
 

 

 غلفه

پوست  شود. پیش بخشی از پوست آلت جنسی مردان است که در هنگام ختنه بریده و برداشته می «پوست پیش»غلفه یا 

 های خونی، اعصاب، پوست و غِشاءهای مُخاطی  تشکیل شده است. از عضالت صاف،رگ

 کند. ( و خروجی مجرای ادرار محافظت میGlansکند، پیش پوست از سر آلت ) ها محافظت می پلک که از چشمهمانند 

 

 عمل ختنه و عوارض آن

یک تکه اضافی آلت مردان نیست که بشود بدون هیچ نگرانی برید و به دور  (گاه ختنهغلفه )بر خالف تصور عموم پوست 

است.  بسیار مؤثرهم در عمل جنسی نقش بازی کرده و در میزان لذت جنسی  انداخت. بلکه هم وظیفه محافظتی دارد و

اطالعی در واقع از وجود کلی این حس ختنه شده اند از حسی که از دست داده اند بی خبرند.  کودکی  درافرادی که 

صیتی برای آن یافت حتی آپاندیس روده را که کوچکترین خا ها ندارد. مثل نابینای مادرزادی که درکی از رنگ ندارند

 کنند. نشده تا وقتی عفونی نشده عمل نمی

. از آنجایی که ختنه زندگی یک فرد بالغ را تحت تاثیر دوجود دارها  در زمینه حقوق انسانهمچنین در مورد ختنه بحثی 

 باشد. ندارد تضییع حقوق وی می گیری تصمیمتوان  کهنابالغ  یک انساندهد، انجام آن روی  قرار می



 

 

 تصویر نامند. می پوست یا پیش غلفهاین تکه پوست را  عمل بریدن و برداشتن بخشی از پوست آلت مردانه است. :ختنه 

 زیر مربوط به یک آلت ختنه نشده است: (circumstitions.comو  wikipedia)منبع:

 هکراتینه نشد سر آلت ( قرار می گیرد و باعث می شود پوستGlansآلت ) سر( روی Foreskin) غلفه : غلفهوظیفه 

همچنین به موارد  و به مرور زمان حساسیت خود را از دست ندهد. شایی که روی سطح پوست تشکیل می شود= پینه(غ)

 توان اشاره کرد: زیر می

و نیاز به استفاده از روان  (Gliding Action) 1روی آلت لیز می خورد یا خود ارضایی در هنگام آمیزش جنسی -1

 2کند. ها را کم و یا حدف می کننده

 3سر آلت. اطراف ترشح لیزوزوم و ایجاد محیط ضد باکتری در  -2

 4محافظت از پوست حساس سر آلت و اعصاب آن. -3



 

 

 کند. در زیر تصاویر مقایسه ای آلت ختنه شده و نشده قابل شکل ظاهری بهتری برای آلت مردان ایجاد می -4

 (در متون مختلف به این موضوع اشاره شده ولی در نهایت به سلیقه بستگی دارد)مشاهده است

 



 

 

( که در ایجاد لذت جنسی معادل فارسی؟ Ridged band) استی ونوار حلق دارای یکپوست آلت ختنه نشده  -5

 نگه است و تراکم اعصاب در آن بیشتر از پوست اطراف وظیفه اصلی این حلقه که محکم تربسیار مؤثر است. 

  ( wikipedia، منبع:)تصویر زیر 5داشتن غلفه در محل مناسب است.

 

 6و در ایجاد لذت جنسی مؤثر است.( Tactile corpusclesغلفه خود دارای اعصاب حسی است ) -6

 کم اهمیت ترینهمیتشان به نسبت کم است هرچند ها اشاره نشده زیرا ا غلفه محسنات دیگری نیز دارد که در اینجا به آن

 شود. بسیار مهم جلوه داده می عواملشود به عنوان  دالیلی که برای ختنه آورده می

 :آیند  به وجود می ختنه ی که در اثر و مشکالتعوارض 

 .و ایجاد تحریک جنسی نا خواسته ا لباسآلت در اثر سایش ب سوزش سر -1

عدم وجود سیستم حسی که به طور طبیعی در  در اثرو  آلت سرکاهش حساسیت کاهش لذت جنسی به علت  -2

 شود. و در زمان ختنه بریده می وجود دارد غلفه

 .آلت روی پوست سربه علت عدم وجود حالت لیز خوردن  کاهش لذت جنسی -3

 .باقی می ماند ها روی روان آن اثر درد ناشی از این عمل در نوزادان -4

و  طرفداران عمل ختنه گفته می شود، قسمت داخلی این پوسته ترشحات ضد میکروبی داردبر عکس آنچه توسط  -5

 .خود به نظافت آن کمک می کند



 

 

و در مواردی به مرگ قربانی منجر شده  با خطرات ذاتی همراه است رعمل ختنه مانند هر عمل جراحی دیگ -6

 .است

 .مردان ختنه شده بیشتر است، طول آلت مردان ختنه نشده از به طور میانگین  طبق آمار -7

زمانی  ختنه شده نوزاد یک انسان کامل است لیکن قطع این عضو بدون نظر وی انجام می شود. بسیاری از افراد -8

 جایی که شوند و از آن مشکالت روانی جدی می اند دچار شوند چه چیزی از دست داده متوجه میدر بزرگسالی که 

حس تنفر قابل توجهی از والدین در ایشان ایجاد  بوده است فرزند خوده ها به ختن تصمیم والدین آن ،علت آن

 .شود می

 ختنه: عمل علت انجام

از آن جایی که ختنه معموالً در جوامع از معموالً به دلیل وجود رسوم قدیمی یا دستورات دینی انجام می شود. 

نیستند و این ذهنیت برای آن ها شکل روی عادت انجام می شود بسیاری از والدین به دنبال یافتن ریشه آن 

در جوامع عامی فکر کردن به مسائل و گرفته که ختنه یک عمل عادی برای نوزاد است مانند بریدن بند ناف. 

فواید گونه موضوعات اجتناب کنند.   اعضای جنسی مکروه است و این باعث شده افراد از فکر کردن به این

 :عبارتند از که عنوان می شود علمی نیز برای آن

فضایی آلوده به وجود می آورد که ممکن است به عفونت منجر شود.  غلفهبهداشتی بودن: گفته شده وجود  -1

هایی از بدن آمادگی برای آلوده بودن را دارند مانند بینی، ناف و مقعد. آیا این  پوشیده نیست که قسمت

غلفه ترشح لیزوزوم دارد و باعث ضمن آنکه  است.موضوع به نظافت شخصی مربوط این اعضا نیز باید قطع شوند؟ 

 شود.  ها می از بین رفتن باکتری

ها نتیجه گیری شده ختنه از انتقال  چندین تحقیق ارائه شده که در آنبیماری:  یا ایجاد گیری از انتقالجلو -2

جلوگیری می کند. ها در جنس مخالف )مانند سرطان(  )برای مثال ایدز( و ایجاد برخی بیماریها  برخی بیماری

و  ها محل تردید است گرچه در این تحقیقات اصول روش علمی تحقیق رعایت شده لیکن صحت نتایج آن

ن یها صحیح باشد به ا نتایج آنحتی اگر هم ها ادعا می کنند قابل اطمینان نیست.  آنچنان که محققان آن

نان در دوران کودکی ایشان بریده شود کنند. برای مثال اگر پستان ز همعنی نیست که عمل ختنه را توجی

این تحقیقات به یابد لیکن واضح است که این عمل عقالنی نیست.  طبیعتاً خطر بروز سرطان در ایشان کاهش می

های انتقادی   و دیدگاه تفصیل در لینک هایی که در پایان این نگاره ارائه شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته

  است. همطرح شد ها در آن مرتبط



 

 

عمل ختنه و همچنین فروش تکه پوست  پزشکان درآمد خوبی از طریقمنافع اقتصادی برای عده ای خاص:  -3

مورد استفاده قرار می گیرد. این  نیز غلفه در ساخت نوعی از کرم محافظ پوستکسب می کنند.  بریده شده

 گیرد.  میهای ذی نفع قرار  گروهاین عوامل باعث می شود ختنه مورد تشویق 

درست است که بخشی از بدن انسان بریده شود فقط به این دلیل که احتمال کمی دارد در آینده موجب بروز یک آیا 

توان سینه را هم در نوزادی برید تا از سرطان سینه جلوگیری شود و الی آخر. حتی  بیماری شود؟ در این صورت می

 ازعفونت نباید جدا شود.دارای کارکرد است و تا قبل  ایمنی در دستگاه آپاندیس روده هم

 پوست بازسازی پیش

پوست برای افرادی که ختنه شده اند وجود دارد. در حال حاضر مؤسسه فورجن  ی برای دوباره سازی پیشهای روش

(foregen.orgدر حال تحقیق برای ابداع روشی است که در آن پیش )  پوست هر فرد با استفاده از دی ان ای و علم

 پوست خواهد بود. شود. در صورت موفقیت این بهترین روش برای بازسازی پیش دوباره سازی میپزشکی ترمیمی 

شود کشش فیزیکی پوست است. به این صورت که با استفاده از  مؤثر ترین روشی که امروزه برای بازسازی استفاده می

این فشار یا در طول روز  شود. ه میدست یا یک دستگاه پوست آلت از محل زخم ختنه گرفته شده وبه طرف بیرون کشید

  سال انجام 15تا  6معموالً ظرف  ها  شود. بازسازی در این روش شود یا به دفعات تکرار می به صورت مداوم حفظ می

 شود. می

 

 

 

 دستیروش 



 

 

 

 

 

 

 

 

 DTRدستگاه 

 با استفاده از وزن

 CATدستگاه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسش و پاسخ:

 مرسوم است؟ختنه یی کشورهادر چه -

 در آمریکا و کشورهای اسالمی رایج است.

 

 آیا برای کسانی که ختنه شده اند راهی برای بازیابی این عضو از دست رفته وجود دارد؟-

 کششبا استفاده از نوار و ایجاد 



 

 

لیکن  .بازسازی نمود دوبارهو نمی توان آن را  جنس و ترکیبی خاص دارد ،به صورت کامل خیر. بافت از دست رفته

تکه پوستی های پوست به تقسیم و رشد، مجددا ً پوست آلت و تحریک سلول فیزیکی خوشبختانه می توان با کشیدن

 های جراحی نیز برای این کار وجود دارد. همچنین روش طبیعی داشته باشد. غلفهایجاد نمود که تقریبا عملکردی مشابه 

 

 ر آمریکا رواج دارد؟اگر ختنه عمل خوبی نیست چطور د-

این است که ختنه پر از در آمریکا و سایر کشورهایی که ختنه در آن ها رایج است متاسفانه در حال حاضر باور عمومی 

جنبشی برای آگاهی مردم ایجاد شده و طی سال های گذشته درصد بیشتری از فایده و خالی از ضرر است. در آمریکا 

 وگیری نموده اند. والدین از ختنه فرزندان خود جل

 

های طرفداران  ، دیدگاه، مباحث مربوط به غلفه و ختنهی ضد ختنهجنبش ها طالب بسیار زیادی در رابطه بادر این لینک ها م

از توان این مجموعه خارج  ترجمه این متون متاسفانه در حال حاضر .پیدا می کنید ار غلفهو همچنین دوباره سازی  ختنه

 :شود ما را در این کار یاری دهند لذا از فارسی زبانانی که توان ترجمه از انگلیسی به فارسی را دارند دعوت می باشد می
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