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چرا آدم های باهوش حماقت می کنند و 

چگونه تصمیم های عاقالنه بگیریم؟

The Intelligence Trap
Why Smart People Make Stupid Mistakes 

and How to Make Wiser Decisions



تقدیم به
پدر و مادرم، و همچنین رابرت



دام نبوغ ترکیبی است از هنر داستان گویی 
و تحقیقات علمی دربارۀ هوش انسان؛ 

کتابی ضروری برای کسانی که می خواهند 
شفاف بیندیشند.

رولف دوبلی 
نویسندۀ کتاب هنر شفاف اندیشیدن

بسیار خواندنی ... روایتی روشنگر و 
ساده از تحقیقات پیچیده و جدید 
دربارۀ تفکر بشری و کاستی هایش.

پابلیشرز ویکلی

عاشق کتاب شدم ... دام نبوغ 
مسحورکننده و طنزآمیز است و کنجکاوی 

و فروتنی را می ستاید.

آنا روزلینگ
نویسندۀ همکار کتاب واقع نگری
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ایـن کتـاب حاصـل سـخاوت و لطـف بی کـران افـراد زیادی اسـت. بیـش از همه قـدردان همراهی 

هسـتم.  راهنمایی هایـش  و  پشـتیبانی ها  و  پلیـت،  کـری  همـکارم،  مشـتاقانۀ  بـاور  و  دلسـوزانه 

گنمنتـا و انـدرو نورنبـرگ در  همچنیـن از دیگـر همکارانـم در سـه مؤسسـه فلیسـیتی برایـان، زو پا

گوشـۀ دنیـا سپاسـگزارم. کتـاب در چهـار  گسـتراندن دیدگاه هـای ایـن 

از  ویلنـد  مـت  و  اسـتاتن  و  هـودر  مؤسسـۀ  از  مـواق  درومونـد  ویراسـتارانم،  رهنمودهـای 

ویرایش هـای  و  خردمندانـه  قضـاوت  اسـت.  مـن  خوشـوقتی  و  مسـرت  مایـۀ  دبلیودبلیونورتـون، 

بادرایـت آن هـا ایـن کتـاب را بی انـدازه بهبـود بخشـیده اسـت و مـن از توصیه هـای آن هـا چیزهـای 

کامـرون مایـرز به خاطـر پیشـنهاداتش و کمـک بـه تسـهیل فراینـد  یـادی آموختـه ام. همچنیـن از  ز

می کنـم. تشـکر  ویراسـتاری 

کـه بینـش و دانـش خـود را بـا مـن سـهیم شـدند بسـیار سپاسـگزارم.   از خیـل صاحب نظرانـی 

کنم به دیوید پرکینز، رابرت اسـترنبرگ، جیمز فلین، کیت اسـتانوویچ،  از آن جمله می توانم اشـاره 

گروسـمن،  کاهـان، اوگـو مرسـیه، ایتیـل درور، روهـان ویلیامسـون، ایگـور  ونـدی بروئیـن دوبـرون، دن 

کراسـکری، نوربـرت شـووارز، اریـن نیومـن،  کـراس، انـدرو هافنبـراک، سـیلویا مامجـی، پـت  ایتـان 

کارول دوئـک،  کـوک، سـوزان انـگل،   گـوردون پنیکـوک، مایـکل شـرمر، اسـتفان لواندوفسـکی، جـان 

تقدیر و تشکر
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آنگـوس  وولـی،  ویلیامـز  آنیتـا  النگـر،  الـن  بیـورک،  الیزابـت  و  رابـرت  اسـتیگلر،  جیمـز  پورتـر،  تنلـه 

کارلیـن رابرتـس و بسـیاری  کاتریـن تینسـلی،  هیلـدرت، بردلـی اوونـز، امـی یـی اوو، آنـدره اسپایسـر، 

دیگر از مصاحبه شوندگانی که احیانًا نام شان را از قلم انداخته ام، اما دیدگاه های کارشناسی شان 

در به سرانجام رسـیدن اثـر حاضـر نقـش داشـته اسـت.

از برنـدون میفیلـد نیـز بابـت اشـتراک گذاری تجربیاتـش سپاسـگزارم. از مایـکل اسـتوری 

کـه معنـای ابرپیش بین بـودن را نشـانم داد و از جونـی دیویدسـون بـرای کمکـش در رسـم نمودارهـا 

تشـکر می کنـم.

کادمـی فضایـل فکـری در النگ بیـچ هسـتم که  همچنیـن قـدردان کارکنـان و دانشـجویان آ

در دیـدار مـن از آنجـا سـنگ تمام گذاشـتند.

ریچـارد فیشـر بـرای اولیـن بـار در سـال ۲۰۱۵ و در برنامـۀ بی بی سـی فیوچـر بـه مـن مأموریت 

داد تـا مطلبـی دربـارۀ »معایـب باهوش بـودن« بنویسـم. از اینکـه زنـگ اول را او بـه صـدا درآورد و 

در طـول زندگـی حرفـه ای ام همـواره مشـوق و راهنمایـم بـود متشـکرم. و از دوسـتان و همکارانـم، 

کیـت داگالس، اسـتیون داولینـگ، ناتاشـا و سـام  ازجملـه سـالی ادی، آیلیـن و پیتـر دیویـس، 

کریستین جارت، اما و سم پرتینگتون،  فنویک، سایمون فرانتز، ملیسا هوگنبوم، اولیویا هوویت، 

کلـر  جـو پـری، الکـس ریلـی، متیـو رابسـن، نیـل و لـورن سـالیوان، هلـن تامسـون، ریچـارد وب و 

یـغ و ارزشـمند داشـتند سپاسـگزارم.  کـه همگـی حمایتـی بی در ویلسـون، 

دینـم بـه پـدر و مـادرم، آلبـرت و مـارگارت،  و همین طور رابرت دیویس قابل وصف نیسـت. 

کتـاب ایـن  بـدون حمایـت شـما  را مدیـون شـما هسـتم. نمی توانسـتم  کتـاب  ایـن   خط به خـط 

را بنویسم.

دیوید رابسن


