عقدة الكمال
ً
يضع الشخص المصاب بعقدة الكمال مقاييسا ً
عالية ج ّداً ال يستطيع أحد أن ُيل ّبيھا .وھو يسعى جاھداً لتحقيق أھداف
مستحيلة و ُيق ّيم نفسه على قدر إنجازاته.

ً
ُي َع ُّد وضع األھداف أمراً إيجاب ّيا ً ،وھو َيھبنا الدافع إلنجاز أُمور عظيمة .أ ّما عقدة الكمال فتضع أھدافا ً
صعبة ج ّداً وتتسبب
في أن نصير غير ُمنتجين ،باإلضافة إلى أ ّننا نشعر باإلحباط الشديد عندما نفشل في تحقيق ھذه األھداف .وقد يتسبب ھذا
في الشعور بالضغط واالضطراب وصغر ال ّنفس والقلق ،واإلحساس أ ّننا غير قادرين على اإلنجاز .وعندما يحدث ھذا في
نطاق العالقات الشخصية فإنه يتسبب في :التوقعات الغير المنطقية من أعضاء العائلة واألصدقاء ،والذي بدوره يتسبب
في المشاكل ألن اآلخرين ال يعملون األشياء بطريقتنا فيؤدي ذلك إلى االنعزال والوحدة ،ألن كل من ھم حولنا يجدون
صعوبة شديدة في إرضائنا.

ت ُتصارعين ألنك لم ُتح ِّققي شيئا ً مناسبا ً بالشكل الكافي وال ُمرضي لك ،وإن كنت ال تريدين أن تتركي اآلخرين
إن كن ِ
ُيديرون أمراً ما ألنھم لن يفعلوه بالقدر المناسب بحسب توقعاتك ،وإن كان أفراد عائلتك وأصدقاءك يصارعون مع
مطالبك التي يصعب تحقيقھا ،فمن الممكن أنك ُتعانين من عقدة الكمال.

أريد أن أعرف أكثر

سبع عالمات ودالئل على وجود عقدة الكمال:
ت تميلين إلى الكمال في كل ما تفعلينه فمن الممكن أن تالحظي ھذه األشياء عن نفسك:
إن كن ِ
 .1المبالغة:
مثالً ،ھل تشترين أكثر من ھد ّية ألحد أصدقائك ألنك غير متأكدة أنّ الھد ّية األولى جيدة بالشكل الكافي؟ أو ھل
ُت ِع ّدين َبح َثين بدالً من بحث واحد في دراستك؟ ور ّبما تدفعين الحساب بدالً من أصدقائك في العديد من المناسبات
وتشترين لھم الھدايا حتى يستمروا في اإلعجاب بك.
 .2المبالغة في أخذ االحتياط:
ت كل
ت البوتاجاز ،وأخذ ِ
ت الباب بشكل جيد ،وأطفأ ِ
ھل ترجعين أكثر من م ّرة إلى المنزل لتتأكدي أنك أغلق ِ
األوراق التي ستحتاجينھا؟ أغلب الناس قد يفعلون ھذه األمور مرتين في المناسبات الھامة ،أما بالنسبة لك فھل
تفعلين ھذا لم ّرات عديدة وفي مناسبات ع ّدة؟
 .3التباطؤ والتأجيل:
يتر ّدد ويتباطأ بعض الناس عن عمل األشياء ألنھم كسالى ،وأيضا ً قد نتباطأ عن عمل األشياء ألنه يوجد لدينا
خوف دفين أ ّننا لن نفعل األمور بالجودة المطلوبة التي سترضينا.
 .4الصعوبة في ا ّتخاذ القرار:
شدي َدين من أنك قد تق ّررين قرارات خاطئة ،و َت ُ
ھل تصابين بالقلق والخوف ال ّ
ش ّكين دائما ً في ُحكمك على األمور
وتطلُبين ال ّنصيحة من ك ّل من ھم حولك؟ فينتھي بك الحال بأن تأخذي قراراً خاطئا ً بسبب قلقك الشديد ،أو ألنك
انتظرت آلخر دقيقة فتضطرين الختيار أي شيء فقط ألنك يجب أن تختاري.
 .5االنتقاد الزائد:
ھل تحاولين دائما ً أن ُتغ ّيري من سلوكيات اآلخرين ليفعلوا األمور "بحسب طريقتك"؟ وھل تقلقين من أن ال أحد
م ّمن ھم حولك س ُينجز األمور بالشكل المطلوب فينتھي بك الحال بأن تفعلي كل شيء بنفسك؟ وھل تصارعين
في أن تقبلي ُ
ط ُرقا ً مختلفة عن طريقتك لعمل وإنجاز األمور و ُتقلّلي من قدر مشاركة اآلخرين؟
 .6االستسالم:
مر ما بشكل دقيق وسريع في الوقت نفسه؟ وھل تتسبب خبرة
ھل تستسلمين بسھولة ألنك ال تستطيعين إنجاز أ ٍ
فشل واحدة حدثت في الماضي في أن ُتق ّرري أ ّنك لن تفعلي أبداً ھذا األمر مرة ثانية؟
 .7الخزي والشعور بال ّذ ْنب:
ھل تشعرين بالخزي ّ
والذ ْنب أل ّنك لم تعيشي بنا ًء على ال ّتو ّقعات التي وضعتيھا لحياتك ،أو وضعھا اآلخرون
لك؟ وقد يتسبب ذلك في شعورك بأنك شخص سيٌّ ء ،فمثالً تقولين" :لن أستطيع أن أتح ّمل مسؤولية إنجاب
أطفال فأنا لست صالحة أليّ شيء" ،أي عديمة ال ّنفع.

إذا انطبق عليك  3أو أكثر من ھذه السلوكيات وشعرت أنھا شائعة بالنسبة لك ،فسيكون من األفضل لك أن تبدأي في
محاولة التغيير من ھذه ال ّتوجّ ھات نحو الكمال.

أريد أن أتع ّلم كيف أتغ ّير

سبع خطوات لتكوني في سالم مع نفسك:
 .1كوني لطيفة تجاه نفسك:
عندما تكونين أمام مجموعة من الساللم ليس من المنطقي أن تقفزي لألعلى مرة واحدة .وبالطريقة نفسھا ال
تتوقعي النجاح المطلق المفاجئ ،ولكن تعلّمي أن ُتشجِّ عي نفسك بالخطوات الصغيرة التي تأخذينھا نحو ال ّنجاح.
 .2كوني لطيفة تجاه اآلخرين:
ال يحب الناس ھذا الشعور بالسيطرة بأن يخبرھم أحد ما ماذا يجب أن يفعلوه بشكل دائم ،فح ّتى لو كانت لديك
معرفة أفضل منھم ،أعطي من حولك المساحة ليكونوا أنفسھم وھذا يتض ّمن أطفالك أيضا ً.
 .3تع ّلمي أن تنظري للحياة ذات األلوان المتع ّددة:
ج ّھزي قائمة من الكلمات لتقييم األمور وتد ّربي على استخدام العديد منھا ،حتى إن كنت ُتق ّيمين أمراً في ذھنك،
حاولي أن تف ّكري في ثالثة أشياء إيجاب ّية تقولينھا لك ّل شي ٍء سلبيٍّ تالحظينه.
 .4كوني مرحة بعض الشيء:
يعتمد روح المرح على كوننا نستطيع رؤية األمور من زاوية مختلفة وغير اعتيادية .ھل قلت لنفسك في أحد
المواقف "ال أستطيع أن أرى ما ھو األمر المضحك في ھذا الموقف" ،في المرة المقبلة اطلبي من الشخص
المقابل أن يشارك معك لماذا يعتقد أنّ ما حدث ُي َع ُّد أمراً مضحكا ً وتعلّمي أن تنظري للحياة من زاوية مختلفة.
 .5ال تعني األخطاء بالضرورة نھاية العالم!:
إنّ مراحل ال ّتعلُّم يجب أن ت ّتصف باال ّتزان بين عمل األمور بشكل صحيح والوقوع في أخطاء عديدة .تخ ّيلي
نفسك تتعلّمين لغة أجنبية أو تتعلّمين العزف على آلة موسيقية .فھؤالء الذين ال يريدون أن يرتكبوا أي أخطاء
سوف يتعلّمون ببطء شديد أو قد ال يتعلّمون على اإلطالق! ،تعلّمي أن َتقبلي أنّ األخطاء البسيطة ھي جزء
طبيعي من الحياة .ومن الممكن أنك أحيانا ً قد تجدي جانبا ً مرحا ً ومضحكا ً في ھذه األخطاء.
 .6ال تجعليي خوفك من ارتكاب األخطاء يمنعك من أن تبدأي:
خذي الخطوات األولى وابدأًي المشروع الذي تفكرين فيه ،ج ّربي أمراً جديداً ،وتذكري أن تش ّجعي نفسك بكل
خطوة صغيرة تأخذيھا.
ال تبالغي في تعميم األمور السلبية:
ت في خطأ أحمق ال يعني ھذا أنك إنسانة غير ذكية .فھذه األشياء تحدث طوال الوقت حتى ألفضل
ح ّتى لو وقع ِ
تشجيع وراح ٍة لمن
دافع
الناس وأكثرھم مھارة ،بل على العكس سوف تجدين أنّ أخطاءك الغير مقصودة ستكون َ
ٍ
ھم حولك فيقولوا في ارتياح "ھي بشر مثلنا في نھاية األمر".

أريد أن أجد السالم مع ? أيضا ً

الحصول على سالم ? الكامل

وماذا عن أن نحيا بمقاييس ]؟ فقد تشعرين أنك تحتاجين أن تفعلي كل شيء بشكل كامل تماما ً وإالّ لن يقبلك ].
ولكن يعلّمنا الكتاب المقدس أ ّننا ال يمكن في الواقع أن نكون كاملين بالشكل الكافي لكي يقبلنا ]:
كما ھو مكتوب» :أنه ليس بارٌّ وال واحد .ليس من يفھم .ليس من يطلب ]  .الجميع زاغوا وفسدوا معا ً .ليس من يعمل
صالحا ً ليس وال واحد" رومية 12-10 :3
إنّ الخبر ال ّسا ّر ھو أنّ ] يعلم تماما ً عن نقصنا وضعفنا ولقد تعامل مع ھذا األمر من خالل المسيح .فلقد أخذ المسيح ك ّل
خطايانا وضعفاتنا ونقائصنا على نفسه لكيما نتصالح مع ] .فھو الذي كان كامالً في كل شيء وكامالً في طاعته حتى
الموت.
"وإذ وُ ِج َد في الھيئة كإنسان ،وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب .لذلك ر ّفعه ] أيضا ً ،وأعطاه اسما ً فوق كل
اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة م ّمن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض ،ويعترف كل لسان أنّ يسوع
المسيح ھو ربٌّ لمجد ] اآلب" فيلبّي 11-8 :2
إنّ األخبار ال ّسا ّرة ھي أنّ ] يق ّدم لنا الغفران والمصالحة بسبب ما فعله المسيح من أجلنا ،فنستطيع أن نأتي إلى ] اآلن
وكما نحن ،وھو يقبلنا بالكامل بسبب نعمته ورحمته وليس بسبب أي شيء عملناه أو أي استحقاق بشري.
"إنْ اعترفنا بخطايانا فھو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطھرنا من كل إثم"  1يوح ّنا 9 :1
بل أكثر من ذلك فھو َي ِع ُد أنه سيعمل في قلوبنا وسيحيا فينا بقوته ليغ ّيرنا شيئا ً فشيئا ً لنصير مشابھين صورة المسيح.
"واثقا ً بھذا عينه أنّ الذي ابتدأ فيكم عمالً صالحا ً يك ّمل إلى يوم يسوع المسيح" فيلبّي 6 :1
ت مستع ّدة أن تعطي نفسك بالكامل ` وتثقي أنه يستطيع أن يجعلك كاملة؟ فھذا ھو الطريق لنحيا في سالم ]
ھل أن ِ
الكامل ،لقد قال يسوع لتالميذه:
"سالما ً أترك لكم .سالمي أعطيكم .ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا .ال تضطرب قلوبكم وال ترھب" يوح ّنا 27 :14
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