
 «به نام خدا»

 «تاریخچه و سیر قانونگذاري اسناد هویتی»

علیرغم میزان باالي اهمیت ونقش سندهویتی وشناسنامه در سازمان ثبت احوال به عنوان شالوده عملیات و 

عنصر و ابزار بنیادي آن،درهیچ یک از قوانین خاص ثبت احوال هرگز تعریف روشن  و                     

قانون اصالح قانون ثبت احوال  11 جامعی از سند هویتی و شناسنامه ارائه نگردیده است. صرفاً ماده

را اصالح نموده به احصاء شرایط شکلی شناسنامه  1355 قانون ثبت احوال سال 36 ، ماده1363مصوبسال

سندهویتی یک « :اما به طور اجمالی، شاید بتوان از سند هویتی تعریفی ارائه نمود. بسنده نموده است

سندرسمی براي احراز و اثبات هویت اشخاص حقیقی در جامعه است که متضمن ثبت مهمترین وقایع 

واسامی فرزندان می باشد و به وسیله یک ) مرگ- طالق- ازدواج- والدت (مربوط به احوال شخصیه افراد

 به هرفرداختصاص مییابد».) شماره اختصاصی (شماره ملی

رسم نگهداري و حفاظت از اسناد و مدارك دولتی در ایران رسم تازه اي نیست و اگر بخواهیم به دنبال 

ریشه آن باشیم به هزاره هاي پیشین می رسیم، آثاري که از دوران هخامنشیان و آرشیوهاي سلطنتی ایران در 

بابل، اکباتان، شوش، پرسپولیس و دیگر شهرهاي محل زندگی اقوام ایرانی به دست آمده نشان می دهد که 

ایرانی ها از گذشته هاي دور به فکر نگهداري اسناد و مدارك بوده اند؛ اما تا حدود یک قرن پیش خبري 

ازسجل و شناسنامه نبوده و در حالی که سرشماري از اولین ملزومات برنامه ریزي هاي کشوري محسوب 

می شد اما تا اواخر دوره قاجار تقریباً هیچ سرشماري رسمی در ایران انجام نشده بود و هیچ سازمانی که 

 . تولد، مرگ، ازدواج و طالق اشخاص را ثبت و ضبط نماید نیز وجود نداشت

هجري شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله والدت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و  1297 تاقبالزسال

سنتهاي رایج در کشور با نگارش نام و تاریخ والدت افراد در ظهر جلد کتب مقدس از جمله قرآن  کریم به 

عمل می آمد و تاریخ فوت افراد نیز صرفاً بر روي سنگ قبر ایشان نگاشته می شد و حتی میتوان گفت 

تاپیش از سلسله قاجار و کابینه وثوق الدوله حتی نام خانوادگی نیز در ایران مرسوم نبود و افراد یا با اضافه 

، اما هیچ یک از این طرق شیوه مناسب و 1نمودن نام پدر و مادر یا ذکر محل و یا لقب شناخته می شدند
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جامعی براي شناسایی شخص به شمار نمی رفت زیرا نه وضع انحصاري داشت و نه از تکرار مصون بود و 

یک شخص گاه در طول عمر خود به چند لقب ملقب می شد؛ اوضاع به همین منوال ادامه داشت تا این که 

رفته رفته با گسترش فرهنگ و دانش بشري و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت 

کشور و باتوجه به تنوع نیازها و ضرورت برنامه ریزي در امور اقتصادي و فرهنگی، نظامی و مدیریت بر 

نیازهاي متقابل مردم و دولت، به دست آوردن آماردقیق جمعیت کشور و شناسایی وضعیت و جنسیت و 

شرایط خانوادگی آنان ضرورت خود را به اثبات رساند و همزمان با مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع 

نیاز به سازمان و تشکیالتی جهت ثبت وقایع حیاتی و نیز صدور  ... جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و 

لذا تأسیس اداره اي در این خصوص در دستور . شناسنامه براي اتباع کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود

  هجري شمسی، به موجب تصویب نامه شماره 1297 تا این که در اوایل مهرماه سال .کار قرار گرفت

  . هیات وزرا براي اولین بار مقرراتی جهت ثبت احوال تدوین نموده و در تهران اجراشد 1167

 ظاهراً این همان تصویب نامه اي است که عبداله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من درباره آن مینویسد:

درکابینه وثوق الدوله یک نیمه قانونی براي آمار و سجل احوال گذاشته بود که هیات وزرا آن را وضع و «

. و به این ترتیب گام نخست تأسیس اداره سجل »2تصویب کرده و نظمیه شهرها مأمور اجراي آن شده بودند

.  برداشته شد  )آمار (احوال یا همان احصائیه

مفاد تصویب نامه : «دکتر حسین محبوبی اردکانی در کتاب خود به نقل از روزنامه اطالعات آنروز می نویسد

اي نبود که کلیه رؤساي خانواده ها مکلف بودند به حوزه هاي سجل احوال مراجعه نموده و براي هریک از 

فرزندان و عائله خود اظهار نامه اي در دو نسخه تسلیم اداره ثبت احوال نمایند و در مقابل آن شناسنامه هاي 

 ».3خود را دریافت دارند

بدین ترتیب و به تدریج هویت تمام اتباع ایرانی در قید حیات و فرزندان ایشان در دفاتر تهیه شده در این 

حتی براي ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز شرایطی فراهم شد تا با مراجعه به  .ادارات به ثبت رسید 

کنسولگري کشور محل اقامت خود، این سند هویتی را براي خویش فراهم آورند، تا جایی که امروز فرد فاقد 
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سابقه در ثبت احوال در حقیقت فاقد هویت و حیات محسوب می گردد و از بسیاري مزایاي شهروندي و 

. قانونی محروم است

در بخش دو تهران به نام مرحوم دکترولی اهللا خان  1297 اولین شناسنامه اي که در ایران صادر شد در سال

 نیز اولین شناسنامه ایرانی 5.و بنا به قولی بر اساس اطالعات موجود در سایت سازمان ثبت احوال4نصر بود

  به نام خانم فاطمه ایرانی صادر گردیده است. 1297 آذر 16 در تاریخ 

 1336 سال  (در خصوص تعیین نوع تاریخ کاربردي در این اسناد نیز الزم به ذکر است که در آن زمان 

 ثبت تاریخ وقایع و نگارش ها در تمام وزارتخانه ها و دوایر )هجري شمسی1297 هجري قمري برابر با 

اما با .  ازمکه به مدینه نوشته می شد) ص (دولتی بر مبناي تاریخ هجري قمري بر پایه هجرت پیامبر اسالم 

توجه به این که ماه هاي عربی در تاریخ هجري قمري در حال تغییرند و در مجموع هر سال یازده روز از 

سال شمسی کمتر است؛ از این رو مبادالت اقتصادي و قراردادها ي بازرگانی و روابط دیپلماتیک را با دیگر 

هجري  1297 کشورهایی که از تاریخ میالدي استفاده می کردند با مشکل مواجه می نمود،  لذا در سال 

هجري قمري، به موجب تصویب نامه دولت تاریخ هجري شمسی جایگزین  1336 شمسی برابر با سال 

هجري شمسی بود که در پی اندیشه تشکیل  1297 تاریخ هجري قمري گردید و باالخره در همین سال

ماده به  41 سازمانی که متولی ثبت والدت و وفات و صدور شناسنامه براي اتباع باشد، سندي مشتمل بر 

وقت به وجود ) کشور (تصویب هیات وزیران رسید و اداره اي تحت عنوان سجل احوال در وزارت داخله 

 . آمد که در آن زمان و ظیفه تنظیم اسناد را مأموران شهرداري برعهده داشتند

به موجب این قانون، گرفتن شناسنامه اجباري گردید تا بتوان قانون نظام اجباري را که به تصویب رسیده بود 

پس از یک سال از تاسیس دفتر شعب سجل احوال، کلیه سکنه «اجرا نمود؛ در این قانون تصریح شده بود که 

سال است باید شخصاً  15 قلمرو هر شعبه باید داراي ورقه هویت باشند و افراد ذکوري که سن آنها بیش از 

براي گرفتن ورقه هویت به مأمور سجل احوال مراجعه نمایند و براي صغار، ولی خاص یا قیم آنها باید ورقه 

بگیرد و پس از یک سال کلیه مأمورین مملکت موظف بودند در مواقع صدور کلیه    )شناسنامه  (هویت 

اسناد رسمی و مراجعات به محاکم عدلیه و ادارت مملکتی و تعرفه انتخابات و جواز اسلحه و جواز عبور و 
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هرگونه امري که در ارتباط با ادارت است ورقه هویت مطالبه نمایند و کسانی که ورقه هویت نداشتند، 

»  و  همانگونه که مشاهده می شود مفاد 6روز تا یک ماه و یا جزاي نقدي می شدند 8 محکوم به حبس از

و اولین ضمانت اجراي کیفري رسمی ) سندهویتی (این قانون نقطه عطف تفکرحمایت کیفري از ورقه هویت

 . در این باب است

درمجلس شوراي ملی  1304 ماده در خرداد سال 35 پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر

وقت تصویب  و  بر اساس این قانون مقرر گردید  «کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید داراي 

 1306 شناسنامه باشند» اما از  آنجا  که  این قانون نیز ناقص بود، حدود سه سال پس از تصویب یعنی سال

ماده تصویب شد که بر اساس این قانون وظیفه جمع  16 هجري شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 

و 1315 ، 1314 آوري آمار هاي مختلف نیز به اداره سجل احوال محول و البته این قانون در سالهاي 

بر حسب تصویب ریاست وزرا  1314 دستخوش اصالحاتی شد.و این گونه بود که در بهمن سال  1316

نیز بار دیگر نام آن اداره به  1316 نام این اداره به اداره کل احصائیه و سجل احوال تغییر یافت و در سال 

اداره آمار و ثبت احوال مبدل شد و به این ترتیب ثبت احوال به تدریج در سراسر کشور عمومیت یافت و 

وظایف ادارات آمار و ثبت  1337 ادارتی نیز براي این کار در شهرستانها تاسیس شد و باالخره در سال 

  )کشور (احوال از یکدیگر تفکیک گردید و اداره اي به نام اداره کل ثبت احوال تحت نظر وزارت داخله 

 تشکیل شد.

علی ایحال از آن تاریخ به تناسب تغیر و تحوالت ایجاد شده وشرایط حاکم برکشور و با دیدگاه عدم تناسب 

قوانین موجود با نیازهاي روز جامعه،قانونثبتاحوالنیزبهکراتموردتجدیدنظر،تغییرواصالحقرارگرفت. تغییرات 

 آغاز شد.«این تصویب نامه با چهل و یک ماده 1297قانون، نخستین بار با تصویب نامه ثبت احوال مصوب 

 هجري قمري در هیأت وزیران 1336 برابر با پنجم ذیحجه 1297در نشست روز پنج شنبه بیستم سنبله 

قرائت و تصویب و مسؤولیت اجراي آن به عهده دو وزارت داخله و عدلیه گذاشته شد».تا اینکه در 

ماده به تصویب رسید که این قانون به  55  قانون نسبتاً جامعی مشتمل بر  1319 اردبیهشت ماه  سال 

قانون جدید  1355 و  باالخره در تیر ماه سال 7 سال پایدار ماند  36 جهت جامعیت نسبی که داشت قریب 

مجلس  1363 ماده به تصویب رسید که  آن  نیز به موجب اصالحیه دیماه 55 ثبت احوال مشتمل بر 
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شوراي اسالمی در برخی از مواد، مشمول اصالحاتی شده و تا کنون این قانون به قوت خود باقی مانده 

.  است

 در یک نگاه اجمالی سیر مراحل قانونگذاري در خصوص ثبت احوال عبارتست از:

 ماده 41 مشتمل بر  1297 تصویبنامه ثبت احوال در سال -1

 ماده 35 مشتمل بر 1304 قانون سجل احوال مصوب سال -2

  ماده16 مشتمل بر 1307قانون سجل احوال مصوب سال  -3

 ماده 55 مشتمل بر 1319 قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب -4

 1355 قانون ثبت احوال مصوب سال -5

 18/10/1363 قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب -6

مجمع  1370 10/5 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب -7

 تشخیص مصلحت نظام

همانگونه که قوانین ثبت احوال همواره در طی ادوار مختلف به شرحی که گذشت دستخوش تغییر و 

تحوالتی  شده  است، ورقه هویت اشخاص یا همان شناسنامه و بنچاق یا همان سند هویتی امروزي نیز به 

لحاظ شکل ظاهري و محتوایی از تغییر و تحول مصون نمانده و  دستخوش تحول شده است. شناسنامه به 

لحاظ شکلی در ابتدا به صورت یک برگی و حاوي اطالعاتی در مورد تاریخ تولد و محل تولد و خالصه اي 

از ازدواج و طالق بوده و محلی براي ثبت نام فرزندان و یا مرگ صاحب شناسنامه نداشته است از نکات 

قابل توجه که با مالحظه شناسنامه هاي ابتدایی مشاهده میشود نقش مهرهاي مختلفی است که برروي 

که وضعیت اقتصادي و اجتماعی آن   ...)سرشماري و–  جیره بندي  -مهرقندوشکر(  آنهاصورت گرفته است

 اولین شناسنامه به صورت دفترچه صادرشد.این 1307روز را تا اندازه اي نشان می دهد؛ در  سال   

شناسنامه نسبتاً کامل تر بوده و عالوه بر ثبت وقایع والدت، ازدواج و طالق، قسمتی را نیز به نام فرزندان و 

  پس از انقالب اسالمی ایران، و برابر دستور امام خمینی  .ثبت فوت صاحب شناسنامه اختصاص داده بودند

مبنی بر طاغوت زدایی، تعویض شناسنامه ها با بهره گیري از فناوري آن روز آغاز شد.  البته به دلیل ) ره(

فناوري به کار رفته در نوع طراحی، چاپ و صدور این شناسنامه ها امکان آسیب پذیري و جعل نیز درآنها 

بسیار وجود داشت که  در  گذر  زمان این موضوع سبب بی اعتمادي مردم نسبت به اسناد و مدارك ثبت 
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 نهایتاً  سازمان ثبت احوال کشور طی سالهاي اخیر اقدام به طراحی و صدور شناسنامه جدید .احوال می شد

باضریب امنیت باال  نمود که از ویژگی هاي این شناسنامه ها میتوان به ارتقاء ضریب ) الکترونیکی (رایانه اي

امنیتی و ایمنی شناسنامه، درج مشخصات هویتی افراد به صورت ماشینی، وجود لمینت و الصاق هولوگرام 

در صفحه اول شناسنامه و چاپ عکس بر کاغذآن اشاره نمود؛ شناسنامه الکترونیک باطراحی جدید، نسبت 

به شناسنامه هاي پیشین داراي محاسن زیادي است، اندازه کوچک تر، کیفیت باالي مواد اولیه کاغذ، چاپ 

شماره ملی، دوام وقابلیت امنیتی بیشتري دارد این شناسنامه ها از نظر اطالعات مندرج در آنها، تفاوتی با 

شناسنامه هاي قبلی نداشته و تنها فضایی براي ثبت کدملی اختصاص داده شده که پیش از این در شناسنامه 

 .هاي قبلی نبوده است

«هنگامه قبادي»                                                                                            

                                                                                     «کارشناس امور حقوقی»
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