2/1354مشمولين وظيفه، كميسيوني در تاريخ 

هاي پايان خدمت تغييراتي داده شد. بنا به تصويب كميسيون مذكور، كارتتشكيل و در فرم 
هاي جديد مشمولين خدمت وظيفه و سـپاهيان دانـش در مراكـز آمـوزش و     من بعد كارت

وظيفه عمومي، تنظيم و در موقع اتمام دوره بـه ضـميمه سـه نسـخه بـرگ اعـزام سـپاهي،        
پرورش محل خدمت سپاهي دانش فرسـتاده  مستقيمأ به اداره نظام وظيفه و اداره آموزش و 

خواهد شد كه پس از انقضاي خدمت، مطابق مقررات به سپاهي تحويل خواهد شد(ساكما؛ 
46133 – 297(.  

نشـان مـي دهـد، جهـت تغييـر در       2اين دستورالعمل، همانگونه كه محتواي سندشماره
ديده بود. اما از ساختار شكلي و محتوايي كارت هاي پايان خدمت سپاهيان دانش صادر گر

آنجايي كه نگارنده در اسناد و كارت هاي پايان خدمت قبل از اين تـاريخ، مـورد مشـابهي    
نيافته است؛ مي توان آن را نه فقط براي سپاهيان دانش، بلكه براي تغيير شكلي و محتـوايي  

  كليه كارت هاي پايان خدمت تعميم داد.
  راتي در مندرجات رو و پشت سند بود:اين نسل از كارت هاي پايان خدمت داراي تغيي

عنوان وزارت جنگ و ستاد ارتشتاران حذف و عنوان نيروهاي مسلح شاهنشاهي بـه   ـ
  جاي آن درج گرديد.

  مدت خدمت(آغاز و پايان) از روي كارت به ظهر كارت منتقل شده بود. ـ
  مهر و امضاي فرمانده يگان و وظيفه عمومي از روي كارت به پشت منتقل شده بود. ـ
مشخصاتي جسمي چون رنگ چشم، گروه خون، قد از پشت كارت به روي كـارت   ـ

  منتقل شده بود.
  مشخصاتي چون حوزه اعزام كننده سرباز و به روي كارت اضافه شده بود. ـ
مشخصاتي چون مهر و امضاء آخرين يگان محل خـدمت، كـارگزيني يگـان محـل      ـ

 شده است. خدمت و شهرستان و استان محل سكونت به پشت كارت اضافه
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  معافيت از خدمت سربازي و كارت هاي معافيت .8
ش، بندها و تبصره هايي براي معافيـت برخـي از افـراد از    1317و  1304در قانون مصوب 

افـرادي كـه داراي مصـدوميت يـا     انجام خدمت سربازي تعريف شده است، بر اين اساس، 
 ماده. نددش از خدمت معاف مي ندبودهاي بدني يا برخي شرايط اجتماعي و سياسي  نارسايي
اشخاصي كه به داليل مزاجي مانند افراد نابينا، كر، الل، شل و چالق،  بيان مي دارد پانزدهم

 نيـز  شـانزدهم  مـاده  ... معاف از خدمت اجباري مـي باشـند.  يك دست، افراد قصير القامه و
و ، را بيان مـي دارد  باشندي معاف م يخود از خدمت نظام تيواسطه موقعه برا كه  يكسان

  گيرد.ها تعلق ميتصريح مي دارد كه كارت معاف از خدمت به آن
صفحه روي اين كارت ها به تناوب داراي مشخصاتي همچون آرم شـير و خورشـيد و   
تاج سلطنتي در باالي سند، عنوان ژاندارمري كل كشور و اداره وظيفه عمـومي در زيـر آرم   

ده كارت پايان خدمت در سمت راسـت(به تنـاوب در   شير و خورشيد، عكس مالك و دارن
سمت چپ)، حوزه وظيفه عمومي يا گروهان ژاندارمري، كالسمان پرونده، تـاريخ صـدور،   
نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولـد، شـماره شناسـنامه،محل صدورشناسـنامه، ميـزان      

حل امضـاء و مهـر   تحصيل، شغل، محل فراغت از تحصيل، اطالعات فني، علت معافيت، م
فرمانده گروهان ژاندارمري، محل امضاء و مهر فرمانـده هنـگ ژانـدارمري گـواهي وظيفـه      

 8*12عمومي در روي آن نوشته شده بود. برگه هاي معافيت از خدمت زير پرچم در قطع 
سانتي متر و با پرس پالستيك صادر مي شد كـه مقاومـت چنـداني در برابـر آسـيب هـاي       

  مزيت حمل آسان توسط كيف پول را داشتند.محيطي نداشتند و 
  

نمادها و نشان هاي هويتي برجسته در نسل هاي كارت پايـان خـدمت در    .9
  دوره پهلوي

  آرم شير و خورشيد 1.9
جود آرم و ش1363تا كارت هاي پايان خدمت  يظاهر يوجه اشتراك مشخصه  نيمهمتر

 .شود يم دهيدسته از اسناد د نيا يرو ياست كه به اشكال متنوع ديو خورش ريش

 ،نشـان دارد  نينشان از اصالت ا ،تا به امروز شينشان از قرنها پ نيا دنيو رس يماندگار
ملـت   كيـ  يو باسـتان  ينـ يد يبرگرفته از باورها ينشان مل كيبوده كه  نيبه خاطر ا ديشا

را مظهـر   ديخورشـ  زيباستان ن انيرانيا دارند، يكسان آن را پاس م ياست كه همچنان بعض



 125   ... يتيخدمت به مثابه سند هو يانكارت پا

مانده از اوستا،  ياوراق باق يدانستند. طبق برخ يم يو شكوه و جالل پادشاه دانيعمر جاو
تصـور در بحـث معـراج     نيـ تصـور شـده اسـت، ا    ديخورش كيكالبد اهورامزدا همچون 

 هداشــت رانيــبــا پادشــاهان ا يكــينزد ونــديپ زيــن ريمشــهود اســت و شــ كــامأل رافيــارداو
براي نمونه، رديفي از شيران كه پنجه جلوي خود را بـاال گرفتـه    .)shahbazi.2001:18(است

  ).tilla. 1978: 46-57اند، زينت بخش پوشش و تخت جامه شاهان بودند(
پادشـاه سوسـه تـر    «است متعلق بـه   يمربوط به استوانه ا ياثر مل نيا نهيشيپ نيكهن تر

 نيـ . در ااسـت  كـرده  يسـلطنت مـ   الدياز مـ  شيسال پ 1450اكه در حدود  »يتانيپادشاه م
در وسـط آن قـرار دارد و دو    يا لـه ياست و م انيگشوده نما يبا بال دياستوانه شكل خورش

و  ديقـرص خورشـ   در ايـن نشـان،   ).297قرار گرفته اند(كيباپور، بي تـا:  آن  نيدر طرف ريش
ـ  يدر منطقه  ژهيبه و يخيتار ندر ادوار كه ريش كريپ ريتشعشعات آن و تصو  نيالنهـر  نيب

ـ  ريبـوده انـد. در اسـاط    تيو مظهر قدرت و توان و الوه يو شاهان باستان انيماد خدان  نيب
(بلـك و  بود »شتاريا«نماد خدا  ريا همان شمس و شي» شمس«مظهر خدا  ديخورش ن،يالنهر

  ).223: 1383گرين، 
 تيكننـده وضـع   انيـ كـه ب  ديو خورشـ  ريشـ  نيبه بعد، نقش نمـاد  ياز قرن ششم قمر

و  ريكه نقـش شـ   ي. اما تا زمانافتيرواج  باشد،ي(در برج اسد) در منطقه البروج م ديخورش
با نقش سـتاره   ييهمچنان پرچم ها ،ديپرچم ها و بصورت نشان دولتها در آ يرو ديخورش

  .)shahbazi. 2001: 18(بود جيرا
ي هـا  ريها، شـ  رقيب ايها سكه يشده رو ميترس يها ريش، شاه يفتحعلتا پيش از دوره 

 رهايهـا شـ   يياز اروپا ديدوره به بعد، به تقل نياما از ابودند، بال و دم (نر و ماده)  يب ايراني
شـد، تمـام    يرخ رسم م ميكه همواره به صورت ن ريصورت ش ،سو گريدار شدند. از د الي

ـ يا يرهاينظر كه شـ  نيرخ شد. البته ا ـ  يهمگـ  يران  ديـ و دم بـوده انـد، قابـل ترد    اليـ  يب
  ).8- 10: 1344(ذكاء، است
را  ديو خورش ريبار شكل و كاركرد انواع ش نياول يق كه محمد شاه، برا 1252ر سال د
سكه ها و نشان  يتاج، رو كيبه دست با  ريشمش يوانيبه صورت ح ريكرد، ش نييتع أرسم

بصورت  يرضاشاه پهلو يدر دوره  ديو خورش ريش نشان). 75: 1328(نفيسي، ها درج شد
ادامـه   يتياسناد هـو  يدرج آن از جمله بر رو يو بصورت رسم ديگرد ينشان دولت يرسم

  .داشت
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  مهرها 2.9
نقش مهر يكي از وجهه هاي مهم اسناد هويتي از جمله كارت هاي پايـان خـدمت اسـت.    

كند، مهرهاي مربوط به حـوزه  مهرهايي كه در اين كارت هاي پايان خدمت جلب توجه مي
ازمان نظــام وظيفــه عمــومي و ژانــدارمري كــل هــا و ســازمان هــاي مختلــف ازجملــه ســ

كشوراست.اين مهرها بيشتر فضاي سياسي، اجتماعي و نظامي اوايل سـده بيسـت ايـران را    
نشان مي دهد. نقش مهرها عموما در فضاهايي از كارت پايان خدمت كه از قبل تعبيه شـده  

  هستند. بود، زده ميشد و به تناوب در همه صفحات اين سند هويتي قابل مشاهده
نظام وظيفه عمومي دوره مهر اداره  نياكارت هاي پايان خدمت  تقريبأ بيشتر نمونه هاي

مهرهـا   نيمحل ضرب ا باشند؛ و بسيار ساده، بدون تزئينات و اكثرأ دايره اي مي بر آنها زده
بر روي مكان هاي مشخص و اكثرأ از پيش تعيين شده مانند: محل مهـر و امضـاء فرمانـده    

و  رينشان ش هم بر يگاهو  حل مهر وظيفه عمومي، محل مهر و امضاء رئيس حوزهواحد، م
  شد.زده مي ديخورش

نخستين دستگاه هاي عكاسي با فاصله اندك از زمان اختـراعش در اروپـا، وارد   عكس: 
ايران شد اما براي چند دهه در انحصار دربار و سالطين قاجار قرار داشت در حالي كـه در  

صنعت به سرعت در اختيار مردم قرار گرفت و جنبه عمـومي يافـت؛ درواقـع از    اروپا، اين 
زمان ورود دوربين به ايران در دوره محمدشاه و به خصوص در عصر ناصري، عكاسي بـه  
صورت فني شاهانه در خدمت سالطين قاجاري قرار گرفـت تـا اينكـه در دوره مشـروطه،     

ه ميان مردم رفت. به رغم عمـومي شـدن   صنعت عكاسي از انحصار دربار خارج گرديد و ب
عكاسي، تا اوايل  قرن چهاردهم شمسي، عكاسـي كـاربرد تخصصـي نداشـت و بيشـترين      

  ).70- 47: 1394حجم تصاوير به عكس هاي يادگاري اختصاص داشت(رحمانيان، 
با تاكيد و اصرار دولت به اجراي نظام سربازگيري، قانون خدمت نظام وظيفه در خرداد 

؛ 223، ص1377؛ كـرونين،  74- 83صـص :ش تصويب شد(قائم مقـامي، پيشـين  1304سال 
). از آن پس فراخواني سربازان بـا كمـك   178، جلسه5مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره

ش و از شناسـنامه صـورت گرفت(مـذاكرات    1304خـرداد   14قانون سجل احوال مصوب 
بازگيري، قشر كثيـري  ).  با شروع دوران سر177، جلسه5، دوره1304مجلس شوراي ملي، 

از مردم طبقه پايين جامعه به اجبار به عكس گرفتن وادار شدند، بـا اجبـاري شـدن الصـاق     
عكس به برگه هاي احراز هويت مجرمين، گذرنامه، شناسنامه و مدارك تحصـيلي در دوره  
پهلوي اول، پرتره پرسنلي كه گونه جديدي در صنعت عكاسي به شمار مي آمد، جاي خود 
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فرهنگ جامعه ايراني باز نمود. اولين مجموعه اين عكس ها كه براي صدور برگه نظام را در 
).  بـر روي تمـامي كـارت هـاي     58: 1384ش گرفته شد(ترابي، 1305وظيفه بود، در سال 

پايان خدمت دوره پهلوي، عكس دارنده كارت نقش بسته است. اصـوأل عكـس در كـارت    
در مركز برگه كه عمومأ بـه سـمت چـپ مايـل      پايان خدمت دفترچه اي در قالب بزرگ و

  است، ديده مي شود.
  
  گيري نتيجه .10

كارت پايان خدمت به عنوان يك سند هويتي معتبر، از جمله فاكتورهاي اصـلي و مهـم در   
فرآيند نظام وظيفه عمومي محسوب شده كه در واقع اتمام قانونمند خدمت وظيفه عمـومي  

مي شد. اين پژوهش با روش توصيفي و مطالعه اسنادي بـه  با بهره گيري از اين سند همراه 
  بررسي انواع كارت هاي پايان خدمت در دوره پهلوي پرداخته است.

در بررسي تفكيكي جامع سندشناسي كه از كارت هاي پايان خدمت دوره پهلوي اول و 
  پهلوي دوم به عمل آمد، نتايج زير به دست آمد كه به صورت اجمال بيان مي شود:

 ،يو الزامات دولت مقتدر و مدرن جهت نوساز ازهايفترت بعد از مشروطه همراه با ن ـ
 - . ديـ گرد يتياسـناد هـو   يمنجر به سـازمانده  يمل تيهو نيو تكو يساز كپارچهي

چون توسـعه   ينيو با تأكيد بر مضام يپهلو سميبر گفتمان مدرن هيبا تك يدولت پهلو
 سميمدرن ،يو شاه پرست ييباستان گرا ،يرانيا سميوناليناس ،ياروپائ وهيبه ش يو نوساز
ـ  سم،يسكوالر ،يستيمدرن تيعقالن ،يفرهنگ خلـق   ر،يـ فراگ تيـ هو سيتأسـ  يدر پ
ـ   رانيـ در ا يمل يريگ ميو تمركز تصم يمل تيهو تيتثب ،يمل يوفادار  نيبـود و اول

 تيـ هو فيـ و تعر تيـ پروسـه را در تثب  نيـ مرحلـه ا  نيمهم تر يريمرحله و به تعب
 بر نهاد. يو مل كپارچهي

آحـاد   يانسـجام و همبسـتگ   جـاد يعالوه بر ا يمل تيمهم هو يها ژهياز جمله كارو ـ
جوامـع   ياسـ يو هدف افراد جامعه است. نظـام س  ريمس نييو تع يجامعه، جهت ده

مورد نظر خود را بـا آمـوزش و    ينظام ارزش ،يمل تيبر هو هيبا تك معموأل ،يامروز
و  يجمع تيچون ثبت هو يژه ايو التيو تشك يجمع يسازوكارها قياز طر غيتبل
)، بـه افـراد   كـارت پايـان خـدمت   آن ( يو خروج نظام وظيفه عموميهمچون  يمل
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را بـه   يپراكنده اجتمـاع  يافراد و گروه ها ،يمل تيهو هيكند و بر پا يم ءجامعه القا
 دهد. يهدف مشترك، متحد و منسجم ساخته و جهت م يسو

ي و مدركي تيكاركرد هو از دوره پهلوي تاكنون، خدمتكارت پايان نقش  نيمهم تر ـ
هر دوره بـوده   نيمع يفاكتورها و شاخصه ها يبر مبنا دال بر پايان خدمت سربازي

 است.

ارتبـاط   يويسند آرشـ  كيبه عنوان  كارت پايان خدمت يو درون ييمحتوا راتييتغ ـ
؛ در واقـع  دارد يسـاالر دولتـ   وانيـ با گفتمان حاكم بر آمـده از دل نظـام د   يميمستق
و  نينـو  يبوروكراسـ  نيتابع تحـول و تكـو   يتياسناد هو يكيزيو ف يكالبد راتييتغ

 بوده است. شرويپ يادار ونياتوماس

كارت پايان خدمت و ورقه معافيت  ژهيبه و يتياسناد هو يدر سازمانده يبه طور كل ـ
آنهـا در   يو طراحـ  ليتكم م،يدر تنظ يانسان يروينقش سالئق و عاليق ن از خدمت
 يساز كپارچهيو  ريفراگ يسند رو به كاهش؛ و نقش دستورالعمل ها نيطول عمر ا

 بوده است. شيرو به افزا يسازمان

و  چند برگي به يك برگياز  كارت پايان خدمت يكيزيف راتييتغ ريدر س يتطور كل ـ
 بوده است. پيچيده به سادهاز 

در  ايـ و گو حيصر يو نبود دستورالعمل ونياتوماس كپارچهينبود نظام  ،يضعف نظارت ـ
از خطاهـا و   يانبـوه  جـاد يبـه ا  ه.ش1343سـال  تـا   كارت هاي پايان خدمت ميتنظ

 به آنها پرداخته شد. قيكه در متن تحق ديگرد ين سند هويتيتعارضات در ا

 ياسام اديازد د،يو خورش ريش يش)، نشان دولت.به كار گرفته (ه يانحصار خينوع تار ـ
از جملـه عناصـر و    عبارات نيروهاي مسلح شاهنشاهي و... لصاق عكس وا ،يباستان

و  يحقوق يابزارها قيبودند كه از طر يمرتبط و مخصوص دوره پهلو يشاخصه ها
كارت پايان خدمت و مدرن بر صفحات  يمل يساز تيحكومت، جهت هو يفرهنگ

 ظاهر شدند. دفترچه اي و تك برگي
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  ها پيوست

 

سندي مبني بر درخواست شهروند بجنوردي براي ارسال كارت پايان خدمت در سال : 1سند شماره 
13461  
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  محل نگهداري: آرشيو سازمان نظام وظيفه عمومي: نسل دوم كارت هاي پايان خدمت 2تصوير شماره 

 

  ه.ش1354: كارت پايان خدمت بر اساس الگوي ارائه شده در سال 3تصوير شماره 

  محل نگهداري: آرشيو سازمان نظام وظيفه عمومي
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  1353و باالتر، صادره در سال: برگه معافيت تكفل، ويژه مشموالن ليسانسه 4تصويرشماره 

  محل نگهداري: آرشيو سازمان نظام وظيفه عمومي
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