آلباني يكي از فاسدترين كشورهاي جهان است .اين كشور از بين 176كشور از لحاظ فساد در رده صد و سيزدهم وهمرتبه با كشورهايي چون اتيوپي،
نيجروگواتماالاست.
در زمان حکومت كمونيستي 1700،مسجد 200،مدرسه دینی ويران شد .در تمام کشور جز یک مسجد که مسجدمرکزی شهر بود ،مسجد دیگری
باقینماندکهالبتهآنرانیزبهموزهتبدیلکردند.
نیرویکاراینکشوررایکمیلیونو۹۰هزارنفرتشکیلمیدهدکهالبته۳۵۲هزارمهاجرنیزدراینکشوربهعنواننیرویکارمشغولفعالیتهستند.
براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در این کشور۱۳درصد است ،اما برخی منابع تا ۳۰درصد هم گزارش کردهاند .یک چهارم جمعیت این کشور زیر خط
فقرزندگیمیکنند.

ترجمه:ميناشرفي|واحدهایدرسیکهبرایرشتههای
دانشــگاهی تدریس میشود همیشــه به درسهای پایه و
اختصاصی محدود نمیشود و دانشــجویان باید واحدهای
اختیاری هم در خالل تحصیالت آکادمیک خود پشــت سر
بگذارند .ایــن واحدهای اختیاری در بعضی از دانشــگاهها و
کالجهایسراسردنیابعضیاوقاتازجنبهخشکصرفادرسی
خارج میشود و به موضوعاتی جالب و گاه مسخره میپردازد؛
برای مثال با ظهور ستارهها در عرصههای مختلف دانشگاهها
واحدهایی را برای رفتارشناسی این افراد اختصاص میدهند
که با افول آنها طبعا از سیستم آموزشی حذف میشود؛ مثل
واحد درســی «لیدی گاگا» که با اوجگیری این خواننده در
دانشــگاه کالیفرنیا تدریس میشــد ،اما حاال رفتارشناسی
مایلی سایروس به واحد درسی دانشجویان آمریکایی اضافه
شده است .در این مطلب تعدادی از واحدهای عجیبی که در
دانشگاههایمختلفدنیاتدریسمیشودرابررسیمیکنیم:
«انگلستان :از هوگوارتز و هری :مطالعه فشرده هری پاتر
ازطریقجزایربریتانیا»:دانشگاهمرکزیمیشیگان(دانشکده
زبانومطالعاتخارجی)
در این واحد دانشــجویان کتابهای جی .کی .رولینگ را
میخوانند و برای  10روز به انگلســتان میروند تا مکانهای
تاریخیای را که داستانهای هری پاتر از آنها الهام گرفته شده
استازنزدیکببینند.قصرادینبرو،کتابخانهبودلیان،کلیسای
مسیح در دانشگاه آکسفورد و برج لندن ازجمله مکانهایی
استکهدانشجویاناینواحددرسیآنهارامطالعهمیکنند.
«تلفكردن وقت در اينترنت» :دانشــگاه پنسيلوانيا در
فيالدلفيا(.دانشكدهزبانانگليسي)
در اين واحد درســي نيازي به كتاب نيست و دانشجويان
فقط با لپتاپ و وايفاي سر وكار دارند .دانشجويان سر كالس
اين درس از طريق شبكههاي اجتماعي و چترومها با هم در
تعاملهستند.پروفسورگولداسميتدرمقالهايكهدرنشريه
نيويوركر چاپ شده ،آورده است« :نسل جديد بيش از نسل
گذشتهميخوانندومينويسند،اماخواندنونوشتنايننسل
خيلي متفاوت است .فوروارد كردن ،ريتوييت كردن و وبالگ
نوشتنهمميتواندجزييازادبياتباشد».
«كالس ســلفي» :دانشــگاه كالیفرنيــاي جنوبي در
لسآنجلس(دانشكدهنگارش)
اســم رســمي اين واحد در واقع «نگارش  :150نوشتن و
نقد كردن ،هويت و گوناگوني» اســت .در اين واحد درسي از
دانشجويان خواسته ميشود پنج سلفي از خود بگيرند و در
نوشتههاييبيانكنندچطورسلفيهايشانهويتآنهارابيان
ميكند؟
«يادگيري از يوتيوب» :كالج پتزر در كالرمونت كالیفرنيا
(دانشكدهمطالعاترسانهاي)
اين واحد درسي درسال  2007و بر پايه اينكه از يوتيوب
ميتوان چه مطالبي آموخت ،طراحي و وارد سيستم آموزشي
اين كالج شــد .در اين واحد درسي دانشــجويان ويدیوهاي
يوتيوب را ميبيننــد و در مورد آنهــا اظهارنظر ميكنند و
خودشــان هم بايد كليپهايي روي اين شــبكه بفرستند.
پروفسور آلكســاندرا جوهاس اين ســايت ويدیويي را يك
تلويزيونپستمدرنميداند.
«سياست بيانسه» :دانشگاه ايالتي نيوجرسي (دانشكده

تحقیقات نشان میدهد که
خستگی راننده یکی از عوامل
مؤثر در بیش از  ۲۰درصد
تصادفات جادهای و بیش از
یک چهارم تصادفات کشنده و
جدی است.

یکی از فاسدترین
کشورهای جهان

از هری پاتر فشرده
تا فیزیک جنگ ستارگان

محیطی)
دانشجویاندراینواحددرسیآثاردیکنز،تولستویوکانت
را میخوانند و سپس در تورهای راهپیمایی فلسفی و تاریخی
در پارکها ،موزهها و قبرســتانها شــرکت میکنند .هدف
این واحد آموزشی تمرکز روی تجربه کردن است .در دنیای
امروز که دنیای تلفنهای هوشمند است ،چنین واحدهای
درســیای موهبت محسوب میشــود .این واحد درسی در
دانشگاههاییدرفرانسهوآلمانهمتدریسمیشود.
«فیزیک جنگ ســتارگان» :دانشــگاه ســانتاکالرا در
سانتاکالرا(دانشکدهفیزیک)
در این واحد درســی در مورد فیزیک نیوتونی و انیشتینی،
مدلهایاستانداردفیزیکذراتوسفردرزمانبحثمیشود.
«جی زی و کانیه وســت» :دانشگاه میسوری در کلمبیا
(دانشکدهزبانانگلیسی)
ارتباط میان شعر و ترانههای رپ ازجمله مباحثی است که
دراینواحددرسیتدریسمیشود.
«خونآشام در ادبیات و سینما» :دانشگاه ویسکونسین
(دانشکدهزبانوادبیات)
محبوبیت این موجود افســانهای در میان مردم و رسانهها
بهقدری زیاد اســت که واحدی درســی برای رفتارشناسی
خونآشامهاوتاثیرشاندرادبیاتوسینماتدریسمیشود.
«الویش ،زبان ارباب حلقهها» :دانشــگاه ویسکونســین
(دانشکدهزبانوادبیات)
اینواحددرسیتوسطیکیاززبانشناسانبرتردنیاوکسی
که به سازندگان فیلم ارباب حلقهها مشاوره میداده ،تدریس

زمان معین به جایی روی آن حساب کرد.
-5مردم این کشــور الشــه حیوانات مرده را از سر در ســاختمانهای درحال
ساخت آویزان میکنند تا ارواح خبیثه را دورنگه دارند.
-6در این کشور آموزش ابتدایی و راهنمایی مجانی است.
۴۸۰ -7هــزار پناهنــده آلبانیایی در هنــگام جنگ کوزوو درســال  ۱۹۹۹به
کشورشان بازگشتند.
 -8در آلبانی اســتفاده از قایقهای موتوری ســریع ممنوع است ،چراکه از این
قایقها برای قاچاق انسان و مواد مخدر بهسواحل یونان و ایتالیا استفاده میشود.
 -9تا ســال  ۱۹۹۱برای جمعیت 3میلیونی آلبانی تنها ســههزار خودرو وجود
داشت .در آن زمان داشتن خودروی شخصیتحت قوانین کمونیستی غیرقانونی
بود .برند مرسدس محبوبترين برند خودرو در اين كشور است.
-10اگر میخواهید در تیرانا پایتخت آلبانی از خیابان رد شــوید خیلی مراقب
باشــید ،دورو برتان را به دقت نگاه کنید و ســپساز خیابان رد شوید .رد شدن از
خیابان در این کشور خودش هنر است.
-11گفته میشود پلیس آلبانی خیلی فاســد است .این مسأله را با جریمههای
بیدلیلی که در خیابان با آن مواجه میشوید ،بهراحتی خواهید فهمید.
-12آلبانیاییها خیلی بد رانندگی میکنند و به بدترين رانندگان دنيا مشــهور
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رئيسجمهوري كه
هرگز از خودپرداز استفاده نکرده

میشود .هرچند این زبان اصال کاربردی نیست ،اما کنجکاوی
طرفداراناینفیلمرابهخوبیبرطرفمیکند.
«تاثیر شــیطان :درک اینکه چگونه انسانهای خوب
به شــیطان بدل میشــوند» :دانشــگاه ( MITدانشکده
انسانشناسی)
بارهاشدهدرزندگیازخودپرسیدهایمچگونهفردیبیگناه
و پاک به جنایتکار و فردی پلید تبدیل میشود .در این واحد
درسیبهسواالتاینچنینیپاسخدادهمیشود.
«عروسهای آنالین سفارشــی» دانشگاه جانهاپکینز
(دانشکدهجامعهشناسی)
هرچند شــاید برای بســیاری پدیده عروسهای آنالین
سفارشی باورنکردنی باشــد ،اما این مسأله واقعا وجود دارد و
دانشجویان در این دانشگاه باپرســتیژ دالیل وجود چنین
مســألهای خصوصا در فیلیپین و کشورهای شــرق آسیا را
بررسیوتحلیلمیکنند.
«سيمپســونها و فلسفه» دانشــگاه بركلي (دانشكده
فلسفه)
شــايد كارتون سيمپســونها براي خيليهــا فقط يك
سرگرمي باشــد اما در اين واحد درسي فلسفهاي كه در اين
برنامهكارتونينهفتهاستبرايدانشجويانبيانميشود.
«علم ابرقهرمانان» دانشــگاه ارواين كاليفرنيا (دانشكده
علوم)
شايد عنوان اين واحد درسي بيشتر جنبه تفريحي و بازي
داشته باشد اما در اين واحد درســي از ابرقهرمانان بهعنوان
وسيلهايبرايآموزشفيزيكاستفادهميشود.

آلبانی؛ کشوری که بیشتر جمعیتش را صادر کرده است!
كوچكترين كشور منطقه بالكان كه مردمش عالقهاي به زندگي در محل
تولد خود ندارند ،آلباني است .ســرزمین آلبانی درسدههای پیش از میالد
بخشــی از ســرزمین پهناوری به نام ایلیریا بوده که نــام آن برگرفته از نام
تیره ایلیری از تیرههایهندواروپایی اســت که به مناطق شرق شبهجزیره
بالکان کوچ کرده بودند.نام بومی این کشور در زبان آلبانیاییها،اِشچی ِپری
(Shqipëria) است ولی بصورت بینالمللی این کشور با نام آلبانی شناخته
ميشــود .يكي از فقيرترين كشــورهاياروپا كه يك چهارم جمعيتش زير
خط فقر هســتند ،پس از فروپاشي كمونيسم كمكم ســعي دارد روي پاي
خود بايســتد .در اينجا بهجالب ترين حقايقي كه درباره آلباني وجود دارد
نگاهي ميکنیم:
 -1دولت آلبانــي تغيير و تحوالت بســياري به خود ديده اســت .دولت
اين كشور درســال  1912ازامپراتوري عثماني اعالماستقالل كرد .سپس
درسال  1939اين كشور توسط نيروهاي ايتاليايي اشغال شد .اندكي پس از
آن درسال  1944كمونيستها كنترل اين كشور را در دست گرفتند .براي
چند دهه بعد آلباني ابتدا با روسيه اعالم اتحاد كرد (تاسال  )1960و سپس
چينرا بهعنوان متحدش برگزيد (تاســال  .)1978سرانجام درسال 1991
آلباني بار ديگر اعالم استقالل كرد و دموكراســي در اينكشور برقرار شد .دولت
جديد براي از بين بردن مشــكالتي چون نرخ باالي بيكاري ،فســاد و تاسيسات
زيربنايي ناقص راهدشواري در پيش داشته و دارد.
 -2تعــداد آلبانیاییهایــی که در خــارج آلبانــی زندگی میکننــد ،بیش از
آلبانیاییهایی اســت که در این کشور زندگی میکنند.کشــورهایی مثل کوزوو،
مقدونیه ،مونته نگــرو ،یونان ،ترکیه ،ایتالیا ،آلمان ،ســوییس ،ســوئد و آمریکا
بیشترین تعدادمهاجران آلبانیایی را دارد .آلبانیاییها بهدلیل بیکاری و بهمنظور
بهبود شــرایط زندگی مهاجرت را به ماندن در كشورشانترجيح ميدهند .مرکز
اصلی آلبانیاییهای کاتولیک شــهر دیترویت در آمریکا اســت که از اوایل ســده
بیستم ،به تدریج شــاهدمهاجرت آلبانیاییها اســت .جمعیت آلبانی 2میلیون و
880هزار نفر و جمعیت پایتخت آن 421هزار نفر است.
 -3آیا میدانید چند آلبانیایی خارج از کشورشــان زندگی میکنند؟ جواب این
سوال  7تا ۱۰میلیون نفر است.
-4سیستم حملونقل در این کشور به تازگی درحال پیشرفت است .این کشور
فقط چهار فرودگاه و ۶۷۷کیلومتر خط ریلیدارد .آلبانی تنها ۱۸هزار کیلومتر راه
جادهای دارد که فقط 7هزار کیلومتر آن آسفالت شده است .اتوبوس در این کشور
فراوان است اما برنامه رفتوآمد آنها مشــخص نیست و نمیتوان برای رسیدن در
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یک چهره

با واحدهاي درسي عجيب دانشگاهي آشنا شوید

مطالعاتزنان)
در اين واحد درســي بيانســه بهعنوان يك فمنيســت
پيشرو و يك شــخصيت عجيب مطرح شــده و آهنگها و
موزيكويدیوهايش بررســي و نقد ميشــود .در كنار اينها،
تاريخچه فمنيســتهاي سياهپوســت در آمريكا تدريس
ميشــود .در واقع اين واحد درسي ميكوشــد بيان كند آيا
موزيكبيانسهميتواندبنيانگذارتغييراتاجتماعيدرميان
زنانسياهپوستشود؟
«جامعهشناسی مایلی ســایروس» :کالج اسکیدمور در
ساراتوگااسپرینگزنیویورک(دانشکدهجامعهشناسی)
این نوجوان خیلی زود به ستارهای در دنیای پاپ تبدیل شد،
اما رفتارهای عجیب و غریبش چه در عرصه خوانندگی و چه
درعرصهاجتماعیوفرهنگیباعثشدبهیکموردمطالعاتی
برای کارشناســان تبدیل شــود .تاثیرات رفتارهای مايلی
سایروس روی همســن و ساالنش ،دیدگاههای فمنیستها
در مورد او و آسیبشناسی رفتارهای او باعث ایجاد این واحد
درسیدرآمریکاشد.
«کالیفرنیا مــا اینجاییم؛ اورنج کانتی و خودشناســی
فرهنگی قرن بیستویکم آمریکا» :دانشگاه دوک در دورهام
(دانشکدهزبانانگلیسی)
در این واحد درسی نقش بیهمتای کالیفرنیا و مردم این
منطقه در تاریخ آمریکا بررســی میشــود .موزیک منطقه
و فرهنگ خاص این ایالت جنوبی در این واحد درســی برای
دانشجویانتدریسخواهدشد.
«هنر راه رفتن» :کالج مرکزی دنویل (دانشکده مطالعات
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چشمانداز

هستند .از وضع بد خیابانهای این کشــور اینمسأله کامال مشخص است،
آنها همچنین اعتقادی به بســتن کمربند ایمنی هم ندارند .اگر میخواهید
در سفر به این کشورخودرو کرایه کنید باید حسابی مراقب خودتان باشید.
 -13درسال  ۱۹۶۷آلبانی به نخســتین کشور بیدین و منکر خدا تبدیل
شد .این اتفاق در زمان دیکتاتوری انور خوجه در اینکشور رخ داد .عالوه بر
این ،تمام کتابهای دینی را نابود کردند و داشــتن اعتقادات ديني 20سال
حبس را براي افراد به همراهداشــت .اين در حالي اســت كه درحال حاضر
بيش از 58درصد مردم اين كشور را مسلمانان تشكيل ميدهند.
 -14گفته میشــود نزدیک بــه ۷۰۰هزار پناهــگاه زیرزمینی در دوران
رژیم کمونیستی در آلبانی ساخته شده است .هرچندامروزه اکثر آنها نابود
شدهاند ،اما هنوز تعدادی از این پناهگاههای زیرزمینی برای اثبات این ادعا
وجود دارد.
 -15ســقط جنین به دلیل جنسیت در آلبانی مســألهای شایع و معمول
است .در حقیقت بجز آلبانی تنها در یک کشــور دیگراین عمل غیرانسانی
انجام میشود.
-16در تیرانا پایتخت آلبانی رســتورانهای زنجیرهای مک دونالد شعبه
ندارد که در پایتختهای کشــورهای اروپایی اینپدیدهای نادر است .ارمنستان
و واتيــكان نیز ديگر مناطق اروپایی هســتند كه اين رســتوران زنجيرهاي در آن
شعبهاي ندارد.
 -17در آلبانی مردم عاشق پیادهروی عصرانه هستند .به همین دلیل عصرها در
بعضی از خیابانها در بعضی از شــهرهایاین کشور ،عبور و مرور خودروها ممنوع
میشود تا مردم در امنیت پیادهروی کنند.
 -18قهرمان ملي آلباني مادر ترزا است كه فرودگاه بينالمللي اين كشور هم به
خاطر او « ننه ترزا» نامگذاري شــدهاست .مادر ترزا در منطقهSkopje چشم به
جهان گشود ولي اين منطقه درحال حاضر در كشور مقدونيه قرار دارد.
 -19درســال  1995قانوني در آلباني به تصويب رسيد كه شهروندان بايد براي
چراغهاي راهنمايي و رانندگي در شهرشــانماليات بپردازند .اما ســاكنان شهر
« شــكودرا» به اين قانون اعتراض كردند و راهپيماييهــاي اعتراض آميزي راه
انداختند .امادليلشــان چه بود؟ چون شــكودرا اصال چراغ راهنمايي و رانندگي
ندارد .اين شهر يكي از قديميترين شــهرهاي اروپا و پنجمينشهر بزرگ آلباني
اســت كه يكي از جاذبههاي توريســتي اين كشــور به دلیل بناهاي تاريخياش
محسوب ميشود.
 -20اين كشور بزرگترين توليدكننده ماريجوانا در اروپا است.

دونالد ترامپ كانديداي حزب جمهوريخواه آمريكا كه
اين روزها به خاطر رســواييهاي اخالقياش بيش از هر
زماني بر سر زبانها افتاده ،مصمم است با شكست دادن
هيالري كلينتون نامزد حزب دموكرات ،جاي باراك اوباما
رادركاخ سفيدبگيرد.دراين مطلبناگفتههايي از زندگي
دونالد ترامپ كه شايد كمتر كســي آن را شنيده باشد،
ميآوريم:
 -1زماني كه كار ساخت برج ترامپ در نيويورك سال
 2001بهپايانرسيدبهبلندترينبرجمسكونيدنياتبديل
شد(.اينبرج90طبقهاست).
 -2ترامپ صاحب ملك «مار اِلگو» در پالم بيچ اســت
كه 70هزار مترمربع مساحت دارد .اين ملك در دهه 20
ميالدي توســط غول غالت آمريكا ماجــوري مري و در
ساخته شده .ساختمان اين قصر نزديك به 60اتاق خواب
دارد.
 -3ترامپ در خيابان مشــاهيرهاليوود يك ســتاره
دارد .اين ســتاره درســال  2007به نام او ثبت شــد .او
دوهزاروسيصدوبيستوهفتمينستارهايبودكهبهخاطر
تهيهكنندگي  The Apprenticeدر شبكه  NBCبه
اينافتخاردستيافت.
 -4دونالد ترامپ تاكنون ســه بار ازدواج كرده و از اين
ازدواجهايش پنج فرزند دارد .بارون  9ســاله از همســر
فعلياش مالني اســت .يك دختر از همسر دومش مارال
ماپلس دارد (تيفاني  21ســاله) و سه فرزند هم از همسر
اولش ايوانا ترامپ دارد (اريك  31ساله ،ايوانكا  33ساله و
دونالدجونيور 37ساله).
 -5در جريان برنامه «نيمهشب» كنون اوبرايان ،ترامپ
گفت در عمرش هرگز از دستگاههاي خودپرداز استفاده
نكردهاست.
 -6دونالد در كودكي و نوجواني آنقدر شيطان بود كه
والدينش براي اينكه از دستش راحت شوند ،او را در 13
سالگي به آكادمي نظامي نيويورك فرستادند .او درسال
 1964ازاينآكادميفارغالتحصيلشد.
 -7اين مــاك بزرگ درســال  1983تيــم فوتبال
«نيوجرســي جنرال» را خريد كــه در آن زمان در ليگ
فوتبال اياالت متحده حضور داشت ،اما آن ليگ در سال
1985تعطيلشد.
 -8ترامپ در سال  1990در فيلم «ارواح نميتواند» به
ايفاي نقش پرداخت و جايزه بدترين نقش مكمل مرد را
هم از آن خود كرد.
 -9او درسال 1996مدير اجرايي برگزاري مراسم دختر
شايسته جهان ،دختر شايســته آمريكا و دختر شايسته
نوجوانآمريكابود.
 -10در شــرطبندي كه به «نبرد ميلياردرها» معروف
اســت ،ترامــپ و وينس مــك ماهن مالــك WWE
(كشتي كچ) با هم شرطبندي كردند .هر كدام از آنها يك
كشــتيگير را انتخاب كردند و قرار شــد بازنده سرش را
بتراشد .در آن شرطبندي ترامپ برنده شد و كمك كرد تا
مكماهنسرشرابتراشد.
-11دونالدترامپطرفدارمنعاستعمالمشروباتالكلي
است و هرگز مشــروبات الكلي نمينوشد .برادر بزرگتر او
فرد به الكل اعتياد داشت و هميشه برادرش را از نوشيدن
مشروبات الكلي منع ميكرد .برادرش در نتيجه اعتيادش
درگذشت.
 -12ترامپ يد طواليي در رسواييهاي اخالقي دارد ،اما
يكي از معروفترين آنها رابطهاش با «آنا نيكول اسميت»
مدل فقيد آمريكايي است .او بين ازدواجش با ايوانا ترامپ و
مارالماپلسبااينمدلهمارتباطداشتهاست.
 -13رئيسجمهوري آمريكا در دانشگاههاي فوردهام
و دانشگاه پنســيلوانيا تحصيل كرده و درسال  1968در
رشتهاقتصادفارغالتحصيلشدهاست.
 -14درســال  2015مجله فوربس داراييهاي ترامپ
را معادل 4.1ميليارد دالر اعالم كــرد كه او را در رده 405
ميلياردر جهان قرار ميداد .اما او در اعالم كانديداتورياش
براي رياســتجمهوري ثروتش را معادل  9ميليارد دالر
اعالمكرد.
 -15دونالد ترامپ هرگز ســيگار نكشيده و هيچ ماده
مخدرياستفادهنكردهاست.
 -16ترامپ عضو فعال جنبشــي است كه در آن سعي
دارند محل تولد باراك اوباما را كشــف كنند .او شــخصا
كارآگاهاني را ب ه هاوايي فرستاده اســت ،تا در مورد اين
مسأله تحقيق كنند .زماني كه باراك اوباما در سال 2014
شناســنامهاش را براي عموم منتشــر كرد ،ترامپ آن را
ساختگيدانست.
 -17ترامپ هرچنــد از منتقدان پروپاقــرص اوباما و
دولتش است ،اما اخيرا رويهاي دوستانه با او در پيش گرفته
و از اوباما دعوت كرده هر زمان كه دوست دارد در هر كدام
اززمينهايگلفشكهميخواهدباهمگلفبازيكنند.
-18ترامــپ يــك فوبيای بســيار عجيــب دارد .او
«گرامافوب» است ،يعني از دست دادن با افراد ميترسد.
او زماني كه مجبور به اين كار باشــد ،يك تكنيك بامزه
دارد و اين است كه شــخص مقابل را به سمت خودش
ميكشد.

