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 مقدمه  

 است. عنوان نماد کیفیت مطرح شده  در قرآن مجید به  "طیب"کلیدواژه   •

 ترین زندگی.  یعنی باکیفیت  "حیات طیبه"سطح،   در باالترین •

 شده است. کار گرفته  کیفی برای سایر موضوعات بهعنوان صفت  در سطوح دیگر، این کلیدواژه، به  •

  و با استتفاده   کیفی زندگی در نظر گرفته  عنوان نماد استتانداردهایبا استتناد به ظرفیت وستیا این کلیدواژه، آن را به •

و خدمات  بندی محصتتتوالت  کیفیت و رتبه  های الزم برای ارزیابیای از استتتتانداردها و زیرستتتاختاز آن، مجموعه

 شده است.   طراحی

 طیب  اول: معناشناسی واژهفصل

 طیب: بررسی ظرفیت معنایی واژه  

 طیب:  عرفی واژه مرور معانی    -1

 و هر شئ حالل  خوب بودن و نیکو بودن، رین هر چیزیبرت  ،ترین هر چیزیبافضیلت،  شدنپاک  ،  لذیذ شدن 

 های متضاد، کلمات متشابه و دارای اشتراک معنایی و کلمات مترادف.  به واژه توجه  -2 

 متضاد واژه طیب: کلمه خبیث است یعنی آنچه که داری کثیفی و پلیدی است و آنچه که مطلوب نفس انسان نیست. 

 عطر    ،منبسط  ،حالل،  لذیذ،  خیر،  های متشابه طیب: حَسنواژه

 مترادف واژه طیب: طهارت  

 کاربردهای واژه طیب:    -3 

ستخن  ،هانفس انستان،  شتهر پیامبر یا مدینه،  اکل و نکاح  ،زمین،  نوازیمهمان، بوی خوش،  ها )طعام و شتراب(برای خوراکی

 و کالم  

 .  کُلُوا مِنْ طَیِِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانُوا أَنُْفسَهُمْ یَظْلِمُونَ سوره بقره: 57آیه   

 . ا فیهِ َفیَحِلَِّ عَلَیْکُمْ غَضَبی وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبی َفَقدْ هَوىتَطْغَوْ  کُلُوا مِنْ طَیِِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ السوره طه:  81آیه   

 .   یا أَیُِّهَا الرُِّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَِّیِِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِِّی بِما تَعْمَلُونَ عَلیمسوره مؤمنون:  5آیه 

  کاربردی طیب: موضوعات

 ربوط به بحث غذا است. مبحث م ترین کاربرد در اینبیش -1

   است.   آیات قرآن اشاره شدهبسیاری از به غذای طیب در 



2 

 

  . . .تَتَبَدَِّلُوا الْخَبیثَ بِالطَِّیِِّبِ وَ   وَ آتُوا الْیَتامى أَمْوالَهُمْ وَ السوره نساء:    2آیه ت.  ها و امکانااموال، دارایی  -2

ما کانَ اللَِّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنینَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَِّى یَمیزَ  (: 179عمران آیه کیفی: )ستتتوره آلعنوان یک صتتتفت  به -3

 طیب   طیب، زنانسان طیب، نسل    . . . الْخَبیثَ مِنَ الطَِّیِِّبِ

 طیب و غیره  های طبیعی: نسیم طیب، زمین طیب، مسکن  پدیده -4

  سخن طیب -5

 انسانی طیب ابط  رو -6

 رفتار، گفتار و کردار طیب   -7

 سرزمین طیب   -8

 : انتخاب کلیدواژه طیبنحوه 

ای از استتتانداردهای  دهنده مجموعهاستتالمی که نشتتان  های مختلف زندگیطیب در جنبه  با توجه کاربردهای بستتیار واژه

 عنوان بهترین کلیدواژه استفاده شده است. واژه به زندگی در موضوعات مختلف است، از این  کیفیت

 های مفهومی و اصلی طیب: شاخص

 هر چیزی که انسان با حواس درونی و ظاهری خود از آن لذت ببرد. )ویژگی جنس طیب(   -1

هر چیزی که موجب زیان نیستت و برای انستان ناخوشتایند نبوده و مطابق با طبا انستان باشتد. )ویژگی مفهوم و  -2

 کیفیت طیب(  

 هر چیزی که مطلوب نفس انسان باشد.  -3

 هر چیزی که مخالف پلیدی و کثیفی باشد.   -4

 هر چیزی که پلیدی و کثیفی ظاهری و باطنی نداشته باشد.    -5

 عام واژه طیب:   معنای

 کند.  عام مانند یک چتر مفهومی، تمام کاربردها و مصادیق کلیدواژه طیب را هماهنگ میمعنای   •

هر چیزی که دارای طهارت ظاهری و باطنی استتتت و از پلیدی ظاهری و باطنی دور استتتت و مطابق و مال م با  •

 شود.  نفس انسان است و در نتیجه باعث رشد ظاهری و باطنی برای انسان و جامعه می
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 توضیحات تکمیلی 

 معناهای واژه طیب به همراه مستندات مربوطه 

 مستندات  معنا ردیف 

    طابا و طِیبا و طِیبة و تَطیابا: لذِّ و زکا  الطِّیبة: یطِیب  لذیذ شدن    1

 طِیبا و طابا و طِیبة و تَطیابا: جاد   یطِیب  طاب  پاک شدن   2

 ء: أفضلُهمن کل شی  الطیِّب االستطابة:   ترین هر چیزی  بافضیلت  3

 : خِیاره ء و مَطایبهالشی  أطایب  برترین هر چیزی   4

 خوب بودن و نیکوبودن   5
   : جعله طیِّبا حسناو طیَّبه  و أطابه  طابه 

 و حسن فهو طَیِّب

 حالال، فهو طیِّب هر شیئ حالل   6

 های متضاد، متشابه و مترادف مقایسه واژه طیب با واژه

 مستندات  توضیح  عنوان  ردیف 

 های متضاد واژه  1
خبیث )هر آنچه که دارای کثیفی و پلیدی ظاهری  

 یا باطنی باشد و مطلوب نفس نباشد( 

 و یقابله الخبث 

 : خالف الخبیث الطَّیِّب 

و یقابله الخبث و هو ما یکون فیه قذارة ظاهرا أو  

 باطنا و هو مستکره فی نفسه

2  

کلمات متشابه  

و دارای  

 اشتراک 

حَسَن، خیر، لذیذ، حالل، منبسط، عطر، خمر، شهر  

پیامبر، بهشت، حلی، تنزیه؛ این کلمات، دارای یک  

اشتراک معنایی با کلمه طیب هستند و با توجه به  

می کار  به  آنها  با  که  معانی  کلماتی  دارای  روند، 

 گردند. متفاوتی می

المعنى العیش الطیِّب لهم، و قیل: حسنى لهم،  

 خیر لهم أو  

اللذیذ، الحالل، و المنبسط، و العطر، و الخمر، و  

مدینة الرسول )ص(، و الجنِّه، و الحسن، و  

 الحلی، و الخیر، و غیرها 

 کلمات مترادف   3

طهارت صرفا برای بیان عدم پلیدی به کار  طهارت؛  

رود گرچه برای نفس مطلوبیت داشته باشد یا  می

یب عالوه  برای نفس مطلوبیت نداشته باشد. اما ط

بر بیان عدم پلیدی، داللت بر مطلوبیت شیئ مورد  

 کند.  نظر برای نفس نیز می

و الفرق بینها و بین الطهارة: أنِّ الطهاره یالحظ  

فیها جهة التنزیه و إبعاد القذاره، و ال یالحظ  

: یکون النظر فیه الى  فیها کونها مطلوبه و الطَّیِّبُ 

ء و تمامیِّته فی الشی کونه مطلوبا، و الى صفاء  

 نفسه
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 کاربردهای واژه طیب در منابع لغت

 مستندات  کاربردها  ردیف 

 طعام و شراب   1
 الطعام و الشراب: لذِّ و زکا   طاب 

 طیِّبا  : وجده و أطیَبه  و طیِّبه  َء و استطیَبهالشى  استطاب 

 بالطیب و هو من العطر   تَطَیَّبَ بوی خوش  2

 للضیف: قدِّم طعاما طیِّبا   أطاب مهمان نوازی   3

 طیِّبة: حُرِّة دَمِیثة جیدة التُربة    الطَیِّبة: أرض  زمین   4

 الِاسْتِطَابَةُ: االستنجاء  استنجاء )فرایند تطهیر(  5

 اکل و نکاح  6

 : األکل و النکاح الْأَطْیَبَانِ 

بکالم طیِّب، أو قدِّم طعاما طیِّبا، أو  استطاب: إذا استنجى و أزال األذى، و إذا تکلِّم  

 ولد، بنین طیِّبین، أو تزوِّج حالال

 طَیْبَةُ: مدینة الرسول )ص(  شهر پیامبر  7

 نفس )انسان(   8

 طابت نفسه تطیب: انبسطت و انشرحت

ء بحسبه و بمقتضاه:  فی کلِّ شی  و هذا المعنى یختلف باختالف الموضوعات، فَالطَّیِّبُ 

، و جنِّة  طَیِّبٍ  ، و مکان طَیِّبٍ  ، و زوجة طَیِّبَةٍ، و کالمطَیِّبٍ  ، و عیش الطَّیِّبِ   کالطعام 

 ، و شجرة طَیِّبَةٍ، و صعید طَیِّبٍطَیِّبٍ  ، و را حة طَیِّبَةٍ، و رزقطَیِّبٍ  طَیِّبَةٍ، و نفس

9 

 کالم 
 
 

الرزق هو الحلِّیِّة و المطلوبیِّة و اللِّذة:  فی الصعید هو التنزِّه عن القذارة. و فی    فَالطَّیِّبُ 

و فی الشجر هو اإلثمار و السالمة و االنبساط. و فی الکالم هو التمامیِّة و الصدق و  

اإلفادة. و فی اإلنسان کونه على صراط الحقِّ و برنامج مطلوب إلهىِّ و مرغوبا الیه. و  

 فی کلِّ مورد بما یناسبه  فی الحیاة على عیش معتدل. و فی صراط مستقیم. فَالطَّیِّبُ 
 

 

 ات یو روا ات یآکاربردهای واژه طیب در آیات  

 مفاهیم، مضامین و کاربردها  متن آیات  ردیف 

  لکِنْ  وَ  ظَلَمُونا  ما   وَ  رَزَقْناکُمْ  ما  طَیِّباتِ  مِنْ  کُلُوا   . . .  .1

 57یَظْلِمُونَ؛ بقره آیه    أَنْفُسَهُمْ  کانُوا
 غذای طیب؛  

 

 عَلَیْکُمْ  فَیَحِلَّ فیهِ  تَطْغَوْا   ال  وَ  رَزَقْناکُمْ  ما  طَیِّباتِ  مِنْ  کُلُوا  .2

 81هَوى، طه، آیه    فَقَدْ غَضَبی  عَلَیْهِ  یَحْلِلْ  مَنْ  وَ  غَضَبی

 غذای طیب، غذای مطبوع، لذیذ و پاکیزه 

 های الهی استاندارد طیب، مقررات استفاده بهینه از نعمت

  بِما  إِنِّی  صالِحاً  اعْمَلُوا  وَ  الطَّیِّباتِ  مِنَ  کُلُوا  الرُّسُلُ  أَیُّهَا  یا  .3

 51عَلیمٌ، مؤمنون، آیه    تَعْمَلُونَ

 غذای طیب، غذای مطبوع، پاکیزه، لذیذ

 اهمیت تغذیه سالم

. . . ، بقره،    طَیِّباً  حَالالً  الْأَرْضِ  فِی  مِمَّا  کُلُوا  النَّاسُ  أَیُّهَا  یا  .4

 168آیه  

 پاکیزه غذای طیب؛ غذای خوب و  

 

  اشْکُرُوا  وَ  رَزَقْناکُمْ  ما  طَیِّباتِ  مِنْ  کُلُوا  آمَنُوا  الَّذینَ  أَیُّهَا  یا  .5

 172تَعْبُدُونَ، بقره، آیه    إِیَّاهُ  کُنْتُمْ  إِنْ  لِلَّهِ

 در طراز مومنان غذای طیب؛ غذای  

 غذای طیب؛ مالیم با طبا 

 تکمیل کننده اثر غذای طیب؛ شکر نعمات الهی 
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 مفاهیم، مضامین و کاربردها  متن آیات  ردیف 

 نهایی غذای طیب؛ عبودیت )ماموریت اصلی انسان( اثر  

  أَنْتُمْ  الَّذی  اللَّهَ  اتَّقُوا  وَ  طَیِّباً  حَالالً  اللَّهُ  رَزَقَکُمُ  مِمَّا  کُلُوا  وَ  .6

 88مُؤْمِنُونَ، ما ده، آیه    بِهِ

 طیب؛ مالزم با حالل، دلپذیر 

 حالال طیبا؛ غذای حالل و پاک 

  مِمَّا  وَ  کَسَبْتُمْ  ما  طَیِّباتِ  مِنْ  أَنْفِقُوا  آمَنُوا  الَّذینَ  أَیُّهَا  یا  .7

 267. . . ، بقره آیه    الْأَرْضِ  مِنَ  لَکُمْ  أَخْرَجْنا

 محصول طیب؛ امکانات مرغوب و با کیفیت

 

. . .    وَ  بِالطَّیِّبِ  الْخَبیثَ  تَتَبَدَّلُوا  ال  وَ  أَمْوالَهُمْ  الْیَتامى   آتُوا  وَ  .8

 2، نساء، آیه  

 اموال طیب، متضاد اموال خبیث 

 مال طیب، مال مرغوب، محصول طیب، محصول ارزشمند  

 یَمیزَ حَتَّى  عَلَیْهِ  أَنْتُمْ  ما  عَلى  الْمُؤْمِنینَ  لِیَذَرَ  اللَّهُ  کانَ  ما  .9

 179. . . ، آل عمران آیه    الطَّیِّبِ  مِنَ  الْخَبیثَ

 طیب، انسان مؤمن؛  

 خبیث، انسان کافر و منافق 

  لَکُمْ  طابَ  ما  فَانْکِحُوا  الْیَتامى   فِی  تُقْسِطُوا أاَلَّ  خِفْتُمْ  إِنْ  وَ  .10

 3رُباعَ . . .، نساء آیه    وَ  ثُالثَ  وَ  مَثْنى  النِّساِء  مِنَ

 زن طیب؛ زن پسندیده 

 زن طیب؛ همسر دلپسند 

  ذُرِّیَّةً  لَدُنْکَ  مِنْ  لی  هَبْ  رَبِّ  قالَ  رَبَّهُ  زَکَرِیَّا  دَعا  هُنالِکَ  .11

 38الدُّعاِء، آل عمران، آیه    سَمیاُ  إِنَّکَ  طَیِّبَةً

 ذریه طیبه؛ نسل پاک، صالح و با کیفیت

 نسل طیب، نسل برگزیده و پسندیده 

  فَامْسَحُوا  طَیِّباً  صَعیداً  فَتَیَمَّمُوا  ماًء  تَجِدُوا . . . . فَلَمْ  .12

 43أَیْدیکُمْ . . . ، نساء آیه    وَ  بِوُجُوهِکُمْ

 خاک طیب؛ خاک پاک و تمیز

 

  کَثْرَةُ  أَعْجَبَکَ  لَوْ  وَ  الطَّیِّبُ  وَ  الْخَبیثُ  یَسْتَوِی ال  قُلْ  .13

تُفْلِحُونَ، ما ده؛    لَعَلَّکُمْ  الْأَلْبابِ  أُولِی  یا  اللَّهَ  فَاتَّقُوا  الْخَبیثِ

 100آیه  

 ضرورت ارزیابی کیفیت، استانداردگذاری و تشخیص طیب

 فِی   کُنْتُمْ   إِذا  حَتَّى  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِی  یُسَیِّرُکُمْ  الَّذی  هُوَ  .14

 22. . . ، یونس، آیه    طَیِّبَةٍ  بِریحٍ  بِهِمْ  جَرَیْنَ  وَ  الْفُلْکِ

 نسیم طیب، باد مالیم، مطبوع، دلنواز 

 های طیب پدیده

  ال  خَبُثَ  الَّذی وَ  رَبِّهِ  بِإِذْنِ  نَباتُهُ  یَخْرُجُ  الطَّیِّبُ  الْبَلَدُ  وَ  .15

 58. . . ، اعراف، آیه    نَکِداً  إاِلَّ  یَخْرُجُ

 زمین طیب، زمین مرغوب )مستعد، سرسبز و آباد( 

 سرزمین طیب، سرزمین با برکت و آباد

  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْری  جَنَّاتٍ  الْمُؤْمِناتِ  وَ  الْمُؤْمِنینَ  اللَّهُ  وَعَدَ  .16

. . . ،   عَدْنٍ  جَنَّاتِ  فی  طَیِّبَةً  مَساکِنَ  وَ  فیها  خالِدینَ  الْأَنْهارُ

 72توبه، آیه  

 بخش و دلپذیر مسکن طیب؛ خانه امن، آرامش

 طیب، خانه عالی 

 

  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْری  جَنَّاتٍ  یُدْخِلْکُمْ  وَ  ذُنُوبَکُمْ  لَکُمْ  یغْفِرْ  .17

  الْفَوْزُ  ذلِکَ  عَدْنٍ  جَنَّاتِ  فی  طَیِّبَةً  مَساکِنَ  وَ  الْأَنْهارُ

 12الْعَظیمُ، صف، آیه  

 بخش، امن و دلنشینمسکن طیب، آرامش

 خانه طیب؛ امن و آرامش بخش و دلنشین

 طیب، کامیابی بزرگ 

الْحَمیدِ،    صِراطِ  إِلى  هُدُوا  وَ  الْقَوْلِ  مِنَ  الطَّیِّبِ  إِلَى  هُدُوا  وَ  .18

 24حج، آیه  

 سخن طیب، سخن، پسندیده، اثرگذاری و نافذ 

 طیب، سخن خدای متعال در قرآن  

  الْکَلِمُ  یَصْعَدُ  إِلَیْهِ  جَمیعاً  الْعِزَّةُ  فَلِلَّهِ  الْعِزَّةَ  یُریدُ  کانَ  مَنْ  .19

 10. . . ، فاطر، آیه    یَرْفَعُهُ  الصَّالِحُ  الْعَمَلُ  وَ  الطَّیِّبُ

 سخن طیب، اندیشه طیب، عقیده طیب

 طیب، موافق با عقل، فطرت و مطابق با طبا 

 ، عمل صالح، پاک و خالص طیب

  الطَّیِّباتُ  وَ  لِلْخَبیثاتِ  الْخَبیثُونَ  وَ  لِلْخَبیثینَ  الْخَبیثاتُ  .20

 26. . . ، نور آیه    لِلطَّیِّباتِ  الطَّیِّبُونَ  وَ  لِلطَّیِّبینَ

 روابط انسانی طیب  

 انسان طیب، انسان خوب، آراسته، صالح و مؤمن 

  شِمالٍ  وَ  یَمینٍ  عَنْ  جَنَّتانِ   آیَةٌ  مَسْکَنِهِمْ  فی  لِسَبَإٍ  کانَ  لَقَدْ  .21

غَفُورٌ،    رَبٌّ  وَ  طَیِّبَةٌ  بَلْدَةٌ  لَهُ  اشْکُرُوا  وَ  رَبِّکُمْ  رِزْقِ  مِنْ  کُلُوا

 15سبأ، آیه  

 طیب، دلپذیر، دلنواز، آباد و سرسبز 

 سرزمین طیب، سرزمین آباد 

 سرزمین طیب، سرزمین پسندیده 
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 مفاهیم، مضامین و کاربردها  متن آیات  ردیف 

 طَیِّبَةٍ  کَشَجَرَةٍ  طَیِّبَةً  کَلِمَةً  مَثَالً  اللَّهُ  ضَرَبَ  کَیْفَ  تَرَ  أَلَمْ  .22

 24السَّماِء، ابراهیم، آیه    فِی  فَرْعُها  وَ  ثابِتٌ  أَصْلُها

 درخت طیب، نیکو، پربار، باثبات، سرزنده 

 طیب صفت هر چیز نیکو، پاک، ارزشمند و بابرکت 

 فَلَنُحْیِیَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  هُوَ  وَ  أُنْثى  أَوْ  ذَکَرٍ  مِنْ  صالِحاً  عَمِلَ  مَنْ  .23

یَعْمَلُونَ،    کانُوا  ما  بِأَحْسَنِ  أَجْرَهُمْ  لَنَجْزِیَنَّهُمْ  وَ  طَیِّبَةً  حَیاةً

 97نحل، آیه  

 زندگی طیب، زندگی متعالی، دلپذیر، ایمانی و والیی

 حیات طیب، حیات معنوی، با رشد و تعالی و سالمتی 

 

 

 

کاربردهای هدفمند واژه طیب در آیات مدل تصویری چکیده    

 

 های اصلی معنای واژه طیبشاخص

 مستندات  توضیح  عنوان 

های  شاخص

 مفهومی  

هر آنچه که انسان با حواس ظاهری و درونی  

 برد.  خود از آن لذت می
کل ما خال من األذَى و    -کل ما تستلذِّه الحواسِّ أو النفس. و

 الخَبَث 
 اذیت و زیان باشد. و هر آنچه که خالی از  

 أصل واحد صحیح یدلِّ على خالف الخبیث هر آنچه که مخالف با پلیدی و کثیفی است. 

أنِّ األصل الواحد فی المادِّة: هو ما یکون مطلوبا لیس فیه  هر آنچه که مطلوب نفس است  

قذاره ظاهرا و ال باطنا، و یقابله الخبث و هو ما یکون فیه  

 باطنا و هو مستکره فی نفسهقذاره ظاهرا أو  

و در آن پلیدی و کثیفی ظاهری و باطنی 

 )خباثت( وجود ندارد. 

 

  

زندگی طیب

اموال و 
امکانات

سر زمین 
طیب

پدیده های 
طبیعی

رفتار طیب

یروابط انسان

غذای طیب
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 طیبغذایی    دوم: زنجیره  فصل

 های استاندارد غذایی طیب: ویژگی 

 شده است.غذایی تدوین  استاندارد غذایی طیب بر اساس نگرش اسالم به زنجیره  •

 غذا موجودی زنده است.   •

 شود.غذا در میدان جسم و روح انسان هضم می •

 باشیم.کرده داشته  برداری را از نعمتی که خداوند خلق ترین بهرهغذا حاوی سطوحی از آثار است پس باید بیش  •

 بهینه، نیازمند استاندارد فرآیندی هستیم.برداری برای بهره •

 شناسانه اسالم و احکام اسالمی است.استاندارد طیب برگرفته از مبانی هستی •

 مراحل زنجیره است.یک استاندارد فرآیندی شامل همه   •

  صتورت بهینه تحت پوشتش قرار گرفته و تنظیم  محیطی، انستانی، فنی، مهندستی و فرهنگی باید بهابعاد زیستت •

 شود.

 ترین ضریب تأثیر بازدهی انسان از مواد غذایی را دارد.  استاندارد تغذیه یا کیفیت خورد و خوراک، بیش •

 توضیحات تکمیلی 

   1های غذای طیب شاخص

 توصیف شاخص  شاخص ردیف 

 لذیذ و دلچسب بودن   1

تولید، نگهداری،  )نتیجه رعایت شرایط بهینه  برد  خوشمزه بودن در نتیجه انسان از آن لذت می

 فراوری و تغذیه(.

 نمانام. 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( 

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

 حالل بودن    4
؛ نمانام غذایی حالل در  تهیه، فراوری و مصرف(غذایی )  چرخهرعایت ضوابط شرعی در طول  

 )معیار اصلی غذای حالل( همین چارچوب قرار دارد  

5 

مطابق با  مطلوبیت و  

مال م با    طبا بودن،

 نفس بودن  

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

اصالت، هماهنگی با فطرت و طبیعت، بکر و ناب بودن؛ بنابراین غذاهایی که از طریق تغییرات 

 شوند دچار ابهام هستند!ژنتیکی تولید می

6 
دارای بیشترین  

 ارزش غذایی 

 ترین ارزش غذایی را برای انسان داردکامل

 باعث رشد جسمی و روانی می شود. 

 های بدن را دارد.رسانی به بافتکمترین آسیب 7

 
 های ذکر شده باید همزمان در غذای طیب وجود داشته باشند. شاخص  -  1
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 توصیف شاخص  شاخص ردیف 

دارای آثار سازنده  

جسمی و روحی  

)مفید و اثربخش  

 بودن( 

 مفید و مؤثر در صحت و سالمت بدن است. 

غذاهای   منفعت؛  علمی  شناسنامه  از  برخورداری  است،  روحی  و  جسمی  سازنده  اثر  دارای 

 در همین چارچوب هستند.   1فراسودمند 

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

 شود. موجب رشد، لطافت و صفای روحی می

 

 های مفهومی واژه طیب با غذای طیب: تطبیق شاخص

 لذیذ و دلچسب باشد. •

 پاک و پاکیزه باشد. •

 خوشمزه باشد و باعث لذت انسان شود. •

ای از الزامات، در طول تولید، فرآوری و تغذیه در آن رعایت شتتتده ستتتازی مجموعهعوامل و بهینهای از  مجموعه •

 باشد.

 کرده باشد و نجس نباشد.  باشد، الزامات کامل بهداشتی را رعایتظاهری نداشته   تمیز باشد: کثیفی •

 باشد به نحوی که به بدن ضرر نرساند.های مضر عاری  سموم و افزودنی  سالم باشد: از مجموعه •

 باشد.حالل باشد: ضوابط شرعی در طول چرخه تهیه، فرآوری و مصرف در آن رعایت شده   •

 باشد.مطلوب و مطابق با طبا یا مال م با نفس باشد: سهولت در هضم و جذب داشته   •

 هماهنگ با فطرت، طبیعت و اصالت باشد: بکر و ناب باشد. •

 باشد.   غذایی داشته  ارزش •

 دارای آثار سازنده جسمی و روحی باشد.  •

 غذایی:   نگرش اسالم به زنجیره

گتذاری،  متدل ستتتیتاستتتتتوان بته یتک  ای از روایتات و کتتب مرتبط بتا کشتتتاورزی، تغتذیته و آثتار غتذا میبراستتتاس مجموعته

 زمینه رسید. یک نقطه اضافه خوردهسازی و استانداردسازی در این  فرهنگ 

 کشاورزی و دامداری  در حوزه   گذاریاولویت سرمایه -1

 استفاده و مصرف(  تکریم مواد غذایی )جلوگیری از ضایعات و اصالح فرهنگ   -2

 (  کننده عوامل مادی و معنوی مرتبطتنظیماستاندارد فرآیندی )  -3

 
1 Functional foods 
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، نیاز  جامعهغذایی    امنیت  ءارتقا ب ول و طیالتولید غذای ح  ،فرهنگ توحیدی غذایی وولید دانش  برای رستیدن به ت 

 شود.  مدل اهمیت داده است تا به این  

 غذایی:  اسالم به زنجیره کلیدی نگرش های  مؤلفه

خواص پیشتتتگیرانه و   -5اثرگذاری ژنتیکی    -4اثرگذاری بر جستتتم و روح    -3حالل بودن   -2گذاری  اولویت ستتترمایه  -1

 اثرگذاری بر عملکرد و اخالق انسان    -6درمانی  

 توضیحات تکمیلی 

 

 های کلیدی نگرش اسالم به زنجیره غذایی مؤلفه

 

   م به زنجیره غذایی:اصلی نگرش اسال فرضیه

 :های متنوعی قرار داده استغذایی ظرفیت  تمتعال در محصوال وندخدا

 زم برای حرکت و فعالیت بدنال انرژی  کنندهتأمین -1

   و نموِّ بدن  رشد  موجبات  -2

 سازنده پیشگیرانه  آثار -3

 کننده جسم و رواندرمان  -4

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

(تنظیم کننده عوامل مادی و معنوی مرتبط)

+  فرهنگ سازی+ سیاست گذاری)
(استانداردسازی

تولید دانش و فرهنگ 
ی تولید غذا+ توحیدی غذایی

ارتقای + حالل و  طیب 
امنیت جامعه

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

ژنتیکی، (+ جسمی و روانی)درمانی+غذایی)
(اثرگذار بر عملکرد و اخالق مصرف کننده



10 

 

 ذا یک موجود زنده است  غ  -5

 .  است سازشتو سرنو  سازشود و انساندر میدان جسم و روح انسان هضم می  غذا -6

   ت غذایی الهای موجود در محصوسازی ظرفیتراهکار فعال

کیفیت آن در قالب یک    ءهای تأثیرگذار بر حفظ و ارتقازم استت دستتورالعملالغذایی   تالبهینه از محصتو  برای استتفاده

فنی و مهندستی،  )جانبه  الزام همهصتورت یک  غذایی به طول زنجیره  تدوین و در (از تولید تا مصترف)یندی  آاستتاندارد فر

   یابد.  استقرار  (قانونی و فرهنگی

د  کن نحوی تنظیم می را به  (شتامل عوامل مادی و معنوی)غذایی   مؤثر بر کیفیت محصتول همه عوامل  ،یندیآاستتاندارد فر 

 .  بدیا  کننده انتقالشود و اثرات سازنده آن به مصرف  ترین سطح ممکن حفظالکه کیفیت آن در با

 اهداف مورد نظر در این حوزه:

دینی و   ق و فرهنگ الاخ توستعه -3  زیستت انستانی و طبیعی  محیط  اهای ستازگار بتوستعه فناوری  -2ستازی  فرهنگ   -1 

طبیعی    تالنزدیک به محصتو  تی با کیفیتالوری محصتوآتخصتصتی برای تولید و فر  هایمهارت  -4توحیدی    تقویت نگرش

  سو نورَ

 رابطه استاندارد حالل و طیب:

 بینی شده است.پیش  اللدر قالب استاندارد ح  ،یندیآشده در استاندارد فر  برخی از الزامات ذکر •

 است.های مرتبط با تغذیه  های شرعی دین در حوزهمنزله استقرار احکام و دستورالعمل ل بهالاستاندارد ح  •

استتت در قالب استتتاندارد دیگری   الزمغذایی    م به زنجیرهالنگرش استت توجهی از الزامات مبتنی بر   بخش قابل    •

 د. شو  تدوین و اجرایی

کنند چه  می از تو سؤال:  (4الما دة/)...   یسْتأَلُونَکَ مَاذَا أُحِلَِّ لَهُمْ ُقلْ أُحِلَِّ لَکُمُ الطَِّیبَاتُ  ،با توجه به آیه شتریفه قرآن •

این استتاندارد با   «،دهشت لاستت، برای شتما حال  (طیب)آنچه پاکیزه  »استت  بگو:    ل شتدهالها حچیزهایی برای آن

 .  شودمی  گذارینام  "استاندارد غذای طیب"عنوان  

 فرآیند   -3غذایی  ماده    -2مال    -1الزامات حالل بودن:  

 لذیذ و دلچسب بودن   -3برتر غذایی  ارزش    -2مطابق با طبا   -1الزامات طیب بودن: 
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 مفهومی سازمان طیبسوم: مدل  فصل  

 سازی کلمه طیب )سیستم طیب( در قرآن:مدل

تر از آن امکان مطالعه،  های یک ستیستتم واقعی و یک ستیستتم ستادهستازی دانشتی استت که با ایجاد تناظر بین مؤلفهمدل

 کند.  میبینی رفتار سیستم واقعی را فراهم  تحلیل و پیش

ستازی معانی بلند و ملکوتی به آیات طبیعی و مشتهود  یا ستایر ترکیبات آن برای شتبیه  مَثَلدر آیات قرآن مجید بارها واژه 

 کار رفته است. به

 :25و  24سوره ابراهیم، آیات  

تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیضْرِبُ ،  السَّمَاءَِفرْعُهَا فِی کَشَجَرَةٍ طَیبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ أَلَمْ تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیبَةً

 .  اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکَّرُونَ

تواند انستان، جامعه، خانواده یا حتی  مشتخص دارد؛ این موجود میشتود که هویت به هر موجودی اطالق می  "کلمه طیبه"

 غذایی باشد.  یک ماده  

 تواند نماد یک انسان، خانواده، جامعه، سازمان و غیره باشد.  می"  شجره طیبه"

 های سازمان طیب با درخت: تناظر مؤلفه

ختن حیات  ستاترین کارکرد درخت، ایجاد هویت واحد از ذرات متفرق و پراکنده در زمین و آستمان و متجلی  مهم •

 برتر است.

های مختلف تشتتکیل شتتده استتت و یک ستتازمان، هویتی یکپارچه و متعالی استتت که از اجزاء و بخش ❖

 سازد.  حیات برتر را متجلی می

 

 طور متوازن فرآیندهای متنوعی در جریان هستند.زمان و بهدر یک درخت هم •

 کلیه فرآیندهای تولید محصول یا ارا ه خدمت در سازمان باید متوازن باشند.   ❖

 

گیری بهینته از هتا و بتا بهرهزا در همته اجزا و مؤلفتهجتانبته و درونرشتتتد درختت، نتیجته یتک حرکتت مستتتتمر، همته •

 اطراف )آب، خاک، نور، هوا( است.مواهب محیط  
 مطلوب همواره با تدریج و پیوستگی همراه است. سازمان  روند رشد یک   ❖

 

الزم برای حیات )آب، خاک، هوا، نور و غیره(  برای رشتتتد متوازن و پیوستتتته، حضتتتور و هماهنگی تمام عوامل   •

 ضروری است.

ستازمانی بستتگی دارد؛ تولیدات، امکانات، منابا های  زمان تمامی الیهالگوی کامل رشتد به ستالمت هم ❖

 متعالی   ان، رویکردها و اهدافانسانی، مدیر
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 اصول )معیارهای( کیفیت تعالی:  

های خودش را ارتقاء وجودی ببخشد و محصوالتی با خواص و کیفیت باال اگر یک سازمان بخواهد طیب بشود باید ورودی 

 تولید کند.  

ویژگی برکت باشتتتد یعنی آثار وجودی و برستتتیم که یک ستتتازمان باید دارای  "  برکت"توانیم به کلیدواژه  نکته میاز این 

 های مشابه خودش باشد.  کند فراتر از ارزش سازمانارزشی که تولید می

  ابعاد سازمان طیب: 

 ها     انداز و ارزشراهبرد، مأموریت، چشم •

 سازمانیرهبری و فرهنگ   •

 )کار  یندها، تجهیزات و محیطآفرها )شرکا، کارکنان،  عوامل و مؤلفه •

 و خدماتمحصوالت   •

 آثار و نتایج    •

 های بنیادی سازمان طیب:  ارزش

 وری، اثربخشی یا برکت در مقیاس آثار دنیوی و اخرویبهره •

 پایین رو به باالتعالی و متعالی بودن و حرکت از سمت   •

 های خدادادی و همه لحظاتاستفاده از تمام ظرفیت •

 پیرامونیها و الزامات موجود در محیط  رعایت چهارچوب •

 عدالت و سالمت سازمانی   •

 معیارهای ارزیابی مأموریت سازمان طیب: 

 اصلی زندگی باشد.مرتبط با فلسفه و آرمان   •

 مبتنی بر تأمین نیازهای اصیل و در اولویت جامعه باشد. •

 باشد.محیطی داشته  نقش سازنده در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست •

 تأمین باشد. وکار و زنجیرههای کسبکننده خوشهتأمین •

 باشد.وکار و فضای پیرامونی داشته  شکوفایی معنادار در فضای کسب •

 بنیان و چندبعدی باشد.  دارای یک وظیفه زیرساختی، دانش •
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 و خدماتچهارم: ارکان نشان طیب برای محصوالت  فصل

   آراستگی جذابیت و    -5برکت   -4اصالت   -3سالمت    -2حلیت    -1

 

 : جذابیت و آراستگی  -1

های طبیعی و معنوی استتت؛ مانند نظم، طراوت و شتتادابی، مهربانی و ستتازی متوازن عناصتتر زیبایینتیجه پیاده •

 مداری و خالقیت و شکوفایی نیز هست.کننده انضباط و قانونکار و تداعی  کرامت، رأفت در محیط

خلقی و متانت )بعد معنوی( و نظم، بهداشتت و پاکیزگی )بعد  جذابیت و آراستتگی در محیط کاری: ادب، خوش •

 فیزیکی(  

 

   حلیت: -2

محیطی و کار، در تعامل با مشتتتریان، حقوق عمومی، زیستتت  های شتترعی و قانونی در محیطکامل چهارچوبرعایت  

 :تعامل با ذات اقدس الهی. مثالً

 برخورداری از مجوزهای قانونی  •

 عمومی )پرداخت مالیات، بیمه، عوارض، ثبت قانونی قراردادهای سازمانی و دولتی(حقوق   •

 حدود شرعی )رعایت استانداد حالل(  •

 حقوق مشتریان    •

 اسراف )حذف اسراف(  حقوق   •

 

 :  سالمت -3

 و محصوالت برای جسم و روان و محیط زندگی انسان مفید باشد و عاری از ضرر و زیان باشد.    خدمات

 سالمت مواد اولیه و محصوالت •

 سالمت فرآیندها •

 سالمت جسمی •

 سالمت روانی •

 محیطی  سالمت زیست •

 : اصالت -4

 بومی بودن، عاری بودن از تقلب و صداقت در معرفی.  
 

 : برکت -5

آثاری فراتر از حد معمول، اثر بخشتی فراگیر، ثبات و پویایی در اثرگذاری، پایدارستازی آثار و نتایج، جامعیت    مجموعه

 در اثر گذاری.  

 


