
 

 

 

 

  

مجموعه سوال  

 و جوابهایی

 برای جوانان

 از سایت تاالر گفتگوی پزشکان
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 با سالم

ل یادی از سوالهای در رابطه با مسائاین مجموعه جمع آوری شده تعداد ز

ر یکی از سایتهای پزشکی زنان و مامایی می باشد که چند سال پیش د

توسط من و تعداد دیگری از همکارانم به سواالت مراجعین به سایت 

ان ایرانی در مورد پاسخ می دادیم......از دید من به شخصه اطالعات جوان

پایین است و گاها بد نیست که اطالعاتی  بسیار ل بسیاربسیاری از مسائ

به جوانان  ه زناشویی در مورد رابط در مورد مسایل بهداشتی و علمی

تی است که عزیز داده شود......این مجموعه جمع آوری بسیاری از سواال

در آن سایت مطرح می کردند و من و همکاران عزیز  بسیاری از جوانان 

اچیزی باشد به کمک ن عه به آنها پاسخ می دادیم.....امیدوارم این مجمو

یزمان و از بین بردن فع نادانی و بهتر کردن فضای فرهنگی کشور عزر

تابو های بی اساسی که زندگیهای بسیاری را به مخاطره کشیده و از بین 

اما خواندن آنرا به افرادی که سوال بخصوصی هم در برده است...........

این زمینه ندارند توصیه می کنم تا بلکه با خواندن و تحلیل این سوالها 

این مرز و بوم حاکم ببینند چه جو مشکل داری بر فضای جوانان 

است.....باشد که همگی دست به دست هم برای اعتالی فرهنگی ایران 

 عزیزمان بکوشیم

 با سپاس

 

 دکتر بهاره دادرس

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پزشکان شرکت کننده در بحث ها:

 

 دکتر رویا جوینده)متخصص زنان و زایمان(

 دکتر روناک؟؟

 دکتر بهاره دادرس

 دکتر غالمعلی نوری )متخصص قلب و عروق(
 

 

 آدرس سایت تاالر گفتگوی پزشکان و دندانپزشکان ایران:

 

http://www.irdrs.com/forum/ 
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 پرده بکارت

 

 

 : ( Hymen )  

رده یا غشا ظریف با پوششی از بافت اپی به صورت یک پ

تلیوم شاخی است که مدخل واژن را بسته و برای عبور خون 

 در دوران پریود دارای یک سوراخ است 



 

 

 ) پرده نوع حلقوی ( . 

منفذ پرده بکارت معموال منفرد و مدور بوده ، اندازه قطر آن 

 میلیمتر متفاوت 01تا  2در یک فرد بالغ ازدواج نکرده از 

 . است

 

 : اما ممکن است شکل

 غربالی

 
 

 ( Crescentic ) هاللی

 
 

 ( Sepatate ) منفصل

 
 

 ( Fimbriated ) مضرس



 

 

 نیز باشد .  

در معاینه ظاهری معموال امکان تشخیص پرده بکارت 

 مضرسی شکل از پارگی نسبی حاصل از نزدیکی وجود ندارد

. 

 

ه پاره شده و بعد از نزدیکی پرده بکارت در یک یا چند نقط

بعد از زایمان طبیعی نیز فقط به صورت چند زائده یا ندول 

 کوچک سیکاتریسه موسوم به

 Myrtiform Carunles 

 باقی می ماند 

 . 

در ندرتا ممکن است پرده بکارت سوراخ نداشته باشد که 

گی خون و یا در حالت معمولی زمان پریود به علت جمع شد

ت پرده باعث درد بسیار به علت جمع شدن ترشحات در پش

شدید در زیر شکم می شود که در این حالت با ایجاد یک 

 . شکاف کوچک درد از بین خواهد رفت

 

برای مشاهده دقیق پرده بکارت و رویت خصوصیات آن  -

باید لب های بزرگ و کوچک و ناحیه فروشت با انگشتان یا 

 وسایل مامایی بطور کامل باز و کشیده شوند . و بهترین

 وضعیت برای معاینه پرده بکارت حالت

 Knee – Chest 



 

 

.است   

 

 

1 . 

 امکان نزدیکی کامل  

 ) ورود آلت تناسلی مردانه به داخل واژن ( 

د دارد ، اندازه سوراخ پرده بدون پاره شدن بکارت نیز وجو

میلیمتر  5ه سوراخ بیش از زبکارت متفاوت است و هرگاه اندا

عی باشد باشد و پرده از نوع ارتجا  

 ) که در دوسوم موارد به این شکل است (

و اندازه آلت مرد نیز معمولی باشد و نزدیکی بدون خشونت  

و مقاومت صورت گیرد ، امکان نزدکی بدون پارگی پرده 

 وجود خواهد داشت 

 .( ) هر چند که امکان پارگی بکارت نیز بسیار زیاد است

 

 

2 . 

زی همراه نیست ، بافت پارگی پرده بکارت همیشه با خونری 

پرده بکارت معموال چندان غنی از عروق خونی نبوده و در 

 بسیاری از موارد پارگی بکارت بدون خونریزی است 

) به همین دلیل هیمنورافی یا جراحی ترمیمی پرده بکارت 

 معموال موفقیت آمیز نیست ( . 



 

 

 البته در چنین حالتی شواهد پارگی در لبه های پاره شده پرده

 .بکارت وجود خواهد داشت

 

 : عالئم وجود پرده یا عدم آن

 

تنها یافته تشخیص دال بر نبود پرده بکارت ، وجود پارگی 

 عمیق پرده 

% درصد پهنای پرده در یک یا چند 51) گرفتاری بیش از 

 نقطه (

می باشد که اگر پارگی به رینگ پرده رسیده باشد   تشخیص  .

 .قطعی خواهد بود

 

که در تشخیص پرده بکارت کمک کننده هستند :  مولفه هایی

نوع پرده ، اندازه و خصوصیات سوراخ پرده و خصوصیات 

 . فروشت

 پرده های حلقوی 

 ) وجود پرده در تمام محیط مستیبول با یک منفذ در آن ( 

که سوراخی کوچک با حاشیه ای تقریبا منظم و صاف دارند ، 

  پرده دست نخورده و سالم تلقی می شوند

) این مسئله در مورد پرده های غربالی نیز صادق است ( . 

پرده هایی که دچار پارگی شده اند ، دهانه ای بزرگتر از 

اندازه معمولی داشته ، حاشیه آن نام منظم بوده و ممکن است 

 در آن نواحی بافت سیکاتریسه دیده شود



 

 

با ذره بین دستی و یا کولپوسکوپ قابل شناسایی است ( .  ) 

جود بافت سیکاتریسه بطور قطع بیانگر وجود سابقه صدمه و

به پرده بکارت و گذشت حداقل زمان یک تا دو هفته از حادثه 

 می باشد . 

البته عفونت های مکرر ژنیتال نیز ممکن است موجب 

تغییرات مشابه ای همچون صدمات فیزیکی مکرر پرده 

 بکارت شوند. 

خواهد بود و با درمان اما در چنین حالتی عمق پارگی زیاد ن

 .عفونت و استروژن موضعی برطرف می شوند

 

در افراد با پرده فیمبریت و ارتجاع پذیر امکان نزدیکی کامل 

بدون پارگی پرده وجود دارد و در چنین مواردی ممکن است 

شواهد نزدیکی مکرر به صورت نازکی لبه سوراخ ، شلی و 

کل پرنیه دیده ش V شکننده گی فروشت ، فرو رفتگی خطی یا  

 

 هیچکدام اختصاصی نیست ( .  ) شوند

در بسیاری موارد برای رسیدن به تشخیص صحیح و دقیق ، 

گرفتن عکس از پرده و مقایسه آن با اطلس پرده های طبیعی و 

 .غیرطبیعی الزامی است

 

ده هایی که از طریق هیمنورافی در پر  

کن است راحی ترمیمی پرده بکارت ( ترمیم شده اند، ممج) 

 اسکار



 

 

) جای عمل جراحی   

 ) 

دیده شوددر غیر این صورت تشخیص غیر ممکن خواهد بود  

. اما در مورد ترمیم پرده به طریق هیمنوپالستی تغییرات ، 

 .آناتومیک تیپیک خواهد بود

 

 

در عکس های و لینک های زیر می توانید شکل های شماتیک 

 : انواع پرده را مشاهده نمایید

 

 
 

 
ر رویا جوینده/ متخصص زناندکت  



 

 

 

 

 با سالم

ساله.قبال به یک متخصص زنان مراجعه  22دختری هستم 

 کردم و گفتن پرده بکارتم

 Septate 

یا تیغه ایه.بعد از اون من چند بار با نامزدم رابطه جنسی  

داشتم ولی نه دردی احساس کردم نه خونی داشتم.در حال 

ن باید جدا شیم.به یک حاضر به خاطر مشکالت خونواده هامو

متخصص مراجعه کردم گفتن پرده ام پاره شده.برای اطمینان 

رفتم پیش یکی دیگه.ولی ایشون گفتن پرده ام سالمه.نمی دونم 

http://www.irdrs.com/forum/user-239.html


 

 

 به حرف کدوم اعتماد کنم؟

شنیده بودم پرده بکارت ارتجاعی با نزدیکی پاره نمیشه ولی 

 .در مورد پرده تیغه ای چیزی نشنیدم

1. 

ای هم این وضعیت رو داره که با نزدیکی پاره نشه پرده تیغه 

 فقط با جراحی پاره میشه؟

2. 

اگه پاره نشده باشه دهانه رحم نشون میده که قبال رابطه جنسی 

 داشتم؟یعنی گشاد شده باشه؟

 .ممنوم میشم راهنماییم کنید

 

 با سالم

 

به عبارت ساده تر رحم محل پرورش جنین است ، دهانه رحم 

و خروجی به داخل رحم یا خارج از آن محل ورودی   

) واژن ( است به عنوان مثال دهانه رحم محل خروج خون 

دوران قاعدگی ) پریود ( از رحم به واژن است یا محل ورود 

ون رحم و سپس لقاح آن با تخمک اسپرم از این قسمت به در

ی شودم  : 

 

     



 

 

 

خص تنها بوسیله دهانه رحم می توان تشخیص داد که آیا ش

زایمان طبیعی داشته است یا خیر به این صورت که در شکل 

زیر برای شما مشخص کرده ام ، دهانه رحم در زنانی که 

زایمان طبیعی نداشته اند و یا تا کنون زایمان نکرده اند به 

صورت گرد می باشد در حالی که این محل در زنانی که 

ده است زایمان طبیعی داشته اند به صورت کشیده تری در آم

 : که قابل تشخیص است

 

     

 

سانتی متر فاصله  05تا  01پرده بکارت تا دهانه رحم نیز 

 . دارد و پارگی آن تاثیری بر دهانه رحم نخواهد داشت

 

در مورد پرده بکارت شما باید عرض کنم برای اطمینان 

بیشتر دوباره به متخصص زنان مراجعه نمایید ، این احتمال 

ین پرده تیغه ای ، نازک بوده و در عین نازک وجود دارد که ا

ه باشد و زمان دابلیت ارتجاع باالیی برخوردار بوبودن از ق

ورود آلت تناسلی مردانه پاره نشده باشد و در اصل به سمت 

دیگر هدایت شده است ! البته این در حد یک احتمال بسیار 



 

 

 ضعیف با اطالعاتی که شما در اختیار بنده قرار دادید می

  .باشد

البته الزم به تکرار می باشد احتمال رخ داد این مسئله بسیار 

 . بسیار پایین می باشد

****************************** 

 

 سالم.

 خسته نباشید.

ساله پیش برای اینکه از داشتن پرده مطمئن 4سالمه. 22من 

شم و از اونجایی که روم نمی شد برم دکتر، خودم انگشتمو 

اخل واژنم.اما چیزی حس نکردم،خونیم آروم بردم د

تا انگشتمو بردم اما بازم چیزی حس 2نیومد.حتی 

 .نکردم،خونیم نیومد

طه جنسی داشتم باهاش اما فقط سوزش بحاال نامزد کردم و را

 داشتم وخونی نیومد

نامزدم فکر می کنه من قبالٌ رابطه داشتم و االن دارم کتمان  .

ادرزادی؟ رابطمون داره از هم می کنم.یعنی من پرده نداشتم م

 .می پاشه ، لطفاٌ راهنماییم کنید

 

****************************** 



 

 

 دوست گرامی

ن بدون خجالت به آورد داشتن یا نداشتن پرده و نوع در م

 پزشک زنان با تجربه مراجعه کنید

اما در مورد رابطه شما با نامزدتان با توجه به اینکه اینجانب 

هداشت و سالمت روان هستم به شما توصیه می مدیر صفحه ب

کنم قبل از هر چیزی نیاز به جلسات متعدد مشاوره ازدواج و 

مشکل یابی دونفره دارید....شما هنوز نامزد هستید و این جو 

ون عدم اعتماد بر ایشان حاکم است ...اگر با این وضع و بد

ما و ینده وخیمی در انتظار شآدرمانش اقدام به ازدواج کنید 

 فرزندانتان خواهد بود

 ....دختر گلم

خواهش می کنم بیش از هر چیزی به فکر سالمت خود و اینده 

ات باش و سریعا برای رفع مشکالت بین خود و نامزدت از 

 مشاورین تحصیلکرده و صالحیت دار

 ) و نه هر خاله خانباجی که دم دست باشد( کمک بگیر

 برای هر دوی شما ارزوی موفقیت دارم 

 
 ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

************************************** 

 با سالم . 

میخواستم بدونم امكان این هست كه در زمان پریود دختر پرده 

ان کبكارت نداشته باشد.. یعني اینكه باز شود .. به شكلي كه ام



 

 

نزدیكي كامل وجود داشته باشد..و بعد از پریود دوباره بسته 

شود؟??? چون یه دختري به من گفت كه در زمان پریود 

 امل انجام شد ..االن   دختر نیست..دخول هم به صورت ك

ممنون میشم كه اگه بگین نوعي از پرده هست كه موقع ..

 پریود كامل باز بشه و بعدش دوباره بسته؟؟؟؟؟با تشكر

 

 با سالم

 

پرده  بنده آنچه که از صحبت های شما درک کردم این بود :

بکارتی وجود دارد که در دوران قاعدگی ) پریود ( باز می 

 شود ؟

 

که در جواب به این سوال باید عرض کنم ، خیر . جواب 

 . سوال شما منفی می باشد ، ُچنین پرده بکارتی وجود ندارد

در حالت عادی و طبیعی در پرده بکارت منفذی برای خروج 

ادی که دارای ترشحات واژن و خون زمان پریود در افر

 . هایمن ) پرده بکارت ( می باشند ، وجود دارد

 

 دوست شما نیز به ظاهر آن را با پرده پنجره ، اشتباه گرفته اند

 !) دکتر رویا جوینده(



 

 

********************************** 

 سالم 

با عرض پوزش من چند وقت پیش با خانمی رابطه دوستی 

ن رو لمس کردم که متاسفانه داشتم و با دست آلت تناسلی او

ناخن انگشتم به پرده بکارت خورده و بنا به گفته ماما و 

پزشک به علت اینکه پرده خیلی جلو هستش بصورت سطحی 

  .خراش برداشته

 میخواستم بدونم این مسئله مشکل ساز هستش یا خیر؟ 

 آیا به مرور زمان خراش بر طرف میشه یا نه ؟ 

 آیا امکان ترمیم هست؟ 

کجا باید ترمیم صورت بگیره؟ یعنی هر متخصص زنان و  و

 هر مامایی میتونه این کارو بکنه؟ 

 آیا بعد از ترمیم امکان تشخیص توسط پزشک هست؟

 

 با سالم

طبق گفته شما که معاینه پزشک دال بر وجود خراش بوده 

 است ، جای نگرانی وجود ندارد ، زیرا این خراشیدگی 

بوده باشد) اگر واقعا خراش سطحی   

 .به خودی خودی ترمیم خواهد شد  ( 

************************************ 



 

 

 با سالم و خسته نباشي

 دختري هستم

 25 

 ساله و مجرد 

میخواستم بدونم كه آیا ممكنه بلندترین انگشت دست را داخل .

واژن كنیم در حالي كه پرده سالم بماند یا اینكه پرده بكارت 

ت؟اینقدر عقب نیس  

آخه انگشت من تا آخر وارد واژنم میشه در حالي هیچ وقت نه 

خوني دیدم و نه كسي داشتم كه بخواد به پرده ام آسیب 

 برسونه؟

حلقوي اه ام عقب تره یدبرام جاي سواله كه یا پر ولي خیلي .

 نگرانم

 

 با سالم

 

در هیچ کجا و هیچ شخصی تنها و به صورت تئوری نیست و 

در این رابطه به شما دهد اما با قطعی  نخواهد بود که نظری

عاریف شما از موضوع وجود پرده حلقوی دور از ذهن ت

سانتی متر  2نیست ضمن آنکه هییچ پرده بکارتی بیشتر از 

 ! داخل واژن نمی باشد

برای اطمینان از عدم پارگی پرده بکار بهترین راه معاینه 



 

 

ادی ، توسط پزشک متخصص زنان است نه ماما و نه افراد ع

 تنها و تنها متخصص زنان 

 .)دکتر جوینده(

 
********************************************** 

 با سالم

من مطالبي راجع به یكي از روشهاي تشخیص پارگي بكارت 

 :شنیده ام كه در مورد صحت آن اطمینان ندارم

افراد عادي مي گویند اگر در هنگام قاعدگي خون عالوه بر 

سمت حفره واژن، از قسمت جلوتر نیز خارج شود، عبور از ق

 .نشانگر پارگي پرده است

 آیا این حرف صحیح است؟

 

 با سالم

 

 خیر این مطلب صحت ندارد و غیر علمی است

تنها راه تشخیص پارگی پرده بکارت معاینه توسط  . 

متخصص زنان است حتی نظر ماما و افراد به اصطالح با 

 .تجربه نیز رد می باشد 

دکتر جوینده()  



 

 

****************************** 

 سالم و خسته باشید خدمت شما

 

 

. 

 .من یه سوالی داشتم که واقعا پاسخ شما برای من ضروریه

 

 3 

سال پیش پردمو از دست دادم و نزدیکی ما زیاد بود و نامزدم  

 فوت کرد

 من.

 2 

 ساله هیچ رابطه ی جنسی نداشتم ولی االن میخوام ازدواج

  

 کنم و

 2 

 هفته به عقدم مونده

پیش چندتا دکتر رفتم و بهم گفتن پردت حلقویه و خیلی گشاد .

شده و یکیشون گفت دو هفته قبل از عقد بیا و دوتا دیگه گفتن 

 سه روز قبل از عقد بیا



 

 

سوال من از شما اینه آیا شوهر من با چشم میتونه بخیه هارو .

 ببینه

 آیا اصال متوجه ترمیم میشه؟.

ما به نظرتون ش  

 

2 

 هفته قبل از عقد بهتره یا سه روز؟و اگه سه روز قبلش عمل

کنم بعدش بخیه ها بازمیشن اگر نزدیکی نکنیم؟من میتونم  

 ترمیم دائمی کنم ولی فرصت استراحت ندارم

 من زیاد فرصت ندارم؟.توروخدا کمکم کنین.

 

از  پاسخ من به سوال جناب شما تنها از دیدگاه علمی و به دور

هر نظر و بحث دیگر می باشد و باز هم متذکر می شوم پاسخ 

ارائه شده تنها دیدگاه علمی و توضیحاتی پزشکی در این 

 .زمینه می باشد

 

جراحی ترمیمی پرده بکارت یا هیمنورافی به منظور ترمیم 

 .کاربرد دارد  ( Defloration )پرده بکارت ازاله شده 

غشا ظریف است با  پرده بکارت به صورت یک پرده یا



 

 

پوششی از بافت اپی تلیوم شاخی است که مدخل واژن را بسته 

 است 

 .برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید .

 

 هیمنورافی از کلمه های هیمن

 ( Hymen )  

 به معنای غشا و رافی

 ( Raphe ) 

 .به معنای بخیه یا دوختن مشتق شده است  

م ، بخیه ، دوختن و یا حتی ساخت این عمل به منظور ترمی

پرده بکارت پاره شده در بیشتر کشورها و به خصوص ایران 

و تمام کشورهای جهان سوم که وجود خونریزی واژینال از 

پرده در شب عروسی مهم و دال بر باکرگی زن شمرده می 

شود ، انجام می گیرد و در بسیاری از کشورها از جمله ایران 

قانونی می باشد و حتی در امریکا در  این عمل جراحی غیر

 .کلنیک های خصوصی انجام می پذیرد 

 

این عمل جراحی به دو صورت بیهوشی کامل و بی حسی 



 

 

موضعی انجام می گیرد و شامل سه روش مختلف جراحی می 

 : باشد

 

1. 

 در این روش از یک غشا بدون جریان خون 

 ( artificial bloodlike substance ) ه از ساخته شد

 کپسولی ژالتینی حاوی خون مصنوعی استفاده می شود

این نوع جراحی ترمیمی پرده بکارت چند روز قبل از  .

 .ازدواج انجام می گیرد و در آسیای شرقی رواج بیشتری دارد

 

 

2. 

در این روش که اصطالحا برای ساخت یک پرده بکارت  

ژن جدید به کار می رود ، یک فلپ از الیه های دیواره وا

استفاده می شود که حاوی مجموعه ای از مویرگ های خونی 

 می باشد

 در این روش به بیماران توصیه می شود تا . 

 3 



 

 

ماه پس از عمل جراحی ترمیمی پرده بکارت از نزدیکی  

 .خودداری کنند

 

3. 

در این روش با بخیه لبه های پرده بکارتی که در اثر تجاوز  

شده است و از آن زمان زیادی  یا حمله و نزدیکی دچار پارگی

 .نمی گذرد انجام می شود 

 

هر چند که وجود فرهنگ های متفاوت انجام این عمل جراحی 

را برای عده ای الزم و اجباری می کند و انواع روش های 

نزدیکی بدون پاره شدن پرده بکارت نیز وجود دارد ، پس 

بود هیچ فرهنگی باالتر از صداقت نبوده و نیست و نخواهد . 

 ) دکتر رویا جوینده/ متخصص زنان(

*************************************** 

 خواهش می کنم به سوال من جواب بدین

11 

رار سال داشتم که چندین بار توسط شخصی مورد تجاوز ق 

ریزی نداشتمگرفتم درد داشتم ولی هیچ خون  

 نمی دونم چه بالیی سرم اومده االن . 



 

 

 25 

ز دکتر رفتن هم می ترسم و خجالت می کشمسالمه ولی ا  . 

اگه پرده نداشته باشم باید چیکار کنم از وقتیکه به وجود و  

 .اهمیت پرده پی بردم همه زندگیم کابوس شده 

 پرده از چه زمانی بوجود میاد؟ 

ایا یه دختر تو اون سن کم پرده داره ؟ اینکه خون نیومده می 

؟ من دیگه نمی تونم  تونه دلیل بر ارتجاعی بودنش باشه

 ازدواج کنم ؟

 

 

 با سالم

 

 در 

99.9 

 درصد زنان پرده بکارت در ماه پنجم دوره جنینی شکل می  

 گیرد این بدین معناست که از هر

 1000 

 زن یک نفر بدون پرده بکارت متولد می شود 



 

 

 ! 

 

اگر پرده بکارت شما دچار پارگی شده باشد قابل ترمیم بوده 

مل جراحی در ایران غیر قانونی می باشد اما هر چند که این ع

تدای امر یک رابطه عاطفی ببه یاد داشته باشید ازداواج در ا

 .بوده و بر احترام و اعتماد متقابل بنا می شود 

شما می توانید ازدواج کنید اما به جای اینکه وقت خود را 

برای پیدا کردن این سوال از بین دوستان بی اطالع و جامعه 

نتی ، هدر دهید به یک پزشک متخصص یا فوق ای س

تخصص زنان مراجعه کنید و با یک معاینه از سالمت پرده 

بکارت خود مطلع شوید سپس در صورت عدم وجود آن به 

 .فکر چاره ای باشید 

************************************ 

 سالم

 

من با دوستم رابطه داشتم ولی نه خون و نه هیچ عالئمی دال 

ر اینکه ایشان پرده بکارت داشتهب  

 باشن وجود نداشت و این موضوع خیلی نگرانمون کرده

میخواستم کمکم کنید که بدونم از چه طریقی میشه این .

 موضوع را فهمید ؟



 

 

به نظر شما پزشک زنان و زایمان میتونه بهتر تشخیص بده یا 

 پزشکی قانونی ؟

 

 

 با سالم

 

نوع  ه صورت حلقوی و از پرده بکارت بدر بسیاری از زنان 

زن نیز یک نفر فاقد پرده  0111قابل اتساع آن می باشد و از 

بکارت از زمان تولد می باشد ضمن اینکه پرده بکارت در 

هنگام پاره شدن در بسیاری از زنان بدون درد و حتی بدون 

 .خونریزی می باشد 

 

 برای تشخیص به پزشک متخصص زنان مراجعه فرمایید  ؟

 

 

ه از فقدان مادرزادی پرده بکارت در بعضی زنان، در گذشت

، آرام و بدون تنش بوده رابطه جنسیصورتیکه زن در هنگام 

، زمان کافی برای عشق ورزی داشته باشد، با طرف مقابل 

خود احساس راحتی کند و دهانه واژنش به اندازه کافی 

مرطوب باشد، آلت تناسلی مرد به نرمی وارد واژن او می 



 

 

و به این ترتیب در اولین ارتباط خونریزی نخواهد شود 

داشت. اما اگر زن مضطرب باشد یا بترسد و پاهایش را جمع 

کند دهانه واژن تنگ خواهد شد و هنگام دخول خونریزی و 

 .درد خواهد داشت

براي معاینه ي پرده بکارت به ماما و یا پزشک زنان مراجعه 

 . نمایید

 

 با تشکر

********************************* . 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

هرچند که " ماما " ها دوره های پزشکی و زنان را دیده و 

آموخته اند اما در بسیاری از مواقع اشتباهات این عزیزان در 

باهاتی بوده پرده بکارت و غیره همراه با اشت تشخیص سالمت

است که خود ثابت کننده نوع کاربری این شغل حساس در امر 

نه معاینه و تشخیص بیماری و مسائل مربوط  زایمان می باشد

 . به دستگاه تناسلی زنان

در نتیجه مراجعه به پزشک متخصص زنان حتی به مراتب 

در الویت باالتری نسبت به عزیزان ماما یا پرستار قرار دارد 

و سندیت و برتری گواهی های سالمت ایشان بیش از دیگر 

 . برگه های معاینه می باشد



 

 

 
 

م بدونم بهترین زمان برای ترمیم پرده بکارت چه می خواست

 زمانی هست ؟



 

 

ایا اینکه خیلی قبلتر از زمان ازدواج ترمیم بشه احتمال اینکه 

 کسی متوجه ترمیم بشه کمتر می شه ؟

 

 

ترمیم پرده بکارت به هر صورت که انجام شود توسط پزشک 

ه زنان قابل تشخیص است اما برای افراد عادی و یا همسر آیند

شما این تشخیص امکان ندارد مگر در صورت داشتن 

 . اطالعات کافی و تجربه در زمینه پزشکی زنان

چنین مردانی تنها در پی دیدن قطره ای خون بوده و بیش از 

 . آن انتظاری ندارند

بهترین زمان توصیه شده برای ترمیم پرده بکارت گذشت 

 کمترین زمان از پارگی آن می باشد

**********************************  .  



 

 

 



 

 

 

- 

 : انواع پرده بکارت 

در نظر داشته باشید كه هیچ واژني دقیقا شبیه آن دیگري 

نیست.اندازه و شكل این سوراخ از فردي به فرد دیگر بسیار 

  :متفاوت است. انواع رایج پرده بكارت عبارتند از

پرده بكارت حلقوي: در این نوع، پرده به صورت حلقه اي 

ور ورودي واژن را مي پوشاندد . 

پرده بكارت ارتجاعي: پرده اي كه به اندازه كافي انعطاف 

پذیر و قابل ارتجاع ا ست و به هنگام ورود آلت تناسلي مرد، 

پاره نمي شود یا به طور جزئي پاره مي شود و هیچ 

 .خونریزي ندارد

پرده بكارت دو سوراخي یا تیغه اي: پرده اي كه یك تیغه 

ر طول ورودي واژن داردممتد د . 

پرده بكارت غربالي )سوراخ سوراخ(: این پرده به طور 

كامل در عرض مهبل كشیده شده اما سطح آن سوراخ سوراخ 

 .است

پرده بدون سوراخ یا بسته :پرده اي كه تنها با خروج نوزاد 

پاره مي شود، اما به صورت خطوط نامنظم گوشتي پیرامون 



 

 

. در دختراني كه به سن بلوغ مي ورودي واژن باقي مي ماند

رسند، در صورتیكه داراي پرده بسته باشند، خون قاعدگي 

پشت آن جمع شده و نمي تواند خارج شود در نتیجه باعث 

بروز درد مي شود، اینگونه افراد باید به دكتر مراجعه كرده 

تا طي عمل جراحي و ایجاد برشي در سطح پرده، خون 

 .قاعدگي از آن خارج شود

بعضي ها مادرزاد پرده بكارت ندارند، بعضي دیگر پرده 

بكارتشان بدون سوراخ است، درحالیكه برخي دیگر پرده 

هاي بسیار ضخیمي دارند كه ممكن است براي پاره كردن 

آن، كمك پزشك مورد نیاز باشد تا از بروز درد در هنگام 

ارتباط جنسي جلوگیري شود، این شیوه را بریدن پرده مي 

.طي اولین دخول، پرده بكارت در چند جا پاره شده و به نامند

چند قطعه تقسیم مي شود، غالبا تا زماني كه زن، نوزادي به 

 .دنیا بیاورد باقیمانده پرده در دهانه واژن وجود خواهد داشت

 ******************************************* 

مقدار خونریزی ایجاد شده در اثر پارگی پرده بکارت چه  -

 است؟ و اصوال در چه حدی باید باشد؟

 

حداقلی برای خونریزی در این حالت نداریم ممکن است در 

حد یک یا دو قطره باشد و یا شاید هم بیشتر باشد ولی حداکثر 



 

 

به اندازه آغشته شدن یک عدد پوشک خواهد بود و چیزی که 

مسلم است اینست که این خونریزی نباید ادامه داشته باشد و 

معموال در عرض یک یا دو دقیقه تمام می شود اگر در 

مواردی خونریزی ادامه داشت احتمال پارگی های اطراف 

واژن مطرح می گردد که در این صورت حتما باید ترمیم 

شود و این بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مقاربت بدون 

رضایت زن و با مقاومت وی و اصرار طرف مقابل انجام 

ن موارد باید پارگی واژن ترمیم شود.در پایان شودکه در ای

تاکید می کنم که پرده بکارت مالک مطمئنی برای تشخیص 

سالمت جنسی دختران نیست و انواعی از پرده بکارت وجود 

دارد که خونریزی ایجاد نخواهد شد و در این موارد بهتر 

است حتما قبل از ازدواج به پزشک یا ماما مراجعه شده و 

هی سالمت دریافت شودبرگه گوا  

اگر خروج خون حیض از بابهشت دختر به بیرون از بدنش 

 به راحتي صورت نگیرد، آنگاه دچار درد شدید و دلـمه،

Crampingشدن خون در نخستین موارد از پرید خود ، 

  



 

 

شود مي .  

 

- 

 پارگي پرده بکارت چگونه اتفاق می افتد؟ 

 

نوني ندارد و ممکن پارگي پرده بکارت هیچ گونه قاعده و قا

است به هر شکل و اندازه و در هر جهتي از پرده بکارت 

پارگي  5تا  4ایجاد شود. در پرده بکارت نوع حلقوي معموال 

شعاعي شکل بوجود مي آید و انواع هاللي دو پارگي در 



 

 

طرفین پیدا مي کنند.پارگي ها معموال از کناره آزاد پرده 

کشیده مي شوند. در بکارت شروع شده و تا جدار واژن 

مواردي که سن دختر کم بوده و دستگاه تناسلي زنانه رشد 

کافي نداشته باشد ممکن است پارگي در واژن و سایر نواحي 

تناسلي نیز ایجاد شود.معموال پس از پارگي پرده بکارت 

خونریزي کم و بیش شدیدي ایجاد مي شود.الزم است این 

ن قاعدگي داراي خون را از خون قاعدگي تمیز دهیم.خو

فیبرینوژن کمتر است، لذا دیرترلخته شده و سلول هاي 

واژینال در آن بسیار زیاد است در حالي که خون حاصل از 

پرده بکارت سریعتر لخته شده و حاوي مقادیر کمي سلول 

واژینال است.لبه هاي پارگي جدید در پرده بکارت معموال 

ده در آن زخمي و قرمز رنگ بوده و آثار خون لخته ش

مشاهده مي شود.بعد از حدود یک هفته لبه هاي بریدگي از 

مخاطي مشابه مخاط پرده پوشیده شده و بعد از حدود دو هفته 

لبه هاي زخم نسبتا گرفته مي شوند. نکته مهم این است که لبه 

هاي پارگي چون آزاد هستند و به هم اتصال ندارند هیچ وقت 

تکه پارگي به هم دوخته به هم جوش نمي خورند و اگر دو 

شوند محل ترمیم به صورت یک اسکار برجسته روشن 

 l.مشخص خواهد شد

- 



 

 

د ؟ ار، شبیه سازي پرده بکارت وجود د آیا امکان ترمیم   

 

 هایمنورافي

 (Hymenorraphy)  

 هایمنوپالستي

 ( Hymenoplasty) 

یا بازسازي پرده بکارت با عمل جراحي، جریاني است که  

یاي این پرده که بر اثر آمیزش و یا هر دلیل طي آن بقا

دیگري از بین رفته، با قرار دادن کپسولي ژالتیني که حاوي 

 ماده اي شبیه خون است، به هم دوخته مي شود

اما بدلیل فقدان رگهاي خوني در این ناحیه این اتصال موقت  .

بوده و براي نتیجه مطلوب بهتر است تا یک هفته قبل از شب 

جام گیرد. زفاف ان  

یا برجاي نمانده، بخشهایي گاهي اوقات نیز که اثري از این بقا

ه واژن به هم دوخته مي شود تا نقش پرده را بازي ناز دها

 کند. 

این عمل در ایران و برخي دیگر از کشورهاي عربي غیر 

قانوني است و تنها در صورتي انجام مي گردد که پزشکي 



 

 

را اینکه ایزال پرده طي حادثه قانوني حکم آن را، مثالً بنا ب

 .رانندگي باشد، تایید کند

 

- 

 اصطالح "دختره باکره " به چه دخترانی اطالق می شود ؟ 

 

 مورد استفاده پزشکان



 

 

:تعریف علمی دختر باکره : دختری است که پرده بکارت آن  

 سالم باشد . و در صورتی که پرده بکارت دختر 

ر دیگر باکره نیست) به هر علتی ( پاره شود ، دخت  . 

 

****************************************- 

آیافقط بایک بار مقاربت پرده بکارت ممکن است از بین  

 برود؟

 

بله ، از آنجا که پرده بکارت دقیقا در مدخل ورودی واژن 

قرار دارد، معموال طی اولین مقاربت از بین می رود، حتی 

ده باشداگر مقاربت بطور کامل انجام نش  

بافت لبان، َملبان و ِكلبان، معموالً تا قبل از سن بلوغ بسیار  .

نازك و لطیف است. بنابراین طبیعي است هرگونه كشش یا 

انبساطي كه به این بافت وارد شود، به احتمال زیاد موجب آن 

شود كه پرده بكارت را كش داده، آنرا نازك و نازكتر كند  مي

نقاطي از آن، پاره نماید.  و یا اصالً آنرا، آنهم در  

از همین روست كه بسیاري از دختران بالغ و نابالغ در اثر 

برخي حركات فیزیكي نظیر ورزش، اسب سواري، دوچرخه 



 

 

سواري، استفاده از تامپون و یا استشها، پرده بكارت خود را 

 یا بشدت نازك نموده و یا اصالً به كلي از دست میدهند. 

گز متوجه نشود كه كي، كجا و تحت یك دختر ممكن است هر

چه شرایطي بكارت خود را از دست داده است؛ چرا كه 

ممكن است این حادثه كامالً بدون خونریزي و یا درد اتفاق 

 افتاده باشد

. 

یك دختر در زماني « ِازاله بكارت»گاه نیز چنین است كه  

حادث شود كه مطلقاً، به علّت جواني و ناآگاهي وي نسبت به 

ركرد اندام جنسي خود، ولو با مختصر خون و درد هم كه كا

 .باشد، توجهي از جانب او بدان حاصل نشده باشد



 

 

 

- 

 آیاسقوط از ارتفاع می تواند باعث پارگی پرده بکارت شود؟ 

 

خیر، سقوط از ارتفاع، بلند کردن جسم سنگین، کوهنوردی،و 

رده موارد مشابه به هیچ عنوان نمی تواتنند باعث پارگی پ

بکارت شوند.البته ممکن است در اثر سقوط یا انجام کارهای 

سنگین مقداری خونریزی از دستگاه تناسلی مشاهده شودکه 

در هیچکدام از مواردمربوط به پارگی پرده نیست فقط به 

خاطر فشار وارده بر رحم است مکانیسمی مشابه قاعدگی 



 

 

ر فرد داردیعنی فشار به رحم باعث خونریزی یا لکه بینی د

می شود. تاکید می کنم پرده بکارت فقط و فقط در اثر ضربه 

مستقیم به آن یا مقاربت پارگی پیدا می کندو جز ضربه 

 .مستقیم هیچ مورد دیگری باعث پارگی آن نمی شود

 

*********************************************- 

 خون پرده بکارت چگونه است ؟ 

 

بکارت خونریزی کم و بیش معموال پس از پارگی پرده 

شدیدی ایجاد می شود.الزم است این خون را از خون قاعدگی 

تمیز دهیم.خون قاعدگی دارای فیبرینوژن کمتر است، لذا 

دیرتر لخته شده و سلول های واژینال در آن بسیار زیاد است 

در حالی که خون حاصل از پرده بکارت سریعتر لخته شده و 

اژینال است. لبه های پارگی جدید حاوی مقادیر کمی سلول و

در پرده بکارت معموال زخمی و قرمز رنگ بوده و آثار 

خون لخته شده در آن مشاهده می شود.بعد از حدود یک هفته 

لبه های بریدگی از مخاطی مشابه مخاط پرده پوشیده شده و 

بعد از حدود دو هفته لبه های زخم نسبتا گرفته می شوند. 

که لبه های پارگی چون آزاد هستند و به نکته مهم این است 



 

 

هم اتصال ندارند هیچ وقت به هم جوش نمی خورند و اگر دو 

تکه پارگی به هم دوخته شوند محل ترمیم به صورت یک 

  .اسکار برجسته روشن مشخص خواهد شد



 

 

 



 

 

- 

 آیا دلیلي بیولوژیکي براي وجود پرده بکارت وجود دارد؟ 

 

ي دوران فرگشتي / تکاملي خود اندام تناسلي و ادراري زن ط

 در رحم مادر، ابتدا از یک لوله مشترک به نام

 (Müllerian Duct) 

شروع به رشد کرده و سپس بتدریج به قسمتهاي داخلي و  

خارجي این دو عضو، من جمله مثانه، مجاري ادرار، لوله 

 هاي فالوپ، رحم، واژن، لبان بزرگ و کوچک 

 )ملبان و کلبان

) 

یس تغییر شکل مي یابنددر واقع مي توان گفت که و کلیتور 

س.ک.س ابزار و دستگاه ادراري نخست داراي یک مرکز 

ادغام بوده اند که پس از تکمیل و جداشدن این دو از هم، 

باقي مانده آن به صورت قشري گوشتي که متشکل از بافتي 

دهانه  /االستیکي و رشته هایي ارتجاعي است، بابهشت 

وشاند. واژن را مي پ  



 

 

شبیه این جریان را مي توان در سیر تکاملي دهان نیز 

 مشاهده نمود. 

 تا قبل از تکامل نهایي دهان، الیه اي به نام

دیسک دهاني،»  Oral Plate» 

وجود دارد که طي جریان رشد و تکامل اندام، بتدریج از هم  

 .گسسته شده و سپس زایل مي شود

 

 

. 

 
 

 



 

 

 
- 

. 

 



 

 

دوست دخترم س ک س داشتم متاسفانه سر سالم. من امروز با 

بعد از هآلت وارد واژن شد و خون تقریبا زیادی اومد ک  

 2 – 3 

 .دقیقه بند اومد 

میخواستم بدونم پرده در این حالت پاره شده یا صدمه دیده؟ 

اگر صدمه دیده باشه خود به خود خوب میشه یا باید درمان 

 بشه؟

 

دوباره دوخته شه و سوال آخر اینکه اگر پرده بکارت 

 همیشگیه یا بعد از یه مدت از بین میره؟؟

( 

من شنیدم ک میگن معموال خانم هایی که پرده بکارتشون رو  

از دست دادن، کمی قبل از ازدواج اقدام به ترمیم میکنن چون 

پرده دوخته شده مدت زمان زیادی نباید در واژن باقی بمونه 

درسته یا نه اگر  که باعث ایجاد عفونت نشه( این موضوع

پرده دوخته شه برای هر مدتی بدون ایجاد مشکل باقی 

 میمونه؟؟؟؟

 

تو رو خدا جواب بدین من خیلی پشیمونم میخوام بدونم تا 

 کمکش کنم. 



 

 

شاید از لحاظ جسمی مهم نباشه ولی روحی خیلی به طرف 

 .ضربه میزنه

هشا کمکم کنید تا بتونم پای کاری که کردم وایسم. اخو  

 .مرسی

 

 با سالم

 

 در این حالت که شما ذکر فرمودید پرده بکارت ازاله

 از بین رفتن / دچار پارگی شدن (  ) 

 .شده است

و اگر صدمه نیز دیده بود بی شک به خودی خود ترمیم نمی 

 .شد

 

در رابطه با سوال بعدی همانطور که قبال نیز گفته ام آنچه که 

ر خانه می باشد و دوخته می شود لباس یا پرده های پنجره د

برای ترمیم پرده بکارت ، فعل دوختن به کار نمی رود ! 

ضمن اینکه تمام آنچه که شما عرض کرده و شنیده اید در حد 

همان صحبت های عامیانه می باشد و همچنین چیزی صحت 

 ندارد

 . 

تواند سال ها از ترمیم آن بگذرد  یپرده بکارت در افراد م

دال بر انجام این عمل و سپس و  بدون هیچ عفونت و عالمتی

دیگر برای گول زدن مردان ساده لوح به کار رود ربرای با  



 

 

 . 

 

به جای اینکه سعی کنید کمک کنید و یا پشیمون باشید به فکر 

 قول های احتمالی در رابطه با آینده این دختر باشید

 .  

)دکتر رویا جوینده(

 



 

 

 

 

ارتباط جنسی  سالم..من دوست پسرم به زور بامن از عقب

کرده مقعدم خیلی گشاد شده درد هم دارم می ترسم مشکلی 



 

 

واسم پیش اومده باشه ..لطفا راهنماییم کنید.با عرض پوزش 

 این مطلبو اشتباهی در قسمت زنان زایمان مطرح کردم

 

 دوست عزیز

لطفا با پزشک زنان یا مامای وارد مشورت کنید و نیاز به 

هم می تواند کمک کند....ترجیها از  معاینه دارید....البته جراح

همکاران جراح زن استفاده کنید چون معاینه راحتی نیست و 

 ممکن است معذب شوید

در ضمن اگر به سالمت خود اهمیت می دهید به این نکات 

 :توجه کنید

ارتباط جنسی از ناحیه مقعد هر چند روش صحیحی نیست 

ن رعایت امروزه چون شایع است بهتر است اقال شرایط ا

شود...زن باید در پوزیشن مناسب باشد....کامال امادگی داشته 

باشد و خودش همکاری کند...از مواد لغزان کننده استفاده شود 

و هنگام دخول هم نهایت مالیمت و دقت مبزول شود...در 

واقع به زبان ساده تر این عمل اصال نباید به زور و با فشار 

باعث پارگی بافت مقعد و  انجام شود....وگرنه ممکن است

حتی در مواردی خونریزیهای حاد شود و نیاز به عمل 

جراحی پیدا شود....ممکن است حتی مداومت در این عمل شما 

 را دچار واریس و یا بیرون زدگی مقعد کند

 

 دختر عزیزم

در ضمن پیشنهاد می کنم در رابطه با دوست پسر خود و 



 

 

بفرمایید...ایشان اگر به  ارتباط با ایشان یک تجدید نظر کلی

زور با شما این عمل را انجام داده اند به نظر من شاید مورد 

مناسبی برای ادامه رابطه عاطفی با شما نباشند چون کسی که 

به شما عالقمند باشد سالمت شما برایش در درجه اول اهمیت 

قرار دارد....بهر حال اگر بازهم به ادامه ارتباط با ایشان 

تید سعی کنید با دید باز قدم بردارید و به همه چیز اصرار داش

اگاه باشید تا دچار عواقب روحی و روانی و یا مشکالت 

 جسمی نشوید

 در پناه حق شاد باشید 

 
 ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

 



 

 

 سوال درباره ترمیم پرده بکارت  
 سالم به همگی پزشکان عزیز

پیش اومده و به دلیل یه مشکلی برای یکی از دوستان من 

عفونت شدید، این پرده دچار جراحت شده و به گفته خودش 

تقریباً از بین رفته. االن از این موضوع خیلی نگرانه . 

میخواستم ببینم از نظر پزشکی با در نظر گرفتن مسایل 

قانونی و شرعی آیا راهی برای ترمیم این مورد وجود داره ؟ 

ران زندگی میکنه. سال داره و در ای 25دوست من   

ممنون میشم اگه راهنمایی کنین و اگه اطالعاتی دارین در 

 اختیار من بزارید. 

راستی سایتتون هم خیلی جالبه دست همه دکترهای اینجا درد 

  .نکنه

 

 

 )پاسخ را در قسمتهای قبل مطالعه فرمایید دوست عزیز(
 



 

 

 

 با سالم 

داشتم که سال پیش با دوست دخترم یک رابطه  2در حدود 

باعث شد نگران شوم آخه مقداری آلتم به داخل رفت و باعث 

شد مقدار بسیار کمی خون بیاید به سراغ دکتر رفتیم و دکتر 

بیان کرد کمی پرده آسیب دیده ولی در شب زفاف خونریزی 

دارد حال که رابطه به اتمام رسیده و بخاطر مسائل خانوادگی 



 

 

ید که به دکتر رفته و مجبور به ترک از هم شدیم او می گو

دکتر گفته که پرده بکارت کامال از بین رفته می خواستم بدانم 

ایشان ادعایی نسبت به من از طریق پزشکی قانونی می تواند 

داشته باشد یا نه چون نمی دانم که ایشان با کسی دیگر رابطه 

 داشته یا نه متشکرم لطفا سریعا جوابم را بدهید

 

 سالم

 

ی پارگی پرده در پزشکی قانونی داشته باشد ، ایشان اگر ادعا

به راحتی و با آزمایشات خاص قابل پیگیری می باشد و حتی 

اگر خودشون با وسیله خارجی برای تحت فشار قرار دادن 

شما موجب پارگی پرده شده باشد در پزشکی قانونی مشخص 

خواهد شد که چه مدت زمان از پارگی گذشته و یا با وسیله 

ت این عمل انجام شده است یا خیر و حتی به راحتی ای جز آل

اگر شخص دیگر موجب این پارگی شده باشه با اندازه گیری 

های خاص از سایز آلت تناسلی مردانه مشخص خواهد شد 

 این عمل توسط شما انجام شده یا شخص ثالث . 



 

 

خونسردی خودتون را حفظ کنید و اگر کار به حرکت های 

ز خود مطمئن هستید بهتر هست آرامش قانونی کشیده شد و ا

 خودتون را حفظ کنید بگذارید قانون به کار خودش بپردازه

 

 با سالم دوباره

 

من از خودم مطمئن هستم که باعث پارگی نشده ام و فقط 

باعث آسیب دیدگی شده ام که آن هم دکتر ذکر کرده که در 

شب زفاف خونریزی داری ولی حال که می گویید به پزشک 

راجعه کرده است می گوید بر اثر فشار و زور زدن پارگی م

بیشتر شده و باعث شده است که دیگر خونریزی نداشته باشد 

حال می خواهم بدانم که آیا باز هم پارگی کامل با تشخیص 



 

 

پزشکی قانونی بر گردن من می افتد یا نه ویا پای من به میان 

 می آید

که این همه خواهش می کنم مرا درک کنید و ببخشید 

مزاحمتان می شوم چون من باعث پارگی کامل نشده ام وفقط 

مسبب آسیب دیدگی شدم کار خطایی کرده ام و حال از شما 

 راهنمایی می خواهم

 

 

 

با مراجعه به پزشکی قانونی همه موارد قابل تشخیص خواهد 

بود و با انجام آزمایش های خاص نوع پارگی و علت و حتی 

خواهد بود ، جای نگرانی نیستزمان قابل تشخیص   



 

 

 

 با سالم خدمت شما
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ماه پیش س*ك*س بدون دخول داشتم !!! فقط در حد 6یا   

مالیدن آلت ها ! نمیدونم ولي شك دارم شاید شاید شاااااااااید  

 كمي از مني روي واژنم ریخته

 !!! 

روز 4بعد از ماجرا چندروز بعد طبق معمول پریود شدم! 

روز پریود شدم 4ام شد دوباره به فاصله پریودیم كه تم  !! 

 
تو پریودي دومیم روز دومش لخته خوني دفع كردم كه كمي 

 بزرگ و ضخیم بود

 :منو ترسوند! سوال من این هستش از خدمت شما ! 

با این تفاسیر آیا این لخته ممكنه خداي نكرده زبووووونم الل 

 )جنین نطفه( بوده باشه؟

اعث پارگي بشه؟آیا لخته میتونه ب  

طبق چیزهایي كه تو سایتهاي مختلف خوندم نباید چیزي وارد 

 شه

!!!!!!! 

استرس دیوونم كردهي میترسم... زندگیم مختل شده... خیل ...  

!خواهش میكنم واضح و كامل جوابمو بدین دارم میمیرم دیگه

 
 

 سالم خدمت شما

 



 

 

توجه به چند نکته مهم در صحبت های شما وجود دارد که با 

 :این موارد برای شما توضیح خواهم داد

 

پس از این نزدیکی شما پریود شده اید که یکی از نشانه های  -

ماه  6حامله نشدن شما می باشد ضمن اینکه به گفته خود شما 

از این نزدیکی میگذرد و اگر حاملگی رخ داده بود شما تا 

حاضر پریود نمی ُشدید و نشان های ثانویه حاملگی نیز  حال

 . بروز کرده بود

 

- 

 . در رابطه با لخته خون باید عرض کنم ، خیر 

لخته خون ، جنین حاصل از نزدیکی نمی باشد زیرا چنین 

جنینی در صورت سقط قابل تشخیص هست و شکلی مانند 

 . لخته خون ندارد

 

- 

سوراخ و یا سوراخ هایی  در پرده بکارت به صورت عادی 

برای عبور و دفع خون زمان قاعدگی وجود دارد . نگران 

نباشید با یک لخته کوچک که در عین حال از بافت و شکلی 



 

 

انعطاف پذیر برای خروج از بدن تشکیل شده است نمی تواند 

 . باعث پارگی پرده بکارت شود

 

- 

حاملگی یا با مراجعه به آزمایشگاه و انجام تست بارداری از  

عدم آن مطمئن شوید و به جای اینکه وقت خود را با اطالعات 

عامیانه مردمی ، پُر کنید با انجام یک تست ساده از اتفاقات به 

 . وجود آمده یا نیامده در بدن خود اطمینان پیدا کنید

 

به جای آنکه زندگی خود را با چنین موارد ساده ای مختل کنید 

اد زیادی هستند که شرایطی بسیار به این فکر کنید که افر

وخیم تر از وضعیت شما دارند که در عین حال بسیار مسلط و 

 . خونسرد عمل می کنند

 

 موفق و شاد باشید

 )دکتر جوینده/ متخصص زنان(

 



 

 

 

 با سالم و احترام خدمت تمامی دوستان عزیز

 می خواستم اظهار نظری داشته باشم

اکثرا هم در مسایل جنسی  ایا بهتر نیست جوانان عزیز ما که

فعال یا نیمه فعال هستند اصول س*ک*س سالم را فرا بگیرند 

تا اینطور بعد از یک رابطه مشکوک به هول و وال گرفتار 

 نشوند؟؟؟

اینکه هر جوانی چه زن و چه مرد از یک سنی نیازهای 

جنسی دارد و ممکن هم هست امکان ازدواج نداشته باشد قابل 



 

 

نکه از کاری که می کند اطالع نداشته باشد و قبول است اما ای

بعدا به چه کنم چه کنم بیفتد انهم در این عصر ارتباطات قابل 

 قبول نیست

هر جوانی که تصمیم میگیرد رابطه جنسی)هر چند محدود( را 

تجربه کند...چه دختر چه پسر بهتر است مسوالنه عمل کند و 

باشد و تمام نکات حداقل راجع به ان اطالعات الزم را داشته 

 ایمنی را رعایت کند

 با سپاس 

 
 ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

 

 ...بله دكتر قبول دارم ... فرمایش شما متین

ولي جالبیش اینجاست مرد ایراني سكس رو فقط واسه خودش 



 

 

میدونه !!!!!!!! زن نباید نیازش برطرف شه! از جهتي اطالع 

 رساني كمه

!!  

سي از شماولي باز هم مر ...  

 

 

 
 



 

 

 

 سالم

 من نمیدونم اینجا باید سوالمو مطرح کنم یا نه اما لطفا.

بدید وابج   

من مدتی دچارخودارضایی بودم اما چندین ماهه ترک .

کردم.چیزی هم داخل واژن نکردم.آخرین بار یک ضایعه 



 

 

سانت شاید بیشتر یا کمتر که جنسش مثل 2گوشتی به قطر

 خمیربود ازم خارج شد

دکتر مراجعه کردم گفتن پردت  هروزبعد)بعد پریودم(ب01.

 سالمه و حلقویه.

 اگرپردم ارتجاعی نبوده چطوریه که سالمه.

 خودمم بارها پردمو دیدم.ممکنه دکتر اشتباه کرده باشن

 مثال. 

لبه هاش بریدگی داشته ندیدن!؟؟!اما ایشون بورد تخصصی  

یه!؟دکترا دارن!اصال تفاوت ظاهری حلقوی و ارتجاعی چ

چطور متوجه میشن!؟خواهش میکنم التماس میکنم جواب تمام 

 سواالتمو بدین.ممنون

 

 

 

 با سالم

 

خود ارضایی به در خانم ها به دو نوع تقسیم می شود ، خود 

ارضایی کلیتورال و واژینال و تا زمانی که در زنانی که پرده 

بکارت پاره نشده است ، جسم خارجی وارد واژن نشود 

ت پاره نمی شود در حالی که برای خروج خون ) پریود بکار

( و ترشحات از واژن پرده بکارت دارای سوارخ یا سوارخ 



 

 

هایی می باشد ! اشتباه پزشک و تشخیص ایشان در مورد 

 . پرده به علت معاینه از نزدیک بدون نقص و درست می باشد

بریدگی لبه های پرده بکارت نیز تنها بوسیله معاینه قابل 

تشخیص می باشد هر چند که در مورد شما بنده با تمام 

توضیحات متوجه شدم مشکلی وجود ندارد و از آنجا که نیمه 

خالی لیوان در شرایط استرس زا بیشتر دیده می شود ) 

 ( بخصوص در ما ایرانیان

، باعث تشدید موضوع و بوجود آمدن تردید و شک در شما  

 . شده است

********************* ************  

 با سالم

 من چند وقت پیش با نامزدم ارتباط نزدیکی داشتم

در حین ارتباط خونی از ایشون اومد اما هیچ درد و سوزشی 

 .نداشتن و بعد از اون سر پای خودشون ایستادن و راه میرفتن

خون هم به شکل خون معمولی نبود و مقدارشم کم نبود، یعنی 

ت گود اومد و کمی هم کشدار تقریبا به اندازه نصف کف دس

بود و بعدشم کامال قطع شد حتی خودشون هم متوجه نشدن تا 

 وقتی خون رو دیدن. آیا پرده ایشون دچار آسیب دیدگی شده؟

 .واقعا ازتون ممنون میشم اگه جوابم رو بدین



 

 

 

 



 

 

 با سالم

 

دوست عزیز پاره شدن پرده بکارت حتما و الزاما نباید همراه 

یا درد های آنچنانی باشد ، در نگاه مردم عادی با خونریزی و 

و سطح جامعه ایران اینطور آموزش داده شده است و فرهنگ 

نیز به این شکل نمایش داده است که همیشه باید پارگی پرده 

بکارت با خونریزی درد یا سوزش همراه باشد که در واقعیت 

این عالئم وجود ندارد هاو در عده ای از خانم  . 

پرده بکارت جز موارد خاصی به شکلی که شما  خونریزی

  ! فرموده اید نمی باشد

 

آیا خون خارج شده به رنگ تیره بود و دارای خاصیت لخته 

 شدن نیز بود یا خیر ؟

تشخیص بنده با توجه به توضیحات شما خوریزی قاعدگی یا 

خون پریود می باشد اما برای اطمینان بیشتر به پزشک 

فرمایید تا با یک معاینه ساده از عدم متخصص زنان مراجعه 

  . پارگی پرده بکارت مطمئن شوید

************************************* 

 



 

 

 

 
با احترام و بدون توهین به کسی می خواستم نظری را مطرح 

 کنم

اقایان محترم تا وقتی با کسی هستند مشکلی ندارند و همه 



 

 

ا وقتی رابطه به جوره از او لذت و طمتع جنسی می برند ام

ی پایان رسید و دختر حقی می خواهد مدعی می شوند که نم

دیگری در ارتباط بوده است یا  شخصدانند ایا دختر خانم با 

 خیر؟؟؟؟

!!!!! 

می خواهم بگویم :  آقایان محترم بدون قصد توهین به جناب

سال با کسی بوده اید و او را دوست دختر  2اگر شما مدت 

اما شک داشتید که سالمت اخالقی دارد و با خود می دانستید 

کس دیگری هست یا نه بهتر است کمی راجع به سالمت و 

بهداشت روانی خود شک کنید چون کسی که با دختر ناسالمی 

ارتباط دارد و او را داف خود می داند باید کمی مشکل روحی 

 داشته باشد

ه اید بهتر اما اگر شما و این خانم هر کدام با افراد متعددی بود

لودگی به آز نگرانی برای پرده بکارت نگران است قبل ا

نها را تست بدهید چون بهر آدز یا هپاتیت باشید و ویروس ای

حال مشکل پرده بکارت با پول چاره دارد ولی ایدز و هپاتیت 

 خیر

 

با عذر خواهی از ادمین عزیز و مدیر محترم این صفحه از 

تاسفانه احساس می کنم این اینطور اظهار نظر کردنم چون م



 

 

صفحه و خصوصا این مبحث خاص کم کم دارد از مسیر 

 اصلی منحرف می شود و به جای اطالع رسانی شده جایگاه

..... 

متاسفم من اصال ادم املی نیستم و از مطالب و نوشته هایم هم 

ی گاهی حس می کنم دوستان می توانند به عقایدم پی ببرند ول

هم حد و اندازه ای دارددم آصبر و شکیبایی  .... 

 بازهم از همه دوستان و همکاران عزیز پوزش می طلبم

 ارادتمند همگی: دکتر بهاره دادرس

 ********************************* 

  . سالم و خسته نباشید

 

روز قبل هنگام رابطه جنسی با طرف مقابلم پرده  2متاسفانه 

م معاینه کنم دکتر بکارتم رو از دست دادم . امروز که رفت

  . گفت که بله کامل از دست دادم

میخواستم ببینم من که هیچ اشنایی با دکتر هایی که ترمیم رو 

 انجام میدن ندارم چه راه هایی دارم . 

بروی آچیز زده و منم نمیخوام به خاطر  طرفم هم زیر همه

  . خودم کسی بفهمه

راهنماییم کنید  هالطفا جناب دکتر  



 

 

 

 

نم عزیزدختر خا  

روز پیش اتفاق افتاده و تمام ادعای شما  2اگر واقعا موضوع 

درست است بهترین راه شما این است که از طریق یک خانم 

معتمد ماجرا را حل و فصل کنید و طرفتان را وادار به 

ازدواج هرچند نا پایدار و با طالق زودهنگام بفرمایید....اگر 

بهترین راه استطرفتان را مدتی است می شناسید این   

اری شنا شده بودید و اولین بآاگر اولین بار بوده که با ایشان 

شنایی گذری بوده سعی کنید از آبود که تنها شده بودید و یک 

 دوستان همجنستان کمک بخواهید

 دختر عزیز من

جا افتاده ترمیم بر خالف انچه همه فکر می کنند و متاسفانه 

الوه بر عوارض در سانی نیست و عآپرده بکارت کار 

صورت معاینه پزشک یا مامای وارد هم کامال قابل تشخیص 

خواهد بود....پس دخترم اگر از خانواده ای هستی که هنوز 

رسم دارند قبل ازدواج عروس را ببرند دکتر و گواهی بکارت 

 بگیرند بدان که در معاینه پرده ترمیم شده کامل واضح است

ا طرفت کنار بیا یا اینکه سعی پس بجای کارهای احمقانه یا ب

کن به مشاوره بروی و مشکل روحی ناشی از این صدمه را 

حل کنی و در اینده هم با مردی ازدواج کنی که روشنفکر باشد 

 و پرده بکارت معیار زندگی اش نباشد

دختر گلم واقعا هستند مردانی که باور دارند معیار نجابت یک 



 

 

بستگی کامل به رفتار دختر پرده بکارتش نیست اما این 

خودت دارد....اگر بخواهی از این به بعد رفتار بی بند و باری 

جنسی را پیش بگیری پس نظر مساعد ان دسته از مردان را 

 هم از دست خواهی داد

شرطی که امیدوار باشی و مسیر ه دنیا به اخر نرسیده...ب

 زندگی ات را عوض کنی 

 
 ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

*************************************** 



 

 

 



 

 

 با سالم

 

با تشکر فراوان از خانم دکتر دادرس و پاسخ های بسیار عالی 

ایشان باید این نکته را نیز ذکر کنم به هیچ عنوان ادمین 

گرامی و دوستان پشتیبانی و همچنین بنده شخصا به عنوان 

ز جمله مدیر این انجمن اجازه مطرح شدن برخی سواالت ا

قیمت ها و معرفی افراد خاص برای ترمیم را به هیچ یک از 

اعضا نخواهیم داد و این دوستان برای پاسخ سواالت خود می 

 .توانند به سایت ها و فروم ها دیگر مراجعه نمایند

 ******************************** 

 دکتر رویای عزیز 

زانه شما ممنون از راهنمایی ها و رفتار مسوالنه و دلسو

 همکار گرامی

 پایدار باشید 

 
 ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

 

!  

 

البته وای به حال ملتی که مردانش عفت و پاکدامنی زن را در 

بافتی از گوشت و خون جستجو می کنند و زنانش این چنین به 



 

 

دنبال قرمزی خون در شب زفاف هستند تا گذشته را از یاد 

 . خود ببرند

 

 

پیروز باشید موفق و  

 ************************************ 

من نمیفهمم خانما که اینقدر نگران از دست دادن بکارت 

هستید چرا این کارو میکنید که بعد به دنبال ترمیمش 

 باشید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ایا روح و روان رو هم ترمیم میکنید حس اینکه یک عمر به 

؟؟؟؟؟؟؟؟طرف مقابل دروغ بگید عذابتون نمیده؟؟؟؟  

اگر واقعا به کاری که کردید اعتقاد دارید و اینقدر مسایل حل 

 شده براتون پای کاری که کردید بایستید

و اجازه بدید مرد زندگیتون همه چی رو بدونه و بی دغدغه  .

 زندگی کنید .

می  ا انجام میدید؟اگر خوب از گفتنش چر بوده اگر کارتون بد

؟؟ترسیدمی  

 .)دکتر روناک؟(



 

 

 
وست عزیزد  



 

 

مشکل فرهنگ و جامعه ما بیش از این حرفهاست....ما زنها 

خودمان هم اکثرا به جهت تفاوتهایی که دیده ایم با خودمان 

مشکل داریم....ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مشکل از 

 دست دادن هویت حاکم است بر ما

..... 

دزنهای جامعه ما و نیز مردان ما نمی دانند چه می خواهن  

در جامعه ای که زنان حتی از همخوابگی با همسران شرعی 

و قانونی خویش هم شرم دارند و دختران مسایل ساده ای 

همچون قاعدگی را باید از دوست و اشنا یاد بگیرند چه توقعی 

 باید داشت؟؟؟؟

از مردی که روح زن را نمی خواهد و به یک تکه گوشت 

اج است چه برای ضمانت سالمت زندگی اینده اش محت

 انتظاری دارید؟؟؟؟

بخدا مشکل بسی باالتر از این حرفهاست....مشکل س*ک*س 

کردن یا نکردن نیست....ذهن هاست که فاسد است نه عمل 

 نزدیکی جنسی

.... 

اگر مشکل گذشته فرد است که در تاریخ نمونه های بسیاری 

داریم که فرد در گذشته فاحشه بوده و بعدها تبدیل به قدیسه 

 شده

.... 

همه شما احتماال نام مریم مجدلیه را در تاریخ شنیده اید....اگر 



 

 

 نه لطفا این نام را به فارسی یا به انگلیسی با عنوان

Magdalene 

 در گوگل جستجو کنید....نتایج شگفتی خواهید یافت 

 می گویید زیادی تاریخی است؟؟؟؟

لطفا نام لوییز هی نویسنده امریکایی و زندگی نامه وی را 

جو کنیدتجس  

بجای اینکه اینقدر دنبال نوع پرده بکارت باشید یا میزان 

 خونریزی شب زفاف کمی مطالعه کنید

 

 دوست ارجمند....روناک عزیز

من هم با شما هم عقیده ام.....کاش اقال جوانان ما هر کاری که 

 می کنند اگاهانه باشد و پایش بایستند....حتی اگر فحشا باشد

مانی نا اگاهانه عملی کردند دنبال اگاهی باشند و یا اقال اگر ز

 بد را با بدتر پاک نکنند

 سپاس 

 
 ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

 

  **********************************. 

 

 با درود بر دوستان 

 



 

 

بحث ارضاء جنسی و خود ارضایی چیزی نیست که یکباره 

د آید در طول زندگی بعد از بلوغ مانند یک جرقه یا بمب بوجو

هر فرد اگر دقت کنیم از دوران نوزادی گرفته تا هنگام مرگ 

 به روشهای گوناگون وجود دارد 

 

ارضاء جنسی و حتی خود ارضایی الزمه حیات و امیدی 

 برای زنده ماندن است 

 

 بدنبال لذت بودن و خود ارضایی

) کسب لذت با تعاریف گوناگون( وسیله ای است که طبیعت و 

فرینش از آغاز تولد در اختیار انسان قرار داده است آ  

 

انسان سالم ذاتا و طبیعتا خواهان لذت است چرا که آن نوعی 

 غذای مفرح روح و داروی ذاتی است 

 

لذت بردن می تواند در تسکین درد ها و تنش های روانی 

 خیلی موثر باشد 

 

 حال این لذت بردن در جوامع سنین و فرهنگ های گوناگون

 تعریف و شرایط خود را دارد 

 

هر انسانی بطور طبیعی و ذاتی حق دارد از زندگی اش 

 آنطور که دوست دارد 



 

 

لذت ببرد تنها محدودیت آن هم رعایت حق و حقوق دیگران 

 است 

 

 
 

0011اسالم در    

دختران در عوض سال پیش که خود ارضایی را تحریم کرده  

سالگی  9را در   

والن امیال هدفمند جنسی (شوهر ) قبل از غلیان و ج  

 می دادند 
 



 

 

 اما حاال در جامعه ما چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

جوان که قدرت ازدواج را خ نیازهای طبیعی این همه پیر پاس

را کدام خرد و منطق دین مدار می دهد ؟؟؟ ندارند  

 

 

 

 

 

 

 

بنابراین باید با دید گسترده تر و فرا مذهبی به بحث ارضاء 

د ارضایی نگاه کرد و تنها آن را از روزنه ی جنسی و خو

 تنگ احکام دینی و فرهنگی مورد توجه قرار نداد 

 

 

اگر خردمندانه و جامع نگر به این مسئله نگاه کنیم صرف 

 ارضاء جنسی و خود ارضایی

  (معمولی، منطقی و نه افراطی و وحشیانه  )

ه در جامعه ی کنونی ما با توجه به شرایطی که بر آن سای

بلکه در جامعه ی کنونی نباید ضعف اخالقی تلقی شود افکنده 



 

 

ما اینها شاید گریزی هر چند ناموفق برای بر آوردن خواسته 

 ی سرشتی ،طبیعی و درونی افراد جامعه است 

 

 

 

 

 

 

 
( 

 :آخرین ویرایش در این ارسال

 ۰۹۳۱/۲/۲۲                       

۰۰:۹۹ 

ق()متخصص قلب و عرو  عصر، 



 

 

   دکترغالمعلی نوری

.) 

 

 ******************************** 

 

 جناب دکتر نوری

 

 

ببخشید صحبتی که من کردم اصال ربطی به خود ارضایی 

 نداره.و اینکه مخالف یا موافق این مسئله هستم

 

دن بکارت صحبت من این هست :اگر برای فردی ازدست دا

 اینقدر مشکل زا ست از قبل جلوی ایجاد مشکل رو بگیره

 .اگرنیست

پس پای کاری که کرده بایسته و به دنبال ترمیم نباشه   

.چون اگر خیلی از مسائل بعد از ازدواج مشخص شه 

 دردسرش خیلی بیشتر و جبران ناپذیرتر خواهد بود. 

http://irdrs.com/forum/user-593.html


 

 

ترس اعتماد زن و مرد از بین خواهد رفت زن هر روز اس

 داره که مرد چیزی نفهمه و چه بسا زندگی از هم بپاشه.

خود من اگر مرد بودم و همسرم یا دوستم باکره نبود خیلی 

 راحت کنار میامدم تا اینکه بفهمم ترمیم انجام داده.

و از نظر بنده هم اینکه باکره بودن یک خانم رو مالک 

ن رو درک نجابت اون بدونیم واقعا احمقانه هست اما اقایون ای

 میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 هدر ضمن مسائل جنسی پیش از ازدواج در اقایون هم رایج

 براین چیزی به نام بکارت ندارند که .با این تفاوت که مردا

 از دست دادنش نگران باشن.

از نظرمن به جز بحث اناتومیای اندام زن و مرد سهم هر دو 

 از نظر جنسی یکسان هست

زن روهم داشته باشند  4ره کردن .پس اگر مردان امکان ادا

تفاوتی در حل مسئله ایجاد نمیشه اقای دکتر .جز اینکه زنها 

ابزاری برای مرد تنوع طلبی خواهند بود که امکان اداره 

عقد انجام  4زن رو داشته و با اجازه شرع مقدس  4کردن 

 داده. اما اون موقع واقعا اسم اون وضعیت ازدواج

؟؟؟؟؟؟؟؟؟//هست  



 

 

ارت فقط به یک نکته ربط دارهبحث بک : 

 فکر کنیم . 

 معنی نجابت واقعی رو بفمیم )به ویژه اقایون( زن

و مرد را مساوی بدانیم   

 "دکتر روناک"



 

 

 



 

 

 سالم

من مشکلی دارم دقیقا با همین عنوان ولی با جزییات متفاوت 

 بدین شرح

... 

 

ماه پیش عقد کردم قبل از عقد به درخواست خواهر 9حدود   

م به پزشک زنان مراجعه کردیم برای تایید بکارت شوهر 

من، که از نوع ارتجاعی تشخیص داده شد. البته هیچ گواهی 

دریافت نشد)چون خواهر شوهرم نخواست( در این مدت من 

 .و همسرم رابطه داشتیم

 

ه چر شوهرم عنوان کرد که ما رسم پارچند روز پیش ماد

ظ آبروی عروس سفید شب عروسی را داریم و باید برای حف

 .اجرا بشه

 

حاال من به شدت نگرانم از طرفی پرده بکارتم از نوع 

ماه بارها با  9ارتجاعی است و از طرف دیگه در این 

 .همسرم رابطه داشتم و قطعا دیگه شبیه به بکارت نیست

 



 

 

خواهش میکنم بفرمایید من چکاری باید برای قانع کردن 

 .انسانهایی با این حد از تحجر کنم

 

 بسیار سپاسگذارم

 

 

  

 دوست عزیز شاید بتوانید از پزشک یا مامایی که

 9 

ماه پیش مراجعه کردید یک سابقه دریافت کنید....از طرفی با  

همسرتان سر این موضوع باید صحبت کنید که خودشان هم 

پیش قدم بشوند با مادرشان صحبت کنند و بگویند که با شما 

ه درجه فکری خانواده شان را همخوابگی داشته اند....ایشان ک

می دانستند ایا نباید دندان روی جگر می گذاشتند یا حداقل 

هشداری به شما می دادند و نیز همان خواهر شوهر شما که با 

 شما بودند

من اگر پیشنهاد خودم را بخواهید نباید زیر بار چنین خفتی ....

رت دبه بروید که دستمال سفید تحویل بدهید ...اینها در هر صو

در خواهند اورد....شاید مهریه سنگینی دارید و می خواهند 

انرا دبه کنند یا شاید چیزی دیگر ....وگرنه بعید است که 

همسر و خواهر شوهر شما اگر چنین رسمی واقعا در خانواده 



 

 

شان وجود دارد از ان بی اطالع بوده باشند و یک دفعه بعد از 

واده شان پیدا ماه سر و کله چنین رسمی در خان 9

شود.....دختر عزیزم شما در کجا با همسرتان رابطه داشته 

اید؟؟؟؟ حتما یا خانه پدر شما بوده یا پدر ایشان....پس مادر 

ایشان نمی تواند اظهار بی اطالعی کند که نمی دانسته پسرش 

با شما می خوابد....عزیزم تازگیها این جریان بکارت هم برای 

سفانه شده دکانبعضی خانواده ها متا  

 من خودم بارها شاهد بودم که در فاصله طول کشیده عقد و.....

عروسی بعد از ارتباط عروس و داماد خانواده پسر دبه  

دراورده اند که عروس دختر نبوده....اگر خانواده ای رسم 

دستمال خونی دارند...شرمنده که رک میگویم: بی جا می کنند 

ند یکسال بعد عروسی برای پسرشان دختر عقد می کن

تا جوان که حالل هم هستند و  2میگیرند....چطور می شود به 

نیاز جنسی هم دارند بگوییم رابطه نداشته باشید چون شب 

 عروسی دستمال می خواهیم؟؟؟؟....

االن جوانهای بدون عقد و نامحرم را هم نمی توانیم جلویشان 

و قانونی هم نفر که از لحاظ شرعی  2را بگیریم چه برسد به 

زن و شوهر هستند.....واقعا نمی دانم چه بگویم....فقط مواظب 

زارتان آید....از طرفی اگر خیلی بخواهند باشید و گول نخور

بدهند بهترین مرجع پزشکی قانونی است.....با ادم بی حیا باید 

 .....مثل خودش برخورد کرد

 موفق باشید 

 



 

 

 ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

 

ا سالم ب  

ساله را چطوری بگم وقتی فقط 81نمیدونم این کابوس 

سالم بود واصال درمورد این قضایا هیچی نمیدونسم توسط 88

  .......... یکی از اقوام نزدیک با انگشت

نم باخون همراه بود ئتقریبا مطم  



 

 

 هنوز وحشت اون لحظه مثه کابوس همرامه 

 االن که

 29 

شک رو نداشتم .سوالم اینه سالمه هنوز جرات مراجعه به پز

 که احتمال ترمیم با توجه به اینکه من

 11 

 ساله بودم و تفاوت قطر انگشت با آلت هس یا نه ؟ ممکنه 

من مشکلی داشته باشم یا نه؟ و اینکه مشخص خواهد بود که 

 من رابطه جنسی نداشتم ؟

 

دختر عزیزم تا جایی که می دانم اگر رابطه جنسی در طول 

داشتی به احتمال زیاد قابل تشخیص توسط پزشک این مدت ن

هست و نیز احتمال اینکه اصال مشکلی نداشته باشی هم خیلی 

تا خواهش دارم: اول اینکه بدون  2هست....از تو دختر گلم 

 نگرانی به یک متخصص زنان مراجعه کن

) تاکید دارم متخصص زنان و نه ماما( جریان را شرح بده و 

دقیق وضعیت شما رو روشن کنند بخواه که با معاینه  

دوم اینکه از شما خواهش می کنم حتما به یک مشاور خوب 

مراجعه کن و سعی کن مشکالت روحی ناشی از این کابوس 



 

 

 ...رو درمان کنی

اگر در تهران هستی خبر بده تا یک روانپزشک خوب که در 

مورد مسایل جنسی و سو استفاده از اطفال و سو استفاده از 

هم کار کرده و سابقه خوبی داره بهت معرفی کنم تا  بانوان

مشکلت حل بشه....حتی اگر خدایی نکرده پرده بکارتت هم 

اسیب دیده باشه مشکلی نیست و در اینکه میشه ثابت کرد شما 

رابطه جنسی نداشتی شک ندارم فقط خواهش می کنم حتما 

مساله رفتن پیش روانپزشک رو جدی بگیر این موضوع 

روی زندگی اینده تو اثر مخربی گذاشته باشه...با ایمیل میتونه 

شخصی من تماس بگیر تا اگر در تهران هستی روانپزشک 

 بهت معرفی کنم

موفق باشی دخترم و همیشه یادت باشه که هیچ چیزی اخر دنیا 

نیست و هر مشکلی راه حلی داره.....کودکان زیادی با شرایط 

ن) متاسفانه( اما زندگی مشابه تو در سراسر دنیا روبرو بود

 ادامه داره و خیلی از اونها تبدیل به ادمهای موفقی شدن

 برات بهترینها رو ارزو می کنم 

 
 ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

 

 با سالم 

خانم دکتر عزیزم شما اولین شخصی هستید که من بعد از 

سال تونستم درمورد این موضوع باهاش صحبت کنم 81



 

 

سالها فقط خدا مرهم غصه هام بوده و حاال درتموم این 

احساس میکنم شما همون کسی هستی که خدا سر راهم قرار 

 داده تا کمکم کنه 

ازم خواسته بودین پیش دکتر برم .آخه من پیش دکتربرم چی 

بگم؟ اگه کابوسم واقعیت داشت چی ؟حاال حداقل کورسوی 

 امیدی دارم که

میل شخصیتون چی هس در ضمن اگه بمن بگید آدرس ای ... 

 ممنونتون میشم

 ***************************************** 

سالم میخواستم بدونم با وجود پرده بکارت احتمال باردار شدن 

 وجود دارد یا خیر؟ ممنونم

 

 

 بله 

پرده بکارت دارای منفذی برای خروج ترشحات و خون 

 . قاعدگی می باشد

با قمست خارجی واژن و  اگر مایع منی مرد بعد از انزال

بخصوص نزدیک پرده بکارت قرار گیرد ، اسپرم موجود در 

ساعت در واژن زنده بماند  22مایع منی می تواند به مدت 



 

 

  ! خود را به تخمک رسانده و باداری ایجاد شود

البته شرایط محیطی ، دمای بدن زن و یا حتی زمان تخمک 

سلول تخم و جایگزینی گذاری و یا نزدیکی به آن نیز در ایجاد 

 . آن در رحم اثر به سزایی دارد

 

 سالم 

 من مهری هستم یه سوال داشتم 

 

ماه پیش با دوست پسرم رابطه داشتم فقط  6ببخشید من حدود 

ختنه گاه وارد شده بعد از نیم ساعت که اومدم خونه رفتم 

مال تدستشویی وقتی داشتم تمیز میکردم یکم آب خون روی دس

دوره پریودمم نبود یکم سوزشم داشتم موقع ادرار ریخته شد 

میخواستم بدونم آیا پرده بکارتم پاره شده یا نه ؟در ضمن موقع 



 

 

انجام اون عمل هیچ خونی خارج نشد .ممنون می شم اگه بهم 

  بگید که چگونه بدون مراجعه به پزشک میتونم بفهمم که پرده 

 . سالمه یا نه

 

 

 با سالم

 

هنیت های اشتباه رایج در بین زنان و متاسفانه یکی از ذ

مردان ایرانی این می باشد که گمان می کنند پارگی پرده 

 !!! بکارت همیشه با خونریزی همراه است

 

ورود ختنه گاه آلت تناسلی َمرد امکان پاره کردن پرده بکارت 

را نیز ممکن است به همراه داشته باشد و با توجه به عالئمی 

احتمال زیاد پرده بکارت شما دچار آسیب یا  که شما گفته اید به

پارگی شده است و تنها راه برای اطالع از عدم آسیب و 

وضعیت آن معاینه توسط پزشک زنان و زایمان با تجربه و 

متخصص می باشد توجه فرمایید پزشک زنان ، نه ماما و 

 . افراد تجربی یا حتی دوستان و افراد عادی

 

 موفق باشید



 

 

***********************************  

 ... با عرض سالم و خسته نباشید

 

 ... چند تا سوال داشتم که میخواستم از حضورتون بپرسم

 

1: 

ماه از پاره شدن پرده بکارت امکان این  0ایا پس از گذشت  

وجود دارد که پزشکی قانونی و یا دکتر زنان بتونند علت 

مکان داره لطفا پارگی پرده بکارت رو تشخیص بدن ؟؟؟ اگر ا

 مدت زمان الزم جهت از بین بردن این امکان رو بگید ؟؟؟

 

2: 

ایا خونی که بعد از پارگی پرده میاید باید دارای ویژگی  

خاصی باشد ؟؟؟ ایا پس از خونریزی به سرعت تمام میشود یا 

 امکان داره تا اخر اون روز خونریزی ادامه داشته باشه ؟؟؟

 

3: 

م و امروز با دوست دخترم خوابیدم ... من دچار اشتباه شد 

ثانیه ای سر الت من به داخل مهبل 0سره یه اشتباه کمتر از   

رفت و ناگهان خونریزی شدیدی رخ داد ... به نظر شما ایا  

امکان دارد که پرده نبوده باشد و یا علت دیگه ای داشته باشد 

 ؟؟؟



 

 

 

4: 

دن میگذرد ایا برای ترمیم پرده بکارت مدتی که از پاره ش 

مهم است یا تفاوتی نمیکند ؟؟؟ ایا میتوان هر زمانی به ترمیم 

 پرده بکارت پرداخت ؟؟؟

 

 ... واقعا حال بدی دارم

 ... پیشاپیش از جوابتون سپاس گذارم

 ... خیلی پشیمونم ... خیلی

 

 

 با سالم

 

 . خود کرده را تدبیر نیست

 

 

شده است امکان تشخیص اینکه پرده توسط آلت مردانه پاره 

 .تنها تا یک هفته قابل تشخیص است

 

این خون به مانند تمام خونریزی ها می باشد اما تنها چند قطره 

 . و کم . و هیچ ویژگی خاص دیگری ندارد

 

عقاید پوسیده ای که در ایران وجود دارد و بر خالف تمامی 



 

 

همه چه زن و چه مرد تصور می کنند ، پارگی پرده بکارت 

زنان دارای خونریزی نمی باشد و در بسیاری در بسیاری از 

 . حتی بدون درد و کامال بدون خونریزی می باشد

 

بستگی به نوع پرده بکارت دارد اما در اکثر موارد ترمیم 

 . پرده بکارت قابل انجام است

 

 

 .به فکر ترمیم پرده بکارت نباشید

 . به فکر تعهد و قول های خود باشید

 . پشیمانی دیگر دیر است

 

 موفق و شاد باشید 

  ****************************************** 



 

 

 

 ...بازم سالم 

 ... فقط میخواستم از یه جوابی که دادین به سوالم مطمئن بشم

اصال قصدم بی احترامی نیست و یا اینکه بخوام معلوماتتون 



 

 

 ... رو زیر سوال ببرم

 ...... فقط میخوام به بدبینی و اضطرابم پایان بدم

 

شما گفتین که فقط تا یک هفته قابل تشخیص هستش که پرده 

 ... بکارت توسط الت مردانه اسیب دیده

سوال من اینه که این جوابتون مربوط به پزشک معمولی 

 هستش یا پزشکیه قانونی ؟؟؟

 .... من منظورم پزشکی قانونیه

 میشه چند تا منبع معرفی کنین که گفتتون رو ثابت کنن ؟؟؟؟

 

پزشک ماما رو واسه سالم بودن پرده  2ستی میشه تشخیص را

بکارت قبول داشت یا نه حتما باید متخصص باشه .... چون تا 

اونجایی که من شنیدم دکتر ماما به راحتی میتونه این موضوع 

 رو تشخیص بده ... درسته ؟؟؟

 

راستی یه چند تا سوال داشتم که نمیدونم جاش اینجاست یا نه 

میشه جواب بدین ... ولی اگه  .... 

 مجازات زنا چیه ؟؟؟

اگر زنا با موافقت زن صورت گرفته باشه در مجازات نقشی 

 داره ؟؟؟

ایا خراشی که گفتم میتونه بعد از مدتی باز تر بشه ؟؟؟ و دچار 

 پارگی کلی بشه ؟؟؟؟

 تا چه زمانی میتوان پرده را دوخت ؟؟؟



 

 

برگه سالمت  و اینکه چرا تعداد زیادی از پزشکان از دادن

 ممانعت میکنن ...؟؟؟؟

و میگن که پزشکی قانونی فقط این برگه رو صادر میکنه 

 ؟؟؟؟

 

 با سالم

 

 .خواهش می کنم دوست گرامی

بنده نیاز به اثبات حرف خودم ندارم شما می توانید به کتب 

پزشکی قانونی و یا مرکز آن مراجعه کرده و در آنجا تمامی 

، ضمن آنکه اگر عملی انجام شده اطالعات را سوال فرمایید 

باشد به نظر بنده دیگر برای تشخیص آن پس از گذشت این 

 .مدت زیاد بسیار دیر شده است

 

اعتبار و تایید پزشک متخصص به مراتب از ماما باالتر و 

 . بیشتر است

در رابطه با سوال های دیگر که مربوط به مسائل حقوقی است 

عه فرماییدلطفا به حقوقدان یا وکیل مراج  . 

فقط بنده در حدی اطالع دارم که اگر جرم شما ثابت شود 

آنچنان با شالق حساب دو طرف را خواهند رسید که اولین 



 

 

کارشان مراجعه به پزشک برای بخیه و ترمیم پوست ضرب 

 .دیده شان باشد

تا هر زمان که بخواهید می توانید برای ترمیم پرده بکارت 

با زمان پارگی پرده در ترمیم بهتر  اقدام کنید . فاصله کمتر

 .نقش بسزایی دارد

دوست گرامی برای دوخت پرده می توانید به خیاط مراجعه 

نمایید انچه شما در بیمارستان و توسط پزشک انجام خواهید 

 .داد را ترمیم پرده بکارت می نامند

ممانعت پزشکان از ارائه برگه سالمت به علت مسئولیت 

طر های ناشی از آن در ایران می باشد و باالی این امر و خ

پزشکان بخش پزشکی قانونی دارای مصونیت های ویژه یا 

خاصی هستند . ضمنا میزان اعتبار این برگه که توسط پزشک 

قانونی ارائه شود به مراتب از پزشک متخصص نیز باالتر 

 است



 

 

. 

تو رو خدا یکی جواب منو بده من این سوال رو سه بار تو هر 

این سایت مطرح کردم چرا جوابمونمیدید من چند روز جای 

پیش با یه دختر از عقب رابطه داشتم که یهو خودشا جلو 

کشید و وقتی ایستاد شروع به خون ریزی کرد خیلی هم خون 

اومد خونشم روان بود و تا فردا به مقدار کم ادامه داشت و 

خودشم میگفت می سوزه من واسم سوال پیش اومده با توجه 

به اینکه پارگی بکارت با خون کمی همراهه احتمال داره اون 

همه خون از بکارت نباشه و در حالت دیگه پارگی باسوزش 

همراهه و من فقط همون یه دفعه باهاش رابطه داشتم و از 

اون لحظه دیگه به رابطه ادامه ندادم احتمال پارگی چقدره و 



 

 

رم رفتم راغ دای تونم ببرمش دکتر ولی یه جراح سمن نم

تومن خرجشه تو رو خدا  0پیشش گفت کار از کار گذشته و 

کمکم کنین چی کار کنم عملش کنم یا بی خیالش بشم دارم 

 دیونه میشم جواب منو یکی بده 
 

 

 

من در حال حاظر امکان بردنش پیش پزشک متخصص رو 

سی دقیق نشه نمیشه جواب دقیق رندارم خودمم می دونم تا بر

ن حال هیچ احتمالی هست که این همه خونی که داد ولی با ای

اومد و اون سوزش از پارگی بکارت نباشه اگه این احتمال 

هست پس اون همه خونی که اومد و تا فردا ادامه داشت 

احتمال داره از چی بوده باشه در ضمن با شرمندگی زیاد من 

فکر نکنم بیشتر از دو سه سانت رفته باشه تو و من فشاری 

استه اتفاق افتاد این که میگن تا ختنه گاه ومیگم که ناخ نیاوردم

بره تو از بین میره درسته من خودم می خوام ببرمش ولی 

خودش میترسه واقعیتم من کسی نیستم که قصد ازدواج داشته 

باشم اونم با این دختر میترسم زیاد بهش اسرار کنم بترسه 

 ماجرا رو لو بده اون موقع دیگه کارم ساختست

 

ر ضمن در مورد شعرتون من همچین ادمی نیستم ولی فرق د



 

 

رزه و کسی که با عشق دست به یه رابطه هبین یه دختر 

د حروزی که درک مردم ایران به این  میزنه هست به امید

 برسه

 

 

:واب به محسن ج  

:  

محسن جان نگران نباش اگه میخوای دختره زنت بشه پس 

ردشو زده باشی احتماال دیگه مال خودته اگه هم نه فکرنکنم پ

 فشاره یک دفعه ای که بهش وارد شده باعث جراحت داخلیش 

 شده

 عزیزم نگران نباش همه چیز یه راهی داره. 

 .  

دوستتوبفرست دکتر که مطمین بشید .من دکترنیستم اما 

 باشرایطی که گفتی پردش سالمه همه چیز ممکنه که اتفاق

حفظ کنیم خوبی زندگی بیوفته فقط کافیه ماخونسردی خودمونو 

 اینه که زمان میگذره 

.محسن جان من حرفتو که گفتی فرق بین دختر هرزه با کسی 

 تدوس رو قبول دارم اگه عاشق که باعشقش رابطه داره زیاده

دخترتی پس بهش قول ازدواج بده بعدهروقت شرایط داشتی 



 

 

میتونی بری بگیریش اونم حاال نگرانه بهش آرامش 

هترین تصمیموبگیری و مشکلت حل بشه.بایبده.امیدوارم ب . 

 **************** 

 

م بابا فدات شم چه دوست دختری این حرفا واسه خودم زد

نفر رابطه داشته  5قل با ادختری که من خودم خبر دارم حد 

دیگه عشق کجاش رو میگیره منم اول خیلی ترسیده بودم ولی 

اقم دیر یا زود تفیه مدتی که گذشت دیگه بهش فکر نکردم این ا

رزه می افتاد واسه چی من حرسش رو هواسه این دختر 

بخورم یه نکته هم به همه هر گندی زدین واسه جبرانش حد 

 عقل یه هفته صبر کنین بعد تصمیم به یه کاری بگیرین

 

 



 

 

 

 با کمال احترام به فرهنگ ایرانی و ملت ایران



 

 

ین اوضاعی واااااااااااااااااای به حال جوانان ما که به چن

 گرفتار آمده اند و واااااااااااااای به حال ما و کشور ما

.....اگر از دید شما این خانم هرزه بودند شما خدایا پناه به تو

هم هرزه هستید که با یک هرزه مدتها رابطه داشته اید....کلمه 

هرزه کلمه ای مختص خانمها نیست....این در ایران است که 

ط کلمه هرزه را اطالق می کنند....مرد هم جا افتاده به زنها فق

هرزه می شود اگر مدام ارتباط خودش را از این زن به آن زن 

تغییر دهد....در ضمن اگر واقعا ادعای شما درست است که 

دختر خانمی که با شما در ارتباط بوده با خیلی های دیگر هم 

ه در رابطه بوده بد نیست تست ایدز و هپاتیت بدهید...چیزی ک

باید نگران آن باشید در اینگونه رابطه ها بیشتر بیماریهای 

 منتقله از راه جنسی هستند نه هایمن )پرده بکارت(!!

 با احترام

 )دکتر بهاره دادرس(



 

 

 

 

 

" 

 



 

 

 .سالم

  . سوالی داشتم

آیا فعالیت های ورزشی ازجمله ورزش های رزمی موجب 

جراحی نیاز پارگی یا گشادی پرده بکارت تا اندازه ای که به 

 داشته باشد میشود یانه؟؟؟

 باتشکر از شما

 

در کل خیر،ورزش های معمولی وسبک موجب پارگی پرده 

  .بکارت یا هایمن نمی شود

 

 پرده ی بکارت در مدخل ورودی واژن

 )مهبل

 . بازاویه قرار دارد (

ولی در ورز ش های سخت مثل اسب سواری ،دوچرخه 

امکان کشش پرده ی  سواری و رقص های باله و.... که

 .بکارت وجود دارد،ممکن است به طور نادری این اتفاق بیفتد

اگر در حین ورزش به طور ناگهانی دچار ضربه از ناحیه ی 

زنانگی شدید.نگران نباشید ،با معاینه ساده از پرده بکارت 

 .توسط یک پزشک یا ماما متبحر نگرانی شما رفع خواهد شد

 



 

 

 

لیاقت مردانی که برای 

اثبات نجابت دختری دنبال 

تکه گوشتی در بدن او و 

 یقطرات خونی رو

دستمالی  می گردند همانا 

دختری است با واژنی 

باکره اما اندیشه ای 

 فاحشه.....

 *********************************** 

دکتر رویای عزیز ممنون از شعاری که گذاشتید....واقعا لذت 

ظاهری را معیار ارزش می بردم...وای بر کسانی که بکارت 

دانند....در صورتی که اگر این ادمهای کوته فکر کمی مطالعه 



 

 

می کردند متوجه می شدند که یک خانم می تواند رابطه جنسی 

 ....انواع مختلف داشته باشد و پرده بکارتش هم صدمه نخورد

کاش اقال جوانان ما که انقدر به جهت فشارها و تابوهای 

جنسی هستند به جای گشت زنی در  موجود تشنه رابطه

اینترنت و رفتن از این سایت پرونو به ان یکی کمی هم 

اطالعات علمی راجع به مسایل جنسی پیدا می کردند تا ال اقل 

با دیدی باز دست به عمل بزنند...متاسفانه جوانان ما فکر می 

کنند تنها مشکل ارتباط جنسی نا اگاهانه از بین رفتن بکارت 

نمی دانند که ان کوچکترینش است و هزاران مشکل  است اما

دیگر چه جسمی چه روحی در کمینشان است....کاش یکی به 

اینها می گفت شما را به خدا هر کاری می خواهید بکنید فقط 

 اگاهانه 

 
 ارادتمند شما : دکتر بهاره دادرس

 

******************************* 

بعد از شب زفاف دوباره  با سالم میخواستم بدونم چند روز

میشه نزدیکی کرد؟ و آیا بعد از پاره شدن پرده بکارت خانم 

خونریزی خواهد داشت مثل زمان پریود؟ اگه خونریزی هست 

 حدودا چند روز طول میکشه؟ بازم یه دنیا ممنونم



 

 

 

 

 با سالم

 

شما بعد از ازاله پرده بکارت به راحتی می توانید در صورت 

جنسی ادامه دهید و بهترین راه نیز ادامه تمایل به ارتباط 

ارتباط جنسی پس از ازاله پرده پرده بکارت در اولین تجربه 

 . نزدیکی می باشد

خونریزی در افراد مختلف ، متفاوت می باشد و از چند قطره 

تا گاهی به خونریزی کم در یک روز متغیر است و این 

یود ندارد خونریزی هیچ گونه شباهتی به خونریزی دوران پر

 . حتی از نظر مقدار و حجم خونریزی

 ***************************** 

 معاینات بکارت 
با توجه به سوال های مکرر در رابطه با معاینه پرده بکارت 

 : الزم به توضیح موارد زیر است

 

 

الف ( در رابطه با از دست دادن پرده بکارت و معاینه آن در 

رفتن اینکه بسیاری از زنان آن را پزشکی قانونی با در نظر گ



 

 

وسیله ای برای ارعاب و تحت فشار قرار دادن شخص مقابل 

خود قرار داده اند باید عرض کرد جهت معاینات مخصوص 

زنان که پرده بکارت نیز بخش کوچکی از آن می باشد نیاز به 

مدارک زیر جهت انجام معاینه بکارت در پزشکی قانونی 

 : است

 

1- 

ر شده از کالنتری یا مراجع قضایی نامه ممهو   

) که این نامه نیز با توجه به مراجعه شما به مراجع قانونی در 

 . ( اختیار شما قرار خواهد گرفت

 

2- 

 دو قطعه عکس  

 دیگر ارائه سه قطعه عکس الزام) در برخی از استان های 

 .( دارد

 

3- 

 کارت شناسایی معتبر 

 

4 – 



 

 

ه پرداخت تعرفه های تعیین شد   

 

 

 

ب( معاینه پرده بکارت به وسیله پزشکان متخصص زنان 

توصیه می شود و امید است با اشاعه این فرهنگ از مراجعه 

 .به ماما ها یا پرستاران جلوگیری به عمل آید 

 

 

پ( انجام معاینه می تواند تنها به درخواست شخص و با 

رضایت ایشان به شرط داشتن سن قانونی در مطب پزشک 

زنان انجام شود و ارائه گواهی وجود پرده بکارت متخصص 

 . نیز بدون داشتن همراه امکان پذیر است

 

 

 ت( تمامی مسئولیت ارائه گواهی معاینه پرده بکارت 

 . ) وجود یا عدم آن ( به عهده پزشک می باشد

 

  *********************************** 

 

 . 



 

 

 



 

 

 پی نوشت آخر مجموعه:

 

مذکور مشاوره میدادم به شدت افسرده شده  وقتی در آن سایت

بودم از اوضاع حاکم.....که تنها معیار زندگی های مشترک!! 

دانش جوانان ما بسیار کمی خون و کمی گوشت شده.....

است....از طرفی دیگر  محدود و بسیار ناقص از این مطلب

برای تضمین سالمت زندگی و شریک آینده زندگی خودشان 

یی می گردند....تاسف می خوردم که چه دنبال چه چیزها

معیارهای بی اساسی را دلیل سالمت یا عدم سالمت فردی 

.....و از همه بدتر آنکه می دیدم کاری را می تلقی می کردند

کردند اما خودشان به کرده خویش اعتقاد نداشتند و دنبال انکار 

 آن می گشتند.....

که خودش با تاسف می خوردم که چرا کسی نمی بیند مردی 

زنان زیادی رابطه دارد و آنها را هرزه می داند هرزه ترین 

 هرزه است.....

" فاحشه کسی است یاد جمله ای افتادم که در اینترنت خواندم

هم نگذشته اما برای ازدواج  که از هم خوابگی با خر ماده

  ال دختر باکره می گردد"دنب



 

 

پاشیده...آمار بچه  آمار طالقهای باال....آمار زندگی های از هم

های سرگشته و جوانان بی هویت های طالق و آمار زوج

 انسان را مدتها به فکر فرو می برد...

زندگیهای بسیاری از زوجها را می بینم....ادعای زندگی 

مشترک دارند اما واقعا دچار طالق عاطفی هستند....فقط 

همخانه هایی هستند که بر حسب نیاز در کنار هم زیست می 

 کنند......

گاها تاسف می خورم از دخترهایی که تنها معیار موفقیت 

خویش را پیدا کردن شوهر می دانند و انقدر خودشان را پایین 

می آورند و بی هویت می کنند که اجازه می دهند همان جناب 

شوهر انگار که دارد جنس می خرد آنها را چک کند و قبل 

کند....آیا واقعا این توهین  خرید آنها را از لحاظ بکارت معاینه

 به هویت و شخصیت یک زن محسوب نمی شود؟؟؟

.....بیایید بجای استفاده های .گاهی بازبینی معیارها بد نیست

نادرست از اینترنت آنرا برای فرهنگ سازی بکار 

 گیریم.................

 

 "پایان"
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