
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 إضاءات لغوية على كلمة أنف
 

                                                                                                                                                     
 إعداد د. جهاد يوسف العرجا

 ة اإٍلسالمية بغزةرئيس قسم اللغة العربية بالجامع

 
 في اللغة /
هو المنخر المعروف، وهو جارحة في لوحة مرتفعة، وهو جارحة في الوجه مرتفعة، وآلُة  

 الشم ِّ والتنفس لإلنسان وغيره، والجمع : أنوف، وآناف، وآنف، وآنوف، 
 أنشد ابن األعرابي : 

 فِّ بيض الوجوه كريمة أجسامهم           في كل نابيٍة، عزاُز اآلنُ 
 والعرُب تسمي األنف أنفين، قال ابن األحمر:

 يسوف بأنفيه النقاع كأنه             على الروض من فرط النشاط كعيمُ 
 وأنف القوم: سيدهم وأنف الجبل: ثنيته.

هُ   وأنف كل شيء : أوله وأشدُّ
 وأنف األرض: ما استقبل الشمس من الجلد والضواحي.

 وأنف الرغيف: كِّسرٌة منه.
 حية: جانبها.وأنف الل

 وأنف المطر: أول ما أنبت.
 وأنف خف البعير: طرف منسمه.

 ورجل حمي األنف، أي: أنف يأنف أن يضام.
 وجعل أنفه في قفاه، أي: أعرض عن الحق وأقبل على الباطل.
 وذو األنف: النعمان بن عبد هللا قائد خيل خثعم يوم الطائف.

عد بن زيد مناة، ألن أباه نحر جزورًا، فقسم بين وأنف الناقة: لقب جعفر بن قريع أبو بطن بن س
نسائه، فبعث جعفرًا أمه، فأتاه، وقد قسم الجزور، ولم يبق إال رأسها وعنقها، فقال: شأنك به، 
 فأدخل يده في أنفها وأخذ يجرها،  فلقب به، وكانوا يغضبون منه، فلما مدحهم الحطيئة بقوله: 

 ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا      قوم هم األنف واألذناب وغيرهم       
 صار اللقب مدحًا، والنسبة: أنفي.



وهو يتتبع أنفه، أي يتشمم الرائحة فيتبعها ومات حتف أنفه، أي مات موتًا طبيعيًا، أي باألنفاس 
 التي خرجت من أنفه.

ي: والعرب تخص األنف من بين الجوارح بالعز والذل، يقال: حمي أنفه، أي: عز، ورغم أنفه، أ
 ذل.

 وأنَِّف يأنُِّفه ويأُنفه، سار في أول الليل.
 وتأنف الطعام، لم يؤكل منه شيء.
 وائتنف الشيء ما استأنفه: ابتدأه.

واالستئناف عند الفقهاء: تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمة األولى، وعند أهل المعاني: ترك 
 اإلبتدائية. العطف بين الجملتين، والنحاة يطلقون الجملة المستأنفه على

 األنف: البعير الذي يشتكي أنفه، واألنثى آنفٌة.
 واآلنف من األرض: األسرع إنباتًا.

 واألنافي: العظيم األنف.
 وأنفت الصالة: التكبيرة األولى، واألنوف: الذي يأنف أن يأتي األفعال الدنيئة.

نما أمره بذلك ليوهم) جاء في حديث سبق الصالة المصلين أن به رعافًا  فليأخذ بأنفه ويخرج( وا 
خفاء القبيح وهو من باب التجمل والحياء.  وهو نوع من األدب في ستر العورة وا 

وأنفه يأنفه: أصاب أنفه، وأنفت اإلبل: إذا وقع الذباب على أنوفها وطلبت أماكن لم تكن تطلبها 
 قبل ذلك.

 لسيتين.والتأنيف: تحديد طرف الشيء، وأنفا القوس: الحدان اللذان في بواطن ا
 وأنف النعل: أسلتها.

 وأنف البرد: أشره، وأنف الشر والعدو أشره، يقال هذا أنف الشر، وهو أول العدو.
 وروضة أنف: لم يرعها أحد، وكأل أنف: بحاله لم يرع أحد، وكأس انف لم يشرب بها قبل ذلك.

الشيء، إذا ابتدأه.  وماذا قال آنفًا؛ أي: ماذا قال الساعة في أول وقت يقرب منا، ومعنى استأنف
 وفي الحديث: )أنزلت على  سورة آنفا(، أي: اآلن، واالستئناف: االبتداء.

وتأنف المرأة والناقة والفرس فحلها: إذا تبين حملها فكرهته، وفي حديث أبي بكر في عهده إلى 
 عمر رضي هللا عنهما بالخالفة: فكلكم ورغم أنفه؛ أي اغتاظ من ذلك.

األنف، وقد تزوج أعرابي، فقال: وجدتها رصوفًا، رصوفًا، أنوفًا، والمؤمن وامرأة أنوف: طيبة 
 كالجبل اآلنف، وهو الذي أوجعت أنفه الخزامة. 

 ومن المجاز: هو أنف قومه، وهم أنف الناس، قال الحطيئة: 
 ويأكل جارهم أنف القطاع             ويحرم سر جارتهم عليهم      



، ومضت آنفة الشباب، وهو يأنف اإلخوان، أي يطلعهم،  أنفا وجارية أنف: لم تطمث، وآنية
 وآنفين: لم يعاشروا أحدًا.

 في القرآن الكريم والحديث الشريف:
هذا ولم ترد كلمة )أنف( في القرآن الكريم، أما في الحديث الشريف في أكثر من  

 موضع، ومنها: 
وضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: إذا ت عن أبي هريرة -

 (348، ومسلم: 57لينثر.     )البخاري: 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، قال: أمرت أن أسجد على  -

سبعة أعظم؛ على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.    )البخاري : 
770) 

هللا عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف  عن الرسول صلى -
ن الفاجر يرى ذوبه كذباب مرَّ على أنفه  .أن يقع عليه، وا 

عن عبد هللا بن أنس قال: مطرنا ليلة ثالث وعشرين من رمضان، فصلى بنا رسول هللا صلى  -
ن أثرالماء والطين على جب  (.1997هته وأنفه )مسلم : هللا عليه وسلم ، فانصرف، وا 

عن طرفة بن عرفجة بن أسعد قال: أصبت يوم الكالب في الجاهلية، فأتخذت أنفًا من روق،  -
 (1692فأنتن، فأمرني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أتخذ أنفًا من ذهب )الترمذي: 

 ل:هي من معاني الذالشريف من معاني األنف: رغم أنف، و ومما ورد في الحديث  -
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما من عبد قال: ال إله إال هللا، ثم مات على ذلك دخل  -

ن زنى كررها ثالثًا وفي األخيرة قال:  ن سرق وا  ن زنى، قال: وا  ن سرق وا  الجنة قال أبو ذر: وا 
 (.138، مسلم:5379رغم أنف أبي ذر      )البخاري: 

عليه وسلم قال: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، قيل عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا  -
 من يا رسول هللا، قال: من أدرك أبويه عند الكبر؛ أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. 

 (.4627)مسلم : 
 وجاء كذلك في الحديث األنف بمعنى البداية واالستقالل.

قرأون القرآن، ويتقفرون العلم، سئل عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما عن اناس ي -
فإذا لقيت أولئك، فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم وأنهم يزعمون أن ال قدر، وأن األمر أنٌف، قال: 

 براء مني.
 

 :في الشعر



 بمعنى الجارحة )آلةالشم(/ -
o :قال إبراهيم الحضرمي 

 واجدع بحد السيف أنف المشرك       بحد العزم أسباب الثوى  اقطع 

o الرومي: وقال ابن 

   لنذر جرى منه فزاد على النذر    رأى أنف عمر أن يطول كطوله 

o :وقال البحتري 

 أنف طويل محدد الطرف     لعين القسمين يقطعه   وجه 

o :وقالت الخنساء 

 فدتك سليم كهلها وغالمها              وجدع منها كل أنف ومسمع 

o :وقال القاضي الفاضل 

             كأنما وجهها لها خلف     وقينة كل وجهها أنف 

 بمعنى الذل والمهانة/ -

o :قال ابن الخياط 

  تخف على ظهر الزمان وتثقل    غمت أنف النائبات بوطأة      فأر 

o :قال بشار بن برد 

  أذن الغداء برغم أنف الحاجب  أتيت الباب وقت غدائه         فإذا 

o :وقال حسان بن ثابت 

 على أنف راض من معد وراغم  ا وآوينا النبي محمدا         نصرن 

o :وقال عنترة العبسي 

  فغدوا لها من راكعين وسجدا  رغمت أنف الحاسدين بسطوتي      و 

 بمعنى االستعالء والكرم/ -

o :قال إبراهيم المازني 

 واألرض صادحة بالعود واللد لزمان ربيع والهول أنف        حيث ا 

o :قال أبو تمام 

           رياض الريف من أنف جميم      إذا نزل الربيع بهم قروه 

o :قال األخطل 

 إذا ألمت بهم مكروهة صبرا   على الحق عيافو الخنا أنف     حشد 

o :قال الشريف الرضى 

        شميمي للذلة واستيافي  ولي أنف كأنف الليث يأبى 

 بمعنى االبتداء -



o :قال أبو حيان األندلسي 

 هن أول راعإن العلوم رياض إال أنها             أنف وأنت ل 
 

 تركيب األنف التشريحي وأمراضه وعالجها/
من المعلوم أن يحترق في الخاليا في وجود األكسجين، ويتولد عن ذلك الطاقة الالزمة  

للقيام بالوظائف الحيوية، وثاني أكسيد الكربون، وال يستطيع أي فرد أن يعيش دون تنفس، وذلك 
األكسجين، ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون، عن طريق الجهاز التنفسي الذي يزود الجسم ب

 ويتكون الجهاز التنفسي من )األنف ـ القصبة الهوائية ـ الشعبتان الهوائيتان ـ الرئتان( 
 األنف /

يدخل هواء الشهيق عن طريق منحنى األنف، ويقوم األنف بتصفية الهواء ترطيبه وتدفئته أثناء 
 عن طريق السائل المخاطي، واألوعية الدموية.مرور من الممر األنفي إلى الحجرة، وذلك 

شعيرات تقع في سقف التجويف األنفي بالتقاط الروائح وتقوم مستقبالت أشبه بال 
ثارة هذه المستقبالت تتسبب في إرسال دفعات عصبية )إشارات كهربائية( إلى  والنكهات، وا 

ي الدماغ )انظر الصورة رقم األلياف العصبية، التي تنقلها عبر العصب الشمي إلى مركز الشم ف
(1.) ) 

رائحة، وبذلك يصبح دور األنف مهمًا في تذوق  100000ويستطيع اإلنسان تميز أكثر من 
الطعام، فاللسان يكشف فقط المر والحلو والحامض، واإلنسان يتنفس من خالل منخر واحد فقط ـ 

يد نشاطها في التأثيرات المجففة أن تستعفالمنخران ال يعمالن معًا بشكل متزامن ـ ليسمح لبطائنه 
 (.2للهواء الداخل أثناء عملية التنفس. انظر الصورة رقم )

 أمراض األنف وعالجها:
 الحاضر األنفي المعوج/ .1

والحاجز األنفي عبارة عن حائط أو جدار عمودي من األنسجة )وهو مادة غضروفية(  
 يقوم بفصل األنف إلى تجويفين أنفيين )منخارين(.

ما ينحرف هذا الحاجز انحرافًا واضحًا تجاه أحد جانبي األنف، فيسبب الضيق في  وكثيراً  
 أحد المنخارين.

 أسباب انحراف الحاجز األنفي/
 النمو المفرط للخاليا الغضروفية. -
 إصابة تعرض لها األنف. -

 تعاطي الكواكايين بشكل مرهق. -

 العيوب الخلقية. -



األنفي أية مشاكل صحية خطيرة غير انه وفي أغلب األحوال ال يسبب اعوجاج الحاضر  
لدى بعضهم نجد أنهم يعانون من صعوبة في التنفس أو انسداد في أحد المنخرين ونزيف 

 متكرر.
 تصحيح الحاجز األنفي :

هي عملية تصحيح التشوه الحادث في الحاجز األنفي، وذلك لمساعدة الشخص على  
 نفية.التنفس بسهولة، وكذلك لمعالجة االلتهابات األ

 
 التهابات الجيوب األنفية: .2

واالنف، وتوجد داخل الجيوب هي شكل من التجاويف المملوءة بالهواء تحيط بالعينيين  
عبر فتحات صغيرة، وتلتهب هذه الجيوب وذلك عظام الجمجمة، وترتبط بتجاويف األنف 

 بالتهاب الغشاء المحيط بالجيوب.
ن خالل فتحات صغيرة بين الجيوب في االحوال الطبيعية يحدث تصريف المخاط م 

األنفية واألنف، فإذا حدث االلتهاب يقع انسداد لهذا النظام الطبيعي في الصرف، ويصاحب 
ذلك زكام أو حمى ويكون الوضع مؤلمًا ومزعجًا في كال الحالتين، وتشفى التهابات الجيوب 

تستمر عدة أشهر،  األنفية عادة بدون عالج، لكن قد يعاود الظهور بأعراض أكثر حدة قد
ونادرًا ما يعاني الصغار من هذه الحالة؛ ألن الجيوب األنفية ال يكتمل نموها حتى عمر 

 االربع أو الخمس سنوات.
 األعراض : 
o .الصداع والحمى وقشعريرة 
o .انسداد األنف، مع إفراز كثيف 

o .اإلحساس باأللم فوق الجيب المصاب 

o .احمرار حول العينين 

o  أس عند االنحناء.الشعور بامتالء الر 

o .ألم في العينين أو الخدين 

o .وهن وضعف يجعل المريض يالزم الفراش 

 
 مواضع واسماء الجيوب األنفية

،  تسمى الجيوب األنفية باسم العظام الموجودة فيها، فالجيوب الفقمية تقع في عظام الخد 
جيوب الغربالية الوندية أم جيوب الجبهة فتقع في النسخة الموجودة فوق الحاجبين، في حين تقع ال

 ( (.3داخل الجمجمة )انظر الصورة رقم )



 
 األنفية:أسباب التهاب الجيوب 

 العدوى بإحدى فيروسات الزكام. -
 حمى القشع والحساسيات األخرى. -

 
 تدابير بسيطة للمساعدة والعناية الذاتية:

 البقاء في داخل المنزل في حرارة معتدلة. -
مالة  -  الرأس على األسفل.االمتناع عن االنحناء وا 

 استعمل كمادات دافئة على الوجه. -

 أخذ قسط من الراحة. -

 تجنب األجواء المليئة بالدخان، والتعرض الطويل للغبار المهيجة. -

 عدم التمخط بشدة أثناء اإلصابة بالزكام. -

 تناول األقراص المزيلة لالحتقان. -

 استعمل قطرة الماء والملح. -

 فظ على سيولة المخاط وتدفقه.اشرب الكثير من السوائل حتى تحا -

 تجنب ممارسة الرياضة وخاصة رياضة العوم. -

 اشرب طبقًا من الشوربة الساخنة. -

 استشق البخار مستخدمًا فوطة على رأسك. -

 
ذا تكررت األعراض بشكل مفاجئ )ثالث أيام،  7ـ  3فإذا استمرت األعراض ولم تتحسن خالل  وا 
ذ  ا أصبت بالتهاب في العين فعليك مراجعة الطبيب.مرات في السنة( مع ألم شديد، وحمى، وا 

 
 الرشح األنفي االرتجالي: .3

حيث يتراكم المخاط الذي يهبط عادة إلى مؤخرة األنف ليسقط في البلعوم، وهذا المخاط  
 يكون سميك القوام، ويزداد في الحاالت التالية:

 الشديدة الجفاف.الطقس البارد، واألجواء  -
 بعض األطعمة والتوابل. -

 الحمل، ،أو حبوب منع الحمل. -

 االلتهاب األنفي وأدوية الضغط. -

 



 أعراض الرشح األنفي االرتجاعي:
 انسداد األنف. -
 السعال المصحوب بالبلغم. -

 احتقان الزور. -

يعتمد عالج الرشح األنفي االرتجاعي على إحداث سيولة في اإلفرازات حتى يمكنها  -
 المرور بسهولة، وذلك عن طريق:

 وله من السوائل.زيادة ما تتنا -

 تجنب الكافيين ومدرات البول. -

 
 حساسية األنف: .4

 وهي من األمراض الشائعة جدًا، وهو يشبه إلى حد كبير داء الربو.
 

 أسباب حساسية األنف:
 الغبار المحمل بحبوب اللقاح. -
 المواد العضوية. -

 أتربة المنازل المحملة بالعتة. -

 والزهور.حبوب لقاح الحشائش واالشجار  -

ريات التي تتغذى على بقايا جلد اإلنسان، والتي توجد في حيوانات المنزل كالكالب والفط
 واألرانب وحيوانات المزرعة كالبقر والخراف وغيرها.

 
 األعراض :

عند التعرض لمسببات الحساسية وانسداد األنف، ويكون الرشح مائيا مع العطس  
 اإلحساس باالحتقان وزيادة الدموع في العين.

 
 /ساسية األنفعالج ح

 التخلص من السجاد والكتب القديمة الموجودة بغرفة النوم. -
 وضع ماصة للرطوبة خلف المرحاض للتقليل من الرطوبة. -

 الماء.مقاومة انتشار العتة بالمنزل وذلك بعدم استعمال السجاد المبلل ب -

 استعمال ستائر من النوع القابل للغسيل. -

 ية في دوالب المالبس بحجرة النوم.تجنب حفظ مستحضرات التجميل الكيميائ -



 استعمال مراتب من االسفنج وليس من القطن. -

 يفضل تغيير مالءات وأغطية السرير ثالث مرات في األسبوع. -

 التخلص من حيوانات المنزل. -

 
 لحمية األنف: .5

وهي عبارة عن انتفاخ األغشية المخاطبة المبطنة للجيوب االنفية، وفي أغلب األحيان  
 ية في تجويفي األنف معًا.تظهر اللحم

 
 أسباب لحمية األنف:

من مسببات هذا المرض، خاصة عند وجود التهابات في  األنفقد تكون حساسية  
 الجيوب األنفية.

 
 أعراض لحمية األنف/

المخاطية المبطنة للجيوب األنفية لوجود تجمع مائي مما يؤدي إلى  أن  األغشيةتتضخم  
وتؤدي إلى انسداد االنف وضعف حاسة الشم حبيبات العنب،  تكون اللحمية التي تأخذ شكل

وحدوث ارتشاح في األنف، وقد يكون هذا االرتشاح مخاطيًا، ويكون هذا مصحوبًا بنوبات 
 عطس وحكة باألنف.

 
 العالج/

 يبدأ العالج باستبعاد أسباب الحساسية إذا كانت معروفة للمريض. 
 التهاب األنف الضموري: .6

التهابات األنف، وهذه الحالة غير قليلة الحدوث، ويعاني فيها المريض وهو أحد أنواع  
من ضمور في االغشية األنفية والغشاء المخاطي المبطن للتجويف األنفي نتيجة لقصور في 

 الدورة الدموية.
إذ يفقد الغشاء المخاطي خالياه الهدبية، والغدد المخاطية، ويتحول إلى نسيج طالئي  

الهواء داخل األنف، ونزداد بالتالي الرائحة الكريهة من هذا السائل، وتزداد ويزداد حجم مرور 
 كمية هذا السائل كثيرًا، ويفقد خواصه األساسية والمهمة ويميل إلى الركود والجفاف.

ويفقد المريض حاسة الشم، ويشعر أنه غير مقبول من المجتمع ويعاني من متاعب في  
 المريض بانسداد في االنف، وال يشعر المريض بمرور البلعوم والجهاز التنفسي، فيشعر
 الهواء نظرًا لضمور األعصاب.



 
 العالج /

وهو بسيط وميسور ومضمون النتائج بشرط المداومة على العالج سنة، ويشعر المريض  
 بالتحسن بعد فترة قصيرة من العالج، وتنصح بما يلي:

 مرات يوميًا. 3استعمال الفول الفلوي لالستنشاق  -
 استعمال العسل األبيض المخفف في الماء العادي. -

 استعمال األدوية المنبهة للغدد المخاطية والمذيبة للمخاط. -

 
هذه نبذة مختصرة عن تركيب األنف وبعض أمراضه وعالجها، لكي نعرف عظم النعمة  

 التي حبانا هللا بها بواسطة هذه الجارحة الصغيرة في وجه اإلنسان.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


