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شاىصييى ىةزويج ثايتةختةكةى ئؤضمؤية، وآلتيَكة دةكةويَتة ىينضة دووزطةى    
، (1)دا ثاشايى دةضتووزييةئةضكةىدةىافيا لة كيصوةزى ئةوزوثا، ضيطتنى حوكه لة وآلتةكة

ياضايةكى دةزكسد بة ثيَكَيَياىى وةشازةتى دةزةوة، بةآلو  1995ثةزلةماىى ىةزويج لة ضالَى 
ثاشاى ضويد لةمةدا بةزةىطازى وةضتا، دواجاز طسذى لةىيَواٌ ٍةزدووال ثةيدا بوو، لة ئةجنامدا 

 .(2)ؤوةلةٍةماٌ ضاأل ىةزويج ضةزبةخؤيى خؤى زِاطةياىد و لة ضويد جياب
شماىةكةياٌ ضةز بة شماىة جةزمةىييةكاىى باكووزة، كة لةطةأل شماىة دزاوضيَيةكاىى      

دةوزوبةزى وةك ضويدى و داىينازكى بةشيَوةيةك لةيةك ىصيكً، دةتواىً ٍةتا زِادةيةك لةطةأل 
 .(3)يةكرت طفتوطؤ بكةٌ

لَداىيَكى بةزىامة بؤدازِيَرزاو لة لة ىةزويج دوو شماٌ ثيَطةى ضتاىدازدياٌ ٍةية، ئةطةزضى ٍةو    
ئازاداية بؤ ئةوةى ئةو دوو شماىة ئاويَتةى يةكرت بكةٌ و، شماىيَكى ضتاىدازدى يةكطستووياٌ 

ىةزويج دواى ضواز ضةدة لةذيَس دةضتى داىينازك ٍاتة دةزةوة، لةو كاتةدا  1814ٍةبيَت. لة ضالَى 
دا دةطةزِاٌ، ئةواٌ لةىيَو دزومشة ىةزوجيييةكاٌ بةدواى زِةطوزِيصةى فةزٍةىطى خؤياى

جياواشةكاىى ىاضيامةى ىةتةوةيى ىويَى خؤياٌ، طسىطى شؤزياٌ بة شماٌ دةدا، كؤشض بؤ 
شييدووكسدىةوةى شماىى ىةزوجيى ٍةزضةىد لةضةزدةمى ذيَسدةضتةيى داىينازكيض بةزدةوامبوو، 

 .(4)بةآلو ىةزوجيييةكاٌ فيَسببووٌ بة شماىى داىينازكى بيووضً
% قوتاخباىةكاىى ىةزويج ثيَى 83ضتاىدازدى يةكةو )بؤكنؤل(ى ثيَدةوتسآ، كة ىصيكةى لة     

دةخويَيً، تةىاىةت بؤ خويَيدىى باآل )ماضتةز، دكتؤزا( شماىى بؤكنؤل زِيَرةكةى لة ئةويرت شياتسة 
ازدى و، ئةو شماىة لة زِؤذٍةآلتى وآلت و لة بوازةكاىى ثيصةضاشى و باشزطاىى بةكازديَت، ضتاىد

% قوتابياٌ بةو شماىة واىة دةخويَيً، 17دووةو شماىى )ىييؤزشك(ى ثيَدةوتسيَت، كة تةىَا لة 
شؤزبةى ئةو قوتابياىةط، كة دةطةٌ بة خويَيدىى باآل، ئةوا شماىةكةياٌ بؤ )بؤكنؤل( دةطؤزٌِ، 

آلتةية، بؤية دةكسآ بطوتسيَت شماىى بؤكنؤل شماىيَكى ضتاىدازدى باآلدةضتى ذياىى طصتى ئةو و



ٍةزضى ىييؤزشكة، ئةوا بة شيَوةيةكى زِيَرةيى و لة بوازى ئةدةب و لة زِؤذئاواى وآلت و لة 
 .(5)دةزةوةى شازة طةوزةكاٌ بةكازديَت

لة ضةدةكاىى ىاوةزِاضتدا، ىةزويج شماىيَكى تايبةت بة خؤى ٍةبوو، كة بة ىةزوجيى كؤٌ ىاو     
ةتى ىةزويج لة ضةدةى ضوازدةٍةو، شماىةكةشى ضيرت دةبسيَت، بةآلو دواى كؤتايى ٍاتيى مةممةك

( 1814 – 1389لة بوازى ىووضييدا بةكاز ىةٍات، لةكاتى حوكنسِاىى كسدىى داىينازكى ـ ىةزوجيى )
ىةزويج لة داىينازك جيا  1814شماىى داىينازكى دةبيَتة شماىى ىووضني لة ىةزويج، لة ضالَى 

بةزدةواو دةبيَت، ئيرت لةو  1995يةك ثيَكدةٍيَيً تا ضالَى دةبيَتةوة، ثاشاٌ لةطةأل ضويَد يةكيَتي
ضالَة بةدواوة ىةزويج دةبيَتة وآلتيَكى ضةزبةخؤ و دةبيَتة وآلتيَكى خاوةٌ دةضتووز و ثةزلةماىى 
خؤى، كة ئةمةط ثيَويطتى بة شماىيَكى خؤى ٍةية، بؤ ئةوةى لة شماىى داىينازكى 

 .(6)دووزكةويَتةوة
ضةدةى ىؤشدةٍةو دوو مامؤضتاى قوتاخباىة، كة لة بوازى شماىياضيدا لة ىاوةزِاضتى     

شازةشابووٌ، دوو زِيَطا ضازةياٌ بؤ زِشطازبووٌ لةو طسفتة ثيَصيياش كسد، ئةو دوو شماىياضةط بة 
بووٌ. كيود  (7)(1896 – 1813( و ئيظاز ئاضيًَ )1895 – 1812ىاوةكاىى كيود كيودضيًَ )
ك بوو، قؤىاغ بة قؤىاغ بة ىووضييى داىينازكيدا ٍاتةوة، تا طةيصتة كيودضيًَ مامؤضتاى طوىديَ

ئةوةى ضتاىدازديَكى بةٍيَصى ىووضني و ئاخاوتيى دزوضتكسد، بةو واتايةى شماىى داىينازكى لة 
كتيَبى  1856زِيَطةى دةضتكازى كسدىةوة، شماىيَكى تاشةى ىةزوجيى ىلَ ضاشكسد، بؤية لة ضالَى 

ىووضى، ضةىد ضالَيَك دواتس فةزٍةىطيَكى وشةى ثةتى ىةزوجيى بؤ  زِيَصماىى ئةو شماىةى
جيَطستيةوةى شماىى بيَطاىة بآلوكسدةوة، بؤية ئةو شماىة لة ىيوةى دووةمى ضةدةى ىؤشدةٍةو 
شياتس ثةزةدةضيَيآ و شياتس زِةىطى ىةزوجيى وةزدةطسآ و لة شماىى داىينازكى دووز دةكةويَتةوة، 

ى زِيكطناىل )شماىى وآلت(ى ىلَ دةىسيَت، دواى ئةوة شماىةكة شياتس ىاوى شماى 1997لة ضالَى 
ئةو شماىة بة زِةمسى دةبيَتة )بؤكنؤل(، واتة )شماىى  1929ضاكطاشى تيَدا دةكسآ و لة ضالَى 

 .(8)كتيَب(
ئيظاز ئاضيًَ ضاكطاشيَكى تسى بوازى شماىياضى ىةزوجيى بوو، ئةميض مامؤضتاى طوىديَكى      

ئةو ثيَى وابوو شماىى زِةضةىى ىةزوجيى لة ىيَو شيَوةشازى طوىدىصييةكاىى زِؤذئاواى  ىةزويج بوو،
ىةزوجية، ئةو شماىةى كة ئةو ثةزةى ثيَدا، ئةدطاز و ثيَكَاتةى كؤمةلَيَك شيَوةشازى طوىدةكاىى 

 1873كتيَبى زِيَصماىى دةزكسد و لة ضالَى  1864ىةزوجيى لةخؤوةطستبوو، بؤية لة ضالَى 



، بؤية ئيظاز ئاضيًَ ئةو شماىةى بة الىدمسال ياٌ شماىى (9)طيَكى وشةيى بآلوكسدةوةفةزٍةى
 .(19)ىاوةكةى بة زِةمسى دةبيَتة شماىى ىييؤزشك 1925ىةتةوةيى ىاوبسد، دواتس لة ضالَى 

ئةو دوو شماىة ضتاىدازدة لة وآلت بآ كيَصة و طريوطسفت ىةبووٌ، بؤ منووىة لة ٍةىديَك     
ة بة شماىى ىييؤزشك دةخويَيً، كةضى ضةزضاوة و كتيَبى طسىط بةو شماىة لة قوتاخباىة ك

خؤياٌ، شماىى بؤكنؤل فيَسبً، ضوىكة كتيَبخاىةكاٌ ىادؤشىةوة، بؤية ىاضاز دةبً لةثاأل شماىةكةى 
%ى كتيَب بةو شماىة ىووضساوة، لة ٍةماٌ كاتيصدا شؤزبةى 83وةكو ثيَصرت ئاماذةماٌ بؤ كسد لة 

. بؤية اليةىطساىى شماىى (11)قوتابياٌ بؤ خويَيدىى شاىكؤ واش لة ىييؤزشك ديَيً و بؤكنؤل فيَسدةبً
ً، لةبةزاىبةزدا دةياىةوآ شماىةكةياٌ شياتس ىييؤزشك لة ىةزويج خؤياٌ بة كةمييةيةك دةشاى

 .(12)بايةخى ثيَبدزآ و لة ٍةموو بوازيَك بةكازبيَت
دةبآ ئةوةط بوتسيَت كة لة وآلتى ىةزويج ٍةزدوو شماىةكة بة ضتاىدازد ىاضساوة، ٍةز    

بسِيازيدا بؤ ٍةموو ئةو قوتابيياىةى كة لة  1997بؤيةشة ثةزلةماىى ىةزوجيى لة ضالَى 
خباىةكاىى ئامادةيى خويَيدٌ تةواو دةكةٌ و دةياىةوآ بضية شاىكؤ، دةبآ لة تاقيكسدىةوة بة قوتا

 .(13)ٍةزدوو شماٌ دةزبضً
كيودضيًَ و ئاضيًَ ٍةزدووكياٌ لةو كازةياىدا مةبةضتياٌ بوو وآلتةكةياٌ شماىى ىةتةوةيى    

اكطاشى ٍةىطاو بة ٍةىطاو بوو، ٍةبيَت و لةو ثيَياوةشدا ٍةولَى شؤزياىدا، كيودضيًَ بسِواى بة ض
 1886بةآلو ئةو زِيَباشةى كة )ئاضيًَ( طستييةبةز بة ئاشكسا زِاثةزِييى ثيَوة ديازبوو، بؤية لة ضالَى 

خووىل تايبةت بؤ مامؤضتاياٌ كسايةوة، ثاشاٌ لة كؤتايى ضةدةى ىؤشدةٍةو و ضةزةتاى ضةدةى 
زى لة بوازى شماىدا بيييوة، ضوىكة لةو وآلتةدا بيطتةو بةدواوة، حكومةتى ىةزويج زِؤلَيَكى كازيطة

شماىةواىى ثةيوةىدييةكى ىصيكى لةطةأل بابةتى ضياضى و فةزٍةىطى ٍةية، حكومةتى ىةزويج بة 
بةزاوزد لةطةأل وآلتاىى تس زِؤلَيَكى شياتسى طيَسِاوة بؤ ضازةضةزكسدىى كيَصةى ىيَواٌ بؤكنؤل و 

ةضةزةتاوة ٍةزدوو شماىى ثةضيدكسدووة و ثصتطريياٌ ىييؤزشك، لةطةأل ئةوةشدا حكومةت ٍةز ل
 .(14)ليَدةكات
( دةضتى بة ضاكطاشى شماٌ كسد، بؤ ئةوةى 1914 – 1859مؤلتكة مؤ ) 1997لة ضالَى      

يةكيَتى بؤ شماىى ىةزوجيى بطيَسِيَتةوة، بؤية ثيَصيياشى كسد ٍةزدوو شماٌ زِةضاو بكسيَت، بةجؤزيَك 
ويطتة وزدة وزدة لة يةك ىصيك بكسيَيةوة و شماىيَكى ٍاوبةشى ىووضني ٍةزدوو ضتاىدازدةكة ثيَ

، ئةو ثسِؤذةى شماىى (15)دزوضت بكسيَت بةىاوى )ضاميؤزشك(، واتة شماىى ىةزوجيى ٍاوبةط



ٍاوبةشى ىةزويج بؤ ماوةى ضةدةيةك لةاليةٌ شازةشاياىى شماٌ و ضييى زِؤشيبرياٌ و حكومةتى 
ى لةضةز دةكسا، بؤ ئةوةى ٍةز ضؤىيَك بيَت زِيَطا ضازةيةك بؤ ئةو ىةزوجيى شؤز بة طةزمى مصتومسِ

جووتطتاىدازديية بدؤشىةوة و ىةتةوةى ىةزوجيى لةو كيَصةية زِشطاز بكةٌ، ىةزوجييض وةك ٍةموو 
ىةتةوةكاىى ديكةى ئةوزوثا ببآ بة خاوةٌ يةك شماىى ضتاىدازدى ىووضني. بؤية لةثيَصدا ئةو 

زويج اليةىطريى شؤزى ٍةبوو، بةآلو دواتس ىازِةشايى شؤز دةبيَت، تا لة ضالَى ثالىة لةىيَو خةلَكى ىة
ثةزلةماىى ىةزوجيى بة زِةمسى زِايدةطةيةىيَت كة ثسِؤذةى )ضاميؤزشك( ضةزكةوتوو ىةبوو،  2992

بةشيَوةيةكى ضياضى واش لةو ثسِؤذةية دةٍيَيسيَت و ضيدى ىابيَتة جيَطةى باس، بةآلو لة ضالَى 
صيياشى ضاكطاشى كسدىى بؤكنؤل دةكسيَت، بؤية ئةو شماىة زِؤذ دواى زِؤذ لة ىةزويج ثيَ 2995

 .(16)بايةخى لة شيادبووىداية
كةواتة وةكو دةزدةكةويَت لة ىةزويج دوو شماىى ضتاىدازد ٍةية، ىةوةك دوو دياليَكتى     

كة ثيَصرت شماىى جياواش بً، بةو واتايةى شماىى بؤكنؤل لة بيةزِةتدا شماىى داىينازكيية، 
فةزماىسِةوا و دةضةآلتدازاىى وآلت بووة، كة لة ضةزدةميَكدا ىةزوجيياٌ داطريكسدبوو، 
لةبةزاىبةزيصدا خةلَك ىةياىتواىيوة ئةو شماىة ثصتطوآ خبةٌ. شماىةكةى تسيض شماىى ىييؤزشكة، 

 كة شماىيَكى بة زِةضةلةك ىةزوجييية و ٍى خةلَكى طوىد و خةلَكى زِةشوزِووتة.
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