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آدمی با اميد زنده است. اميد حيات آدمی را معنا و حرکت می بخشد و نااميدی حرکت و تالش 
را از انسان می ربايد. شايد يکی از مهم ترين علل نااميدی، از دست دادن سرمايه باشد. سرمايه ی واقعی 
انسان چيست؟ آدمی که پيوسته در داد وستد است، چگونه می تواند بر سرمايه ی خود بيفزايد و خويشتن 

را از زيان نگه دارد؟ 
 

شناخت واژه 
ـَــ) ُخـۡسـًرا، ُخـۡسـرانًا َو َخـسـاًرا: زيان کرد، سرمايه ی خود را از دست داد.  َخـِسـَر ( ـ
اين واژه در اصل به معنای نقصان و کم شدن است. مصدر َخـسـار به معنای هالک و ضاللت که نوعی 

از نقصان است نيز به کار می رود. 
ـ ) َخـۡيـبَـًة: نا اميد شد، به آرزويش نرسيد، محروم شد.  ـِ خـاَب (ـ

و  ناکامی  واژگان  معادل  تقريباً  که  است  شدن  محروم  و  مطلوب  به  نرسيدن  معنای  به  َخـۡيـبَـة 
نااميدی در فارسی است. 

                              
ُخـسران  و  نا اميد یُخـسران  و  نا اميد ی
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ُجست و جو
آيا در فارسی از اين دو ريشه، مشتقاتی را می شناسيد؟ معنای آن ها را بررسی کنيد و با کاربرد 

آن ها در زبان عربی مقايسه کنيد. 

کاربرد در قرآن
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين دو ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد.

 

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

فَـَيـۡنـَقـِلـبـوا خـاِئـبـيـَن          آل عمران ١٢٧خـاِئـبـيـَن١

َوال تُـۡخـِسـُروا الۡـمـيـزاَن             الرحمن ٩التُـۡخـِسـروا٢

وَ   اليَـزيـُد الۡـکـاِفـريـَن کُـۡفـُرهُـۡم َخـسـاًرا٣
ِاّال َخـسـاًرا                                 فاطر ٣٩

ۡخـَسـروَن٤ ِخـَرِة هُـُم اۡالَۡخـَسـروَنَاالَۡ َو هُـۡم ِفـی اۡالٔ
نمل ٥ 

َو يَـۡوَم تَـقـوُم  الـّسـاَعـُة يَـۡخـَسـُر٥
وَن           جاثيه ٢٧ ل ِط بۡ ُم ُر ال َس ۡخ َ يَـۡوَمِئـٍذ ي

فَـمـا تَـزيـد ونَـنـی َغـۡيـَر تَـۡخـسـيـٍر هود ٦٣ تَـۡخـسـيـر٦
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١ــ َقـۡد َافۡـلَـَح َمـۡن َزکّـاهـا
َو َقـۡد خـاَب َمـۡن َدّسـاهـا   

شمس ٩ و ١٠

٢ــ َو خـاَب کُـلُّ َجـبّـاٍر َعـنـيـٍد١ 
ابراهيم ١٥

٣ــ َو َعـَنـِت٢ الۡـُوجـوُه ِلـۡلـَحـِیّ الۡـَقـّيـوِم

َو َقـۡد خـاَب َمـۡن َحـَمـَل ظُـۡلـًمـا   
طه ١١١

َه َاۡعـبُـُد ُمـۡخـِلـًصـا لَـه و ديـنـی ٤ــ ُقـِل الـلـّٰ
فَـاۡعـبُـدوا مـا ِشـئۡـُتـۡم ِمـۡن دوِنـه ی  

ِة اَم ي ِق ۡوَم الۡ َ ۡم٣ ي ِه لي مۡ وَ  َاۡه ُه َس ُف ۡ روا  َان ِس َن َخ ذي َن الَّ ري خاِس ۡل ِانَّ الۡ ُق  
َاال ٰذِلـَك هُـَو الۡـُخـۡسـراُن الۡـُمـبـيـنُ   

ُزَمر ١٥

١ــ  َجـبّـاٍر َعـنـيـٍد: ستمگری که از روی عناد با حق مخالفت می کند
٢ــ َعـَنـۡت: خاضع و ذليل شد

٣ــ َخـِسـروا َانۡـُفـَسـُهـۡم َو َاۡهـلـيـِهـۡم: به خودشان و خانواده شان خسارت زدند
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ِه ِمـۡن بَـۡعـِد مـيـثـاِقـه ی ذيـَن يَـۡنـُقـضـوَن َعـۡهـَد الـلـّٰ ٥  ــ الـَّ
ُه ِبـه ی َاۡن يـوَصـَل َو يَـۡقـطَـعـوَن مـا َاَمـَر الـلـّٰ  

َو يُـۡفـِسـدوَن ِفـی اۡالَۡرِض  
ِئـَك هُـُم الۡـخـاِسـرونَ  ـٰ ُاول  

بقره ٢٧

ِه ـۡيـطـاَن وَ ِلـيـا ِمـۡن دوِن الـلـّٰ ٦  ــ َو َمـۡن يَـتَّـِخـِذ الـشَّ

فَـَقـۡد َخـِسـَر ُخـۡسـرانًـا ُمـبـيـنًـا  
نساء ١١٩

ِه بَـۡيـنـی َو بَـۡيـَنـکُـۡم َشـهـيـًدا ٧  ــ ُقـۡل کَـفـٰی ِبـالـلـّٰ
ـمـاواِت َو اۡالَرِض يَـۡعـلَـُم مـا ِفـی الـسَّ  

ِه ذيـَن آَمـنـوا ِبـالۡـبـاِطـِل وَ کَـَفـروا ِبـالـلـّٰ َو الـَّ  
ِئـَك هُـُم الۡـخـاِسـرونَ  ـٰ ُاول  

عنکبوت ٥٢
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ۡسـالِم ديـنًـا ٨  ــ َو َمـۡن يَـبۡـَتـِغ َغـۡيـَر اۡالِ

فَـلَـۡن يُـۡقـبَـَل ِمـۡنـُه  
ِخـَرِة ِمـَن الۡـخـاِسـريـنَ  َو هُـَو ِفـی اۡالٔ  

آل عمران ٨٥

ذيـَن کَـَفـروا ذيـَن ءاَمـنـوا ِاۡن تُـطـيـُعـوا الـَّ َهـا الـَّ ـُّ ٩  ــ يـا َاي
يَـُرّدوکُـۡم َعـلٰی َاۡعـقـاِبـکُـۡم     

شما را به گذشته  ی تان برمی گردانند (شما را از ايمانتان، به جاهليت باز می گردانند)،    
فَـَتـۡنـَقـِلـبـوا خـاِسـريـَن      پس زيان کار می شويد.   

آل عمران ١٤٩

ُل ِمَن الۡـُقـۡرءاِن ما هُـَو ِشـفاءٌ َو َرۡحـَمـٌة ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن ١٠  ــ َو نُـَنـِزّ

   َو اليَـزيـُد الـظّـاِلـمـيـَن ِاّال َخـسـاًرا
ِاسـراء ٨٢  
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ـ با استفاده از آيات درس و مراجعه به معجم در آيات ذيل ريشه ها ی  تمرين اولـ 
«ُخـۡسـر» و «َخـۡيـبَـة» به دو سؤال زير پاسخ دهيد. 

يک  هر  (برای  می داند؟  نااميدی  و  زيان  موجب  را  اموری  چه  کريم  قرآن  ١ــ 
حداقل سه مورد با ذکر آيه مربوط برشماريد.)

ـ  زيان کارترين مردم چه کسانی هستند؟   ٢ـ

کنيد قرآن چه  بيان  مجادله  مطالعه ی آيات ١٩ تا ٢٢ سوره ی  تمرين دوم ــ با 
آن ها  مقابل  را  گروهی  چه  می نامد؟  چه  را  آن ها  می شمارد؟  زيان کاران  جزء  را  کسانی 

معرفی کرده است و ايشان را به چه سرانجامی نويد می دهد؟ 

ـ با مراجعه به آيات ١٨١ شعراء، ١٢ نازعات و ٣ مطففين، مشتقات  تمرين سومـ 
ريشه ی «خسر» را مشخص و معنا کنيد. 

پيشنهاد  
از  می تواند  انسان  صورتی  چه  در  کنيد  بيان  عصر  سوره ی  در  تدبر  و  دقت  با 

تباه شدن سرمايه ی زندگی خويش در امان بماند.



       حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم: 

َاۡخـَسـُر الـّنـاِس 

نـيـا         َمـۡن َرِضـَی ِبـالـدُّ

ِخـَرِة        ِعـَوًضـا َعـِن اۡالٔ
غررالحکم / ج ٢/ ح ٤٠٤

١١٥


