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 پیشگفتار
 

کمال گرايی به عنوان متغیری که نقش بسزايی در بسییاری از سیطوح زنیدگی فیردی و جمعیی      

گرايی  ای کمال از زمانی که عده. پژوهشگران قرار گرفته استسالهاست مورد توجه ، داردها  انسان

 مفییید فايییدهای  آن را سییازهای  پنداشییتند و عییده مییی را متغیییری تییک بعییدی و صییرفا کییژکنش

چندبعیدی  ای  را بیه عنیوان سیازه   گرايی  کمال از نظريات کهای  تا زمانی که نسل تازه دانستند می

تعريیف  ... نوروتییک و بهنایار و  ، مفیاهیم مببیت و منفیی   مطرح کردند و آن را در پیوسیتاری از  

، گییرد  میی  انایام  متعیدد پیرامیونش  های  نمودند تا امروز که هنوز هم نظريات مختلف و پژوهش

به عنوان يک ويژگی شخصیتی تاثیرگذار ذهین بسییاری از پژوهشیگران را بیه خیود      گرايی  کمال

 . مشغول کرده است

ولییکن  ، خود شکوفايی و دستیابی به بهترين هاست، پیشرفتبی ترديد انسان سالم به دنبال 

 بیدکارکرد از همیین جیا نشیات    گرايیی   کمیال  سیالم و سیازنده و  گرايی  کمال احتماال تمايز میان

کمال هیر فیرد ماموعیه    . پیشرفت و دستیابی دارد، از تفسیری که فرد از خودشکوفايی. گیرد می

و انید   يابد اين که اين اهداف تا چیه حید واقیی بینانیه    دست  ست که او آرزو دارد به آنهاا اهدافی

اين که آيا فرد توانیايی بیالقوه   ؟ حضور دارند چقدر در دنیای واقعی و نه دنیای ذهنی فرد قابلیت

اين اهداف چقدر مصداق واقعیی کمیال   ؟ برای به منصه ظهور رساندن کمال مورد نظرش را دارد

توانید سیبب شیود دريیابیم      میی  احتمیاال  بیه آنهیا   ديگر که پاسخهای  و بسیاری پرسش؟ هستند

 . تفسیری که هرفرد از کمال مطلوب خودش دارد تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت است

ايین کیه فیرد    . تاثیر خواهد گذاشتگرا  کمال بر تمامی جوانب زندگی فردگرايی  کمال مسلما

فرزنیدان و سیاير   ، يا برای همسرکند و  می کمال ممکن و يا کمال ناممکن را تنها برای خود مقرر

خیود مسیهله مهیم    ، کنید  میی  را وضیی  از اصول و قوانین بلندپروازانیه ای  اطرافیانش نیز ماموعه

 . ديگری است

با ايین وجیود   . توجه متخصصین را به خود جلب نموده استگرايی  کمال اکنون سالهاست که

 اهی به جامعه اطرافمان به راحتیبا نگ. شود می هنوز هم ضرورت پرداختن به اين متغیر احساس

پیشیین دارنید امیا بیه     هیای   بسیار بیشتر از نسلهايی  توانیم مردمی را ببینیم که شايد داشته می

 .  اندازه آنها خوشحال نیستند

ايین موضیوع مطیرح    ، نمودندکار خود به عنوان درمانگر را آغاز اين کتاب مولفان از زمانی که 

، بسییاری تمايیل بیی حید و حصیر      جامعه امروزافراد که شايد يکی از داليل عدم رضايت در  شد

پشیتکار و کوشیش قابیل تحسیین و سیتايش      ، شکی نیست که تالش. برای به دست آوردن باشد



 است ولیکن گاهی میل در جهت ارتقا و پیشرفت در زندگی عادی و رفاه عمومی انسان خلل وارد

کنید کیه ايین ويژگیی      میی  تمايل به زياده خواهی و میل به پیشرفت تعیین دامنه و نوع. کند می

قابیل  نکتیه  . گذارد و يا بر زندگی اجتماعی فرد نیز اثیر خواهید داشیت    می آسیبی فردی بر جای

امروزه بییش از گذشیته   است. تربیت کمال خواهانه والدين در قبال فرزندانشان  در اين باره توجه

نباشیند و زنیدگی    و معمیولی  عیادی هايی  انسان، تمايل دارند فرزندانشان بینیم که می والدينی را

تبلیغیات متفیاوت از   . همه چییز را بداننید و بیه هیر فنیی مسیلط باشیند       ، ايده آلی داشته باشند

آموزشی گرفته تا مراکز استعداديابی خبر خوشی را برای متخصصان سیالمت روان بیه   های  بسته

آينیده میا کودکیانی خواهنید بیود کیه روزهیای خیوش بیازی را بیه           آيیا نسیل   . آورد نمی ارمغان

و خود را در دام مقايسه بیا هیر شیخ     اند  که فراتر از سنشان است اختصاص دادههايی  يادگیری

 ؟ ديگری گرفتار کرده اند

 2تیالیف دکتیر جنیی گلید     1گرايیی پس از مطالعه کتاب غلبه بر کمال، ايده نگارش اين کتاب

و  هيافتی  گسیترش ايین ايیده   بتدريج م اما یدا تصمیم به ترجمه کتاب فوق داشتدر ابت، ايااد شد

 در راه اعیتال و تغیییر گیام بردارنید تقیديم      که به تمام کسیانی کیه مايلنید    شدحاصل آن کتابی 

تواند با به دست آوردن آگاهی در راه کمال و  می مسلما انسان موجودی ارزشمند است و. شود می

 همانگونه که سعدی شیرازی به زيبايی فرموده است:، برداردآرامشی حقیقی گام 

 

 دگر شهوت نفس لذت نخوانی اگر لذت ترک لذت بدانی

 

امید که اين کتاب راهی جهت آگاهی دادن و ارايه راهکارهای عملی جهت التییام بسییاری از   

، بییان شیود   در نگارش اين کتاب تالش شده است مفاهیم علمی با زبانی سهل و ممتنی. ما باشد

به طوری که هم مخاطیب عیام بتوانید از آن بهیره جويید و هیم منبیی مناسیبی جهیت مطالعیه           

در اين ماال کوشیده . باشدگرايی  کمال پژوهشگران و درمانگران عالقمند به موضوع، دانشاويان

ابیزاری جهیت انیدازه گییری و     ، شده است ضمن ارايیه پیشیینه علمیی از متغییر کمیال گرايیی      

 .  يی جهت تغییر بیان گرددراهکارها

هیر گونیه   . م بازخوردهای خويش نسبت به اين اثر را با نگارندگان در مییان بگذاريید  يامیدوار

 .  در میان بگذاريد yahoo.com27ztaghavi@انتقاد يا پیشنهاد خويش را با ، پرسش
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