
 

 

                  نشریه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

  41- 50 :، صفحه93 تابستان، دوماول، شماره  دوره
  

 
  قرآن دیدگاه از غذایی مواد بهداشتی معیارهاي ترین عالی طیب و حالل

  
  

   1/6/93 :مقالهپذیرش           21/2/93 :دریافت مقاله
  چکیده

 و ایمن سالم، غذایی مواد مصرف. است غذایی مواد بهداشت رعایت عدم از ناشی ها بیماري از بسیاري :سابقه و هدف
 و ها دستورالعمل ،حدیث و قرآن دیدگاه از. دارد انسانی یهاسرم کیفی توسعه و جامعه سالمت تامین در مهمی نقش مرغوب
 مواد بهداشت اهمیت شناخت مقاله این از هدف لذا. است شده ارائه غذایی مواد صحیح مصرف و تولید براي هایی توصیه
  .است قرآن دیدگاه از غذایی

 از علمی تحلیلی یک اسالمی منابع و علمی متون بررسی با نموده سعی که است مروري مطالعه یک این :مواد و روش ها
  .دهد ارائه غذایی مواد ایمنی و بهداشت اهمیت با ارتباط در قرآن دیدگاه

 ترین عالی غذایی مواد ایمنی و بهداشت زمینه در کریم قرآن که داد نشان مطالعه این :گیري نتیجهو  یافته ها
 مقوي ایمنی، بهداشتی، پاکی، لحاظ از را کیفیت هاي جنبه همه تا است نموده ارائه طیب و حالل عنوان تحت را ها استاندارد

 و آموزش مدرن، هاي دانش کسب قرآن، صحیح فهم به منوط مترقی هاي استاندارد چنین اجراي. نماید تامین را مغذي و
 محصوالت تولید سمت به حرکت و کیفیت و ایمنی تضمین هاي سیستم اجراي و حرام و حالل فرهنگ عملی ترویج

 ضمن ها، استاندارد این اجراي و است جهانی برند یک به شدن تبدیل حال در طیب و حالل هاي استاندارد. است ارگانیک
 در نماید، می فراهم مرغوب و ایمن سالم، غذایی مواد عرضه و تولید نظر از کشور براي باالیی بسیار افزوده ارزش اینکه

 تقویت و ها استعداد نمودن شکوفا و ها، رفتار و ها اندیشه اعتقادات، ها، باور اصالح یعنی انسانی سرمایه کیفیت توسعه
  .دارد مهمی نقش خدا سوي به انسان اعتالي و انسان جانبه همه سالمت تامین و ها، توانمندي

  غذایی مواد تندرستی، و بهداشت سالم، غذاي قرآن، :واژگان کلیدي
 

  مقدمه
هاي مرتبط با غذا رو به رشد  نگرانی مصرف کنندگان درباره تیمار

بحران هاي غذایی که در سطح جهان رخ داده است، به دلیل . است
موضوعاتی چون کیفیت مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی، و ایمنی مواد 

عمل ه بررسی که در آمریکا ب .مباحث داغ در عرصه رسانه ها هستند غذایی
میلیون مورد بیماري ناشی از مواد  48نشان داد که هر ساله تقریبا  مد،آ

نفر فوت  3000هزار مورد بستري و  128 در اثر آن که رخ می دهدغذایی 
میکروبی در مواد  نوع عامل 31میلیون مورد بیماري ناشی از  4/9 ،کنند می

 .)1( است نامعینمیلیون مورد دیگر ناشی از سایر عوامل  4/38غذایی و 
هزینه هاي اقتصادي مربوط به بار بیماري هاي ناشی از مواد غذایی که 

هاي پزشکی، هزینه هاي مرتبط با کاهش باروري و  شامل هزینه
میر است به ازاي هر مورد بیماري بر اساس  هاي مربوط به مرگ و هزینه

مدل هزینه هاي بیماري و مدل پایه اي مرکز (دو مدل مطالعاتی مختلف 
دالر برآورد  1068 - 1626بین  )و پیشگیري از بیماري هاي آمریکاکنترل 

امروزه سهم قابل توجهی از تجارت جهانی مواد غذایی  .)2( شده است
بر اساس گزارش انجمن جهانی غذاي  .مربوط به غذاهاي حالل است

میلیارد دالر مواد غذایی حالل در سطح جهان تجارت  560حالل، سالیانه 
  کل تجارت جهانی محصوالت غذایی بر پایه % 12شود که معادل با  می

  
ها  زنده است که همه فعالیت جامع و دینیک اسالم  .)3( استکشاورزي 

براي هر یک از . هاي انسان را تحت پوشش خود قرار داده است و رفتار
اسالم همچنین . ورده استآها و دستورالعمل هایی  استاندارد ،افعالیت ه

دهد و از مسلمانان می خواهد که به  را ارائه می تغذیه ايهاي  دستورالعمل
نیاز اساسی براي  اًغذا قطع .)4( دنورآبند باشند تا بندگی خدا را به جا نها پایآ

وسیله ه بنابراین مصرف مواد غذایی با کیفیت خوب ب. بقاي انسان است
شود که براي سالمتی حیاتی است و  اسالم معین می تغذیه ايقوانین 

ها،  از طریق اصالح باور انسان )یه کیفیاتکامل سرم(کمال منجر به 
ها و تقویت  ها، و شکوفا نمودن استعداد اعتقادات، اندیشه ها و رفتار

بر اساس مفهوم  اًاسالم اساستغذیه اي نظام نامه . گردد می توانمندي ها
طور ه حالل و حرام ب مسئله. استوار است) نامشروع( و حرام) مشروع( حالل

وره براي مثال خداوند در س .واضح در قرآن به کرار تاکید شده است
اهمیت خوردن نعمت هاي حالل را براي بندگان تاکید  157ه االعراف آی

ی از یعنوان نمونه هاه خوردن مرغ و ترنجبین را ب 160فرموده و در آیه 
یا «فرموده  168آیه در سوره بقره  چنانچه. روزي حالل بیان فرموده است

لُوا مما فی الْأَرضِ حالالً  طَیباً و ال تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّیطانِ إِنَّه أَیها النَّاس کُ
ودع عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان، اینگونه این آیه را  .»مبین لَکُم

  *MSc(1( پور عالی اهللا فتح

  BSc(2( مهدوي فرنگیس
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برید، باي مردم، از آنچه در زمین است بهره ترجمه و شرح داده است که 
را  که خدا آن را براي شما حالل و پاکیزه ساخته است و گام هاي شیطان

پس مبادا به پیروي از  ؛دنبال نکنید که او براي شما دشمنی آشکار است
شیطان آنچه را خدا حالل کرده است حرام بشمارید و آنچه را حرام کرده 

اي اهل ایمان از  :فرمود کهسوره بقره  172آیه  همچنین. است روا بدانید
 173آیه که نصیب شما کردیم بخورید و در ) طیب( روزي حالل و پاکیزه

 گردانید خدا بر شما، مردار، خون امر فرموده که به تحقیق حرامسوره بقره 
مصرف . و گوشت خوك را و آنچه را که به اسم غیر خدا کشته باشند

طور صریح در قرآن ه مثال هاي کمی هستند که ب ،خوك، خمر و مردار
  .ممنوع شده اشت

ایی، آشامیدنی، بر اساس قانون حرام اسالم، مصرف هر نوع ماده غذ
و دارویی که موجب مرگ ناگهانی یا تدریجی شود و یا به سالمت جسمی 

دالیل جسمی، روحی، اخالقی، ه ب. و روانی انسان لطمه برساند ممنوع است
عوارض . ها، ممنوع و حرام است اجتماعی و اقتصادي مصرف بعضی چیز

، روحی هاي حرام به اشکال مختلف اعم از ناپاکی مصرف همیشگی غذا
و بیماري هاي جسمی آشکار  ناخوشنودي ذهنی، اختالل شخصیتی

  .)4و5( شوند می
 درباره اهمیت توجه به حالل و حرام در روایتی )ع(امام رضا 

خداوند تبارك و تعالی هیچ خوردنی و نوشیدنی را حالل ": فرمایند  می
نکرده مگر آن که در آن منفعت و مصلحت بوده است و هیچ خوردنی و 
نوشیدنی را حرام نکرده مگر آن که در آن زیان و نابودي و فساد بوده 

پس هر چیز سودمند و نیروبخش جسم که باعث تقویت بدن . است
باشد، حالل شده و هر چیزي که قواي جسمانی را از بین ببرد و یا   می

  .)6( موجب مرگ شود، حرام است
. استمعنی مشروع و مجاز ه حالل یک کلمه عربی است که ب

که باید تمام  طوريه مفهوم حالل بسیار جامع و گسترده است ب
ها منطبق با دستورات  هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي انسان فعالیت

مفهوم غذاي حالل این است که نه تنها همه عوامل سیاسی، . اسالم باشد
فرهنگی، اجتماعی، مالی و بازرگانی که در طول زنجیره غذایی دخالت 

بایستی منطبق با شریعت اسالم باشد بلکه شرایطی که براي تولید دارند 
یک غذاي خوب و سالم الزم و ضروري است را مانند مسائل بهداشتی، 

بدیهی است که نقص در هر یک از . بر بگیرد بهسازي و ایمنی را نیز در
عبارت دیگر ه ب. کند عوامل و شرایط فوق، مفهوم غذاي حالل را فلج می

از نظر شرعی پاك و از نظر  حالل غذایی است که اوالًیک غذاي 
مصرف . فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی سالم و بهداشتی باشد هاي لودگیآ

  .)5( استغذاي حالل عبادت 
 و حرام نیز یک کلمه عربی و نقطه مقابل حالل و به معنی نامشروع

را ممنوع کرده  حرام چیزي است که خداوند مصرف آن. غیر مجاز است
ناخالصی یا وجود مواد ناپاکی، دلیل ه غذایی است که ب حرامغذاي . است

و  خوراکیمصرف مواد . مضر و غیر مجاز است ،سالمتمضر براي 
آشامیدنی حرام نه تنها براي سالمت جسمی مضر است بلکه قابلیت هاي 

چار گناه و انسان را د دهد معنوي و روحانی فرد را تحت تاثیر خود قرار می
نیز یک کلمه عربی است که مورد سرزنش و دلسردي  همکرو .)4( کند می

فرآیند مواد غذایی  بررسی یکاگر براي مثال . الهی است اما نه خیلی شدید
مصرف آن  ناك باشدخطر ممکن استنشان دهد که آن غذا براي بدن 

است و توصیه نمی گردد اما اگر مضر بودن یک ماده غذایی اثبات  همکرو
ن آیکی از نکات مهمی که در قر .)4( شود گردد مصرف آن حرام تلقی می

طیب یک کلمه عربی و به معنی مطبوع، . طیب استبیان شده مسئله 
غذاي . و معطر است بوده، خوش عطر و لذیذ، با صفا، خوشو پسندی دلپذیر

کلمه الطیبات از نظر . طیب غذایی است که مطبوع، مقوي و مغذي است
ویژگی هاي معنوي و داشتن الزامات مذهبی این  کلیه لغت شناسی به

  .)4( شودمحصوالت مربوط می 
هاي کیفی مواد غذایی بر اساس مفهوم  اسالم استاندارد از منظر 

استاندارد نقش بسیار عنوان یک ه حالل ب. حالل و طیب بیان شده است
شوند  وسیله مسلمانان مصرف میه هایی که ب مهمی در تعیین کیفیت غذا

حالل هستند مگر  ،بیشتر مواد غذایی و رژیم هاي غذایی .ایفا می نماید
حرام نموده است و  حدیثطور مشخص در قرآن و ه آنهایی که خداوند ب

یک ماده غذایی  .انسان قادر نیست که حرام الهی را به حالل تبدیل نماید
پاك و  ،از جمیع جهات مادي و معنويکه حالل و طیب است  زمانی

دهد که  نشان می موجودبررسی متون  .)7( باشدخالص و عاري از آلودگی 
هداشت، ایمنی، بپاکی، حالل و طیب به تعبیر امروزي نمادي از  اًاساس

هاي حالل و  رعایت استاندارد لذا از دیدگاه قرآن، .استارگانیک و کیفیت 
ي مرتبط با زنجیره غذایی و راهنما در همه زمینه ها قانونعنوان ه طیب ب

   .)4و8( استالزامی  وري، توزیع، عرضه و تغذیهآاعم از تولید، فر
کیفیتی است هاي  حالل و طیب باالترین درجه استاندارد هاي معیار

 هها ب چرا که این استاندارد تصور نمود محصولکه می توان براي یک 
. و آموزگار جهان است بیان شده است آفریدگار، پروردگاروسیله خداوند که  

کار   هبراي امور آرایشی، دارویی، خدماتی و مالی نیز ب نیزقلمرو حالل 
 معینی از تضمیناخیراً درجه  که حالل نوعی فرآیند اعتباري است. رود می

. مشخص می نماید ،لمحصوگواهی حالل براي  کیفیت را با ارائه ایمنی و
سرعت در حال تبدیل ه در حال رشد و ب ،حاللورده هاي آاهمیت فرامروزه 

این امر نگرش ما را از نقطه نظر بازاریابی و . شدن به یک برند جهانی است
حالل تنها یک . دهد قرار می چگونگی فضاي کسب و کار تحت تاثیر

موضوع مذهبی نیست بلکه امروزه وارد قلمرو تجارت و بازاریابی شده و در 
حال تبدیل شدن به یک سمبل جهانی جهت انتخاب شیوه زندگی و 

 .)8و9( استتضمین کیفیت 
در حال حاضر نحوه کنترل و نظارت بر مواد غذایی کشور ناظر بر 

و در این سیستم همیشه محصول از ثبات یند است آمحصول نهایی یک فر
یعنی ممکن . کیفی و بهداشتی و ایمنی مناسب و پایداري برخوردار نیست

یند در طی یک روز کاري از نظر آاست که محصوالت تولید شده یک فر
براي رفع این مشکل مراجع ً اخیرا. بهداشت و کیفیت متفاوت باشد

 (Organizationصالح جهانی چون سازمان جهانی بهداشت ذي
Health (World WHO  سازمان خوار و بار کشاورزيوFAO 

(Food and Agriculture Organization) هاي  سیستم
یک از  نها در هرآرا ارائه کردند که با اجراي کیفیت ایمنی و تضمین 

توان محصوالتی را تولید کرد که ضمن اینکه از  مراحل زنجیره غذایی می
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نها را به آکیفیت مناسب و با ثبات برخوردار است، امکان وجود خطر در 
امروزه از این سیستم ها براي تولید و تامین غذاي سالم  .رساند حداقل می

 هاي سیستم .هاي پیشرفته استفاده می شوند و با کیفیت مناسب در کشور
 (Organizationجهانی تجارتکیفیت در سازمان ایمنی و تضمین 
Trade WTO (World ملل به عنوان یک ابزار ال هاي بین و بازار

براي مثال در کشور مالزي گواهی حالل براي آن . معتبر نقش مهمی دارند
ایمنی و دسته از مواد غذایی صادر می شوند که تحت سیستم هاي تضمین 

نالیز خطر نقاط کنترل بحرانی که آسیستم  کیفیت مانند
ها  این استاندارد .گردند میتولید  گویند،  HACCPحاًاصطال
دهند تا کیفیت و ایمنی  را براي تولید کنندگان ارائه می هایی ییراهنما

نگاه هدف از این مطالعه ارائه یک . )10( نمایندنها را تضمین آمحصوالت 
جهت تامین یک غذاي  حالل و طیب نقش معیار اهمیت ودر باره  علمی
تحقق آنها در تامین سالمت و بهداشت جامعه و توسعه کیفیت  لزومو  سالم

  .سرمایه انسانی است
  

  ها مواد و روش
 و علمی متون بررسی با نموده سعی که است کیفی مطالعه یک این

 اهمیت با ارتباط در قرآن دیدگاه از علمی تحلیلی یک اسالمی منابع
 موضوع دو بر اًعمدت مطالعه این. دهد ارائه غذایی مواد ایمنی و بهداشت

 در مصرف مورد غذایی مواد بودن آلوده اثبات اول موضوع. است استوار
 بهداشت خصوص در علمی مقاالت از نخست منظور این براي. است جامعه

 زنجیره عرضه تا تولید مختلف هاي زمینه در که غذایی مواد ایمنی و
 غذایی مواد ناسالم وضعیت کردن روشن جهت بودند شده مطالعه غذایی
 بیان مطالعه این دوم موضوع. شد استفاده ایرانی جامعه مصرف مورد

 هاي معیار معرفی و اسالم دیدگاه از غذایی مواد بهداشت تاثیر و اهمیت
 تغذیه و غذا زمینه در اسالم مترقی هاي استاندارد عنوانه ب یبط و حالل
 از همچنین و معصومین روایات و نیآقر یاتآ از منظور این براي. است
  .گردید استفاده معتبر علمی منابع

  
  ها یافته

 مواد طریق از زیادي خطر عوامل که اند داده نشان متعددي مطالعات
 شود می سعی اینجا در. شوند می منتقل انسان بدن به آشامیدنی و خوراکی

 بهداشتی هاي استاندارد رعایت اهمیت مطالعات، آن از برخی نتایج بیان با تا
  .گردد بیان اختصار به علم و قرآن دیدگاه از را غذایی مواد ایمنی و

 سطح در غذایی مواد ایمنی و امنیت کنونی وضعیت
 از یا مختلف اشکال به غذایی مواد از توجهی قابل بخش امروزه :جهان

 حدود میانگین طوره ب. شوند می آلوده خطرناك عوامل با یا و روند می بین
 در). 11( گردند می ضایع انباري آفات چون دالیلیه ب غذایی مواد از% 10

 میزان. روند می بین از تازه هاي سبزي و ها میوه از% 35 از بیش ایران
 و توزیع تولید، هاي بخش سایر از خانگی بخش در غذایی مواد اتالف

ه ب ساالنه ،اي ترکیه و مریکاییآ خانوار هر مثال براي است بیشتر خدمات
 در این). 12( دهند می هدر را غذایی مواد کیلوگرم 299 تا 214 ترتیب
 دسترسی عدم دلیله ب جهان جمعیت از توجهی قابل بخش که است حالی

 دلیله ب نیز دیگر کثیري بخش و شکمی گرسنگی به غذایی مواد به کافی
 بر که طوريه ب هستند، دچار سلولی گرسنگی به صحیح تغذیه نداشتن
 سطح در نفر میلیارد 02/1 از بیش جهانی بار و خوار سازمان وردآبر اساس
 رنج آ ویتامین آهن، و کلسیم کمبود مانند غذایی هاي کمبود از جهان

 موارد از نیمی از بیش اسیاس عوامل تغذیه ءسو و گرسنگی). 13( برند می
 گیرد می را کودك میلیون 6 از بیش جان ساله هر که هستند کودکان مرگ

% 32( جهان سال 5 زیر کودك میلیون 178 که داد نشان اي مطالعه). 14(
 هاي بیماري و غذایی مواد ناکافی دریافت دلیله ب اًعمدت) کودکان کل

 از بیش و مانند می باز رشد از اند لودهآ غذاي و بآ از ناشیاً غالب که عفونی
  ).15( هستند شدید تغذیه ءسو دچار کودك میلیون 19

 از یکی: مزرعه در غذایی مواد بهداشتی غیر تولید
 طوره ب. است غذایی هاي افزودنی از ناشی اختالالتی بهداشتی، مشکالت

 غذایی مواد وارد عمدي غیر و عمدي شکل دو به غذایی هاي افزودنی کلی
 و بیوتیکی آنتی هاي باقیمانده سنگین، فلزات چون ترکیباتی. شوند می

 جهت که هستند عمد غیر هاي افزودنی از مصادیقی نباتی آفات دفع سموم
 استفاده حیوانات و گیاهان در عفونی هاي بیماري با مبارزه و پیشگیري

 و آلرژي چون مخاطراتی شیمیایی هاي افزودنی). 16و17( شوند می
  .کنند می ایجاد را سرطان

 هاي وردهآفر تا شود می سبب نباتی فاتآ دفع سموم از استفاده
 نهاآ موثره ماده چون و گردند لودهآ نهاآ هاي باقیمانده به غذایی

 هستند رسنیکآ چون سنگینی فلزات و پایداري و پیچیده هاي هیدروکربن
 سوئد در بررسی یک مثال براي. کنند می ایجاد بدن براي را مخاطراتی

 فتآ وسیلهه ب داري معنی طوره ب آشامیدنی هاي بآ% 80 که داد نشان
 به عصبی هاي سلول که است حالی در این شوند می لودهآ ها کش

 دیگر بررسی. هستند حساس ها کش فتآ از ناشی اکسیداتیو هاي سیبآ
  هب که( ارگانوفسفره سموم از که جایی هند از اي منطقه در که داد نشان
 حافظه شود، می استفاده) است شده ممنوع جهانی بهداشت سازمان وسیله
 است یافته کاهش مطالعه تحت کودك نفر 899 از سوم یک مدت کوتاه

 انواع تن 27000 از بیش 2000 سال در که داد نشان اي مطالعه). 18(
 نآ% 60 از بیش که گردید استفاده ایران در نباتی فاتآ دفع سموم مختلف
 داد نشان بعدي مطالعه. بود خزر دریاي حوزه شمالی استان سه به مربوط

 مادران شیر در کانادا استاندارد از باالتر غلظتی در سموم نآ باقیمانده که
  ). 19( دارد وجود ایرانی

 مثال براي است رویه بی ایران مزارع در بیوتیک نتیآ مصرف
 و دام مزارع در بیوتیک آنتی مصرف میزان که است داده نشان اي مطالعه

 6/6 استرالیا، برابر 25 ایران در گوشت کیلوگرم یک تولید ازاي به طیور
 داد نشان نیز بعدي مطالعه). 20( است آمریکا برابر 3/2 و اروپا اتحادیه برابر
 مورد پاستوریزه و استریل هاي شیر مختلف هاي نمونه از% 33 حدود که

 که طوري  هب هستند آلوده بیوتیک آنتی هاي باقیمانده به ایران، در مصرف
). 21( بودند اروپا استاندارد حد از بیشتر ها نمونه از% 20 در آلودگی شدت
 در ها بیوتیک آنتی باقیمانده وجود از ناشی هاي پیامد ترین مهم از یکی
. است بیوتیکی آنتی ترکیبات به ها باکتري مقاومت ایجاد غذایی مواد

 ایران در هم سالمت حوزه مهم هاي چالش از یکی بیوتیکی آنتی مقاومت
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 که دهند می نشان ها بررسی که طوريه ب است، جهان سطح در هم و
 عفونی هاي بیماري مهم عوامل از یکی( کامپیلوباکتر هاي سویه از% 75

 ،)22( سیپروفلوکسازین و اسید نالیدیسیک برابر در) غذایی مواد از ناشی
 کننده ایجاد عفونی عوامل از یکی( اشرشیاکلی هاي سویه از% 84-52

 تتراسایکلین اکسی و استرپتومایسین سیلین، پنی برابر در ....) و اسهال
 در) دیگر هاي عفونت و حصبه عامل( سالمونال هاي واریته از% 74 و) 23(

 مقاومت). 24( اند شده مقاوم ها بیوتیک آنتی از خانواده 3 برابر
 هاي هزینه و ایجاد ها بیماري درمان براي را مشکالتی بیوتیکی آنتی

  . نماید می تحمیل جامعه بر را گزافی
 عدم ،غذایی مواد بهداشت زمینه در رایج مشکالت از یکی

 مدرن هاي شیوه از استفاده مانند تولید مدرن هاي تکنیک از گیري بهره
 حد از بیش استفاده مثال براي). 25( است ارگانیک محصوالت تولید جهت

 کرم مانند( خاك زیستی فلور رفتن بین از سبب شیمیایی هاي کود از
 خاك زیستی فلور. شوند می) نیتروژن کننده تثبیت هاي  باکتري و خاکی
 از نامناسب استفاده. دارند ارگانیک محصوالت تولید در مهمی نقش
 آن دنباله ب و خاك و آب منابع شدن آلوده سبب ازته شیمیایی هاي کود

 نیترات و نیتریت چون شیمیایی ترکیبات به غذایی هاي وردهآفر لودگیآ
 جامعه در ها خونی کم و اختالالت از برخی بروز سبب امر این. شوند می

  .گردند می کودکان در اًخصوص
 شود می سبب فسفاتی شیمیایی هاي کود رویه بی مصرف همچنین

 تجمع موجب امر این. بخورد همه ب خاك در موجود مغذي مواد توازن تا
 اینکه ضمن و شده گندم اًخصوص غالت در) ها فیتات( اینوزیتول فسفات
 دهد می کاهش را ها پروتئاز و میالزآ چون گوارشی هاي نزیمآ فعالیت
 روي و کلسیم و آهن چون هایی مغذي ریز جذب در و سخت را غذا هضم

 مدرن کشاورزي در امروزه که است حالی در این. کند می ایجاد اختالالتی
 جایگزین یک که شود می استفاده کمپوست مانند طبیعی هاي کود از

 تولید در مهمی نقش و رود می شمار به شیمیایی هاي کود براي مناسب
  ).25( دارد عهده بر را طبیعی منایع از حفاظت و سالم غذاي

 از یکی شیر اًخصوص خام غذایی مواد از برخی میکروبی بار بودن باال
 تعداد که است داده نشان اي مطالعه مثال براي. است جامعه هاي نگرانی
 دلیل به ایران در تولیدي خام شیر هاي نمونه در پستانی هاي سلول

 چه هر). 26( است استاندارد حد از باالتر بسیار دام پستانی هاي عفونت
 نیز شیر در پستانی هاي سلول تعداد شدن آزاد باشد بیشتر عفونت شدت
. کنند می ایجاد لبنی صنایع براي را مشکالتی امر این .بود خواهد بیشتر
 شدن آزاد اثر در لبنی محصوالت ماندگاري میزان و کیفیت مثال براي
  .یابد می کاهش شیر در سلولی هاي آنزیم

 بودن آلوده غذایی، مواد بهداشت با مرتبط هاي نگرانی از دیگر یکی
 به پسته چون گیاهی هاي مغز و غالت شیر، مانند غذایی محصوالت

ه ب که است مایکوتوکسینها دیگر و آفالتوکسین مانند سمی هاي متابولیک
 برابر در ترکیبات این. شوند می تولید) ها کپک( اه میکروب از برخی وسیله
. روند نمی بین از و مقاوم استریالسیون یندآفر مانند باال حرارتی هاي تیمار

 براي را مخاطراتی کپکی سموم به آلوده غذایی هاي وردهآفر مصرف
  ).27و28( کنند می ایجاد کنندگان مصرف

 غذایی صنایع :صنعت در غذایی مواد بهداشتی غیر تولید
. دارد عهده بر جامعه غذایی مواد ایمنی و امنیت در کلیدي و مهمی نقش

 گرفته کاره ب درستیه ب غذایی صنایع در بهداشتی قوانین و اصول اگر
 و شده غذایی مواد وارد مختلفی میکروبی و شیمیایی خطر عوامل نشوند

  .اندازد می خطر به را جامعه کل سالمت
 بهبود منظور به که هستند غذایی هاي افزودنی ،رخط عوامل از یکی

 برخی بروز از پیشگیري و ها میکروب برابر در حفاظت و بافت طعم، رنگ،
 و ها رنگ. شوند می استفاده مهلک غذایی هاي مسمومیت از

 طریق از اًغالب که نیترات و نیتریت مانند شیمیایی هاي نگهدارنده
 از که بنزووات و سوربات و کالباس، و سوسیس مانند گوشتی هاي وردهآفر

 سایر از بیشتر ها دلستر و دوغ چون هایی نوشیدنی اغلب و ها سس طریق
 حد از بیش استفاده. شوند می مصرف غذایی صنایع در غذایی هاي افزودنی

 مثال براي. دارد همراهه ب را شدیدي مخاطرات مواد این از استاندارد
 مینآنیتروز تولید خطر گوشتی هاي وردهآفر در نیتریت حد از بیش استفاده

 اگرچه. دهد می افزایش را شود می محسوب زا سرطان ماده یک که
 قرار نظارت و پایش تحت غذایی صنایع در ها نگهدارنده قبیل این مصرف

 حد از بیش و جاه ب نا استفاده از حاکی مستند هاي گزارش اما دارد
 هاي رنگ از استفاده .دارد وجود گوشتی هاي وردهآفر در نآ از استاندارد
 چون غذایی مواد یندآفر در طبیعی هاي رنگ جايه ب مجاز غیر شیمیایی

 امر این. است علمی و شرعی غیر مصادیق از دیگر یکی سوهان و نبات
 در را افراد سالمت کند می ضایع را کننده مصرف مادي حقوق اینکه ضمن

  ).29( دهد می قرار سرطان و لرژيآ چون هایی بیماري خطر معرض
 در صحیح فرموالسیون و تولید هاي تکنیک و اصول درست رعایت

 از یکی. است شرعی و علمی حقوقی، مهم اصل یک محصول یک یندآفر
 مواد تولید علمی اصول رعایت عدم ،غذایی مواد تهیه در رایج مشکالت

 هاي مخمر از که مکلفند ها نانوا نان، صنعت در مثال براي. است غذایی
 حالی در این. کنند استفاده مربوطه هاي دستورالعمل طبق استاندارد صنعتی

 کنند نمی استفاده مایه خمیر از درست یا نان کنندگان تولید اغلب که است
 شیرین جوش از نآ جايه ب و برند نمی کاره ب را نآ اصالً اینکه یا و

 شیرین جوش از استفاده یا و مایه خمیر مصرف از امتناع. کنند می استفاده
 در و نگیرد صورت خوبیه ب) خمیر ورآمدن یا( تخمیر که شود می سبب
 قدره ب منیزیم و روي کلسیم، آهن، مانند نان مغذي مواد از برخی نتیجه
 این است نان ایرانیان غالب غذاي که نجاییآ از). 30( دندنگر جذب کافی

 در اًخصوص جامعه در استخوان پوکی و آهن فقر خونی کم بروز موجب امر
 جوش از استفاده دلیله ب دیگر طرف از. شود می زنان و کودکان بین

. دهد می رخ نیز کنندگان مصرف بین در معده التهاب ،نان تولید در شیرین
 هاي ارزش نان، تولید در نمک مجاز حد از بیشتر مصرف دلیله ب همچنین

 پوکی و خون فشاري پر چون هایی بیماري و شده کاسته نیز آن اي تغذیه
  ).31( کنند می ایجاد را استخوان

 مواد عرضه مراکز در غذایی مواد بهداشتی غیر تهیه
 مورد غذایی مواد ایمنی و امنیت در مهمی نقش بازرگانی بخش :غذایی

 است مجرمانه و شرعی غیر مصادیق از یکی غذایی تقلبات. دارد جامعه نیاز
 به نسبت غذایی ماده وزن بودن کم. دهد می رخ نیز بخش این در که
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 و زرق کیفیت، با غذایی مواد به کیفیت کم غذایی مواد افزودن ن،آ برچسب
 منظور به خاص موادي از استفاده با مانده و کهنه غذایی مواد انداختن برق

 مجاز غیر شیمیایی هاي رنگ از استفاده آنها، براي تازه اي جلوه ایجاد
 هاي غذا در زعفران چون مجاز طبیعی هاي رنگ جايه ب تارترازین چون

 مصرف روغن از باره چند استفاده کباب، جوجه و برنج پلو مانند رستورانی
 هاي روغن از استفاده ،)ها فود تفس( مصرف مادهآ غذاهاي تهیه در شده

 عرضه غذایی، هاي وردهآفر در حیوانی هاي روغن جاي به گیاهی
 از استفاده یا و ماهی و مرغ ضایعات از استفاده حرام، و مکروه هاي گوشت

 کباب چون هایی غذا در حیوانی هاي پروتئین جايه ب گیاهی هاي پروتئین
 تقلب و فروشی کم مصادیق از غذایی مواد عرضه و تهیه مراکز در

  ).29( شوند می محسوب
 شامل خوکی مختلف منابع از استفاده تقلب مهم موارد از دیگر یکی

 ترکیبی اجزاي از یکی عنوان به خوك مشتقات سایر و مغز چربی، گوشت،
 مسئله این. برد نام توان می را غذایی مواد از برخی فرموالسیون در

 از که چرا ورندآ می وجوده ب مسلمان کنندگان مصرف براي را هایی نگرانی
 سازمان توسط که اي مطالعه اساس بر. هستند حرام حدیث و قرآن منظر

 توام دریافت بین که داد نشان شد، هدایت )FAO( بار و خوار جهانی
 سینه، چون هایی ارگان در سرطان بروز با لبنیات و) الرد( خوك چربی

 در). 32( دارد وجود داري معنی همبستگی ریه و کولون رکتوم، ستات،وپر
 گوشت در موجود اوریک اسید و اشباع چربی باالي میزان دلیل به ضمن
 ایجاد نقرس و شرایین تصلب مانند هایی  بیماري به ابتال زمینه خوك،

  .کند می
 مدرن هاي تکنیک به و نیست آسان تقلب نوع این تشخیص

 قبیل از کروماتوگرافی هاي روش چون آزمایشگاهی
chromatography) GC (Gas،GC-MS 

Chromatography-Mass Spectrometry) (Gas، 
HPLC (High pressure liquid chromatography)، 

(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry)  LC-MS 
 Calorimetric Scanning( مانند ها روش سایر و

Differential(DSC  بر مبتنی هاي روش و DNA همچنین و 
 (ELISA Immunosorbent Assay چون آنزیمی هاي روش

Enzyme-linked( و سنگین هاي هزینه صرف مستلزم و دارد نیاز 
 کنندگان مصرف سالمت از بتوانند تا است متخصص هاي نیرو موزشآ

 همچنین .کنند تضمین را غذایی هاي فرآورده بودن حالل و نمایند حراست
 از نیز عرضه و تهیه اماکن و ها آشپزخانه در غذایی مواد طبخ و تهیه بخش
 که طوريه ب. شوند می محسوب غذایی مواد بهداشت بحرانی نقاط جمله
 و طبخ باشند روغن با همراه اگر اًخصوص باال هاي  حرارت با را غذایی مواد

 مانند فعال شیمیایی ترکیبات تولید موجب امر این کنند  می سرخ یا
 در را غذایی اگر مثال عنوانه ب. شود می غذایی مواد در آزاد هاي  رادیکال

 طوالنی مدته ب یا و دهند حرارت مجاز حد از باالتر هاي  دما در روغن
 که شوند می تولید اکرولئین چون خطرناکی هاي  هیدروکربن کنند سرخ

 اینکه بر عالوه اقدامات گونه این). 33( است شده محرز آنها زایی سرطان
  .اندازد می خطر به نیز را نهاآ   سالمت کند، می یعیتضرا  کننده مصرف حقوق

 هاي الگو رعایت: منزل در غذایی مواد بهداشتی غیر تهیه
. شود می محسوب غذایی ایمنی و امنیت مهم رکن منزل در تغذیه صحیح
 امر این. هستند افراد تغذیه مهم اصل سه غذایی تعادل و تنوع کفایت،

 عدم. شوند تامین خانواده افراد اي تغذیه هاي نیازمندي تا شود می سبب
 و طبخ نامناسب عملیات انجام ایمن، و سالم غذاي به ها خانوار دسترسی
 تا گردد می سبب صحیح تغذیه عدم و غذایی مواد بهداشتی غیر نگهداري

ه ب طیب و حالل نیآقر هاي معیار بر مبتنی خانواده غذایی ایمنی و امنیت
  .نشود اجرا درستی

  
  نتیجه گیريو بحث 

 سالمت در گذار تاثیر عوامل از یکی غذایی مواد ایمنی و بهداشت
 و تغذیه ءسو از ناشی ها بیماري از توجهی قابل بخش امروزه. است جامعه

 سنگین هاي هزینه امر این). 34( است غذایی مواد نبودن بهداشتی
 افت همچون اجتماعی و اقتصادي هاي هزینه با همراه درمانی و بهداشتی
 جرات به مذکور نتایج اساس بر). 2( نماید می تحمیل جامعه بر را تحصیلی

 مواد در بهداشتی متعددي مشکالت با ما اکنون هم که گفت توان می
 انتخاب را غذایی نتوانیم شاید اکنون که طوريه ب. هستیم روه ب رو غذایی
 رغم علی که چرا. باشد برخوردار خوب کیفیت از و سالم کامالً که کنیم
 مواد کیفیت بردن باال و کردن بهداشتی جهت زیادي هاي تالش اینکه

 به دستیابی لذا و نیست کافی ها تالش این لیکن آمده عمله ب غذایی
 طوالنی راهی »طَیباً حالالً الْأَرضِ فی مما کُلُوا النَّاس أَیها یا« یهآ مفهوم

  .است الزم عظیم سعی و پیش در
 هاي کود نباتی، فاتآ دفع سموم رویه بی مصرف چون عواملی

 محیط تخریب حیوانی، و کشاورزي مزارع در ها بیوتیک نتیآ شیمیایی،
 که فسیلی هاي سوخت نامناسب و رویه بی مصرف انسان، توسط زیست
 نامتناسب توزیع به منجر و شده زمین هواي و بآ شرایط در تغییراتی سبب

 را غذایی مواد ایمنی و امنیت و گردیده زمین مختلف نقاط در بارندگی
 در نظارت و ریزي برنامه و مدیریت ضعف همچنین و داده قرار تاثیر تحت
 بهداشتی و علمی هاي گاهیآ بودن پایین غذایی، زنجیره طول
 کم و کهنه هاي روش و ها تکنیک از استفاده غذایی، مواد اندرکاران دست

 غذایی مواد توزیع یا و تولید امر در که اي عده استفاده ءسو و فروشی
 اصول تا شود می سبب جنگ چون امنیتی هاي تهدید و دارند فعالیت

 دستیابی و نگردد اجرا درستیه ب سالم غذاي تامین جهت ایمنی و بهداشتی
 باید. نگردد محقق طیباً و حالالً نیآقر معیار مبناي بر صحیح اي تغذیه به

 بودن خطرناك از اینکه وجود با کنندگان تولید از برخی که داشت توجه
 اینکه دلیله ب اما هستند آگاه خود غذایی مواد در ها الیندهآ از بسیاري

 در نظارت و باشد نمی رنگ پر چندان نیز آنها دینی يها باور و اعتقادات
 هاي آلودگی از برخی که شوند می موجب امر این نیست قوي ملی سطح
 حالی در این. گردند غذایی مواد وارد ناروا جویی سود دلیله ب غذایی مواد
 براي آنها، کردن آلوده و غذایی مواد در تقلب از را انسان خداوند که است

 است فرموده نهی مردم بر ستم و ظلم و فروشی گران و شخصی سودجویی
 81 آیه باره این در که طوريه ب داند می ها پلیدي و ها زشتی از را آن و

لُوا«: فرماید می چنین طه سوره  فیه تَطْغَوا ولَا رزقْنَاکُم ما طَیبات من کُ
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41-50: ، صفحه93، تابستان )2(شماره  نشریه اسالم و سالمت، دوره اول،  
و دیگران پور عالی اهللا فتح /قرآن دیدگاه از غذایی مواد بهداشتی معیارهاي ترین عالی طیب و حالل  
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 غذاهاي از یعنی »هوى فَقَد غَضَبِی علَیه یحللْ ومن غَضَبِی علَیکُم فَیحلَّ
 اندازه و حد از و نکنید طغیان آن در و بخورید کردیم تانیروز که پاکیزه
 و باشید سپاسگزار و) نکنید مبدل حرام به را آن حالل( ننمایید تجاوز
 و آید می فرود شما بر من خشم و غضب که نکنید روي زیاده و اسراف
 اگر. شد خواهد تباه و هالك محققاً آید فرود که هر بر من خشم و غضب

 غذایی مواد گردد اعمال غذایی زنجیره در حالل هاي استاندارد و ترامقر
 زیرا بود خواهد تر خوشمزه و تر بهداشتی دیگر غذایی محصوالت از حالل

 حالل نام برتر، هاي استاندارد همه بودن حائز دلیل به محصوالت این که
 تهیه طاهر و پاك هاي وردهآفر از نهاآ ترکیبات و اجزا همه و گرفته خود به

  . اند شده
 و است عبادت عین حالل غذاي مصرف که داشت توجه باید

 بقره سوره 172 آیه در خداوند چراکه دارد همراهه ب را پروردگار رضایت
لّه واشْکُرُواْ رزقْنَاکُم ما طَیبات من کُلُواْ آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا«: فرماید می إِن ل 

کُنتُم اهونَ إِیدبدادیم روزي شما به که پاکیزه و پاك هاي غذا از یعنی» تَع 
 جهت همچنین. آورید جاي به را خدا هاي نعمت شکر و کنید استفاده
 کهف سوره 19 آیه در خداوند حالل غذاي تهیه اهمیت شدن تر روشن
 هذه بِورِقکُم أَحدکُم فَابعثُوا...« :فرماید می چنین کهف اصحاب به خطاب

لْینظُرْ الْمدینَۀِ إِلَى تکُم طَعاما أَزکَى أَیها فَ  هایتان پول این با» ...منْه بِرِزقٍ فَلْیأْ
 بنگرد خوب و کند دقت تا بفرستید شهر به خود میان از را یکی دارید، که
 براي پاکیزه غذاي آن از و است تر پاکیزه فروشندگان از کدامیک غذاي که

 براي متعال پروردگار که آید می بر چنین قرآنی آیات این از. بیاورد شما
 نشان خاطر و داده گرانبهایی بس دستورات آدمیان سالمتی و بهداشت

 از کلی طور به و غذایی هاي آلودگی از بایستی ها انسان که است ساخته
  .گزینند دوري ها پلیدي و ها زشتی همه

 غذاي تهیه اهمیت خصوص در متعددي احادیث اسالمی روایات در
 در مثال براي است شده بیان انسان سعادت و سالمت بر نآ تاثیر و حالل
 دارم دوست: کرد عرض و آمد) ص( پیامبر خدمت کسی خوانیم می روایتی
 غذاي و کن پاك را خود غذاي: فرمودند پیامبر. برسد اجابت به من دعاي
 مواد مصرف و تهیه همچنین ).35( مکن وارد خود درون و شکم در حرام

 اهمیت خصوص در) ع( صادق امام که است مهم قدريه ب حالل غذایی
 قسمند دو ما دوستان: فرمایند می یاران از یکی به اي  جمله در حالل غذاي
 قسمی و کنند؛ می تغذیه آن از است حرام غذایی که نکنند یقین تا قسمی
 ابرار«: اول قسم کنند؛ نمی تغذیه آن از است حالل که نکنند یقین تا دیگر

  ).36( هستند »مقربان و اولیاء« از دوم قسم و» بهشتی و
 هاي سیستم سالم غذاي تولید جهت پیشرفته هاي کشور در امروزه

 (Critical Control Point عنوان تحت ایمنی و کیفیت تضمین
(Hazard Analysis,  HACCPنقاط و مخاطرات آنالیز یعنی 

 (ISO Standardization هاي  استاندارد و بحرانی کنترل
International Organization for( غذایی مواد تولید مزارع در 

 و ماهی طیور، دام، مزارع مانند حیوانی مزارع و کشاورزي مزارع از اعم
 GMP اصول اجراي با. شوند می اجرا آنها مربوطه تبدیلی صنایع و عسل

(Good Manufacturing Practices) عملیات بستن کاره ب یعنی 
 (Sanitation Control Procedures)اصول و تولید مطلوب

SCP سیستم هاي نیاز پیش از که بهسازي هاي روش کنترل یعنی 
HACCP غذایی مواد در شیمیایی و میکروبی هاي آالینده ورود هستند 

 بهداشتی دفع ها، آفت با بیولوژیکی مبارزه. رساند می حداقل به را
 و پایش ها، زباله و ها پسماند از ها بیوسوخت تولید ها، زباله و ها فاضالب

 تا تولید عملیات کردن اي رایانه و غذایی زنجیره سیستماتیک کنترل
 اقدامات و شیمیایی هاي کود با ها کمپوست کردن جایگزین و مصرف

 در که هستند جدید علمی جدید هاي دستاورد از هایی نمونه دیگر
  .شوند می گرفته کاره ب سالم غذایی مواد تولید جهت پیشرفته هاي کشور

 که کنیم رعایت را اصولی حالل غذاي تولید جهت باید ما
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه زمینه این در خوشبختانه
 12000 ملی شماره با حالل غذاي کلی راهنماي عنوان تحت استانداردي

 خام، مواد کل .1: شامل اصول این). 37( است نموده تدوین نآ براي
 مصرف يها یندآفر کمک و غذایی هاي افزودنی غذایی، ماده اصلی اجزاي

 اعم تولید امکانات .2. باشند حالل الزاماً بایستی حالل غذاي تولید در شده
 منابع از عاري غیره و پرسنل و انبارها تولید، تجهیزات ساختمان، آب، از
 یندآفر تجهیزات .3. گردد اجرا آنها براي مناسب بهسازي و باشد لودگیآ

 متقاطع لودگیآ هیچ .4. یابد اختصاص حالل غذاي تولید به تنها بایستی
 و توزیع محصول، نگهداري غذایی، ماده تولید سازي، آماده طی در احتمالی
 شد استفاده حالل غیر غذایی مواد براي تجهیزاتی اگر .5. ندهد رخ فروش
 از حالل تولید کردن جدا منظور به بایستی مناسب کردن تمیز هاي روش

 که هایی وردهآفر تولید براي که تجهیزاتی کل .6. گردد اجرا حالل غیر
 غذاي تولید خط در تواند نمی است نآ مشتقات و خوك گوشت حاوي
 گونه هر تا باشند قادر بهسازي هاي تیمار بایستی .7. شود استفاده حالل

  ).5( کنند حذف کامل طوره ب را پلیدي و لودگیآ
 فلینظر« فرماید می 24 یهآ عبس سوره در خداوند اینکه به توجه با
 بصیرت غذایی مواد مصرف خصوص در باید مسلمانان »طعامه الی االنسان

 IMP تولید عملیات کردن اسالمی. باشند داشته را الزم هاي گاهیآ و
Islamic Manufacturing Practice)( طرف از بایستی می 

 (Organization of Islamic Conference)اسالمی کنفراس سازمان
OIS احترام و اسالم بر مبتنی سازي فرهنگ. گیرد قرار خاص توجه مورد 
 کردن اجرایی و مدرن هاي دانش کسب شرع، دستورات به عملی

 درست اجراي و HACCP ایمنی و کیفیت تضمین هاي سیستم
 و حالل هاي استاندارد رعایت در را ما تواند می ISO و ملی هاي استاندارد

 مصرف آنچه هر تا کند یاري ارگانیک محصوالت تولید جهت طیب
 هاي جنبه همه بتواند و باشند طیباً و حالالً معیار کننده تامین شود می

 تامین را بودن مشروع و بودن خطر بی ایمنی، بهداشتی، لحاظ از را کیفیت
 به شدن تبدیل حال در حالل استاندارد اکنون هم اینکه به توجه با. نماید
 ایران در طیب و حالل هاي استاندارد اجراي است، جهانی برند یک
 تولید نظر از کشور براي را باالیی بسیار افزوده ارزش اینکه ضمن تواند می

 نقش تواند می نماید، فراهم مرغوب و ایمن سالم، غذایی مواد عرضه و
 یعنی انسانی یهاسرم کیفیت توسعه در هم و کشور توسعه در هم مهمی
 ها، استعداد نمودن شکوفا ها، رفتار و ها اندیشه اعتقادات، ها، باور اصالح
 همچنین و روحانی و جسمانی کامل سالمت تامین و ها توانمندي تقویت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

https://iahj.ir/article-1-34-fa.html


Islam and Health Journal. 2014; 1(2): 41-50 
Halal and Tayyib are the highest standards of food hygiene in the Quran/ Alipour FA, et al. 

47 

 که فرماید می اکرم رسول که چرا نماید ایفا خدا سويه ب انسان اعتالي
 جز که باشید مراقب و نماید می ایجاد تاریکی حرام و آورد می نورانیت حالل
 مهم عوامل از یکی ).38( نبرید خانه به فرزندان براي حالل و پاك روزي

تولیدات در ها بیوتیک آنتی رویه بی مصرف بیوتیکی آنتی مقاومت

. شوند می غذایی مواد وارد ناخواسته طوره ب آنها باقیمانده که است غذایی 
 کنترل و پایش براي مدون اي برنامه که دهد می نشان مطالعه این.

 دامپزشکی حوزه در مخصوصاً و پزشکی حوزه در بیوتیک آنتی مصرف
  .ندارد وجود
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Abstract 
Introduction: Many diseases are caused by the lack of food hygiene. Safe, health 
and good quality food plays an important role in providing community health and 
qualitative development of human capital. There are many guidelines and 
recommendations for the production and correct consumption of food in Quran 
and Sunnah. The aim of this study  was to recognize the importance of food 
hygiene from Quran approach. 
Methods: This is a retrospective study attempted to investigate a scientific 
analysis of scientific literature and Islamic sources about the importance of and 
food safety and health from Quran approach. 
Findings & Conclusion: This study showed that Quran provides the most perfect 
food hygiene and safety standards as lawful (Halal) and clean (Tayyib) to provide 
all aspects of quality in terms of health and safety, nutritious, nourishing and being 
legitimate needs. Implementation of such progressive standards depends on a 
correct understanding of Quran, applying quality assurance systems and moving 
towards organic production. Tayyab and Halal standards are becoming a global 
brand. The implementation of these standards provides both very high added value 
for the country in terms of production and supply of safe, health and good quality 
food and quality development of human capital such as reforming the faith, beliefs, 
thoughts and behaviors, developing the talents, boosting the capabilities,  
providing the comprehensive health of human and promoting the human to God. 
Keywords: Quran, Food,Standards, Health Food 
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