
»همه ایده های خوب روزگاری پیش از آنکه به بار بنشینند، در ذهن کسی نقش بسته اند.«
  آرتور سی کالرک، حکایت های وایت هارت )1957(.

»علم پروژه ای است که در حالت ثابتی از بازبینی پیش می رود. نظریه ها پیچ و تاب داده 
شده، محدودیت ها به زور اعمال شده، عناصر افزوده شده و نقشه ها رسم می شوند. به 

این ترتیب هر از چندگاه، تمام یک فصل از نو نوشته می شود«.
 ساینتیفیک امریکن ، مارچ 2003 ، صفحه 10.

»کمتر از پانصد سال از زمانی که کل جهان کشف شده می گذرد. کمتر از دویست سال 
از زمانی که آخرین قاره کشف شد می گذرد. علوم شیمی و فیزیک به زحمت عمری 
به اندازه یک قرن دارند. علم هوانوردی به چهل سال پیش بازمی گردد. دانش اتمی تازه 
در حال پدیدار شدن است. با همه اینها هنوز با خود می اندیشیم که بسیار می دانیم. 
آنچه می دانیم کم یا اصال هیچ است. برخی از شگفت انگیزترین چیزها هنوز برای ما 
ناشناخته اند. زمانی که کشف شوند، ممکن است شوکی تا مغز استخوان به ما دست دهد.«
 دونالد آ. ولهایم، میمیک )1942(

»نویسندگان داستان های علمی تخیلی مدت هاست پیشگویی هایی برای نسل های معاصر 
انجام می دهند و از آنجا که دقت پیشگویی تنها به خوبی کیفیت اطالعاتی است که از 
آن ها استفاده شده، پیشگویی های نویسندگان علمی تخیلی به طور کلی بهتر از پیشینیان 
می شود و این مدل های جهانی، دانشمندانی را هم شامل می شود که خود را آینده  بین 

می نامند.«
 بن بووا در کتاب حکایت های علمی
به ویراستاری آدرین بری )1993(.

»به نظر من داستان علمی تخیلی نوع بسیار مهمی از ادبیات است ... و مدتی است میان 
خواسته خودم برای تبدیل علمی تخیلی به یک ادبیات رویایی و الهامی پر احساس 
و بسیار ادبی از یکسو و خواسته ناشر مبنی بر درآوردن پول بیشتر از راه فروش یک 

سرگرمی پیش پا افتاده از سوی دیگر، در جدال هستیم.«
 رابرت سیلوربرگ، Publisher Weekly ، 3 می 2004، صفحه 176
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»همه اکتشافات بزرگ در ابتدا تالشی زیانبار بر وضع جهان و تصویر آن در ذهن ما 
بودند. آن ها این وضع را به هم ریخته و شرایط جدیدی را پیش کشیدند. آن ها جهان را 
وادار به حرکت رو به جلو کردند. اما این تنها از آن رو امکان پذیر شد که کاشفان، بدون 
توجه به اینکه این چیزها چقدر می توانست هولناک باشد برای آن هایی که می خواستند 
دنیا را به همان صورتی که بود حفظ کرده و شلوغش کنند می گفتند: لطفا مزاحم نشوید.«
 ادوارد تلر، درباره رابرت اپنهایمر نوشته ِهینار کیپهارت )1968(

»دانشمندان در روند معمول تحقیقات خود، توجهی به این ندارند که تالش شان در 
جستجوی آگاهی چگونه آینده و وجود انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. ادبیات علمی 
تخیلی پاسخی ادیبانه بود به واقعیت تغییرات ساخته دست بشر و احتمال تغییرات 
فاجعه بار یا بنیادی در زمین، منظومه شمسی، کهکشان یا عالم. اساسا این ادبیات به وجود 
آمد تا به اثرات تغییرات علمی و تکنولوژیکی روی مردم در دنیای واقعی اهمیت داده 
و در نتیجه نه مانند یک قهرمان یا کارشناس خبره علمی بلکه در قالب یک تحلیلگر 

امکان های علمی و پیامدهای انسانی آن ها شروع به واکنش کند.«
جیمز گان، سخنرانی خوشامدگویی در کنفرانس Campbell سال 2004

ما در دنیایی علمی تخیلی زندگی می کنیم. سرفصل خبرهای روزنامه ها شده دمیدن 
در شیپور آزمایش های شبیه سازی های زیستی، دورفرستی اتم ها، کامپیوترهایی که 
با قدرت مغز کنترل می شوند، روبات هایی که راه می روند و ابزارآالت موسیقی 
می نوازند، هواپیماهای خصوصی که مسافران را تا مرز اتمسفر زمین می برند، 
کاوشگرهای فضایی که به مالقات سیارک ها می روند و دستگاه های قابل کاشت 
درون بدن که شنوایی را به ناشنوایان بازمی گردانند. وقتی معجزاتی مثل اینها خط 

اصلی )معیار( می شوند، چطور می توان خیالپردازی را از واقعیت تمیز داد؟
 اریک اس رابکین، BusinessWeek، 1 اکتبر 2004، صفحه 206
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حقیقت شگفت انگیزتر از خیال است. یا دست کم اینطور می گویند. اما در ادبیات 
علمی تخیلی معموال زمان زیادی به طول می انجامد تا خیال به واقعیت تبدیل 
شود؛ بسیاری از فریبنده ترین ایده های علم از آزمایشگاه سرچشمه نگرفتند، بلکه 
سرچشمه آن ها از ذهن های نویسندگان علمی تخیلی بود که تخیلی قوی داشتند.

 ،)1869( ورن  ژول  نوشته  دریا  زیر  فرسنگ  هزار  بیست  داستان  خواندن 
مهندس  او  ترتیب  این  به  و  بچه 12 ساله شده  پسر  لِیک  الهام بخش سایمون 
شناورهای دریایی می شود. لیک در 1895، آرگوناث، نخستین زیردریایی که با 
موفقیت در آب های آزاد از آن بهره برداری شد را طراحی کرد و ساخت. ژول 
ورن تلگراف تبریکی با این مضمون برای لیک فرستاد که »بخشی از تخیل مرا« 

به واقعیت تبدیل کردی.
در حقیقت، زیردریایی ها از حدود دویست سال پیش از رمان ژول ورن در 
کتاب جادوی ریاضی )1648( به فکر جان ویلکینز رسیده بود. دیوید بوشنل در 
1775 و رابرت فولتون در 1800 یک زیردریایی آزمایشی ساخته بودند، اما تا زمان 

لیک بود که زیردریایی ها جنبه علمی به خود گرفتند.
آرتور سی کالرک نویسنده 2001: اودیسه فضایی ماهواره های مخابراتی را در 
مقاله ای به سال 1945 ابداع کرد. رابرت هاینالین تقریبا همین کار را با تسلیحات 
هسته ای کرد. شمار زیادی از دانشمندانی که مسوول فرستادن موشک به مریخ 
بودند می گویند شم آن ها برآمده از رمان وقایع نگاری مریخ اثر رِی برادبری بوده 
عنوان جرقه  به  تخیلی  علمی  ادبیات  از  هم  کارل سیگن  معروف  فضانورد  و 

پیش برنده ای نام می برد که وی را به علم عالقمند ساخت.
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آلدوس هاکسلی و بسیاری از نویسندگان دیگر چند دهه پیش از آنکه گوسفند 
دالی به وجود آید شبیه سازی )موجود زنده( را پیش بینی کرده بودند. به قول جیمز 
گان مورخ و نویسنده علمی تخیلی: بسیاری از ابداعات، از موشک کوله پشتی 
باک راجرز گرفته تا روبات ها، لیزرها و رایانه ها همگی نخست در داستان های 
علمی تخیلی توصیف شده بودند. اما ادبیات هم به همان اندازه وامدار علم است 
چراکه نه تنها الهام، بلکه بسیاری از ایده هایش را هم از آن به دست آورده. گرچه 
بیشتر پیش بینی های صورت گرفته در ادبیات علمی تخیلی به واقعیت نپیوسته، 
اما بسیاری از آن پیش بینی هایی که رنگ واقعیت به خود گرفتند با دقت عجیبی 
دهه ها قبل از آنکه علم آن ها را اثبات کند یا به یک امکان تکنولوژیکی مبدل 

شوند، در ادبیات علمی تخیلی شرحی بر آن ها رفته است.
شادراك در  با عنوان  برای نمونه، رابرت سیلوربرگ در رمان 1976 خود 

کوره، کبدی مصنوعی را با جزئیات عالی توصیف می کند:
چون گنفیس مائو برای چهار تا شش ساعت بدون کبد خواهد بود، باید از کبدی 
مصنوعی برای زنده نگه داشتن وی در طول عمل استفاده کرد. اما هیچ کبد کامال 
مصنوعی تا به حال کامل و بی عیب و نقص نبوده، نه تنها امروز، بلکه پس از 50 

سال که از پیشرفت فناوری پیوند عضو می گذرد.
کامپوزیت  یک  می برد  کار  به  وارهافتینگ  که  گنده ای  مکعبی  دستگاه 
مکانیکی_  ارگانیکی است: لوله ها، مجراها، پمپ ها و فیلترهای الکترولیت خون 
بیمار را به شکل مناسب سالم نگاه می دارند، اما کارکردهای بیوشیمیایی پایه ای 
کبد، که بدینسان با قطعیت ثابت شده کپی کردن مکانیکی آن ها غیر ممکن 
است، را کبد عادی یک سگ انجام می دهد که در حمامی از مایعی گرم در مرکز 

جراحی قرار دارد.

توجه داشته باشید که کبد مصنوعی دستگاهی خارجی است و عملکرد کبد 
توسط یک عضو اهدایی تامین می شود -  به طور مشخص، کبد یک سگ که در 

محفظه دستگاه قرار دارد.
اکنون که در سال 2005 این کتاب را می نویسم، روی میزم گزارشی از شرکتی 
به نام HepaLife دارم که شرحی است بر کبدی مصنوعی که این شرکت در حال 
توسعه آن است. شباهت های میان این فناوری و توصیف سیلوربرگ باورنکردنی 

است:
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خون بیمار به مجرایی هدایت می شود که محتوی ریسمان اختراعی و به ثبت 
رسیده PICM-19 محصول HepaLife شامل سلول های کبد خوک است. این 
سلول ها مسمومیت خون بیمار را دفع کرده و آن را پاالیش می کنند، کاری که 
کبد خودش قادر به انجام آن نیست. سپس خون تمیز شده و به عمل آمده به 

بدن بیمار بازگردانده می شود.
یا  شیشه ای  اینچی   12 مربعی  ورقه های  شامل  صفحه  دو  مجرا،  درون 
پالستیکی در لبه ها مهر و موم شده و در فاصله 200 میکرومتری از یکدیگر 
قرار می گیرند. سلول های کبدی PICM-19 بالغ روی سطوح داخلی صفحه رشد 

می کنند.

دستگاه کبد مصنوعی، مجهز به چند راهی )مانیفولد( ورودی و خروجی است 
که آن را قادر به جریان دادن خون یا پالسما برای عبور از میان صفحات می سازد. 
خون بیمار بین صفحه ها، جایی که با سلول های PICM-19 برهم کنش می کند، 

جریان می یابد.
صفحه کشت سلول از یک غشای نیمه تراوا عبور می کند تا مایع از قبیل 
رسانه، خون یا پالسما را بتوان به طور کارساز از میان دستگاه برای دیالیز کبدی 
به گردش درآورد. این به خاطر غشای محتوی PICM-19 درون مجرا است که 

سلول ها نمی توانند به دستگاه گردش خون بیمار داخل شوند.
یک صفحه منفرد می تواند محتوی تقریبا یک میلیارد سلول PICM-19 بالغ 

باشد که همگی زنده بوده و بسیاری از اعمال یک کبد سالم را انجام می دهند.
تفاوت عمده اینجاست که سیلوربرگ از کل کبد سگ استفاده می کند، درحالیکه 
کبد مصنوعی HepaLife از یک ُکلنی از سلول های کبد خوک بهره می برد. توجه 
کنید که سیلوربرگ چگونه به درستی این را، حتی به صورت یک کبد بیونیکی 
)زیست سازه ای(، پیش بینی کرد که عملکرد کبد باید با سلول های زنده انجام شود 
و نمی تواند به شکل مکانیکی شبیه سازی شود  -  خطی پژوهشی که براستی همه 
دانشمندان این حوزه امروز آن را دنبال می کنند. برای من شگفت آور است که 
سیلوربرگ زمانی را به تفکر درباره این ایده اختصاص داد و آن را درست به انجام 
رساند، با وجود این حقیقت که او نه پزشک بود و نه )مانند آیزاک آسیموف( یک 

بیوشیمیدان.
شاید وقتی کبد مصنوعی داشت حق ثبت اختراع می گرفت باید پولی هم به 
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سیلوربرگ می دادند. به نقل از جیمز گان، ویراستار داستان های علمی تخیلی، 
هوگو ِگرنشباخ یکبار جنبشی تبلیغاتی به راه انداخت تا کاری کند که بشود برای 
ایده های نویسندگان داستان های علمی تخیلی هم حق ثبت اختراع گرفت، بر این 
مبنا که ایده پردازی نود درصد اختراع است. )البته من به عنوان یک مهندس مطمئن 

نیستم با این ایده موافق باشم.(
به مثال دیگری از یک نویسنده علمی تخیلی که ایده ای )ایده ای( را برای 
نخستین بار مطرح کرده توجه کنید: رِی برادبری در داستان »سیب های طالیی 
به سال 1953 ماموریتی فضایی را توصیف می کند که در آن  خورشید« خود 
موشکی برای جمع آوری قطعه کوچکی از ماده خورشید با استفاده از یک »کج 

بیل« خورشیدی به فضا فرستاده می شود.
تقریبا یک قرن بعد، ناسا کاوشگر Genesis )پیدایش( را به فضا پرتاب کرد، 
جایی که این کاوشگر پیش از آنکه به زمین بازگردد، بیست ماه را صرف جمع آوری 
ماده از خورشید کرد )این کاوشگر وقتی چتر آن به سبب نقص فنی باز نشد، در 
صحرای یوتای ایاالت متحده سقوط و به زمین اصابت کرد، اما مقداری از ماده 
خورشیدی آن با موفقیت بازیابی شد(. ماده ستاره ای متشکل است از یون هایی 

 اتم هایی که بسیاری از الکترون های آن ها کنده شده است  که از خورشید و 
 Genesis توسط چیزی موسوم به »باد خورشیدی« گسیل می شود. هدف ماموریت

عبارت بود از: باال بردن دانش ما درباره شیمی خورشید.
کتاب علم در ادبیات علمی تخیلی به این منظور به رشته تحریر درآمد که 
راهنمایی باشد برای افراد غیر متخصص از ایده های علمی تخیلی، اختراعات، 
رویدادهای مهم و تغییرات اجتماعی که پیش از آنکه سرانجام جامعه علمی آن ها 
را پذیرفته و درک کند در داستان های علمی تخیلی پدیدار شده اند  از دانش 
بیونیک* )زیست سازه شناسی( و سیاه چاله ها گرفته تا کارخانه های ریسمان سازی 
و کرم چاله ها. برخی از این ایده ها مانند ایستگاه های فضایی و کلونینگ )تولید 
مثل انبوه غیر جنسی( تقریبا معمول شده اند  کامال جا افتاده اند. ایده های دیگری 
همچون دستگاه های پادگرانش ممکن است هرگز به حقیقت نپیوندند، اما امکان 
ساخت آن ها به سبب پیشرفت های اخیر در نظریه علمی یا اکتشافات آزمایشگاهی 

جدید تا اندازه ای امکان پذیر شده است.
* مطالعه سامانه های ارگانیکی برای استفاده از ویژگی های آن ها در سخت افزارهای مکانیکی و الکترونیکی. م
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برای آنکه یک مفهوم علمی تخیلی در فهرست ما از »بزرگترین ایده های 
علمی که در اصل در ادبیات علمی تخیلی مطرح شدند« قرار گیرد، باید با یکی از 

سناریوهای زیر مطابق باشد:
1. اصل ایده به روشنی در یک داستان علمی تخیلی مطرح شده باشد که بعد 
از آن توسط دانشمندان کشف و یا به دست آمده باشد )مانند قرار دادن 

انسان روی ماه(.
2. اصل ایده در علم مطرح شده باشد، اما توسط نویسندگان علمی تخیلی در 

کانون توجه عموم قرار داده شده باشد )مانند سیاه چاله ها(.
به  روز  به  روز  ما  و  شده  مطرح  تخیلی  علمی  داستانی  در  ایده  اصل   .3
و  پرنده  ماشین های  )مثل  شویم  نزدیک تر  آن  کردن  پیدا  واقعیت  جنبه 

کوله پشتی های جت(.
4. اصل ایده در ادبیات علمی تخیلی مطرح شده اما هنوز از لحاظ علمی 
قابل تحقق نباشد، دست کم به طور نظری براساس یافته های علمی امروز 

امکان پذیر باشد )مانند سفر در زمان و دورفرستی(.
این کتاب نگاهی به ده ها مورد از مهم ترین ایده های یافت شده در ادبیات 
علمی تخیلی می اندازد. هر فصل ایده علمی متفاوتی را ارائه می دهد که اصالت 
آن به ادبیات علمی تخیلی بازگشته و )بسته به در دسترس بودن اطالعات دقیق( 

شامل این موارد می شود:

نویسنده )یا نویسندگان( مطرح کننده ایده.••
کتاب، داستان یا فیلمی که ایده در آن معرفی شد.••
نظریه •• یا  حقیقت  یک  به  تخیلی  علمی  داستان  یک  از  ایده  تکامل  چگونگی 

پذیرفتنی علمی.
دانش نهفته در پس ایده )اینکه چه هست و چطور کار می کند(.••
پژوهشی که در اثبات یا حمایت از ایده به انجام رسیده است.••
پیشرفت های آتی )مثال اینکه آیا انتقال ماده آنگونه که انتقال دهنده در داستان ••

پیشتازان فضا و »سفر تفریحی« آلفرد بِستر به تصویر درآمده، ممکن است روزی 
به واقعیت مبدل شود؟ پاسخ: احتمال آن هر روز بیش تر و بیش تر می شود؛ فصل 
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»دورفرستی« کتاب را برای اطالع از کل ماجرا مالحظه کنید(.

البته، می شود یک کتاب کامل یا چندین کتاب درباره بیشتر ایده های علمی 
که در فصل های این کتاب به آن ها پرداخته ام نوشت )در حقیقت بسیاری از آن ها 
به همین صورت هم درآمده اند(. توصیه می کنم زمانی را برای بازدید از تارنمای 
www.technovelgy.com اختصاص دهید که تارنمای مهمی در زمینه اختراعات و 

ایده هایی است که اصل آن ها به ادبیات یا فیلم های علمی تخیلی بازمی گردد.
با این حال، از شما می خواهم لطفی در حق من بکنید: همچنانکه کتاب را 
می خوانید، ممکن است ایده های علمی حقیقی یا علمی تخیلی دیگری هم به 
ذهن تان خطور کند که می توانسته در این کتاب قرار بگیرد، اما من آن ها را از 
قلم انداخته ام. پس اگر اطالعاتی درباره کشف علمی مهمی دارید که اصل آن در 
ادبیات علمی تخیلی بوده، آن را برایم ارسال کنید که بتوانم آن را با خوانندگان 

ویرایش بعدی به اشتراک بگذارم.
می توانید از طریق آدرس های زیر با من در ارتباط باشید:

Bob Bly, 22 E. Quackenbush Avenue, Dumont, NJ 07628
rwbly@bly.com



انرژی جایگزین

منابع انرژی جایگزین یکی از موضوعات برگزیده همیشگی در ادبیات علمی 
تخیلی است.

شاید معروف ترین رمانی که با این موضوع نوشته شده رمان خود خدایان 
)1972( اثر آیزاک آسیموف باشد که در آن دانشمندان برای به دست آوردن توان 
مورد نیاز شبکه برق مصرفی هم در کیهان ما و هم در یک کیهان موازی )به نام 
کیهان پارا( از طریق تبادل ماده میان این دو کیهان انرژی تولید می کنند. ببینید 

آسیموف چگونه این فناوری را توصیف می کند.
برهم کنش هسته ای قوی که قوی ترین نیروی شناخته شده در کیهان ما به شمار 
می رود در کیهان پارا حتی از این هم قوی تر است؛ چه بسا یکصد بار قوی تر 

باشد.
این بدان معنی است که پروتون ها راحت تر در برابر جاذبه الکترواستاتیکی 
خودشان چسبیده به یکدیگر باقی می مانند و اینکه هسته نیازمند نوترون های 

کمتری برای برقراری پایداری است.
که  ما  کیهان  به  نسبت  است،  پایدار  آن ها  کیهان  در  که   186 پلوتونیم 
برهم کنش هسته ای در آن کارایی کمتری دارد، محتوی پروتون های خیلی بیشتر 

یا نوترون های خیلی کمتری است.
پلوتونیم 186 یکبار دیگر در کیهان ما، شروع به گسیل پوزیترون کرده و در 
جریان این تابش انرژی آزاد می سازد، ضمن آنکه با هر پوزیترون تابیده شده، 

یک پروتون درون هسته به یک نوترون تبدیل می شود.
سرانجام، بیست پروتون به ازای هسته به نوترون تبدیل شده و پلوتونیم 186 

به تنگستن 186 تبدیل می شود که براساس قوانین کیهان ما پایدار است.
در این فرایند، بیست پروتون به ازای هسته ها حذف شده اند. اینها با بیست 
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الکترون روبه رو شده، با آن ها ترکیب شده و نابود می شوند و در نتیجه انرژی 
بیشتری تولید می کنند، بطوری که به ازای هر هسته پلوتونیم 186 که به سمت ما 

فرستاده می شود، کیهان ما در نهایت بیست الکترون کمتر دارد.

تا اینجا، اصال مثل این نیست که می خواهیم مسئله کمبود جهانی انرژی را 
با کمک فرازمینی ها حل کنیم، چه رسد به کیهان های موازی. اما منابع انرژی 

جایگزین -  باد، آب، خورشید و گرمای زمین - روی زمین چه می شوند؟
راجر کنراد، تحلیلگر انرژی و ویراستار Utility Forecaster، خبرنامه کاربردی 
صنعت، پیش بینی می کند که تا سال 2010، یک سوم انرژی ما از راه سوزاندن 
زغال سنگ، نیمی از راه گاز طبیعی و یک دهم از انرژی هسته ای تولید خواهد 
شد. تنها یک درصد توان شبکه مصرفی از راه سوزاندن نفت و پنج درصد به 
صورت نیروی هیدروالکتریکی و بقیه از راه منابع انرژی »تجدیدپذیر« مانند باد یا 

زمین_گرمایی تولید خواهد شد.
آسیاب های بادی بیش از 1300 سال است که مورد استفاده قرار می گیرند، 
نخست در سال 700 پس از میالد در سرزمین پارس به کار گرفته شده و سپس 
بوسیله فرانسوی ها در سال 1180 میالدی به اروپا معرفی شدند. مشکل آسیاب های 
بادی، مانند دیگر منابع انرژی جایگزین، این است که آن ها کامال به شرایط آب و 
هوایی وابسته اند: آسیاب های بادی هنگامی که باد نوزد هیچ انرژی تولید نمی کنند. 
از سوی دیگر، باد یک منبع انرژی تجدیدپذیر است. باد بوسیله گرمایش متغیر 
جو زمین توسط خورشید تولید می شود، بنابراین تا وقتی آفتاب می تابد و زمین 

جو دارد، باد هم خواهد بود.
چرخ های آبی که منبع انرژی قدیمی تری نسبت به آسیاب ها هستند، هیچ 
وابستگی به وضع آب و هوا ندارند، اما مقید به مکان هایی نزدیک جریان های تند 
آبی هستند. خوشبختانه، جایی روی زمین هست که آب همیشه با انرژی جنبشی 
غیر قابل محاسبه در آن جریان دارد: اقیانوس. اگر تا به حال برای شنا به اقیانوس 
رفته باشید و امواج آن شما را کوبیده یا دچار کشش جریان آب زیر دریا شده 
باشید، این نیرو را احساس کرده اید. امروزه مهندسان در چندین کشور در سراسر 
جهان در حال ساخت دستگاه هایی هستند که می توانند نیروی امواج، موج های 

مرده و جزر و مدهای اقیانوسی را به انرژی سودمند تبدیل کنند.
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یکی از این دستگاه ها به نام پمپ موجی Seadog از انرژی مکانیکی موج های 
مرده برای پمپ کردن آب دریا به توربین های هیدروالکتریکی مستقر در خشکی 
استفاده می کند. آب از میان توربین ها گذشته، تیغه ها را می چرخاند تا الکتریسیته 
تولید شود و سپس به دریا بازمی گردد. اما توربین ها باید نزدیک ساحل باشند؛ 
نمی توانید پمپ موجی Seadog را در آریزونا برپا کنید. دستگاه دیگری که قرار 
به  الکتریسیته درست کند شامل شناورهایی است که  اقیانوس  امواج  از  است 
ژنراتور وصل هستند. با عبور امواج، شناورها باال و پایین رفته و جریانی از شاره 
هیدرولیک را به وجود می آورند. جریان شاره انرژی ژنراتور الکتریکی مهر و موم 
شده در محفظه ضد آب روی سطح اقیانوس را تامین می کند. یک کابل الکتریسیته 
را از ژنراتور به ترانسفورماتوری که در ساحل نصب شده می رساند. شناورها 
4/5 متر قطر و 12 متر درازا دارند. هرکدام می تواند بیش از پنجاه کیلووات برق 
تولید کند که برای روشن کردن پنجاه خانه کافی است. به طور طبیعی، مناطقی که 
بیشتر می توانند از این فناوری بهره مند شوند عبارتند از شهرهای کوچک و بزرگی 

که نزدیک اقیانوس هستند. 
در سال 2003، یک سامانه مبتنی بر موج تولید برق، کار برق رسانی به خانه ها 
را در منطقه آرکتیک نروژ آغاز کرد. جریان های مدی در کانال دریای کِوالسوند 
تیغه های 10 متری توربینی را که به کف اقیانوس پیچ شده می گردانند. در مدت 12 
ساعت در هر روز وقتی مد باال آمده و پایین می رود، اینها آب را با سرعت 2/4 متر 
در ثانیه به داخل کانال فرستاده و از آن خارج می کنند. سامانه توربینی کوالسوند 
حدود 11 میلیون دالر هزینه در برداشته. این سامانه تقریبا هفتصدهزار کیلووات 
ساعت انرژی در سال تولید می کند که برای روشن کردن و گرما دادن به حدود 

سی خانه مناسب است.
نام  به  کوتاهش  داستان  در  را  اقیانوس  از  برق  تولید  کالرک  سی.  آرتور 
»درخشندگان« به سال 1962 پیش بینی کرد. وی انرژی گرمایی را به جای جنبشی 

برای تبدیل به برق در رویا دید:
جاه طلبانه ترین تالشی که تاکنون برای مهار کردن انرژی گرمایی دریا انجام شده 
... به حقیقت شگفت انگیزی وابسته است: حتی در مناطق گرمسیری استوایی نیز 
دریا در عمق 1/6 کیلومتری تقریبا در نقطه انجماد است. جایی که حرف میلیاردها 
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تن آب است، این اختالف دما نشانگر مقدار بسیار زیادی انرژی است- ضمن 
آنکه چالش ظریفی پیش روی مهندسان کشورهایی قرار دارد که تشنه انرژی 

هستند.
بیش از یکصد سال است که می دانیم جریان های الکتریکی در بسیاری از 
مواد درصورتی جریان می یابند که یک انتها گرم و انتهای دیگر سرد شود و از 
دهه 1940 نیز مهندسان روسی روی استفاده عملی از این اثر »ترمو_  الکتریکی« 

کار می کرده اند.
بود که  آنقدر خوب  نبود - اگرچه  دستگاه نخستین آن ها چندان کارآمد 
بتواند انرژی هزاران رادیو را بوسیله المپ های کِروسن تامین نماید. اما در سال 
1974 آن ها به پیشرفت بزرگ و همچنان محرمانه ای دست یافتند. گرچه من 
عناصر نیرو را در انتهای سرد سامانه جای دادم، اما هرگز براستی آن ها را ندیدم؛ 
آن ها کامال در رنگ ضد خورنده ای پوشیده شده بودند. تنها می دانم آن ها شبکه 
بزرگی درست کردند مانند بسیاری از رادیاتورهای بخار مدل قدیمی که به هم 

پیچ می شدند.

مشکل پایستگی انرژی گرمایی این است که تنها در مناطقی کار می کند که 
گرمای کافی روی زمین بوده یا آبی که بتوان از آن برای تبدیل کارآمد به نیروی 
برق استفاده کرد، به اندازه کافی وجود داشته باشد. متاسفانه، تنها چند منطقه 
زمین فعالیت زمین گرمایی کافی دارد که بتوان از آن انرژی به عنوان منبع انرژی 

جایگزین استفاده کرد.
استرالیا ذخایر انرژی زمین گرمایی بزرگی در گرانیت مدفون شده در 9/6  تا 
16 کیلومتری سطح زمین دارد. یک کیلومتر مربع از گرانیت داغ در دمای 250 
درجه سانتی گراد دارای انرژی زمین گرمایی برابر چهل میلیون بشکه نفت است. 
ایسلند نیز میدان های زمین گرمایی غنی به همراه چندین رودخانه پرسرعت دارد 
که برای تولید نیروی هیدروالکتریکی )برق آبی( ایده آل هستند. در نتیجه، دو سوم 
انرژی ایسلند از منابع انرژی جایگزین )تجدیدپذیر( به ویژه آب و زمین گرمایی 

تولید می شود- دستاورد بزرگی که با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست.
باد و دیگر منابع انرژي تجدیدپذیر یک پنجم برق دانمارک را تولید مي کنند. 
از سویي پژوهشگران در تایلند در حال توسعه روشي براي تبدیل روغن خرما 
به ماده اي جایگزین براي سوخت دیزل هستند. نیروگاه هاي برق جدیدي براي 


