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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

داکرت عبداحلنان روستائی
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معنی اسم مرکب «نظربند» در
قاموس کبیر افغانستان
نظربند :از کلمات نظر به مفهوم دیدن یا چشم انداختن و بند در معنی مانع شدن ،ترکیب یافته و در دو حالت بکار رود:
• یکی اینکه کسی یا کسانی زیر مراقبت قرار داشته و محصور باشند تا نتوانند کاری را انجام دهند .و این شیوه ایست که قدرتمندان
بر مخالفان خویش وارد می آورند .مثال در زمان حکومتهای مستبد یا زندانی می کردند و یا آنها را در خانه "نظربند" نگه می
داشتند .یعنی اینکه شخص محصور اجازۀ فعالیت نداشت و حکومت هر نوع تحرک او را زیر نظر می گرفت و یا در یک کلمه
او "نظربند" بود .مثال دیگر :وقتی امیر دوست محمد خان تسلیم مکناتن شد ،انگلیسها او را "نظربند" به هندوستان فرستاندند.
یعنی اینکه امیر مذکور در طول راه اجازه نداشت با کسی تماس داشته باشد و یا دست به فعالیتی بزند .اگر کسی تنها در خانه
"نظربند" باشد ،به آن حصر خانگی نیز اطالق می گردد.
• دوم اینکه نظر به مفهوم چشم انداختن بر کسی یا شیئی از روی حسادت و بدبینی است که آنرا "چشم بد" نیز گویند .مثالً اگر
جوانی خوش لباس از محلی گذر کند ،مردم به او گویند" :خدا از نظر نگه ات کند" و یا گویند :نظر نشی جوان!" .در این
سیاق "نظربند" به حالتی اطالق می گردد که مانع نظر شود .مثالً در مورد اسپند گویند" :اسپند ،بالبند ،بحق شاه نقشبند ...
که منظور از "بالبند" در واقع همان "نظربند" است .در بین مردم کابل رواج است که اگر کسی یا چیزی ناگهان با خطری
مواجه شود و زیان شدید ببیند ،میگویند که آن شخص و یا آن شی نظر شده .برای جلوگیری از نظر بد یا چشم بد ،گاهی در
لباس کودکان و یا بعضی اشیای دیگر ،صدف ،مهره ،مروارید و یا پارچه ای از یک فلز ،مثالً نقره را می آویختند که آنرا
به نام طلسم و یا بالگردان که منظور همان "نظربند" باشد ،نیز یاد می کردند .این اصطالح در مناطق وسیعی از نواحی
شمال هند نیز رائج است ،چنانکه مطلع یک آهنگ محمد رفیع ،هنرمند هندی چنین است" :تیری پیاری پیاری صورت کو،
کسی کی نظر نا لگی ،چشم بد دور!" یعنی اینکه ":به چهره دوست داشتنی ات نظر کسی نخورد و از چشم بد دور باشد".
بالگردان یا "نظربند" را در زبان آلمانی  Amulettگویند.
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