
هایمن یک غشاء نازک است که در داخل 

واژن در نزدیکی دهانه واژن قرار دارد
اندازه و شکل پرده بکارت یا هایمن  بین

افراد متفاوت است

معموال هایمن دارای روزنه ای (سوراخ) 

 است که برای مثال این امکان را میدهد

که خون پریود از واژن خارج شود.

برای مثال تحریک جنسی واژن را مرطوب  و هایمن را

انعطاف پذیر میکند که باعث کاهش درد و خونریزی

میشود.  

هایمن بعد از اولین رابطه جنسی ناپدید یا

پاره نمیشود بلکه بیشتر کش می آید.

روزنه در هایمن میتواند به طور طبیعی به

نوعی انعطاف پذیر باشد که در اولین رابطه

جنسی اثری از درد و خونریزی نباشد.

مان ما
مورد در  ید  ا ب که  هست  جیزهایی  ین  ا

نی دا ب دنشان  ب تومی  ا ن آ و  دختران 

شکل هایمن  من چیزی

در مورد باکره بودن من

نمیگوید. با تست

باکرگی نمیشود باکره

بودن را تشخیص داد.

هایمن همه ما

متفاوت هست

هیچ مادری مسئول

باکره بودن ما

نیست

همه افراد هایمن ندارند یا  دارای هایمن

خیلی کوچک هستند.
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شب زفاف برای من بسیار ترسناک بود چون هیچ اطالعاتی در مورد

شب زفاف نداشتم. هیچکسی برای من توضیح نداده بود. میدانستم

که باید باکره بودن خود را با تکه پارچه خونی ثابت کنم. شنیده بودم

دخترانی که از آنها خون نیامده بود به دردسر بزرگی افتاده بوده اند. آنها

هرگز قبل از آن رابطه جنسی نداشته اند ولی با این حال خونریزی

نداشته اند. من میترسیدم که شاید من هم خونریزی نداشته باشم و

دچار دردسر شوم.

دوست داشتم که مادرم اطالعات درستی در این مورد به من بدهد. او

میتوانست من را آرام کند. من میخواهم در آینده مادر خوبی برای

دخترم باشم و در این مورد با او صحبت کنم.

مامان، یادت باشه که

در مورد این موضوع با

ما هم صحبت کنی.

 

کره ا ب رای  ب یمن  ها داشتن  فکر 

فرهنگ ه  ب مربوط  بودن 

اسالم ه  ب ربطی  و  میشود 

رده پ مورد  در  قرآن  در  رد.  دا ن

نشده نوشته  چیزی  کارت  ب

است. 

 

ا ر سا داستان 

آزمایش بکارت، اثبات باکرگی با

پارچه خونی و یا جراحی ترمیم

هایمن حق من را در حفض

حریم خصوصی و یکپارچگی

بدن نقض میکند.

فقط از طریق سوال پرسیدن مستقیم از من

میتوانید متوجه باکرگی من شوید. 

اگر پاسخی دادم که طبق میل شما نبود

امیدوارم که از من همچنان حمایت کنید.
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