
 
 

الرابع بابال  

  ومناقشتها وحتليلها نتائج البحثعرض 

 

 العامة عن امليدان البحث الفصل األول: حملة

 مباواو س مدينة شماليةالمويو  منطقة كارجنو ما يتعلق ابلقرية س   -أ

 عند الطالق وآاثرهب اسبأقبل أن يعرض الباحث عن 
 والية مباواو س مدينة الشماليةمويو  منطقة كارجنو قرية س يف اجملتمع

راد الباحث أن يعرض ما يتعلق عن ادليدان أالغربية نوسا تينجارا 
 والية مباواو س مدينة الشماليةمويو  منطقة كارجنو البحث أي قرية س

ادلكتب الباحث ىذه البياانت من طلب وأنوسا تينجارا الغربية. 
 كما يلي:  ،عرضيس القرية. والبياانت سيرئ

 ةالقري ةالح -ٔ

اليت ت يكفوجنقرية من ىي التوسع كار جنو قرية س
حول  ٕٚٓٓعام  ٖرقم مباوا و س مدينة تنظيم ىتشكلت عل

ة. ىذه الفرعي ةشمالالمويو  منطقة كار يفجنو تشكيل قرية س
ويف ىذا البحث، . مربعكيلو مًت   ٜٔ,ٙٔالقرية وسعت واليتها 

،  ستخدامالحسب اع الوالية يستو  البياانت عنالباحث يعرض 
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  حكتارات سكان،  للمربع ًت محكتارات  ٓٓ,ٓ٘: كما يلي
حكتارات مًت مربع  ٓٓ,ٕٓع للزراعة، مربمًت  ٕٕٙ,ٜٜٗ.ٗ

حكتارات  ٓٓ,ٗمربع للقرب، حكتارات مًت  ٘ٚ,ٖللحديقة، 
 ، وحنوىا.مكتبللمربع مًت 

  الواليةد ح -ٕ

 :الوالية فيها تنقسم إىل قسمُت أما حد

 حوذلا حد الوالية ابلقرية   -أ

مدينة شمالية الكار يف منطقة مويو جنو تقع قرية س
. وىي زلدودة ابلقرى وادلنطقة حوذلا. يف جهة مباواو س
ت ومنطقة مويو يكد بقرية فوجنشمالية تقع يف احلال
ومنطقة  يتقع يف احلد بقرية بَتار  نوبيةاجليف جهة شمالية، ال

كا شرقية تقع يف احلد بقرية ابتو بنجالمويو ىيلَت، يف جهة 
غربية تقع يف احلد بقرية الومنطقة مويو ىيلَت، يف جهة 

  شمالية.الت ومنطقة مويو يكفوجن

 ادلسافة من مركز ادلدينة -ب

 .مًت كيلو ٖشمالية: الادلسافة من مركز منطقة مويو  -ٔ

 .مًت كيلو ٖٔ مباوا:و ادلسافة من مركز مدينة س -ٕ
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 يعٌت نوسا تينجارا الغربية والية ادلسافة من مركز عاصمة -ٖ
  مًت.  كيلو ٙٙٔ: مدينة مااترام

 والية وىيالوالايت  عدة كار منتتكون قرية سوجن
كار سوجنوالية كار الوسط، و سوجنوالية ية، و كار الشرقسوجن

حتت رئيس والية ىناك رئيس. رئيس الوالية . ولكل الغربية
ال من أما أحو . (RT) ةومخس(، RW) القرية. وفيها ثالثة

 كار ىي بعض واليتهاحيث توفوغرايف يف قرية سوجن
 سفح كار تقع حتتسوجن ةقريأما والية  ،ةراضي ادلنخفضألا

مزرعة  ةزلاطو  شمالية،الو  يةشرقال هنر يف جهةسائل و  اجلبلية
 جهة أخرى زلدود ابلقرى األخرى.، ويف واسعة

 كار يف اخلريطةصورة قرية سوجن -ٖ
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 صورة العامة من حيث دموغرافيس -ٗ

 عدد السكان   -أ

 أخذ الباحث ىذه البياانت من ادلكتب رئيس القرية
عدد سكان م، وذكر فيها ٜٕٔٓسنة  مايو ٕٓالتاريخ 

شخصا  ٜٖ٘ٔحىت شهر أبريل عددىا  كار،القرية سوجن
 يةكار الشرقوالية سوجن مجيع من اجملتمع. وىو يتكون من

، اشخص ٛٔٗكار الوسط والية سوجن، اشخص ٜٖٛ
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يف  . وعدد الرجالاشخص ٕٖٚكار الغربية والية سوجن
 يف مجيع الوالية ، أما عدد النساءاشخص ٗٙٙ مجيع الوالية

 كما يف اجلدوال   ياانت مكتوبة. وىذه الباشخص ٘ٚٛ
 . ٔحتتو

    ٔٓ رسم بيان
 لعمر.اب عدد السكان يتعلق

 رأةادل رجلال عمرال  رأةادل رجلال عمرال
ٓ-

 شهرٕٔ
 ٚٔ ٕٔ سنةٜٖ  ٓٔ ٕ٘

 
 ٔٔ ٛ ٓٗ  ٕٓ ٛٔ سنةٔ
ٕ ٖٔ ٔٙ  ٗٔ ٜ ٔٔ 
ٖ ٔٓ ٕٔ  ٕٗ ٔٓ ٕٔ 
ٗ ٚ ٕٙ  ٖٗ ٔٓ ٖٔ 
٘ ٔ٘ ٖٔ  ٗٗ ٔٓ ٔٓ 
ٙ ٘ ٔ٘  ٗ٘ ٚ ٔٔ 
ٚ ٘ ٔٚ  ٗٙ ٚ ٔٓ 
ٛ ٔٚ ٜٔ  ٗٚ ٔٓ ٔٔ 

                                                             
 1 Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan.            
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ٜ ٕٚ ٕٔ  ٗٛ ٛ ٕٔ 
ٔٓ ٕ ٕٔ  ٜٗ ٛ ٔٔ 
ٔٔ ٕ ٖٔ  ٘ٓ ٙ ٜ 
ٕٔ ٕ ٔٗ  ٘ٔ ٙ ٛ 
ٖٔ ٖ ٔ٘  ٕ٘ ٙ ٜ 
ٔٗ ٜٗ ٕٛ  ٖ٘ ٙ ٛ 
ٔ٘ ٕٔ ٙ  ٘ٗ ٙ ٚ 
ٔٙ ٕٔ ٔٔ  ٘٘ ٚ ٙ 
ٔٚ ٕٔ ٔ٘  ٘ٙ ٘ ٙ 
ٔٛ ٕٔ ٜٔ  ٘ٚ ٘ ٘ 
ٜٔ ٖٔ ٔٛ  ٘ٛ ٘ ٙ 
ٕٓ ٖٔ ٔٔ  ٜ٘ ٘ ٙ 
ٕٔ ٔٔ ٖٔ  ٙٓ ٖ ٘ 
ٕٕ ٕٔ ٔ٘  ٙٔ ٖ ٙ 
ٕٖ ٔٔ ٔٙ  ٕٙ ٖ ٘ 
ٕٗ ٕٔ ٔ٘  ٖٙ ٖ ٗ 
ٕ٘ ٔٓ ٖٔ  ٙٗ ٖ ٘ 
ٕٙ ٚ ٜ  ٙ٘ ٖ ٗ 
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ٕٚ ٙ ٔٓ  ٙٙ ٖ ٘ 
ٕٛ ٙ ٔٓ  ٙٚ ٕ ٗ 
ٕٜ ٕٖ ٖٓ  ٙٛ ٕ ٖ 
ٖٓ ٜ ٕ  ٜٙ ٕ ٖ 
ٖٔ ٔٓ ٛ  ٚٓ ٕ ٖ 
ٖٕ ٕٔ ٔٙ  ٚٔ ٕ ٖ 
ٖٖ ٕٔ ٕٕ  ٕٚ ٕ ٖ 
ٖٗ ٖٔ ٖٓ  ٖٚ ٕ ٖ 
ٖ٘ ٔٓ ٔٔ  ٚٗ - ٖ 
ٖٙ ٜ ٕٔ  ٚ٘ - - 
أكثر من   ٕٔ ٓٔ ٖٚ

ٚ٘ 
ٛ ٔٗ 

ٗٙٙ رلموع  ٘ٔ ٔٔ ٖٛ
 شخص

ٛٚ٘ 
 شخص

  اجملتمع ةقتصادياإل -ب

 ةالبطال   -أ

    ٕٓ رسم بيان
 .لبطالةاب عدد السكان يتعلق
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عدد  ةقوي العامل رقمال
 سكانال

 ٙ٘-ٛٔرلموع قوي العاملة )سكان عمر  .ٔ
 سنة(

ٖٖٗ  
 

سنة الذي  ٛ٘-ٛٔرلموع سكان عمر  .ٕ
 يدرس وال يعمل

ٕٜٙ 

سنة اليت  ٛ٘-ٛٔرلموع سكان عمر  .ٖ
 نزلادلتصبح ربو 

ٙٓ 

سنة الذي  ٛ٘-ٛٔسكان عمر الرلموع  .ٗ
 كاملعمل  ال

ٕ٘٘ 

سنة الذي  ٛ٘-ٛٔسكان عمر الرلموع  .٘
  عمل ليس ابلضرورة

ٙ 

 ةسر ألرعاية ا -ب

  ٖٓ رسم بيان
  سرةألارعاية ابل عدد السكان يتعلق

 أسرة ٜ٘    الفقراءمن سرة األرلموع  .ٔ
 أسرة ٛٙ ٔدرجة  ساكُتمن ادلرلموع أسرة  .ٕ
 أسرة ٔٙٔ ٕمن ادلساكُت درجة رلموع أسرة  .ٖ
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 أسرة ٕ٘ٔ رلموع أسرة من األغنياء  .ٗ
 أسرة ٕٔٗ ةسر رئيس األرلموع اإلمجايل  .٘

 التعليم السكان درجة -ج

كار يف قرية سوجن عليم السكاندرجات الت
 خوذة من اجلدوال التايل: مأ

    ٗٓ رسم بيان
 عليملتاب يتعلق سكانالعدد 

  موعاجمل التعليم درجات رقمال
 رلموعالذي دخل  ٙ-ٖسكان عمر الرلموع  .ٔ

 روضة األطفالالو  لعب األطفال
ٖٓ  

  ٜٔٔ  العامة  ةبتدائيإلا ةدرسادلمازال سكان الرلموع  .ٕ
 بتدائيةإلدرسة اادل السكان إمتامالرلموع  .ٖ

   العامة
ٜٗٔ  

  ٔ العامة بتدائيةإلدرسة اادلسكان ال يتم الرلموع  .ٗ
  ٜٗ العامة سطةادلتو درسة ادلسكان مازال الرلموع  .٘
  ٜ٘ٔ العامة سطةادلتو درسة ادلسكان إمتام الرلموع  .ٙ
  ٗٗ  العامة يةسكان مازال ادلدرسة الثانو الرلموع  .ٚ
  ٛٚٔ يةادلدرسة الثانو سكان إمتام الرلموع  .ٛ
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  ٔ ةواحد دبلومسكان إمتام مرحلة الرلموع  .ٜ
 ٘ سكان إمتام مرحلة دبلوم اثنيةالرلموع  .ٓٔ
 ٔ سكان مازال مرحلة دبلوم اثلثةالرلموع  .ٔٔ
 ٓٔ سكان إمتام مرحلة دبلوم الرلموع  .ٕٔ
 ٚٗ  ابكالوريوس سكان مازال مرحلةالرلموع  .ٖٔ
 ٛٛ سكان إمتام مرحلة ابكالوريوسالرلموع  .ٗٔ
 ٗ سكان مازال مرحلة ادلاجستَتالرلموع  .٘ٔ
 ٕ سكان إمتام مرحلة ادلاجستَت الرلموع  .ٙٔ

على أن معظم اجملتمع يف ىذا اجلدوال يدل 
)ادلدرسة  سنة ال يتم مرحلة التعليم ستةكار قرية سوجن
 (. مع أن معظمهم انتهائىالعامة احلكومية اإلبتدائية

التعليم فذلك ال ينفع ذلم. ألن أكثرىم ال يعلمون ما 
يف قرية  وجدوا من العلوم. الوسائل ادلدرسة ادلوجودة

التعليم. وكذلك  ا درجةعإرتفا كار تكون سببسوجن
إرتفاعها. ومن قتصادية وأفكار اجملتمع ىي سبب اإل

 الوسائل ادلدارس فيها تتكون من ادلدرسة اإلبتدائية
، العامة احلكومية ، وادلدرسة ادلتوسطةةالعامة احلكومي

. وىذا دليل على أن الثانوية العامة احلكوميةوادلدرسة 
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الوسائل ادلدارس فيها كاملة. ولكن كثَتة الوسائل 
  ادلدارس ال تستطيع زايدة ادلهارة البشرية فيها.  

. ةكار غَت كاملوعدد ادلدرسة يف قرية سوجن
فال إىل مرحلة رحلة روضة األطفقط تتكون من ادل

عدد من ادلرحلة رلموع . احلكومية بتدائية العامةاإل
، ومرحلة روضة األطفال ناثنتاعددىا لعب األطفال 

 بتدائية العامةإلاعددىا واحدة، ومرحلة مدرسة 
 .عددىا واحدة احلكومية

 تقسيم والية القرية  -د

 ستيطانإلا ةمنطقىو  كارإن قرية سوجن
. لدي عدد والية، و مربعحكتارات مًت  ٗٙٗ،ٖٔ

 التقسيم كما يلي:

  ٘ٓ رسم بيان

 واليةتقسيم ال
 RT RW فرعيةالقرية  قرية السم ا رقمال

 ٖ ٘ ٖ كارسوجن .ٔ
 قتصاديةاإل ةالح -٘
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يف قرية  ةسر ألا اءسئموع ر اجمل منقتصادية اإل ادلعيشة ةدرج
ريبا كما تق مليون روبية ٓٓٓ.٘ٚٛ.٘ٔعلى العقل  كارسوجن

كتب رئيس القرية. ادل يف لقريةا نبذة عن تقريرال تنسيق يفوجد 
وىي  العمل، والكسب من اجملتمع فيها ينقسم إىل عدة أنواع

، جنارو اء، البنو ، زراعيةالرواد التجارة درس، و ادلو  التجارة،و الزراعة، 
 .حتتو جملتمع كما يف اجلدوال. وأما تفاصيل األعمال اشغالو 

  ٙٓرسم بيان 
 وعددىا يف بعض القطاععمل اجملتمع 

 اجملموع الزراعةقطاع 
 ٜٙ٘ فالحال

 ٕٓ ىزراعالعامل 
 اجملموع حرف ادلنزليةقطاع صناعي الصغَت و 

 ٘ٔ  اءبنال
 ٔ يلمانال

 ٗ اتياخل
 ٓٔ  ارنجال

 اجملموع قطاع التجارية
 ٜ  اءزراعية، بنالرواد التجارة 
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 ٓٔ  اخلدمات التجارية ةعمال الزراعي
 اجملموع اخلدماتقطاع 

 ٖ٘ موظف احلكومية
 ٔ يشاجل
 ٔ  شرطيال
 ٖ قابلةال
 ٘ ةمرضادل

 ٕ ةصوصياخلزلاضر 
 ٖٓ درس ادل

 ٖ من موظف احلكومية متقاعد
 ٕ سائقال

 ٙ ليس ىناك العمل 

كما وال جند أن عدد البطالة مرتفعة.  إىل البيان يف اجلد ىر لو ن
ال يعمل ديكن أكثر من البياانت األخرى أن اجملتمع الذي  بُت

سنة،  ٓٗسنة إىل  ٕٓمن عمر  اريبا. وىم كانو شخصا تق ٓٓٔ
 سنة. ٓٗأو ديكن فوق عمر 

 نحالة الدي -ٙ
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 مجيع مٜٕٔٓبريل سنة إن عدد السكان حىت شهر أ
الرجال والنساء، أما عدد شخصا. والعدد يتكون من  ٜٖ٘ٔ

. والسكان اشخص ٘ٚٛوعدد النساء  اشخص ٗٙٙالرجال 
والية ية، كار الشرقة سوجنواليأي  والايتالثالثة ينتشر يف 

كار الغربية. أما أكثر السكان فيها سوجنوالية كار الوسط، سوجن
أخرى يف ىذه القرية. ون دين اإلسالم وال يوجد أداين يعتنق

بسبب يعمل خارج  %(،٘ٛعدد ادلسلمُت يف القرية )موجود 
د، يدرس خارج اجلزيرة. قصد ادلسلمُت البالالقرية، ويعمل خارج 

يف بناء تلك اجلمعية ىو دلكان اإلجتماع وادلشاورة يف أي األمور. 
عدد مجعية ادلسلمُت فيها مجعيتان. مجعية هنضة العالماء ومجعية 

 ، بسببسكينةليس ابلأحياان  امدية. ادلسلمون فيها يعيشون
يف العداوة  النزاعمعية أحياان عجعلهم على اجل عن الفهم فالختإ

ولو كان لدي اإلختالف بينهم  والتفريق. وأحياان بعضهم حيًتمون
 .مثل يف العبادة، وادلعاملة، وغَت ذلك

 نعملية الدي -ٚ
كار السابق أن يف قرية سوجن قرينة كما عرض الباحث يف
يعتنقون مجعية هنضة  ،اجلمعية دمحمية مجعية هنضة العلماء أكثر من

يل جدا. ولكل مجعية عمليات قل دمحمية%، واجلمعية ٜٚالعلماء 
 . دينيةال
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 حالة الًتبية -ٛ
عة يف كل مرتف يةاجملتمع غَت الدين اإلسالم إن حالة الًتبية

وىم يريدون  قليل. اجملتمع على الدين اإلسالمي سنة، أما تربية
 الذي المل علدي ألبناءىم يريدون معدل  اآلابء ألن علوم العامة

  .ةيدين اإلسالمال بعلم تعلقي
، من ىنا قليل ةتمع على علم الدين اإلسالميىتمام اجملإن ا

راءة القرآن، باوا بتعلم قعلم من ادلدينة مادل ونرى عندما يدع
إىل اجلامعة الذي  ةن اإلسالميإىل أبنائهم بتعلم الدي ودعوعندما ي

اك ىن عامة، التعليم، ولكنهم خيتارون إىل اجلامعة رلاان عن الدفاع
 . دفاع التعليم فيها ولو كان دفعا غالية

رحلة روضة األطفال إىل ادل  تلك القرية يعٌتوادلدرسة يف
  .احلكومية بتدائية العامةإلمرحلة ا

 الفصل الثاين: عرض البياانت 
 ن البحثمكايف  عرض البياانت واملالحظة   -أ

 البحث منهجالبحث الكيفي.  منهج يستخدم ذا البحثى
احلاالت يف ادليدان  دراسةبستخدم ي الذي نهجادلىو  الكيفي

، حيث يكون الباحث كأداة وادلبحوث علي للبحث على أحوال
 حتليل البياانتو ، ركبادل بطريقة تكونمجع البياانت طريقة و سية، أسا

 عٌتادلد على يكأت يؤكد أكثر ، ونتائج البحث الكيفياستقرائية بصفة
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ولذلك سيعرض الباحث البياانت  .نتائج العامةفضال عن ال
 دلقابلةاب القيام عندكما وجدمها ىذا البحث العلمي  يف والتقريرات 
اليت حصل عليهما الباحث والتقريرات  البياانت تلك مث وادلالحظة.

 .والدراسة لبحثاب مالقيا لباحث بعدا هماللّ حي سوف
 قُتن ادلطلِّ ع البياانتعن حث يقوم ابدلالحظة ليبحث ن الباإ

. مث بعد القرية قسم اخلدمات إدارةموظف من  ابدلساعدة قاتوادلطل  
 هممع دلقابلةاب ، وقاموادلطلقات ادلطلقُت بعض الباحث راختاذلك 

أبسباب  الواضحة اليت تتعلقصحيحة و ال تبياانل على الو حصلل
ل الباحث بعض أسقد حيث ، ذلكوآاثره عند اجملتمع بعد  همفراق

 . وادلطلقات ُتادلطلق األسئلة إىل ىؤالء
ذلك ادلوظف  اىاأعط من تلك البياانت اليتالباحث  استفاد

بعض قابلة مع نتائج ادل ابدلالحظة، والبياانت من الباحث قيامند ع
البياانت  تلكالعلمي؛ ألن  البحثىذا كتابة ل وادلطلقات ادلطلقُت

ة ىذا البحث العلمي مبا يتعلق يف كتاب الباحث ساعدنتائج ادلقابلة تو 
أسباب الطالق وآاثره عند ىو و  ،الباحث ومدلوضوع الذي قدّ اب

الباحث أن يعرف أسباب كي يستطيع . اجملتمع يف قرية سوجنكار
  طالقهم عند اجملتمع.عن وآاثره  الطالق

 أماء ادلطلقُتفيما يلي عرض الباحث البياانت عن 
يف قرية سوجنكار منطقة مويو الشمالية مدينة سومباوا  وادلطلقات
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الذين استطاع  وادلطلقات أماء ادلطلقُت، و والية نوسا تينجارا الغربية
 :وذلك كلو على اجلدول التايل ،الباحث القيام ابدلقابلة معهم

 يف قرية سوجنكار وادلطلقات ادلطلقُتأماء القسم األول عن  -ٔ
   ٚٓبيان رسم 

مويو الشمالية  يف قرية سوجنكار منطقة وادلطقات بياانت ادلطلقُت
 مدينة سومباوا والية نوسا تينجارا الغربية

 يف قرية سوجنكار قاتوادلطلّ  نادلطّلقو 
يف قرية  نادلطلقو  الرقم

كار الفرعية سوجن
 ةالشرقي

 نو ادلطلق
يف قرية  قاتوادلطلّ 

الفرعية سوجنكار 
 وسطال

 قاتوادلطلّ  نو ادلطلق
يف قرية الفرعية 

 الغربية سوجنكار

  حاج زينال مر هللاأ  ةني  بُ   سيماأ. ك . ٔ
  جأمتاجا أوندن يأرد برىان الدين إبراىيم  مشاهالع .ٕ
  فطراينيت  نىتاديسمي  أريسفان وينرات .ٖ
  جواىَت  إرين  فوزان .ٗ
  رنييتو م  مُتأ ىداييت  مترين حسٍتدمحم  .٘
  انئم الدين مصطفى  إروانشاه  كاويراين  يرام .ٙ
 سومييت  ليليس سورايين  .ٚ
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   تيتُت سومرين  . ٛ
ىم سكان القرية سوجنكار الذين  تلك األماءإن أصحاب 

من  الرميةرسالة الكما ورد يف   ،قد وقع عندىم الطالق أو الفراق
  .  ٕيف قرية سوجنكار ةسكانيالالبياانت  استنيد علىادلكتب أو 

اليت استطاع الباحث القيام  األماء عن بياانت القسم الثاين -ٕ
 ابدلقابلة معها.

  ٛٓرسم بيان 
رقم عدد  االسم  رقمال

السكان يف 
 بطاقة الشخصية

 العنوان العمر العمل

ٕٖٕٕٓٗٓ٘ مشاهعال . ٔ
ٖٓٛٚٓٓٓٔ 

ادلوظف يف 
 يةإدارة القر 

كار سوجن ٙٗ
 الشرقية

تيتُت  . ٕ
  سومرين

ٕٖٜ٘ٓٔٙٔ
ٓٚٛٚٓٓٓٔ 

كار سوجن ٕٖ ةاتجر 
 الوسط

ٖٕٕ٘ٔٗٓ٘ سومييت . ٖ
ٕٔٔٔٓٓٓٔ 

كار سوجن ٕٗ ةفالح
 الغربية

                                                             
 .املكتب رئيس القرية البياانت مأخوذة من  ٕ
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م هتلك األماء اليت استطاعة الباحث قيام ابدلقابلة مع
أسباب طالقهم وآاثره عند اجملتمع عن للحصول على البياانت 

 سوجنكار.يف قرية 
  . اتملطلَّقوا نياملطلق بعض قابلة معامل -ب

من بعض ادلستخلصة ت لبياانا الباحث يعرض يف ىذه النقطة
ىذا وضوع تعلق مباليت ت ة معهمدلقابلاب قيامقات عند الوادلطلّ ادلطلقُت 

 فيما يلي:وىي ، البحث العلمي
 مشاه عال -ٔ

، مع ةواحد زوجيت مرة تطلقنٍت إأخي،  اي احة أقولبصر 
 كمة، ألنا لمحلسبع عشرة مرة  بعد باوامو قرار اكمة الدينية س

قد يكون بسبب وجود و ي، ضرور سبب  مل يكن على ذا الطالقى
، نافرقتريد أن ت ة اليتأسرة الزوجة السابقثالثة من الطراف األ

 يف يوم من األايم القصة ىي: .مٕٕٔٓيف السنة  تهاوطلق
مع أسرهتا  سكنتأهنا تريد أن  جةحب أخذت أسرة الزوجة امرأيت

يت آأن أبو الزوجة ٍت م شهر طلباأل، مث بعد عدة قصَتة دةدل
نٍت أل ؛الطلبأن أقوم هبذا  عأستط مل زوجيت، ولكٍّت  قابلةدل

أيضا  أنٍت مشغول وجبانب ذلك ل يف ادلكتب،اعمألاب مشغول
 الثاينبٍت حينذاك ا سيماالو ألطفال، اب الرعايةشؤون البيت و ب

يف ثنُت االالطفلُت  أرّب أنٍت  -ايأخي–أتمل ت، سنوا أربع هعمر 
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 تنامسؤولي فهي تصبححضانة األطفال، مسألة  ويف .وقت واحد
لألطفال، ولو كان األطفال  نعطي النفقة -أان وزوجيت–، حنن مًعا

وأما يف  .لألطفالدائما اتن موجود بةالشفقة وا .معي سكنوني
فهي يل على اإلطالق ألهنا من  مسألة ملكية األموال ادلشًتكة، 

الزوجة من األسرة  صلة الرحم معلة سأموأما يف . تركة والديّ 
حىت ىذا اليوم روابط العالقة بيننا تكون  -احلمد -السابقة، 

 الزوجة السابقة الديّ و  أان أزور -احلمد -، أحسن وأفضل
ىذه األمور . وآاثر وىم يرّحبونٍت ترحيًبا جيًدا ،األسرةمجيع أفراد و 

واالىتمام ، نيشعرون ابحلز ىم حيث جملتمع، تظهر يف ا السابقة
 .ٖأكثرىم ديلك العالقة األسرية مع أسريت ، ألنالبالغ

  تيتُت سومرين -ٕ 
 بيتون غَت متنعم مع الزوجة يف السبب ىو أن الزوج يك

الذي ال يلبس  بيتخارج ال مرأةإمثل كليست مجيلة،   عةن طلأل
ابدلرأة  الطن خيادلالبس كما أيمر يف شريعة اإلسالم، والزوج خيتار أ

، خيانة الزوجة يفعل أو يزىن ابدلرأة األخرى آخره أمجال مٍت، ويف
معي، ولكن  سكنييد أن ي الصغَت يبكي ابستمرار ير طفلو 

لسنة ألفُت طالقي يف ا أان طلقتو، آخرهلو، ويف  تأذنيس زوجي ال
 ضانة األطفال، إذا كان األطفال مازال صياحلسألة ادلأما مثانية. 

                                                             
 .   ٜٕٔٓدمبَت  ٙٔ سوجنكار،، مقابلةعالمشاه،   ٖ
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 حثبشب، أحيان ياللكن بعد رعايتو ىي األم، و مكان  فطبعا
يزال أن  كبَتة أنو مل وأاألطفال، إما صغَتة والده، ولكن أكثر 

 إثنُتقسم إىل ي، يف اكمة معاادللكية  سألةادلمع أمو.  سكني
ودة لتكون ليس ىناك جموجودة، وإذا كانت غَت مو ا كانت إذ

مقسمو. وقد يكون ليس ىناك عالقة احلسنة، ألنو ينفق أطفالو 
، نتيجتو يكون شقاق، ستنقطع عالقتو. توبسرا أو خياف مٍت زوج

آاثره من ىذا الطالق ىو الطفل الذي يعيش مع والده جيب أن 
ملة سيئة، إذا كان يقبل معاملة زوجة أبيو إما معاملة جيدة أو معا

آاثره يف اجملتمع يعٌت أن تكون مادة الغيبة مع اجملتمع يف بيئة إما 
تمع خرجت أقوال سيئة لرجل وادلرأة، كل ما يعرب بو اجملعيب ا

  .ٗوضربت العاصفة من بعضها بعضا
 سومييت -ٖ

، لكنو فورايطلقٍت  مكان بعيد، وال منطلقٍت مع زوجي 
 ،نو طلقٍتأ، قال ىذا الزوج يف تلك الوقت يةوالاتصل رئيس ال

لكنهم يفعلون أي ، ما نفعل شقاقة زوجالزوج العندما حنن ربط 
كان لك الوقت  ت، ويف أان مع زوجي افارقليجعلنا  ةقيطر شيء 
 ةأمر إة مع عالق ىناك كانوديكن زوجي  ، اندونيسيإ ملاعزوجي 
طالقي ، البالد خارج عملي ما واضحة حيندون خربب، ألنو أخرى

                                                             
 . ٜٕٔٓدمبَت  ٕٙ سوجنكار، ،مقابلة، تيتُت سومرين  ٗ
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ة ضانحلاسبة ما ابلنأ  .ٕٙٔٓأغسطس  ٜٔيوم اجلمعة يف يف 
 يولد لك الوقت كانت، يف ولدي يسكن معيكان   األطفال

 ىو خياف أن ،معي سكنن يأيريد  ىو سنوات، أربعة عمره
، سنوات سبعةحتت  عمرالولد  ،يف العادةن أل ،مع والده سكني

، وقد طالبت ادللكية معا ةلسأادل .أمومع أحسن أن يسكن 
ليس لدي  ٍتأن، وقال يل يعطيٍت أن يريد ، لكنو الزوجي السابقل

 يعمل نتيجة من راتب ذلك ادلالحق يف ادللكية معا، ولكن 
، موجودة زالما صالة الرحم عالقة الذي نعيش فيو. بيتلشراء ال
 الغيبة مع ةمادتكون  عادتو. كما نعلم يف اجملتمع، اثرهفقط األ

 .٘اجلَتان
 حتليل البياانتالفصل الثالث: 
 م ابلبحثياقال عند ةقابلدلاب حيلل نتائجو  يعرض أن الباحثأراد 

، يف ىذا البحث العلمي مبا يتعلق عن ادلوضوع كاريف قرية سوجن والدراسة
  منها:

 كارقرية سوجن يف اجملتمع عند ب الطالقاسبأ   -أ
مجع البياانت  بطرق والدراسة لبحثاب الباحث قام أن بعد

أسباب وجد الباحث عدة  .، والتوثيقوادلقابلة ابدلالحظة، وىي
 : منها ،كارسوجنالطالق يف قرية 

                                                             
 .   ٜٕٔٓدمبَت  ٕٙ سوجنكار،، مقابلة، سومييت  ٘
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 .األخالق السيئة -ٔ
 .تدخل اجلهة الثالثة من أسرة كٍل من الزوجُت -ٕ
 .إندونيسيا رجاخ أحد الطرفُت ترك اآلخر ليكون عامل -ٖ
  .قتصاديةاإل -ٗ

الذين  كارقرية سوجن يف اجملتمع عند ب الطالقاسبأ عدة تلك
 األدلةو  البيان يعرض أن الباحث دراأ .وادلطلقات للمطلقُت يكابدون

 الذي أخذ ادلراجع من بعض عن  ادلسائل كما ادلذكور يف السابقة
 فيما يلي:  ،ب الطالقاسبأتعلق عن اليت ت خراآلكتب الفقو أو كتب 

 البيان من ادلسألة األخالقية -ٔ)
الزوج للزوجة وعكسو ال جيوز أن جيعلهم حيرم ما حب 

أحل هللا وحيل ما حرم هللا. فال جيوز أن تفعل الذنوب وادلعاصى 
. وبخ هللا الني دمحم صلى ٙهنم يريد أن حيصل رضا من أزواجهمأل

َتِغى  هللا عليو وسلم، قال: ﴿أَيَي  َها الن ِيُّ ملَ حُتَّرُِم َمآ َأَحل  هللُا َلَك تَ ب ْ
َمْرَضاَت أَْزَواِجَك َوهللاُ َغُفْوٌر ر ِحْيٌم؛ َقْد فَ َرَض هللاُ َلُكْم حتَِل َة أدَْيَاِنُكْم 

  .َٚوُىَو اْلَعِلْيُم احلَِْكْيُم﴾َوهللاُ َمْوالَُكْم 
ىنا حذر هللا الرجال أن ال يكون تشهَتيُت مع النساء، 

بحانو والنساء أن ال يكون تشهَتيُت مع الرجال. وقال هللا س
وتعاىل: ﴿أَيَي َُّها ال ِذْيَن ءَاَمُنوْا ِإن  ِمْن أَْزَواِجُكْم َوَأْواَلدُِكْم َعُدوًّا ل ُكْم 

                                                             
 6 Jawwas, Keluarga Sakinah, 194.  

  .ٕ – ٔسورة التحرًن اآلية   ٚ
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َآ  فَاْحَذُرْوُىْم َوِإْن تَ ْعُفوْا َوَتْصَفُحوْا َوتَ ْغِفُروْا َفِإن  هللَا َغُفْوٌر ر ِحْيٌم؛ ِإَّن 
َنٌة وَ   . ِٛعْنَدُه َأْجٌر َعِظْيٌم﴾ هللاُ أَْمَواُلُكْم َوأَْواَلدُُكْم ِفت ْ

. مث إذا وعد تطهَت كل تطهَت الروح سيجلب لو اخلَت
الروح أصلو من خالقها، واخلسارة وىي احلماقة ال حياول أن 
يغَته. اي الزوج والزوجة، إن غض البصر من الذي ما حرم هللا 
ديكن حتصل على تطهَت الروح. من ال يغض بصره لشيء ما حرم 

يفقد قناعة إىل شيء إعطى من هللا، يعٌت الزوج أو هللا، فهو 
الزوجة. وىذا أتثَتا كبَتا على نزعة لألزواج، الزوج أو الزوجة، 

. وقال هللا سبحانو ٜاحنسره فرحة عندما خيالط ويقارب معها
ْوَجُهْم وتعاىل: ﴿ُقْل لِّْلُمْؤِمِنُْتَ يَ ُغضُّوْا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوحَيَْفظُوْا فُ رُ 

 . َٓٔك أَزَْكى ذَلُْم﴾َذلِ 
قال سيد قطب عن غض البصر: ىو األدب الروح واجلهد 
للسيطرة على الرغبة يف ادلعرفة اجلمال واجلمال على الوجو 
واجلسم، يغلق النافذة األوىل من الفتنة والضاللة، واجلهد مباشرة 
لتحصُت نفسك من السهام السامة. وقال إبراىيم بن أضم 

الذي شهى بصره، فندامتو سيكون ه(: من ٕٙٔ)ادلتوىف. 
  طويال.

                                                             
  .٘ٔ – ٗٔسورة التغابن اآلية   ٛ

 9 Al-Qar’awi, Suami Istri Dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia, 146.    
  . ٖٓسورة النور اآلية   ٓٔ
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 ادلسؤولية البيان من ادلسألة ترك -ٕ)
اتفق العلماء على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها 
والتفق أيضا على أنو إذا أعسر ابلنفقة ورضيت ادلرأة ابدلقام معو 

. واختلفوا فيما إذا أعسر ومل ما دامت راضية ال تطليق وال فسخ
 .ٔٔابدلقام معو من أجل ذلك على أقوالترض ادلرأة 

فريق تإىل أن للزوجة حق طلب الفذىب مجهور العلماء 
وإن للقاضى أن يفرق بينهما على اختالف يف نوع ىذه الفرقة 
طالق أم فسخ ويف وقت التفريق أيعجل أم يؤجل أايما أو شرا أو 
سنة وحكى أصل ىذا ادلذىب عن على وعمر وأىب ىريرة وغَتىم 

ىب مالك والشافعى وأمحد يف ظاىر الرواية عنو. وذىب وىو مذ
الرجل ببعض نفقة زوحتو قضى  أعسر إذا أبو دمحم بن حزم إىل أنو
مما أن نفقتو  ءابلكل مل يقض عليو بشي عليو مبا قدر ولة أعسر

على نفسها مدة عسره. مث إنو ال حيل للزوجة أن متنع نفسها من 
. إَّنا ذلا أن تنتصف من مالو إن زوجها دلنعو النفقة عنها بغَت عذر

وجدتو مبقدار حقها بل ذىب إىل أن الزوجة إذا كانت موسرة 
 جيب عليها أن تنفق على زوجها إذا كان معسرا.

إذا كانت قد تزوجتو وىي عادلة  وذىب ابن القيم إىل أنو
ة عساره أو كان حال الزوج موسرا مث أعسر ال متلك طلب الفرقإب

                                                             
 .   ٜٛ ،مقارنة املذاهب يف الفقه  ٔٔ
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إذا كان قد غَتىا عند الزواج أبنو موسر مث تبُت ذلا التُت أما احل يف
 إعساره فإنو يكون ذلا حق الفسخ.

ٍف استدل اجلمهور ابلكتاب فقولو تعاىل: ﴿فَِاْمَساٌك مبَْعُروْ 
. وجو الداللة ىذه اآلية أن هللا أمران ٕٔاَْو َتْسرِْيٌح ابِِْحَساٍن﴾

ادلصَت إىل فيجب  .ابإلمساك ابدلعروف وىو ال أيتى مع اإلعسار
 وذلك ابلتفريق. ،التسريح ابإلحسان

 كارقرية سوجن يف عند اجملتمع الطالق آاثر -ب

مجع البياانت  بطرق والدراسة لبحثاببعد أن قام الباحث 
الطالق  آاثربلة، والتوثيق. وجد الباحث عدة ابدلالحظة، وادلقاوىي 

  يف قرية سوجنكار، منها:
    . ادلطلقُت دوالأعن  اجملتمع يف البالغ االىتمام أنو يؤدي إىل -ٔ
  .اجملتمع عند الغيبة موضوعأنو يصبح  -ٕ

عند اجملتمع يف قرية سوجنكار. أراد  آاثر الطالقتلك عدة 
 السابقيف  ةادلسائل ادلذكور  واألدلة عن تالباحث أن يعرض البياان

اليت  ىخر كتب األالمن بعض كتب الفقو أو  هاراجعكانت م  يتال
  فيما يلي:وىي الطالق، آباثر تتعلق 

 إىل الولد الطالق آاثر البيان -ٔ)

                                                             
 . ٜٕٕسورة البقرة اآلية   ٕٔ
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ل عن ذلك فقد قال اعلم أيها الوالد الكرًن أنك مسؤو و  
كفى ابدلرء إمثا أن حيبس عمن ديلك »ملسو هيلع هللا ىلص يف صحيح مسلم: 

فاق على األوالد يتفاوت حبسب سنهم وأحواذلم واإل. ٖٔ«قوتو
الذي يف ادلرحلة اإلبتدائية ال يستوي مع الذي يف اجلامعة فالولد 

وكذلك فالولد الطائع الذي يشًتي من مصروفو كتبا دينية ليتفقو 
يف الدين أو يتصدق على اليتامى والفقراء ال يستوي مع الذي 

 . ٗٔيشًتي الدخان وأشرطة الغناء
إذا طلق  :٘ٓٔيف الباب الرابع عشر، احلضانة، الفصل 

 :٘ٔزوجتوالزوج 
فاحلضانة للولد الذي مل يبلغ الثاين عشر من عمره حق    )أ(

 ألمو.
ضانة للولد الذي بلغ التمييز مفوضة إىل الولد نفسو حلفا (ب)

 ر بُت والده وأمو كصاحب احلضانة.لالختيا
 فنفقات احلضانة مكلفة على والده.  (ج)

 :ٙٓٔ بع عشر، احلضانة، يف الفصلمث الباب الرا
جيب على الوالد أن يراعى أموال ولده الذي مل يكن ابلغا أو  (ٔ)

حتت احلماية ويطورىا. وال يباح حتويلها أو رىنها إال حلاجات 

                                                             
 . ٕٜٙ/ٕ ،ٜٜٙرقم احلديث ، صحيح مسلم  ٖٔ
 . ٖٛٛ ،الزواج اإلسالمي السعيد  ٗٔ
 . ٖٓ، مجع األحكام اإلسالمية إبندونيسيا  ٘ٔ
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ضرورية أي إذا احتاحت إليها أمهية الولد ومصاحلو أو لشيء 
 آخر ال ديكن عجنيبو.

عن اخلسارة نبتت من خطأ وامهال أتدية  والوالد مسؤول (ٕ)
 ( السابقة.ٔذكورة يف اآلية رقم )الواجبات ادل
ال يفهمون عن كيفية يراعون أوالدىم بعد  اجأكثر األزو 

نقلها حلضانة الطفل حىت  ابعضبعضها  ةزلاربالطالق، وبعضهم 
 حيث ما منإطفل  ة ذلكالحبيشعرون ابلقلق  تمعاجلَتان أو اجملو 

        ال وحنوىا.وادل ،التعليمو  ،التوجيو
 إىل اجملتمع  قالطال البيان آاثر -ٕ)

سرة األ أكثر يف ابلنسبة للمسلمُت، األخالق ىي ادلعيار
 نظرا دلسلم أو األمة.ا ةالثقاف يةوالواقع ادلوضوعية حالة درقيل مسلم

 يف شريعة حبيث إن كل جانب أمهيةشىء  يف األخالق اإلسالم
  كمارسول ملسو هيلع هللا ىلص بعثة إىل التكوين األخالق. يكون الدين دائما

ِإن َك وَ ﴿قال هللا سبحانو وتعاىل: . ٙٔليتمم األخالقيةو يعٌت قال
   .َٚٔلَعَلى ُخُلٍق َعِظْيٍم﴾

ألسرة. وبعبارة ل تعيُت مثالية أخالق األسرة اإلفراد ىي
أن ينظر إليها  يستطيع أخرى، سواء كانت األسرة مثالية أم ال،

                                                             
 16 Ridha, Rumus Produktivitas Keluarga Aktivis Dakwah, 138. 

 . ٗسورة القلم اآلية   ٚٔ
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من   أكثر توجد .دية. يف حديث رسول ملسو هيلع هللا ىلصافر يف األخالق اإل
 . أنفسو أو العالقة تصبح معيارا يف يةكلماتو أن األخالق الشخص

من ادلعلوم أن األمة اإلسالمية، ىي رلموع األسرة 
اإلسالمية ادلؤلفة من أفرادىا، فإذا تواصلت أفراد األسرة، حقيقة 
قائمة مبا أمر هللا، واقفة عند حدوده، عزيزة اجلانب، مهيبة صاحلة 
ألن خيلفها هللا يف األرض، وأىال ألن ديكن ذلا دينها الذي 
ارتضاه ذلا، وجعل ذلا السلطان، وينصرىا على من يكيد ذلا 
فكانت خَت أمة أخرجت للناس ما أمرت ابدلعروف، وهنت عن 

العادلة  . ومن ىنا يتضح لنا أيها ادلسلمون؛ احلكمة اإلذليةادلنكر
األرحام، واليؤدون ما وجب عليهم من  يف معاقبة الذين يقطعون

احلقوق ألسرهتم أو ألمتهم، وال يبالون مبا يًتتب عليو قطعها من 
الضرر العام أو اخلاص العائد على األمة أو األسرة، وهللا يوفق من 

 .ٛٔيشاء دلا يشاء، وىو احلكيم اخلبَت
صة، فالرحم العامة ىي: الرابطة والرحم نوعان؛ عامة وخا

سالمية اليت تربط مجيع أفراد ادلسلمُت، بعضهم ببعض دينية اإلال
طار األرض. وىذه الرابطة الدينية، ىي النعمة الكربى يف مجيع أق

اليت أنعم هللا تعاىل هبا على ادلسلمُت، حىت صاروا هبا إخوة كما 

                                                             
 . ٓٛ – ٜٚ ،أدب اإلسالم يف نظام األسرة   ٛٔ



30 
 

َا اْلمُ ﴿قال هللا سبحانو وتعاىل:  ، وكما قال: ٜٔ﴾ِمنُ ْوَن ِإْخَوةٌ ؤْ ِإَّن 
. وىذه الرحم العامة؛ جيب صلتها ٕٓ﴾ْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواانً فََأْصَبْحتُ ﴿

والتناصح، والعدل واإلنصاف، والقيام ابحلقوق الواجبة ابلتواد 
وادلصلحة، والدفاع عنها يف الغيب والشهادة جهد اإلستطاعة. 
واخلاصة ىي القرابة اليت تربط أفراد األسرة بعضهم ببعض،  

. وىذه الرحم اخلاصة عجب  صلتها كاألبوة، والعمومة، واخلؤولة
مبا توصل بو الرحم العامة، وتزيد عليها ابإلنفاق على األقارب، 

 ومزيد العناية بتفقد أحواذلم عند زالهتم.

                                                             
 . ٓٔسورة احلجرات اآلية   ٜٔ
 . ٖٓٔسورة آل عمران اآلية   ٕٓ


