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Abstract 

 

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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 ... وان غذای برترعنهای غذای طیب بهتبیین شاخص

 

 69      1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 

 

 

  
 عنوان غذای برتر نسبت به غذای ارگانیک و فراسودمندهای غذای طیب بهتبیین شاخص

 

 3، جواد فیضی2، حسین زمانی*1ناجی طبسیسارا 

 

 

 
 

 

 چكیده

در منابع و  انسان تأثیرگذار استفکر و ایمان  ،بر جسم تغذیه ایدئولوژی اسالمیدر 

مواد غذایی، تغذیه و فناوری غذایی وجود  تولید و تهیه های زیادی در زمینهاسالمی گزاره

های غذایی باشند و یک برند برتر به نام توانند مبنای طراحی فرایندها و سیستمدارند که می

به  تحلیلیاین مقاله در المللی شکل دهند؛ از این رو را در مقیاس ملی و بین "غذای طیب"

تدوین لزوم استانداردسازی غذای طیب،  ،غذای طیب مورداسالمی در  نظراتبررسی 

های استخراجی با معیارهای های غذای طیب براساس مبانی اسالمی و مقایسه شاخصشاخص

برند حالل  .( پرداخته شده استFunctional Food)ارگانیک و فراسودمند  غذای حالل،

دین اسالم در زمینه مواد غذایی به محصول و استانداردهای  اللیحاصل تبدیل معیارهای ال

کند های باالتری هدایت میفرضهای دینی ما را به پیشتر گزارهغذایی است. تحلیل عمیق

گیری یک برند غذایی برتر با عنوان برند غذایی تواند موجب شکلها میکه استفاده از آن

باشد. لرآن کریم االتر از برند غذایی حالل میطیب گردد که کیفیت آن به مراتب ب

ترین استانداردها را در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی تحت عنوان طیب ارائه نموده عالی

بودن بودن، مقویبودن، ایمنبودن، بهداشتیهای کیفیت را به لحاظ پاکاست تا تمامی جنبه

ای نیازمند فهم صحیح لرآن، اردهای پیشرفتهبودن تأمین نماید. اجرای چنین استاندو مغذی

های تضمین و اجرای سیستم طیب های مدرن، آموزش و ترویج عملی فرهنگکسب دانش

 باشد. ایمنی و کیفیت می
 

 ایدئولوژی اسالمی، ایمنی مواد غذایی، تغذیه، سالمت، طیب :های کلیدیواژه
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پژوهشی علوم غذایی، مؤسسه 
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

mailto:s.najitabasi@rifst.ac.ir
https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-507-fa.html


 و همکاران سارا ناجی طبسی

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت،   66

 

 همقدم

کیفیت مواد غذایی، بهداشت و ایمنی آن همواره از 

است. در ادیان بوده المللی مسائل مهم در سطح بین

آسمانی نیز همواره به ضرورت دستیابی به یک برنامه 

ست. ارتباط غذا ای مناسب برای انسان اشاره شده اتغذیه

بینی توحیدی و باشد که در جهانبا روح از مسائلی می

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

باشد که آن میبودن های مهم دین اسالم کاملآموزه

های زندگی را در مقیاس ظرفیت مدیریت تمام سیستم

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

های دستیابی به روشی معتبر برای استخراج استراتژی

های دینی ها از گزارهمنظور مدیریت سیستمالزم به

 باشد.می

در منطق اسالم، روح و بدن دو موجود مستقل 

پیوستگی دارند که سالمت و  یکدیگرچنان با  ؛ اماهستند

خداوند رحمان باشد. می اثرگذاربیماری هریک در دیگری 

پاک ها را به خوردن غذای گروه انسان یر آیـات متعددد

 هنماید و خوردن غذای حرام را به منزلامر می و حالل

سـوره  161در آیه خداوند داند. پیـروی از شـیطان می

ای مردم! از آنچه در زمین "فرماید: مبارکـه بقـره می

 های شـیطاناست، حالل و پـاکیزه بخورید و از گام

 دشـمن آشـکار شما چـه اینکـه او ؛کنیـدپیـروی ن

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

فرماید: دانـد و میپاکیزه را در راستای پرستش خـود مـی

هـای از نعمـت ،ایـدای کسـانی کـه ایمـان آورده"

بخورید و شکر خدا را  ایمای که به شما روزی دادهپاکیزه

در  براین،عالوه ."کنیداگر او را پرستش می ؛جا آوریدهب

وَ  باتِیِّنَ الطَکُلُوا مِ": آمده است منونؤسوره م 11آیه 

های پاکیزه بخورید و کارهای خوردنی؛ حاًلُوا صالِعمِاَ

ای "فرماید: مینیز در آیه دیگر  ."جا آوریدشایسته به

پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و کارهای نیک انجام 

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

باالتری داشته و بیشتر مورد استفاده و استناد قرار گرفته 

 در آن با توجهسوره مبارکه عبس است که  22آیه  ،باشد

 متعال به اهمیت این موضوع، انسـان از سـوی خداونـد

امر شده  خوردبـه تأمـل و دقـت نظـر در آنچـه کـه می

سوره  22تا آنجا کـه خداونـد رحـیم در آیـه  ؛تاس

انسان بایـد بـه غذای خویش "فرماید: مبارکه عبس می

 ."بنگرد

کننده شده، مسلمانان مصرفبراساس آمارهای ارائه

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

آمارهای موجود که حاکی از نقش گسترده معتقدین به 

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

قرآن کریم، تفاسیر معتبر و مددجویی از منابع 

شناسی، افق جدیدی از نگاه مبتنی بر بصیرت و واژه

دهنده تواند شکلاین امر می معرفت را خواهد گشود که

امروزه المللی باشد. یک برند برتر در مقیاس ملی و بین

ویژه غذای حالل ل بهحال محصوالت با برندبازرگانی 

مورد توجه  های سودمند اقتصادیعنوان یکی از برنامهبه

قـرار  غیراسالمیو حتـی  اسالمیکشورهای  بسیاری از

ت. برند حالل حاصل تبدیل معیارهای گرفتـه اسـ

اقلی دین در زمینه مواد غذایی به محصول و حد

باشد و امروزه سهم قابل توجهی استانداردهای غذایی می

از تجارت جهانی مواد غذایی مربوط به غذاهای حالل 

 (. 2،1است )

 با صالح عمل و ایمان چونهم طیب و حالل واژه

حالل هایی با هم دارند؛ ؛ اما تفاوتاندشده ذکریکدیگر 

چیزى است که ممنوعیتى نداشته باشد و طیب به 

شود که موافق طبع سالم انسانى چیزهاى پاکیزه گفته مى

 طه مقابل خبیث که طبع آدمى از آن تنفر داردنق هستند؛

داشتن بودن غذا به معنای انطباقدر مجموع، حالل .(6)

آن با کلیه استانداردها و ضوابط شرعی و قانونی دین 

عنوان یک غذای فراتر از حالل باشد؛ اما طیب باید بهمی

ای های معنوی و تغذیهدر نظر گرفته شود که تمام جنبه

 گردیده است. در آن لحاظ

نگاهی نو به اصول بهداشت و سالمتی با تکیه بر 

های حاصل از دیدگاه منابع معرفتی اسالم، محدودیت

گرایانه به انسان و هستی را جبران نموده و زمینه حس

د نگاه معرفتی در حوزه علوم تجربی را بسط خواهد دا
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 ... وان غذای برترعنهای غذای طیب بهتبیین شاخص

 

 66      1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 

 

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

فرآوری محصوالت اصول های دین اسالم درباره دیدگاه

غذایی و تغذیه برای دستیابی به الگوی غذای طیب 

 است. 

 

 ها مواد و روش

مقاله حاضر یک مطالعه تحلیلی جهت بررسی 

که در  های غذای طیب در منابع اسالمی استشاخص

عنوان استانداردهای های غذای طیب بهآن شاخص

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

مورد مقایسه قرار  و فراسودمند محصوالت ارگانیک

 گرفتند.

 

 بحثو  هایافته

 های غذای طیبلزوم تبیین شاخص

سالمت و مؤثر  لزوم تبیین استاندارد غذایی به نقش

مربوط  سالمت و تندرستی انسان در ایمنی مواد غذایی

کمبود منابع  ،جمعیتبا توجه به رشد امروزه شود و می

مواد شیمیایی  از های حاصل از استفادهغذایی و بحران

اهمیت  در تولید محصوالت غذایی و تغییر سبک زندگی

منظـور از سوی دیگر بـه. (1بیشتری یافته است )

دسـتیابی بـه گسترش تجارت، رشد اقتصادی و توسعه 

محصوالت، وجود اسـتاندارد بـرای اطمینـان در 

طریق باشد تا بدینت جهانی امـری ضروری میتعـامال

شده ریزیاز افت سطح کیفیت محصول به نحو برنامه

اند سطح جهانی توانستهمروزه در ا (.9گردد )جلوگیری 

های تضمین ایمنی و تا حدی با استفاده از سیستم

آنالیز مخاطرات و نقاط کنترل کیفی مختلف چون 

 بهمیکروبی و شیمیایی  هایورود آالینده ، میزانبحرانی

برسانند و ایمنی محصوالت را  مواد غذایی را به حداقل

 . تا حداکثر میزان ممکن افزایش دهند

 

 شناسنامه و معانی واژه طیب

ریشه: "شناسنامه اصلی واژه طیب عبارت است از: 

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

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

دهد که واژه طیب برای معانی با زبان عربی نشان می

ترین هر چیزی، خوب متعددی چون لذیذ، پاک، بافضیلت

و نیکو بودن و هر شی حالل مورد استفاده قرار گرفته 

مختلفی که در مراجع معتبر  معانی 1در جدول است. 

ت اند به همراه مستندالغوی برای واژه طیب ذکر گردیده

 آن ارائه شده است.

 

 های غذای طیبمفهوم طیب با غذا و تبیین شاخص

شده در جدول های مفهومی ارائهبا توجه به شاخص

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

باشد، می ها و مصادیق زیرمجموعهبا تمامی شاخص

عبارت است از: هر چیزی که دارای طهارت ظاهری و 

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

مطابق با طبع باشد و در نتیجه بتواند رشد ظاهری و 

باطنی را ایجاد کند. کلمه طیب براساس معنای فوق 

تواند با هر کلمه دیگری همنشین شود؛ مشروط به می

توان اینکه ترکیبی معنادار را ایجاد نماید؛ بنابراین می

مین طیب، نفس طیب و غذای طیب ترکیباتی نظیر سرز

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

توان یک کاربردهای مختلف آن در آیات قرآن کریم می

 

 همراه مستندات مربوطه  : معانی واژه طیب به۹جدول 

 مستندات معنا رديف

 ا: لذّ و زکاطابا و طِیبا و طِیبة و تَطیاب الطِّیبة: یطِیب لذیذشدن ۹

 طِیبا و طابا و طِیبة و تَطیابا: جاد یطِیب طاب شدنپاک 4

 ء: أفضلُهمن کل شی االستطابة: الطیِّب ترین هر چیزیبافضیلت ۳

 : خِیارهء و مَطایبهالشی أطایب برترین هر چیزی 2

 بودن و نیکوبودنخوب 5
 : جعله طیِّبا حسناو طیَّبه و أطابه طابه

 ن فهو طَیِّبو حس

 حالال، فهو طیّب هر شی حالل 6
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 و همکاران سارا ناجی طبسی

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت،   66

 

 مفهوم اولیه و مقدماتی از غذای طیب را ارائه نمود.

عنوان یک صفت برای ماده با درنظرگرفتن طیب به

ها پدید ای از ویژگیغذایی مورد استفاده، مجموعه

های غذای طیب محسوب عنوان ویژگیآیند که بهمی

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

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

 بندی هستند.  ها بر جسم و روح قابل تقسیمآن

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

 طبع و فاقد ضرر جسمی و روانی

  نسبت به سایر اشیا: پاک از نظر ظاهری، پاک از نظر

 فات درونیباطنی و دارای ص

 نسبت به سایر غذاها: حالل، سالم، کامل، برتر و نیکو 

 دهنده اثر و نتیجه: دارای ارزش غذایی تمام، انبساط

 روح و عامل تزکیه جسم و جان 

، طیبتوان بیان داشت که غذای طور کلی میبه

 هماهنگیساختار بدن  با کهاست  تکوینیو  پاکی غذای

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

بودن، در پی داشتن اثر مفید و سازنده برای بخشلذت

جسم و روح و نداشتن اثر مضر و تخریبی از جمله 

 باشند. های غذای طیب میویژگی

های بودن مفهوم غذای طیب با واژهبا توجه به نزدیک

ها با غذای ارگانیک و فراسودمند، بررسی تمایزات آن

 طیب ضروری است.

 

 فاوت مفهوم غذای ارگانیک و طیب  ت

غـذاهـای ارگـانـیک به غذاهایی اطالق عنوان 

 ،هاکشگـردد کـه بـدون اســتفاده از آفـتمی

شده های اصالحارگانیسم و هـای مصـنـوعــیکشعلف

. تولید این غذاها با چهار اصل شده باشندژنتیک تولید 

ت، همراه است که عبارت هستند از: اصول بهداش

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

ارگانیک یک روش تولید است که از اولین  یصنعت غذا

سازی زمین غذا یعنی آماده مراحل زنجیره تولید

یا فرایندشده و صورت خام کشاورزی تا زمانی که غذا به

شامل رسد را کننده میبندی به دست مصرفدر بسته

محصوالت خام و تازه در نتیجه (؛ 12،11شود )می

 و ارزش غذایی باالتری ارگانیک دارای عطر و طعم بهتر

؛ اگرچه در برخی از باشندنسبت به سایر محصوالت می

های حسی مطلوبی ژگیهای ارگانیک ویموارد فرآورده

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

خوردار هستند؛ اما جزئی در بازار مواد غذایی جهان بر

بودن این ها و افزایش دردسترسگسترش گواهی

تر این ها موجب رشد سریعمحصوالت در سوپرمارکت

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

 رشد مداوم باعث شده است که بازار این محصوالت 

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

د غذایی ارگانیک عمدتاً این کنندگان موامصرف

 عنوان غذای سالم، مغذی و امنمحصوالت را به

اهمیتی شناسند و مصرف این محصوالت ناشی از می

و  یشاست که انسان امروزی برای سالمتی و امنیت خو

 (.11باشد )میل ئقا خود محیط زیست اطراف

های استخراجی غذای طیب از بر مبنای شاخص

بودن، فاقد آثار ی باال، سالم و بهداشتیاجمله ارزش تغذیه

توان بودن با ساختار بدن و غیره میمضر بودن، هماهنگ

بیان داشت که غذای طیب دربرگیرنده تعاریف و چهار 

 باشد.اصل غذای ارگانیک می

 
 (۹۱: چهار اصل کشاورزی ارگانیک )4جدول 

 توضیحات اصول

 اصل سالمت
این اصل خاطرنشان  .یک از دیگری مجـزا و مستقل نیست را افزایش دهدرتقای سالمت خاک، گیاه، حیوان و انسان که هیچکشاورزی ارگانیک باید حفظ و ا

 آورند.های سالم را به وجود میهای سالم، محصوالت سالم و حیوانات و انسانسازد که سالمت افراد و جوامع انسانی از سالمت اکوسیستم مجزا نبوده و خاکمی

 .ها بنیان گذاشته شودها و کمک به پایداری آنها، رقابت با آنهای اکولوژیکی، کار با آنها و سیکلکشاورزی ارگانیک باید براساس سیستم اکولوژیاصل 

 اصل عدالت و انصاف
انصاف به وسیله عدالت، احترام، رعایت . اد نمایندهای عمومی، اطمینان از انصاف را ایجهای زندگی و محیطها و قابلیتکشاورزی ارگانیک باید با توجه به فرصت

 .شده را شامل شودهای آفریدهمالحظات تقسیمات جهان و ارتباطات بین انسانی تا وابستگی به دیگر زندگی

 مدیریت شود.های بعد و محیط منظور حمایت از سالمت و آسایش نسلصورت پیشگیرانه و مسئوالنه بهکشاورزی ارگانیک باید به اصل مراقبت
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 ... وان غذای برترعنهای غذای طیب بهتبیین شاخص

 

 61      1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 

 

 تفاوت مفهوم غذای فراسودمند و طیب  

کنندگان و گاهی از سالمت مصرفآافزایش 

وری آنو منجر به تربیشترشدن تقاضا برای غذاهای سالم

المللی مواد تولید بین و و توسعه محصوالت جدید

واقع  درغذایی شده است که یکی از این محصوالت و 

. دنباشفراسودمند مییا غذاهای عملگرا  ،علوم جدید

تاکنون تعریف واحدی برای توصیف غذاهای فراسودمند 

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

توان عملگرا دانست که یک یا چند هدف زمانی می

سودمند را در بدن دنبال کنند و فراتر از تغذیه مناسب 

ها باعث بهبود سالمتی و کاهش خطر ابتال به بیماری

، غذاهایی راغذاهای عملگ حقیقت در(. 21،21گردند )

اما زمانی  ؛غذاهای متعارف و معمولی هستند به شبیه

شوند، می استفادهعنوان بخشی از رژیم غذایی که به

دهند و عالوه بر از خود نشان می را مزایای فیزیولوژیک

ای پایه، در کاهش خطر ابتال به خواص تغذیه

ند. دانش باشاثرگذار می نیزمزمن های سخت و بیماری

سال  درو فناوری غذای عملگرا به مفهوم امروزی 

و تا امروز توسعه پیدا کرده  هدر ژاپن مطرح شد 1911

دولت این کشور تصمیم گرفت با  است. در آن زمان

غذاهای  برخی ازمصرف  اتخاذ تدابیری با ترویج تولید و

ها را در فاکتورهای مستعدکننده انواع بیماری ،خاص

و در نتیجه از افزایش  کند کنترل مردم خودمیان 

. این جلوگیری نمایدهای بخش درمان تصاعدی هزینه

یا تغلیظ ترکیبات مفید و حذف و  صنعت با افزودن

یافت که  تأثیر یا مضر به محصوالتی دستمواد بی

خود را پیدا کردند بسیار سریع در کل جهان بازارهای 

( به داشتن 1در بررسی معنای واژه طیب )جدول (. 21)

اثر مفید و سازنده برای جسم اشاره شده است که 

باشد؛ در نتیجه همراستا با تعریف غذای فراسودمند می

ای از غذای توان غذای فراسودمند را زیرمجموعهمی

 طیب در نظر گرفت.

 

 گیرینتیجه

 "طیب"دهد که اساساً ن میبررسی متون موجود نشا

به تعبیر امروزی نمادی از پاکی، بهداشت، ایمنی، 

بنابراین الزم است  باشد؛می بخشیسالمتارگانیک و 

غذای طیب امتیازات سایر برندهای فعال و مطرح در 

زمینه مواد غذایی مانند غذای حالل، غذای ارگانیک، 

داشته صورت توأم غذای سالم و غذای فراسودمند را به

براین که ارزش عالوههایی اجرای چنین استانداردباشد. 

افزوده بسیار باالیی را از نظر عرضه مواد غذایی سالم، 

نماید، در توسعه ایمن و مرغوب برای کشور فراهم می

کیفیت سرمایه انسانی یعنی اصالح باورها، اعتقادات، 

 ها، تأمینها و رفتارها، شکوفانمودن توانمندیاندیشه

نقش جانبه انسان و اعتالی وی به سوی خدا سالمت همه

 د.مهمی دار

 

 پیشنهادات

های دینی ما را به تر گزارهتحلیل عمیق

ها کند که استفاده از آنهای باالتری هدایت میفرضپیش

گیری یک برند غذایی برتر با عنوان تواند موجب شکلمی

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

 باشد.از برند غذایی حالل، فراسودمند و ارگانیک می

 

 حمایت مالی

مؤسسه پژوهشی علوم و این پژوهش با حمایت مالی 

 .به انجام رسیده استصنایع غذایی مشهد 

 

 مالحظات اخالقی

رعایت در این پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط 

 ت.شده اس

 

 تضاد منافع

نمایند که تضاد می نویسندگان اعالم وسیلهبدین

 .وجود ندارد پژوهشمنافعی در این 

 

 تشکر و قدردانی

مطالعــه حاضــر حاصــل طــرح تحقیقاتــی 

در مؤسسه پژوهشی  21192112مصوب بــا شــماره 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 7

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-507-fa.html


 و همکاران سارا ناجی طبسی

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت،   66

 

از تمامی  وسیلهباشد. بدینعلوم و صنایع غذایی می

افرادی که پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاری 

 شود.و قدردانی می نمودند تشکر
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