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 ملخص البحث
 

( WKT)المهاجرات ل اعملمارسة تعدد األزواج م . ۰۰۱۰ .۰٨۰۱۰۰۱۰. إحدى ٬ارمحة الرّاسخة
  ٬قسم األحوال الشخصّية ٬جامعي البحث(. باتوك بيجيس واجاك ماالنج سّكان القريةدراسة ۤاراء )

ام  احلاجة الدكتورة: املشرفة. كّلية الّشريعة جبامعة اإلسالمّية احلكومّية موالنا مالك إبراهيم ماالنج
 .اج. م. مسبلة

 

  (TKW) جراتالمها لاتعدد األزواج، وعم: كلمات البحث

ويتم ممارسة تعدد . املهاجراتل اعملممارسة تعدد األزواج  عن ةالباحث تيف كتابة هذه الرسالة٬ ناقش
منوذج زواج بدون إذن الزوج األول٬ . أثناء وجوده يف مكان أو البلد الذي كان يعمل اتعمال املهاجر لاألزواج 

 .على الرغم من جزء صغري استنادا إىل اتفاق بني الطرفني٬ مع كل سبب من األسباب
من قرية  املهاجراتل اعملتعدد األزواج  ممارسة كيف .۱: يه اجلامعي البحث ت يف هذامشكالاّما 

باتوك بيجيس من قرية  املهاجراتل اعمل ملاذا حدث ممارسة تعدد األزواج .۰؟باتوك بيجيس واجاك ماالنج
ل اعملو كيف آراء سّكان القرية باتوك بيجيس واجاك ماالنج عن ممارسة تعدد األزواج  .۳؟ واجاك ماالنج

طريقة مجع واّما . ي الكيفيوصفال دللامل خدمستتو  تستخدم دراسة احلالة اليتمن البحوث  هذا ؟املهاجرات
 ٬حتليل البيانات بفحص عن مجيع البياناتوطريقة  ٬والّتوثيق ٬واملراقبة ٬بالت غري منظمالبيانات باستخدام املقا

 .نتائجواستخالص ال ٬وتفسري البيانات

سومبري ٬ وحتديدا يف قرية باتوك بيجيس يف قرية األحباث٬ هناك ممارسة تعدد األزواج النتائج تعتمد على
زوج ألول مواطن من زوجة و وكان . والعمل يف بايل( WKT) املهاجراتل اعم مترسها إحدى مناليت  ٬ سوكا
الزوج األول٬ ولكن  علم وموافقة منبحدث الزواج الثاين . سائح فرنسي هو أن الرجل الثاينو  ٬باتوك بيجيسقرية 
 هاوولد الثّاين مع زوجالزوجة بعد زواجها الثاين٬ يعيشون . ت قد تزوجيتحالة الزوجة ال عن مل يعرف الثاين الزوج

للفية ممارسة تعدد األزواج بني . مع إعطاء الكنوز هلا باتوك بيجيس قرية زوجها األول يفويعيش  ٬ ويف بايل
تشمل االقتصاد الريفي منخفضة٬ مث الرت للتبديل إىل حلظة وكأنه لادمة٬ رغبة يف تلبية  اتالعمال املهاجر 

حلول ملعاجلة ممارسة  حترمي تعدد األزواج و حول آراء املواطن. االحتياجات البيولوجية٬ واالفتقار إىل املعرفة الدينية
ن من لالل النظر إىل دين اإلسالم٬ لتحقيق تعزيز اإلمياك باتوك بيجيسيف  اتعدد األزواج بني العمال املهاجر ت

أقصى قدر من متكني اجملتمع احمللي لتحسني االقتصاد وتوفري فرض عقوبات صارمة لألزواج الذين ينتهكون العهد 
 .بني الزوج والزوجة

 
 


