
 )م١٩٢١-هح١٣٣٩:بريوت(حممد مجيل بيهم ، املرأة يف التاريخ والشرائع ،
صور وموقعهـا  الكتاب حبث متعمق يف التاريخ االجتماعي حياول الكاتب من خالله بيان تطور وضع املرأة  عرب الع                

 .بني خمتلف االمم
وهو يبني يف البداية فضل التمدن احلديث والدميقراطية فيما يتعلق بإنصاف اجلماعات الضعيفة من القويـة ، ومـن              

ختـشى االصـالح    "ذلك مساواة املرأة بالرجل ، وان كانت االقطار العربية ال زالت تشتمل على أكثرية تنكـر و                
الء بفكرة مؤداها أن روح احلضارة االقوى يف عصر ما تعم وتتغلـب ، فعنـدما                ، ويرد الكاتب على هؤ    " النسوي

وما الـدنيا اال    "كانت احلضارة العربية يف اوجها اكتسحت اوروبة ومل تقو الكنيسة املسيطرة على دفعها ، وباملثل                
ك مـع مواجهتـه   وهو يطلب االعتراف بذل" دار دول وهذا اليوم هو يوم الغرب فما ترى يدفع روحه عن الشرق؟  

فنستقي منه حاجتنا وندع الفـضلة يف       "والتعامل معه فال تتعرض معامل اخالفنا وتقاليدنا للطمس ازاء التيار القادم              
 "  .سبيلها

وألن الكاتب قد تطرق يف حبثه ايل البحث يف الدين ويف أحكامه فقد سجل انه مل يكـن يرغـب يف ان يتعـرض                    
ت املقارنة يف حبثه تطلبت ابداء احكام االسالم اسوة ببقية الشرائع ملعرفـة تأثريهـا   لالحباث الدينية لوال ان احتياجا  

 :االجتماعي ، لكنه يوضح منهجا خاصا يف التعامل مع املسألة الدينية
 . انه تطرق اىل مسائل املرأة االجتماعية واملدنية غري مقتصر على الطالق واحلجاب وتعدد الزوجات-
كمايفعل فريق من الناس حـىت ليخرجـوا   "بيق احكام الدين على نظريات التمدن احلديث        انه اجتنب حماولة تط    -

أما أنا فلما كنت مبقام املؤرخ فإذا ما املمت بأحكام االسالم النسوية فـاين اثبتـها حـسبما              " .. "الدين عن أصله  
 ان االسالم مل يثبت احلجاب      غري حماول االستنتاجات البعيدة ملطابقة التمدن احلديث  فال اقول مثال          ..صحت لدي   

لكين انشد االصالح من غري هذا الباب وهل غري من التجدد منفـذا             .. وال اقول ذلك تشيعا للقائلني باحلجاب     ... 
 "لالصالح؟
لقد تنبأت االديان بالتطور املتصل يف الكون وقدرت ان التقاليد اليت تشيع بني أمة يف زمن مـا ال تالئـم              "ويوضح  

لـذلك  ..  مئات السنني بتأثري اختالف االفكار وتباين مراتب الرقي وتنبهت اىل مغبـة اجلمـود                كلها غريها بعد  
وان االسالم الذي جعـل امجـاع   .  االخذ يف االصلح - مراعاة لروح التطور    -رخصت للبشر على اشكال خمتلفة    

االزمان واملعلول يدور مع العلـة  تتغري االحكام بتغري (كان من قواعده ... املسلمني على أمر هو رابع أصول الدين    
فلذلك  عدلنا عن خطة فريق املطبقني من املؤلفني راجني االصالح من رخص الدين هذه ، وسـواء                ) وجوبا وعدما 

بعد أصح لدينا استعمال الشئ يف القرون االوىل ام مل يصح فنحن يف كل عصر حباجة اىل نشدان احلكمة واالخـذ                     
 ).الكاتب  بنظرية داروين بشكل اساسييالحظ تأثر " (باالنسب االصلح

 :ويقسم الكاتب حبثه يف تاريخ املرأة على اساس تطور العالقة العائلية 
 وهو عهد البشر االول حينما كانت االم مصدر النسب ومرجع العائلة:عهد االمومة : أوال 
 رة والرئاسةعهدهم الثاين حينما حتول النسب لالب واسندت اليه السيط: عهد االبوة : ثانيا 

عهدهم الثالث ملا شرعت يف هذا التمدن تنحل الرابطة العائلية وان كل من افراد العائلة رجاال ونساء                 : عهد الذات   
 .يشكل على ذاته



واضاف عليهم عهدي انتقال، االول بني عهدي االمومة واالبوة ، وفيه عد كل من املصريني والبابليني واالشوريني                 
البوة والذات عد فيه كل من االمرباطورية الرومانية وعصر االقطاعات باوروبا وعصر النهضة             ، والثاين بني عهدي ا    

 .العربية احلديثة
واجلدير بالذكر ان هوامش البحث تشري اىل الرجوع اىل عدد كبري من املراجع االجنليزية والفرنسية والعربية التراثية  

 .املهمة

 


