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 چكیده 
ای چکیده نگرش دین اسالم به فرایند تغذیه تبیین شده است، به این  رشتهنگاهی بین در این تحقیق با  

شوند و راهبردهای برگرفته از  منظور ابتدا مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف ماده غذایی معرفی می 

به کل   های اسالمی در هر مرحله استخراج و با تحلیل سیستمی و فرایندی آنها، نگرش کالن اسالمگزاره

گردد. هدف این تحقیق تدوین پارادایم بر گرفته از فضای حاکم بر تولید تا مصرف مواد غذایی تبیین می

نگاه اسالم در حوزه غذایی )نظریه غذایی اسالم( است که بتواند به عنوان یک سرمایه علمی برای بازمهندسی  

ود در زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی  استانداردهای غذایی در مرحله اول و بازمهندسی فرایندهای موج 

های اصلی نگرش اسالم و ترکیب مفهومی آنها در در گام بعدی مورد استفاده قرار گیرد. با استخراج مؤلفه 

ساز قالب یک مدل مفهومی چکیده نگرش اسالم به زنجیره غذایی تبیین گردید که غذا یک حقیقت سرنوشت

شود بر کل فضای رفتار،  ار است و موجب رشد، تقویت و ترمیم آن می است عالوه بر اینکه بر جسم اثرگذ

دهد که کیفیت گذارد، همچنین این تحلیل نشان میاخالق و روان انسان نیز به تناسب همین آثار را می 

های مواد غذایی در فرایند تولید تا مصرف تحت تأثیر عوامل مادی و معنوی است به این جهت دستورالعمل

تا مصرف هم شامل دستورالعمل  صادر شده  تولید  زنجیره  برای  اسالم  مادی می در دین  و هم  های  شود 

گردد تا استفاده های ذکر شده برای محصوالت غذایی راهکاری که پیشناد میمعنوی. با توجه به ظرفیت

نجیره تولید  بهینه از مواد غذایی تحقق یابد تدوین استاندارد فرایندی غذای طیب و استقرار آن در طول ز

باشد. این امر موجب خواهد شد که بیشترین مراقبت در طول فرایندهای غذایی صورت پذیرد تا مصرف می

تا کیفیت طبیعی و اصالت آن حفظ شود و امکان استفاده از خواص برتر محصوالت غذایی برای انسان فراهم  

 گردد. 

  اسالم، فرایند تغذیه، زنجیره غذایی، استاندارد طیب، غذای طیب واژگان کلیدی:



 کلیات 
 :  مقدمه

خدای متعال انسان را به عنوان اشرف مخلوقات خود خلق کرد، تمام اسماء حسنای خود را به او تعلیم 

تمامی شئون او در نزد پروردگار متعال   ؛ به این جهت انسان و2و او را خلیفه خود در زمین قرار داد  1نمود 

. تغذیه یکی از فرایندهای اصلی زندگی انسان در بُعد مادی و معنوی  3پایان است دارای قدر و منزلتی بی

است و نقش حیاتی در تکامل انسان دارد؛ به همین خاطر خداوند متعال در قرآن مجید برای تغذیه 

 یت )مادی و معنوی( را در نظر گرفته است. انسان، باالترین سطح از استاندارد کیف

)المائدة/ الطَّیبَاتُ...  لَکُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَهُمْ  أُحِلَّ  مَاذَا  می4یسْأَلُونَکَ  سؤال  تو  از  چه (.  کنند 

شما حالل   برای  است،  )طیب(  پاکیزه  آنچه  بگو:  است؟  شده  آنها حالل  برای  چیزهایی 

 گردیده. 

تواند از آنها به عنوان غذای خود استفاده کند( باید  شأن انسان )که میبر اساس آیه فوق مواد غذایی در  

اولیه مادی 4های مفهوم طیب )استاندارد طیب( را داشته باشند شاخص . در طول فرایند تغذیه، مواد 

از جغرافیای عالم دریافت و جذب   )مواد غذایی طبیعی( و معنوی )ادارکات حسی، خیالی و عقالنی( 

نمایند. ها در سامانه وجود خود طی مراتبی مواد اولیه خوراکی را هضم میشوند. انسان یوجود انسان م 

ترین فرایندهای زیستی است. در فرایند هضم آنچه مناسب  ترین و عمیقفرایند هضم یکی از پیچیده 

راتب گردد. هضم مراتبی دارد و با تعمیق مباشد از ماده غذایی جذب و مابقی دفع میوجود انسان می

کند.  های حیات انسانی سوق پیدا می هضم در سامانه وجود انسان ماده غذایی به سمت عالیترین افق

 های زیر حاکم است: گیریهم در فرایند هضم غذای مادی و هم در فرایند هضم غذای معنوی جهت

 تَبدُّل ماده غذایی از مراتب مادی و نازل حیات به سمت مراتب عالی.  -

یافتن با وجود انسان هم در بُعد جسمی و هم در بُعد روحی )حرکت به سمت وحدت سنخیت   -

 یافتن با وجود با انسان(.

های ها و سلولدر طی فرایند هضم، ماده غذایی در اولین سطح از اتحاد با وجود انسان در تمامی بافت

ای که بر عهده دارد هشود و هر بخشی از وجود انسان به تناسب با مأموریت و وظیفجسمی پخش می

 

   31وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا... . البقرة/  - 1

   30وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً... . البقرة/  - 2
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گردد. به موازات این  مند می کند و از اثرات آن بهرهسهمی از غذای مصرف شده را جذب و فراوری می

تر ماده غذایی جذب سطوح عالیتر وجود  یابد و آثار و ثمرات لطیفحرکت عرضی، هضم تعمیق هم می

عنی در فضای ادراکات برای غذاهای شود. دقیقا همین فرایند در بعد معنوی وجود انسان یانسان می 

. به این معنا که 1شودمعنوی )مواد غذایی درک شده با انواع ادراکات حسی، خیالی و عقلی( نیز اجرا می

شوند( بعد از هضم در مرتبه ادراکات حسی )که توسط چشم، گوش، لمس، بویایی و چشایی درک می 

کنند لذا انسان آنچه با  ثالی وجود انسان اتحاد پیدا میاول وجود انسان تبدل وجودی یافته و با مرتبه م

یابد، حس درک کرده است را به صورت پایدار در ذهن و حافظه خود )در مرتبه مثالی( همیشه حاضر می

تری دست یابد که به منزله تواند به مفاهیم عمیقسپس با تحلیل آن ادراکات و کشف روابط بین آنها می 

باشد. این سطح از ادراک نیز در وجود انسان حضور دارد و بخشی از وجود  باالتر میتبدل آنها به مرتبه  

 شود. انسان می

نگرشی که در مقدمه فوق مورد توجه قرار گرفت یک نقشه کلی و البته اجمالی از فرایند تغذیه و اثر آن 

انرژی برای جسم و   در فضای جسم و روح انسان است. بر این اساس تغذیه عالوه بر اینکه منبع تأمین

شود. به تعبیر بهتر تغذیه )هم مادی و جان انسان است موجب رشد و تعالی جسم و جان انسان هم می 

شود. به همین دلیل خدای متعال ساز است و موجب رشد و توسعه وجود انسان می هم معنوی( انسان

ا ، انسان2داندتغذیه را دارای اهمیت راهبردی در سرنوشت می مر نموده است تا در آن محققانه  ها را 

انتخاب   3بیاندیشند را )هم مادی و هم معنوی(  استاندارد کیفیت  عالیترین سطح  برای غذای خود  و 

 . 4کنند 

دهد که دین اسالم برای زنجیره تولید تا  بررسی آداب و احکام وارد شده در زمینه تغذیه هم نشان می

کیفیت    ضوابطی را وضع نموده است تا باالترین سطح کنترل و تضمینمصرف محصوالت غذایی آداب و  

 

إِنْسانُ السالم پرسیدم : در آیه )فَلْیَنْظُرِ الْمرحوم کلینی به روایت زید شحام چنین نقل کرده است: از امام صادق علیه  -1

آموزد باید دقت کند  ( مقصود از طعام چیست؟ حضرت فرمود: »منظور علمی است که انسان می24طَعامِهِ، عبس/    إِلى 

  30ص1کند«. تفسیر و مفسران جکه این علم را از چه کسی دریافت می 

اى روح انسان است، باید  است که غذ  "علم و دانشى   "در اینجا  "طعام  "در روایات دیگری نیز آمده است که منظور از

علمه الذى   "السالم نقل شده که در تفسیر این آیه فرمود:بنگرد که آن را از چه کسى گرفته؟ از جمله از امام باقر علیه

   429صفحه  4؟ تفسیر برهان جلد "یاخذه عمّن یاخذه

 51بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ. المؤمنون/یا أَیهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّی  -2

 24فَلْینْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. عبس/ -3

  114فَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیبًا وَاشْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیاهُ تَعْبُدُونَ. النحل/ -4
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دهد که این درجه از . همچنین بررسی اجمالی منابع اسالمی نشان می1در زنجیره غذایی تحقق بیابد

اهمیت در تمام مراحل و در مورد همه عوامل مرتبط با زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی حاکم است؛ 

ایند تغذیه در تمدن اسالمی دارای ارزش و اعتبار راهبردی است، به همین دلیل برای از این منظر فر

جریان یافتن آن در مسیر درست، اصول و قواعد مهمی وضع شده است که انحراف از آنها موجب بروز 

یه ای نگرش اسالم به فرایند تغذ رشته. در این تحقیق با نگاهی بین2بحران در جامعه اسالمی خواهد شد

 های زیر برداشته خواهد شد: یابی به این هدف گامشود، برای دستتبیین می

 ترسیم مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف ماده غذایی. -

 های اسالمی در هر مرحله از زنجیره تولید تا مصرف. تبیین راهبردهای برگرفته از گزاره -

یابی  المی و ترکیب آنها جهت دستتحلیل سیستمی و فرایندی راهبردهای برگرفته از منابع اس -

 به نگرش و راهبرد کالن اسالم به کل فضای حاکم بر تولید تا مصرف یک ماده غذایی. 

 هدف تحقیق 

هدف این تحقیق تدوین پارادایم برگرفته از نگاه اسالم در حوزه غذایی )نظریه غذایی اسالم( است که 

تانداردهای غذایی در مرحله اول و بازمهندسی  بتواند به عنوان یک فرضیه کالن برای بازمهندسی اس

 فرایندهای موجود در زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی در گام بعدی مورد استفاده قرار گیرد.  

 پیشینه تحقیق

آیه   250های دینی همچون سایر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته است. قریب به  غذا و تغذیه در آموزه

کـنـنـد.  السـالم بـر اهـمـیـت غـذا و تـغـذیـه داللت مـیروایت از معصومین عـلیـهـمها  قرآنی و ده

سـؤال ایـن اسـت که اسالم، خوردن چه نوع غذاهایی را توصیه کرده است؟ چه مقدار باید غذا خـورد؟ 

بسیاری  کند؟ و باالخره آداب خوردن غذا چیست؟ خـالصـه  اسـالم چند وعده برای خوردن را توصیه می

دهد که در نگرش اسالمی غذا و  اند نشان میاز تحقیقاتی که به بررسی تغذیه از نگاه اسالم پرداخته

تغذیه نقش موثری در سالمتی و شادابی جسم و جان دارد و مستقیم و غـیـر مستقیم بر اخالق و رفتار  

و شرایطی مادی و معنوی برای . به همین دلیل در اسالم مجموعه مدونی از آداب  3آدمی تاءثیرگذار است 

 

 121ر ابتدای تغذیه؛  وَلَا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ... . األنعام/برای نمونه امر به ذکر نام خداوند د -1

أَبْقَاکَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الدَّقِیقِ یُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ  "روایت:    -2

؛ سند: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ  166ص   5)کافی، ج    "عَلَى شِرَاءِ الْحِنْطَةِ قَالَ ذَاکَ لِمَنْ یَقْدِرُ وَ لَا یَفْعَلُ

دهد که کیفیت  السالم( نشان میادِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّ

 تواند موجب بروز بحران در زندگی انسان و جامعه انسانی شود.  برخورد انسان با پارامترهای زنجیره غذایی می
  15، شماره 1387بهار   نحصو مجله - 3
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مندی هر چه بیشتر انسان فراوری، تولید و مصرف مواد غذایی ارائه شده است که رعایت آنها موجب بهره

 های الهی در بخش تغذیه خواهد بود.از نعمت

های غذای طیب بر اساس آیات قرآن مجید در فاز مقدماتی طرح طراحی برند غذایی طیب، شاخص

های عمومی نان طیب نیز نگارش یافت؛ تحقیق مزبور و بر اساس آن استاندارد ویژگیاستخراج شدند  

 نشان داد که؛ 

لذیذ و دلچسب بودن، پاکی و پاکیزگی، سالم بودن، مطلوب بودن، مطابق با طبع )یا مالئم با نفس(  

ید و اثربخش بودن، دارای بیشترین ارزش غذایی بودن و برخورداری از آثار سازنده جسمی و روحی )مف

 باشد.  های یک غذای با استاندارد قرآنی )استاندارد طیب( میبودن غذا( ویژگی

ویژگی در این  استخراج شدند.  قرآن مجید  در  آن  کاربردهای  و  واژه طیب  لغوی  تحلیل  اساس  بر  ها 

ب، های کمّی استاندارد طیبینی شده است که عالوه بر تدوین شاخصهای بعدی این تحقیق، پیشگام

سازی شود تا آثار گیری آنها نیز طراحی و در طول یک زنجیره آزمایشی تولید نان پیادههای اندازهروش

و نتایج آن به روش علمی مورد ارزیابی قرار گیرد. در کنار عملیات بازمهندسی فرایندهای زنجیره تولید 

می غذای طیب نیز کار  تا مصرف غذای طیب تالش خواهد شد تا در سطح طراحی و تولید مدل مفهو 

منسجمی صورت پذیرد که بخش اول آن تبیین چکیده نگرش اسالم به زنجیره تولید تا مصرف مواد  

باشد به این جهت این تحقیق یکی از اضالع اصلی نگرش اسالم به سبک زندگی است که غذایی می

 ی باشد. سازی دینتواند گام مؤثری در راستای تمدن تبیین و بازمهندسی عملی آن می 

ترین آنها با موضوع البته تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است که تحلیل مهمترین و مرتبط

 ارائه خواهد فهرست برخی از آثار مرتبط نیز در پایان تحقیق ارائه خواهد شد.  3این تحقیق در فصل 

 مبانی تحقیق 

شود.  )برگرفته از نگرش توحیدی( پیگیری میای به هستی  این تحقیق بر اساس پاردایم نگرش شبکه

های رایج در سایر علوم  باشد و در برابر پارادایمای یک چارچوب فکری متخذ از دین میپارادایم شبکه

ای از عناصر است که با یکدیگر در ارتباط هستند و برای تحقق یک هدف واحد  قرار دارد. شبکه مجموعه

گذارد؛ در این غییر یک جزء بر دیگر اجزاء و بر کلّ مجموعه، اثر می، ت1اند. در فضای شبکه در تالش

-ای به عنوان رقیب پارادایمیک از عناصر، اثر مستقل و جدا از مجموعه ندارند. پارادایم شبکهرویکرد هیچ

انسانی هستند  رایج در علوم  پارادایم  انتقادی که سه  پارادایم  و  پارادایم تفسیری  پوزیتیویستی،  های 

ی علم، هر کدام از این سه پارادایم، هشت مؤلفه دارد؛ بر این اساس جدولی  عریف شده است. در فلسفهت

طراحی شد که چهار ستون دارد که در سه ستون آن سه پارادایم غربی و در یک ستون هم پارادایم  
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با هم مشبکه پارادایم  این چهار  پایه و کلیدی در  دارد و در هر سطر مفاهیم  قرار  اند.  قایسه شدهای 

 شود. قسمتی از جدول در تصویر زیر مشاهده می

 ای با همهای غربی( و شبکهمقایسه عناصر اصلی رایج در حوزه علوم انسانی )پارادایم 1-1جدول 

عناصر   ردیف 

 پارادیم

 ای شبکه انتقادی  تفسیرگرایی  اثبات گرایی 

انجام   1 دلیل 

 تحقیق

قوانین  کشف 

در  و  طبیعی 

امکان نتیجه  

و پیش بینی 

 ها کنترل پدیده

توصیف  و  فهم 

اجتماعی  کنش 

 معنادار

افسانه قادر محو  و  ها 

ایجاد  به  مردم  ساختن 

در   رادیکال  تغییرات 

 جامعه

در   مثبت  تغییر  ایجاد 

انسان جمعی  ها زندگی 

قوانین   کشف  بواسطه 

حاکم بر طبیعت انسان و  

 اجتماع تاریخ 

ماهیت   2

واقعیت 

 اجتماعی

ال با  گوهای نظم 

پیش  از  ثابت 

قابل  که  موجود 

 اندکشف

سیال  تعریف های 

که  موقعیت 

تعامل  محصول 

 ها هستند انسان

بسط و تضاد  یافته 

توسط  هدایت شده 

بنیادین   ساختارهای 

 پنهان 

تعریف سیال موقعیت که  

ها و محصول تعامل انسان

ساختارهای بنیادین قابل  

 کشف هستند 

ماهیت   3

 انسان

منفعت  افراد 

عقالنی  و  طلب 

نیروهای  که 

آنها  به  بیرونی 

 دهند شکل می

موجودات  

اجتماعی که معنا 

کرده   ایجاد  را 

از  فهمی  پیوسته 

 دنیای خود دارند

انطباق   و  خالق  مردم 

قابلیت   دارای  پذیر 

با فریب و   ناشناخته که 

 اند استثمار به دام افتاده

که   اجتماعی  موجود 

دنیای  از  فهمی  پیوسته 

قد و  دارد  تغییر خود  رت 

آنرا در زمینه ساختارهای 

 غیر قابل تغییر دارد 

شعور   4 نقش 

 عامیانه 

از  متمایز  کامال 

دارای  و  علم 

از  کمتر  اعتبار 

 آن 

های نظریه

روزمره   قدرتمند 

عادی  مردم  که 

-آنها را به کار می 

 برند 

که   نادرستی  باورهای 

قدرت و شرایط عینی را  

 سازند پنهان می

معادالت و  عرف که دارای  

دقیق  ولی  نهفته  قوانین 

 است

چیستی   5

 نظریه

نظامی منطقی و 

متشکل  قیاسی 

تعریف ها، از 

و اگزیوم ها 

هم  به  قوانین 

 پیوسته 

اینکه  توصیف 

نظام معنایی گروه  

ایجاد  چگونه 

می  تداوم  -شده، 

 یابد. 

نقدی که شرایط درست 

می آشکار  راه  را  کند، 

رسیدن به جهان درست 

 دهدنشان میرا به مردم  

قیاسی   و  منطقی  نظامی 

تعریف از  ها،  متشکل 

ها و قوانین به هم  آگزیوم

مورد  در  چه  پیوسته 

مورد  در  چه  پدیده 

 ارتباطات آن 

اثباتی دارد؛ معموال سایر پارادایمپارادایم شبکه نقادانه دارند؛ در  ای یک رویکرد  ها رویکردی سلبی و 

های وجودی یک پدیده مورد توجه قرار یابی به بهترین نتیجه، تمامی الیهدستای برای  پارادایم شبکه

گیرد. به عنوان مثال بُعد طبع )ماده ظاهر( با روش تجربی، بُعد خیال و مثال )درون، حس، ادراک(  می
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 . تحلیل، 1گیردمعرفتی و بُعد عقل )مبدأهای وجودی( با روش فلسفی مورد بررسی قرار می- با روش علمی

تفسیر یا تبیین نهایی در این پارادایم از طریق ایجاد برآیند بین سطوح ادراکات ذکر شده )عقلی، خیالی  

های ادراکی فوق در یک امتداد قرار شود که تمام الیهگیرد و این امر زمانی واقع میو تجربی( صورت می

 گیرند.

  

 
های تمدنی، تالیف، سید مصطفی حسنی، محمد ها و عرصهای، در زیرساخترک، مقاله کارکرد مبانی پارادایم شبکه   -1

 1395حسین گلکار، سعید احمدی ثانی، پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، 
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 زنجیره غذایی در آیات و رویات  

دهد که برای تمامی مراحل تولید تا مصرف یک ماده غذایی راهبردها شان میهای اسالمی ن بررسی گزاره

دهد که در نگرش اسالم عوامل مؤثر  یا راهکارهایی ارائه شده است. تأمل در ماهیت این تدابیر نشان می

انسانی و  بلکه عوامل  بر کیفیت یک محصول غذایی صرفا مادی نیستند )مانند دما، رطوبت و زمان( 

یا تفکر افراد  م در آن اثر میمعنوی ه گذارند )مانند کیفیت توجه انسان در هنگام کار، نوع احساس 

توانند پرده از یک فرضیه عمیق معرفتی بردارند؛ و آن این است که ها میدرگیر با موضوع(. این گزاره

د تا مصرف غذا یک موجود زنده و دارای یک شخصیت واحد است و هر عملیاتی که در طول زنجیره تولی

گذارد )اثر هر فرایند بر روی ماده غذایی به نحوی ثبت پذیرد بر کیفیت آن اثر میبر روی آن انجام می

اثبات میو ضبط می در صورت  فرضیه  این  استانداردهای گردد(،  بازمهندسی  و  بازنگری  مبنای  تواند 

تر مبدل نماید؛ بر اساس این غذایی باشد و نگاه مکانیکی و مادی به مواد غذایی را به نگرشی عمیق

طور که بیان شد فرایندهای غذایی باید با توجه به زنده بودن و دارای شخصیت واحد بودن نگرش همان

های اسالمی مرتبط با مراحل مختلف  سازی شوند. در این قسمت گزارهماده غذایی بازطراحی و پیاده

گیرند؛ تالش خواهد شد در تدوین بررسی قرار می  زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی )بویژه نان( مورد

 گیری از دو نگرش کلیدی زیر استفاده شود: و نتیجه

افزایی آثار آنها بر کیفیت  فرایندی )توجه به مراحل مختلف یک زنجیره و کیفیت هم  نگرش -

 ماده غذایی نهایی( 

ثرگذاری آنها نگرش سیستمی )توجه به سهم عوامل مختلف موجود در کل سیستم وکیفیت ا -

 بر محصول نهایی(.

های مؤثر در زنجیره توانند ارتباط بین مؤلفهای هستند می این دو نگرش که برگرفته از پارادایم شبکه

تولید تا مصرف یک ماده غذایی را به خوبی )در قالب یک مدل منسجم( ترسیم کنند و سهم تأثیر هر  

 عامل را نیز تعیین نمایند.

 های مختلف زنجیره غذاییمراحل و بخش

باشند که در مراحل مختلف زنجیره غذایی شامل تولید، برداشت، فرآوری، نگهداری، توزیع و مصرف می

 مدل تصویری زیر نشان داده شده است: 
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 مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف محصول غذایی 1-2شکل 

هایی صادر شده  مراحل فوق دستورالعملدر آیات و روایات برای کنترل و تضمین کیفیت هر کدام از  

 توان استانداردهای غذایی را طراحی و تولید نمود.  است که با تلفیق آنها می

 اصالع اصلی نگرش دین در بخش های مختلف زنجیره غذایی

های ناظر به هر مرحله از زنجیره تولید تا مصرف یک ماده غذایی به ویژه نان مرور گزاره 1- 2در جدول 

 های راهبرد غذایی اسالم استخراج شده است: ست و نکات راهبردی آنها به عنوان عناصر و مؤلفهشده ا

 خالصه نگرش دین به مراحل مختلف زنجیره غذایی 1-2جدول  

 نکات راهبردی های مرتبطگزاره عنوان مرحله

 (24طَعامِهِ )عبس/ الْإِنْسانُ إِلى 1فَلْیَنْظُرِ  تمامی مراحل

استقرار سیستم تحقیق و توسعه و کنترل  

کیفیت در تمامی مراحل )کنترل، تضمین  

 و ارتقاء مستمر کیفیت مواد غذایی(

 
نَظَر؛ برگرداندن و توجه دادن چشم ظاهر و چشم باطن براى دیدن و ادراک چیزیست. مقصود از این عمل تأمل و   -1

تحقیق در باره آن است و نیز مقصود از دیدن و تأمل بدست آوردن معرفت و شناختى است که بعد از تحقیق حاصل  

اى در آیه: یعنى نگاه کردى امّا اندیشه و تأمل نکرده   -تَنْظُرْ  فلم   نَظَرْتَ  -یعنى اندیشه و تدبر گویند.    -رویة  -شود و آنرامی

إلى   یعنى تأمل و اندیشه کنید که در آسمانها چیست؟... و تقول: نَظَرْتُ  101... یونس، آیه  انْظُرُوا ما ذا فِی السَّماواتِ  قُلِ

 . 154، ص 8کتاب العین، ج   کذا و کذا من نظر العین و نظر القلب. 

تولید

برداشت

فراوری

نگهداری 

توزیع

مصرف
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 نکات راهبردی های مرتبطگزاره عنوان مرحله

 تولید

علیه عَبْدِاللَّهِ  أَبَا  أَنَّ  الْأَکْبَرُ  رُوَِی  الْکِیمِیَاءُ  قَالَ:  السالم 

سرمایه  1الزِّرَاعَةُ  نوع  سودآورترین  گذاری  کشاورزی 

 است. 

 گذاریبرترین حوزه برای سرمایه

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ  

اهلل علیه  السالم قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ صلیأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه

الْمَالِ أَیُّ  زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ   قَالَ الزَّرْعُخَیْرٌ    و آله و سلم 

فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّى حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ  

 لَهُ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ   خَیْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِی غَنَمٍ

لَاةَ وَ یُؤْتِی الزَّکَاةَ قَالَ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَیْرٌ قَالَ  الصَّ

الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَیْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَیْرٍ قَالَ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ  

الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ  خَیْرٌ قَالَ 

ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى نِعْمَ الشَّیْ

أَنْ   إِلَّا  عَاصِفٍ  یَوْمٍ  فِی  الرِّیحُ  بِهِ  اشْتَدَّتْ  شَاهِقٍ  رَأْسِ 

یُخْلِفَ مَکَانَهَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ 

امَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ  خَیْرٌ قَالَ فَسَکَتَ قَالَ فَقَ

الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ   الْإِبِلُ قَالَ فِیهِ  اللَّهِ فَأَیْنَ 

مِنْ   إِلَّا  یَأْتِی خَیْرُهَا  لَا  مُدْبِرَةً  تَرُوحُ  وَ  مُدْبِرَةً  تَغْدُو  الدَّارِ 

 . 2لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِیَاءَ الْفَجَرَةَ  أَمَا إِنَّهَا جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ 

سرمایهاولویت کشاورزی،  های  گذاری؛ 

شرایط  مالحظه  )با  باغداری  و  دامپروری 

 اقلیمی(

تولید )رعایت احکام و   برای  شرایط الاقلی 

 آداب مشاغل(، 

فراوری اولویت و  تولید  استاندارد  و  ها 

محصوالت،   به  کشاورز  پرداخت )رسیدگی 

پرباران،  مراتع  در  گوسفند  پرورش  زکات، 

گاوداری در مراتع طبیعی، کاشتن درختان  

 متناسب با شرایط اقلیمی، پرورش شتر(

)فراوری،   تولید 

 بندی(بسته

بْنِ   مُحَمَّدِ  عَنْ  مُحَمَّدٍ  بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ  یَحْیَى  بْنُ  مُحَمَّدُ 

یَقْطِینٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عِیسَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ  

و آله، صَغِّرُوا  علیه  اهلل  السالم، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی علیه

 . 3رُغْفَانَکُمْ فَإِنَّ مَعَ کُلِّ رَغِیفٍ بَرَکَةً 

های نان موجب افزایش کوچک بودن قرص

 گردد.بهروری می

 

إنّه کان یمشی فی األسواق و  اإلمام علی علیه السالم؛ 

بیده درّة یضرب بها من وجد من مطفّف أو غاشّ فی  

دست، شفافیت صد در صدی  بندی یکبسته

 و نظارت مستمر بازار در معامله، کنترل 

 
 ق. 1407اإلسالمیة(، تهران، چاپ: چهارم،  -کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  -1
ای سودآورترین است؟ حضرت فرمودند: کشاورزی، : چه سرمایهکهو آله سوال شد  علیه    اهللترجمه: از رسول خدا صلی   -  2

 البته در صورتی که به آن رسیدگی شود و مالیات الهی آن پرداخت شود.  

ای سودآورترین است؟ فرمودند: دامداری به شرطی که در مراتع بارانی  سوال شد: در مرتبه بعد از کشاورزی چه سرمایه

 باشد و مالیات الهی آن پرداخت شود. 

 سوال شد: در مرحله بعد از دامداری چه چیز سودآورترین است؟ فرمودند: گاوداری به شرطی که در مراتع به چِرا بروند.  

ک باغ سوال  فرمودند:  چیز؟  چه  بعد  مرحله  در  بهردند:  کم داری  که  شود  کاشته  درختانی  که  در شرطی  و  هستند  آب 

 261، ص: 5سالی نیز محصول دارند. اصول کافی، ج خشک

 303، ص6شود. الکافی، ج برداری از نان بیشتر  های نان را کوچک درست کنید تا بهره ترجمه؛ قرص - 3
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تجارة المسلمین... و یطوف فی األسواق سوقا سوقا... ثمّ 

ردی  من  أظهروا  فقال:  التّمّارین  إلى  ما  أتى  بیعکم  ء 

 .  1تظهرون من جیّده

 توزیع 

عَنْ   سَهْلٍ  بْنُ  بَکْرُ  حَدَّثَنَا  قَالَ  مُحَمَّدٍ  بْنُ  سَعِیدُ  حَدَّثَنَا 

عَنِ   الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  بْنِ  مُوسَى  بْنِ سَعِیدٍ عَنْ  الْغَنِیِّ  عَبْدِ 

عَبَّاسٍ ابْنِ  عَنِ  عَطَاءٍ  عَنْ  جُرَیْحٍ  وَیلٌ    ابْنِ  قَوْلِهِ؛  فِی 

وَ إِذا   -لِلْمُطَفِّفِینَ! الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ

یُخْسِرُونَ  وَزَنُوهُمْ  أَوْ  اشْتَرَوْا    2کالُوهُمْ  إِذَا  کَانُوا  قَالَ   .

رَاجِحٍ بِکَیْلٍ  وَ   -یَسْتَوْفُونَ  الْمِکْیَالَ  یَبْخَسُوا  بَاعُوا  إِذَا  وَ 

 . 3ذَا فِیهِمْ وَ انْتَهَوْا وَ کَانَ هَ  -الْمِیزَانَ

های ممنوعیت کم فروشی، ایجاد زیرساخت

 الزم برای انصاف و شفافیت در معامالت

 فراوری

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطیِّبَات وَ طعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَب حِلٌّ 

کلُوا   النَّاس  یَأَیُّهَا  لهَُُّمْ  حِلٌّ  طعَامُکُمْ  وَ  فى  لَّکمْ  مِمَّا 

لَکُمْ   اأَلرْضِ حَلَالً طیِّباً وَ ال تَتَّبِعُوا خُطوَتِ الشیْطنِ إِنَّهُ 

 168عَدُوٌّ مُّبِینٌ. سوره بقره/

بین استانداردهای  تغذیه، تدوین  المللی 

رعایت استانداردهای مکمل حالل و طیب،  

 جلوگیری از انحراف در زنجیره غذایی 

شده مخلوط با مردار  حرمت فروش مردار و حیوان ذبح  

 . 4و حکم آرد خمیر شده با آب نجس

زنجیره   در  قرمز  خطوط  و  محرمات  نمونه 

 غذایی )استاندارد حالل(

و   توزیع 

 نگهداری 

السالم: فی العهد األشترّی:... ثمّ استوص اإلمام علی علیه

تفقّد   و  خیرا...  بهم  أوص  و  الصّناعات  ذوی  و  بالتّجّار 

أعلم و  بالدک  حواشی  فی  و  بحضرتک  مع    -أمورهم 

أنّ فی کثیر منهم ضیقا فاحشا، و شحّا قبیحا، و  -ذلک

باب  ذلک  و  البیاعات.  فی  تحکّما  و  للمنافع،  احتکارا 

للعامّة، و عیب عل االحتکار، مضرّة  فامنع من  الوالة؛  ى 

بیعا   البیع  لیکن  و  منه،  منع  »ص«  اللَّه  رسول  فإنّ 

سمحا، بموازین عدل و أسعار ال تجحف بالفریقین من  

بازرگانان از طرف حاکمیت،   تکریم تجار و 

درفرهنگ مطلوب   سازی  تجارت  زمینه 

جریان  تسهیل  احتکار،  )ممنوعیت  اسالم 

سازی  خرید و فروش، توسعه انصاف(، بهینه

 سیستم قضایی 

 
کرد یا در معامالت  اى داشت و هر کس را که کم فروشى مىرفت، به دست خود تازیانهارها راه مى امیرمؤمنان در باز  -  1

کرد... سپس به بازار خرما کرد... به همه بازارها یک به یک سرکشی می ورزید، با آن تازیانه تنبیه مى مردم خیانت مى 

کنید، بد آنرا نیز عرضه کنید. دعائم االسالم. مى  گفت: به همان گونه که جنس خوب خود را عرضهآمد و مىفروشان مى

 538/ ص2ج
 3- 1المطففین/  - 2
 410؛ ص 2القمی؛ ج تفسیر - 3
  12/ باب  373/  22منابع فقه شیعه؛ ترجمه جامع أحادیث الشیعة؛ / ج  -4
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البایع و المبتاع، فمن قارف حکرة بعد نهیک إیّاه فنکّل  

 .  1به و عاقبه فی غیر إسراف

 تمامی مراحل

ثُمَّ انْظُرْ فِی أُمُورِ عُمَّالِکَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ ]اخْتِیَاراً[ اخْتِبَاراً وَ 

فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً  

أَهْلِ   مِنْ  الْحَیَاءِ  وَ  التَّجْرِبَةِ  أَهْلَ  مِنْهُمْ  تَوَخَّ  وَ  الْخِیَانَةِ 

فَإِنَّهُمْ   الْمُتَقَدِّمَةِ  الْإِسْلَامِ  فِی  الْقَدَمِ  وَ  الصَّالِحَةِ  الْبُیُوتَاتِ 

أَقَلُّ فِی الْمَطَامِعِ ]إِشْرَافاً[   أَکْرَمُ أَخْلَاقاً وَ أَصَحُّ أَعْرَاضاً وَ

  2إِشْرَاقاً وَ أَبْلَغُ فِی عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَراً

دقیق،   )گزینش  مدیریت  استانداردهای 

ارزیابی عملکرد، انتخاب بر اساس معیارهای 

اصالت   حیاء،  و  کارآمدی  تخصصی، 

و  ورع  اسالمی،  نظام  به  اعتقاد  خانوادگی، 

 نگری آینده

 یفراور

لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ   مُوسى   وَ إِذِ اسْتَسْقى 

فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ  

 کُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ ال تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدینَ 

 ( 60)بقره/

قناعت، جلوگیری از تخریب محیط زیست  

 و منابع طبیعی )صنایع سبز(  

استاندارد  .  3ضوابط مربوط به ذبح شرعی حیوانات حالل گوشت توحیدی،  نگرش  کلیدی  نقش 

 فرایندی

 ضوابط مربوط به تطهیر و استبراء در فرایند ذبح
)بخش   مصرف  و  فراوری  تولید،  استاندارد 

 بهداشت، طهارت و تمیزی( 
 کلیه مراحل

  . الطَّیبَاتُ...  لَکُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَهُمْ  أُحِلَّ  مَاذَا  یسْأَلُونَکَ 

 (4)المائدة/

 
بازرگانان و اهل کسب و صنعتگران بپذیر، و . سفارش مرا در باره   . السالم: در عهدنامه اشترى: .على علیه امامترجمه:  -1

خود نیز در باره آنان به نیکى سفارش کن... و امور آنان را )چه در شهر تو باشند و چه در شهرهای دیگر( مورد توجّه و 

و   رسیدگى قرار بده! و با این وصف، بدان که در میان کاسبان و بازرگانان بسیار کسانند که معاملتى بد دارند، بخیلند

دارند و اینها همه باعث زیان همگان است و عیب بر والیان. پس از احتکار کنند، و در داد و ستد اجحاف روا مىاحتکار مى

جلوگیرى کن، که رسول خدا »ص« از آن منع فرمود و باید که خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام  

و نه به زیان خریدار. و آن کس که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر    هایى نه به زیان فروشنده گیرد، و با نرخ 

 . 112 -110/ 3؛ عبده  1019 -1017ده تا مایه عبرت دیگران گردد، و در کیفر دادن زیاده روى مکن. نهج البالغه، / 
و خود    گیر، از راه هوا و هوس : سپس در امور کارگزاران حکومتت دقت کن و آنان را پس از آزمایش به کار  ترجمه  -2

هاى ستم و خیانت است. از عمّال حکومت کسانى  رأیى آنان را به کار مگمار، زیرا هوا و هوس و خود رأیى جامع همه شعبه

تر، ترند، چرا که اخالق آنان کریمانههاى شایسته و در اسالم پیش قدمرا انتخاب کن که اهل تجربه و حیاءاند، و از خانواده

 435ترند. نهج البالغة، للصبحی صالح ؛ صتر، و در ارزیابى عواقب امور دقیقتر، و مردمى کم طمع خانواده ایشان سالم و 
  12/ باب  373/  22ترجمه جامع أحادیث الشیعة / ج -3
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 مصرف 

وَ بَعْدَهُ    الطَّعَامِ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ إِنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ 

 . 2فِی الرِّزْقِ 1شِفَاءٌ فِی الْجَسَدِ وَ یُمْنٌ 

 وضوی قبل و بعد تغذیه )استاندارد مصرف(

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى 

 3الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ 
تندرستی،   در  روزه  راهبردی  اهمیت 

زنجیره  از  اسراف  حذف  مصرف،  استاندارد 

 غذایی
آدَمَ خُذُوا زینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا   یا بَنی 

 /اعراف(  31وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفینَ. )

وَ رَوَى إِبْرَاهِیمُ الْکَرْخِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع  

عَلِیٍّ ع فِی الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ  

یَجِبُ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَعْرِفَهَا، أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرْضٌ وَ أَرْبَعٌ  

وَ  الرِّضَا  وَ  فَالْمَعْرِفَةُ  الْفَرْضُ  تَأْدِیبٌ َأَمَّا  أَرْبَعٌ  وَ  سُنَّةٌ 

السُّ أَمَّا  وَ  الشُّکْرُ  وَ  وَ التَّسْمِیَةُ  الطَّعَامِ  قَبْلَ  فَالْوُضُوءُ  نَّةُ 

الْجُلُوسُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ وَ الْأَکْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَعْقُ  

الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا التَّأْدِیبُ فَالْأَکْلُ مِمَّا یَلِیکَ وَ تَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ 

 4فِی وُجُوهِ النَّاسوَ تَجْوِیدُ الْمَضْغِ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ 

باطنی   و  ظاهری  آداب  مصرف،  استاندارد 

)فرهنگ فرهنگسازی تغذیه  برای  سازی 

آداب   نعمت،  شکر  منعم،  به  توجه 

فرایند   و  غذا خوردن  به  توجه  غذاخوردن، 

 فراوری مواد غذایی و...( 

  

 

  

 
ین است. قاموس یمن: مبارک و با برکت بودن. فیومى در مصباح فرموده: الْیُمْنُ: البرکة عبارت صحاح و قاموس نیز چن  -1

 قرآن 
: اى على طهارت و پاکیزگی دست پیش از خوردن و پس از آن درمان فرمودترجمه: رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله    -2

 درد تن است و برکت و افزایش بهره وری در روزى است.
 183البقرة/ -3
السّالم نقل کرد که آن حضرت حضرت مجتبى علیهالسّالم از  ترجمه؛ ابراهیم کرخى گوید: امام صادق از پدرانش علیهم  -4

فرمود: در سفره دوازده خصلت است که بر هر مسلمان واجب است آنها را بشناسد، چهار خصلت از آن واجب است، و  

چهار سنّت، و چهار ادب، و آن چهار که واجب است شناختن منعم، آن کس که مرحمت فرموده و طلب رضا و خشنودى  

م اللَّه« )در ابتداى آن( و »الحمد للَّه« )در پایان آن( و امّا آن چهار که سنّت است شستن دستها پیش از »بس  او و گفتن

طعام، و روى پاى چپ نشستن سر سفره، و با سه انگشت غذا خوردن، و لیسیدن انگشتان با زبان، و أما آن چهار که ادب 

ک بردارى، و آن را خوب بجوى، و در روى دیگران که سر  است، آنکه از آنچه نزدیک تو است بخورى و لقمه را کوچ

 359، ص؛ 3الفقیه ج؛ الیحضرهمن اند کمتر بنگرى. سفره 
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 های اصلی نگرش کلی دین به زنجیره غذایی مؤلفه

اصلی نگرش اسالم به زنجیره غذایی با توجه به نکات راهبردی استخراج شده از آیات و روایات   عاضال

 باشند.  به شرح زیر می . . جدول . .

های تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت در تمامی مراحل زنجیره تولید  ضرورت استقرار سیستم -

 ت مواد غذایی( تا مصرف محصوالت غذایی )کنترل، تضمین و ارتقاء مستمر کیفی

گذاری؛ کشاورزی، پرورش گوسفند، پرورش گاو و باغداری )با مالحظه  های سرمایهتعیین اولویت -

 شرایط اقلیمی(

به  اولویت - کشاورز  رسیدگی  مشاغل،  آداب  و  احکام  رعایت  )مانند  فراوری  و  تولید  آداب  و  ها 

در مراتع طبیعی، کاشتن  محصوالت، پرداخت زکات، پرورش گوسفند در مراتع پرباران، گاوداری  

 درختان متناسب با شرایط اقلیمی، پرورش شتر( = استاندارد تولید و فراوری

 بندی، شفافیت صد در صدی در معامله، کنترل و نظارت مستمر بازاراستانداردسازی بسته -

کم - زیرساختممنوعیت  ایجاد  معامالت  فروشی،  در  شفافیت  و  انصاف  ارتقای  برای  الزم  های 

 های تغذیه و مسائل اجتماعی( تنگاتنگ مؤلفه )ارتباط

المللی تغذیه، رعایت استانداردهای مکمل حالل و طیب، جلوگیری از تدوین استانداردهای بین -

 انحراف در زنجیره غذایی 

 تأکید بر ترک محرمات و خطوط قرمز در زنجیره غذایی )استاندارد حالل( -

اسالم  فرهنگ - تجارت مطلوب  زمینه  در  احتکار، تسهیل سازی  در مصرف، ممنوعیت  )قناعت 

 سازی سیستم قضایی جریان خرید و فروش، توسعه انصاف(، بهینه

استانداردهای مدیریت )گزینش دقیق، ارزیابی عملکرد، انتخاب بر اساس معیارهای تخصصی   -

نگر،  ، کارآمدی و حیاء، اصالت خانوادگی، اعتقاد به نظام اسالمی، اهل ورع و آیندهدر هر حوزه

 تکریم تجار و بازرگانان از طرف حاکمیت

 جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی )صنایع سبز(  -

 نقش کلیدی نگرش توحیدی در استاندارد فرایندی غذایی -

 استاندارد تولید، فراوری و مصرف )بخش بهداشت، طهارت و تمیزی( -

 حذف اسراف از زنجیره غذایی -
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بل و بعد از تغذیه، اهمیت راهبردی روزه در تندرستی، آداب آداب و احکام مصرف )وضوی ق -

مانند فرهنگ  تغذیه  باطنی  و  نعمت، خوب جویدن، ظاهری  به منعم، شکر  برای توجه  سازی 

 خوردن با آرامش، توجه به غذا خوردن و فرایند فراوری مواد غذایی و... .( 

بر کیفیت مواد غذا - اثرگذار عوامل مادی و معنوی مرتبط  بر وجود  نقش  آنها  اثرگذاری  و  یی 

 انسان 

اثرگذاری شرایط روحی و روانی انسان بر تغذیه )هضم غذا در میدان جسم و روح( = ضرورت   -

 تدوین استاندارد فرایند مشتمل بر عوامل اثرگذار مادی و معنوی 
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 رویکردهای اصلی در نگرش اسالم به زنجیره غذایی  

باره اسالم رهنمود مهمترین و نخستین - آنچه است این غذاییِ، موادّ در   مصرف  انسان که 

 حقوق به تجاوز و نامشروع راه از که باشد. غذایی شده تهیّه مشروع )حالل(، راه از باید  کند،می

 تردید بی امّا  باشد؛ نداشته ضرر  جسم، سالمت برای است  ممکن  چند هر تهیّه گردد، دیگران

 .است زیانبار روان، سالمت برای

 را غذاهایی نباید انسان طیّبات باشد،از   باید انسان  دومین رهنمود اسالم این است که غذای  -

 هر مصرف کند، دانسته ممنوع را آن خوردن اسالم، یا دارد، نفرت آن از توده مردم، طبع که

 گوشت  حرام  حیوانات گوشت یا مردار گوشت  مانند: .نباشد دیگران حقوق به تجاوز  که چند 

 برای غذایی، است باشد؛ ممکن زیانبار نباید  است، کننده مصرف که کسی برای همچنین غذا  -

 .باشد زیانبار است، بیمار دلیل آنکه به دیگری، امّا برای باشد؛ مفید نفر یک

 غذایی است باشد؛ ممکن داشته مَفسده نباید  جامعه یا و انسان جان  برای عالوه بر اینها غذا -

 جامعه  یا و  جان  برای  آن، مصرف  چگونگیِ لیکن  نباشد، هم زیانبار جسم  برای و باشد حالل 

 که سفرهای از خوردن یا غذا نقره، و طال ظروف در خوردن غذا مانند: باشد  داشته  مفسده

 شده  شناخته ممنوع اسالم،  در نیز غذاها اینگونه خوردن  دارد. قرار  آن در الکلی مشروبات

 .1است 

در   - آنها  کاربرد  غذایی،  مواد  به  اسالم  رویکردهای  مهمترین  از  دیگر  و  یکی  سالمت  توسعه 

های هاست. بر این اساس بخش قابل توجهی از نسخهها، و درمان بیماریپیشگیری از بیماری

های مختلف به استفاده آنها از مواد غذایی و گیاهی اختصاص  درمانی اطباء اسالمی در زمینه

 .  2یافته است

  

 
 باشد. می 62الی  58مطالب این فصل خالصه شده از کتاب دانشنامه احادیث پزشکی صفحات  -1
توان به کتاب چهار جلدی دراسه فی طب الرسول المصطفی اشاره نمود که تماما به تبیین طب  زمینه میدر این    -2

 اسالمی اختصاص  یافته است. 



 

16 

 

 چکیده نگرش اسالم به زنجیره غذایی 

های قبلی این تحقیق نشان داد که در نگرش اسالم به زنجیره غذایی های انجام شده در قسمتبررسی

 اند:  ها در نمودار تصویری زیر نشان دادهها نقش کلیدی دارند؛ این مؤلفهبرخی از مؤلفه

 

 های کلیدی نگرش اسالم به زنجیره غذایی مؤلفه 1-4شکل 

غذا و زنجیره غذایی است، برخی از جنس تدابیر، دهنده زاویه دید اسالم به  های فوق نشانبرخی از مؤلفه

برنامهسیاست این اساس الزم است مدلی ها و  بر  نتایج هستند  آثار و  از سنخ  نیز  ها هستند و برخی 

های فوق در آن به صورت منظم و منطقی در قالب یک فرایند یا یک طراحی شود که مجموعه مؤلفه

های مزبور به در جایگاه مناسب خود قرار گیرند. ترکیب مؤلفه  سیستم به نظم درآیند و هر کدام از آنها

 تواند مدل زیر تولید نماید: صورت یک سیستم و فرایند مفهومی می

حالل بودن
اثرگذاری بر عملکرد و 
اخالق انسان 

اولویت 
سرمایه 
گذاری

طیب بودن
اثرگذاری بر امنیت 
اقتصادی و اجتماعی

اثرگذاری بر 
جسم و روح

خواص 
پیشگیرانه و 

درمانی 

اثرگذاری بر سعادت 
دنیایی و اخروی

اثرگذاری 
ژنتیکی 

اثرپذیری از 
عوامل مادی 

و معنوی

اهمیت 
مرحله 
تغذیه 

رویکرد 
فرهنگ سازانه
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 های آن چکیده نگرش اسالم به زنجیره غذایی و مؤلفه 2-4شکل 

-اتی میکننده خالصه نگرش اسالم در زمینه زنجیره غذایی در سطح عملیعبارات کلیدی زیر توصیف

 باشند: 

های متنوعی  خدای متعال در محصوالت غذایی ظرفیت  فرضیه اصلی نگرش اسالم به زنجیره غذایی:

کننده  قرار داده است )تأمین انرژی الزم برای حرکت و فعالیت بدن، رشد، آثار سازنده پیشگیرانه، درمان

 ساز است. شود و انسانانسان هضم می جسم و روان(، غذا یک موجود زنده است و در میدان جسم و روح  

فعال  از محصوالت    های موجود در محصوالت غذایی:سازی ظرفیتراهکار  بهینه  استفاده  برای 

های تأثیرگذار بر حفظ و ارتقای کیفیت آن در قالب یک استاندارد  غذایی الزم است مجموعه دستورالعمل

ه غذایی به صورت یک الزام همه جانبه )فنی و فرایندی )از تولید تا مصرف( تدوین و در طول زنجیر

مهندسی، قانونی و فرهنگی( استقرار یابد. این استاندارد فرایندی همه عوامل مؤثر بر کیفیت محصول  

نماید که کیفیت آن در باالترین سطح ممکن غذایی )شامل عوامل مادی و معنوی( را به نحوی تنظیم می

 کننده انتقال یابد.  فحفظ شود و اثرات سازنده آن به مصر

انسانی و طبیعی، توسعه اخالق و فرهنگ سازی، توسعه فناوریفرهنگ های سازگار به محیط زیست 

های تخصصی برای تولید و فراوری محصوالتی با کیفیتی نزدیک دینی و تقویت نگرش توحیدی و مهارت

 به محصوالت طبیعی و نورس

اولویت سرمایه گذاری در کشاورزی و 
دامداری، تکریم مواد غذایی، استاندارد 

تنظیم کننده عوامل مادی و )فرایندی 
( معنوی مرتبط

+  فرهنگ سازی+ سیاست گذاری)
(استانداردسازی

تولید دانش و فرهنگ 
تولید + توحیدی غذایی

+  غذای حالل و  طیب 
ارتقای امنیت جامعه

محصوالت غذایی با خواص برتر، کمک به
امنیت اجتماعی و اقتصادی پایدار 

ی، ژنتیک(+ جسمی و روانی)درمانی+غذایی)
(هاثرگذار بر عملکرد و اخالق مصرف کنند
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بینی شده است. در فرایندی فوق در قالب استاندارد حالل پیشبرخی از الزامات ذکر شده در استاندارد  

های مرتبط با تغذیه های شرعی دین در حوزهواقع استاندارد حالل به منزله استقرار احکام و دستورالعمل 

باشد ولی بخش قابل توجهی از الزامات مبتنی بر نگرش اسالم به زنجیره غذایی الزم است در قالب می

 ری تدوین و اجرایی گردد. با توجه به آیه شریفه قرآن؛  استاندارد دیگ

)المائدة/ الطَّیبَاتُ...  لَکُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَهُمْ  أُحِلَّ  مَاذَا  می4یسْأَلُونَکَ  سؤال  تو  از  چه (.  کنند 

چیزهایی برای آنها حالل شده است؟ بگو: »آنچه پاکیزه )طیب( است، برای شما حالل  

 گردیده؛ 

شود. با توجه به توضیحاتی که در زمینه گذاری می ا عنوان استاندارد غذای طیب عنواناین استاندارد ب 

معرفی استاندارد حالل و معیارهای حالل بودن ماده غذایی ارائه شد نسبت بین استانداردهای حالل و  

 استاندارد طیب در مدل تصویری زیر ارائه شده است.  

 
 استاندارد مستخرج از آیات قرآن مجیدنسبت معیارهای حالل و طیب در   3-4شکل

 باشد: های استاندارد طیب به شرح زیر میویژگی

شامل   - و  است  شده  تدوین  غذایی  زنجیره  به  اسالم  نگرش  اساس  بر  طیب  غذای  استاندارد 

بخشدستوالعمل و  حالل(  استاندارد  )مشابه  اسالمی  احکام  از  برگرفته  از  های  برگرفته  های 

 باشد.شناسانه اسالم نسبت به زنجیره غذایی مینظریات معرفتی و هستی 

استاندارد غذای طیب یک استاندارد فرایندی است که کلیه مراحل تولید تا مصرف را شامل   -

 شود؛  می 

مهندسی و فرهنگی مرتبط با زنجیره تولید تا   -محیطی، انسانی، فنی  این استاندارد ابعاد زیست -

 دهد. مصرف مواد غذایی را نیز پوشش می 

طیب بودن
استاندارد غذای اسالمی 

(حالل و طیب)

ارزش برتر 
غذایی

لذیذ و 
دلچسپ 

مطابق طبع

مال

ماده 
غذایی

فرایند

غذای کامل

حالل بودن
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باشد  از میان مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف، مصرف ماده غذایی اثرگذارترین مرحله می -

های یک ماده غذایی  برداری از ظرفیتتواند بیشترین تأثیر را در بهرهلذا استانداردسازی آن می

 داشته باشد. 

عمومی   هایاستاندارد غذای طیب برای محصوالت مختلف به صورت مجزا در دو سطح ویژگی -

 شود. گیری تدوین می های اندازهو روش

حالل بودن غذا به معنای انطباق داشتن آن با کلیه استانداردها و ضوابط شرعی و قانونی دین   -

ها و امتیازات اخالقی و فرهنگی مندی از شایستگییعنی احکام فقه و طیب بودن به معنای بهره 

راهبردی،دین می این 1392باشد )سایت مؤسسه مطالعات  تفاوت غذای حالل و طیب در   .)

دستورالعمل تبدیل  حاصل  حالل  غذای  که  و  است  محصول  به  دین  عملی  احکام  یا  ها 

تری از آن قرار دارد و عالوه بر رعایت استانداردهای غذایی است ولی غذای طیب در سطح کیفی

 باشند.  یشرایط غذای حالل استانداردهای آن برگرفته از مبانی معرفتی دینی نیز م

های آن استخراج شدند که یکی از آنها مطابقت با فطرت انسان و طبیعت با تحلیل واژه طیب شاخص

 اند: های اصلی غذای طیب ارائه شدهشاخص زیرباشد. در جدول می
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 1های غذای حالل و طیب شاخص 1-4جدول 

 توصیف شاخص شاخص  ردیف 

 لذیذ و دلچسب بودن   1

در   بودن  از آن لذت میخوشمزه   انسان  رعایت برد  نتیجه  )نتیجه 

 شرایط بهینه تولید، نگهداری، فراوری و تغذیه(. 

 برند. زیبایی؛ سایر حواس ظاهری از آن لذت می

 پاکی و پاکیزگی 2
 تمیزی؛ هیچ گونه کثیفی ظاهری ندارد )بهداشت ظاهری(

 پاکی؛ از هر گونه نجاست عاری است )بهداشت باطنی(

 های مضر )غذاهای ارگانیک(.عاری بودن از فرایندها، سموم و افزودنی  سالم بودن  3

 حالل بودن    4

؛ تهیه، فراوری و مصرف(غذایی )  چرخهرعایت ضوابط شرعی در طول  

)معیارها اصلی غذای  برند غذایی حالل در همین چارچوب قرار دارد  

 حالل( 

5 

و   با  مطلوبیت  مطابق 

بودن، با   طبع  مالئم 

 نفس بودن  

 مطلوب و مالئم بودن برای نفس، )سهولت در هضم و جذب(

بنابراین  بودن؛  ناب  و  بکر  طبیعت،  و  فطرت  با  هماهنگی  اصالت، 

می تولید  ژنتیکی  تغییرات  طریق  از  که  ابهام غذاهایی  دچار  شوند 

 هستند! 

6 
ارزش  بیشترین  دارای 

 غذایی 

 انسان داردکاملترین ارزش غذایی را برای 

 باعث حرکت و رشد جسمی و روانی می شود. 

7 

سازنده   آثار  دارای 

)مفید  جسمی و روحی  

 و اثربخش بودن(

 های بدن را دارد.رسانی به بافتکمترین آسیب

 مفید بودن؛ مؤثر بودن در صحت و سالمت بدن است. 

از   برخورداری  است،  روحی  و  جسمی  سازنده  اثر  شناسنامه دارای 

 در همین چارچوب هستند.  2علمی منفعت؛ غذاهای فراسودمند

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

 شود.موجب رشد، لطافت و صفای روحی می 

عنوان اولین های عمومی به  ویژگی  -در فازهای بعدی طرح گزارش مراحل تدوین استاندارد نان طیب  

محصول در این زمینه ارائه خواهد شد. در حال حاضر مراحل ثبت این استاندارد در سامانه استانداردهای 

 شود. های فنی مراحل تایید آن نیز پیگیری میملی انجام شده است و بعد از برگزاری کمیته
 

 
 گزارش فاز مقدماتی طراحی برند غذایی طیب،   - 1
2Functional foods  
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  1393تبریزیان، عباس، دراسه فی طب الرسول المصطفی، دوره چهار جلدی، نشر سنبله، چاپ سوم،   .8

 1409خلیل ابن احمد، کتاب العین، گردآورنده، آل عصفور، محسن، ناشر دارالهجره، قم ایران،  .9

کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، دارالکتب االسالمیه، چاپ سوم،  .10

 ق،  1388

فیضی، آصف بن علی اصغر، دعائم االسالم وذکر الحالل والحرام والقضایا واالحکام عن اهل بیت   .11

 ق. 1389رسول اهلل علیه وعلیهم افضل السالم، مصر، دارالمعارف، 

 1363م، تفسیر القمی؛ ناشر دارالکتاب، قم، قمی، علی ابن ابراهی .12

 1376البالغه، مترجم، فقیهی علی اصغر، نشر صبا، تهران، عبده، محمد، نهج .13

الحکمه همراه با ترجمه فارسی، ویرایش سوم، قم دارالحدیث  شهری، محمد محمدی، میزانری .14

1377 

گزارش پژوهشی مطالعات  زمانی، حسین، واسطی عبدالحمید، فیضی، جواد و ناجی طبسی، سارا،   .15

 1395طراحی برند غذایی طیب، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 

های جلوگیری از آن؛ دانشگاه علوم پزشکی  زمردی، شهین و سکینه، بررسی علل ضایعات نان و راه  .16

 80اسفند  32غربی؛ نشریه کشاورزی و صنعت شماره آذربایجان ارومیه و مرکز تحقیقات کشاورزی

آرد و نان و روشهای جلوگیری آن؛  امانی محمد باقر مسوول کنترل کیفیت کارخانه آرد شیراز؛   .17

 218نشریه کشاورز شماره

یف، سید مصطفی حسنی، های تمدنی، تالها و عرصه ای، در زیرساختکارکرد مبانی پارادایم شبکه .18

 1395محمد حسین گلکار، سعید احمدی ثانی، پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، 
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های جلوگیری از آن؛ ماهنامه  انوشه، محمد، کارشناس علوم و صنایع غذایی، علل ضایعات نان و راه .19

 35خورنوش شماره

 1380مرداد  31 صفاخو علیرضا، ضایعات نان را دریابید؛ ابرار اقتصادی .20

لطمه می .21 آن  فقدان  از  بیش  امریکا  با  رابطه  از  ایران  )گفتگوی میرشکاکلی سید حسین،  بیند؛ 

 81/ 3/4خبرنگار ویژه روزنامه رسالت( با رمزی کالرک دادستان کل اسبق امریکا؛ روزنامه رسالت

عاتی شبکه سلطانی علی محمد، نان و تکنولوژی )مشکل نان در کشور ما چیست؟(؛ پایگاه اطال .22

ایران  تکنولوژی  تکنولوژی   ITAN تحلیلگران  تحلیلگری  و  راهبردی  مطالعات  دفتر   -)مرکز 

؛ تاریخ اخذ  http://itanetwork.orgآوری ریاست جمهوری(؛ به نشانی اینترنتیهای فنهمکاری

 3/1382/ 1اطالعات

  ایران؛ به نشانی اینترنتی: رسانی کشاورزیبکة اطالعخبر مندرج در پایگاه اطالعاتی ش .23
www.iranagrin.com/SabaNews/bottomfram/news81.12.11/news1.htm 

اطالعاتی پایگاه  از  مطلب  اخذ  و3/1382/ 1تاریخ  شده    ؛  نقل  ایرنا  از  که  خبر  اصل  تاریخ 

 باشد. می 11/12/1381است
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