
  

 

 

 9911، دوماول، شماره  دوره، يشه حقوقيفصلنامه اند
 

 

 عام و مطلق وکالت حقوقي فقهي ابعاد
 

 1حسینیمحمدعلی

 ایران، جام تربت نور پیام دانشگاه مدعو مدرس .1

 

 دهيچک  مقاله اطالعات

 يپژوهش: نوع مقاله

 99-9: صفحات


 ةماد طبق. دارد تعلق جداگانه مبحث دو به ،شباهت عين در مطلق و عام وکالت

 اموال کردن اداره به مربوط فقط باشد، مطلق وکالت که رتيدرصو مدني قانون 669

 به باشد خاص متعلق نظر از و مطلق تصرف جهت از که وکالتي. بود خواهد موکل

 تصرف نظر از و باشد عام متعلق نظر از که وکالتي اما ،گويند مي مطلق وکالت آن

 وکالت فقهي ايه ريشه مقاله اين در. شود مي گفته عام وکالت آن به باشد مطلق

 موثق دانان حقوق و فقها هاي کتاب از. است گرفته قرار تبيين مورد عام و مطلق

 اينکه وجود با حال درعين. شود معلوم کامل طور به موضوع تا شد خواهد گرفته بهره

 حاضر اثر است اميد ليکن ،بوديم روبرو منابع شديد کمبود با موضوع با خصوصدر

 .شود لمبّد آينده محققان و لفانؤم براي جديد اي روزنه به

 سنده مسؤولياطالعات نو

 :ليميا
 Allah1369@yahoo.com 

 

 :سابقه مقاله

 18/2/99 :افتيخ دريتار

 11/5/99 :رشيخ پذيتار

 1/7/99 :خ انتشاريتار

 :يديواژگان کل

 عام، وکالت  وکالت، مطلق، عام،

 .مطلق توکال


 

 
 

https://orcid.org/0000-0002-0210-6787


 9911 زمستان ،دوم، شماره اولدوره انديشه حقوقي،  مجله/ 2 

 

 

 مقدمه

از  ياريخ بسياست که در تار يميار قديک نهاد بسيوکالت 

اد شده است، يس مهم يسأن تيجهان از ا يحقوق يها نظام

ن مورد تفکر يا ها در د که انسانيآ ين امر بدست مياز ا رو اين از

 يا ل بودند در پارهيکه مانشان دادند چرا هعالق کرده و به آن

ژه يو اختيارهاياز امور شخصًا دخالت نکرده و با دادن 

ز ين يدگاه فقه اسالمياز د. آن را به انجام رساند يگريد به

وکالت . برخوردار است يا ژهيت ويگاه و اهميوکالت از جا

و در اصطالح  است کردنض و واگذار يتفو يمصدر و به معن

است  يوکالت عقد»: ديگو يم يقانون مدن 656 دةماچنانچه 

انجام  يگر را براين طرف دياز طرف يکيموجب آن  که به

 يجا ل بهيجه عقد وکالت، وکينتدر. «کند يب خود مئنا يامر

مانند  يدهد و از نظر حقوق يموکل امر مورد وکالت را انجام م

مي، اما) .آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد

ه آن است که وکالت يامام يقول مشهور فقها (2/299: 9932

 کردهاز قول مشهور  يروين امر پيدر ا يو قانون مدن استعقد 

، وکالت يجمله وکالت عهداست از ياقسام يوکالت دارا. است

، وکالت يريو تسخ ي، وکالت انتخابي، وکالت قضائيقانون

عام و خاص،  د، وکالتي، وکالت مطلق و مقيو جمع يانفراد

و  ي، وکالت کتبيعيح، وکالت تشريو صر يوکالت ضمن

گان و با اجرت، وکالت ي، وکالت معلق و منجز، وکالت رايشفاه

ق قرار يدق يز و الزم که وکالت مطلق و عام مورد بررسئجا

 ين و بررسيياز به تبيکدام ن گر انواع وکالت هريد. رديگ يم

 يم عبارت است از آن لفظعا. ميگذر يح آن ميدارد، که از توض

ن يکه در تحت آن قرار دارند و ا يقيکه تمام افراد و مصاد

ر باشد مانند يها منطبق است را شامل شود و فراگ عنوان بر آن

ع انسان اعم از عالم و جاهل، زن و مرد را يکل انسان که جم

: مطلق عبارت است. هيو کل عالم و کل فق شود ميشامل 

مطلق  يعني« جنَسِه يع فيشا يالَداُل َعل َالمطَلُق هو لفُظ»

 .ع در جنس خودش باشديشا يياست که دال بر معنا يلفظ

وکالتي است که وکالت عام  (293:9933، و شيرواني غرويان)

اعمال  ةندارد هم خاصياختصاص به اقدام يا تصرفات 

شما » :شود مانند آنکه بگويد پذير موکل را شامل مي نيابت

 ،خريد ،گونه نمايندگي اين «.دامور باشي ةممن در ه کيلو

طالق را هم فرا  زويج، بلکهت ،دعوا ،رهن ،بهه ،اجاره ،فروش

  :وکالت عام سه نوع است .گيرد مي

 .و خاص از جهت متعلق وکالت ،از جهت تصرف عام (الف

 .عام از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف (ب

مورد  را کدام که هر( تصرف و متعلق) عموم از هر دو جهت (ج

 (2/515 :9936، باغ شاه حائري) .دهيم بررسي کامل قرار مي

 ابتدا در مورد وکالت مطلق بايد به اين موضوع توجه داشت که

اند که  ن نوع وکالت هستند و گفتهيفقها قائل به بطالن ا يبرخ

وکالت  .ل استين نوع وکالت در حکم رجوع موکل از توکيا

  :ز بر سه قسم استيمطلق ن

ع يد خانه مرا بفروش به بيمثل آنکه بگو ،از جهت تصرف (الف

 . شود ت مصلحتين موارد رعايدر ا ديبا البته ا اجارهي ياريخ

اج داشته باشد به ياحت ديزجهت متعلق وکالت مانند آنکه از ( ب

ل يرا وک يگريره و دياز امالک خود از خانه و غ يکيفروش 

 .ها از آن يکيفروش  يکند برا

مانند آنکه وکالت دهد در انجام ، از هر دو جهت مطلق باشد (ج

به امالک خود از  نسبت، اجاره صلح، ع،ياز معامالت از ب يکي

 .ل واگذار کندينظر وک ن نوع معامله را بهييدکان و خانه و تع

 (2/515: 9936باغ،  حائري شاه)

اند و  عام و مطلق را مترادف هم دانسته ز وکالتيفقها ن يبرخ

ست که شامل ا يا وکالت مطلق وکالتيند وکالت عام يگو يم

د يا وکالت مقيامور موکل باشد و در مقابل وکالت خاص  مةه

: آمده است يقانون مدن 669 دةدر ما. کار رفته است به

که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن  يصورتدر

مطلق طور  را به يب اگر کسيترت نيبد. اموال موکل خواهد بود

ا مال ياز آن  يا بخشياموال  مةه ةدربار يديچ قيو بدون ه

موضوع  رةل تنها محدود به ادايار وکي، اختکندل ين وکيمع

نکه اطالق وکالت ين با ايبنابرا. وکالت است نه تصرف در آن

ز از عموم يد نيشود و هر ق يموجب گسترش موضوع آن م

د يکند نبا يمن يکاهد و آن را محدود به امور مع يوکالت م
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را وکالت يز. رادف با وکالت عام شمردتوکالت مطلق را م

ل در آن يار وکياخت ين باشد وليممکن است ناظر به مال مع

 يگاه در وکالتمثال هر يبرا. د گذارده شوديمطلق و بدون ق

ل يا مزرعه من وکيخانه  رةگفته شود که فالن شخص دربا

 يل، مطلق است وليار وکيث حدود اختين وکالت از حياست ا

را  يگريد يعکس اگر کسبر. شود يوکالت عام محسوب نم

ل يد وکيکه الزم آ يتمام امور خود و نسبت به هر تصرف يبرا

 يقانون مدن 669 دةما. ستيمطلق ن يکند وکالت عام است ول

که  يرا در مورديز ناظر به وکالت مطلق است نه عام، زين

گر يح کند ديل تصريوک يارهاياخت ةموکل به داشتن هم

در  يول. دانست« اموال ةادار»ابت را محدود به يتوان ن ينم

 يها افراد و مصداق ةت مطلق، چون صراحت الزم را درباروکال

گذار آن را به اداره کردن  موکل، قانون ةر اداريعام ندارد، در تعب

 ةد شخص الف نسبت به خانيمثاًل بگو .کند ياموال محدود م

ن وکالت، وکالت خاص يه از جهت خانه ال است کيمن وک

ن دو يل، مطلق است پس ايارات وکياز جهت اخت يلاست و

د يتوان گفت که وکالت خاص و مق يجمع هستند و نم  قابل

 يصورتز درين يقانون مدن 661 دةطبق ما. مترادف هم هستند

که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل 

د در تمام يگو ير وکالت عام باشد، مثل آنکه ماگ. خواهد بود

ن صورت ي، در ايث وکالت داريملک من از هر حيامور و ما

موکل  ةموکل خود اقدام کند دربار صرفهل به يهم آنچه به وک

اگر وکالت مطلق شد بدون  ياست، ول يآثار قانون ينافذ و دارا

ارات ياخت ين صورتي، در چنيديچ قيذکر متعلق و بدون ه

 يمثاًل تاجر. ل منحصر به اداره کردن اموال موکل استيوک

طور مطلق،  کند به يل خود ميرا وک يگريکند و د يسفر م

ار اداره يل اختيوک ين صورتيچنا خصوص، دريد عموم يبدون ق

 عالقجاتي يموکل را دارد و اگر موکل دارا يکردن امور تجار

 يو به مصارفها وصول  آن رةاالجا د سر موعد مالياست که با

ار اداره کردن همان امور را خواهد داشت و يل اختيبرسد وک

ع يبکند، مثاًل ملک موکل را ب يچنانچه زائد بر آن تصرفات

او ازدواج کند، منوط به اجازه و  يا برايا بفروشد و يشرط بدهد 

 ياست و وقت يرا اقدام مزبور فضوليموکل است، ز يامضا

وکالت عام، . امضا کرده باشد اثر خواهد شد که موکل يدارا

تمام امور خود و  يرا برا يگرياست که شخص، د يوکالت

وکالت  يل خود کند وليد وکيکه الزم آ ينسبت به هر تصرف

ل در آن بدون يارات وکين است که اختيمطلق ناظر بر مال مع

 ةخان ةمثال گفته شود که فالن شخص دربار يبرا. د باشديق

ل، يارات وکيث حدود اختياز ح يلتن وکايل است چنيمن وک

گر اگر وکالت از جهت تصرف مطلق يعبارت د به. مطلق است

ند يگو يم« وکالت مطلق»و از نظر متعلق خاص باشد به آن 

اگر از نظر متعلق عام و از جهت تصرف، مطلق باشد به  يول

ان ذکر است در وکالت در يشا. شود يگفته م« وکالت عام»آن 

داند و وکالت عام و  يم يالت خاص را ضرور، قانون وکيدعاو

 . نديب ياثر م يمطلق را ب

با توجه به اهميت موضوع اما در کتب فقهي حتي حقوقي بسيار 

چند در برخي موارد از هر. آن بحث شده است رةمختصر دربا

در . طور دقيق بررسي شود هب بايداهميت بااليي برخوردار است 

يسندگان مانند دکتر سيدحسن اي از نو دانان پاره بين حقوق

را به دليل ( مطلق و عام)امامي وکالت در برخي اقسام وکالت 

 گرفته ق انجامو طبق جستجو و تحقي اند ابهام باطل دانسته

طور مشخص و خاص تحقيق نشده و  ن موضوع بهتاکنون در اي

اي در اين مورد يافت نشد و موارد نادري هم که بودند فقط  مقاله

حالي از هر حيث ق به آن اشاره شده بود دراز تحقيدر قسمتي 

ويژه از لحاظ اجرايي و عملي نيازمند  همهم و ضروري است ب

در موضوع مطروحه سابقًا . شفافيت کامل اين موضوع است

مستقل و متمرکز که خاصه در مورد ابعاد فقهي ة ا مقالکتاب ي

طور عميق و  هحقوقي وکالت مطلق و عام بحث کرده و ب

هاي مرتبط  ترده بررسي شده باشد موجود نبوده و تنها نوشتهگس

صورت پراکنده در کتب مختلف به اختصار قلم  با موضوع به

صورت  دانان حاضر اين موضوع را به يک از حقوق خورده و هيچ

گسترده بررسي نکرده است و به جز چند صفحه در هر کتاب آن 

 .هم به اختصار چيزي بيان نشده است
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ست در وکالت مطلق تعيين حدود اختيارات وکيل امر بديهي ا

بعضي اوقات توليد اشکاالت سختي . اي نخواهد بود ساده

طور مطلق وکالت از طرف غير را  هکه ب يکند زيرا اشخاص مي

دارند از اختيارات خود سوءاستفاده کرده و اقدام به انجام 

براي  رو اين از .کنند که منظور موکل نبوده است کارهايي مي

و همچنين براي تعيين حدود  ها اقدامجلوگيري از اين قبيل 

اختيارات وکيل مطلق، مطابق قانون مدني وکيلي که از طرف 

موکل خود وکالت مطلق داشته باشد فقط حق اداره کردن 

اموال او را خواهد داشت نه حق هرگونه تصرفات ناقله مانند 

ت اداره کردن قبيل تصرفا که اين ندچهر. غيره بيع، رهن و

صورت در تعيين اختيارات در هر. شود اموال محسوب نمي

 .عمل آورد هوکيل مطلق بايد نهايت احتياط و دقت را ب

 عام و مطلق -9

ن وينظر فقها و اصول ح عام و مطلق ازيف و توضيتعر يدر پ

ف مطلق و يف عام و دوم به تعريم که نخست به تعريهست

د به اهم مباحث يمطلق در حد مفن عام و يت به تفاوت بينهادر

 . ميپرداز يآن م

 عام   -9-9

مقدمه  براي يان مباحث اصلياز ب پيشون در علم اصول ياصول

 يوضع در لغت به معنا. پردازند يمباحث الفاظ م يان برخيب به

ن ييقرار دادن و نهادن است و در اصطالح علم اصول تع

ب يوق، تصومخصوص و در اصطالح حق يمعنا يبرا يا کلمه

 . نديگو يرا وضع م

و ( هو لفٌظ شامٌل لجميِع االفراِد اّلتي َتحـته)العاُم : تعريف عام

عاًم بالنسبِه ( العماء)الخاصُّ غيُر و هما قد يکوناِن ِنسبييِن فمثَل 

عموم در لغت يعني (. الرجاِل)و خاًص بالنسبِه الي ( الفقهاء)الي 

در اصطالح . فراگيرنده شمول و فراگرفتن و عام يعني شامل و

افراد را که  همةعلم اصول فقه و حقوق، عام کلمه است که 

ها وضع شده باشد مانند  گيرد و براي آن شوند فرا بدان ناميده مي

عام عبارت است ( 36:9915محمدي، ) .«تمام دانشمندان» کلمة

از آن لفظي که تمام افراد و مصاديقي که در تحت آن قرار دارند 

ها منطبق است را شامل شود و فراگير باشد  نوان بر آنو اين ع

مانند کل انسان که جميع انسان اعم از عالم و جاهل، زن و مرد 

اين چنين نيست که ... . را شامل است و کل عالم و کل فقيه و 

اي از الفاظ و عناوين من  پاره ،هکلي موجبةصورت  هب

بلکه در  ،شداي از هر لحاظ خاص با الجهات عام و پاره جميع

معنا که  نبدي .غالب موارد عموميت و خصوصيت نسبي است

بسا عنواني نسبت به يک عنوان اعم باشد ولي همان عنوان  چه

العلما نسبت به الفقها  مثاًل. نسبت به عنوان ديگر اخص باشد

اعم مطلق است ولي نسبت به الرجال اخص مطلق است و هکذا 

الحيوان و آن نسبت به  به الرجال نسبت به الناس و آن نسبت

 (296-295: 9935محمدي، ) . ...جسم نامي و

 همة نظرعموم به معناي شمول و فراگرفتن است و از اين 

ولي احکامي  .(33:9915، محمدي) ندا يکسانهاي عموم  غهصي

جا يکسان نبوده  شود، هميشه و همه که بر موضوعات عام وارد مي

عني به اعتبار حکمي که به عام ي نظرند و از اين ا بلکه متفاوت

به فتح )عام افرادي : اند گيرد براي آن اقسامي شمرده تعلق مي

 (93:9936 والئي،) .يا استغراقي، عام مجموعي و عام بدلي( همزه

 مطلق  -9-2

 يد به معناييو تق يو آزاد يرهائ ياطالق در لغت به معنا

جز  ييمعناز ين يدر اصطالح اصول. گرفتار و دربند کردن است

ن يها چن آن (9/929 قمي، ميرزاي) مشهورف ين ندارند و تعريا

 يعني« جنَسِه يع فيشا يَالمطَلُق هو لفُظ الَداُل َعل»: است

ع در جنس خودش يشا يياست که دال بر معنا يمطلق لفظ

 يا مطلق کلمه (299-293: 9933 شيرواني، و غرويان) .باشد

باشد مانند  يافراد يداراکه  يياست که داللت کند بر معنا

ر ين تعبيا« لفظ» ةبا کلم. فريع، جرم و کيکلمات آب، انسان، ب

د بودن از اوصاف الفاظ است يرساند که مطلق بودن و مق يرا م

ن است البته اواًل و ين چنّينکه عام و خاص، مجمل و مبياکما

است که معنا مطلق و مرسل  ين امور از صفات معانيبالذات ا

و بالعرض به الفاظ  دومًا يد و محبوس است وليعنا مقا مياست 

ن است که فالن لفظ يا يت کرده و منظور اصوليهم سرا

 يعل» ةاست و با کلم يعيوس يمعنا يدارا يعنيمطلق است 

د دال بر يرا که مقيکند ز يف خارج ميد را از تعريمق« عيشا
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وع و يمطلق دال بر ش يست وليدار ن ع و توسعهيشا يمعنا

 (9/936: 9935 محمدي،) .ان استيسر

 وکالت عام  -2

ندارد  يخاصا تصرفات ياست که اختصاص به اقدام  يوکالت

شود مانند آنکه  ير موکل را شامل ميپذ ابتيهمه اعمال ن

گونه  نيا «.ديامور باش ةمن در هم ليکشما و» :ديبگو

 ج، بلکهيزوت ،دعوا ،رهن ،بهه ،اجاره ،فروش ،ديخر ،يندگينما

 .رديگ يالق را هم فرا مط

 :وکالت عام سه نوع است

مثل  .از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت عام (الف 

 ،کندن يکه ممکن است موکل در خانه مع يتصرفات ةيآنکه کل

ن مورد يدر ا .ل مختار باشديره وکيو غ هبه ،اجاره ،از فروش

 .امعوکالت  ، نهخصوص است  هخانه ب متعلق وکالت

صورت مبسوط  ه وکالت عام و مسائل مربوط به آن بهدر فق

إذا شرط الموکل أن تکون : تقرار گرفته اس يمورد بررس

 جاني،يرود) .العموم يل مقامه الموکل عليقام الوک مةعا لةالوکا

9931 :23) 

ل منوط به مصلحت موکل يد توجه داشت که تصرف وکيبا

ات يالجزئ ندرج تحت العموم لتناولهيفجاز أن : خواهد بود

 روديجاني،) .و الحق حهل منوط بالمصليبالسواء و تصرف الوک

9931 :23) 

ل وجود غرر باطل است يدل معتقدند که وکالت عام به يبرخ

 ةشود که امکان انجام هم يم يزيرا هر فرد ملزم به چيز

و : ستيآن متصور ن يبرا بيشتريو  کمتررا يز ،اعمال را ندارد

ه يحتاج الير هما مما اليالعقارات و غ ن ويله من األرض يشتري

که  يقت هر کدام از افعالياما در حق. ميذلک غرر عظ يو ف

شوند و به  يابت ميشوند داخل در ن يتحت وکالت عام آورده م

ن يرا هر کدام از ايز. شود يح مين صورت وکالت صحيا

ات يقت جزئيآمده است و در حق يات تحت عام واحديجزئ

کل که همان وکالت است قرار ک يدر طور جداگانه  به

ن نکته هم توجه داشت که آن چه يد به ايالبته با. اند گرفته

ن بوده که اگر تمام تصرفات بسته ياند ا فقها به آن نظر داشته

م که در يدان يم. ن موجب غرر خواهد بوديل باشد اينظر وک به

ر خطر، که د يا به معنيجهل آمده  يا به معنيلسان فقها غرر 

 (23: 9931 روديجاني،) .نظر بوده استخطر مد ينجا به معنيا

مانند آنکه  .عام از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف (ب

، رمنقوليه مالک است از منقول و غچوکالت دهد به فروش آن

 يگرين صورت فقط تصرف در فروش دارد و تصرف ديدر ا

 (9995گوشوار، ) .تواند بکند ينم

مثل آنکه وکالت  (.تصرف و متعلق) جهتعموم از هر دو  (ج 

ه او خود و هر چملک يبه تمام ما دهد در تمام تصرفات نسبت

قاع تمام يا در اي. رهيازدواج و طالق و غ مانند ؛اقدام داردحق 

ع انواع آن به او تعلق يکه جم ياوست در امر يآنچه که برا

او  يج برايشامل تزو يبر تصرفات مال که عالوه يطور دارد به

گفته شده که  يول. اش بشود به او وکالت دهد و طالق زوجه

 ةانجام هم يد و شرط براين صورت و بدون قيبه ا ياگر کس

وکالت دهد خود را در معرض ضرر  يگريامور خود به د

تواند  يل ميوک ين موارديدر چن يعنيدهد  ينامتعارف قرار م

با مهر  ياو همسر يا برايا ببخشد ياموال موکل را بفروشد 

ارات يت از موکل در برابر اختيحما ين برايبنابرا. رديگزاف بگ

ر يتفس ةجير محدود کرد و نتيد وکالت را تفسيل باينامحدود وک

د يل ترديارات وکين است که در هر جا نسبت به اختيمحدود ا

د شمول وکالت را بر يل بايار است و وکيشود اصل بر عدم اخت

 .آن اثبات کند

طور عام  لش بهيکه زن به وک يصورتدر در ازدواجوکالت عام 

ل مجاز است زن را به يفقها قائلند که وک بيشتروکالت دهد، 

ن نوع وکالت، موضوع وکالت يرا در اينکاح خود درآورد، ز

ظهور در  يم عرفيقرار گرفته و برحسب مفاه يعام يمعنابر

 يدت انطباق بر هر فريح، قابلينحو نص و صر عموم دارد که به

 (9/13: 9933 لطفي،) .ل را دارديجمله خود وکاز

خود  يج زن برايد، جواز تزويبا شک و ترد( ره) يخ انصاريش

ن رابطه ياند و در ا رفتهيصورت وکالت عام پذل را دريوک

نحو عام باشد، بنابر عدم  که وکالت به يصورتدر: نديفرما يم

ج يول، عدم جواز تزيخود وک يتش برايظهور عموم در شمول
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ن يشود اما طبق قواعد، چن يل ظاهر ميخود وک يزن برا

ده يل فهمير وکيغ ةنکه از قرائن، اراديز است مگر ايجا يجيتزو

 .شود يم يروينه پيشود که از همان قر

اند و  رفتهين وکالت عام و مطلق را نپذيز فرق بيفقها ن يبرخ

 استز در اطالق داخل يل نيکه در وکالت مطلق، وک قائلند

ه نکيل ايدل نحو عموم داخل است، به گونه که در وکالت به مانه

چند که عموم هر. اند عام و مطلق در اصل داللت مشترک

 (9/13: 9933 لطفي،) .تر دارد يقو يداللت

 وکالت مطلق  -9

ن موضوع توجه يد به ايالبته ابتدا در مورد وکالت مطلق با

وکالت هستند و ن نوع يفقها قائل به بطالن ا يداشت که برخ

ل ين نوع وکالت در حکم رجوع موکل از توکياند که ا گفته

ن يتوان ا يگر ميعبارت د و به (21: 9931 روديجاني،) است

ن فقها وکالت در همه، يبنابر قول ا ،ر کرديگونه تفس نينظر را ا

 .چ استيوکالت در ه

چ يا مورد وکالت به هيل ياست که وک يکالتو وکالت مطلق

 يگريد ،ل گرفتن شخصيمانند آنکه وک ،سته نباشدواب يزيچ

 نهبه زمان است  دينه مقن وکالت يا .ليرا در فروش اتومب

 .طرف معامله ه شخصه مقدار و مبلغ بها و نو نمکان 

  :ز بر سه قسم استيوکالت مطلق ن

ع يد خانه مرا بفروش به بيمثل آنکه بگو ،از جهت تصرف (الف

 .شود ت مصلحتين موارد رعايدر ا ديبا البته ،ا اجارهي ياريخ

اج داشته باشد به ياحت ديزجهت متعلق وکالت مانند آنکه از ( ب

ل يرا وک يگريره و دياز امالک خود از خانه و غ يکيفروش 

 .ها از آن يکيفروش  يکند برا

مانند آنکه وکالت دهد در ، از هر دو جهت مطلق باشد (ج 

نسبت به امالک ، اجاره صلح، ع،ياز معامالت از ب يکيانجام 

ل واگذار ينظر وک ن نوع معامله را بهييخود از دکان و خانه و تع

 ةح و درباريگانه وکالت صح سه يها کند که در تمام حالت

 .موکل نافذ است

اند و  عام و مطلق را مترادف هم دانسته برخي فقها نيز وکالت

ل گويند وکالت عام يا وکالت مطلق وکالتي است که شام مي

د امور موکل باشد و در مقابل وکالت خاص يا وکالت مقي ةهم

ها را با  توان اين ولي بايد اذعان کرد که نمي. کار رفته است به

هم مترادف دانست زيرا ممکن است وکالت در مورد مال معين 

خاص باشد ولي اختيارات وکيل در آن  نظرباشد يعني از اين 

د شخص الف نسبت بگوي مثاًل .مطلق و بدون قيد گذارده شود

من وکيل است که از جهت خانه اين وکالت، وکالت  ةبه خان

ي از جهت اختيارات وکيل، مطلق است پس اين لخاص است و

د توان گفت که وکالت خاص و مقي دو قابل جمع هستند و نمي

صورتي ز درقانون مدني ني 661 دةطبق ما. مترادف هم هستند

وط به اداره کردن اموال موکل که وکالت مطلق باشد، فقط مرب

گويد در تمام امور  اگر وکالت عام باشد، مثل آنکه مي. خواهد بود

و مايملک من از هر حيث وکالت داري، در اين صورت هم آنچه 

موکل نافذ و  ةه صرفه موکل خود اقدام کند درباربه وکيل ب

داراي آثار قانوني است، ولي اگر وکالت مطلق شد بدون ذکر 

چنين صورتي اختيارات وکيل ، درو بدون هيچ قيدي متعلق

مثاًل تاجري سفر . منحصر به اداره کردن اموال موکل است

طور مطلق، بدون قيد  کند به کند و ديگري را وکيل خود مي مي

چنين صورتي وکيل اختيار اداره کردن امور ا خصوص، درعموم ي

که بايد  تجاري موکل را دارد و اگر موکل داراي عالقجاتي است

ها وصول و به مصارفي برسد وکيل  االجاره آن سر موعد مال

اختيار اداره کردن همان امور را خواهد داشت و چنانچه زائد بر 

آن تصرفاتي بکند، مثاًل ملک موکل را بيع شرط بدهد يا بفروشد 

و يا براي او ازدواج کند، منوط به اجازه و امضاي موکل است، 

لي است و وقتي داراي اثر خواهد شد که زيرا اقدام مزبور فضو

 (2/515: 9936 باغ، شاه حائري) .موکل امضا کرده باشد

ن نظرند که چنانچه يمشهور فقها بر ا ،وکالت مطلق در ازدواج

د ينکه بگويوکالت مطلق دهد، مثل ا يج به مرديتزو يزن برا

، يا هم کفوي يج من به مرديدر تزو يل من هستيتو وک

ل ين نظر داليند زن را به نکاح خود درآورد و بر اتوا يل نميوک

 :اند ل را ارائه کردهيذ

کند اين  آنچه که عرفا از اطالق وکالت زن به ذهن تبادر مي

است که زوج غير از وکيل باشد نه اينکه وکيل همان زوج باشد 



 عام و مطلق وکالت حقوقي فقهي بعادا 7/حسيني

 

 

و اگرچه وکيل نيز مانند ديگران از حيث اطالق، صالحيت 

رد اما به تبادر عرفي، خود وکيل اختيار دخول در افراد مطلق را دا

تزويج موکله را براي خود ندارد و او مأمور است که زن را به 

کسي غير از خودش تزويج کند، بنابراين وکيل در افراد مطلق 

 (29/253 بحراني،؛ 5/929 شهيدثاني،) .شود داخل نمي

ا ي يج مرديد مرا به تزويگو يکه م يزمان ظاهر کالم موکله در

ج، يکند که اطالق زن در تزو ين داللت ميدرآور، بر ا يفوک

طور  به يکه زن يگر وقتيعبارت د ل دارد، بهير وکيانصراف به غ

دهد که او را  يوکالت م ين زوج به مردييمطلق و بدون تع

ن است که موکله يا يشوهر دهد، ظاهر حال و متعارف عرف

ن با عمل يبنابرا، داردل را در نظر ير از وکيغ يازدواج با شخص

تواند موکله را به عقد  يل نميبه شهادت حال و ظهور کالم، وک

 .آوردخود در

نکه چنانچه موضوع يبر ا ياند مبن قائل شده يليفقها تفص يبرخ

نکه ين دو شخص باشد، مثل ايو قائم ب يوکالت از افعال خارج

ر، در يا اشبع الفقير يأعطه الفق: ديل خود بگويبه وک يشخص

ر را اقتضا ير فاعل و مفعول و انصراف به غيصورت تغان يا

باشد  يکه موضوع وکالت از امور اعتبار يصورتکند اما در يم

 .خواهد بود يا زوجه، انصراف بدويبعه : دينکه بگويمثل ا

 (95/536 حکيم،)

 .م کرديتوان عقود را به دو بخش تقس يث ميحاين از  اصواًل

مؤثر در انعقاد عقد  ت طرف، نوعًايکه شخص يعقود: اول

ن يوکالت دهد که ا يبه فرد ياگر کس .عيست، همچون بين

از به يخودش بخرد و ن يتواند آن را برا يمال را بفروش، او م

نکه يست مگر اينة خاص بر جواز فروش مال به خود نيقر

: دوم .فروش آن به خودش وجود داشته باشدبر منع  يا نهيقر

مؤثر در انعقاد عقد است مانند  ت طرف، نوعًايکه شخص يعقود

ا بدون يو  ينکاح و عقود احسان همچون هبه و صلح محابات

ه ينة حاليگونه عقود اگر وکالت، مطلق باشد و قر نيدر ا .عوض

 .گر عقد قرار دهديتواند خود را طرف د يل ميبر عموم باشد وک

ن مال را يوکالت دهند که ا يطور مطلق به فرد مثاًل اگر به

تواند آن مال را  يل مين و شاهد حال بر عموم باشد وکهبه ک

ل يه بر عموم نباشد وکينة حاليخودش بردارد اما اگر قر يبرا

جه اگر موکله در ينتدر کندحق ندارد مال را به خودش منتقل 

تواند  يل نمي، وککنداعطاء  يج خود، وکالت مطلق به مرديتزو

 (9/296 :9913، يفلطبه نقل ) .ج کنديخود تزو يموکله را برا

ار مختصر و يصورت بس بهدر مورد وکالت عام و مطلق در نکاح 

ع و ير بينظ يدر عقود. قرار گرفت يد مورد بررسيدر حد مف

ن ينظر طرفمعامله مورد ت طرف مورديکه شخص يمعامالت

ک از يع هريمثال در عقد ب براي .است نشدهست مطرح ين

معامله دارند نه شخص ن تنها نظر به کاال و ثمن مورد يطرف

گونه عقود وکالت مطلق  نين چنانچه در ايبنابرا .داريخر ع ويبا

ا يرا بفروشد  ينظرمورد يبدهند که کاال يا عام به کسي

جمله خودش در حدود از يتواند با هر کس يل ميبخرد، وک

به وجود  يازين و کندت مصلحت موکل معامله يوکالت و با رعا

که  ياما در عقود. ستيمله با خود نخاص بر جواز معا ةنيقر

مانند عقد نکاح و عقود است عقد  ةف، علت عمدت طريشخص

صورت ل دري، وکيمعوض و صلح محاباتريمثل هبه غ ياحسان

ا يآورد ست که موکله را به عقد خود دريوکالت مطلق مجاز ن

 يبه شخص ن چنانچه مثاًليبنابرا. مال را به خودش ببخشد

 يصورتم کند، درين فقرا تقسيرا ب يه مالوکالت مطلق دهند ک

ر باشد، از خود او منصرف است و موظف يل فقيکه خود وک

محقق داماد، ) .م کنديگر فقرا تقسين دياست که مال را فقط ب

 (9/19: 9933؛ لنکراني، 233:9963

 گيري نتيجه

 661و  661ران در مواد يا يم قانون مدنيطور که گفت همان

، وکالت خاص و وکالت مطلق را وکالت عام دماننانواع وکالت 

بارز وکالت خاص، وکالت در  ةنمون .ت شناخته استيبه رسم

 يگذار وکالت مطلق و عام را در دعاو است و قانون يدعاو

ن در يمع يدر مورد وکالت خاص که به عمل حقوق .رديپذ ينم

 661 ةوجود ندارد اما با وضع ماد يمشکل ن ناظر استيمال مع

نسبت به وکالت  يول .رش قرار داده استيپذعام را مورد وکالت

 مةانجام ه يد و شرط برايبدون ق يعام گفته شد که اگر کس

وکالت دهد خود را در معرض ضرر نامتعارف  يگريامور به د
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در پاسخ به . راد بزرگ استيک اين يقرار داده است و ا يبزرگ

ت يبه رعا ديحال مقل در هريار وکياند اخت راد گفتهين ايا

 يتواند اقدام يل نميز وکيدر وکالت عام ن. مصلحت موکل است

ل يوک» يقانون مدن 667 دةو ما کند که به صالح موکل نباشد

 کندد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات يبا

حسب قرائن ا بريار داده يو از آنچه که موکل بالصراحه به او اخت

ن يگر ا انيب «در اوست تجاوز نکنايو عرف و عادت داخل اخت

قانون  661 دةماخصوص وکالت مطلق و در. موضوع است

که وکالت مطلق باشد فقط  يصورتدر: دارد يمقرر م يمدن

ان يم يعبارت هب .مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود

 يرا در مورديز. ک شده استيوکالت عام و مطلق قائل به تفک

گر يکند د يح ميل تصريوک يارهايمة اختکه موکل به داشتن ه

در وکالت  ياموال دانست ول ةابت را محدود به اداريتوان ن ينم

عام  يها افراد و مصداق ةمطلق چون صراحت الزم را دربار

گذار آن را به اداره کردن اموال  موکل قانون ةر اراديندارد در تعب

که  يتوان گفت در موارد يم يطور کل به .کند يمحدود م

 يا دارايا خاص ينکه عام باشد ينامه اعم از ا عبارات وکالت

 يرا وکالت اعطاير شود زيق تفسيطور مض د بهياطالق باشد با

صورت گر است و دريض سلطه به شخص ديو تفو يندگينما

در  .ل دانستيض سلطه به وکيد اصل را بر عدم تفويشک با

را در امور  انتقال و نقل مانندل حق تصرفات يوکالت مطلق وک

بر  يرا انجام دهد که مبتن يد اقداماتيموکل ندارد و منحصرًا با

 .ادارة اموال موکل است

م وکالت عام را .ق 661 دةگذار در ما ن اوصاف، قانونيا ةبا هم

 و مطلق طور به است ممکن .است وکالترفته و گفته است يپذ

. يخاص ا اموريامر  يبرا و ديمق اي باشد موکل امور تمام يبرا

ر محدود کرد يد وکالت را تفسيت از موکل بايحما يبرا ينتهم

ار ياصل عدم اخت ،د باشديل ترديار وکيجا نسبت به اختو هر

ل يت است و وکيسلطه و وال يابت داشتن نوعيچون ن. است

البته  .کند يدا ميت پيابت داشتن بر موکل سلطه و واليبا ن

ده در حقوق ما روشن ن مايمنظور از اداره کردن اموال در ا

 ةر ادارير تصرفات عرف و تعبيز آن در سايار تميمع. ستين

، اجاره دادن و مثال در عرف ما يبرا. ن در هر مورد استيطرف

اموال  ةانداز از امور مربوط به ادار و پس يباز کردن حساب جار

ن در شمار دن و رهن گذارديکه فروختن و بخش ياست درحال

نکه يمگر ا .خاص کلمه است يمعنا به امور مربوط به تصرف

د و يکه خرنچنا. دياداره اموال به شمار آ ةد عرف الزميدر د

طور معمول  اموال به ةاز حدود ادار يل مدنيوک يفروش که برا

. است ياز امور ادار ير مؤسسه تجارتيخارج است در مورد مد

ابت ين نيکند ا يل خود معرفيرا وک يگريد ين اگر کسيهمچن

ت يو امور مربوط به شخص يو خانوادگ يمالرير به امور غناظ

درست . اموال دانست ةد آن را محدود به اداريست و بايموکل ن

د ينبا ينجا سخن از اطالق وکالت شده است ولياست که در ا

که  يطور را همانيم زيبدان يکيوکالت مطلق را با وکالت عام 

 ياشد ولن بيعرض شد وکالت ممکن است ناظر به مال مع

مثال  يبرا. د گزارده شوديل در آن مطلق و بدون قيار وکياخت

 ةا مزرعيخانه  ةگفته شود فالن شخص دربار يهرگاه در وکالت

ل مطلق يار وکيث حدود اختين وکالت از حيل است ايمن وک

 يبرعکس اگر کس. شود يوکالت عام محسوب نم ياست ول

که الزم  ير تصرفتمام امور خود و نسبت به ه يرا برا يگريد

 ةماد .ستيمطلق ن يل خود کند وکالت عام است وليد وکيآ

را در يز. ناظر به وکالت مطلق است نه عام يقانون مدن 661

ح يل تصريوک اختياراتکه موکل به داشتن همة  يمورد

اموال دانست  ةابت را محدود به اداريتوان ن يگر نميکند د يم

افراد و  ةم را درباردر وکالت مطلق چون صراحت الز يول

گذار آن را به  ر ارادة موکل قانونيعام ندارد در تعب يها مصداق

ن عام و مطلق يدر تفاوت ب .کند ياداره کردن اموال محدود م

م وکالت ممکن است از جهت تصرف مطلق و از نظر يگفت

ل يمن وک ةخان ةنکه گفته شود درباريمتعلق خاص باشد مانند ا

ظر تعلق عام و از جهت تصرف مطلق ا برعکس از ني يهست

 يل هستيتمام اموال من وک ةنکه گفته شود درباريباشد مانند ا

مال من  ةنکه گفته شود درباريا از هر دو جهت باشد مانند اي

 استفاده مطلق از که يعموماصول،  يان علمايدر ب. يليوک

جه از يوسعت آن و درنت ةرياز دا ديق و است يبدل عموم شود يم
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عموم  امکه از لفظ ع يحالکاهد در يمطلق م يها قادمص

البته  .افراد عام دارد ةداللت بر هم و شود ياستفاده م ياستغراق

 ين وکالت مطلق است دکتر اماميکه در مورد مال مع ييدر جا

ل ابهام در موضوع يد به دليفرما يشان ميدارد، ا ينظر مخالف

عقد باطل  يدنقانون م 216و  191 ةاز ماد 3وکالت و بند 

د اگر يفرما يکند و م ين نظر را رد ميان ايدکتر کاتوز ياست ول

شود بتوان  يتمام اموال داده م ةکه وکالت مطلق دربار ييدر جا

قانون  661 ةماد)اموال دانست  ةآن را نافذ و محدود به ادار

ن قاعده اجرا نشود؟ اگر يچرا در مورد وکالت خاص ا( يمدن

ق يشود به طر يبطالن عقد م موجبالت ابهام در موضوع وک

پس چگونه . بارتر است انيدتر و زيابهام در وکالت عام شد ياول

رفت و در وکالت يار مطلق در وکالت عام را پذيتوان اخت يم

کند  ين منطق حکم ميبطالن عقد دانست بنابرا موجبخاص 

ل ناظر به يار وکيز عقد نافذ باشد و اختيکه در وکالت خاص ن

ان يان دکتر کاتوزيمنظور از وکالت خاص در ب) .شود يادار امور

البته ( خاص لقعاست که تصرف مطلق است و مت ييدر جا

مطلق و عام سه نوع  يها اگفته نماند که هر کدام از وکالتن

و خاص از  ،از جهت تصرف عام :وکالت عام سه نوع است: دارد

ت عام از جهت متعلق و خاص از جه ؛جهت متعلق وکالت

که هر کدام ( تصرف و متعلق) عموم از هر دو جهت؛ تصرف

ز بر سه قسم يوکالت مطلق ن. کامل قرار گرفت يمورد بررس

ع يد خانه مرا بفروش به بيمثل آنکه بگو ،از جهت تصرف: است

از  ؛شود ت مصلحتين موارد رعايدر ا ديبا البته ا اجارهي ياريخ

داشته باشد به اج ياحت ديزجهت متعلق وکالت مانند آنکه 

ل يرا وک يگريره و دياز امالک خود از خانه و غ يکيفروش 

، از هر دو جهت مطلق باشد ؛ها از آن يکيفروش  يکند برا

 صلح، ع،ياز معامالت از ب يکيمانند آنکه وکالت دهد در انجام 

ن نوع معامله يينسبت به امالک خود از دکان و خانه و تع، اجاره

 .ر کندل واگذاينظر وک را به

م منظور از وکالت .ق 669 ۀدر مادشود  نهايت پيشنهاد ميو در

اداره کردن اموال موکل که وکالت مطلق و : مطلق را بيان کرده

براي تمام امور موکل در قانون مدني قابل انتقاد است زيرا 

 669و  663 ۀاجرايي ندارد وکالت مطلق در ماد بةو جن کارايي

امور  ةيعني نيابت در ادار« مطلقوکالت »شود که  استنباط مي

و محل بحث و  دارداداره خود حالت ابهام  ةمالي موکل که واژ

م کماکان باقي .ق 669و  663 ۀابهام موجود در ماد. ايراد است

گذار موادي را در مورد  کند که قانون پيشنهاد مينگارنده  .ماند مي

رف شود تا برط ها ابهاما تصويب کند ت( اداره ةواژ)وکالت مطلق 

 .هاي تنظيمي از آن استفاده کنند در وکالت

وکالت جامع که به درخواست موکل  هاي موسوم به در وکالتنامه 

موضوع وکالت عام و شامل انواع تصرفات حتي شامل حق فروش 

با عنوان عقود و ايقاعات و  عامقيد عبارت است ز ني...  رهن و و

که و از درج اختياراتي  حق اخذ وجوه ناشي از معامالت کافي است

 و يا از لوازم و مقدمات انجام معامالت است خودداري شود دارد

 .بيني شود شود در قانون پيش که اين مورد هم پيشنهاد مي

 مالحظات اخالقي

منابع  مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متن و نيز ارجاع به

 .رعايت گرديد

 تقدير و تشکر

اند، کمال  از تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رسانده

 .تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

نابع و نگارش توسط آوري م تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 . صورت گرفته است هنويسند

 منافعتضاد 

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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