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 Healthy nutrition is centeral to health. In Western schools, standards for 

healthy nutrition have been developed based on indicators derived from 

Western science, technology and philosophy that produce, distribute and 

consume food products. Therefore, it is worthwhile to address this issue from 

the perspective of Islamic and religious culture and to be the basis for the 

production of food products in the country and the Islamic world. 

Accordingly, the main purpose of this research is to identify and determine the 

indicators of healthy nutrition from the perspective of Islam and the Holy 

Qur’an. The research was conducted by qualitative content analysis based on 

religious indexation and extracted and analyzed verses related to Tayyib food 

in the Holy Qur’an and expressed its indexes. Based on the findings of the 

research, 42 Qur’anic verses, 45 qualitative indices, 20 dimensional indices 

and 5 fundamental indices were obtained. On this basis, it can be concluded 

that Tayyib food, halal food, clean, pure, fragrant, delicious, pleasant, 

hygienic, dainty and good, which Tayyib man, in its consumption, observes 

moderation. 
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 های غذایِ طیّب از دیدگاه قرآن کریمشاخص
 

 *سیّد مصطفی احمدزاده

گروه قرآن و مطالعات اجتماعی، پژوهشکده اسالم ،دکتری علوم قرآن و حدیث
 تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، مشهد )قم(، ایران.

 حسین زمانی
ماشین آالت صنایع غذایی، موسسه گروه طراحی ، دکتری مهندسی مکانیک

 پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد. ایران.
 

 چکیده
-تغذیه سالم، محور سالمت است. در مکاتب غربی، برای تغذیه سالم، استاندارد

و فلسفة غربی تهیه و  ، تکنولوژیهای برخواسته از دانشهایی بر اساس شاخص
شوند. از تدوین شده که محصوالت غذایی بر پایه آن تولید، توزیع و مصرف می

این رو، شایسته است از منظر فرهنگی اسالمی و دینی نیز به این امر پرداخته 
شود و مبنای تولید محصوالت غذایی در کشور و جهان اسالم قرار گیرد. بر این 

های تغذیه سالم از ر شناسایی و تعیین شاخصاساس هدف اصلی پژوهش حاض
دیدگاه اسالم و قرآن کریم است. پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و بر 

نگاریِ دینی انجام شده و آیات مربوط به غذای طیّب در قرآن اساس شاخص
های آن را بیان کرده است. کریم را استخراج و تجزیه و تحلیل نموده و شاخص

 20کیفی،  شاخص 45آیه قرآن کریم،  42های پژوهش از بررسی بر اساس یافته
شاخص بنیادی به دست آمده است. بر این اساس می توان  5شاخص ابعادی و 

بو، گیری کرد که منظور از غذای طیّب، غذایی حالل، پاک، پاکیزه، خوشنتیجه
ن، مزه، مطبوع، بهداشتی، لذیذ و خوب است که انسان طیّب، در مصرف آخوش

 کند. روی را رعایت میجانب میانه
: تغذیه سالم، غذای طیّب، تحلیل محتوای کیفی آیات مرتبط با واژگان کلیدی

 نگاری قرآنی.غذای طیّب، شاخص
 5/4/8931تاریخ دریافت: 
 90/3/8931  تاریخ پذیرش:

ولنویسنده مسئ:   m.ahmadzadeh@isca.ac.ir 

 
 مقدمه

هایی است که ذهن دانشمندان دنیای تغذیه سالم از جمله بحث
معاصر را به خود معطوف ساخته است. در این میان، تبیین قرآنی 
آن، از سوی مفسران مسلمان کمتر مجال طرح یافته است. امروزه 

جامع ای های ناشی از فقدان نظریهدر فضای جامعه اسالمی، آسیب
از پیش خود را عیان ساخته  و منسجم در ساحت تغذیه، بیش

ای، جامع و کامل است که است. این در حالی است که نظریه
افزون بر مبادی و مبانی نظری دقیق، از قدرت کاربردی باالیی در 
سطح اجرا نیز برخوردار باشد. یکی از اضالع افزایش قدرت نظریه 

ها که ند. تعیین و تبیین شاخصها هستدر سطح عملیات، شاخص
کنند، از یک سو، ابعاد و پهنة نظریه را نقش سنجش را ایفا می

سازند و از سوی دیگر، نظریه را به سطح اجرا نزدیک آشکار می
دهند و از های آن را در عمل نشان میسازند و ضعف و قوتمی

 سوی سوم، راه را برای مقایسه، نظارت، سنجش و ... هموارتر 
 سازند.می

ای است که در از طرف دیگر، سبک و اسلوب قرآن کریم به گونه
تعریف مفاهیم، کمتر از روش مرسوم پیروی کرده و اغلب در 

های نامعمول از جمله بیان و معرفی مصادیق )سوره بقره، قالب
( و ... به تعریف 83(، معرفی موصوف )سوره توبه،آیه 877آیه

ی بر این باورند که این روش قرآن مفاهیم روی آورده است. برخ
. بر این اساس، (8)کریم، در راستایِ هدف هدایتی و تربیتی آن است

های قرآن کریم در خصوص پژوهشگران برای استخراج دیدگاه
تعریفِ مفاهیم، راه دشواری در پیش روی دارند. اما هنگامی که از 

فاهیم هایِ مسطح تعریفِ مفاهیم به سوی تعیین و تبیین شاخص
 رسد.تر و ناهموارتر به نظر میکنیم، راه پیچیدهحرکت می

های نگاری بر اساس آموزهگفته، شاخصبا توجه به مطالب پیش
یابد. یکی از قرآن کریم در راستای تبیین نظریات قرآنی اهمیت می

موضوعاتی که در قرآن کریم، آیات فراوانی به آن اختصاص یافته، 
ی طیب است. هدف اصلی این نوشتار، دستیابی تغذیه و به ویژه غذا

هایِ غذای طیّب است. بر این اساس، مسألة اصلی آن، به شاخص
های بنیادی، ابعادی و کیفی غذای طیّب از دیدگاه چیستیِ شاخص

 قرآن کریم است. 
 

 شناسیروش
در این پژوهش از دو روش تحلیل محتوای کیفی و شاخص نگاری 

 Qualitative)دینی استفاده شده است. روش تحلیل محتوای کیفی 

Content Analysis)های ، روشی برای تفسیر ذهنی محتوای داده
مندِ کدها، شناسایی مضامین و بندی نظاممتنی از طریق فرایند طبقه

آوردن شناخت، بینشی نو و تصویری . هدف آن، فراهم(2)الگوهاست
های پنهانی متن راه . پژوهشگر قصد دارد به الیه(9)از واقعیت است

پیدا کند و به مراد واقعی تولید کنندة پیام دست یابد و بر اساس 
متن، خطوط فکری پدیدآورندة پیام را شناسایی کند و اهداف، 

را برای فهم ها، فرهنگ و تمایالت متن را بکاود و زمینه ارزش
-تری از متن فراهم سازد. این روش، دو فرایند عام دارد: واحددقیق

بندی، متن به بندی )ترکیب(. در واحدبندی )تجزیه( و مقوله
شود که این واحدها، محور واحدهایی از اطالعات شکسته می

بندی، واحدهایی که در گیرند. در مقولهاساسی مقوالت قرار می
هم مرتبط هستند، به درون مقوالت موقتی جمع  مفهوم مشابهی به

. در این نوشته، از میان واحدهای تحلیل، واحد مضمون (4)شوندمی
(Theme)  به عنوان واحد زمینه، « آیه»به عنوان واحد تحلیل و

انتخاب شد. منظور از مضمون، معنای خاصی است که از یک 
تواند مضمون می. یک (5)شودکلمه یا جمله یا پاراگراف مستفاد می

در قالب یک کلمه، یک عبارت، یک جمله، یک پاراگراف یا 
. انتخاب مسألة 8. این روش، شش مرحله دارد: (۶)کل متن ابراز شود

 سازی.. مفهوم4. انتخاب واحد تحلیل. 9ها. . گردآوری داده2پژوهش. 
 . تفسیر نتایج.۶بندی و . مقوله5

عنوان منبعی مکتوب برای در این پژوهش، متن قرآن کریم به 
ها در نظر گرفته شد. آیاتی که واژة طیّب و گردآوری داده

افزار جامع ها به کار رفته بود، با استفاده از نرممشتقات آن، در آن
های اصلی در نظر استخراج و به عنوان داده 9التفاسیر نور األنوار 

فت و آیه مذکور، مورد تجزیه و تحلیل قرار گر 42گرفته شد. 
گذاری شدند. حاصل این مضامین درون آیات کدگذاری و مفهوم

هایی است که راه را برای مرحلة بعدی، مرحله، ساخت مفهوم
، بازنمایی (Concept)سازد. مفهوم بندی هموار مییعنی مقوله

انتزاعی یک رویداد، شیء، و یا عمل/ تعامل است که پژوهشگر 
نکته مهم در فرایند  .(7)است ها مهم یافتهحضور آن را در داده

سازی، توجه به سیاق است که تعیین کنندة مفهومی است مفهوم
خیزد. به دیگر سخن، یک مضمون در دو که از مضمون آیه برمی

-سیاق، با دو مفهوم متفاوت کدگذاری خواهد شد. فرایند مفهوم
یابد. مقوله، تر ادامه میبندی به شکل انتزاعیسازی در مقوله

های دیگر را در درون تر است که برخی مفهومهومی انتزاعیمف
دهد و استعداد توضیح آنان را دارد. در این مرحله، خود جای می

mailto:m.ahmadzadeh@isca.ac.ir


 85های غذایِ طیّب از دیدگاه قرآن کریم  شاخص 

Journal of Quran and Medicine  Volume 4, Issue 4, Autumn 2019  

رسد و پژوهش بر بررسی سروکار پژوهشگر با آیات به پایان می
شود. هدف از این مرحله، کاهش مفاهیم است. مفاهیم متمرکز می

دهد و با یکدیگر قرار میپژوهشگر مفاهیم جدا را در کنار 
مقایسة مفاهیم به دست آمده، مفاهیم مشابه و مشترک را حذف 

کند و مفاهیمی که قابلیت اندراج در یکدیگر را دارند، در می
دهد. یعنی افزون بر تجزیه، مفهوم بزرگتری به نام مقوله قرار می

لة شود. در ادامه، با پروراندن هر مقوله، مقوترکیب نیز انجام می
های اصلی نیز به اند و مقولههای فرعی متصل شدهاصلی به مقوله

اند تا راه تری را شکل دادهیکدیگر پیوسته و طرح نظری بزرگ
ترین برای پاسخ به مسأله پژوهش هموارتر گردد. آخرین و مهم

مرحله از تحلیل محتوای کیفی، گام تفسیر نتایج و استنباط است 
 اهیم و مقوالت با یکدیگر مشخص که بر اساس آن رابطة مف

گر نتایج حاصل از پژوهش در این مرحله، تحلیل. (1)شودمی
 کند.خویش، یعنی پاسخ مسأله تحقیق را گزارش می

روش دیگری که در این پژوهش از آن استفاده شده، شاخص نگاری 
برای نظارت و پایش، « کیفی»متغیری  ،(Index)دینی است. شاخص 

گیری و پیمایش محیطی و نیز مقایسه برای اندازه« کمی»یا متغیری 
-. در شاخص(3)ها و تغییرات آنها در شرایط مختلف استپدیده

شود. با توجه به این که های گوناگون استفاده مینگاری از روش
قرآن کریم است؛ بر پایة  ها،در این نوشتار، منبع استخراج شاخص

عقلی مبنا قرار گرفته  -استنتاجیگرایانه، روش رویکرد نقلی و نص
شوند و ها حاصل میها از ارزشاست. بر پای بست آن، شاخص

شناسی دینی دارند که حضور دین را در تمامی ریشه در معرفت
داند و های مغز افزاری و نرم افزاری، جاری و ساری میحوزه

نهد. سیطرة های دانش بشری را بر عهده دین میاستخراج زیرساخت
ها، ضامن جریان دین در پیکرة علوم، جیّت دینی در زیرساختح

ها و استانداردها  از جمله مفاهیم میانه و سازه، مانند نظام شاخص
و کلیه قوانین و هنجارهای سازمانی و اجتماعی است که بشر برای 
ادارة نظام معاش الهی به آنها نیازمند است. از شناخت و تکثیر و 

توان محدوده دین را از غیر  یکدیگر می ها بهوصل کردن ارزش
« ها شاخص»دین و نظام الهی را از مادی تعیین نمود. با این وصف 

ها و  دانش»در « ها ارزش»به عنوان مفاهیم میانه که مجرای حضور 
توانند هر مبنای نظری را در هر نظام  هستند، نمی« ساختارها

نش، زایندة یک اجتماعی جریان دهند. هر ارزش، مبتنی بر یک بی
شاخص، چراغ راه یک دانش و رقم زنندة یک کنش متفاوت 

ها را از راستا با آن شاخصها را و هم ای که ارزشاست. جامعه
گیرد، شانس بقا و تکثیر خود را در مقیاس تمدنی  تفکّری دینی می

. بر پایة ترکیب این دو روش، مفهوم (80)به دست خواهد آورد
مقولة ابعادی با شاخص ابعادی و مقولة کیفی با شاخص کیفی، 

 هسته با شاخص بنیادی متناظر است.
 

 هایافته
آیه مربوط به غذای طیّب در قرآن کریم به همراه مفاهیم  42

ها تحلیل، کدگذاری و مفهوم پردازی شد. در ادامه مستخرج از آن
 شود.به یک نمونه اشاره می

 آیات مربوط به غذای طیّبای از تحلیل محتوای کیفی : نمونه8دول ج
 مفاهیم آیات

 عَلَیْکُمُ ظَلَّلْنا وَ   57:  البقرة
 وَ الْمَنَّ عَلَیْکُمُ أَنْزَلْنا وَ الْغَمامَ

 ما طَیِّباتِ مِنْ کُلُوا  السَّلْوى
 لکِنْ وَ ظَلَمُونا ما وَ رَزَقْناکُمْ

 طیّب بودن ترنجبین )المنّ(
 طیّب بودن بلدرچین )السلوی(

 غذای طیّب، غذای سالم
 به دست امدن غذای طیّب از راه درست

 مفاهیم آیات
 در غذای طیّب، تجاوز به سهم دیگران نیست یَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ کانُوا

 غذای طیّب، غذای حالل
 غذای طیّب، همراه با شکر و سپاس

 دستور خداوند به استفاده از غذای طیّب
 پرهیز از غذای غیر طیّب
 الطلوعیننزول غذای طیّب در بین 

 غذای طیّب، غذای غیر مضر
 هر غذایی، طیّب نیست

 خوردن غذای غیر طیّب، ظلم به خود
 غذای طیّب، از طرف خداوند

 
 مقوالت و مفاهیم غذای طیّب

سازی آیات، مفاهیم با یکدیگر پس از مرحلة کدگذاری و مفهوم
ادغام شدند و موارد مشترک حذف شد. نکته قابل توجه این است 

این مرحله، مفاهیم نخستین در قالب مفهوم کیفی و مفاهیم که در 
اند؛ تا راه برای های ابعادی دسته بندی شدهکیفی، در قالب مقوله

سازی هموارتر گردد. در زیر، مقوالت ابعادی و مفاهیم شاخص
 کیفی غذای طیّب در آیات گزارش شده است.

 
و مفاهیم نخستین غذای ای از مقوالت ابعادی، مفاهیم کیفی : نمونه2جدول 

 طیّب در آیات قرآن کریم
مقوالت 
 ابعادی

 مفاهیم  نخستین مفاهیم کیفی

 پذیردل
طیّب، غذای 

 دلپذیر

 پذیردل طیّب،
 دلپذیر عطای طیّب،
 دلپذیر غذای طیّب،

 پسند دل طیّب،
 دلنواز طیّب،

 حالل

طیّب، خاص 
 تر از حالل

 حالل از تر خاص طیّب،

 حالل از غیر طیّب،

مباح بودن 
 غذای طیّب

 مباح طیّبات، خوردن

 مجاز طیّب، غذای از وری بهره

 طیّب روزی هر از مومنان وریبهره جواز

 طیّب هایروزی از گیریبهره جواز

عدم تحریم 
 طیّبات

 حرام نه طیّب، از حالل برداری بهره

 خود بر طیّب غذای تحریم عدم

 عالمان توسط خود بر طیّب غذای تحریم عدم

 طیّبات( کردن حرام)تحریم عدم

-زهدورزی نه انسان، برداری بهره برای طیّبات

 مورد بی های

 طیّبات تحریم صحت عدم

 شدن حرام قابل طیّبات

 خویش حقوق کردن پایمال طیّبات، تحریم

 خود به تجاوز طیّبات، تحریم

 تقوی خالف خود، بر طیّبات تحریم

 طیّب غیر غذای از پرهیز

غذای طیّب، 
 غذای حالل

 خوردن قابل طیّب، و حالل غذای تنها

 اسالم پیامبر های نشانه از طیّب، دانستن حالل

 برداری بهره در حالل شیوه انتخاب ضرورت
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مقوالت 
 ابعادی

 مفاهیم  نخستین مفاهیم کیفی

 زمین های فراورده از

 حالل روزی طیّب،

 حالل مال طیّب،

 حالل غذای طیّب، غذای

 کرده حالل خداوند چه آن طیّبات،

 
 های غذای طیّب شاخص

در مراحل پیشین، بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی، آیات قرآن 
کریم تحلیل شدند و مفاهیم نخستین، مفاهیم کیفی و مقوالت 

ها نیز مشخص شدند. پس از این مراحل، حال نوبت به ابعادیِ آن
ها از زوایای گوناگون، دارای انواع و رسد. شاخصسازی میشاخص

-اقسامی هستند که بر اساس هدف پژوهش، عناوین خاصی پیدا می
کنند. با توجه به این که در این پژوهش، هدف به دلیل تمرکز بر 

ها یک موضوع خاص )غذای طیّب(، محدودیت یافته است، شاخص
پژوهش، تنها از سه  کنند. از این رو، در ایننیز محدودیت پیدا می

نوع شاخص کیفی، ابعادی و بنیادی بر پایة هماهنگی با مراحل 
 روش تحلیل محتوای کیفی، استفاده شده است.

 های کیفیشاخص .8
های های ابعادی و شاخصهای کیفی، حد فاصل شاخصشاخص

اند ها همان مفاهیم کیفیعملیاتی هستند. در حقیقت، این شاخص
اند. مفاهیم نخستین را در خود جای دادهای از که مجموعه

گیرند تا های ابعادی قرار میهای کیفی ، در زیر شاخصشاخص
های کیفی یک سطح از انتزاع آنان بکاهند. این کاستن در شاخص

های کمی یا کند تا راه برای رسیدن به شاخصنیز ادامه پیدا می
قیقت در های کیفی که در حشاخصها هموار گردد. همان سنجه

بندی های غذای طیّب قرار دارند، در ردهجایگاه مفاهیم و مؤلفه
ها، از گیرند. این شاخصنگاری در سطوح پایانی قرار میشاخص

نمایانگر ابعاد کیفی   های کیفی، انتزاع کمتری برخوردارند.  شاخص
های بنیادی و  و کمّی مسائل غذای طیّب هستند که در کنار شاخص

کامل   ترین سطح، ه روشنگری این منظومه را در پایینابعادی، چرخ
 کنند.  می
 
 های ابعادیشاخص .2

هایی است که ابعاد غذای های ابعادی، شاخصمنظور از شاخص
کنند. به زبان روش تحلیل محتوای کیفی، طیّب را تفسیر می

های ابعادی هستند که هم ابعاد های ابعادی، همان مقولهشاخص
توانند کنند و هم انتزاع بیشتری دارند و میمیمقوالت را مشخص 

های کیفی را در درون خود جای دهند. این سطح وسیعی از شاخص
زدایی، نمایانگر عناوین گری و اجمالها، عالوه بر روشن شاخص

های حوزة غذای طیّب ها و قوتها، تهدیدها، ضعفاصلی فرصت
عادی، ترسیم تعادل های ابباشند. از دیگر سو، نقش عمدة شاخص می

ساز را در منظومة و عدم تعادل نظام غذای طیّب است و نقش تعادل
های ابعادی، کارکرد اصلی شاخص .ها بازی خواهند کرد شاخص

های کیفی است. البته ناگفته تر شاخصبندی نظری و دقیقدسته
های کیفی مشخص های ابعادی، پیش از شاخصنماند که شاخص

های کیفی تدوین و جایابی شوند؛ اساس آن، شاخصشوند تا بر نمی
های کیفیِ های کیفی، شاخصبلکه پس از به دست آمدن شاخص

گیرند و هایی قرار میهمگون و مشترک و نزدیک به هم در دسته

هایی که از انتزاع بیشتری برخوردارند برای هر پس از آن، شاخص
های ابعادی مقولهشوند که شاخص ابعادی یا همان دسته انتخاب می

های ابعادی از رهگذر پاالیش شوند. نتیجه اینکه، شاخصنامیده می
آیند.  ها به دست میهای کیفی و از دل آنبندی شاخصو دسته
های ابعادی و کیفی غذای طیب از دیدگاه قرآن کریم در شاخص

 جدول زیر گزارش شده است. 
 

 در قرآن کریمهای ابعادی و کیفی غذای طیّب : شاخص9جدول
های شاخص

 ابعادی
 های کیفیشاخص

 طیّب، غذای دلپذیر پذیردل

 حالل

 طیّب، خاص تر از حالل
 مباح بودن غذای طیّب

 عدم تحریم طیّبات
 غذای طیّب، غذای حالل

 غذای طیّب، غذایی که حقوق مالی دینی آن پرداخت شده
 غذای طیّب، مستلزم شکرگزاری شکر

 طیّب، سازگار با طبع آدمیغذای  مطبوع

 پاک
 غذای طیّب، غذای عاری از نجاست

 غذای طیّب، غذای پاک
 غذای طیّب، غذای تمیز و پاکیزه پاکیزه

 متضاد

 طیّب، متضاد با خبیث
 طیّب متضاد با سوء
 طیّب متضاد با نکد
 طیّب متضاد با ظلم
 هاطیّب متضاد با بدی

 خوب

 غذای طیّب، غذای خوب
 غذای طیّب، غذای پسندیده
 غذای طیّب، غذای مطلوب
 غذای طیّب، غذای خالص

 مرغوب غذای طیّب، غذای

 غذای طیّب، غذای خوشمزه خوشمزه
 غذای طیّب، غذای خوش بو خوشبو
 غذای طیّب، غذای لذیذ لذیذ

 تعادل
 میانه روی در استفاده از غذای طیّب

 طیّبپرهیز از اسراف در مصرف غذای 
 قناعت در مصرف غذای طیّب

 بهداشتی
 غذای طیّب، غذای سالم

 استفاده درست از غذای طیّب
 غذای طیّب، غذای بهداشتی

 مفهوم شناسی

 مفهوم شناسی نوشیدنی های طیّب
 های طیّبمفهوم شناسی خوردنی

 مفهوم شناسی انسان طیّب
 برکت در غذای طیّب

 مفهوم شناسی اشیاء طیّب

ایمان و عمل 
 صالح

 نقش تقوا در غذای طیّب
 نقش ایمان در غذای طیّب

 نقش عمل صالح در غذای طیّب
 مصادیق گوشتی غذای طیّبمصادیق غذای 
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های شاخص
 ابعادی

 های کیفیشاخص

 ای غذای طیّبمصادیق میوه طیّب
 مصادیق غالت غذای طیّب

 های غذای طیّبمصادیق نوشیدنی
 بهره مندی از طیّب در دنیا مکان

 توحید
 توصیه خداوند به استفاده از غذای طیّب

 طیّبات، اعطای خداوند
 انواع  طیّب انواع طیّب

 
 های بنیادیشاخص .9

ای هستند، نسبت به های بنیادی که همان مقوالت هستهشاخص
های ابعادی از انتزاع بیشتری برخوردارند. به طوری که شاخص
این پژوهش، در دهند. های ابعادی را درون خود جای میشاخص
های کیفی و ابعادیِ به دست آمده از آیات قرآن کریم، پس شاخص

بندی، در پنج دسته قرار گرفتند که با توجه به از پاالیش و طبقه
ماهیت مفهومیِ هر دسته، مفهومی انتزاعی برای هر دسته انتخاب 

های بنیادیِ غذای طیّب روشن شد که شد و بدین ترتیب، شاخص
شناسی، تولید، توزیع و مصرف. هر ها، مفهومارزش اند از:عبارت

-گانة پیشها و انتخاب مقوالت بنیادیِ پنجبندیچند در این دسته
گانة تولید، توزیع و توان ادعا کرد که نظریّة ابعاد سهگفته، نمی

مصرف، دخالت نداشته است؛ اما پژوهشگر سعی کرده است تا 
بندی قرار ندهد و با تقسیمحد ممکن، آن نظریّه را، مبنای این 

هایِ استنطاق از خود قرآن کریم و بررسی دقیقِ مفاهیم و شاخص
بندی قابل قبولی دست پیدا کند. در زیر ابعادی و کیفی، به دسته

های بنیادی و ابعادی غذای طیب در قرآن کریم جدول شاخص
 گزارش شده است.

 
 قرآن کریم های بنیادی و ابعادی غذای طیّب در: شاخص4جدول

 عنوان اصلی
 مقوالت ابعادی مقوالت هسته

 های ابعادیشاخص های بنیادیشاخص

 طیّب

 هاارزش 

 توحید

 ایمان و عمل صالح

 شکر

 مفهوم شناسی

 مفهوم شناسی

 متضاد

 مصادیق غذای طیّب

 انواع طیّب

 تولید

 دلپذیر

 مطبوع

 پاک

 پاکیزه

 خوب

 خوشمزه

 خوشبو

 عنوان اصلی
 مقوالت ابعادی مقوالت هسته

 های ابعادیشاخص های بنیادیشاخص

 لذیذ

 حالل )تولید(

 توزیع
 بهداشتی

 حالل )توزیع(

 مصرف
 تعادل

 مکان

 
 

هایی به از تحلیل آیات قرآن کریم در ساحت غذای طیّب، شاخص
های بنیادی )مقوالت هسته(، دست آمد که به سه دستة شاخص

های کیفی )مفاهیم های ابعادی )مقوالت ابعادی( و شاخصشاخص
 شوند. کیفی( تقسیم می

 
 مدل مفهومی

های بنیادی، ابعادی و کیفی غذای طیّب از پس از دستیابی به شاخص
ها قرآن کریم، الزم است در پایان دربارة مدل مفهومی این شاخص

ها با یکدیگر و میزان تأثیرگذاری هر یک به صورت و ارتباط آن
 مختصر نکاتی بیان شود. 

از سه قسمت جداگانه تشکیل شده  مدل مفهومی غذای طیّب،
است. قسمت نخست که بر همه مدل سایه افکنده، شاخص بنیادیِ 

است که خود از سه شاخص ابعادیِ توحید، ایمان و « هاارزش»
عمل صالح و شکرگزاری به دست آمده است. در حقیقت، 

کند های غذای طیّب را اشراب میاز صدر تا ذیل شاخص« توحید»
است که در ریشه، تنه، شاخه و میوة درخت غذای  و در حکم آبی

طیّب ساری و جاری است و حیات غذای طیّب، کامالً بدان وابسته 
سازی دربارة غذای است. از این رو، هر گونه تعریف و شاخص

طیّب، به صورت مستقیم و غیر مستقیم با توحید مرتبط است و بر 
ید، در ایمان و چرخد. در مرحلة بعدی، این توحمدار توحید می

دهد که نمود آن در شکرگزاری جلوه عمل صالح خود را نشان می
کند. یعنی این که غذای طیّب، برای انسان مؤمن صالح آفریده می

شده و او باید از این غذای طیّب، برای تقویت ایمان و ارتقاء عمل 
صالح خود استفاده کند و با شکرگزاری به درگاه الهی، آن را کامل 

. به دیگر سخن، غذای طیّب برای انسان طیّب است و نتیجة آن کند
نیز، عمل طیّب است. ورودی، طیّب؛ پردازش، طیّب؛ خروجی، 

« مفهوم شناسی»طیّب. در قسمت دومِ مدل، سخن از شاخص بنیادیِ 
شناسی و متقابل است که سه شاخص ابعادیِ نوع شناسی، مصداق

این قسمت مدل، بیشتر  شناسی را در درون خود جای داده است.
شناسیِ غذای طیّب است که در شناسی و مصداقناظر به مفهوم

آیات قرآن کریم از آن بسیار سخن به میان آمده است. در قسمت 
های غذای طیّب ترین بخش مدل است، شاخصسوم مدل، که مهم

بنیادی، حاوی سه شاخص  مد نظر قرار گرفته است. این شاخص
وزیع و مصرف است که به نوعی هر یک خود به ابعادیِ تولید، ت

های زیر مجموعة هر شوند. شاخصهای کیفی تقسیم میشاخص
 یک نیز، نشان داده شده است.  
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 هایِ غذای طیب: مدل مفهومی شاخص8شکل
 

 گیرینتیجه
اند از: غذای طیّب، دارای پنج شاخص بنیادی است که عبارت

شناسی، تولید، توزیع و مصرف. شاخص توحید در ها، مفهومارزش
ها، نقش محوری و کلیدی دارد که باعث تفاوت میان این شاخص

ماهوی استانداردهای غذای طیّب در اسالم و غرب است. و به 
های ایمان و عمل صالح و شکرگزاری، فصل ممیز دنبال آن شاخص

نظریات اسالمی از نظریات غربی در باب تغذیه سالم و غذای طیّب 
است. از تحلیل آیات قرآن کریم، دوازده شاخص ابعادیِ غذای 

طیّب به دست آمد که در مدل مفهومی غذای طیّب، ارتباطات 
ای است ، واژهها شفاف شده است. نکتة نهایی این که طیّبمیان آن

ای که اضافه شود، معنای خوبی، نیکی و خیر را که به هر کلمه
افزاید و منظور از غذای طیّب، غذایی حالل، پاک، پاکیزه، بدان می

مزه، مطبوع، بهداشتی، لذیذ و خوب است که انسان بو، خوشخوش
 کند.روی را رعایت میطیّب، در مصرف آن، جانب میانه

 
یت ها: این مقاله با تغییرات محتوایی، مستخرج از طرح منابع مالی/ حما

های کیفی غذای طیب از دیدگاه قرآن کریم و روایات شاخص»پژوهشی
 به سفارش مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی است.« معصومین علیهم السالم
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