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گـر فـرض کنیـم کـه درحقیقـت موضوعشـان عواقـب انتخـاب یـک مسـیر در برابـر مسـیر دیگـر  نمی شـوند ا
نیسـت، بلکـه موضـوع یافتـن حقیقـت اسـت: آیـا ایـن مـرد گناهـکار اسـت یـا بی گنـاه؟ آیـا اسـامه بـن الدن 
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روشـی بـرای اندازه گیـری اینکـه تـا چـه میـزان می تـوان پدیـده ای خـاص را در حـد یک نظریه یـا پند اخالقی 
فشـرده کـرد: »انسـان می توانـد دربـارۀ مـدار مریـخ هـم توضیحی روایی عرضه کند -ابتدا اینجا بود، سـپس 
بـه آنجـا رفـت و بعـد ُسـر خـورد و در جـای فعلـی اش قـرار گرفـت- امـا ایـن کار عبـث اسـت، زیـرا قوانیـن 
کنـد. پـس بـا مفهـوم  نیوتـن بـه فـرد امـکان می دهنـد در هـر نقطـه از زمـان مـکان دقیـق مریـخ را محاسـبه 

جدیـدی کـه در ذهـن داشـتم مرکـز را تـرک کـردم، مفهومـی کـه آن را »روایتگـری« می نامیـدم. 

کـه درجـات مختلفـی دارد، نیـاز بـه روایـت را اندازه گیـری می کنـد. در مثـال مریـخ، میـزان  روایتگـری، 
روایتگری صفر اسـت. از طرف دیگر، سـؤاالت اخالقی رمان نویسـان بزرگ واقع گرا بیشـترین روایتگری را در 
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در این اثر دسته بندی بدین شکل خالصه شد:

عـدم  قطعیـت )دانـش(: »وقتـی دربـارۀ حقایـق مرتبـط بـا رویدادها یا نتیجـۀ کار در جهان قطعیتی 
کـه به طـور طبیعـی  کار نیسـت و علـل ایـن وضـع بدیـن شـرح هسـتند: تنـوع طبیعـی ... نتایجـی  در 
و بـا توجـه بـه زمـان، مـکان و دیگـر متغیرهـا متنـوع هسـتند و پیش بینـی آن هـا دشـوار اسـت؛ خطـای 
ابزارهـای خـود   ... کنیـم؛ خطـای سیسـتمی  اندازه گیـری  را دقیـق  نمی توانیـم مسـائل   ... اندازه گیـری 
قطعیـت  عـدم   نکرده ایـم؛  طراحـی  دقیـق  را  آزمایش ها/نمونه گیری هایمـان  یـا  نکرده ایـم  واسـنجی  را 
کنـش می شـوند؛ قضـاوت شـخصی ... بـرای  کنـش و وا مـدل ... نمی دانیـم مسـائل چطـور بـا هـم وارد 
تحلیـل داده، مشـاهدات یـا تجربـه از قضاوت هـای خـود اسـتفاده می کنیـم. نتیجـه عـدم  قطعیـت در 
کارشناسـان و  قضاوت هـای شـخصی اسـت، همچنیـن عـدم  قطعیـت حاصـل از تفاوت هـای میـان 
ابهـام،  برقـرار نمی کنیـم و، به سـبب  ارتبـاط  بـه شایسـتگی  عـدم  قطعیـت منابـع زبان شـناختی وقتـی 
زبـان نمونه هـای مـرزی را مجـاز می شـمرد. ابهـام می توانـد عـددی )چنـد درخـت »بلنـد« هسـتند؟ یـک 
جمعیـت جلبکـی چـه زمانـی بـه »شـکوفایی« می رسـد؟( یـا غیرعـددی )مناسـب بودن محـل سـکونت 

کنیـم؟( باشـد.  را چگونـه تعریـف 

ایهام: واژه ها بیش از یک معنی دارند و مشخص نیست کدام معنی مورد نظر است: محیط زیست 
»طبیعی«، »پوشش« جنگل.

کـه در مسـیر رانندگـی مـن  وابسـتگی بـه متـن: در متـن توصیفـات اسـتفاده نمی شـوند، لکـۀ بنزینـی 
»بـزرگ« اسـت لکـۀ »کوچکـی« در اقیانـوس تلقـی می شـود.

کار اسـت، )شـاید فـردا بـاران ببـارد( در برابـر )فـردا بـا  کم تخصیصـی : نوعـی تعمیـم ناخواسـته در 
احتمـال 7۰درصـدی بـارش بـاران در ایـن نقطـه مواجـه هسـتیم(.
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حملـه را پاییـن می انگاشـتند، هیچ کـس خـود را بـه زحمـت نینداخـت تـا دیگـران را مجـاب کنـد خطـر را 
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بتوانیـد واژه هـای خـود را بنویسـید، اینکـه بتوانیـد متنـی را از جایـی به جـای دیگـر انتقـال دهیـد، اینکـه 
یـد و دربـاره اش گفت وگـو کنید- در نظـر بوش نبودند.  بتوانیـد مطلبـی را بـا همکارانتـان بـه اشـتراک بگذار
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از اولیـن بازدیـد، و مقـدار و نـوع بـارش را ثبـت می کردنـد. هـر ایسـتگاه نظارتـی اطالعـات را رأس سـاعت ۸ 
صبـح ارسـال می کـرد. در سـاعت ۱۰ صبـح تلگرام هـا در خیابـان پارلمـان دریافت می شـدند و در آنجا آن ها 
را می خواندند و از حجم آن ها می کاسـتند و از نظر خطاهای مقیاسـی، ارتفاع از سـطح دریا و دمای آن ها 
را تصحیـح می کردنـد، سـپس آن هـا را در فرم هـای آمـاده وارد و چندیـن کپـی تهیـه می کردنـد. اولین کپی به 
همـراه تمـام تلگرام هـا بـرای رئیـس گـروه یـا دسـتیارش ارسـال می شـد تا بـرای پیش بینی هـای هـوای روز مورد 
مطالعه قرار گیرند. آن ها نیز، پس از دریافت، پیش بینی ها را در صفحۀ اول می نوشتند و آن را سریع برای 
توزیـع کپـی می کردنـد. در سـاعت یـازده گزارش هـا بـرای تایمـز )بـرای نسـخۀ دوم(، لویـدز و شـیپینگ گازت 
ارسال می شدند، همچنین برای هیئت تجارت، ادمیرالتی، هورس گاردز، و انجمن مهربانی. کمی بعد، 
.)From Gribbin, loc. 4352–4363(»... گزارش هایی مشـابه برای روزنامه های عصر نیز ارسـال می شـدند

15. Lewis Fry Richardson, Weather Prediction by Numerical Process (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2007), xi.

16. Bowden, loc. 195.

17. Jonathan Keats, “Let’s Play War: Could War Games Replace the Real Thing?” 
http://nautil.us/issue/28/2050/lets-play-war.

کـه سـاراتوگا در قلمـرو آن بـود، از هاوایـی یـورش مـی آورد و می کوشـید ضربـه ای راهبـردی بـه  ۱۸. »آبـی، 
کـه داشـت بـا لکسـینگتون و النگلـی از وست کوسـت دفـاع می کـرد. آبـی بالفاصلـه پـس از  سـیاه بزنـد 
یـورش بـا صفـی از پنـج زیردریایـی سـیاه روبـه رو شـد کـه همگـی کمیـن کرده بودنـد و مأموریتشـان گزارش 
حرکت های آبی بود. آبی با اسـتفاده از هواپیماهای خود به سـرعت زیردریایی ها را ردیابی و چهار فروند 
از آن هـا را نابـود کـرد و این گونـه دربـارۀ کاربـرد هواپیمـا بـرای مقابلـه بـا نیروهـای زیردریایی درسـی به هنگام 
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کننـد، امـا  و مهـم بـه آن هـا داد. نیروهـای مخالـف تنهـا چنـد روز زمـان نیـاز داشـتند تـا یکدیگـر را پیـدا 
هیچ کـدام از نیروهـا نتوانسـتند آشـکارا بـر دیگـری برتـری یابنـد. در باقـی روزهای این تمریـن، در نبردهایی 
طوالنی و گسترده در مسیرهای آبی شرق اقیانوس آرام، یک نیرو به دیگری حمله می کرد، اما این قلمرو 
آن قـدر بـزرگ بـود کـه هیچ کـدام از دو نیـرو نمی توانسـتند بـر آن مسـلط شـوند. البتـه، چنـد چیز ثابت شـد: 

الـف( قابلیـت تـوان هوایـی ناوهـا در ورود بـه سـناریوی درگیـری و ب( ضـرورت افزایـش ایـن تـوان«. 

From Phil Keith, Stay the Rising Sun: The True Story of USS Lexington, Her Valiant 
Crew, and Changing the Course of World War II (Minneapolis: Zenith Press, 2015), 
loc. 919–926, Kindle.

19. http://nautil.us/issue/28/2050/lets-play-war.

20. Paul Hawken, James Ogilvy, and Peter Schwartz, Seven Tomorrows (New York: 
Bantam, 1982), 7.

21. Pierre Wack, “Scenarios: Uncharted Waters Ahead,” Harvard Business Review, 
September 1985.

22. Pierre Wack, “Living in the Futures,” Harvard Business Review, May 2013.

23. Bowden, loc. 191, Kindle.

24. Klein, loc. 954–956, Kindle.

25. Bergen, loc. 191, Kindle.

26. Bergen, loc. 183–184, Kindle.

27. Bergen, loc. 171–172, Kindle.

]3[ تصمیم گیری

1. Quoted in Jenny Uglow, The Lunar Men: Five Friends Whose Curiosity Changed the 
World (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002), 169.

2. Jeremy Bentham, “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,” 
www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML1.html, accessed May 2017.

کنـار نظریـات خـالف عـرف لودویـگ فوئربـاخ دربـارۀ عشـق سـنگ بنای  3. چهارچـوب فایده بـاوری در 
عمـارت فلسـفی ُجـرج الیـوت بـود. )او فایده بـاوران را به خوبـی می شـناخت؛ وست مینسـتر ریویـو، جایـی 
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کـه او و ُجـرج هنـری لوئیـس جسـتارها و ترجمه هایشـان را منتشـر می کردنـد، توسـط خود بنتـام پایه گذاری 
شـده بـود(، امـا میدل مـارچ نشـان می دهـد محاسـبۀ احساسـی فایده بـاوران در عمل چقدر دشـوار اسـت.

۴.  متن کامل دستور اجرایی ۱22۹۱ را می توان در آدرس زیر مشاهده کرد:
 www.presidency.ucsb.edu/ws/? pid=43424. 

5. Sunstein and Hastie, loc. 1675–1683, Kindle. 

۶. برای اطالعات بیشتر در این خصوص نگاه کنید به:
https://newrepublic.com/article/81990/obama-cost-benefitrevolution. 

7. »از نظـر ریاضـی، مـدل ارزش خطـی نشـان دهندۀ نوعـی امتیـاز عملکـرد جایگزیـن ماننـد مجمـوع 
 X1 کـه در آن کل’  عواقـب اندازه گیری شـدۀ آن اسـت: ‘W1X1 + W2X2 + W3X3 + . . .= امتیـاز 
امتیـاز تخصیصـی معیـار ۱ اسـت، X2 امتیـاز تخصیصـی معیـار 2 و الی آخـر. بـرای محاسـبۀ امتیـاز کل 
معنـادار، وقتـی معیارهـای عملکـرد فـردی در واحدهـای مختلف )مثاًل دالر، هکتار، شـغل و غیره( ثبت 
می شـوند، ابتدا باید معیار عملکرد فردی ‘عادی سـازی’ و سـپس با اسـتفاده از روشـی معتبر اندازه گیری 
شـود. به طور عمومی، گام های مدل سـازی ارزش کمی شـامل این موارد هسـتند: ۱- اهداف و معیارها را 
تعریـف کنیـد. 2- جایگزین هـا را شناسـایی کنیـد. 3- بـه هر جایگزیـن، در هر معیار، نتایج )امتیازهای 
نتیجـه( تخصیـص دهیـد. ۴- بـه معیارهـا وزن تخصیـص دهیـد. 5- امتیازهـای عواقب را عادی سـازی 
گاه بـه آن هـا  کـرد. ۶- امتیازهـای عادی سـازی و اندازه گیری شـده را )کـه  کنیـد تـا بتـوان آن هـا را جمـع 

.)From Gregory et al, 217( »کنیـد امتیازهـای ‘مطلوبیـت’ می گوینـد( محاسـبه 

۸. متن کامل حق امتیاز گوگل را می توانید در اینجا مشاهده کنید: 

www.google.com/patents/US9176500. 

]4[ انتخاب جهانی

گزیـر بـا تمدنـی بسـیار پیشـرفته تر از خودمـان خواهـد  کـه ارتبـاط اول مـا نا ۱. اسـتدالل حامـی ایـن نظـر 
بـر فرضیـات پیـِش روسـت. اول، مـا تنهـا در یک صـد سـال اخیـر سـیگنال های رادیویـی  بـود مبتنـی 
ساخت مندی را از زمین ارسال کرده ایم. بعید است که اولین نشانۀ زندگی هوشمند از سوی جامعه ای 
باشـد که فقط حدود پنجاه سـال با رادیو ور رفته اسـت. بیندیشـید که وقوع چنین احتمالی چه لوازمی 
تـا فنـاوری رادیـو  کشـیده  دارد: در سـیارۀ مـا 3۱میلیـارد و ۹۹۹ میلیـون و ۹۹۹هـزار و ۸۸۰ سـال طـول 
کردیـم،  اختـراع رادیـو 3۱میلیـارد و  کـه فـرض  پدیـد آیـد، درحالی کـه در آن سـیارۀ قابـل  سـکونت دیگـری 
۹۹۹میلیـون و ۹۹۹هـزار و ۹3۰ سـال طـول کشـیده اسـت. در ایـن صـورت، ایـن ابـداع تصادفـی کیهانـی 
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گـر این طـور هـم  بـوده اسـت. شـاید ظاهرشـدن ابداعـات فناورانـه پیشـرفت هایی دوره ای باشـند، امـا ا
باشـد، این ابداعات خودکار پیشـرفت نمی کنند. حتی اصالحی کوچک در این ارقام از نظر پیچیدگی 
کـه از جـدول زمانـی مـا تنهـا  کنیـد  فناورانـه تفاوتـی فوق العـاده بـه بـار مـی آورد. سـیارۀ دیگـری را تصـور 
گـر آن هـا پیشـرفته تر از مـا باشـند، پـس حتمـًا از ۱۴میلیـون سـال پیـش بـا  یک دهم درصـد انحـراف دارد. ا
رادیـو )و فناوری هـای پـس از( ور می رفته انـد. البتـه، بسـته بـه اینکـه آن هـا در کجای جهان باشـند، شـاید 
گر این تأخیـر انتقال  میلیون هـا سـال طـول بکشـد تـا سـیگنال های رادیویی شـان بـه مـا برسـند. اما حتـی ا
گـر سـیگنالی را از کهکشـانی دیگـر دریافـت کنیـم، تقریبـًا می تـوان مطمئـن بـود بـا  کتـور بگیریـم، ا را هـم فا

تمدنـی پیشـرفته تر از خـود وارد مکالمـه می شـویم.

]5[ انتخاب شخصی

1. Eliot, loc. 583, Kindle.

2. Eliot, loc. 7555, Kindle.

کـه مقیاس هـای  کـرد  کـه قالب هـای خیالـی ای را ابـداع  یایـی نبـود  3. الیـوت تنهـا رمان نویـس ویکتور
متعـددی را، از مقیـاس شـخصی تـا جنبش هـای کالن تاریخـی، می پذیرفتنـد. دیکنـز بـا رمان هـای بـزرگ 
خـود در دهـۀ ۱۸5۰ و اوایـل دهـۀ ۱۸۶۰-خانـۀ قانـون زده، دوریـت کوچولـو، دوسـت مشـترک مـا- توانسـت 
شبکۀ شهری گسترده ای بسازد که زندگی بچه های تخس خیابانی، قطب های صنعتی، نجیب زادگان 
افسـرده، صاحب خانه ها و تاجرها، کارمندان دفتری، کارگران سـخت کوش و دنیای زیرزمینی تبهکاران 
را بـه هـم پیونـد مـی  داد، گروه هایـی کـه همگـی به واسـطۀ عوامـل تاریخـی جدیـدی چـون صنعتی سـازی، 
دیوان سـاالری روبه رشـد و رشـد جمعیـت کالن شـهری شـکل گرفتـه بودنـد. از یـک زاویـه، دسـتاورد دیکنـز 
)ماننـد بالـزاک و فلوبـر در تربیـت احساسـات( از دسـتاورد الیـوت در میدل مارچ تحسـین برانگیزتر اسـت، 
ازآن رو کـه او بایـد روایتـی را می سـاخت کـه زندگـی دو میلیـون جمعیـت یـک شـهر را بـه هـم مرتبط می کرد 
و ایـن بـا فضـای شهرسـتان کوچـک رمان هـای الیـوت بسـیار متفـاوت اسـت. امـا دیکنـز، در تـالش بـرای 
از  بـود بخشـی  کنـد، مجبـور  برقـرار  را  ارتباطـات معنایـی پیچیـده  ایـن میـزان  بتوانـد  کـه  یافتـن قالبـی 

واقع گرایـی را قربانـی کنـد.

در نقـاط عطـف پیرنگ هـای دیکنـز تقریبـًا هرگـز شـخصیتی را نمی بینیـم کـه بـا تصمیمـی پیچیـده 
مواجـه باشـد. زندگـی آن هـا بـا فرازوفرودهـای بخـت تغییـر می کنـد و بـا هویداسـازی افسـانه گون والدیـن 
پنهانـی و ارث هـای نهانـی بـه تـوازن می رسـد، امـا تقریبـًا هرگـز انتخابـی فـردی زندگـی را دگرگـون نمی کنـد. 
زمانـی کـه بناسـت شـخصیت ها میـان چنـد گزینـه دسـت بـه انتخـاب بزننـد، دیکنـز تقریبـًا هرگـز معطـل 



دوراندیشی200

نمی کنـد و از »پیچیدگـی خسـته کنندۀ« تصمیـم گره گشـایی می کنـد، زیـرا تکلیـف تمـام ایـن تصمیم هـا 
به واسـطۀ تیـپ ثابـت شـخصیت هایش از قبـل روشـن اسـت؛ مقدس هـا مسـیر مقدس مآبانـه را انتخـاب 
می کننـد، سـتیزه جوها مسـیر سـتیزه جویانه را و تبهکارهـا مسـیر تبهکارانـه را. حتـی وقتـی شـخصیت ها 
ناچار باید تصمیم بگیرند، چیزی برای انتخاب نیست. این را با رأی لیدگیت به کشیش شهر مقایسه 
کند  گیرودار انتقالی  کنید؛ این انتخاب دقیقًا از آن جهت دشوار است که کل شخصیت لیدگیت در 
امـا مشـهود اسـت، انتقـال از آرمان بـاوری پرتب وتـاب بـه آنچـه شـاید امـروزه خودفروختگـی در مسـامحه با 
کنیـم. جذبـۀ ایـن صحنـه -علی رغـم  کوچـک توصیـف  »فشـارهای سلسـله ای« صدهـا لغـزش اخالقـی 
کـه مـا واقعـًا نمی دانیـم درنهایـت انتخـاب  پنـج صفحـه تک گویـی درونـی- در ایـن حقیقـت ریشـه دارد 
که این  که او شـخصیتی در حال پوسـت اندازی اسـت و همچنین ازآن رو  لیدگیت کدام اسـت، ازآن رو 

تصمیمـی ذاتًا دشـوار اسـت.

4. Kathryn Hughes, George Eliot: The Last Victorian (New York: HarperCollins, 2012), 
loc. 3386–3393, Kindle.

5. Quoted in Hughes, loc. 134, Kindle

6. Quoted in Hughes, loc. 143, Kindle.

7. Cited in Rebecca Mead, My Life in Middlemarch (New York: Crown/Archetype, 
2014), loc. 77, Kindle.

8. Cited in Mead, loc. 80–81, Kindle.

9. John Tooby and Leda Cosmides, “Does Beauty Build Adapted Minds? Toward 
an Evolutionary Theory of Aesthetics, Fiction and the Arts,” SubStance 30, no. 1/2 
(94/95: 2001): 6–27.

10. Mead, loc. 223, Kindle.

11. Eliot, loc. 207, Kindle.



Alien intelligence هوش بیگانه

Arecibo Message پیام آرسیبو

Artificial intelligence هوش مصنوعی

Binary دوگانی

Biomass یستی تودۀ ز

Bioswale یستی گودال ز

Chain of influence زنجیرۀ تأثیر

Climate change تغییر اقلیم

Cognitive centrality مرکزیت شناختی

Cognitive periphery حاشیۀ شناختی

Confirmation bias سوگیری تأییدی

واژه نامه
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Cost-benefit هزینه-فایده

Default network شبکۀ پیش فرض

Devil’s advocate وکیل مدافع شیطان

Ensemble forecasting پیش بینی همادی

Ensemble simulation شبیه سازی همادی

Environmental impact یست محیطی اثر ز

Epistemological معرفت شناختی

Escapism واقعیت گریزی

Fallacy of extrapolation خطای یک روند انگاری

Farsighted دوراندیش

Full spectrum تمام دامنه

Futurist آینده شناس

Geopolitical جغرافیایی -  سیاسی

Germ theory نظریۀ میکروبی

Gerrymandering تغییر شرایط رأی دهندگان

Global warming گرمایش جهانی

Gut decisions, gut impressions یافت های غریزی تصمیم های غریزی، در

Homo prospectus انسان آینده پرداز

Homo sapiens انسان اندیشه ورز

Linear value modeling g (LVM) مدل سازی ارزش خطی )ال وی ام(
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Messaging Extraterrestrial Intelli-
gence (METI)

هوش فرازمینی پیام رسان )ِمتی(

micro-choices ریزانتخاب ها

Minimally viable product idea ایدۀ محصول قابل قبول در عرضۀ حداقلی

Narrowband یک باند بار

Openness to experience تجربه پذیری

Other-mindedness دیگرذهن بودگی

Postmortem پسامرگ

Premortem پیشا مرگ

Randomized controlled trials (RCTs) آزمون های تصادفی کنترل شده )آرسی تی ها(

Regulatory impact اثر مقررات

Scenario planning برنامه ریزی سناریو

SEAL یایی ایاالت متحده کماندوهای نیروی در

Search for Extraterrestrial Intelligence 
(SETI)

جست وجوی هوش فرازمینی )ِستی(

Shortsighted کوته نگر

Superintelligence ابرهوش

Theory of mind نظریۀ ذهن

Uncertainty عدم  قطعیت

Unpredictability پیش بینی ناپذیری

Utilitarianism فایده باوری

Weapons of mass destruction (WMD) سالح های کشتار جمعی )دبلیوام دی(





الف

اثر دانینگ کروگر 5۸

اخالق 37، 3۹، ۱2۴، ۱۴۰، ۱۸۰، 2۰۶

ارزش ها 5۰-۴۸، ۸7، ۱۰۶، ۱۶۶

هوش بیگانه و ۱5۶

رایانه ها و ۱3۸

تنوع و 55، ۱3۸

انتخاب دوروتیا و ۱72

و تحصیالت در حوزۀ تصمیم گیری ۱۹۰

شادکامی و ۱۱7

و نقشه ها و مدل ها ۴7، 53-52

پیش بینی ها و ۸۰، ۱۱۱

ک 35-3۴، ۴۹، 53 امال

تحلیل اثر مقررات ۱2۰

عدم قطعیت و ۶2-۶۱

نگاه کنید به مدل سازی ارزش خطی

ازدواج: 

 ،7۱  ،3۸  ،3۶  ،32  ،2۴  ،2۱-۱۸ و  داروین 

۱۶5 ،۱2۴-۱22 ،۹۸ ،۸7-۸۶

انتخاب دوروتیا و ۱7۴-۱۶7، ۱7۹-۱77، ۱۸2

انتخاب الیوت و ۱7۶-۱75، ۱7۸

کالیفرنیا ۱۶7-۱۶3،  و نقل مکان جانسون به 

۱۹۱ ،۱۸۴

اطالعات غلط، زمان تلف شده ۱۸۱

اطمینان 2۶-25، ۴5، ۶۴-5۸، ۱33، ۱37

بن الدن و ۶5-۶۴

قطعیت و ۶۶-۶3

اطمینان زیادی و ۱۱۱-۱۱۰

پیش بینی ها و ۸۱، ۹2، ۱۰7، ۱۱۰

-۱۸5  ،۱7۹-۱۶7  ،75  ،37-3۶ ُجرج  الیوت، 

2۰5 ،2۰3 ،۱۸۶

انتخاب ۱7۸-۱7۴، ۱۸3-۱۸2

یادداشت های روزانۀ ۱۶۰-۱5۹

رابطۀ لوئیس با ۸۶، ۱77-۱75، ۱7۹، ۱۸3-۱۸2

اخالق و ۱۸3-۱۸2، ۱۸5

و آنچه رمان ها می آموزند ۱۸۶-۱۸5

نگاه کنید به میدل مارچ

انتخاب طبیعی ۱۸، ۱۴۸، ۱۶2-۱۶۱

انتخاب ها 25-22، ۴۰، ۴3، ۴۸-۴7، 57، ۸۸، 

 ،۱57  ،۱55  ،۱۴7  ،۱۴5  ،۱۴۰-۱3۸  ،۱2۹  ،۱2۱

۱۹۰-۱۸۹ ،۱۸۱-۱77 ،۱۶7-۱۶۶

بن الدن و 27، 2۹، 32، 73-72، ۱۰۹، ۱33-۱32

نمایه
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دسته بندی تصمیمات این جهانی و ۶7-۶۶

قطعیت و ۶۱، ۶۶

تغییر اقلیم و ۱53-۱52

برکۀ کالکت و ۱۶3

در تصمیمات پیچیده 3۴-3۱

رایانه ها و ۱53-۱52

داروین و ۱۸، ۱۶3-۱۶2

باریک اندیشی و 3۸-3۶

دوروتیا ۱7۴-۱۶۸، ۱7۹-۱77، ۱۸2

الیوت ۱7۹-۱7۴، ۱۸3-۱۸2

شادکامی و ۱۱۹-۱۱۸، ۱7۹-۱7۸

های الین و 72-7۰

ال وی ام و ۱25-۱22، ۱3۱

و نقشه ها و مدل ها ۴7، 5۱، ۶۶، 7۴-73

رمان ها و ۱۸7-۱۸۶

 ،۹5 ،۹۰ و 7۹-7۸، ۸۶-۸5،  پیش بینی ها 

۱2۸ ،۱۱۴ ،۱۰۹ ،۹۹-۹۸

خطر و ۱25، ۱2۸

عقالنی 32-3۱، ۱۱۹-۱۱۸

ایران، گروگان های ایاالت متحده 2۹، 73، ۱۰۰، ۱33

ب

باریک اندیشی ۶۰، ۱2۶-۱25، ۱۴۰، ۱7۴

بن الدن و 27، ۱33-۱32، ۱۹۸

تغییر اقلیم و ۱۴2

در تصمیم گیری ۱7، 2۱، 2۶-2۴، 2۹، 3۸-3۶

تنوع و 5۶-55

گروه ها و 57-5۴، ۱۶7

و نقشه ها و مدل ها 3۶، 3۸، 55-53

پیش بینی ها و 22، 3۶، 3۸، ۱۰۹، ۱۹7

خطر و ۱25، ۱27

باریک باند 3۴-33، ۴۸، 53، ۱۶۸، ۱۹۰

پیش بینی ها و ۸۰، ۹۶

بازی های جنگی ۴۰، ۱35، ۱۶7، ۱۸۰

طبیعت هم یارانه ۱۰3-۱۰2

پیش بینی ها و ۱۰7، ۱۱۱، 2۰2

برنامه ریزی سناریو ۴۰، ۱3۰، ۱52، ۱7۹

بن الدن و ۱۰۹-۱۰۸، ۱۱۱، ۱۱۶-۱۱۴، ۱33-۱32

و تحصیالت در حوزۀ تصمیم گیری ۱۹۰

و نقل مکان جانسون به کالیفرنیا ۱۸۴

پیش بینی ها و ۱۱۶-۱۰5، ۱32

طرح های پیشامرِگ ۱۱۱-۱۱۰، ۱۱3

تیم قرمز و ۱۱2-۱۱۱

پ

پروفایل های پنهان 55، 5۸-57، 7۴، ۱۹۰

پزشکی ۱۱۰

پیش بینی ها و ۹۱-۸۶، ۹۴، ۹۸-۹۶

در عصر ویکتوریا ۸۸-۸7

پیش بینی ها 5۸، 7۴، ۱۱۶-7۸، ۱2۱، ۱3۰، ۱۴۱، 

۱۸۴ ،۱7۸ ،۱5۴-۱53

دقت ۸۰، ۸۹، ۹3، ۹۶-۹5

قطعیت 3۱، ۶3-۶۱، ۸2، ۱۰۸-۱۰۶، ۱2۸

تغییر اقلیم و ۱۴7، ۱5۱، ۱53

تصمیمات پیچیده و 35-32، 3۸، ۴۰

باریک اندیشی و 22، 3۶، ۱۱۰، ۱۹7
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تکامل و ۱۶2

دربارۀ متخصصان ۸2-7۹، ۸۶

شکست ها در ۸5-۸۴، ۱۰7، ۱۱۰، 2۰۰

ابزار باغبانی و ۱۰۶-۱۰۴، ۱۱۰

بلندمدت ۸2-7۹، ۹5، ۱32

آرسی تی ها و ۹۱-۸۸، ۹۸-۹5، ۱۰2

تیم قرمز و ۱۱3-۱۱۱، ۱32

تحلیل اثر مقررات و ۱۱۹، ۱2۱

شبیه سازی ها و ۹5، ۱۰۴-۹7، ۱۰۸، ۱۱3-۱۱۱، 

۱۸۶

موفقیت ها در ۸2-۸۱، ۸۶، ۱۰۸

ابرپیشگوها و ۸3، ۸۶

ک دربارۀ ۸3-7۹، ۸۶، ۹۶، ۱۰۶، ۱۸2 تتال

پیش بینی ناپذیری و 32، 3۸، ۴۰، ۴3، ۶2، 

۱۹۸ ،۱۰۹ ،۸۶

بازی های جنگی و ۱۰۱-۱۰۰، ۱۰۶، ۱۱۱، 2۰2

آب درمانی و ۹۰-۸۶، 2۰۱

دربارۀ آب وهوا ۶2، ۹7-۹۱، ۱۰2، ۱۱۶، ۱37-۱3۶، 

2۰۰ ،۱۸7-۱۸۶ ،۱۸2 ،۱۶3

ت

تحلیل اثر زیست محیطی ۱7، ۴۸، 5۸

تحلیل اثر مقررات ۱2۱-۱۱۹

تحلیل هزینه-فایده 3۱، ۱3۹، ۱۶5

تحلیل اثر مقررات و ۱2۱-۱۱۹

تحلیل ها 73، 75، ۱۰۰، ۱۶۸، ۱۸۶

بن الدن و 27-2۶، 3۰، ۶۶-۶۴، 73، ۱33

در تصمیمات پیچیده 33-32

هزینه-فایده، نگاه کنید به تحلیل هزینه-فایده

اثر زیست محیطی ۱7، ۴۸-۴7، 5۸-57

پیش بینی ها و ۸2-۸۱، ۸۹، ۹2، ۱۰7

اثر مقررات ۱2۱-۱۱۸

تصمیمات،  تصمیم گیری

 دوگانی ۱۶، 35، 37، 7۱-7۰، ۱73، ۱7۶

ارائۀ فهرست آن ها در جهان واقعی ۶۹-۶7

پیچیده 22-2۱، 2۶-25، 3۶-3۱، 3۹-3۸، 

 ،۱2۸ ،۱۰5 ،۹۱ ،7۱ ،۶۶ ،۶۴ ،۶۱ ،53 ،۴۶

 ،۱۸۴  ،۱۸۰  ،۱۶۸  ،۱3۹  ،۱37-۱3۴  ،۱3۰

2۰۶-2۰5 ،۱۹۰-۱۸۹

خطیر ۱۸، ۱۴7-۱۴۴، ۱52-۱5۰، ۱53

نقاط ضعف در 2۹، 35، ۴۶-۴3، ۶2-۶۱، 

۱۱۰ ،۶7

جهانی ۱۴۱-۱35

توسعۀ ۱۶، 2۹، ۹7، ۱۴۶

بلندمدت ۱7، 23، 35، 3۸، ۴۸، ۸5، ۱3۶-

۱5۴-۱5۱ ،۱۴7-۱۴۱ ،۱37

نظارت بر افراد در 5۹-5۸

شخصی ۱۸، 37-3۶، ۶۸، ۱۹۱-۱۶3

گام ها در 3۰-2۹، 35، 55، ۶۸-۶۶،  فازها و 

۱2۰-۱۱۹

مهارت ها و 23-22، 2۶، ۱5۱، ۱۸5، ۱۸۹

سرعت 5۸، ۱2۶-۱25، ۱33

موفقیت ها در ۶۸، ۸۶، ۱33

تکنیک ها و روندها در 22-۱۸، 3۰-2۴، 32، 

 ،۱2۹  ،۱27  ،۱25-۱2۱  ،۱۰3  ،7۱  ،3۸  ،3۶

۱۸۰ ،۱۶۶-۱۶۴ ،۱33
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بی نظیری 3۹-3۸، ۱۸۰

تصمیم های غریزی، دریافت های غریزی 2۴-23، ۶۰

تغییر اقلیم 3۶، 7۱، ۱2۰، ۱5۱، ۱۸7

رایانه ها و ۱3۶، ۱۴7، ۱52، ۱5۴-۱53

تصمیم گیری جهانی و ۱3۶، ۱۴۱-۱۴۰، ۱۴5، 

۱5۴-۱5۱ ،۱۴7

توافق پاریس بر سر ۱3۸-۱37، ۱۴۱، ۱۴5-۱۴۴، 

۱5۴

 ،۱32 ،۱2۱ تغییرات ۱7-۱۶، 5۰، 7۱، 7۴-73، 

2۰5 ،۱۶2 ،۱53 ،۱۴5

انتخاب دوروتیا و ۱۶۸، ۱7۱-۱7۰، ۱73

نقل مکان جانسون به کالیفرنیا ۱۶۴، ۱۸۴

پیش بینی ها و ۸۱-۸۰، ۸5، ۹7

و علم مغز 7۶-75

نگاه کنید به تغییر اقلیم

تفکر گروهی 32، 35، 2۰۰

 ،۱7۹  ،۱55-۱5۴  ،7۴-73  ،3۴-3۱ تمام دامنه 

۱۸7

بن الدن و 73، ۱۱۶-۱۱5، ۱33-۱3۱

رایانه ها و ۱3۶، ۱55

انتخاب دوروتیا و ۱7۱، ۱73

و تحصیالت در حوزۀ تصمیم گیری ۱۹۰-۱۸۹

نقش های کارشناسی و 57

ال وی ام و ۱2۴

و نقشه ها و مدل ها 3۶، ۴7-۴۶، 5۱، ۱3۹

میدل مارچ و ۱7۰-۱۶7، ۱7۴-۱73، ۱۸۶

پیش بینی ها و 7۹، ۸۱، ۱۰7

جنگ انقالبی و ۴2

تیم قرمز ۱۱3-۱۱۱، ۱۱۶، ۱3۰، ۱32

ج

جبر اخالقی 2۱، ۱۱7، ۱23، ۱۶7

انتخاب دوروتیا و ۱77

و تحصیالت در حوزۀ تصمیم گیری ۱۹۰-۱۸۹

الیوت و ۱۸۶-۱۸5

شادکامی و ۱۱۸-۱۱7

خطر و ۱27

جنگ ایران و عراق ۶۱، ۶۴ 

برنامه ریزی سناریو و ۱۰۹-۱۰۸

دبلیوام دی و 2۹، ۶۴، ۱۱2-۱۱۱، ۱33-۱32

جنگ ویتنام ۱35

چ

چالش ها ۱3، 3۱، ۶2، 7۱، ۸7، ۱۰5-۱۰۴، ۱۴2، 

۱۹۰ ،۱۸3-۱۸2 ،۱72 ،۱۶2 ،۱5۴ ،۱۴۴

بن الدن و 27، ۶5-۶۴، ۱۱۶، ۱33-۱3۱

قطعیت و ۶2، ۶۴

تصمیمات پیچیده و 3۰، 3۴-33، 3۶

نقشه ها و مدل ها ۴۸-۴7، ۶۶، 7۴

رمان ها و ۱۸7-۱۸۶

تصمیم گیری شخصی و ۱۶3، ۱۶۶

پیش بینی ها و ۱۱2، ۱۱۶

ح

حاشیۀ شناختی 5۴

حدس و گمان 2۱، 2۶-2۴، ۴۸، ۸۸
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خ

خطرها 22، 35، 5۰، ۶۶، ۱55

اتومبیل های خودران و ۱25

بن الدن و 73-72، ۱۱۴، ۱2۸، ۱32

تصمیمات خطیر و ۱۴5-۱۴۴

بزرگی ۱2۹-۱25، ۱۴۶-۱۴5

حملۀ بندر پرل و 2۰۰

تحلیل اثر مقررات و ۱۱۹

د

داروین، چارلز 22-۱۸، 3۸، ۹۱، ۹۸، ۱3۱، ۱۴۸، 

۱7۹ ،۱۶3-۱5۹

و بیماری و مرگ دختر ۱۶2-۱5۹

ال وی ام و ۱2۴-۱22، ۱2۹

ازدواج و 2۱-۱۸، 2۴، 32، 3۶، 3۸، 7۱، ۸۶، 

۱۶5 ،۱۶2-۱5۹ ،۱2۹ ،۱27 ،۱23-۱22 ،۹۸

دین و ۱۶2-۱۶۰

آب درمانی ۸7-۸۶، ۸۹، ۱3۶، ۱۶۰-۱5۹

مطالعۀ تحقیقات جنایی و 5۸

برنامه ریزی سناریو و ۱2۸

در قصۀ فرماندۀ آتش نشانی ۶۰-5۹

ر

رایانه ها 23، 75، ۹۱، ۱25، ۱37-۱35، ۱۶5

هوش مصنوعی و ۱۴2، ۱5۴-۱۴7

تغییر اقلیم و ۱37، ۱۴7، ۱5۴-۱52

تصمیم گیری جهانی و ۱5۴-۱۴7

و نقشه ها و مدل ها ۴7-۴۶، ۱37، ۱۴7

شخصی متصل به شبکه ۸۶-۸3، 2۰۰

و ۸۶-۸2، ۹5-۹۴، ۱۰۶-۱۰5،  پیش بینی ها 

2۰۰ ،۱۸2 ،۱53 ،۱3۶

برنامه ریزی سناریو و ۱۰7-۱۰۶

ابررایانه ها و ۱3۶، ۱5۴-۱۴7، ۱57، ۱۹۰

 ،۱5۰-۱۴7 سوی  از  انجام شده  تهدیدهای 

۱5۴-۱52

رمان ها 3۸، ۱۶۸-۱۶7، ۱73، ۱۸7-۱۸5، 2۰5

شبکه های پیش فرض و ۱۸7-۱۸۶

و تحصیالت در حوزۀ تصمیم گیری ۱۹۱-۱۹۰

واقع گرا ۴۰-3۹

علمی تخیلی ۸3، ۱52

نگاه کنید به میدل مارچ

روایتگری ۱۹۸

رهبران، رهبری 2۶، ۶۰، ۱۰۱، ۱2۹

-۱32  ،۱۱۶-۱۱5  ،۱۱2  ،۱۰۹  ،27 و  بن الدن 

۱33

تغییر اقلیم و ۱۴۱

پیش بینی ها و ۱۰7، ۱۱۱

بازی های جنگی و ۱۰3

س

سوگیری تأییدی 35-3۴، ۱۱۰

سیستم ۱ 23، 32، 35، ۱3۱، ۱5۱

سیستم 2 23، ۱5۱

ش

شبکه های پیش فرض ۹۶، ۱3۴-۱3۰
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 ،۱۸7  ،۱3۱-۱3۰  ،۱۱3  ،7۹  ،77-7۶ ذهن 

۱۹۱ ،۱۸۹

رمان ها و ۱۸7-۱۸۶

شبیه سازی ها 5۶، ۱۱7، ۱5۴، ۱۶7، ۱۸3، ۱۸7، 

۱۹۱

بازی های جنگی و ۱۰3-۱۰۱

بن الدن و ۹۹-۹۸، ۱۰۹-۱۰۸، ۱۱۴-۱۱2

پیش بینی ها و ۱۰۴-۹۶، ۱۰7، ۱۱۱، ۱۸5

تغییر اقلیم و ۱37، ۱5۴

رایانه ها و ۹۴، ۱3۶، ۱5۴-۱53

همادی ۴۰، ۹5، ۹7، ۱57، ۱۹۱

ط

طرح های پیشا مرگ ۴۰، ۱2۴، ۱3۱، ۱۸۴، ۱۹۰

پیش بینی ها و ۱۰۹، ۱۱3

ع

عقالنیت 23، ۶۴

محدود 32، 35، ۶۶، ۱۱۹، ۱3۰، ۱53

انتخاب و 33-3۱، ۱۱۹-۱۱۸

خطای یک روند انگاری ۸۴، ۱۰7، ۱۱۰

علم اقتصاد 3۱، 33، 3۹-3۸، ۴۸، ۱2۱، ۱3۶، 

۱۶5 ،۱5۴ ،۱۴3

پیش بینی ها و ۸2-7۹، ۸5

تحلیل اثر مقررات و ۱2۱-۱۱۹

 ،۱۴5-۱۴۴ ،۱۴۱  ،۱2۱  ،32-3۱ ،22  ،۱۶ عواقب 

2۰۴ ،۱73 ،۱۶3 ،۱57

بن الدن و 2۹-2۸، 73، ۱32، ۱۹۸

ذهن و ۱۸7-۱۸۶

انتخاب الیوت و ۱۸3-۱۸2

پیش بینی ها و ۱۱۴-۱۱3 

ق

القاعده 2۶، 2۹، ۶5، 73، ۱۰۹، ۱۱2، ۱۱۶، ۱32

قصه گویی ۱۰۴، ۱52، ۱۸۰، ۱۸7، ۱۹۱

پیچیدگی و 3۹

برنامه ریزی سناریو و ۱۰۹-۱۰۸

نگاه کنید به رمان ها

قطعیت ۶7-۶2، ۱۱۹

بن الدن و ۶۶-۶۴، 72

سطوح ۶۴، ۶۶

و نقشه ها و مدل ها ۶3-۶2، ۶۶، ۱۹۹

پیش بینی ها و 3۱، ۶2

خطر و ۶۶، ۱2۸

برنامه ریزی سناریو و ۱۰5، ۱۰۸-۱۰7

 ،5۹ ،۴۰  ،3۴ ،32-3۱ ،2۰ و  قطعیت  عدم 

 ،۱2۹-۱2۸ ،۱۰۹-۱۰7 ،۱۰5 ،۸2 ،7۱ ،۶۶-۶۱

۱۹۹ ،۱۹۰

گونی های  ۶2-۶۱ گونا

گ

گرمایش جهانی، نگاه کنید به تغییر اقلیم

گروه ها، تصمیمات گروهی ۱۸، 2۶-25، ۶7، ۱۱7، 

۱۹۰ ،۱52

بن الدن و ۶۶-۶۴، 7۴-73، ۱33-۱32

مطالعۀ تحقیقات جنایی و 5۸
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باریک اندیشی ها و 53، 55، 57، ۱۶7

تنوع و  35، 57-53، ۶۱، ۱3۸، ۱۴۶

و تحصیالت در حوزۀ تصمیم گیری ۱۹۰

نقش های کارشناسی در 57

تصمیم گیری جهانی و ۱۴۶-۱۴5

و نقشه ها و مدل ها 3۶، 55-53

فازهای 3۰

پیش بینی ها و 3۶، 5۸، ۸۰، ۹7

ونکوور و 53-52، 57

مستعد کاستی 35

بازی های جنگی و ۱۰۰

م

 ،۱25-۱22 )ال وی ام(  خطی  ارزش  مدل سازی 

2۰۴ ،۱7۹ ،۱3۰

داروین و ۱25-۱22، ۱2۹

خطر و ۱27

مرکزیت شناختی 55-5۴

مسائل، حل مسئله ۱5، 2۴-23، 2۶، ۶۸، 7۱، 

۱۹۰ ،۱5۶ ،۱33 ،۱3۱

تصمیمات پیچیده و 35-3۴، ۴۶

رایانه ها و ۱5۶-۱۴۹

باریک اندیشی و 3۶

تنوع و ۱3۸

انتخاب الیوت و ۱7۶

شادکامی و ۱۱7

و نقل مکان جانسون به کالیفرنیا ۱۶۶

و نقشه ها و مدل ها 5۱

دریاچۀ میدو و 5۱

پیش بینی ها و ۸۰، ۸5-۸۴، ۱۰7، ۱۴۱

خطر و ۱25

برنامه ریزی سناریو و ۱۰7، ۱3۰

و علم مغز 7۶-75

در قصۀ فرماندۀ آتش نشانی ۶۱-۶۰

مغز 23، 37، 7۹-75، ۱5۰، ۱۸۱

در تصمیمات پیچیده 33-3۱

خیال بافی و 7۸-77، ۱۱3، ۱۸7-۱۸۶، ۱۸۹

 ،۱3۰-۱2۹  ،۱۱3  ،۸۰-77 پیش فرض  شبکۀ 

۱۹۱ ،۱۸۹ ،۱۸۶

انتخاب دوروتیا و ۱7۰، ۱73

تحصیالت و ۱۸3، ۱۹۰-۱۸۹

تکامل و 7۹، ۱۶2، ۱۸7

هدف یابی آینده 7۹-7۸

جهانی ۸3

و نقل مکان جانسون به کالیفرنیا ۱۸۴

و نقشه ها و مدل ها ۴7-۴۶، ۱۸۴-۱۸3

حالجی و ۱3۰

پیش بینی ها و 7۹-7۸، ۱۱۰، ۱۱3

خواندن رمان و ۱۸5

علم 7۸-75، 7۹، ۹۰، ۱۹۱-۱۸۹

شبیه سازی ها و ۱۱۴-۱۱3، ۱۸3

و نظریۀ ذهن ۱۸3، ۱۸5

-۱۶7  ،۱5۹  ،75  ،۴۱-۴۰ )الیوت(  میدل مارچ 
2۰۴-2۰3 ،۱7۹ ،۱77

وصیت کاِزُبن در ۱7۰-۱۶۹، ۱77، ۱7۹، ۱۸2

انتخاب دوروتیا در ۱7۴-۱۶7، ۱7۸-۱77
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انتخاب الیوت و ۱75-۱7۴، ۱7۹

تمام دامنه و ۱۶۹-۱۶۸، ۱7۱، ۱73، ۱۸۶

روابط عاشقانه در ۱72-۱۶۹، ۱7۸، ۱۸2

-۱73  ،۱۶۸  ،۱۱۴  ،3۸-3۶ و  لیدگیت 

2۰۶ ،۱7۴

و نقشه ها و مدل ها ۱۶۸، ۱73

ن

نقاط کور 35، ۱۱۱

قطعیت و ۶2-۶۱، ۶۶

و نقشه ها و مدل ها ۶۱، ۶3-۶2، 7۴

پیش بینی ها و ۸۶-۸5، ۹5-۹۴، ۱۱۱-۱۱۰، 2۰۰

نقشه ها و مدل ها ۴۸-۴۶، ۱۱7، ۱35-۱3۰، ۱3۹، 

۱۹۸ ،۱۸3 ،۱7۹ ،۱5۴

و بن الدن 73-72، ۱۱۶، ۱3۴-۱32

و مغز ۴۸-۴7، ۱۸۴-۱۸3

و قطعیت ۶2-۶۱، ۶۶، ۱۹۹

و تغییر اقلیم ۱3۹، ۱۴7

در تصمیم گیری پیچیده ۶۶، 7۱

و رایانه ها ۱3۶، ۱۴7

و باریک اندیشی 3۶، 55-53

و انتخاب دوروتیا ۱۶۹-۱۶۸، ۱73-۱72

و تحصیالت در حوزۀ تصمیم گیری ۱۹۰

و خبرگی ۱۱۱، ۱۱3

تمام دامنه 3۶، ۴۸-۴7، 52-5۱، 55، ۱3۹

و شادکامی ۱۱۸

و نقل مکان جانسون به کالیفرنیا ۱۶۶، ۱۸۴

و میدل مارچ ۱۶۸-۱۶7، ۱7۴-۱73

پیش بینی ها 7۴، ۸۹، ۹3-۹2، ۹۸-۹7،  و 

۱۱5 ،۱۱3 ،۱۱۱ ،۱۰۶

و تحلیل اثر مقررات ۱۱۹

و جنگ انقالبی ۴۶-۴5، ۶۱

و برنامه ریزی سناریو ۱۰۶، ۱۱۰-۱۰۹

و زمان تلف شده روی اطالعات غلط ۱۸۱

و بازی های جنگی ۱۰۰، ۱۰3-۱۰2

نگاه کنید به مدل سازی ارزش خطی

پیش بینی ها و ۹۱-۸۶، ۹۴، ۹۸-۹۶

در عصر ویکتوریا ۸۸-۸7

ه 

هوش 2۶، 35، ۴۶، ۸3، ۱7۱

بیگانه ۱۴۴-۱۴2، ۱55، 2۰۴

مصنوعی )هوش مصنوعی( ۱۴2، ۱5۴-۱۴۸

تنوع و 5۶-55، ۱3۸

پیش بینی ها و 7۸، ۸۰، ۸۴

هوش بیگانه:

معادلۀ دریک و ۱55

تصمیمات خطیر و ۱۴۴-۱۴3

تصمیم گیری جهانی و ۱۴۶-۱۴2، ۱۴7، ۱57-۱5۴

ارسال پیام به ۱۴۴-۱۴2، ۱5۶-۱53، 2۰۴

هوش فرازمینی پیام رسان )ام ای تی آی( ۱۴5-۱۴2، 

۱5۴ ،۱۴7




