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 .1استادیار ،گروه طراحی ماشینآالت مواد غذایی ،موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران؛ مؤسسه کیفیت
رضوی ،مشهد ،ایران
 .2دانشآموخته دکتری محیط زیست ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران؛ مؤسسه کیفیت رضوی ،مشهد ،ایران
نویسنده مسئول ،پست الکترونیکیhoseinzamanikh@gmail.com:

چکیده
مقدمه :غذای طیب میتواند با عناوینی مانند غذای حسن ،غذای مفید ،غذای حالل ،غذای متناسب با مزاج ،غذای پاک ،غذای بدون
آلودگی ظاهری و باطنی ،غذای با ارزش غذایی کامل ،غذای سالم ،غذای بدون ضرر نیز اشتراکات مفهومی داشته باشد بنابراین الزم
است غذای طیب امتیازات سایر برندهای فعال و م طرح در زمینه مواد غذایی مانند غذای حالل؛ غذای ارگانیک ،غذای سالم ،غذای
هدفمند را به صورت تؤام داشته باشد .هدف ارائه مدل مفهومی تعیین رابطه بین مؤلفهها و متغیرهای مرتبط با یک تابع میباشد .با
توجه به اینکه در فرایند تولید غذای طیب پارامترهای زیادی وجود دارند ارائه یک تصویر روشن از روابط بین آنها میتواند در تبیین
بیشتر آنها کمک نماید.
مواد و روشها :پژوهش حاضررر یک مطالعه از نوع تحلیل محتوای کیفی جهت بررسرری مفهوم غذای طیب و اسررت راج یک مدل
برای این مفهوم میباشررد .برای اسررن منرور از آیات قرآن کریم ،تفاسرریر م تلف ،منابع لغوی ،اسررناد موجود در مبحا ارگانیک و
حالل اسرتفاد شرد اسرت .در این تحقیق از زوایای م تلف روابط بین متغیرها و مؤلفههای غذای طیب بررسری شرد اسرت تا دیدی
روشن نسبت به ابعاد م تلف مفهوم غذای طیب پیدا شود.
یافتهها و نتایج :در ب ش یافتهها ،روابط بین پارامترهای مرتبط غذای طیب به صرورت مدلهای تصرویری که سرطس سراد تری از
تابع تبدیل متغیرها میباشررد نشرران داد شررد اسررت .همچنین نتایج این پژوهش شررامل زنجیر و الزامات تولید غذای طیب ،مدل
اثرگذاری غذا در وجود انسان ،سهم غذای طیب بر شکلگیری ش صیت انسان و ویژگیهای غذای طیب میباشد.
کلمات کلیدی :غذای طیب ،مدل مفهومی ،نگرش اسالم به زنجیر غذایی ،استاندارد غذای طیب

 -1مقدمه
واژ طیب به دو گونه لفری و تحلیل مفهومی قابل تعریف است .در تعریف لفری واژ  ،معنای آن به صورت شفاف بیان
میشود که روشنگر زبان است ولی در تحلیل مفهومی معنای واژ تحلیل میشود و روشنگر ذهن است و شبکههای معنایی
را تشکیل میدهند( .فرامرز قراملکی1385 ،و ( )1383ایزوتسو ،1361 ،ص .)24
واژ طیب در منابع لغوی به عنوان یک صرفت برای موضروعات ازجمله برای طعام و شررا طیبب ،بوی خوش ،مهمان نوازی
طیبب ،زمین طیبب (موسری و همکاران، )1367 ،اسرتنجا (جوهری ،)1367 ،اکل و نکاح (عباد ،)1371 ،شرهر پیامبر (فیومی
و همکاران ،)1364 ،نفسِ (انسران) طیبب (مصرطفوی ،1360 ،فیومی )1364 ،و کالم طیبب (مصرطفوی )1360 ،اسرتفاد شرد
است.
واژ طیب به عنوان یک صفت کیفی برای موضوعات متعددی در قرآن مجید مورد استفاد قرار گرفته است .بررسیهای
انجام شد در این زمینه نشان میدهد که واژ طیب به عنوان یک صفت کیفی به همرا موضوعات زیر به کار رفته است و
در هر مورد نیز داللت بر مرغوبیت ،ارزشمندی ،مالئمت با طبع ،مناسب موقعیت بودن ،لذتب ش ،دلانگیز بودن و با برکت
بودن آن موضوع میکند:
غذای پاک و دلچسب ،اموال و داراییهای مرغو و حالل ،انسانهای پاک و مؤمن ،همسر پاک و صالس ،عمل صالس ،زمین
مرتفع و مرغو  ،سنگ پاک ،نعمتهای الهی ،منزل و محل سکونت وسیع و مرغو  ،نسیم مالیم و دلنواز ،زندگی دلچسپ،
درخت پر برکت ،عملکرد و رفتار مناسب ،س ن و روش اثرگذار و مطلو  ،حالت و احساس پاک و متعالی ،شهر و سرزمین
آباد و حاصلخیز ،عمل صالس ،پاک و خالص ،موقعیت و احوال دلنشین ،مطلو و متعالی
واژ طیب در روایات نیز عنوان یک صفت کیفی در موارد زیر مورد استفاد قرار گرفته است:
غذای طیب ،غذای سالم ،فرزند طیب ،نطفه پاک (فرایند پاک ،مشروع و حالل) ،زندگی طیب ،روش طیب ،دور از بدیها،
خاک پاک و زمین بلند ،انسان طیب ،هر کار یا حالت مالئم با طبع انسانی ،مال تزکیه شد  ،پیامبر مکرم اسالم (انسان
کامل) ،غذای طیب (دلچسپ) ،مال حالل ،بوی خوش ،جسم طیب ،رزق طیب ،کسب و کار طیب ،زندگی طیب
(خوشب تی) ،س ن پاک و دلنشین ،پرندگان طیب ،خداوند طیب ،مردان طیب ،زنان طیب ،طیب (هر صفت خو )
برا توجره موارد ذکر شرررد میتوان یرک معنرای عرام برای واژ طیرب در نرر گرفرت کره عبرارتسرررت از" :هر چیزی کره دارای
طهارت ظاهری و باطنی باشررد و از پلیدی ظاهری و باطنی به دور باشررد ،دارای ارزش و مرغوبیت ذاتی باشررد ،مطابق و
مالئم با طبع انسران باشرد و در نتیجه بتواند رشرد ظاهری و باطنی ایجاد کند" .بر این اسراس میتوان «غذای طیب» را که
ترکیبی معنادار از طیب اسرت ایجاد کرد .با توجه به معنای ذکر شرد برای واژ طیب و با توجه به کاربردهای م تلف آن
در آیات قرآن کریم میتوان یک مفهوم اولیه و مقدماتی از غذای طیب ارائه نمود .بر این اساس میتوان گفت :غذای طیب
غذایی پاک و تکوینی اسرت که با سراختار طبیعی بدن انسران هماهنگی کامل دارد؛ در نتیجه مطابق با ذائقه و طبع بودن،
لذتب ش بودن ،اثر مفید و سرازند داشرتن برای جسرم و روح و نداشرتن اثر م رر و ت ریبی ویژگیهای اصرلی غذای طیب
میباشند.
غذای طیب میتواند با عناوینی مانند غذای حسررن ،غذای مفید ،غذای حالل ،غذای متناسررب با مزاج ،غذای پاک ،غذای
بدون آلودگی ظاهری و باطنی ،غذای با ارزش غذایی کامل ،غذای سرالم ،غذای بدون ضررر نیز اشرتراکات مفهومی داشرته

باشرد بنابراین الزم اسرت غذای طیب امتیازات سرایر برندهای فعال و مطرح در زمینه مواد غذایی مانند غذای حالل؛ غذای
ارگانیک ،غذای سالم ،غذای هدفمند را به صورت تؤام داشته باشد.
با ترکیب ویژگیهای واژ طیب در آیات و روایات شاخصهای کیفی غذای طیب عبارتند از :لذیذ و دلچسب ،پاک و پاکیز ،
سالم ،حالل ،مطلو و مطابق با طبع ،مالئم با نفس ،دارای بیشترین ارزش غذایی ،دارای آثار سازند جسمی و روحی (مفید
و اثرب ش بودن)
هدف از انجام این مطالعه تبیین مدل مفهومی غذای طیب بر اساس مبانی دینی و سایر مطالعات علمی موجود در دنیا
است که در ادامه ارائه میگردد( .زمانی و همکاران)1399 ،

 -2مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع تحلیل محتوای کیفی جهت بررسی مفهوم غذای طیب و است راج یک مدل برای این
مفهوم میباشد .در این تحقیق معنای عام واژ طیب به عنوان زیرساخت اصلی برند غذایی طیب تعیین شد است و بر
اساس آن شاخصهای قابل تطبیق بر این لفظ در حوز مواد غذایی ،تغذیه و فناوری غذایی است راج میگردد .رویکرد این
پژوهش دروندینی است از این جهت با مراجعه به متن قرآن ،به توصیف ،مفهومسازی ،شبکهسازی و تبیین موضوع
میپردازد .همچنین در این مطالعه از آیات قرآن کریم ،تفاسیر م تلف ،منابع لغوی ،اسناد موجود در مبحا ارگانیک و
حالل استفاد شد است .در این راستا درجه کیفیت طیب ،الزامات فرایندی تولید و مصرف غذای طیب ،الزامات تولید
غذای طیب ،جریان ه م غذا در میدان جسم و روح و عوامل مؤثر بر آن ،روند شکلگیری عوامل موثر بر ش صیت انسان
و مدل ارتباط بین شاخصهای غذای طیب مورد بررسی قرار گرفته است.

 -3یافتهها
خدای متعال در محصوالت غذایی ظرفیتهای متنوعی قرار داد است مانند تأمین انرژی الزم برای حرکت و فعالیت بدن،
رشرد جسرمی و روانی ،آثار سرازند پیشرگیرانه و درمانکنند جسرم و روان .شرکر نعمت مواد غذایی این اسرت که انسران
شررایطی را فراهم کند که حداکرر ظرفیت مواد غذایی در طی مراحل ه رم به وجود انسران منتقل شرود و مصررفکنند
مواد غذایی بتواند آثار و نتایج آن را در وجودش به فعلیت رساند .بر این اساس الزم است چرخه تولید تا مصرف محصوالت
غذایی بهنحوی مدیریت شرود تا شررایط اسرتفاد بهینه از محصروالت غذایی (شرکر اسرتفاد از نعمتهای خوراکی) تحقق
یابد .برای این کار الزم اسرت سرطس قابل قبول کیفیت برای هر مرحله از محصرول تعریف شرود ،شراخصهای اصرلی کیفیت
محصرررول در هر مرحلره از زنجیر تولیرد ترا مصررررف شرررنراسرررایی گردد و الزامرات رعرایرت این شررراخصهرا نیز در قرالرب
دسرتورالعملهای اجرایی مدون شرود تا توسرط همه عوامل مرتبط با زنجیر اجرایی گردد .برای کیفیت مواد غذایی سرطوح
م تلف کیفیت میتوان تعریف کرد که طیب عالیترین سررطس میباشررد .در شررکل زیر مدل مفهومی غذای طیب از منرر
سرطس کیفی نشران داد شرد اسرت .این مدل نشران میدهد که تقریباً چه سرطحی از کیفیت ماد غذایی را میتوان طیب
نامید.

شکل  -1نمای اول از مدل مفهومی غذای طیب (درجه کیفیت طیب) (زمانی و همکاران)1399 ،

بر اساس مدل مفهومی نشان داد شد در شکل  ،2زمانی امکان استفاد از همه ظرفیتهای خدادادی یک محصول غذایی
فراهم میگردد که سطس کیفیت آن برای تمامی مراحل طیب باشد.

بذر

آسیاب
محصول نهایی

افزودنیها

تخمیر
نگهداری و شرایط مصرف کننده=
طیب

پخت

فرایندها ،تجهیزات و فضای
فراوری=طیب

آب

مواد اولیه = طیب

شکل  -2الزامات فرایندی تولید و مصرف غذای طیب

یکی دیگر از اضالع نگرش اسالم به مواد غذایی این است که؛ ماد غذایی در همه مراحل تولید ،فراوری و مصرف یک
موجود زند است ،بنابراین از تمامی عوامل مؤثر در عملیات فرآوری تأثیر میپذیرد .بر اساس این نگرش مؤلفههای اثرگذار
بر کیفیت محصوالت غذایی دارای سطوحی هستند که میتوان آنها را به صورت زیر دستهبندی کرد:
 مؤلفههای طبیعی مانند شرایط فیزیکی (مانند دما ،رطوبت ،فشار ،خأل و ) ...-

مؤلفههای زیست محیطی مانند مدت زمان یا عمر محصول و عملیات ،منطقه جغرافیایی،

-

مؤلفههای انسانی مانند رفتار ،احساس و تفکر عوامل انسانی مرتبط با محصول و فراوری آن

-

مؤلفههای معنوی شامل مراتب عالیتر وجود انسان و موجودات عوالم ملکوتی

این نگرش بیانگر این حقیقت است که برای تولید یک غذای طیب الزم است مجموعه عوامل مرتبط با آن نیز طیب باشند،
از این جهت الزم است بر اساس اصول غذای طیب در زمینه حفظ و آبادانی محیط زیست ،آموزش نیروی انسانی ،ارتقای
مقررات اجتماعی ،استفاد از تجهیرات و مواد اولیه مناسب ،تقویت دید توحیدی در زندگی تالشی همه جانبه صورت پذیرد.
با توجه به مطالب ذکر شد تولید غذای طیب یک راهبرد برای ارتقای کیفیت کل زندگی خواهد بود .مشابه این حرکت در
فرایند تولید محصوالت ارگانیک نیز دید میشود .برای تولید غذای ارگانیک الزاماتی تعریف شد است که ناظر به حفظ
محیط زیست و رعایت عدالت و ت مینهای کنترل کیفی در تمامی عوامل مرتبط با تولید محصوالت ارگانیک است.
محیط زندگی
طیب
تجهیزات و مواد
اولیه طیب

عوامل انسانی
طیب

غذای طیب

شکل  -3الزامات تولید غذای طیب (غذای طیب راهبردی برای بهینهسازی کل ف ای زندگی)

یکی دیگر از اجزا نرریه غذایی اسالم این است که ماد غذایی در میدان جسم و روح انسان ه م میشود؛ به این معنا که
هم بر جسم و روان انسان اثر گذار میگذارد و هم از شرایط جسمی و روانی انسان اثر میپذیرد .به تعبیر بهتر غذا عالو بر
اینکه یک حقیقت زند است یک حقیقت انسانساز هم است .از این جهت در طی عملیات غذا خوردن شرایط جسمی و
روانی انسان بر کیفیت استحصال آثار یک ماد غذایی اثر جدی میگذارند.
داشتن اشتهای الزم ،احساس نیاز به یک غذای ب صوص یا بیمیلی و تنفر از یک غذای ب صوص ،نداشتن تمرکز و آرامش
الزم در هنگام غذا خوردن ،عصبانیت و خشم در موقع غذا خوردن ،توجه به چرخه حیات مواد غذایی و نقش کل شبکه
هستی در تولید محصوالت غذایی (وسعت و کیفیت احساس و اندیشه انسان در هنگام غذا خوردن) از جمله عواملی هستند
که بر کیفیت ه م مواد غذایی در وجود انسان مؤثر هستند.
در واقع برایند این عوامل جسمی و روحی تعیین کنند این حقیقت است که هر مصرف کنند چه میزان از ظرفیتهای
موجود در یک ماد غذایی را در طی فرایند تغذیه جذ میکند .حتی این امکان وجود دارد که شرایط روحی و روانی
انسانها یک غذای مفید را تبدیل به یک ماد غذایی م ر بکنند و بالعکس!

تحلیل مؤلفههای غذای طیب

برای استفاد بهینه از محصوالت غذایی الزم است مجموعه دستورالعملهای تأثیرگذار بر حفظ و ارتقای کیفیت آن در
قالب یک استاندارد فرایندی (از تولید تا مصرف) تدوین و در طول زنجیر غذایی به صورت یک الزام همه جانبه (فنی و
مهندسی ،قانونی و فرهنگی) استقرار یابد .این استاندارد فرایندی همه عوامل مؤثر بر کیفیت محصول غذایی (شامل عوامل
مادی و معنوی) را به نحوی تنریم می نماید که کیفیت آن در باالترین سطس ممکن حفظ شود و اثرات سازند آن به
مصرفکنند انتقال یابد .استاندارد مورد نرر قرآن طیب نیز نشان میدهد که عوامل مرتبط با فرایند تغذیه باید در بهترین
حالت تنریم شوند تا مواد غذایی مورد نیاز انسان به صورت بهینه فراوری و تولید گردند .آدا تغذیه هم نشان میدهد که
فرایند خوردن یک عمل دارای عمق و اسرار میباشد و غذا در سامانه وجود انسان فرایند سیر به سوی تکامل را طی میکند.
مؤلفههای اصلی مرتبط با زنجیر تولید تا مصرف غذای طیب بر اساس نگرش سیستمی در این قسمت مرور میگردند:
-

مواد اولیه :مواد اولیه شامل همه موادی هستند که در طول چرخه تولید تا مصرف یک محصول غذایی به نحوی
دخالت دارند مانند بذر ،کود و سمها ،انواع افزودنیها و طعمدهند ها در هر مرحله از فراوری و مصرف .بر اساس
شاخصهای طیب مواد اولیه در تولید محصوالت غذایی باید پاک ،اصیل ،سالم ،طبیعی و حالل باشند

-

عوامل انساانی :همه کسرانی که به طور مسرتقیم با زنجیر تولید تا مصررف درگیرند هسرتند و در سررنوشرت یک
محصرول غذایی و مصررف آن دخالت مسرتقیم دارند مانند کشراورزان ،مسرسوالن سریلوها و کارخانههای تولید آرد،
عوامل پ ت نان و مصرررفکنند ها .در منطق طیب عوامل انسررانی باید معتقد ،آگا  ،ماهر و باانگیز  ،پاک و تمیز
باشند.

-

تجهیزات :همره ابزارهرا و تجهیزاتی کره در طول چرخره تولیرد ترا مصررررف بره طور مسرررتقیم مورد اسرررتفراد قرار
میگیرند و بر کیفیت (مانند فاسرد شردن محصرول) یا کمیت (مانند اسرراف و از بین رفتن ب شری از محصرول) آن
مؤثر هسررتند .تجهیزات در تولید مواد غذایی دارای ویژگی اسررتاندارد ،مناسررب ،اسررتفاد بهینه ،حالل ،پاک و
بهداشتی هستند.

-

فرایندها :شامل همه عملیات و مراحلی که بر روی مواد غذایی انجام میشود و آنرا برای استفاد مصرفکنندگان
آمراد میکنرد مراننرد برداشرررت محصرررول ،تبردیرل کردن گنردم بره آرد و یرا پ رت نران .مواد غرذایی طیرب در ب ش
فرایندها؛ بهینه ،سالم ،پاک و تمیز و حالل میباشند.

تحلیل مدل اثرگذاری غذا در وجود انسان:

یکی از نرریات بیان شد در ب شهای قبلی این گزارش که برگرفته از مبانی اسالمی است این است که غذا در میدان
جسم و روح ه م میشود و بر این دو سامانه مرتبط با هم وجود انسان اثر میگذارد .این اثرگذاری از طریق فرایند ه م
و مراتب آن صورت میگیرد .مجموعه متغیرهایی که تعیین کنند شرایط جسمی و روانی تغذیه هستند به شرح زیر
میباشند:

-

متغیرهای جسمی :نوع غذا ،مقدار ،زمان میزان اشتها و . . .

-

متغیرهای روانی :میزان اشتها  ،آرامش روحی ،کیفیت توجه انسان به غذا و آثار و ثمرات آن ،نشاط و شادابی،
عصبانی نبودن ،نداشتن استرس و هیجانات م تلف مانند عجله داشتن و . . .

در مدل ت صویری زیر کیفیت اثرگذاری این عوامل در فرایند ه م به صورت کلی و شمایی نشان داد شد است.

هضم عمیق

شرایط تغذیه

جذب قابلیت های مادی و
معنوی مواد غذایی

اشتهاء (شاخص نیاز جسمی و
روانی) ،آرامش و تمرکز روحی و
جسمی ،مقدار ،زمان و . . .

شکل  -4مدل تصویری نرریه ه م غذا در میدان جسم و روح و عوامل مؤثر بر آن

سهم غذای طیب بر شکلگیری شخصیت انسان:

بر اساس آیات قرآن مجید عوامل اصلی شکلدهند به ش صیت انسان (شامل جسم و روح) تغذیه جسمی و فکری به
همرا کیفیت رفتار ظاهری (رفتاری که به صورت ظاهری از انسان سر میزند) و رفتار درونی (رفتاری که از افکار و
احساسات انسان سر میزند) ش صیت انسان را تشکیل میدهد .1غذای طبیعی در کنار غذای فکری و روحی ،شیو زندگی
و ع ملکرد انسان در ابعاد جسمی و روانی تشکیل دهند شاکله جسم و جان انسان هستند؛ تعیین کنند کیفیت وجود
انسان در ابعاد جسمی و روانی می باشند ،همین دو ب ش مادی و معنوی وجود انسان در یک دید کالنتر هویت انسان را
میسازد .آنچه در زندگی طبیعی انسان تولید میشود ثمر  ،ش صیت اوست که هم متأثر از کیفیتهای جسمی است و
هم کیفیت های روانی و فکری .در مدل تصویری زیر این واقعیت به صورت نمادین و کیفی نشان داد شد است.

 - 1بر اساس آیه شریفه؛ یا أَیهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ(المؤمنون)51/

عملکرد
سازنده

انسان صالح

روح متعالی

اثر نهایی

جسم
سالم

آثار سازنده

غذای
طیب

تغذیه
فکری و
روانی
مطلوب

غذای جسمی و روحی طیب

شکل  -5روند شکلگیری ش صیت یک انسان صالس و عوامل اصلی آن

آثار و نتایج غذای طیب؛ ویژگیها و چشمانداز غذای طیب
در این فصل به بررسی ویژگیهای اصلی غذای طیب و الزامات تأمین این ویژگیها با دید فرایندی پرداخته میشود .در
شکل زیر ویژگیهای غذای طیب و مدل ارتباطی آنها با هم نشان داد شد است:

اصیل

سالم

آثار و نتایج

پاک
مصرف
بهینه

حالل

آثار و نتایج؛ لذیذ بودن ،ارزش غذایی و
درمانی و مطابقت با طبع مصرف کننده

فرایندها

سالم

مواد اولیه ،عوامل نرم افزاری و
سخت افزاری

شکل  -6مدل ارتباط بین شاخصهای غذای طیب

❖ پاکی ،پاکیزگی ،تمیزی و بهداشت:
بر اساس این شاخص مواد اولیه ،عناصر اصلی ،محیط تولید و فراوری غذای طیب باید ویژگی زیر را داشته باشد:
 آلودگی نداشته باشد (شیمیایی ،فیزیکی ،نجاسات بر اساس معیارهای شرعی)-

تمیزی ،یکدستی و یکنواختی تا حد امکان (برای نمونه نان باید به طور یکنواخت پ ت شد باشد نه اینکه ب شی
از آن خمیر باشد و ب شی سوخته باشد ،یا بذر باید تا حد امکان یکدست و یکنواخت باشد)

-

م لوط با مواد غیر مغذی نباشد.

❖ اصیل بودن و مطابق با طبع بودن:

بر اساس این شاخص مواد اولیه محصوالت طیب باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:

-

اصیل باشند؛ با استفاد از تغییرات ژنتیکی تولید نشد باشند.

-

ترجیها بومی منطقه باشند ،محصوالتی که بومی منطقه هستند در طول زمان از جهات م تلف با شرایط اقلیمی
هماهنگی زیستی پیدا کرد اند از این جهت بیشترین آثار مربت را بر روی افراد میگذارند.

-

متناسب با فصل باشند ،استفاد بهینه از محصوالت غذایی تابع فصل میباشند ،ب صوص میو ها که محصول
فصلهای خاص هستند در همان فصل آثار فوقالعاد ای دارند که در خارج از آن فصل این آثار را ندارند.

-

م لوط با مواد غیر اصیل (شیمیایی یا تغییر زنتیکی داد شد ) نباشند.

❖ سالم و ارگانیک بودن:

بر اساس این شاخص مواد اولیه محصوالت طیب باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
 طبیعی و اصیل باشند.-

در فرایند تولید و رشد آنها از کود و سم شیمیایی استفاد نشد باشد (کود و سمهای شیمیایی با ساختار طبیعی
و طبیعت هماهنگ نیستند و معموال به راحتی (یا بدون اثر م ر ) در طبیعت ه م نمیشوند.

-

از فناورهایی که به جهت تغییرات شدید فیزیکی و شیمیایی اثرات م ر با سلولهای مواد غذایی میگذارند
استفاد نشود؛ این فناوریها برای ورود به چرخه تولید تا مصرف مواد غذایی باید الزامات و آزمونهای پیچید و
چند جانبهای را تأمین کنند و به صرف توجیه اقتصادی یا افزایش میزان تولید نباید وارد این چرخه شوند.

❖ حالل بودن:

بر اساس این شاخص مواد اولیه ،زیرساختها و فرایندهای مورد استفاد برای زنجیر تولید تا مصرف محصوالت طیب
باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
 غذای طیب باید به پشتوانه نگرش و در چارچو دستورالعملها و ضوابط شرعی تولید شد باشد.-

حقوق الهی در طول زنجیر تولید تا مصرف باید رعایت گردد (پرداخت خمس و زکات در صورت احراز شرایط،
شکر خدای منعم و زند نگهداشتن ذکر و یاد ح رت حق در طول زنجیر غذایی)

-

حقوق عمومی در طول زنجیر باید رعایت شود (رعایت چارچو های اسناد ملی ،قوانین و مقررات مرتبط مانند
سیاستهای منابع طبیعی ملی ،پرداخت مالیات در صورت احراز شرایط و ). . .

-

حقوق مردم در طول زنجیر غذایی باید رعایت گردد (قراردادهای قانونی و منصفانه با شرکا  ،کارکنان و همکاران،
مرتبط با مکان ،تجهیزات ،مواد اولیه و کارکنان)

-

رعایت الزامات زیست محیطی ،فرهنگی و اجتماعی و پرهیز از ایجاد هرگونه مزاحمت فرهنگی و اجتماعی برای
همسایهها و . . .

-

پیشگیری از هر گونه و هر انداز اسراف در منابع ،سرمایهها و امکانات مرتبط با زنجیر تولی تا مصرف

❖ شرایط بهینه مصرف:
بر اساس استاندارد فرایندی غذای طیب ،شرایط مصرف یک ماد غذایی بیشترین اثر را در استفاد از ظرفیتهای آن
دارد .بررسی آیات و روایات شاخصهای اصلی زیر را ارائه مینماید:
 نیاز جسم ،با شاخص اشتها  ،اشتها زنگ نیاز بدن به غذا میباشد .حتی این امکان وجود دارد که نوع غذایمورد نیاز را نیز تعیین کند.
-

آمادگی روحی؛ آرامش فکری و رانی ،تمرکز فکری و روانی و نگا عمیق به تغذیه (تغذیه جسم  +تغذیه روح به
طور همزمان)

-

رعایت آدا معنوی غذا خوردن؛ توجه به ح ور خدای متعال در ضمن تغذیه ،تلقین اسما الهی به غذا ،توجه
به سیر کلی موجودات به سوی حقیقت واحد حیات (تغذیه هم یک گام در این جریان میباشد).

آنچه بهعنوان نتیجهگیری نهایی در این مطالعه میتوان مطرح نمود این است که مفهوم غذای طیب بسیار غنی و ریشهدار
اسرت .این نوع غذا تمام شراخصهای حالل و ارگانیک را دارد و عالو بر آن دارای ویژگیهای ممتازی اسرت که در سرایر
اسرتانداردها و نشرانها وجود ندارد .در مدل مفهومی غذای طیب ،مواد اولیه پاک ،صریل و سرالم در فرایندهای حالل ،سرالم
و با مصررف بهینه منتج به آثار و نتایجی میشرود که لذیذ ،دارای ارزش غذایی و درمانی و مطابقت با طبع مصررف کنند
است.
نتیجهگیری

در مدل مفهومی غذای طیب ،تراز کیفیت در واقع مرز حالل و حرام است که در آن رعایت استانداردهای حالل و ارگانیک
جز پیشنیازهای دریافت نشرران طیبب به حسررا میآید .حد پایین این مرز "خبیا" قرار دارد که باعت کاهش کیفیت
میشود و معنی آن؛ ناپاکی ،حرمت ،م الف طبع بودن ،کریفی ،م ربودن ،نادرستی در روش و فرایند و ممتاز بودن در اثر
سو و ت ریبی میباشد .حد باالی آن هم طیب است که سبب ارتقای کیفیت میشود و معنی آن؛ پاکی ،حلیت ،دلچسبی،
زیبایی ،مفیدبودن ،مؤثربودن در رشد و سالمت ،درستی در روش و فرایند ،ممتاز بودن در اثر است.
بر این اسراس زمانی امکان اسرتفاد از همه ظرفیتهای خدادادی یک محصرول غذایی فراهم میگردد که سرطس کیفیت آن
برای تمامی مراحل طیب باشد
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