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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۲۱/۰۱/۲۰۲۳  یشیعادل شاه قر

 « در قاموس کبیر افغانستان یقلنج عضالن»  بیطشرح 
 

شناسیم، بیشتر از آن که نام می   قلنجان  آنچه امروز به عنو
ترها به بیماری خاصی باشد، یک شکایت مبهم است. قدیم

قسمت هر  در  کشیدگی  و  بدن    درد  اما می   قلنج از  گفتند، 
عضالنی«    قلنج رود »چیزی که امروزه بیشتر به کار می

البته   خاص   قلنجاست.  بیماری  یک  نشانه  هم  عضالنی 
علت آن گرفتگی و اسپاسم ناگهانی  نیست، طوری که گاهی  

که   است.عضالتی  بدن  عضالت  از  گروهی  دردناک  و 
می  حالت  این  دچار  ستون  بیشتر  اطراف  شوند، عضالت 

ها و عضالت گردن هستند. در این حال عضله نسبت مهره
شود و به همین خاطر فرد  به لمس دردناک و حساس می 

قریبا همه آدم  تواند مثل قبل، بدن خود را حرکت دهد. تنمی
تجربه  را  عضالنی  گرفتگی  خود  زندگی  طول  در  ها 

 .کنندمی
 
 :توانند به علت های عضالنی میاسپاسم •

های جسمی و همچنین کمبود های سنگین، استفاده زیاد و طوالنی مدت از عضالت، آسیبکم آبی پس از انجام ورزش 
ای از یک بیماری  این، اسپاسم عضالنی می تواند نشانه  بعضی مواد معدنی مثل منیزیم و کلسیم رخ دهند. عالوه بر

اعصاب و روان باشد، مخصوصا اگر به طور متناوب و در شرایط خاص تکرار شود. هر چند اسپاسم عضالنی در  
های مغزی، فشار روی  اغلب اوقات ناشی از علل چندان خطرناکی نیست، اما در صورت تکرار باید وجود آسیب

 .هایی چون ام. اس را از نظر دور نداشتات و حتی بیمارینخاع در ستون فقر
 
 این صدا از کجا می آید؟  •

را با صدای    قلنجشود. در حقیقت بیشتر اوقات،  های عضالنی ختم نمیشناسیم، به گرفتگیمی  قلنجتمام آنچه ما از  
 کنیم؟حساس لذت و راحتی میآید؟ و چرا ما از شنیدن آن اشناسیم، اما این صدا از کجا میمی قلنجشکستن 

دو دانشمند آلمانی، پس از وارد آوردن یک نیروی کششی به مفصل بین انگشت و کف   ۱۹۷۱اولین بار در سال  
اند  دست، تشکیل حباب های گازی را در مفصل اثبات کردند. مفاصل بدن ما به وسیله یک بافت پوششی احاطه شده

خل این کپسول، مایعی وجود دارد که با ایجاد حالت لغزندگی، باعث حرکت گوییم. در داکه به آن کپسول مفصلی می
 .شودها در کنار هم میتر استخوانآسان 

های معمول بدنی، موجب مواد معدنی و گازهای گوناگونی در این مایع محلول هستند. حرکات مفصلی در طی فعالیت
فشار باعث یک حالت مکش در داخل فضای مفصل  شود. کاهش  افزایش حجم مفصل و کاهش فشار مایع مفصلی می

های عصبی داخل  ها باعث تحریک گیرندهآیند. ایجاد این حبابشده و گازهای محلول در مایع به صورت حباب در می
 .کندمفصل می شود و به این ترتیب، مغز از ایجاد یک حالت غیرطبیعی در مفصل اطالع پیدا می

مفاصل خود را بشکنیم. در حقیقت ما به طور  قلنجس از مدتی فعالیت، دوست داریم توان فهمید که چرا ما پ  حال می
 .ای را که از مفاصل به مغزمان فرستاده شده است، رفع کنیمکنیم پیام ناراحت کنندهناخودآگاه تالش می

این حباب گازی    ( سعی می کنیم کهقلنجبه این ترتیب با کشش مفاصل خود در حداکثر دامنه حرکت آن ها )شکستن  
را بترکانیم و وقتی حباب گازی ترکید، همان صدای معروف و خوشایند شنیده می شود. به خاطر فرآیند تشکیل حباب  

و یا همان ترکاندن حباب، تا مدتی با هر حرکتی هم، هیچ صدایی از مفصل ما بیرون    قلنجاست که پس از شکستن  
 .گذشت زمان استآید، چون تشکیل دوباره حباب نیازمند نمی

تر شود. آرام آرام با تکرار این کار، برخی از ما نه به خاطر روان و اما ماجرا برای برخی افراد به همین جا ختم نمی
افتیم، طوری که  های خود، بلکه تنها برای لذت بردن از صدای شکستن، به جان مفاصل خود میشدن حرکت مفصل 

 .دست بردار نیستیم تا صدای جدیدی را مفاصل خود نشنویم،
 از این صدا بترسیم؟  •
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 یله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئه ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آرتریت آن نهایتا موجب  ندارند که نشان دهند، شکستن مفاصل طبق عادت،  اثبات شده چندانی وجود  ها اطالعات 
شود، اما در عورض اثبات شده است که با تحت کشش قرار دادن مفاصل، بافت های اطراف مفصل مانند عضالت، می

شود. از  بینند و در نتیجه در طوالنی مدت امکان انجام حرکات ظریف از فرد سلب میآسیب می ها  ها و تاندونرباط
دهد و احتمال دررفتگی  های اطراف مفصل، دامنه حرکت آن را به طور غیرطبیعی افزایش می طرف دیگر، آسیب بافت

 .آن را زیاد می کند
ها، به هیچ عنوان منطقی به رات برای شنیدن صدا زا آن با تمام این تفاصیل، حرکت دادن ناگهانی گردن یا ستون فق

ها منجر شود.  های تغذیه کننده مغز و سایش تدریجی مهرهتواند به آسیب شریانرسد. حرکت سریع گردن مینظر نمی
  تواند آن قدر خطرناک و فاجعه بار باشد که هر انسان عاقلی را از خیر شنیدن این صدای های گردنی میآسیب مهره

 .خوشایند منصرف کند
مفاصل سخن گفت، اما یک توصیه را باید بدون تردید   قلنجشاید نتوان با قطعیت از عوارض طوالنی مدت شکستن  

عضالت    قلنجخود از فرد دیگری کمک نگیرید!« اگر تا به امروز برای شکستن    قلنجپذیرفت: »لطفا برای شکستن  
ستون فقرات شما راه برود و حاال سالم هستید، فقط باید گفت که آدم   کردید که روی  تان، از کسی تقاضا می  پشت

 !خوش شانس بوده اید
 
 خود چه کنیم؟ قلنجبا  •

 وجود دارند.شوند، درمان و پیشگیری از آن هم، راه های گوناگونی  می  قلنجطور که علل متعددی باعث ایجاد همان
 

ی از اسپاسم و گرفتگی عضالنی باشد، باید به شناخت علت و درمان آن پرداخت؛  اگر درد و محدودیت حرکت شما ناش
پارکینسون   مثال برخی داروهای پایین آورنده کلسترول خون، داروهای فشار خون باال، داروهای ضدآلزایمر و ضد

ار گرفتگی کنید و دچهای عضالنی شوند. اگر داروی خاصی را به طور مرتب مصرف میتوانند موجب گرفتگیمی
 .تان باشد ترین کار ممکن، مراجعه به پزشکاید، شاید عاقالنه عضالنی شده 

های عضالنی با انجام مانورها و حرکات کششی برطرف ای مهم، اغلب گرفتگیدر هر حال فارغ از دالیل زمینه
 .شوند و نیازی به مصرف دارو نیستمی

های الزم، علت خطرناکی برای آن پیدا نشده  پس از بررسیشوید و  اگر به طور مکرر دچار گرفتگی عضالنی می 
 .های کششی مفید را یاد بگیریدها و حرکتتوانید با مشاوره با یک کارشناس فیزیوتراپی، نرمشاست، می

بهتر آن است که این حرکات را هنگامی که دچار مشکل نیستید، تمرین کنید و فقط موقع گرفتگی عضالنی، به فکر 
 !ها نیفتیدو امتحان کردن آن یادگرفتن 

ترین علت، به هم اید، مهماگر پس از انجام حرکات ورزشی سنگین و طوالنی مدت، دچار گرفتگی عضالنی شده
ریختن تنظیم آب و امالح بدن شما است. بهتر است فورا مایعات وامالح از دست رفته بدن خود را با نوشیدن مایعات  

 .های بعدی پیش از شروع فعالیت ورزشی نیز به میزان کافی مایعات مصرف کنیدتمفید جایگزین نمایید و در نوب
تواند موثر باشد. استفاده از داروهای  ای که دچار اسپاسم شده است یا گذاشتن کیسه یخ نیز میهمچنین ماساز ناحیه

ه انجام داد، هر چند که  توان در خانهای موضعی عضالنی معموال آخرین اقدامی است که می ضدالتهاب و شل کننده
بهتر است برای اولین بار توسط پزشک توصیه شده باشند. در هر صورت استفاده از پمادهای موضعی سالیسیالت و 

 .توانند دراین شرایط موثر واقع شوندپیروکسیکام می
  قلنج شگیری، شکستن های عجیب هم باشد، راه درمان پی شما به علت تشکیل همان حباب قلنج در کل باید گفت که اگر 

نیست. بهترین کار این است که با تنظیم یک برنامه منظم ورزشی، به تدریج قدرت و انعطاف پذیری عضالت و 
 .مفاصل بدن خود را باال ببرید و حداکثر دامنه حرکت آن ها را افزایش دهید

 
یا انقباض و گرفتگی ناگهانی و غیرارادی عضالنی که ممکن است جزئی از یک اختالل عمومی یا به منزله پاسخی  اسپاسم  

گویند. از انواع اسپاسم ها میتوان به اسپاسم فرج )آلت زنانه(،  موضعی به حالتی دردناک باشد. در میان عامه به آن گرفتگی می
منجر  میماند و جدا نمیشود و ممکن اشت منجر به قطع عضو و یا حتی مرگ   جفر  اشاره کرد که در آن آلت تناسلی مردانه در

 شود 
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