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In Islamic ideology, nutrition impacts man's body, mind, and faith. In
Islamic resources, there are many propositions regarding food, nutrition
and food technology, which could be considered as the basis of designing
processes and food systems to develop a superior brand named as Tayyib
food on a national and international scale. This paper reviews and analyzes
the opinion of Islam on Tayyib food, the necessity of standardization of
Tayyib food, determination of Tayyib food indicators, and comparison of
the obtained indicators with Halal, organic, and functional food standards.
Halal brand is the result of converting the Islamic criteria in the context of
foods to food products and standards. Deeper analysis of religious
propositions directs us to the higher presumptions, using which leads to the
formation of a superior food brand, named as Tayyib brand with a quality
far higher than the Halal brand. Holy Quran offers the highest standards for
food hygiene and safety entitled as Tayyib to reach all aspects of quality in
terms of cleanliness, health, safety, and nutrients. The implementation of
such standards depends on precise realization of Quran, knowledge of
modern sciences, education, promotion of the culture of Halal and Tayyib,
as well as the implementation of safety and quality assurance systems.
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تبیین شاخصهای غذای طیب بهعنوان غذای برتر ...

دين و سالمت

مقاله پژوهشی
دوره  ،6شماره  ،1سال  9317صفحه.66-68 :

تبیین شاخصهای غذای طیب بهعنوان غذای برتر نسبت به غذای ارگانیک و فراسودمند
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چكیده
 -1استادیار ،گروه نانوفناوری مواد
غذایی ،مؤسسه پژوهشی علوم
و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران
 -2استادیار ،گروه طراحی
ماشینآالت مواد غذایی ،مؤسسه
پژوهشی علوم و صنایع غذایی،
مشهد ،ایران
 -3استادیار ،گروه شیمی مواد
غذایی ،مؤسسه پژوهشی علوم
و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران

در ایدئولوژی اسالمی تغذیه بر جسم ،فکر و ایمان انسان تأثیرگذار است و در منابع
اسالمی گزارههای زیادی در زمینه تولید و تهیه مواد غذایی ،تغذیه و فناوری غذایی وجود
دارند که میتوانند مبنای طراحی فرایندها و سیستمهای غذایی باشند و یک برند برتر به نام
"غذای طیب" را در مقیاس ملی و بینالمللی شکل دهند؛ از این رو در این مقاله تحلیلی به
بررسی نظرات اسالمی در مورد غذای طیب ،لزوم استانداردسازی غذای طیب ،تدوین
شاخصهای غذای طیب براساس مبانی اسالمی و مقایسه شاخصهای استخراجی با معیارهای
غذای حالل ،ارگانیک و فراسودمند ( )Functional Foodپرداخته شده است .برند حالل
حاصل تبدیل معیارهای الاللی دین اسالم در زمینه مواد غذایی به محصول و استانداردهای
غذایی است .تحلیل عمیقتر گزارههای دینی ما را به پیشفرضهای باالتری هدایت میکند
که استفاده از آنها میتواند موجب شکلگیری یک برند غذایی برتر با عنوان برند غذایی
طیب گردد که کیفیت آن به مراتب باالتر از برند غذایی حالل میباشد .لرآن کریم
عالیترین استانداردها را در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی تحت عنوان طیب ارائه نموده
است تا تمامی جنبههای کیفیت را به لحاظ پاکبودن ،بهداشتیبودن ،ایمنبودن ،مقویبودن
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و مغذیبودن تأمین نماید .اجرای چنین استانداردهای پیشرفتهای نیازمند فهم صحیح لرآن،
کسب دانشهای مدرن ،آموزش و ترویج عملی فرهنگ طیب و اجرای سیستمهای تضمین
ایمنی و کیفیت میباشد.
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مقدمه
مسائل مهم در سطح بینالمللی بوده است .در ادیان

است؛ تا آنجا کـه خداونـد رحـیم در آیـه  22سوره

آسمانی نیز همواره به ضرورت دستیابی به یک برنامه

مبارکه عبس میفرماید" :انسان بایـد بـه غذای خویش

تغذیهای مناسب برای انسان اشاره شده است .ارتباط غذا

بنگرد".

با روح از مسائلی میباشد که در جهانبینی توحیدی و

براساس آمارهای ارائهشده ،مسلمانان مصرفکننده

عمدتاً در مکتب اسالم به آن اشاره شده است ( .)1یکی از

حدود  17/76درصد از غذای جهان هستند .با وجود

آموزههای مهم دین اسالم کاملبودن آن میباشد که

آمارهای موجود که حاکی از نقش گسترده معتقدین به

ظرفیت مدیریت تمام سیستمهای زندگی را در مقیاس

دین اسالم در مصرف مواد غذایی میباشد ( ،)3استفاده از

یک تمدن جهانی دارا است ( .)2مسأله مهم در این راستا،

قرآن کریم ،تفاسیر معتبر و مددجویی از منابع

دستیابی به روشی معتبر برای استخراج استراتژیهای

واژهشناسی ،افق جدیدی از نگاه مبتنی بر بصیرت و

الزم بهمنظور مدیریت سیستمها از گزارههای دینی

معرفت را خواهد گشود که این امر میتواند شکلدهنده

میباشد.

یک برند برتر در مقیاس ملی و بینالمللی باشد .امروزه

در منطق اسالم ،روح و بدن دو موجود مستقل

بازرگانی محصوالت با برند حالل بهویژه غذای حالل

هستند؛ اما چنان با یکدیگر پیوستگی دارند که سالمت و

بهعنوان یکی از برنامههای سودمند اقتصادی مورد توجه

بیماری هریک در دیگری اثرگذار میباشد .خداوند رحمان

بسیاری از کشورهای اسالمی و حتـی غیراسالمی قـرار

در آیـات متعددی گروه انسانها را به خوردن غذای پاک

گرفتـه اسـت .برند حالل حاصل تبدیل معیارهای

و حالل امر مینماید و خوردن غذای حرام را به منزله

حداقلی دین در زمینه مواد غذایی به محصول و

پیـروی از شـیطان میداند .خداوند در آیه  161سـوره

استانداردهای غذایی میباشد و امروزه سهم قابل توجهی

مبارکـه بقـره میفرماید" :ای مردم! از آنچه در زمین

از تجارت جهانی مواد غذایی مربوط به غذاهای حالل

است ،حالل و پـاکیزه بخورید و از گامهای شـیطان

است (.)2،1

پیـروی نکنیـد؛ چـه اینکـه او دشـمن آشـکار شما

واژه حالل و طیب همچون ایمان و عمل صالح با

اسـت" .در آیـه  172از همـین سـوره نیز خوردن غذای

یکدیگر ذکر شدهاند؛ اما تفاوتهایی با هم دارند؛ حالل

پاکیزه را در راستای پرستش خـود مـیدانـد و میفرماید:

چیزى است که ممنوعیتى نداشته باشد و طیب به

"ای کسـانی کـه ایمـان آوردهایـد ،از نعمـتهـای

چیزهاى پاکیزه گفته مىشود که موافق طبع سالم انسانى

پاکیزهای که به شما روزی دادهایم بخورید و شکر خدا را

هستند؛ نقطه مقابل خبیث که طبع آدمى از آن تنفر دارد

بهجا آورید؛ اگر او را پرستش میکنید" .عالوهبراین ،در

( .)6در مجموع ،حاللبودن غذا به معنای انطباقداشتن

آیه  11سوره مؤمنون آمده است" :کُلُوا مِنَ الطَیِّباتِ وَ

آن با کلیه استانداردها و ضوابط شرعی و قانونی دین

اَعمِلُوا صالِحاً؛ خوردنیهای پاکیزه بخورید و کارهای

میباشد؛ اما طیب باید بهعنوان یک غذای فراتر از حالل

شایسته بهجا آورید" .در آیه دیگر نیز میفرماید" :ای

در نظر گرفته شود که تمام جنبههای معنوی و تغذیهای

پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و کارهای نیک انجام

در آن لحاظ گردیده است.

دهید" .شاید یکی از آیاتی که در زمینه تغذیه اهمیت

نگاهی نو به اصول بهداشت و سالمتی با تکیه بر

باالتری داشته و بیشتر مورد استفاده و استناد قرار گرفته

منابع معرفتی اسالم ،محدودیتهای حاصل از دیدگاه

باشد ،آیه  22سوره مبارکه عبس است که در آن با توجه

حس گرایانه به انسان و هستی را جبران نموده و زمینه

به اهمیت این موضوع ،انسـان از سـوی خداونـد متعال

نگاه معرفتی در حوزه علوم تجربی را بسط خواهد داد
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کیفیت مواد غذایی ،بهداشت و ایمنی آن همواره از

بـه تأمـل و دقـت نظـر در آنچـه کـه میخورد امر شده

تبیین شاخصهای غذای طیب بهعنوان غذای برتر ...

( .) 7در این راستا ،هدف از پژوهش حاضر دستیابی به

بحرانی ،میزان ورود آالیندههای میکروبی و شیمیایی به

دیدگاه های دین اسالم درباره اصول فرآوری محصوالت

مواد غذایی را به حداقل برسانند و ایمنی محصوالت را

غذایی و تغذیه برای دستیابی به الگوی غذای طیب

تا حداکثر میزان ممکن افزایش دهند.

شناسنامه و معانی واژه طیب
شناسنامه اصلی واژه طیب عبارت است از" :ریشه:

مواد و روشها
مقاله حاضر یک مطالعه تحلیلی جهت بررسی

طیب؛ وزن :فَیعِل؛ اصل کلمه :طیبه ()11؛ فعل (باب

شاخص های غذای طیب در منابع اسالمی است که در

صرفی) :طاب یطیب" ( .)11بررسی مراجع لغوی مرتبط

آن شاخصهای غذای طیب به عنوان استانداردهای

با زبان عربی نشان میدهد که واژه طیب برای معانی

مترقی اسالم در زمینه غ ذا و تغذیه با قوانین و مفاهیم

متعددی چون لذیذ ،پاک ،بافضیلتترین هر چیزی ،خوب

محصوالت ارگانیک و فراسودمند مورد مقایسه قرار

و نیکو بودن و هر شی حالل مورد استفاده قرار گرفته

گرفتند.

است .در جدول  1معانی مختلفی که در مراجع معتبر
لغوی برای واژه طیب ذکر گردیدهاند به همراه مستندات

یافتهها و بحث

آن ارائه شده است.

لزوم تبیین شاخصهای غذای طیب
لزوم تبیین استاندارد غذایی به نقش مؤثر سالمت و

مفهوم طیب با غذا و تبیین شاخصهای غذای طیب

ایمنی مواد غذایی در سالمت و تندرستی انسان مربوط

با توجه به شاخصهای مفهومی ارائهشده در جدول

میشود و امروزه با توجه به رشد جمعیت ،کمبود منابع

 ،1معنای عام واژه طیب یا روح معنای آن که قابل تطبیق

غذایی و بحران های حاصل از استفاده از مواد شیمیایی

با تمامی شاخصها و مصادیق زیرمجموعه میباشد،

در تولید محصوالت غذایی و تغییر سبک زندگی اهمیت

عبارت است از :هر چیزی که دارای طهارت ظاهری و

بیشتری یافته است ( .)1از سوی دیگر بـهمنظـور

باطنی باشد ،از پلیدی ظاهری و باطنی به دور بوده و

دسـتیابی بـه گسترش تجارت ،رشد اقتصادی و توسعه

مطابق با طبع باشد و در نتیجه بتواند رشد ظاهری و

محصوالت ،وجود اسـتاندارد بـرای اطمینـان در

باطنی را ایجاد کند .کلمه طیب براساس معنای فوق

تعـامال ت جهانی امـری ضروری میباشد تا بدینطریق

میتواند با هر کلمه دیگری همنشین شود؛ مشروط به

از افت سطح کیفیت محصول به نحو برنامهریزیشده

اینکه ترکیبی معنادار را ایجاد نماید؛ بنابراین میتوان

جلوگیری گردد ( .)9امروزه در سطح جهانی توانستهاند

ترکیباتی نظیر سرزمین طیب ،نفس طیب و غذای طیب

تا حدی با استفاده از سیستمهای تضمین ایمنی و

را ایجاد کرد .با توجه به معانی ذکرشده برای واژه طیب و

کیفی مختلف چون آنالیز مخاطرات و نقاط کنترل

کاربردهای مختلف آن در آیات قرآن کریم میتوان یک

جدول  :۹معانی واژه طیب به همراه مستندات مربوطه
معنا

مستندات

۹

لذیذشدن

الطِّیبة :یطِیب طابا و طِیبا و طِیبة و تَطیابا :لذّ و زکا

رديف
4

پاکشدن

طاب یطِیب طِیبا و طابا و طِیبة و تَطیابا :جاد

۳

بافضیلتترین هر چیزی

االستطابة :الطیِّب من کل شیء :أفضلُه

2

برترین هر چیزی

أطایب الشیء و مَطایبه :خِیاره

5

خوببودن و نیکوبودن

طابه و أطابه و طیَّبه :جعله طیِّبا حسنا
و حسن فهو طَیِّب

6

هر شی حالل

حالال ،فهو طیّب
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مفهوم اولیه و مقدماتی از غذای طیب را ارائه نمود.

ژنتیک تولید شده باشند .تولید این غذاها با چهار اصل

غذایی مورد استفاده ،مجموعهای از ویژگیها پدید

اکولوژی ،انصاف و مراقبت (جدول )2؛ به عبارت دیگر،

میآیند که بهعنوان ویژگیهای غذای طیب محسوب

صنعت غذای ارگانیک یک روش تولید است که از اولین

خواهند شد؛ این صفات به نسبت با نفس انسان ،نسبت به

مراحل زنجیره تولید غذا یعنی آمادهسازی زمین

سایر اشیا ،نسبت به سایر غذاها و اثر و نتیجه حاصل از

کشاورزی تا زمانی که غذا بهصورت خام و یا فرایندشده

آنها بر جسم و روح قابل تقسیمبندی هستند.

در بستهبندی به دست مصرفکننده میرسد را شامل

 در نسبت با نفس انسان :لذیذ و دلچسب ،مالئم با

میشود ()12،11؛ در نتیجه محصوالت خام و تازه
ارگانیک دارای عطر و طعم بهتر و ارزش غذایی باالتری

طبع و فاقد ضرر جسمی و روانی
 نسبت به سایر اشیا :پاک از نظر ظاهری ،پاک از نظر

نسبت به سایر محصوالت میباشند؛ اگرچه در برخی از
موارد فرآوردههای ارگانیک ویژگیهای حسی مطلوبی

باطنی و دارای صفات درونی
 نسبت به سایر غذاها :حالل ،سالم ،کامل ،برتر و نیکو

ندارند ( .)12با وجود آنکه محصوالت ارگانیک از سهمی

 اثر و نتیجه :دارای ارزش غذایی تمام ،انبساطدهنده

جزئی در بازار مواد غذایی جهان برخوردار هستند؛ اما

روح و عامل تزکیه جسم و جان

گسترش گواهیها و افزایش دردسترسبودن این

بهطور کلی میتوان بیان داشت که غذای طیب،

محصوالت در سوپرمارکتها موجب رشد سریعتر این

غذایی پاک و تکوینی است که با ساختار بدن هماهنگی

محصوالت در بازار صنایع غذایی شده است ( )16که این

کامل دارد؛ در نتیجه مطابق با ذائقه و طبع بودن،

رشد مداوم باعث شده است که بازار این محصوالت

لذتبخشبودن ،در پی داشتن اثر مفید و سازنده برای

در سال  2112به  11میلیارد یورو برسد (.)17

جسم و روح و نداشتن اثر مضر و تخریبی از جمله

مصرفکنندگان مواد غذایی ارگانیک عمدتاً این

ویژگیهای غذای طیب میباشند.

محصوالت را بهعنوان غذای سالم ،مغذی و امن

با توجه به نزدیکبودن مفهوم غذای طیب با واژههای

میشناسند و مصرف این محصوالت ناشی از اهمیتی

ارگانیک و فراسودمند ،بررسی تمایزات آنها با غذای

است که انسان امروزی برای سالمتی و امنیت خویش و

طیب ضروری است.

محیط زیست اطراف خود قائل میباشد (.)11
بر مبنای شاخصهای استخراجی غذای طیب از
جمله ارزش تغذیهای باال ،سالم و بهداشتیبودن ،فاقد آثار

تفاوت مفهوم غذای ارگانیک و طیب
عنوان غـذاهـای ارگـانـیک به غذاهایی اطالق

مضر بودن ،هماهنگبودن با ساختار بدن و غیره میتوان

میگـردد کـه بـدون اســتفاده از آفـتکشها،

بیان داشت که غذای طیب دربرگیرنده تعاریف و چهار

علفکشهـای مصـنـوعــی و ارگانیسمهای اصالحشده

اصل غذای ارگانیک میباشد.

جدول  :4چهار اصل کشاورزی ارگانیک ()۹۱
اصول

توضیحات

اصل سالمت

کشاورزی ارگانیک باید حفظ و ارتقای سالمت خاک ،گیاه ،حیوان و انسان که هیچیک از دیگری مجـزا و مستقل نیست را افزایش دهد .این اصل خاطرنشان
میسازد که سالمت افراد و جوامع انسانی از سالمت اکوسیستم مجزا نبوده و خاکهای سالم ،محصوالت سالم و حیوانات و انسانهای سالم را به وجود میآورند.

اصل اکولوژی

کشاورزی ارگانیک باید براساس سیستمها و سیکلهای اکولوژیکی ،کار با آنها ،رقابت با آنها و کمک به پایداری آنها بنیان گذاشته شود.

اصل عدالت و انصاف

کشاورزی ارگانیک باید با توجه به فرصتها و قابلیتهای زندگی و محیطهای عمومی ،اطمینان از انصاف را ایجاد نمایند .انصاف به وسیله عدالت ،احترام ،رعایت
مالحظات تقسیمات جهان و ارتباطات بین انسانی تا وابستگی به دیگر زندگیهای آفریدهشده را شامل شود.

اصل مراقبت

کشاورزی ارگانیک باید بهصورت پیشگیرانه و مسئوالنه بهمنظور حمایت از سالمت و آسایش نسلهای بعد و محیط مدیریت شود.
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با درنظرگرفتن طیب بهعنوان یک صفت برای ماده

همراه است که عبارت هستند از :اصول بهداشت،

تبیین شاخصهای غذای طیب بهعنوان غذای برتر ...

تفاوت مفهوم غذای فراسودمند و طیب

به تعبیر امروزی نمادی از پاکی ،بهداشت ،ایمنی،

بیشترشدن تقاضا برای غذاهای سالمتر منجر به نوآوری

غذای طیب امتیازات سایر برندهای فعال و مطرح در

و توسعه محصوالت جدید و تولید بینالمللی مواد

زمینه مواد غذایی مانند غذای حالل ،غذای ارگانیک،

غذایی شده است که یکی از این محصوالت و در واقع

غذای سالم و غذای فراسودمند را بهصورت توأم داشته

علوم جدید ،غذاهای عملگرا یا فراسودمند میباشند.

باشد .اجرای چنین استانداردهایی عالوهبراین که ارزش

تاکنون تعریف واحدی برای توصیف غذاهای فراسودمند

افزوده بسیار باالیی را از نظر عرضه مواد غذایی سالم،

ارائه نشده است؛ اما به طور کلی این مواد غذایی را

ایمن و مرغوب برای کشور فراهم مینماید ،در توسعه

زمانی می توان عملگرا دانست که یک یا چند هدف

کیفیت سرمایه انسانی یعنی اصالح باورها ،اعتقادات،

سودمند را در بدن دنبال کنند و فراتر از تغذیه مناسب

اندیشهها و رفتارها ،شکوفانمودن توانمندیها ،تأمین

باعث بهبود سالمتی و کاهش خطر ابتال به بیماریها

سالمت همهجانبه انسان و اعتالی وی به سوی خدا نقش

گردند ( .)21،21در حقیقت غذاهای عملگرا ،غذاهایی

مهمی دارد.

شبیه به غذاهای متعارف و معمولی هستند؛ اما زمانی
که به عنوان بخشی از رژیم غذایی استفاده میشوند،

پیشنهادات

مزایای فیزیولوژیک را از خود نشان می دهند و عالوه بر

تحلیل عمیقتر گزارههای دینی ما را به

خواص تغذیه ای پایه ،در کاهش خطر ابتال به

پیشفرضهای باالتری هدایت میکند که استفاده از آنها

بیماری های سخت و مزمن نیز اثرگذار میباش ند .دانش

میتواند موجب شکلگیری یک برند غذایی برتر با عنوان

و فناوری غذای عملگرا به مفهوم امروزی در سال

"برند غذایی طیب" گردد که کیفیت آن به مراتب باالتر

 1911در ژاپن مطرح شده و تا امروز توسعه پیدا کرده

از برند غذایی حالل ،فراسودمند و ارگانیک میباشد.

است .در آن زمان دولت این کشور تصمیم گرفت با
اتخاذ تدابیری با ترویج تولید و مصرف برخی از غذاهای
خاص ،فاکتورهای مستعدکننده انواع بیماریها را در
میان مردم خود کنترل کند و در نتیجه از افزایش

حمایت مالی
این پژوهش با حمایت مالی مؤسسه پژوهشی علوم و
صنایع غذایی مشهد به انجام رسیده است.

تصاعدی هزینه های بخش درمان جلوگیری نماید .این
صنعت با افزودن و یا تغلیظ ترکیبات مفید و حذف
مواد بی تأثیر یا مضر به محصوالتی دست یافت که
بسیار سریع در کل جهان بازارهای خود را پیدا کردند

مالحظات اخالقی
در این پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط رعایت
شده است.

( .)21در بررسی معنای واژه طیب (جدول  ) 1به داشتن
اثر مفید و سازنده برای جسم اشاره شده است که
همراستا با تعریف غذای فراسودمند می باشد؛ در نتیجه
می توان غذای فراسودمند را زیرمجموعه ای از غذای

تضاد منافع
بدینوسیله نویسندگان اعالم مینمایند که تضاد
منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

طیب در نظر گرفت.
تشکر و قدردانی
نتیجهگیری
بررسی متون موجود نشان میدهد که اساساً "طیب"
دین و سالمت ،دوره  ،6شمــاره  ،1بهار و تابستان 1931

مطالعــه حاضــر حاصــل طــرح تحقیقاتــی
مصوب بــا شــماره  21192112در مؤسسه پژوهشی
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افزایش آ گاهی از سالمت مصرفکنندگان و

ارگانیک و سالمتبخشی میباشد؛ بنابراین الزم است

سارا ناجی طبسی و همکاران

.نمودند تشکر و قدردانی میشود

 بدینوسیله از تمامی.علوم و صنایع غذایی میباشد
افرادی که پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاری
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