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نظرات خالف مشهور مرحوم سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی در کتاب وکالت عروه الوثقی
تطبیق با کتاب جواهر الکالم*

با توجه به نگاه عرفی مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی رحمه اله علیه در مسائل حقوقی و فقهی که موجب رفع نیاز
همه اعصار بوده و با عنایت به پویا بودن فقه شیعه و لحاظ زمان و مکان در دیدگاههای فقهی ایشان، به نظر میرسد نه تنها

نظریات ایشان از دید حکومتی در زمان حاضر با واقعیات، بیشتر سازگار بوده، بلکه با قوانین جهان امروز نیز قابل تطبیق
است. علیهذا بررسی مبانی نظری و علمی ایشان از جهت حقوقی بسیار قابل اهمیت میباشد بدین لحاظ بر آن شدیم تا در

موضوع وکالت، نظرات ایشان را با یکی از بزرگترین فقها (فحول علما)، مرحوم شیخ محمد حسن نجفی(ره) که کتاب جواهر
ایشان، یکی از کتابهای مرجع شیعه میباشد و نظریات وی با آراء مشهور فقها مطابقت دارد مقایسه کنیم. چه اینکه صاحب

جواهر نیز در مقام شرح و تفسیر یکی از بزرگترین فقهای شیعه، مرحوم عالمه محقق حلی صاحب شرایع االسالم(ره) برآمده
است. اهمیت فقه امامیه نه تنها از آن جهت است که در قانون اساسی کشورمان (اصل 167 قانون اساسی) به عنوان منبع

استنباط و اجتهاد قضات دادگاهها یاد شده است، بلکه از آن حیث که این احکام به خزانه الیزال وحی الهی متصل میباشد،
نیز مهم است. بنابراین برای هر دانشجو و طالب علمی فخر و مباهات است که جستوجوگر این احکام و محصوالت فکری

آنان باشد. سپاس خدای را که در عصری حق حیات به ما عطا نموده که کالم وحی و سیره نبوی (ص) و ائمه علیهم السالم
ساماندهنده زندگی اجتماعی ما و سبب دوری از ضاللت و گمراهی گردیده است.

1- وکالت عقد است یا ایقاع
در بحث وکالت، مشهور، اعتقادشان بر این است که وکالت در زمره یکی از عقود میباشد، زیرا تحقق وکالت به ایجاب و
قبول است که تحقق آن با لفظ و فعل و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا میکند. در مقام استدالل مشهور میگویند: وکالت به

معنای اعم کلمه جزء عقود تلقی میگردد هماهنگونه که به همین معنا، معاطات هم عقد تلقی میشود (جواهر الکالم – کتاب
وکالت – جلد 27 ص 347)

لکن مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی، نظر مشهور را مورد نقد قرار میدهد و میفرمایند اقوی این است که وکالت از جمله
عقود نمیباشد بلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نمیباشد زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که خانهاش را بفروشد و او

هم بدون قبول، عمال اقدام به این عمل نمود، بیع انجام گرفته صحیح میباشد. زیرا همان طوری که گفته شد قبول، در
تحقق وکالت شرط نمیباشد و قول مرحوم عالمه که فرموده است: در وکالت رضای باطنی به معنای قبول میباشد صحیح

است، چرا که نهایتا در حکم عقد فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ، معتبر نخواهد بود. مطلب مهم این است که مرحوم
سید میفرماید وکالت از جمله عقود نمیباشد این حرف لزوما به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول، شرط نیست ولی

اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا کرد وکالت عقد تلقی میگردد اما اینکه لزوما قبول احتیاج داشته باشد چنین
مالزمهای مورد قبول نمیباشد. علیهذا وکالت به دو شکل تحقق مییابد 1- با قبول 2- بدون قبول. (عروه الوثقی جلد 6، ص

209، مسئله 1) نقد به نظریه سید توسط صاحب جواهر (ص 351 جلد 27).1
2- شرط نتیجه و وکالت

مرحوم صاحب جواهر به تبعیت از مشهور میفرمایند؛ تحقق وکالت منوط است به یک انشاء مستقلی که آن را ایجاد نماید و
شرط نتیجه چنین صالحیتی را ندارد مگر اینکه بازگشت شرط به چیزی باشد که متعلق به وکالت است (جواهر الکالم، کتاب

رهن)
مرحوم سید این نظر صاحب جواهر را نپذیرفته و میفرماید که وکالت در ضمن یکی از عقود الزم و حتی جایز به نحو شرط

نتیجه محقق میشود مثال بگوید من این مبلغ را به تو قرض میدهم و در مقابل خانه تو را رهن میگیرم، به شرط اینکه به من
وکالت دهی که اگر دین خود تا یک ماه به من ادا نکردی وکیل باشم از جانب تو، که خانهات را بفروشم. لذا وکالت به هر

چیزی که داللت بر آن نماید تحقق پیدا میکند (عروه الوثقی ص 186 مسئله 6).2
3- تعلیق در عقد وکالت

نظر مشهور در وکالت این است که میبایستی وکالت، به صورت منجز تحقق یابد و چنانچه تحقق آن منوط به شرط، دیگری
باشد باطل است لذا وکالت معلق به شرط مثل طلوع شمس و امثال آن باطل است، هرچند در اینکه چنین وکالتی برای
وکیل اذن در تصرف را در پی خواهد داشت یا خیر، بین فقها اختالف نظر وجود دارد. (جواهر الکالم، ص 352، ج 27)
ولی اگر خود وکالت منجزا واقع و تصرف در مورد وکالت معلق شود این وکالت بالاشکال است. مرحوم سید (در کتاب
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وکالت در مسئله 7) برخالف نظر مشهور میفرماید وکالت معلق مطلقا صحیح است، زیرا دلیلی بر بطالن آن اقامه نشده
هرچند این تکلیف در اصل وکالت باشد و اجماعی که در خصوص منجز بودن عقود وجود دارد شامل وکالت نمیشود. لذا

اگر این نوع وکالت را صحیح ندانیم جواز تصرف در مورد وکالت به خاطر اذن ضمنی مشکل است (صحیح بدانیم) لذا
مرحوم سید میفرماید؛ در عقد وقتی قائل به این شدیم که عقد فاسد است جواز تصرف هم منتفی است (عروه الوثقی مسئله

7).3
4- استعفای وکیل

نظر مشهور این است که همانگونه که موکل میتواند وکیل را عزل کند، وکیل هم میتواند استعفا دهد، اعم از اینکه موکل او
از این استعفا مطلع باشد یا نباشد چرا که وکالت از عقود جایزه است. دلیل، مشهور اجماع فقها میباشد (جواهرالکالم، ج 27،

ص 356)
مرحوم سید میفرماید اگر این قول اجماعی نباشد، اقوی نیست که بگوییم با استعفای وکیل قبل از اعالم آن به موکل،

وکالت باطل نمیشود زیرا همانگونه که قبال گفتیم وکالت از جمله عقود نیست بلکه اذن در تصرف است و ماذون تا زمانی
که اذندهنده از اذن خود رجوع نکرده، حق تصرف خواهد داشت اگرچه ماذون که در اینجا وکیل میباشد استعفا داده
باشد، همانطور که قبال گفتیم سید وکالت را ایقا دانسته و قبول را در تحقق آن شرط نمیداند (مسئله 12 عروه الوثقی ص

188 ج 6).4
5- لزوم عقد وکالت ضمن عقد جایز و با شرط

مسئله 13 عروهالوثقی: مشهور، عقیده بر این دارند که وکالت در ضمن عقد جایز محقق نمیشود. سید این نظر را نپذیرفته و
میفرماید چنانچه عقد وکالت در ضمن عقد جایز شرط شود (به نحو شرط نتیجه) وکالت الزم میشود چون عموم آیه شریفه

المومنون عند شروطهم شامل این فقره هم میشود و تا زمانی که آن عقد جایز باطل نشده وکالت هم که در ضمن آن منعقد
شده، باقی است. (عروه الوثقی، مسئله 13، ص 188)5

6- موت موکل
مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدائق به تبعیت از مشهور و با تکیه بر اجماع ادعایی، موت موکل را هم موجب بطالن
وکالت میدانند (جواهر، جلد 27، ص 356 و 361) سید میفرماید استداللی که این دو بزرگوار با تکیه بر روایات در این

باب آوردهاند، قابل خدشه است زیرا در این روایات، بطالن وکالت از باب فوت موکل نیست بلکه از این جهت است که
تزویج میت جایز نمیباشد و اجماعی که در این خصوص اقامه شده (اگر اجماع را تمام بدانیم) منصرف به حال حیات است

نه حال موت، زیرا غالبا این مسئله در حال حیات پیش میآید (مسئله 17 عروه الوثقی، ص 191).6
7- جنون موکل

یکی از مواردی که وکالت را باطل میکند، دیوانگی و یا بیهوشی وکیل یا موکل است. عدهای قائلند که اگر وکیل یا موکل
دیوانه یا بیهوش گردد چه مدت طوالنی یا کوتاه باشد، وکالت، باطل میشود و ادعای اجماع کردهاند که بعد از بهبود یافتن

و سالمت نیاز به وکالت و اجازه جدید خواهد بود (جواهرالکالم، ص 362، جلد 27)7
صاحب عروه بر خالف نظر مشهور که میگویند عروض جنون بعد از توکیل موجب اغالن وکالت میشود (جواهر، ج 27، ص

387) قائل است که با عارض شدن دیوانگی و یا بیهوشی وکالت باطل نمیشود، زیرا موکل میتواند بگوید تو از طرف من
وکیل هستی که در احوالم در حال سالمتی و یا حالت بیهوشی و دیوانگی تصرف کنی. یعنی از اول وکالت، این حالت را
در نظر گرفته باشد، همانگونه که اگر شخصی دیوانه و یا بیهوش گردد حاکم شرع و یا ولی او، متصدی تصرف در اموالش
میگردد پس اگر خود مالک به شخصی اجازه تصرف [اموال] خود را بدهد، به طریق اولی باید این اجازه موکل و مالک،

نافذ باشد.
خالصه اینکه مدرک اجماع بر بطالن وکالت ثابت نشده و اگر هم ثابت بشود این اجماع تعبدی خواهد بود که ارزش

ندارد گرچه امام خمینی(ره) میفرماید بنابر احتیاط واجب، اگر شخصی، دیوانه ادواری گردد وکالت او باطل میگردد و اگر
دیوانه همیشگی گردد فتوا به بطالن وکالت میدهند ولی آقایان خوئی، فاضل، سیستانی و تبریزی قائلند اگر موکل یا وکیل

دیوانه و یا بیهوش گردد وکالت باطل است و اما اگر بعد از بیهوشی و دیوانگی سالمت خود را به دست بیاورد، بطالن
وکالت، محل تامل و اشکال است (قسمت اخیر مسئله 17، ص 192، عروه الوثقی).8

8- اطالق وکالت و تسلیم ثمن و مبیع
مسئله 6 – مشهور قائل بر این است که در بیع و شراء، اگر وکالت به صورت مطلق واقع شود چنین اطالقی اقتضاء اذن در

تسلیم ثمن و مثمن را هم دارد (جواهر، جلد 27، ص 372 و 376) ولی مرحوم سید میفرماید قول مشهور بیوجه است زیرا
مشهور اعتقاد دارند که اطالق وکالت در بیع اقتضاء اذن در تسلیم مبیع است چرا که تسلیم از واجبات آن میباشد. زیرا
اقتضای عقد بیع، ازاله ملکیت بایع از مبیع و ادخال ملکیت برای مشتری است و الزمه آن تسلیم مبیع است به مشتری.9

9- وکالت و امور قابل نیابت
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در اموری که، قابل نیابت و وکالت است مشهور چنانه بیان کردهاند؛ ضابطه در این خصوص عبارت است از اینکه هر چیزی
که در وقوع آن، مباشرت، شرط میباشد نیابتبردار نیست، ولی هر چیزی که مقصود از آن، انجام و حصول غرض میباشد نه

مباشرت، نیابت و وکالت در آن هم جایز میباشد. این نظر تا اینجا مورد قبول همه فقها میباشد بحث مورد اختالف این است
که، اگر دچار شک شدیم که آیا مسئلهای نیابتبردار است یا خیر بین فقها در تمسک به اصل اتفاق نظر وجود ندارد.

صاحب جواهر به تبعیت از مشهور میفرمایند اصل این است که در امور مشکوک نیابت بالاشکال است و برای عدم صحت
وکالت، باید دلیل اقامه شود زیرا که اصل اولیه، عدم اشتراط مباشرت میباشد هرچند آن عمل از آن شخص خواسته شده
باشد (ولی چون شرط مباشرت نشده و به صورت مطلق انجام آن مطالبه گردیده) لذا چنانچه به وسیله نیابت یا وکالت هم

محقق شود بالاشکال است.
از طرف دیگر اخبار و روایات هم داللت بر عدم مباشرت دارد از جمله روایت مشهور «من و کل رجال علی امضاء امر...)

اقتضاء عموم این روایت این است که وکالت در هر امری جایز و صحیح است (جواهر الکالم، جلد 27، ص 378).
مرحوم سید به این دو استدالل که عبارت از اصل و روایت است اشکال کرده و میفرماید استدالل به اصل مخدوش است

چرا که اصل عدم اشتراط مباشرت، زمانی نافع است که یک عمومی بر این صحت وجود داشته باشد و حال انکه یک چنین
عمومی وجود نداشته و با اصل هم ثابت نمیشود و در این هنگام چارهای نیست جز اینکه به اصل عدم ترتب اثر، بر فعل
دیگری مراجعه کنیم. و اما استناد به روایت مخدوش میباشد چرا که روایت در مقام بیان چیز دیگری است و آن عبارت

است از اینکه وکیل را نمیتوان عزل کرد مگر اینکه قبال به او اعالم کرده باشیم و از این روایت، عمومی که مفید رفع شک
باشد به دست نمیآید هرچند ممکن است از جمله عموم آیه اوفوا بالعقود چنین استنباطی بنماییم یعنی بگوییم شامل وکالت
هم میشود، به این معنا که منظور از وفاء به عهد، عمل به مقتضای آن بود، اعم از اینکه عهد الزم یا جایز باشد (عروه الوثقی،

جلد 6، ص 200 و 201).10
10- وکالت و جواز در تصرف فعلی

صاحب جواهر، به تبعیت از مشهور میفرمایند موکل باید در هنگام توکیل، مالک در تصرف باشد زیرا هنگامی که مجاز به
تصرف نباشد به طریق اولی دادن وکالت نیز جایز نخواهد بود و به این قول ادعای اجماع شده است (جواهرالکالم، ص

387، ج 27) ولی مرحوم سید میفرماید اوال – ما به اجماع دست نیافتیم و دلیلی هم بر این ادعا وجود ندارد از طرفی
مشهور در عمل، در بعضی از موارد مشابه، خالف این عمل کردهاند. (عروه الوثقی، مسئله 3، ص 205)11

پینوشت:
1- ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود

مینماید.
2- ماده 777 قانون مدنی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در

موعد مقرر، راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است
قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و باالخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

3- ماده 189 قانون مدنی «عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد واال معلق خواهد
بود.

4- بند 2 ماده 678 قانون مدنی «باستعفای وکیل» و ماده 681 «بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل
به اذن خود باقی است میتواند در انچه وکالت داشت اقدام کند.»

5- ماده 679 قانون مدنی «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در
ضمن عقد الزمی شرط شده باشد.»

6 و 7 و 8- ماده 678 قانون مدنی – وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود: «1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل 3- به
موت یا به جنون وکیل یا موکل».

9- ماده 665 قانون مدنی «وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی داللت بر آن کند.»
10- ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب

خود مینماید و ماده 660 «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور
خاصی.»

11- ماده 662 قانون مدنی «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی
باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.»

* گروه دانشجویان دوره دکتری حقوق خصوصی نیمسال 84 – 1383
htm.montakhab/53/com.ghazavat.www//:httpمدرسه عالی شهید مطهری
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