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چکیده
امروزه نقش برندها در موفقیت یک محصول بسیار پررنگتر و با اهمیتتر از گذشته شده است .برند حالل نوعی استاندارد اسالمی
است که در حال حاض ر به عنوان برند جهانی پذیرفته شده است .شکل گیری و تقویت برند حالل در جامعه مستلزم همکاری
گسترده صاحب نظران مذهبی ،علمی و اقتصادی است تا مسیر معرفی و رشد برند حالل در جامعه را هموار نمایند .اقدامات
متعددی برای توسعه و کاربردسازیِ برند حالل ،در کشورهای اسالم ی و غیر اسالمی صورت پذیرفته است .در این میان ،اقدامات
کلیدی برای گسترشِ کاربردسازیِ برند حالل اهمیت ویژهای دارد .اولین اقدامات توسط دولت مالزی صورت گرفته است و در
سالهای بعد بخشهای خصوصی و دیگر کشورهای مسلمان و غیر مسلمان نیز در توسعه این برند نقش داشتهاند .در این مقاله
اقدامات کلیدی برای نهادینه سازی برند حالل و توسعه آن تا سطح کاربردی شدن ایده مورد بررسی قرار گرفته اند ،با این هدف
که مدلی برای ایران اسالمی و در راستای پیاده سازی برند حالل در کلیه موضوعات یا زمینههای مورد نظر باشد .این مطالعه نشان
دا د که نگاه سیستمی به اقدامات انجام گرفته از دو جنبه حائز اهمیت است  .یکی نقش دولتها در نهادینه سازی برند حالل از

قبیل فرهنگ سازی ،حمایت و نظارت است و دیگری بهره گیری از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی میباشد .نگاه سیستمی
به این مجموعه اقدامات انجام شده ،میتوا ند الگویی برای توسعه و پیشرفت ایران اسالمی در زمینههای اعتالی ملی،
فرهنگی و رونق اقتصادی باشد.

کلمات کلیدی :برند حالل ،اقدامات کلیدی ،توسعه برند
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مقدمه

امروزه نقش برندها در موفقیت یک محصول بسیار پر رنگ تر و حائز اهمیت بیشتر شده است .برند حالل که نشانی
ت جاری است و بر روی محصوالت مختلف غذایی ،دارویی ،پوشاک ،مواد آرایشی و بهداشتی و  ...درج میشود برگرفته از
احکام قرآنی می باشد و در حال حاضر به عنوان معروفترین و پر کاربرد ترین برند اسالمی است .این عالمت تجاری در
سال های اخیر از سوی کشور های اسالمی در دنیا معرفی شده است (طاهری.)1394 ،
مطالعات نشان می دهد که تحقیقات و تولید غذاهای حالل در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی غیر مسلمان از
شتاب رو به رشدی برخوردار است .جنوب شرق آسیا بیش از  250میلیون مصرفکننده حالل دارد .در حال حاضر
جنوب شرق آسیا و خاورمیانه دو بازار عمده محصوالت حالل هستند .به همین منظور کشورهای مالزی و تایلند ( از
1
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سال  ) 2006مراکز ملی تحقیقات حالل را در کشور خود راهاندازی کرده و به شدت فعال میباشند .صنعت غذاهای
حالل در کشورهای اسالمی بیشتر در کشورهای مالزی ،اندونزی و ترکیه قرار دارد (ریاض  .)1998 ،4مالزی قطب جهانی
غذای حالل در جهان ،پیشرو در این صنعت است .در فیلیپین بسیاری از تولیدکنندگان در پی افزایش تقاضای مصرف -
کنندگان فیلیپینی برای استفاده از مواد غذایی حالل ،بدنبال تأئیدیه حالل محصوالت خود هستند .داشتن برچسب
حالل ،فروش محصوالت غذایی را افزایش میدهد ،خیلی از شرکتها و کارخانه های صنعتی ،تأییدیه حالل را از بزرگ -
ترین مرکز تأیید حالل محصوالت در فیلیپین دریافت کردهاند.
به طور کلی ،اقدامات متعددی برای توسعه و کاربردسازیِ برند حالل ،در کشورهای اسالمی و غیر اسالمی صورت
پذیرفته است .در این مقاله ،هدف بررسی اقدامات کلیدیی است که برای نهادینه سازی برند حالل و توسعه آن تا سطح
کاربردی شدن ایده اجرا شده است تا مدلی برای کشور ایران و در جهت پیاده سازی برند حالل در کلیه زمینه های
مورد نظر باشد .لذا در بخش اول این مقاله ،اقدامات انجام یافته در برخی از ای ن کشورها مورد بررسی قرار گرفتهاند و
سپس در بخش دوم به ارزیابی و تحلیل این اقدامات پرداخته شده است.
.2

اقدامات انجام یافته از سوی کشورها

مالزی

مالزی به عنوان پیشگام برند حالل میباشد .تجربه مالزی در عملیات برند حالل میتواند مدلی جهت رقابت برای دیگر
کشورها باشد (صادق  .)2002 ،5در مالزی مجموعه اقداماتی که برای شکلگیری برند حالل انجام شده است به دو دسته
کلی در سطح دولتی و در سطح بخش های خصوصی تقسیمبندی میشوند.

اقدامات انجام شده در سطح دولت
6

مالزی در سال  1957از بریتانیا مستقل شد .در زمان استقالل ،سازمان ملی ایاالت ماالیی نقش عمدهای در تعیین
موقعیت مشروط اسالم به عنوان مذهب این کشور بازی کرد (فانستون  .)2006 ،7در سال  1968ایجاد شورای ملی امور
مذهبی اسالمی مالزی  8مورد توافق حکام وقت قرار گرفت و در سال  ،1974این دبیرخانه به بخش امور اسالمی  9در
نخست وزیری ارتقا یافت.
10

در دهه  ،1970دولت سیاست اقتصادی جدید خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ماالیی ها به خصوص در
مقابل اقلیت چینی راهاندازی کرد .سیاست اقتصادی جدید شامل مزیتهایی مانند افزایش مالکیت تولید و سهمیه
ترجیحی در نظام آموزشی برای ماالییها و دیگر گروههای بومی بود .همزمان ،راهبرد اسالمی شدن در مالزی از دید
اکثریت ماالییها برای به حاشیه راندن اقلیتهای هندی و چینی مورد توجه قرار میگرفت (گوش  .)2013، 11هویت
قومی ماالیی به طور وسیعتر ،بر چشمانداز سیاسی و اجتماعی مالزی و هدفهای سیاسی توسعه دولت حکمفرما گشتند
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تا بدین ترتیب ماالییهای جدید انسانهایی مدنی و کارآفرین باشند (تامپسون  .)2003 ،12در نتیجه این سیاستها،
تعداد و نسبت ماالییهای طبقه متوسطِ درگیر در بخش مدرن اقتصاد به طور قابل توجهی افزایش یافت.
در سال ،1981ماهاتیر محمد ،نخست وزیر مالزی ،پس از این که به قدرت رسید روند نهادینهسازی غذای حالل را در
سال  1982شروع کرد .ماهاتیر در این راه غذای حالل را ملی کرد و بوروکراسی و تأییدیه آنرا در عرصه دولت متمرکز
نمود که از آن زمان تا کنون باقی مانده است .مرکز اسالمی به عنوان یک دبیرخانه دائمی که توسط دولت مالزی تأمین
میشد به طور منظم وضعیت مؤسسات خدمات غذایی ،هتلها ،رستورانها ،و امکانات فرآوری مواد غذایی را بررسی می -
کرد .در کشور مالزی اولین مجوزهای برند حالل در اوایل دهه  1980صادر شد .این کشور که رهبری اشاعه برند حالل را
بر عهده داشت در سال  1982در پاسخ به تقاضای مصرفکنندگان مسلمان ،بخش امور اسالمی را دوباره سازماندهی
کرد و کمیته ملی حالل را تحت نظارت مرکز اسالمی در حوزه نخستوزیری با عنوان گروه توسعه اسالمی مالزی  13ایجاد
کرد .اعضای این کمیته از وزارت بهداشت ،وزارت تجارت و امور مصرفکنندگان ،گروه خدمات دامپزشکی و همچنین
دانشمندانی از مراکز علمی بودند (عزیز .)2016 ،14
در سال  1995اولین شرکت برای گواهی حالل تقاضا داد .در آن زمان ،هیچ استانداردی با عنوان حالل وجود نداشت ،اما
مفاهیم حالل بومی شده بود .حمل آرم گروه توسعه اسالمی مالزی بر روی محصوالت شرکتی در سال  1998شروع شد.
این آرم در سال های بعد بارها تغییر کرد .طرح های مختلف از برچسب شرکت ها بر روی محصوالتشان ایجاد میشد و بر
اساس آن آرم حالل گروه توسعه اسالمی مالزی نیز باز طراحی میشد (فیسچر .)2012 ،15
در سال  2000انتشار اولین استاندارد غذای حالل نقطه عطفی برای مالزی بود زیرا اولین کشوری بود که سیستم
تضمین حالل را به طور مستند و سیستماتیک طراحی میکرد .استانداردها انگیزهای برای یک انقالب جدید شدند که
حالل را ،از یک صنعت سنتی به یک اقتصاد جدید ،پر جنب و جوش و با ارزش تقریبی  2.30تریلیون دالر تبدیل کرد
(فیسچر .)2012 ،اصال حاتی نیز در سال های  2009- 2003انجام گرفت که بر بزرگ کردن تشکیالت اقتصادی کوچک -
تر بومی پوترا

16

متمرکز بوده است .این اصالحات بر روی افزایش مزیت رقابتی در اقتصاد مالزیایی ها بوسیله توسعه

بازارهای مختلف برای محصوالت حالل متمرکز شده بود ،در این چارچوب سیاست اصلی شبکهسازی شرکتهای مختلف
از جمله شرکت های مرتبط با حکومت  17و شرکت های چند ملیتی بود (گومز  .) 2012 ،18نکته مهم این بود که این
سیاست ها از طریق آزادسازی اقتصاد همراه با توسعه مالزی به عنوان قطب خدمات حالل و اسالمی تداوم یافت (گومز،
 .)2012مالزی نقش میزبان را در دو تا از مهمترین وقایع ساالنه در صنعت حالل ،یعنی نمایشگاه حالل بینالمللی
مالزی  19و انجمن حالل جهانی  20بازی میکند .از سال  2003هر دو مورد ،نقش مهمی در شهرت این کشور به عنوان
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مرجع جهانی و مرکز تجارت برای صنعت جدید حالل ایفا میکنند .با پشتیبانی کامل و درگیری سنگین دولت ،اعتبار و
رهبری مالزی نیز در بخش حالل توسط سازمان همکاری اسالمی  21به رسمیت شناخته شده است (فیسچر .)2011 ،22
برای تحقق بخشیدن به پتانسیلهای اقتصادی گسترده در صنعت حالل ،در سال  2008آژانسی به نام شرکت توسعه
صنعت حالل  23نیز زیر نظر وزارت صنعت و تجارت بینالمللی  24تشکیل شد .این آژانس وظیفه توسعه ظرفیت صنعتی
مالزی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی  25به داخل کشور را داشت .این نهاد به منظور قراردادن کامل مسائل حالل
تحت نظر یک سازمان مرکزی ،مدیریت اجرای برند حالل را از گروه توسعه اسالمی مالزی بر عهده گرفت و سپس بر
توسعه استانداردهای حالل ،نامگذاری تجاری ،ارتقاء و توسعه تجارت محصوالت و خدمات حالل متمرکز شد
(اچ.دی.سی .)2015 ،26
توسعه سریع صدور گواهی حالل در مالزی نیز باعث شد وزارت توسعه اسالمی مالزی  27در سال  2005بخش حالل خود
را رسما به یک سازمان بسیار بزرگتر ،به نام قطب حالل 28گسترش دهد .قطب حالل اولین مرجع صدور گواهی حالل
در جهان و مسئول نظارت بر صنعت حالل بود ،این مرکز اصالح قانون تجارت مالزی را در سال  2011رهبری کرد و
قدرت بیشتری برای تنظیم صنعت حالل ایجاد کرد .برنامه تشخیص قطب حالل عبارت است از دقیق ترین و مطلوب -
ترین برنامه تشخیص سیستم حالل در جهان که با همکاری بیش از  50سازمان بینالمللی پیگیری می شود (فیسچر ،29
.)2012
امروزه ،مالزی پیشرو قطب جهانی برند حالل با ارزش صادرات ساالنه  35/4میلیارد رینگت مالزی برای محصوالت حالل
است ،که سهمی حدود  5/1درصد از کل صادرات کشور است .این کشور اولین پذیرایی پرواز حالل را در هواپیمایی ملی
خود (خطوط هوایی مالزی) فراهم کرده است .استاندارد حالل مالزی در حال حاضر به طور گسترده توسط چند شرکت
چند ملیتی از جمله نستله ،کلگیت پالمولیو و یونی لِوِر استفاده میشود .صنعت حالل مالزی فراتر از مواد غذایی ،به
بخشهای دیگر مانند لوازم آرایشی ،تدارکات ،دارویی و اخیرا ،گردشگری نیز توسعه یافته است (فیسچر .)2012 ،در
تنوع محصوالت و خدمات حاللی که میتواند در مالزی پیدا شوند هیچ پایانی ندارد .از غذای حالل تا بانکداری اسالمی،
مالزی پی در پی کاالی حالل را با درخواست جهانی فراهم کرده است .این امر ،همراه با یک محیط مساعد و سیاست و
ابتکارات مورد حمایت دولت ،موقعیت مالزی را به عنوان هسته صنعت حالل جهانی تقویت میکند.
از اقدامات اصلی دولتی در مالزی تأسیس نهادها و یا سیاستگذاری وزارتخانههای مهم دولتی ا ست .فهرست تعدادی از
این سازمان ها و نیز فعالیت آنها در بخش حالل در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول ( )1فهرست سازمان های دولتی تأسیس شده در مالزی و شرح فعالیت آنها
نام
گروه توسعه اسالمی مالزی

فعالیت
آرم حالل مالزی را تاسیس کرده است و سیستم گواهی حالل را اجرا میکند .گواهی حالل را برای
بازارهای داخلی و صادرات صادر میکند و بر اجرای دستورالعملهای حالل نظارت دارد.
برنامه اجرا و نظارت بر محافظت از صحت " حالل" آرم حالل و منافع مصرفکننده را فراهم می -
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وزارت تجارت داخلی ،تعاونی و مصرف
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مرکز تحقیقات صنعت حالل  38از دانشگاه اسالمی
بین المللی مالزی
40

مرکز تحقیقات صنعت حالل

42

مؤسسه بین المللی تحقیقات حالل و آموزش
44
شورای تحقیقات حالل

استراتژیها را تنظیم میکند و تمرکز آن تنها در توسعه محصوالت و خدمات حالل است و در
سطح بین المللی نقشی فعال در ترویج استاندارد حالل مالزی دارد.
به انجام پژوهش و توسعه در صنعت محصوالت حالل گمارده شده است و به عنوان یک مرکز عالی
در تحقیقات محصوالت حالل عمل میکند.

(می تی .)2018 ،35
(اچ.پی.آر.آی )2018 ،37

ای ن مؤسسه برای ترویج حالل از طریق خوشه سازی پژوهش اقدام کرده است.

(اچ.آی.آر.سی )2018 ،39

آموزشهای الزم را برای سازمانها و کشورهای عالقمندی که می خواهند به یک بازیگر کلیدی در
صنعت حالل تبدیل شوند ارائه میدهد.
مؤ سسه یک مرکز دانشگاهی عالی است.

( ای ای یوم  -اچ ای آر سی ،41
)2016
( این هارت )2016 ،43

در مقیاس جهانی بر روی گواهی حالل به منظور رفع نیازهای آژانسهای غذایی و تغذیه و در کنار
سازمانهای غیر غذایی کار میکند.

45

( اَب و محد جوهان )2012 ،

عالوه بر اقداماتی که در بخش دولتی انجام شده اند ،برخی صورت گرفته اند که به مهم ترین آنها در جدول ( )2اشاره
شده است.

30

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM
JAKIM
32
ministry of domestic trade, co-operatives & consumerism, MDTCC
33 KPDNKK
34
Ministry of trade and industry, MITI
35
MITI
36 Halal Product Research Institute of UPM
37
HPRI
38
Halal Industrial Research Center of IIUM, HIRC
39
HIRC
40
IIUM Halal Industry Research Centre
41
IIUM-HIRC
42
International Institute for Halal Research and Training, INHART
43
INHART
44
Halal Research Council
45
Ab & Mohd Johan
31
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جدول  .2بخش خصوصی و فعالیت آنها در موضوع برند حالل در کشور مالزی
نام

فعالیت

منبع

شرکت توسعه صنعت حالل ،46

یک آژانس زیر مجموعه وزارت صنعت و تجارت بین المللی است و بر توسعه استانداردهای حالل ،نامگذاری تجاری ،ارتقاء و
توسعه تجاری محصوالت و خدمات حالل تمرکز دارد.

شرکت توسعه تجارت خارجی

به عنوان یک سازمان قانونی تحت وزارت صنایع تجارت بین المللی تاسیس شد .مأموریت آژانس توسعه تجارت ملی ،کمک به
فعالیتهای مختلف توسعه صادرات از جمله گسترش بخش حالل است.

(اچ دی سی ،47
)2013
(مترید )2018 ،49

مالزی

48

شرکت اعتبار توسعه صنعتی مالزی
شرکت بهره وری مالزی

52

50

این نهاد نیروی پیشبرنده ،پویا و پیشرو مالزی در توسعه مرزهای جدید در سراسر جهان است.

اداره خدمات دامپزشکی

گروه استانداردهای مالزی
شرکت

SME

مالزی

56

59

( میدا )2017 ،
53

به شناسایی پتانسیلها در صنعت حالل کمک میکند و همچنین برای رسیدن شرکتهای کوچک و متوسط و صنایع به

(ام پی سی ،
)2017

ارائه خدمات دامپزشکی با کیفیت به عنوان تضمینی برای سالمت عمومی و صنعت دام پایدار به خاطر رفاه و آسایش انسان می -
باشد.
با توسعه استاندارد مالزی در غذای حالل  57و نیز کمک به توسعه و ارتقای استانداردهای حالل مالزی و به روز رسانی مستمر آنها
آنها نقشی فعال ایفا کرده است .این گروه ،بیشتر نقش قانونی در استانداردسازی دارد.

(دی وی اس ،55
)2015
(جی اس ام ،58
.)2018

هدایت منابع مالی به شرکتهای کوچک و متوسط برای توسعه محصول حالل ،و سایر هزینههای مرتبط با الزامات گواهی حالل
را عهدهدار است.

(اس ای ام
کورپ )2018 ،60

استانداردهای حالل آموزش و مشاوره میدهد.
54

51

اندونزی
اندونزی ،یک کشور مسلمان با جمعیت بیش از  200میلیون نفر است .مجلس علمای اندونزی  ،61که در سال 1975
شروع به کار کردصدور گواهینامه حالل و انطباق برنامه خود با غذای حالل را در دستور کار خود قرار داده است
(فیسچر 2012 ،62؛ چودری .)2002 ،63
Halal Development Corporation, HDC

46

47 HDC
48

)Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE
MATRADE
50
)Malaysian Industrial Development Authority (MIDA
51
MIDA
52
)Malaysia Productivity Corporation (MPC
53
MPC
49

54

Department Of Veterinary Services, DVS
DVS
56
Department Of Standards M alaysia
57
M S 1500
58
JSM
59
SM E Corporation M alayisa
60
SM ECorp
61
The M ajelis Ulama Indonesia
62
Fischer
63 Chaudry
55
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اندونزی ،به عنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان ،در نظر دارد که با ایجاد کانون حالل به بازیکننده اصلی در
بازار جهانی حالل تبدیل شود .بازار محصوالت حالل در اندونزی بسیار گسترده است و تقاضای زیادی برای سبک زندگی
حالل در این کشور وجود دارد .در حال حاضر ،کانون حالل اندونزی تضمینکننده حاللبودن محصوالت وارداتی و
صادراتی برای سبک زندگی حالل از جمله خوراک ،پوشاک ،محصوالت آرایشی و بهداشتی و محصوالت درمانی میباشد.
کانون حالل اندونزی از فناوری های جدید برای بررسی محصوالت استفاده میکند تا محصوالت به موقع و با کیفیت
خوب که یکی از مؤلفه های محصوالت حالل است ،میان مصرفکنندگان توزیع شوند (آقاجانی & فراهانیفرد;1394 ،
"گزارش خبری  :کانون حالل در اندونزی ساخته میشود " .)1395 ،از سال  2012وزارت گردشگری و اقتصاد اندونزی
به برنامهریزی برای گردشگری حالل و شرعی پرداخته است تا بتواند تعداد مسافران مسلمان از سراسر جهان مخصوصا از
خاورمیانه را گسترش دهد .گردشگری شرعی گذراندن اوقات فراغت و مسافرتی است که مطابق با قوانین اسالمی باشد
که از جمله ارائه غذاها و نوشیدنی هایی که شامل گوشت خوک یا ا لکل نباشد و نیز جداسازی مردان و زنان در مکانهای
تفریحی و گردشگری را در بر میگیرد .دولت اندونزی با کمک آژانس های مسافرتی ،هتلها و رستوران ها در حال برنامه -
ریزی برای ترویج و ایجاد تورهای گردشگری مخصوص مسلمانان است تا به هدف  192میلیارد دالر در جهان تا سال
 2020برسد (آقاجانی و فراهانیفرد1394 ،؛ "گزارش خبری  :کانون حالل در اندونزی ساخته میشود ".)1395 ،
تایلند
مرکز علمی حالل شامل یک مرکز آموزشی و شبکهای از آزمایشگاهای تایلند است که برای حفظ استانداردهای حالل
64

اختصاص یافته است .این اولین شبکه در تایلند است که به علم حالل اختصاص داده شده است و اولین مؤسسه علمی
حالل اختصاص داده شده در جهان است .مرکز علمی حالل ،مواد غذایی را آنالیز میکند تا آالینده هایی که مطابق با
قانون اسالم غیر مجاز هستند را شناسایی کند و نیز تحقیقات را به سمت روشهای جدید آمادهسازی مواد غذایی و
عوامل جدید برای تشخیص چنین آالینده هایی هدایت میکند .هم چنین آموزش و اطالعاتی را برای عموم مردم و
صنعت مواد غذایی فراهم می سازد تا آمادهسازی مواد غذایی مطابق با قانون اسالمی باشد که از جمله آنها ،ارائه مدرک
کارشناسی تغذیه و رژیمهای غذایی میباشد .این مرکز در سال  2003به عنوان آزمایشگاه مرکزی و مرکز اطالعات
علمی توسعه مواد غذایی حالل در دانشگاه چوالالنگکرن  65بانکوک تحت کمک مالی دولت تایلند آغاز به کار کرد .این
مرکز قبل از سازماندهی مجدد به عنوان مرکز علمی حالل ،آزمایشگاههایی در بیش از ده دانشگاه و مؤسسه دیگر مستقر
ساخت .در سال  ،2006این سازمان جایزه بهترین نوآوری در صنعت حالل را از مجله حالل دریافت کرد (سِل سیک ،66
.)2016
سنگاپور
سنگاپور اگرچه یک کشور غیر اسالمی است ،اما مسلمانان زیادی در آن زندگی میکنند و  15درصد جمعیت آنرا
مسلمانان تشکیل میدهند .با وجود اینکه مسلمانان در این کشور در اقلیت هستند ،دولت حمایت و پشتیبانی کامل را
برای ایجاد مرکز اسالمی سنگاپور  67کرده است .مرکز اسالمی سنگاپور شروع به ارائه خدمات و برنامه صدور گواهی حالل
64

Halal Science Center
Chulalongkorn
66
CELSIC
67
Islamic Center of Singapore
65
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در سال  1978نمود و اولین گواهی حالل در همان سال صادر شد .بر اساس قوانین این مرکز واردات مواد غذایی از
جمله گوشت و مرغ باید توسط یک سازمان اسالمی مصوب در کشور صادر کننده گواهی حالل داشته باشد .اگر غذاهای
فروخته شده به صورت محلی برچسب "حالل" داشته باشند ،باید صحت آنرا اثبات کنند و در غیر اینصورت پیگرد
قانونی خواهند داشت .بررسیها و حسابرسیهای ثابت در مکانهای فرآوری مواد غذایی ،رستورانها ،هتلها و بازار
فستفود انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی واقعا حالل فروخته شده است .پارلمان سنگاپور اصالح
اجرای قانون اسالم را در سال  1999تصویب کرد .از طریق این اصالحیه مرکز اسالمی سنگاپور برای تنظیم ،ترویج و
افزایش صنایع غذایی حالل قدرت بیشتری به دولت سنگاپور داده است .الزم به ذکر است که این کشور جزیرهای و
کوچکِ آسیای جنوب شرقی که مالزی و اندونزی تنها همسایگان آن هستند ،به عنوان بهترین کشور غیراسالمی برای
میزبانی از گردشگران مسلمان شناخته می شود .کارآفرینان این کشور نیز تالش میکنند تا آنرا به کانونی برای
محصوالت حالل تبدیل کنند که راهاندازی فروشگاه الکترونیک حالل خیابان عالءالدین

68

نمونه این تالشها است.

کشورهایی مانند چین و ژاپن نیز به سنگاپور به عنوان الگویی برای بهره برداری موفق از بازار حالل بدون اخالل در
فرهنگ اجتماعی و اقتصادی نگاه میکنند (چودری .)2002 ،69
سایر کشورها
سازمانهای نظارتی مشابهی نیز در کشورهایی مانند ترکیه و آفریقای جنوبی تعیین شده است .آنها خدماتی را برای
کمک به نظارت بر نحوه انطباق حالل در کشتارگاهها و مؤسسات برای محصوالت فرآوری شده بعدی ،هم به صورت
محلی و هم بینالمللی فراهم میکنند .مواد غذایی وارداتی و فروششده در داخل کشور به طور مداوم نظارت میشوند و
به مصرفکنندگان مسلمان محلی اطالعات را در مورد حالل نشر میدهند .کشورهای خاورمیانه ،استانداردهای خلیج
فارس را برای غذاهای آماده فرموله کردهاند و الزامات و دستورالعمل واردات مواد غذایی را وضع نمودهاند .محصوالت
غذایی صادر شده به این کشورها از جمله گوشت و مرغ باید توسط سازمانهای اسالمی به رسمیت شناخته شده در
کشورهای صادر کننده ،گواهی حالل شده باشند و گواهیهای صادر شده توسط اتاق بازرگانی عرب و یا کنسولگری
70
کشور وارد کننده تایید شود (صادق .)2006 ،
ایران
برند حالل به عنوان یک محصول سالم در جهان به شمار میروند که در جوامع غیر مسلمان هم طرفداران زیادی دارد
اما در کشور ما صادرات این محصوالت در اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته و رونق اقتصادی کشور را در زمینه تجارت
اغلب گروه های غذایی را به همراه خواهد داشت .آمار اقتصادی بازار اسالمی و تجارت جهان اسالم نشان میدهند که
ایران نسبت به سایر کشورهای اسالمی در بازار حالل جایگاه پایینی دارد و این در حالی است که ایران به عنوان یک
کشور اسالمی بزرگ و شناخته شده از مزیتهای بالقوهای برای موفقیت در بازار حالل می تواند برخوردار باشد .ایران
می تواند بهراحتی نبض بازار حالل را با توجه به ظرفیتها و دارا بودن منابع قوی تولید به روش اسالمی در دست بگیرد.
برای رسیدن به جایگاه رفیع اقتصاد حالل نیاز به شناخت کافی و وافی از موقعیت و پارامترهای اثرگذار داشته و با برنامه
68

Aladdin Street
Chaudry
70
Sadek
69
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ریزی منسجم و هدفدار به ای ن خواسته نایل خواهد گشت .با این وجود ،اقداماتی که ایران اسالمی در طی چند سال
گذشته انجام داده است بسیار اندک است و شامل تدوین چند آیین نامه ،تدوین راهنمای عمومی غذای حالل با حضور
نمایندگان ایرانی  2010در اجالس کامسک ،تدوین استاندارد راهنمای عمومی غذای حالل ( ،)1388تشکیل شورای
عالی حالل در اواخر سال  ،1390تشکیل موسسه جهانی حالل ( ،)2007و سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی (،)1392
برگزاری نمایشگاه حالل ( ) 1393و برگزاری اولین همایش بین المللی حالل ( )1396اشاره نمود (طالبی ;1393 ،مرکز
مطالعات ;1395 ،ناظمی و خریدار.)1391 ،
ارزیابی و تحلیل اقدامات انجام شده
.3
بر اساس آنچه در بن دهای قبل به آن اشاره شد و اقداماتی که کشورهای پیشرو در مورد توسعه حالل انجام دادهاند پی
می بریم که اقدامات متعددی برای توسعه و کاربردسازیِ برند حالل ،در کشورهای اسالمی و غیراسالمی صورت پذیرفته
است .در این میان ،اقدامات کلیدی برای گسترشِ کاربردسازیِ برند ح الل اهمیت ویژهای دارد .نکتۀ حائز اهمیت در
فرایند اقدامات کلیدی ،نگاه و اقدام سیستمی است .به این معنی که توجه به یک یا چند اقدام کلیدی و غفلت از سایر
اقدامات حیاتی دیگر ،نه تنها به توسعۀ برند حالل ،کمک نمیکرد؛ بلکه آن را با اختالل و یا دست کم انحراف و کندی
مواجه می ساخت .همچنان که در بخش های بعدی ،از سایر جنبه های دیگر این نگاه و اقدام سیستمی ،سخن به میان
خواهد آمد و پازل آن تکمیل خواهد شد ،در این جا تنها بر این نکته پافشاری می شود که توجه به همۀ ابعاد ،موفقیت
توسعۀ برند حالل را تضمین کرده و رشد فزایندهای را برای آن به ارمغان آورده است .از اینرو ،با نگاه سیستمی در
اقدامات کلیدی ،باید اقدامات جدیدی که مشعر بر کارآمدی ،اثربخشی و در مجموع بهرهوری هستند را نیز به آن افزود.
شکل  1اقدامات کلیدی (خرده سیستم ها) را در ساحت کاربردسازیِ برند حالل نشان میدهد که ناظر به یک سیستم
هستند.

شکل ، 1اقدامات کلیدی (خرده سیستم ها) در ساحت کاربردسازیِ برند حالل
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همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد دولتهای اسالمی برای شکلگیری و توسعه برند حالل اقدامات گوناگون و
گاهی مشابه انجام دادهاند .در ادامه مطلب به تحلیل نقش ارکان دولتی و غیر دولتی در شکلگیری و توسعه برند حالل
پرداخته میشود.
 3.1.1تحلیل نقش ارکان دولتی در شکل گیری و توسعه برند حالل
از بررسی روند شکلگیری برند حالل در کشور مالزی و سایر کشورهای پیشرو می توان دریافت که ضرورت اولیه در
شکلگیری برند در گرو نهادینهس ازی دستورات اسالمی از دیدگاه علمی ،اقتصادی و تجاری است .برای این منظور ابتدا
نگرش به وضع قانون اسالمی از یک سو و بررسی عرضه و تقاضای آن در جامعه الزم می باشد .هنگامی که حالل به
عنوان یک ضرورت در جامعه اسالمی مطرح است در واقع ضرورت های اولیه آن فراهم بوده و با توجه به رشد جمعیت
جهانی مسلمانان به میزان تقاضای آن نیز روز به روز گسترش می یابد .حال برای نهادینه سازی آن عالوه بر اطالعرسانی و
افزایش آگاهی سطح جامعه و حتی زمینه های ایجاد نیاز برای عامه مردم ،بایستی یک مرکز عالی نظارتی و قانونگذار
دولتی بر این امر گمارده شود و این کار در مالزی توسط وزارت توسعه اسالمی مالزی انجام میگیرد تا از یک سو دولت
مستقیما مسئول اصلی باشد و کنترل را در اختیار داشته باشد و هم از طریق برون سپاری به مؤسسات و شرکتهای
مرتبط نظارت کلی را به عهده داشته باشد .در مرحله بعدی نهادینهسازی زنجیره تأمین ماده غذایی از مزرعه تا سفره
می باشد که عوامل متعددی در این امر دخالت خواهند داشت .از مهم ترین عوامل و پارامترها ،آگاهی عموم از قوانین
اسالمی و حاکم ،آشنایی با نحوه کار و عملکرد مطابق با ضوابط اسالمی ،نظارت و بررسی بر واردات محصوالت و مواد
غ ذایی و نیز مواد اولیه تولید محصوالت غذایی ،تشویق و ترغیب جامعه به آشنایی بیش تر ،نظارت بر مؤسسات خدماتی
مرتبط ،استانداردسازی و توسعه استانداردها و اطالعرسانی و ترویج فرهنگ می باشد .بنابر این دو اقدام کلی در این
زمینه صورت گرفته است .اول افزایش آگاهی و علم و نیز انجام تحقیق و پژوهش در این زمینه با ایجاد یا جلب همکاری
مراکز علمی و دانشگاهی ،آموزش و اطالع رسانی و نهایتا استانداردسازی است .دوم ،حمایت از بنگاههای اقتصادی،
شرکت های صنعتی و نیز آموزش و ترویج راهکارها برای اجرای متناسب با برند ،تشویق و ترغیب به سرمایهگذاری ،و
ارائه تسهیالت به صنایع برای ورود به بازار جهانی حالل می باشد .این دو اقدام کلی به موازات هم و در کنار یکدیگر
نقش یکپارچه سازی برند را به خوبی فراهم می سازند.
 3.1.2تحلیل و نقش بخش خصوصی در شکل گیری و توسعه برند حالل
همانطور که در مطلب باال اشاره شد بخش دولتی نقش اصلی در ایجاد زیرساخت های الزم و استقرار سیستمهای
نظارتی در مبحث حالل را دارد اما ورود بخش خصوصی به این حوزه با هدف درآمدزایی و افزایش اشتغال نیز حایز
اهمیت و ضروری است .حقیقت این است که صنعت حالل در همه جهان روز به روز در حال پیشرفت است .هر روز نیز
به بازارهای غیراسالمی که این صنعت را در اختیار میگیرند افزوده میشود .این موضوع به ویژه در اروپا که اقلیتهای
اسالمی زیادی در آن زندگی میکنند چشمگیرتر است .وجود بازارهای غیراسالمی به کشورهای اسالمی فرصت میدهد
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تا به تولیدکننده اصلی بازارهای غیراسالمی تبدیل شوند (ریاض و چودری .)1395 ،بنابراین یک برنامهریزی جامع و دراز
مدت برای افزایش صادرات مورد نیاز است و به طور قطع استفاده از ای ن بازار وسیع در دنیا به حمایتهای دولتی نیاز
دارد .از این میان می توان نقش بخش خصوصی را در زمینه هایی مانند تولی د محصوالت عذایی یا دارویی حالل مطابق با
استاندارد جهانی مربوط ،تالش برای توسعه محصوالت حالل و نیز توسعه صادرات آنها جهت رقابت در عرصه جهانی
(مرکزمطالعات ،)1395 ،فعالیت برای جذب توریسم و افزایش در آمد اقتصادی از این محل (که به مسائل گردشگری،
هتلداری ،تولید و مصرف مواد غذایی و نوشیدنی متناسب با شئونات اسالمی مرتبط میباشد) (ایکریک  ، )2016 ،71تولید
محصوالت آرایشی و بهداشتی ،مواد بیولوژیک دامی (ریاض و چودری ،)1395 ،ارائه خدمات آزمایشگاهی (عمر ،72
 ، )2013برگزاری خدمات آموزشی به منظور تربیت نیروهای آموزش دیده و ارزیابان حالل برای ارزیابی انطباق محصول
یا فرآیند متناسب با استاندارد حالل مربوطه ،همکاری با سازمان های حالل از طریق ارتباط با مقامات حالل ،و توسعه
منابع انسانی به طریق اشتراک گذاری دانش ،انجمن ها و سمینارها پیگیری کرد ( شریف .)2016 ،73
 3.2تحلیل کلی اقدامات کلیدی
از مجموعه اقداماتی که کشورهای پیشتاز در کاربردسازی برند حالل انجام داده اند اینگونه استنباط میگردد که یکی از
این اقدامات ،نقش حمایتی و نظارتی دولت و دیگری بهرهگیری از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی بود .این دو اقدام
کلیدی ،که با نگاه سیستمی با سایر اقدامات نیز به نوعی ارتباط دارند ،بیش تر مورد توجه قرار گرفتهاند .در بخش دولتی،
از مهم ترین رکن یعنی فرهنگ سازی از طریق یکپارچه سازی فتاوای فقهی آغاز کرده و به ارائۀ تسهیالت به صنایع پایان
داده است .اقدامات دولت در سه دسته سیاستگذاری ،مدیریت و نظارت محدود میشود .از سوی دیگر ،در بخش
خصوصی ،متناظر با بخش دولتی ،از ردههای سیاستگذاری و نظارت فاصله گرفته شده و به رده های مدیریت و اجرا
نزدیک تر شده است .به عبارت دیگر  ،نقش دولت در سیاستگذاری و نظارت پررنگ تر است و در مدیریت و اجرا،
کمرنگ تر است و بر خالف آن ،بخش خصوصی در اجرا ،قوی تر ظاهر شده و در بخش سیاستگذاری و نظارت ،کم فروغ -
تر و یا بیفروغ وارد شده است .جدول  3این دسته بندی و سیاستگذاری در اقدامات کلیدی را به طور بارزتری نشان
میدهد .از مجموعه بررسی ها و تحلیل اقدامات صورت گرفته برای گسترش و توسعه برند حالل در کشور ایران اسالمی
چنین بر می آید که باید به نقش و جایگاه کلیدیِ دولت و بخش خصوصی (هر یک بر اساس اختیارات و وظایف خود)
توجه کافی و وافی مبذول گردد .در غیر این صورت ،برند حالل ایران اسالمی در عرصه اقتصاد و تجارت بین المللی از
این حوزه عقب می ماند .نکتۀ مهم در این باره نقش و جایگاه بخش خصوصی نسبت به دولت است .به نظر میرسد،
بخش خصوصی در توسعه و ترویج و نهادینه سازی برند حالل ،نسبت به دولت؛ از قوت ،قدرت ،اعتبار و رضایت عمومیِ
بیش تری برخوردار خواهد بود.

71

ICRIC
Omar
73
Shariff
72

11

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه1398

جدول  .3اقدامات کلیدی کاربردسازی برند حالل
سیاستگذاری
مدیریت
نظارت

.4

دولت ی

خصوصی

جمع بندی فتاوای فقهاء

-

استانداردسازی

-

تدوین قوانین واردات و صادرات

-

ارتباطات مناسب با سایر مراکز حالل

ارزیابی ورود به بازار جهانی

صدور نشان یا گواهی حالل

توریسم

ارائۀ تسهیالت به صنایع

حالل در صنعت لوازم آرایشی و بهدا شتی

-

ارائۀ خدمات آزمایشگاهی حالل

-

برگزاری خدمات آموزشی

-

همکاری با سازمانهای حالل

نظارت شرعی

-

برقراری نظام بازرسی

-

برقراری قابلیت ردیابی

-

نتیجه گیری و پیشنهادات

موج نهادینه سازی برند حالل از طریق دولت اسالمی مالزی صورت گرفت .در این راستا دولت با راهاندازی دبیرخانه مرکز
اسالمی و دیگر نهادهای مربوطه به طور منظم به کنترل و نظارت اجرای قانون اسالمی و رعایت حالل و حرام در سطح
کشور و در مکان های عمومی پرداخت .از سویی دیگر برای ایجاد اعتبار برند حالل به تجهیز و تاسیس مراکز پژوهشی،
آموزشی و تحقیق و توسعه اقدام نمود تا دستاوردهای مربوطه را در جهت معرفی برند حالل در سطح جهانی و ایجاد
اطمینان از حلیّت در جامعه مسلمان به کار بندد و لذا اقدامات بعدی این کشور معرفی و توسعه برند حالل در سطح
جهانی بود .تمامی این اقدامات دولت به سه سطح سیاستگذاری ،مدیریت و نظارت محدود می شود .همچنین ،دولت با
برون سپاری امور دیگر به ترویج و اشاعه این امر از طریق بخش خصوصی اقدام نمود و خود نقش حمایتی را در این
زمینه ایفا نمود .لذا بخش خصوصی از ردههای سیاستگذاری و نظارت فاصله میگیرد و به رده های مدیریت و اجرا
نزدیکتر می شود و به این ترتیب به توسعه و ترویج و نهادینه سازی برند حالل میپردازد.
با نگاه سیستمی به مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه نهادینه سازی برند حالل ،پیشنهادات ذیل برای پیشرفت و
تعمیق الگوی ایران اسالمی توصیه میگردد:
12
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•

نهادینه سازی دستورات اسالمی از دیدگاه علمی ،اقتصادی و تجاری با هماهنگی و جمعبندی فتاوای فقها

سیاستگذاری دولت در زمینه وضع قوانین و تنظیم مقررات ،استانداردسازی ،صدور گواهی و تایید برند حالل
•
بر اساس قوانین اسالمی و استانداردهای جهانی
•

تقویت ارکان و زیر کمیته های تخصصی شورای سیاستگذاری حالل (به عنوان مرکز عالی نظارتی و قانونگذار

دولتی) به منظور هماهنگی و همکاری بیشتر برقراری نظام بازرسی و نظارت شرعی در مراحل مختلف زنجیره تأمین
مواد غذایی حالل
•

مدیریت و نظارت فعال دولت بر ارتباطات مناسب با سایر مراکز حالل در داخل و خارج از کشور

اطالعرسانی و افزایش سطح آگاهی جامعه در زمینه کاربردی سازی برند حالل و نهادینه سازی زنجیره تأمین
•
ماده غذایی از مزرعه تا سفره
•

حمایت و هدایت مراکز علمی و تحقیقاتی و خدماتی آموزش و آزمایشگاهی

•
•

ارائۀ تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط مرتبط با موضوع
بهرهگیری از ظرفیت و توان مندی بخش خصوصی با هدف درآمدزایی و افزایش اشتغال

•

توسعه زیرساخت ها و ارتباطات ملی و بین المللی
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