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Abstract 

Background and Objective: Developing civilization processes and 

systems based on the Qur'anic principles is one of the major issues in the 

field of epistemics and management in the Islamic community. Nutrition 

is one of the most vital processes in life and, based on Islamic principles, 

it plays a key role in securing the religion and world for human. From the 

perspective of Islamic ideology, nutrition affects the body, thought and 

faith of humans, although foods do not have the same appearance. God 

has set the highest standard of quality for human food. 

Methods: This is an qualitative content analysis study based on Quranic 

verses relying on the interpretations as an ignored aspect of nutrition. To 

analyze the word Tayyib, first, its meaning was investigated in 

lexicographers’ studies, and from the sum of their opinions, we came to a 

comprehensive and obstructive meaning. In order to achieve the standard 

of Tayyib food, the word Tayyib was analyzed in the Holy Qur'an and 

semantically examined. Using semantic network design, its semantic core 

was extracted and, based on it, the indicators of tayyeb food were 

determined. The authors declared no conflict of interest. 

Results: Tayyib food is a pure and developmental food that is perfectly in 

harmony with the body. Also, it is pleasing, clean, tasty and in good 

condition, and has a beneficial effect. Furthermore, it is non-harmful to 

the soul and body. Halal food, on the other hand, is anything that is not 

forbidden and tayyeb is used to mean something which is in harmony 

with human spirit as against khabith, which human spirit hates. 

Conceptually, tayyeb food refers to good, useful, healthy, non-harmful, 

halal, clean food that is in harmony with human spirit and without any 

contamination within or in appearance. It refers to a food with complete 

nutritional values. 

Conclusion: Tayyib food indices are used as the main elements of a 

comprehensive and process standard for the entire food cycle from 

production to consumption. It is considered as a quality standard for 

optimizing food processes. 
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Background and Objective 

Food is one of the most important issues in human 

life and have always been scientists’ focus of 

attention. In the heavenly religions, the need for 

an appropriate nutritional plan for man has always 

been mentioned (1). The Qur'an is the most 

comprehensive resource, from which modern 

management sciences can be extracted to base this 

nutritional plan on Quranic concepts. One of these 

systems is the health system, which, given its role 

in creating and maintaining the physical and 

mental health of individuals in the community, 

requires management based on Islamic and 

Qur'anic principles to achieve this transcendent 

goal (2). Health, as addressed in the Qur'an and 

the hadith, is all-encompassing, meaning that it 

has taken into account all aspects of health, 

including mental, physical, social, and spiritual 

health (3). 

Implementation of the Islamic law in food 

production and processing was the impetus for the 

Halal food brand (4). The Halal brand is the result 

of converting the minimum religious standards 

into products and food standards such that halal 

food makes up a significant portion of the global 

food trade today (5). At higher degrees of quality, 

there is the concept of Tayyib food, which the 

Holy Qur'an has addressed in various verses. This 

study seeks to present a correct and reliable 

concept of Tayyib food, with a Qur'anic approach, 

without addressing the practical and operational 

aspects. This is a qualitative study that attempted 

to provide a scientific analysis of the Qur'anic 

view of the importance of food hygiene and food 

safety by examining scientific literature and 

Islamic sources.  

Methods 

This is an analytical study based on the verses of 

the Holy Quran and interpretations that address 

the neglected aspects of nutrition. In the 

beginning, the word ‘Tayyib’ was searched in the 

Holy Quran and analyzed by reference to the 

verses. For analyzing the word ‘Tayyeb’, first its 

lexical meaning was examined the lexocologists’ 

works and a comprehensive meaning was 

obtained based on their views. Then, by 

examining and analyzing its use in the Quran, the 

meanings intended by the Quran were also 

focused upon to pave the way for achieving a 

comprehensive meaning of the word. The most 

important component in the analysis of the 

meaning of the word is the selection of the 

paradigm of lexical analysis; in the present study, 

the theory of rhetorics for the spirit of meaning 

was used. An attempt was made to identify the 

generic meaning of the word Tayyib as the main 

infrastructure of the tayyib food brand to derive 

adaptable indicators for it in the field of food, 

nutrition and food technology. 

Results 

An investigation of the uses of the words Tayyib 

and Khabith for various subjects showed that they 

can be a trait of speech, deeds, thoughts, attitudes, 

rituals, marriage, friends, objects, places, etc. (6). 

Depending on what subject the adjective Tayyeb 

is used in, a particular meaning can be obtained; 

being free from filth, being halal, pleasure, 

gentleness, bliss, health, completeness, integrity, 

usefulness, being on the right path, being the best 

and having a moderate life are some of the 

meanings that this trait can be applied for in a 

variety of subjects. By using tayyib for food, a set 

of characteristics emerge that are considered as 

the attributes of tayyib food; these traits can be 

classified based on their relevance to human soul, 

other objects, other foods, its effect on the body 

and the soul. 

   • In relation to the human soul: delectable and 

hearty, delicious and without physical and mental 

harms. 

   • In relation to other objects: clean in 

appearance, with clean intrinsic attributes. 

   • In relation to other foods: Halal, Healthy, 

Perfect, Superior and Good. 

   • Effect: Full nutritional value, expanding the 

spirit, the cause of cleanness of the body and soul. 

   It can be generally stated that Tayyib food is a 

pure and developmental food, which is perfectly 

tuned the body's structure; therefore, according to 

its taste, nature, being enjoyment, having 

beneficial and productive effects on the body and 

soul and  no harmful and destructive effect are 

among the characteristics of Tayyib food. 

Conclusion  

According to the indicators of “Tayyib” extracted 

from the Quran, it is mandatory to observe the 

halal and Tayyib standards as a rule and guide in 

all areas related to the food production cycle, 

including production, processing, distribution, 

supply and consumption. It is a new and high 

standard that covers the whole process of a food 

production cycle. Although the words ‘halal’ and 

‘Tayyib’ are often mentioned together, they are 

different; halal is something that is not forbidden, 

Summary 
 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  
 
 

  Vol. 6, No. 2, Summer 2020                                                                                   Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat 

 (i.e., Research on Religion & Health)   
 .(CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseThis work is distributed under the terms of the  

167 

Zamani, et al./ Pizhūhish dar dīn va salāmat 2020;6(2):165-179 Conceptual Explanation of the Food Production…

and tayyib refers to pure things that are in 

harmony with the healthy human nature, as 

against khabith (7). Tayyib food is in a higher 

level of quality in comparison with halal food and 

it is derived from religious principles in addition 

to meeting the standards related to halal food. 
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 الملّخص  
إن تقدمي األنظمة والربامج احلضارية القائمة على أساس املباين القرآنیة يعترب أحد  :خلفية البحث وأهدافه

عرفیة واإلدارية يف اجملتمع اإلسالمي. فالتغذية تعترب من أه  أععاد احلیاة، وطبقا  املسائل األصلیة للمجاالت امل
للمباين اإلسالمیة فإن هلا دورا  أساسیا  يف تأمني السعادة الدينیة والدنیوية لإلنسان، فللتغذية من وجهة نظر 

فإن اهلدف من هذه الدراسة تقدمي  الرؤية الكونیة اإلسالمیة أثرها على جس  اإلنسان وفكره وإميانه. ومن هنا،
 . شرح مفهومي للسلسلة الغذائیة طبقا  ملعايري الغذاء الطّیب يف القرآن الكرمي

، حیث تتعرض ألحد اجلوانب املغفولة حتلیل حمتوى نوعيُتصنف هذه الدراسة حتت النوع  منهجية البحث:
على التفاسري. ومن أجل حتلیل مصطلح الطّیب فقد للتغذية، وذلك استنادا  إىل آيات القرآن الكرمي، واعتمادا  

مت البحث اعتداء  عن معناه اللغوي يف كتب اللغويني، ومت الوصول من جمموع آرائه  إىل معىن جامع ومانع له. 
ومن مث وعغرض الوصول إىل معايري الغذاء الطّیب فقد مت القیام عدراسة وحتلیل مفهومي هلذا املصطلح على ضوء 

كرمي، ومت استخراج املعىن اجلوهري له من خالل رس  شبكة مفهومیة، ومت استخراج معايري الغذاء القرآن ال
 .الطّیب على أساس ذلك. ومل يظهر ملؤلفي املقالة أي تقرير عن تضاد للمصاحل

ع إن الغذاء الطّیب هو غذاء طاهر ومكوِّن له مالئمة تامة مع عنیة البدن، وهو لذيذ، ومتوافق مالكشوفات: 
الذائقة، ويطاعق الطبع، وله أثر مفید ونافع للجس  والروح، ولیس مضرا  وال خمرِّعا . ويطلق احلالل على الشيء 
غري املمنوع، والطّیب على األشیاء النظیفة املوافقة للطبع السلی  اإلنساين. والنقطة املقاعلة لذلك هي اخلبیث 

یة فإن الغذاء الطّیب هو الغذاء احلسن واملفید والسامل الذي وهو ما ينفر منه الطبع اإلنساين. ومن جهة مفهوم
ال ضرر فیه واحلالل والطاهر واملتالئ  مع املزاج واخلايل من التلوث الظاهري والباطين، والغذاء ذو القیمة الغذائیة 

 .الكاملة

یة تعاجل كل احللقات إن معايري الغذاء الطّیب هي العناصر األساسیة للمعايري الشاملة وهي عمل االستنتاج:
املتسلسلة للمواد الغذائیة من اإلنتاج إىل االستهالك. فهي معايري مبستوى كیفي أعلى من أجل حتسني 

 .العملیات الغذائیة

 :التالي الترتيب على المقالة استناد يتم
Zamani H, Naji-Tabasi S, Afkhami-Rouhani H, Ahmadzadeh SM, Shahidi-Noghabi M. Conceptual Explanation of the Food Production Cycle Based on 

Tayyib Food Indices in the Holy Quran. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;6(2):165-179. https://doi.org/10.22037/jrrh.v6i2.21463 
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 1397 اردیبهشت 29 :دریافت
 1397 تیر 3 :دریافت متن نهایی

     1397 مرداد 3 پذیرش:

 1399 تیر 1نشر الکترونیکی: 
  

 واژگان کلیدی:

 استانداردسازی کیفی

 زنجیرة تغذیه

 های غذای طیّبشاخص

 ب  معناشناسی طیّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده  
 اصلی مسائل از یکی قرآنی مبانی اساس بر تمدنی های نظام و فرایندها طراحیهدف: سابقه و 

 زندگی فرایندهای ینتر حیاتی از تغذیه. است اسالمی جامعة در مدیریتی و معرفتی های حوزه

. از دارد دیکلی نقش انسان دنیای و دین سعادت تأمین در اسالمی مبانی اساس بر و است

رو، هدف این  گذارد. ازاین انسان اثر میفکر و ایمان  ،بر جسم ، تغذیهاسالمی بینی جهاندیدگاه 

 .های غذای طیّب در قرآن کریم بودتبیین مفهومی زنجیرة غذایی بر اساس شاخصپژوهش 

یم به استناد آیات قرآن کر در آن است که تحلیل محتوای کیفی از نوعاین پژوهش  روش کار:

. برای تحلیل واژة است شده های مغفول تغذیه پرداخته و با تکیه بر تفاسیر به یکی از جنبه

شناسان بررسی شد و از مجموع آرای آنان معنایی طیّب، نخست معنای لغویِ آن در آثار لغت

جامع و مانع به دست آمد. برای دستیابی به استاندارد غذای طیّب، این واژه در قرآن کریم 

ل و بررسیِ معناشناختی شد و از طریق ترسیم شبکة معنایی، هستة معناییِ آن استخراج تحلی

گونه تضاد منافعی  های غذای طیّب استخراج شد. مؤلفان مقاله هیچو بر پایة آن، شاخص

 .اند گزارش نکرده

و  دارد کامل هماهنگیساختار بدن  با که است تکوینیو  پاك یغذای بطیّغذای  :هایافته

بخش، مطابق با ذائقه، مطبوع، دارای اثر مفید و سازنده برای جسم و روح و غیرمضر و تلذ

ب به چیزهاى پاکیزه و طیّ حالل چیزى است که ممنوعیتى نداشته باشدغیرمخرب است. 

مقابل خبیث که طبع آدمى از آن تنفر  ةشود که موافق طبع سالم انسانى است، نقط گفته مى

غذای طیّب غذای حسن، مفید، سالم و بدون ضرر، حالل، پاك، متناسب  . از نظر مفهومی،دارد

  .با مزاج، بدون آلودگی ظاهری و باطنی و غذایِ با ارزشِ غذایی کامل است

های غذای طیّب عناصر اصلی استانداردی جامع و فرایندی برای کل شاخص :گیرینتیجه

سازی ی با کیفیت برتر برای بهینهزنجیرة تولید تا مصرفِ مواد غذایی است که استاندارد

 .شود فرایندهای غذایی محسوب می

 :است صورت این به مقاله استناد
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ترین مسائل در حیات انسان و در طول زندگی  غذا از مهم

کما، پزشکان و دانشمندان علوم بشری است که همواره ح

 استانداردسازی چون موضوعاتیاند.  مختلف به آن توجه کرده

المللی  غذایی همواره از مسائل حائز اهمیت در سطح بین مواد

است. در ادیان آسمانی نیز همواره به ضرورت دستیابی به 

ای مناسب برای انسان اشاره شده است؛ زیرا  نوعی برنامة تغذیه

های کیفی در  ز نظر مؤلفة شرعی به عنوان مقولهتغذیه ا

های غذایی، عالوه بر تأمین منافع  استانداردهای ملی فرآورده

شرعی، ملی و اقتصادی، به گسترش فرهنگ و اخالق غذای 

 شود.  المللی منجر می پاك در سطح بین

هاى چشمگیر در علم و تکنولوژی،  با وجود پیشرفت     

ازپیش بر جوامع  و ناآرامى بیش روز اضطراب، افسردگى روزبه

چیره شده است و سالمت معنوی و جسمی انسان را به خطر 

رو، اهمیت پرداختن به زوایای گوناگونِ سالمت  اندازد. ازاین می

. لزوم تبیین (1) شود مادی و معنوی، بیشتر احساس می

استاندارد غذایی به نقش مؤثر سالمت و ایمنی مواد غذایی در 

شود که امروزه با توجه به  سالمت و تندرستی انسان مربوط می

های حاصل از  رشد جمعیت و کمبود منابع غذایی و بحران

استفادة مواد شیمیایی در تولید محصوالت غذایی و همچنین 

. از سوی (2)یافته است  تغییر سبک زندگی اهمیت بیشتری

منظـور دسـتیابی بـه گسترش تجارت، رشد اقتصادی  دیگر بـه

و توسعة محصوالت، وجود اسـتاندارد بـرای اطمینـان در 

ی امـری ضروری است. در واقع استاندارد، زبـان تعـامالت جهان

فراملـی مشـترکی را برای تجارت و کمک به برقراری ارتباط 

دانش، تکنولوژی و عملکرد تجاری بین مؤسسات داخل و 

؛ در نتیجه استانداردهای (3)کند  خـارج از کشور فراهم می

صورتی باشد که با ارزیابی بروز خطا و  محصوالت غذایی باید به

تعیین نقاط بحرانی و ایجاد نظام کنترل، در فرایند مواد غذایی 

از تهیة مواد اولیه تا مصرف توسط مشتری، از افت سطح 

نماید و با  شده جلوگیری  ریزی کیفیت محصول به نحو برنامه

تمامی ضروریات و نیازهای بدن انسان تنظیم  درنظرگرفتن

اند تاحدی با استفاده از  . امروزه در دنیا توانسته(4)شده باشد 

های تضمین ایمنی و کیفی مختلف چون تحلیل  نظام

 و  2المللی ، استانداردهای بین1انیمخاطرات و نقاط کنترل بحر
 

                                                           
1) Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 
2) International Organization for Standardization (ISO) 

در مزارع کشاورزی و حیوانی و صنایع تبدیلی مربوط  3اصولی

های میکروبی و شیمیایی را در مواد  به آن، میزان ورود آالینده

  غذایی به حداقل و ایمنی محصوالت را به حداکثر برسانند.

ی ا توان از آن به شیوه ترین منبعی است که می قرآن جامع

وشمند، علوم روز مدیریت را استخراج و مدیریت جامعة ر

های آن را بر پایة مفاهیم قرآنی بنا  ها و نظام اسالمی، سازمان

ها، نظام سالمت است که با  کرد و پیش برد. یکی از این نظام

جسمی و روانی  سالمتتوجه به نقش آن در ایجاد و حفظ 

و قرآنی را برای افراد جامعه، مدیریتی مبتنی بر اصول اسالمی 

سالمتی که در  .(4) طلبد دستیابی به این هدف متعالی می

جانبه است؛ به  قرآن و حدیث بدان پرداخته شده، سالمتی همه

وانی، این معنی که به همه بُعدهای سالمت ازجمله سالمت ر

متون دینی  .جسمی، اجتماعی و معنوی توجه کرده است

هایی  کند و آموزه اسالمی انسان را به سالمت جسم دعوت می

ها و  برای تحقق سالمت جسم؛ و دستورهایی دربارة خوردنی

های  در منابع اسالمی گزارههمچنین  .(5)ها دارد  آشامیدنی

بسیاری در زمینة فناوری غذایی وجود دارد که مبنا قرار دادن 

تواند  های غذایی می آنها در طراحی فرایندها و نظام

( برتر در مقیاس ملی و 4دهندة استاندارد و نشانی )برند شکل

 المللی باشد.  بین

بایدهای دین های اسالمی، رعایت بایدها و ن بر اساس آموزه

ای در شئون فردی و اجتماعی  در حوزة تغذیه آثار گسترده

شود  دارد و منجر به تعالی اخالقی و رفتاری فرد و جامعه می

ریزی  . در آیات متعدد قرآن کریم به اهمیت و برنامه(7, 6)

سورة عبس  24دربارة غذا اشاره شده است؛ ازجمله آیة 

گوید: پس انسان باید به  که می« فَلَینظِر االنسِن الی طعاِمهِ »

سورة انعام  142براین، آیة  . عالوه(8)خوراکش با تأمل بنگرد 

ُکُلوا ممُّا رزقُکُ  اهلُل ِو ال تّتِبعوا ُخطَوِت الشیطِن ِإنُّه َلُک  َعُدوٌّ »
های غذایی را ترسیم  نیز راهبرد کالن برنامه (9)« مُِّبنين 

های  از روزی خدا استفاده کنید و از گام»گوید:  نماید و می می

این «. شیطان پیروی نکنید چراکه او دشمن آشکار شماست

مشی  گذاری و خط آیه به ضرورت حرکت بر اساس سیاست

برداری از غذاها تصریح دارد.  شدة خداوند در امر بهره تعیین

یعنی در تعیین الگوی مصرف غذایی نباید فقط تمایالت، 

گیری باشد و باید الگوی  ها مبنای تصمیم ها و ذائقه سلیقه

 .  (7)گذاری دین تعریف شود  مصرف بر اساس سیاست

                                                           
3) Good Manufacturing Practice (GMP) 
4) brand 

 مقدمه
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 روان، و روح و توان و نیرو که بدان»د: )ع( فرمودن رضا امام     

 سالم او جسم و مزاج که اندازه هر به ها است...؛ بدن مزاج تابع

 بدن در سالم روح بود. خواهد ترکامل و سالم نیز او باشد، روح

 و است تن سالمتی تابع روح، سالمتی .(10)« است... سالم

 غذا روح، تابع سالمتی پس سالم؛ تغذیة و غذا تابع تن سالمتی

سورة بقره بر  168است. خدای متعال در آیة  سالم تغذیة و

های  نکردن از گام کند و پیروی تغذیة حالل و پاك تأکید می

دلیل دشمنی آشکار او مهم  شیطان را در این مسیر به

. حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( در سفارشى به (11)شمارد  می

فرزندم! آیا چهار نکته »فرزند خود امام مجتبى )ع( فرمودند: 

نیاز شوى؟ عرض  به تو نیاموزم که با رعایت آنها از طبابت بى

اى  کرد: چرا، اى امیر مؤمنان. حضرت فرمودند: تا گرسنه نشده

ا را خوب غذا نخور و تا اشتها دارى از غذا دست بکش و غذ

بجو و قبل از خوابیدن قضاى حاجت کن. اگر این نکات را 

. پس رعایت (12)« شوى نیاز مى رعایت کنى، از طبابت بى

کنندة سالمتی و عامل  کیفیت و دقت در نحوة تغذیه، تضمین

 تعالی روحی انسان است.

امکان استخراج استانداردهای مدیریت بهداشت و ایمنی 

های دین اسالم وجود دارد تا همة  مواد غذایی از گزاره

های کیفیت را از نظر پاکی، بهداشتی، ایمنی، مقوی و  جنبه

 منوط مترقی استانداردهای چنین اجرای .مغذی تأمین نماید

 ترویج و آموزش مدرن، هایکسب دانش قرآن، صحیح فهم به

 کیفیت و ایمنی تضمین هاینظام اجرای و طیّب فرهنگ عملی

، سبک و اسلوب قرآن کریم از سوی دیگر. (13) است

ای است که در تعریف مفاهیم، کمتر از روش مرسوم  گونه به

های نامعمول ازجمله بیان و پیروی کرده و اغلب در قالب

به تعریف  (15)و معرفی موصوف  (14)معرفی مصادیق 

مفاهیم روی آورده است. برخی بر این باورند که این روش 

. بر (16)قرآن کریم، در جهت هدف هدایتی و تربیتی آن است 

های قرآن کریم این اساس، پژوهشگران برای استخراج دیدگاه

دربارة تعریفِ مفاهیم، راه دشواری در پیش روی دارند. اما 

هنگامی که از سطح تعریفِ مفاهیم به سوی تعیین و تبیین 

تر و ناهموارتر کنیم، راه پیچیدههایِ مفاهیم حرکت میشاخص

پایه و کلیدی، حالل است.  رسد. یکی از این مفاهیمِبه نظر می

سازی احکام اسالمی در تولید نشان غذای حالل با انگیزة پیاده

و فراوری مواد غذایی شکل گرفته است. امروزه بازرگانی 

های  ویژه غذای حالل یکی از برنامه محصوالت حالل به

شود که توجه بسیاری از  سودمند اقتصادی محسوب می

المی را به خود جلب کرده کشورهای اسالمی و حتـی غیراس

های  های حالل با ایجاد فرصت وردهآاسـت. قدرت اقتصادی فر

شغلی برای مسلمانان، توانسته است بازارهـای نـوینی را ایجـاد 

. نشان حالل حاصل تبدیل معیارهای حداقلی دین (17)کنـد 

در زمینة مواد غذایی به محصول و استانداردهای غذایی است؛ 

 مواد جهانی زیادی از تجارت سهم حالل که امروزه غذاهای

کنندة  مسلمانان مصرف غذایی را به خود اختصاص داده است.

تند. با وجود آمارهای درصد از غذای جهان هس 76/17حدود 

گستردة معتقدان به اسالم در مصرف موجود که حاکی از نقش 

غذای  جهانی انجمن گزارش اساس ؛ بر(13)مواد غذایی است 

 سطح در حالل غذایی مواد دالر میلیارد 560 سالیانه حالل،

 جهانی تجارت کل درصد 12 معادل که شود تجارت می جهان

  .(18) پایة کشاورزی است بر غذایی محصوالت

مفهوم غذای طیّب وجود دارد که در درجات باالتر کیفیت، 

قرآن کریم در آیات گوناگونی بدان پرداخته است؛ باوجوداین، 

مفهوم کمتر توجه شده و هنوز وارد فضای زندگی بشر به این 

رو، الزم است ضمن معرفی تعریف مناسب،  نشده است. ازاین

هایِ غذای طیّب به  مبتنی بر آن، شاخصهای  ابعاد و شاخص

عنوان استاندارد کیفیت محصوالت تدوین شود تا زمینة کاربرد 

طور کلی زندگی  و به های غذایی آن در طراحی فرایندها و نظام

بشری فراهم آید. مسئلة مهم دستیابی به روش معتبر برای 

های  ها از گزاره استخراج راهبردهای الزم جهت مدیریت نظام

این پژوهش بدون پرداختن به دینی است. پژوهشگران در 

مباحث کاربردی و عملیاتیِ غذای طیّب، از طریق توجه به 

در صدد معرفی مفهومی صحیح مفهوم طیّب با رویکرد قرآنی، 

 متون بررسی با نمودند سعی از غذای طیّب بودند و پذیراتکاو 

 دربارة قرآن دیدگاه از علمی تحلیلی اسالمی، و منابع علمی

 .دهند ارائه غذایی مواد ایمنی و اهمیت بهداشت

 

 
 

روش . تحلیل محتوا استکیفی از نوع  ای مطالعه این پژوهش،

روشی برای تفسیر ذهنی محتوای  ی،تحلیل محتوای کیف

مندِ کدها،  بندی نظام های متنی از طریق فرایند طبقه داده

آوردن  شناسایی مضامین و الگوها است. هدف آن، فراهم

شگر قصد از واقعیت است. پژوه شناخت، بینشی نو و تصویری

ن راه پیدا کند و به مفهوم واقعی های پنهانی مت به الیه داشت

بد و بر اساس متن، خطوط فکری پدیدآورندة پیام پیام دست یا

ها، فرهنگ و تمایالت متن را  را شناسایی کند و اهداف، ارزش

در تری از متن فراهم سازد.  بکاود و زمینه را برای فهم دقیق

 روش کار
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به  ،این پژوهش به استناد آیات قرآن کریم و با تکیه بر تفاسیر

در آغاز است.  شده های مغفول تغذیه پرداخته یکی از جنبه

جو و با مراجعه به آیات و واژة طیّب در قرآن مجید جست

ترین مؤلفه در تحلیل معنای واژه انتخاب  مهمتحلیل شد. 

الگوی حاکم بر تحلیل لغوی است که در این پژوهش از نظریة 

تالش بر این بوده که وضع الفاظ برای روح معنا استفاده شد و 

نشان غذایی طیّب معنای عام واژة طیّب که زیرساخت اصلی 

پذیر بر  های تطبیقاست، تعیین شود تا بر اساس آن شاخص

این لفظ در حوزة مواد غذایی، تغذیه و فناوری غذایی استخراج 

د. به این منظور برای تحلیل معنای واژة طیّب و شو

های آن بررسی مشخصات اصلی یا شناسنامة واژة  شاخص

ی معانی مختلف طیّب شامل ریشه، وزن و باب صرفی، بررس

واژة طیّب، بررسی معانی مشابه، مترادف و متضاد آن، بررسی 

های واژة طیّب با کلمات مترادف، بررسی کاربردهای تفاوت

مختلف واژة طیّب، کشف معنای عام واژة طیّب، کشف ظرفیت 

های مفهومی یافتة واژة طیّب و تبیین شاخص و معنای توسعه

 واژة طیّب انجام گرفت.  

پردازی در زمینة مفاهیم تولیدشده از ز نظریهپس ا     

 های حاصل،های مبتنی بر آیات و روایات و یافته گزاره

معیارهای غذای  در نهایت. های غذای طیّب تبیین شد شاخص

تغذیه  و غذا زمینة در اسالم مترقی که استانداردهای طیّب

و تعریف شد و با قوانین نشان حالل  شود، معرفی محسوب می

 .مقایسه شد 1حصوالت ارگانیکو م
 

 

 

 
 تحلیل واژۀ طیّب

 شناسنامه و معانی واژة طیّب

هر لفظ یک شناسنامة اصلی دارد که شامل حروف اصلی، 

ریشه، وزن، اصل کلمه و باب صرفی آن است. شناسنامة اصلی 

ریشه: طیب؛ وزن: فَیعِل؛ اصل »واژة طیّب عبارت است از: 

 .(20)و فعل )باب صرفی(: طاب یطیب  (19)کلمه: طیبه 

بررسی مراجع لغوی مرتبط با زبان عربی نشان داد که واژة 

ترینِ هر  طیّب برای معانی متعددی چون لذیذ، پاك، بافضیلت

چیزی، خوب و نیکوبودن و هر شیء حالل استفاده شده است. 

که در مراجع معتبر لغوی برای واژة  یمعانی 1در جدول شمارة 

  .استشده ، به همراه مستندات آن ارائه طیّب ذکر شده
 

 

                                                           
1) organic  

 

   (22, 21)( معانی واژۀ طیّب به همراه مستندات مربوط به آن 1جدول 
 

 مستندات معنا ردیف

 لذیذشدن 1
طاعا و ِطیبا و ِطیبة و َتطیاعا: لّذ   الطِّیبة: يِطیب

 و زكا

 شدن پاك 2
ِطیبا و طاعا و ِطیبة و َتطیاعا:   يِطیب  طاب

 جاد

3 
ترینِ هر بافضیلت

 چیزی
 ء: أفضُله من كل شي  االستطاعة: الطیِّب

 ِخیاره:  ء و َمطايبه الشي  أطايب برترینِ هر چیزی 4

5 
بودن و  خوب

 نیکوبودن

 : جعله طیِّبا حسنا و طیَّبه  و أطاعه  طاعه
 و حسن فهو طَیِّب

 حالال، فهو طّیب هر شیء حالل 6
 

 مقایسۀ واژۀ طیّب با دیگر واژگان متناسب

برای تحلیل و درك معنای دقیق یک واژه و دستیابی به معنای 

های  نای واژه و واژهای تحلیلی بین مععام آن الزم است مقایسه

معنا یا متضاد با معنای آن صورت پذیرد. واژة طیّب با برخی هم

حَسَن، خیر، لذیذ، حالل، منبسط، عطر، خمر، ها مانند از واژه

های  شهر پیامبر، بهشت، حلی و تنزیه از نظر معنایی فصل

مشترکی دارد. همچنین معنای این واژه با واژة خبیث، متضاد و 

های ارت مترادف است. شناسایی و بررسی واژهبا واژة طه

تواند به درك و فهم معنای دقیق واژه کمک متناسب نیز می

های متضاد، مقایسة واژة طیّب با واژه 2کند. در جدول شمارة 

متشابه و مترادف به همراه مستندات آن از منابع معتبر لغوی 

 .ارائه شده است

 و آیات قرآن مجیدکاربردهای واژۀ طیّب در منابع لغوی 

صورت صفت برای موضوعات  واژة طیّب در منابع لغوی به

تواند به کشف مختلف استفاده شده است که بررسی آنها می

تر معنای عام آن کمک کند. کاربردهای مختلفی برای دقیق

طعام و واژة طیّب در منابع لغوی وجود دارد ازجمله برای 

نوازی طیّب، زمین طیّب  بوی خوش، مهمان، (28) شراب طیّب

، (31)، شهر پیامبر (30)، اکل و نکاح (29)، استنجاء (28)

واژة طیّب . (21)و کالم طیّب  (31, 21)نفسِ )انسان( طیّب 

صورت صفتی کیفی نیز در قرآن مجید دربارة موضوعات  به

کاربردهای  3متعددی استفاده شده است که در جدول شمارة 

متعدد و معنای شاخص آن در قرآن به همراه زمینة استفاده 

 .ارائه شده است

 

 

 هایافته
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 های متضاد، متشابه و مترادف( مقایسۀ واژۀ طیّب با واژه2جدول 

 مستندات ضیحتو عنوان ردیف

 های متضادواژه 1
خبیث )هر آنچه که دارای کثیفی و پلیدی ظاهری یا باطنی باشد و مطلوب نفس 

 نباشد.(

 .(23)و يقاعله اخلبث 
 (24) : خالف اخلبیث الطَّیِّب

و يقاعله اخلبث و هو ما يكون فیه قذارة ظاهرا أو عاطنا و هو مستكره يف نفسه 
(23). 

2 

کلمات مشابه 

و دارای 

 اشتراك

حسن، خیر، لذیذ، حالل، منبسط، عطر، خمر، شهر پیامبر، بهشت، حلی و تنزیه؛ 

تمامی این کلمات، دارای یک اشتراك معنایی با کلمة طیّب هستند و بر اساس 

 گیرند. شوند، معانی متفاوتی میکلماتی که با آنها استعمال می

 .(25) حسىن هل ، أو خري هل  املعىن العیش الطّیب هل ، و قیل:

اللذيذ، احلالل، و املنبسط، و العطر، و اخلمر، و مدينة الرسول )ص(، و اجلّنه، و 
 احلسن، و احللي، و اخلري، و غريها: من مصاديق األصل علحاظ خصوصّیات يف املوارد

(26). 

 کلمات مترادف 3

رود و اعم از این است  طهارت صرفاً برای بیانِ نداشتن پلیدی به کار میطهارت؛ 

که برای نفس مطلوبیت داشته باشد یا نداشته باشد. اما طیّب عالوه بر بیانِ 

 کند. نداشتن پلیدی، بر مطلوبیت شیء مورد نظر برای نفس نیز داللت می

ینها و عني الطهارة: أّن الطهاره يالحظ فیها جهة التنزيه و إععاد القذاره، و و الفرق ع
: يكون النظر فیه اىل كونه مطلوعا، و اىل صفاء  ال يالحظ فیها كوهنا مطلوعه و الطَّیِّبُ 

 .(27)ء و متامّیته يف نفسه  الشي
 

 (32, 27, 26, 24, 23) ( موارد کاربرد واژۀ طیّب در آیات قرآن کریم 3جدول 

 معنای شاخص ادهزمینۀ استف متن آیات

 پاکی و مرغوبیت هااموال و دارایی (33)؛ «يا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَیَباِت َما َکَسْبُتْ  َو ممَّا َأْخَرْجَنا َلُکْ  ِمَن اأْلَْرِض...»

لُوا اخْلَِبیَث عِالطَّیِب َواَل تَْأُکُلوا أَْمَواهَلُْ  ِإىَل أَْمَواِلُک ْ »  برتری و مرغوبیت هااموال و دارایی (34)؛ «ِإنَُّه َکاَن ُحوع ا َکِبري ا َوآتُوا اْلیَتاَمى أَْمَواهَلُْ  َواَل تَ َتَبدَّ

ا طَیب ا ... َوِإْن ُکْنُتْ  َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاَء َأَحدن ِمْنُکْ  ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُ  النَِّساَء فَ َلْ  تَِ »  پاکی و تمیزی زمین و متعلقات آن (35) ؛...«ُدوا َماء  فَ َتیمَُّموا َصِعید 

ِهْ  َعْن َسِبیِل اللَِّه َکِثري ا»  (36)؛ «و ِعظُْلٍ  ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلیِهْ  طَیَباٍت ُأِحلَّْت هَلُْ  َو ِعَصدِّ
ها و امور مختلف خوردنی

 زندگی
 پاکی و دلپسندی

 (37)« يْسأَلُوَنَک َماَذا ُأِحلَّ هَلُْ  ُقْل ُأِحلَّ َلُکُ  الطَّیَباُت ...»
ها و امور مختلف خوردنی

 زندگی
 پاکی و نداشتن آلودگی و ضرر

 (38)؛ «أْلیْوَم ُأِحلَّ َلُکُ  الطَّیَباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِکَتاَب ِحلٌّ َلُکْ  َوَطَعاُمُکْ  ِحلٌّ هَلُْ  ...»
ها و امور مختلف خوردنی

 زندگی
 پاکی و نداشتن آلودگی و ضرر

اللََّه الَِّذی  ُمْعَتِديَن وَُکُلوا ممَّا َرَزَقُکُ  اللَُّه َحاَلال  طَیب ا َوات َُّقوايا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل حُتَرُِّموا طَیَباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُکْ  َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل حِیبُّ الْ »
 (39)؛ «أَنْ ُتْ  ِعِه ُمْؤِمُنونَ 

ها و امور مختلف خوردنی

 زندگی
 پاکی و نداشتن آلودگی و ضرر

یلِ » ْنِْ َهاُهْ  َعِن اْلُمْنَکِر َوحِیلُّ هَلُ ُ  الَِّذيَن يتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبی اأْلُمِّی الَِّذی جِیُدونَُه َمْکُتوع ا ِعْنَدُهْ  ِفی الت َّْورَاِة َو اإْلِ الطَّیَباِت  يْأُمُرُهْ  عِاْلَمْعُروِف َوين ْ
 (40)، «َوحَیرُِّم َعَلیِهُ  اخْلََباِئَث ...

 پاکی و نداشتن آلودگی و ضرر امور متنوع زندگی

 دلنواز، مالیم، دلچسپ و مفید باد و نسیم (41)؛ «وا ِِبَا ...ُهَو الَِّذی يَسريُُکْ  ِفی اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َحَّتَّ ِإَذا ُکْنُتْ  ِفی اْلُفْلِک َوَجَريَن ِِبِْ  ِعرِيٍح طَیَبٍة َوَفرِحُ »

ِتی ُأُکَلَها ُکلَّ ِحنٍي عِِإْذِن َرع َِّها َويْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل َأملَْ تَ َر َکیَف َضَرَب اللَُّه َمَثال  َکِلَمة  طَیَبة  َکَشَجرٍَة طَیَبٍة َأْصُلَها ثَاِعتن َوفَ ْرُعَها ِفی السََّماِء تُ ؤْ »
 (42)؛ «لَُّهْ  يَتذَکَُّرونَ لِلنَّاِس َلعَ 

 بابرکت، پاك، سالم و متوازن درخت و انسان مؤمن

 زندگی (43)؛ «َأْحَسِن َما َکانُوا يْعَمُلونَ َمْن َعِمَل َصاحلِ ا ِمْن ذََکٍر أَْو أُنْ َثى وَ ُهَو ُمْؤِمنن فَ َلُنْحیینَُّه َحیاة  طَیَبة  َولََنْجزِين َُّهْ  َأْجَرُهْ  عِ »
متعالی، برتر، پرنشاط، دلپسند 

 و پاك

 پاك، خالص و ناب انسان مؤمن (44)؛ «...ِإلَیِه يْصَعُد اْلَکِلُ  الطَّیُب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يْرفَ ُعُه ...»

 

تعمیم کاربرد صفات طیّب و خبیث دربارۀ موضوعات 

 مختلف

بر اساس همنشینی و استعمال معنادار کلمات طیّب و خبیث 

ای صورت صفت برای هر کلمه با کلمات دیگر، این دو کلمه به

-بودن در آن معنادار باشد، استفاده می بودن و خبیث که طیّب

اربردهای واژة طیّب و خبیث برای موضوعات شود. بررسی ک

توانند صفت مختلف نشان داده است که طیّب و خبیث می

، اشیاء، 1گفتار، اعمال، افکار، احوال، آداب، ازواج، دوستان
                                                           

ب أو اخلبیثه و الطیبه تعّ  ما يكون من األقوال أو األعمال أو األفكار أو األحوال أو اآلدا( 1
 االزواج أو الصواحب و الرفقاء... .

رو بسته به اینکه صفت طیّب  . ازاین(45)و ... باشند  2،3هامکان

توان از دربارة چه موضوعی استفاده شود معنای خاصی را می

                                                           
و هذه الضاعطه أيضا كلّیة ترى يف مجیع املوارد، فاّن التجانس و التجاذب فیما عني املتجانسني (  2

ء ميیل اىل  و املتجانسات من األمور الطبیعّیه يف قاطبة مراتب اخللقة و عوامل املوجود، فاّن كّل شي
 عنه ما فیه... .ما جیانسه، و كّل ظرف يرتّشح 

  ء حبسبه و مبقتضاه: كالطعام يف كّل شي  و هذا املعىن خيتلف عاختالف املوضوعات، فَالطَّیِّبُ (  3
،  طَیِّبٍ   ، و جّنة طَیَِّبه، و نفس طَیِّبٍ   ، و مكان طَیِّبٍ   ، و زوجة طَیَِّبه، و كالم طَیِّبٍ   ، و عیش الطَّیِّبِ 

يف الصعید هو التنزّه عن   و فَالطَّیِّبُ   ، و شجره طَیَِّبه، و صعید طَیِّبٍ  بٍ طَیِّ   و رائحه طَیَِّبه، و رزق
القذاره و يف الرزق هو احلّلّیه و املطلوعّیه و الّلذه: و يف الشجر هو اإلمثار و السالمة و االنبساط و 

نامج مطلوب يف الكالم هو التمامّیه و الصدق و اإلفادة و يف اإلنسان كونه على صراط احلّق و عر 
يف كّل مورد مبا   إهلّى و مرغوعا الیه و يف احلیاه على عیش معتدل و يف صراط مستقی . فَالطَّیِّبُ 

 يناسبه.
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 استاندارد•

 مناسب•

 استفادۀ بهینه•

 حالل•

 پاک و بهداشتی•

 

 

 بهینه•

 سالم•

 پاک و تمیز•

 حالل•

 

 

 معتقد•

 آکاه•

 ماهر و باانگیزه•

 پاک و تمیز•

 

 

 پاک•

 اصیل•

 سالم•

 طبیعی•

 حالل•

 عوامل انسانی مواد اولیه

 فرایندها تجهیزات 

بودن،  آن دریافت کرد؛ پاکی از نجاست و کثافت، حالل

بودن،  بودن، سالمت، کامل بابرکت دلپسندبودن، لذیذبودن،

بودن و  صداقت، مفیدبودن، در مسیر درست بودن، بهترین

زندگی معتدل از جمله معناهای این صفت در موضوعات 

 مختلف است.

 شبکۀ معنایی واژۀ طیّب

ها پیوسته از واژه هم ای بهشبکة معنایی واژة طیّب مجموعه

یک فضای  است که معنای آنها در یک حوزة معنایی یا

گیری مفهوم یا گیرد؛ در نتیجه در شکلمفهومی قرار می

-شناخت دقیق معنای همدیگر اثرگذار هستند. این کلمات می

توانند از جهات مختلف با همدیگر اشتراك مفهومی داشته 

باشند و معنای همدیگر را تکمیل یا توصیف نمایند. با بررسی 

گرفته در کتب مرجع لغت و متون اصلی  استقرایی صورت

توان شبکة معنایی از اسالمی، شبکة معنایی واژة طیّب را می

حالل، طهارت، طهارت ظاهری، طهارت باطنی، حسن، خیر، »

لذیذ، مالئمت با طبع، انبساط نفس، تمام، صحت، افضل، خیار، 

در نظر « جواد، حرکت و رشد، صفای باطن، ارزش و تزکیه

 گرفت.

 ی عام کلمۀ طیّب معنا

شده دربارة واژة طیّب نشان داده که برای این  های انجامتحلیل

تواند بر توان یک معنای عام در نظر گرفت که میواژه می

مصادیق مختلف ذکرشده از معنای آن تطبیق داشته شود. 

های برای کشف معنای عام واژة طیّب الزم است شاخص

خراج شود، سپس فصل مفهومی برای کاربردهای مختلف است

مشترك آنها معنای عام در نظر گرفته شود. در جدول شمارة 

 .های اصلی معنای واژة طیّب ارائه شده استشاخص 4
 

 های اصلی معنای واژۀ طیّب( شاخص4جدول 
 

 مستندات توضیح عنوان

های شاخص

 مفهومی

هر آنچه که انسان با حواس ظاهری و درونی خود از آن لذت 

 و هر آنچه که خالی از اذیت و زیان باشد. برد؛می
 .(28) كل ما تستلّذه احلواّس أو النفس؛ و كل ما خال من األَذى و اخلََبث

 .(29)حیح يدّل على خالف اخلبیث أصل واحد ص هر آنچه که مخالف با پلیدی و کثیفی است.

 هر آنچه که مطلوب نفس است.
أّن األصل الواحد يف املاّدة: هو ما يكون مطلوعا لیس فیه قذاره ظاهرا و ال عاطنا، و يقاعله 

 .(46)اخلبث و هو ما يكون فیه قذاره ظاهرا أو عاطنا و هو مستكره يف نفسه 
و در آن پلیدی و کثیفی ظاهری و باطنی )خباثت( وجود 

 ندارد.
 

های غذای  ترکیب مفهوم طیّب با غذا و تبیین شاخص

 طیّب

 صورت صفت برای مادة غذایی استفاده در صورتی که طیّب به

های آورد که ویژگیها را پدید میای از ویژگیشود مجموعه

ها در مدل غذای طیّب محسوب خواهد شد. این ویژگی

 .است تصویری زیر نشان داده شده
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های غذای طیّب( ویژگی1شکل 
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تواند با عناوین ذیل ، غذای طیّب می1با توجه به شکل شمارة 

نیز اشتراکات مفهومی داشته باشد: غذای حسن، غذای مفید، 

غذای متناسب با مزاج، غذای پاك، غذای بدون  غذای حالل،

آلودگی ظاهری و باطنی، غذای با ارزش غذایی کامل، غذای 

سالم و غذای بدون ضرر. بنابراین، الزم است غذای طیّب 

های فعال و مطرح در زمینة مواد غذایی  نشانامتیازات دیگر 

مانند غذای حالل، غذای ارگانیک، غذای سالم و غذای 

 صورت توأم داشته باشد.  ا بههدفمند ر

شده در جدول شمارة  های مفهومی ارائهبا توجه به شاخص     

، معنای عام واژة طیّب یا روح معنای آن که 1و شکل شمارة  4

باشد، پذیر می ها و مصادیق زیرمجموعه تطبیقبر همة شاخص

هر چیزی که دارای طهارت ظاهری و باطنی »عبارت است: 

دی ظاهری و باطنی به دور باشد و مطابق و مالئم باشد و از پلی

با طبع باشد و در نتیجه بتواند رشد ظاهری و باطنی ایجاد 

تواند با هر کلمة کلمة طیّب بر اساس معنای فوق می«. کند

دیگر همنشین شود مشروط به اینکه ترکیبی معنادار ایجاد 

نفس  توان ترکیباتی مانند سرزمین طیّب،نماید. بنابراین می

را ایجاد کرد. با توجه به معنای « غذای طیّب»طیّب و ازجمله 

ذکرشده برای واژة طیّب و با توجه به کاربردهای مختلف آن 

 توان مفهومی اولیه و مقدماتی از غذای در آیات قرآن کریم می

 طیّب ارائه نمود.

صورت صفت برای مادة غذایی مورد  با قرارگیری طیّب به     

های آید که ویژگی ها پدید میای از ویژگیمجموعهاستفاده، 

توان این صفات را در نسبت  شود؛ می غذای طیّب محسوب می

با نفس انسان، اشیا و غذاهای دیگر و اثر و نتیجة حاصل از آن 

 بندی کرد:  بر جسم و روح تقسیم

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

 انی؛بدون ضرر جسمی و رو

  نسبت به اشیای دیگر: پاك از نظر ظاهری، پاك از نظر

 باطنی و دارای صفات درونی؛

 نسبت به غذاهای دیگر: حالل، سالم، کامل، برتر و نیکو؛ 

 دهندة روح و  اثر و نتیجه: دارای ارزش غذایی کامل، انبساط

 عامل تزکیة جسم و جان. 

و  پاك یتوان بیان داشت که غذای طیّب غذای طور کلی می به

دارد؛ در  کامل ساختار بدن هماهنگی با که تکوینی است

بخش بودن، اثر مفید و نتیجه مطابق با ذائقه و طبع بودن، لذت

سازنده داشتن برای جسم و روح و نداشتن اثر مضر و تخریبی 

ها  های غذای طیّب است. توصیف این شاخصاز جمله ویژگی

 :عبارت است از
 

 لذیذ و دلچسب بودن:
)نتیجۀ رعایت شرایط بهینۀ تولید، نگهداری، فراوری و برد بودن؛ در نتیجه انسان از آن لذت می خوشمزه

 تغذیه(.

 پاکی و پاکیزگی:

 برند.زیبایی؛ حواس ظاهری دیگر از آن لذت می -

 گونه کثیفی ظاهری ندارد )بهداشت ظاهری(. تمیزی؛ هیچ -

 بهداشت باطنی(.پاکی؛ از هرگونه نجاست عاری است ) -

 ها را دارند(.های مضر )غذاهای ارگانیک این ویژگیعاری بودن از فرایندها، سموم و افزودنی سالم بودن:

 حالل بودن:
؛ نشان غذایی حالل در همین چارچوب قرار دارد تهیه، فراوری و مصرف(غذایی ) چرخةرعایت ضوابط شرعی در طول 

 )معیارهای اصلی غذای حالل(.

مالئم با  مطابق با طبع بودن،بیت و مطلو

 نفس بودن:

 شود.مطلوب و مالئم بودن برای نفس؛ موجب اصالح مزاج می -

شود، اصالت، هماهنگی با فطرت و طبیعت، بکر و ناب بودن؛ بنابراین غذاهایی که از طریق تغییرات ژنتیکی تولید می -

 ابهام دارد.

 دارای بیشترین ارزش غذایی و اثربخشی:

 ترین ارزش غذایی را برای انسان دارد. کامل -

 شود. موجب حرکت و رشد جسمی و روانی می -

 در همین چارچوب قرار دارد. 1برخورداری از شناسنامة علمی منفعت؛ غذاهای فراسودمند -

 ها( را از بدن دور کند.ها )پلیدیتواند بیماریجنبة دارویی دارد و می -

 را به بدن دارد. کمترین آسیب یبی:نداشتن اثر مضر و تخر

)مفید و اثربخش دارای آثار سازندة روحی 

 بودن(:

 دارای اثر سازندة روحی است؛ -

 شود.موجب رشد، لطافت و صفای روحی می -

 

 

                                                           
1) Functional Foods 
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 گیری بحث و نتیجه

 تفاوت مفهوم غذای حالل و طیّب

قرار دارد که با کلمة ممنوع  معنای کلمة حالل در مقابل حرام

گویند فالن کار حرام است، معنایش  مى معنا است. وقتى هم

این است که ارتکاب آن ممنوع است و کلمة حل هم در مقابل 

در  آید هم در مقابل حرم هم در مقابل عقد؛ و مى حرمت

تمامى موارد استعمالش معناى آزادى در عمل و اثر را 

رساند. کلمة طیّب در مقابل کلمة خبیث معناى مالیمت با  مى

دهد، مثل کلمة طیّب که به  چیزى را مینفس و طبع هر 

معناى آن سخنى است که گوش را از شنیدنش خوش آید و 

عطر طیّب که به معناى آن عطرى است که شامة آدمى از بوى 

آن خوشش آید و مکان طیّب یعنى آن محلى که با حال کسى 

  خواهد در آن محل جا بگیرد سازگار باشدکه می

 و حالل واژة است؛ گرچه غالباً یتشریع غذای پاك حالل غذای

اند؛ اما حالل و  شده ذکر با هم صالح عمل و ایمان چون طیّب

هایی هم دارند؛ حالل چیزى است که ممنوعیتى طیّب تفاوت

شود که  نداشته باشد و طیّب به چیزهاى پاکیزه گفته مى

 موافق طبع سالم انسانى است، نقطة مقابل خبیث که طبع 

 

 .(47) ر داردآدمى از آن تنف

 ذکر با هم صالح عمل و ایمان چون طیّب و حالل واژة غالباً

اند. در مقابل غذاهای طیّب و حالل، غذاهای حرام قرار  ه شد

دارند که چون مصرف آن به مصلحت انسان نیست خداوند آنها 

م ها عالوه بر آنکه سالمت جسرا حرام کرده است. این خوردنی

خو و ایمان افراد نیز اثر منفی  و اندازد در خلق را به خطر می

های ناشی از آن در چند نسل بعد دارد و آثار روحی و بیماری

 .(48)شود  هم پدیدار می

در مجموع حالل بودن غذا به معنای انطباق داشتن آن با 

کلیة استانداردها و ضوابط شرعی و قانونی دین یعنی احکام 

ها و مندی از شایستگیبودن به معنای بهره فقه؛ و طیّب

. از منظر دیگر، (49)است امتیازات اخالقی و فرهنگی دین 

تفاوت غذای حالل و طیّب در این است که غذای حالل حاصل 

ها یا احکام عملی دین به محصول و تبدیل کردن دستورالعمل

تری ستانداردهای غذایی است ولی غذای طیّب در سطح کیفیا

از آن قرار دارد و عالوه بر رعایت شرایط غذای حالل، 

استانداردهای آن برگرفته از مبانی معرفتی دینی نیز است 

 .(2)شکل شمارة 

 
 ( نسبت معیارهای حالل و طیّب در استاندارد مستخرج از آیات قرآن مجید2شکل 

 

 

 

شده از دیدگاه قرآن، رعایت  اس معیارهای طیّب استخراجبر اس

استانداردهای حالل و طیّب به عنوان قانون و راهنما در همة 

های مرتبط با زنجیرة غذایی اعم از تولید، فرآوری، زمینه

در مطالعات پیشین  توزیع، عرضه و نحوة مصرف الزامی است.

ه غذای پاك و بررسی فرایند معرفی شده است تا ب« طیّب»نیز 

. برای مثال، داشتن اشتهای الزم، (50)خالص منجر شود 

میلی و تنفر از یک  خصوص یا بی احساس نیاز به یک غذایِ به

مرکز و آرامش الزم در هنگام خصوص، نداشتن ت غذایِ به

غذاخوردن، عصبانیت و خشم در موقع غذاخوردن، توجه به 

چرخة حیات مواد غذایی و نقش کل شبکة هستی در تولید 

ت
فی

کی
ل 

نز
 ت

ی
قا

رت
ا

ت  
فی

کی
 

 = مرز حالل و حرام0تراز کیفیت= 

 طیّب

 خبیث

 
سبی، پاکی، حلیت، دلچ

زیبایی، مفیدبودن، 

مؤثربودن در رشد و سالمت، 

درستی در روش و فرایند، 

 ممتاز بودن در اثر

 
ناپاکی، حرمت، مخالف طبع 

بودن، کثیفی، مضربودن، 

نادرستی در روش و فرایند، 

ممتازبودن در اثر سوء و 

 تخریبی

رعایت 

استانداردها

ی حالل و 

ارگانیک جزء 

نیازهای پیش

دریافت نشان 

 طیّب است.
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محصوالت غذایی )وسعت و کیفیت احساس و اندیشة انسان 

در هنگام غذاخوردن( ازجمله عواملی است که بر کیفیت هضم 

ر است. در واقع برایند این مواد غذایی در وجود انسان مؤث

کنندة این حقیقت است که هر  عوامل جسمی و روحی تعیین

های موجود در یک مادة  کننده چه میزان از ظرفیت مصرف

کند. حتی این امکان  غذایی را طی فرایند تغذیه جذب می

ها غذایی مفید را  وجود دارد که شرایط روحی و روانی انسان

. این (51)کنند و بالعکس تبدیل به مادة غذایی مضر 

شود به این مسئله که انسان موجودی  سازی مربوط می مفهوم

کامل و چندبُعدی است که متأثر از ابعاد زیستی، شیمیایی، 

یز باید های او ن باشد. بنابراین درمان دردروانی و اجتماعی می

این موجود دو ساحتی )مادی  .متناسب با ابعاد وجودی او باشد

و معنوی( در طول زندگی خود همواره در جستجوی غذای 

داند که کیفیت زندگی او به  مناسب و باکیفیت بوده و می

کمّی و کیفی نظام   لحاظ جسمی و روحی وابسته به ارتقای

. به بیان دیگر تغذیة سالم که منطبق با (52)تغذیه است 

معیارهای حقیقی باشد نقش بسزایی در سالمت جسم و روح 

 .(27)دهد  اش یاری می انسان دارد و او را در مسیر تکاملی

بررسی متون موجود نشان می دهد که اساساً طیّب به 

تعبیر امروزی نمادی از پاکی، بهداشت، ایمنی، ارگانیک و 

کیفیت است. دیدگاه قرآن، رعایت استانداردهای طیّب به 

های مرتبط با زنجیرة  عنوان قانون و راهنما در همة زمینه

غذایی اعم از تولید، فراوری، توزیع، عرضه و تغذیه الزامی است. 

شده که با تحلیل معنای واژة  های ارائهبا استفاده از شاخص

توان معیارهای طیّب در آیات قرآن مجید صورت گرفته، می

به عنوان عناصر اصلی تولید، فراوری و مصرف غذای طیّب را 

استاندارد غذای طیّب استخراج نمود و بر اساس آنها، استاندارد 

چرخة تولید تا مصرف غذای طیّب را تدوین کرد. این 

استاندارد، استانداردی نوین و باکیفیت است که کل فرایند یک 

 .دهدزنجیرة غذایی را پوشش می
 

 
 

 

 

به  توان می وهشپژ این در محققان روی پیش های محدویت از

 صورت به با طیّب مرتبط احادیث که کرد اشاره مورد این

 است، نشده بندی دسته آوری و جمع مستقل هایمجموعه

 .میسر نبود سادگی به آنها یافتن بنابراین،

 

 
 

 

 باالتری های فرض به پیش را ما دینی های گزاره تر عمیق تحلیل

گیری  شکل موجب ندتوا آنها می از استفاده که کند می هدایت

 که شود «طیّب غذایی نشان»عنوان  با برتر غذایی نشان

 و فراسودمند حالل، غذایی باالتر از نشان مراتب به آن کیفیت

 . است ارگانیک
 

 
 

 
 

مؤلفان مقاله از همة کسانی که در این پژوهش یاریگرشان 

 .کنند اند، تشکر و قدردانی می بوده
 

 

 

مطالعات »ح پژوهشی با عنوان این مقاله مستخرج از طر

 کمیتة .است 25094002با کد « طراحی برند غذایی طیّب

مؤسسة پژوهشی علوم و صنایع غذایی این پژوهش  در اخالق

 .را تأیید کرده است
 

 
 

 

 مؤسسة مالی حمایت با پژوهش بنا بر اظهار مؤلفان مقاله، این

  .تاس رسیده انجام به مشهد غذایی و صنایع علوم پژوهشی
 

 

 

گونه تضاد منافعی دربارة این پژوهش گزارش  مؤلفان مقاله هیچ

 .اند نکرده
 

 

 
 

 و سوم و چهارم؛ مؤلفان :مداخله اجرای اول، مؤلف :مجری

 .نویس مقاله: مؤلفان دوم و پنجم آوری و تدوین پیش جمع
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