 Oktoberfestﺟﺸﻦ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ

ﺑﻌﻀ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﺴﺨﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ اﻣﺎ وﻗﺘ ﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ  ،آﻧﺎه
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﻣ ﺷﻮد  ،ﯾ از ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  :ﺟﺸﻦ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ اﺳﺖ

 Oktoberfestﺟﺸﻦ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ
ﺟﺸﻦ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ  ،ﺟﺸﻦ آﺑﺠﻮﺧﻮری اﺳﺖ دو ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در آﺧﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و آﻏﺎز اﮐﺘﺒﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد.
اﮐﺘﺒﺮﻓﺴﺖ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آﺑﺠﻮ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺷﻮد .در ﺑﺮﺧ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﺷﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻦ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺰرﮔ در ﻧﺰدﯾ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻗﺮاردارد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﺮﻏﺰار ﺗﺮز« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺷﺶ آﺑﺠﻮﺳﺎزی
ﻣﻌﺮوف ﺑﺎوارﯾﺎ  ،ﭼﺎدرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ در آن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﺮﯾ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آﺑﺠﻮﺧﻮاری و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺑﻌﻀ از آﻣﺎر ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آﺑﺠﻮ در ﻃﻮل ﺟﺸﻦ اﮐﺘﺒﺮ در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻣﺼﺮف ﻣﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘ و ﺷﻬﺮ ﺑﺎزی در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ راﻫ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺸﻦ را ﺷﻬﺮدار ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن ﯾ ﺑﺸﻪ آﺑﺠﻮ آﻏﺎز ﻣﮐﻨﺪ.
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﭘﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺟﻠﻮی  ۶۳ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﻟﯿﻮانﻫﺎی آﺑﺠﻮ را ﮐﻪ ﺳﻮﻏﺎﺗ ﺑﺎ
ارزﺷ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .اداره ﺟﻤﻊآوری اﺟﻨﺎس ﮔﻤﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ  ۳۰۰ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ۲۰۰ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ۵۰ ،دورﺑﯿﻦ
ﻋﺎﺳ و  ۲ﺣﻠﻘﻪ ازدواج ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ اداره ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ

اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺨﺮه ﻣ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺟﺸﻦ  ،اﮐﺘﺒﺮﻓﺴﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد !!!!

?Warum findet das Oktoberfest im September statt
ﭼﺮا ﺟﺸﻦ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد؟

Die ersten Oktoberfeste fanden ab 1810 immer im Oktober statt
ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ از ﺳﺎل  ۱۸۱۰ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﺪﻧﺪ

Oft war das Wetter zu schlecht
اﻏﻠﺐ ﻫﻮا ﺧﯿﻠ ﺑﺪ ﺑﻮد

Deshalb fängt das Fest seit 1872 immer im September an. Aber der Name blieb
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ آن ﺟﺸﻦ از ﺳﺎل  ۱۸۷۲ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد  ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﻤﯿﻠ: 
ﺟﺸﻦ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﮐﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﻫﻮا
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯿﺮود ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم آﻧﺮا زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﯾ ﺳﻨﺖ و ﺟﺸﻦ ﻗﺪﯾﻤ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺮن آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم دﯾﺮ ﻧﺎم آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده اﻧﺪ وﻟ آﻧﺮا زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﻨﻨﺪ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺟﺸﻦ  Oktoberfestاز ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺗﺸﺮ ﻣﯿﺮدﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوز ِ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم دﯾﺮی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﭙﺎس از ﺧﺪا  Oktoberfestرا ﺟﺸﻦ ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ.

آﻣﻮزش راﯾﺎن زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ – ﻣﺮﺗﻀ ﻏﻼم ﻧﮋاد
ﻣﻨﺒﻊ de.alemani.de :

