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 درباره تاریخچه کباب کوبیده



 

ادو ر زسد ا ز دع نداو رز ندم   رسد  ز  مبدب ب بدل پیغام دان  ندسا وحد  ر  »بوی کباب می

زطامل، قون هحتب هجوی پر  صف کبداب سدو پا زسد  سدا سدس ی باند  کدل دابد  کسد  کبداب  

 غذزهاسدد ، به ددل ز  هذنددتل سددهم ل رزن ددل ز وزوددی بددوپا زسدد  سو ع  ها حدداج وددح  م بددوبسعوددل

 

پزپن بددل دوپسددان و همدد ،  هاسدد ز  حمدد  وددوزبسو ز  بدداقی کبابکدد زن وددوا کبدداب م بددوب

کباب، چددون بدد  ن ندد  کبدداب کوبمدد ا  دوزهسدد  بیو سدد  وووددلهددا کددل می  ژا  نبددل

القددل ن  ددی وو  ددس ا  سددو ع کبدداب ز وزوددی زسدد    م  وومدد  ف ددو کسمدد   سددو ع   رز  اوفو ش

کباب و ددد پزنددتل زسدد    ندد ن وووددلهوفتلبددل کبدداب کوبمدد ا پر وددوزب ز ددع سدد زی   واپ  ا

بددوپن   قممدد  مساسددبد و ددب    وونهددا رز با د  چوبهوفتع کوبمدد ا ز  سددا و کباب هد  امیددی

هداا هوسدحس ی کدل سدیب پ دو  بیوند  زسد ،  ها پزو د   ز س دل ز  هوند  قهوابل سا و کباب

 سمع کباب لذ ذی ا  ، ب  ن ن  حاصل ر ق   هسو  نپحزن ز وزوی بوپا زس  بیوپ چ

 

ندداا کددل زصددالتی سوکددی پزنددتل، ز ددع  هو سدد  واصوزل  عزلبتددل کوبمدد ا زصددالتی قح ددا ی پزرپ، می

ندد ل کوبمدد ا   س ددوک کبدداب قح ددا ی بلکبدداب رز بددل  نددپحزود ماوفددی کددوپا   بددا کمددی پدل

وان  پزوددا  وددوپ پزرپ کددل پر ندد ل،  سوکمددل کبددابی بددل  زمددو  ی پر مدد ا زسدد   همددمع حدداج پر

هددای سددار  ی کددل ز  پ را  طاددب   پسددتور سیمددل ب ددمار میددابل کوبمدد ا ز وزوددی زسدد   پر کتاب

وا ماو ا زس  هدب زسدمی ز  کبداب کوبمد ا ومامد ا، زهدو هدب ودا ی صد ب  ز  کبداب  صحو ل بل

 نددپحی پ را قاوددار  هددای  بددوپا، مسرددور کبدداب بددوه  ددا چسجددل زسدد   پر  ددو  پر کتاب

هدا کهمدل »کبداب کوبمد اا    ندوپ فدوز زن امد ز کدوپ، بوددی وا رسب کتداب کوبمد ا رز میزسب

 های پ یوی مثل »کباب لوللا  ا »کباب اما ا وانها بلبودی وا

  
ندد ن هوندد   ن پر هددا ن هوفتددل ندد ا زسدد      وددل س ددممل کبدداب کوبمدد ا ز  کوبم ا

زو ،  هووددل ممددو ز   ددع زسددب رز بددو ز ددع کبدداب هذزنددتلزحتمای مددوپن کوچددل   بددا زر زبددل

زش کددل وددح  مادد  پ  ندداا، پر کتدداب  نددپحیزکبودددان کاندداوی،  نددپح م  ددود واصوزل  ع هی

وا ماود ا ز  پ را قاودار زسد ، ز  زسدب »کبداب لولدلا بدوزی کوبمد ا کسدار ودان  زسساپ  نپحی بدل

ا زسد   »بید اب سدمکب کبداب لولدل    زسب »کباب اما ا بدوزی کوبمد ا کسدار بدوو  زسدتحاپا کدوپ



کیدم ا،  چسان باند  کدل هوند  چدوب رز بدا امدا  ر ی س تدل بدا سداطور ددوب قمملزس     ن

زش رز  اددح کددل ندد ، چوبددیکیددم ا ر ی  سددد رغددای کبدداب کسسدد   ومب پا   بددل سددم  ایعومدد 

جی وان هوفتدل پ بدارا ر ی  سدد کبداب وما سد ، چدون جی ودان کیدم و  سدماق ند ی ند ی  

ان نددیوی پر مسب ددل قح ددا  زسدد    پر کتددس سددار  ی ب ددمار رکددو  ن  مدد ا   زکسددون پر  ودد

 ومیوری  رربا جان زس  

  
ظاهو مس ددوب بددل  وجاسدد   سددمس ندد ی هددب ماددو ک بددوپا زسدد   کوبمدد ا    سددماق ندد ی بددل

دورپن   پ غ  ددا سدد سجبمع دورودد   قدداب پ  کددب چال کبدداب  فهحددل بددو  ن اانددس    بددا سددبحی

باند  کدل هوند  اید  مدا ا رز بمدا، کدوپا،  اسدی  د  ر    دا بمیدتو ویداا  چسدان  زس     ن

وددا   ایددع بو دد ا، بددل سددم  ایددع کیددم ا   بددا  هددا د رز بمددو ن کیددم ا   وا  پزنددتل   ره

کارپ  ن رز سداطوری ومدوپا   ومد  بدل  ن ااندم ا، ر ی  سدد  غدای کبداب کدوپا   فهحدل  پا  

کدوپا   ومدح بدا کدارپ سداطوری ومدوپا     هدای هوند  رز کدل ود ز کسسد ، ومد   همچسمع ره

ندد ا م هددو   ن کددوپا بددل سددم  کیددم ا، کبدداب کسسدد     ن رز کبدداب امددا   امددا  ساطوری

هدا رز جی  ن بدا کدوا ددان هذزرود   سدماق ند ی  هو س   چدون چدال  رز پر قداب ب یدس ، کباب

 کوبمدددد ا اددددای  ن هددددذزرپا   هددددوک  دوزهدددد  کبدددداب رز بددددا سددددماق دددددورپا 

 

 نوع استکباب بر دو 

کسسد   موحدون وجدف  ودوا س  دمب می  ۲وا با   بیو مب کل زهدل فدع کبداب کوبمد ا رز بدل  هممع

طددور وونددتل  پر ابسدد ری پربددارا کبدداب کوبمدد ا پر کتدداب م ددتباب  نددپحی سددمو سددا امددا  ز ع

ندوپ   پر هذندتل هداهی  ودور زسد     دی  ن کدل بدا ودان ددورپا می  ۲زس   »کباب کوبمد ا  

نددوپ   بددا چهددو  هددا سیمددل میهحتسدد    پ یددوی  ن کددل پر چهوکبابیهددب می ن رز کبدداب بددا زری  

طوری کدل جی ودان ددوپ رز  ز    د   کبداب کوبمد ا جی ودان بافد  وومدی پزرپ، بدلسوِ سدحوا می

 سوزن با    س ل وان م  زری ز   ن رز بوپزن    ل مل کوپ په    میمی

  
کسد    هسیدان ددورپن با د   ن رز بدا قاند   دا  کباب کوبم ا چهدو ر ی  سدد ددوپ رز ومد  می

ز  سوکمدس هوند     ۲کبداب   دی زسد ، هدو    ۲چسیای بو د    بدا چهدو همدوزا کدوپا  ما دل هدو  



  سد ،  لدی طدو   هدای چدوب   زر زن هوند  بدا امدا  بدل پسد  میهاا هوسحس    سا و بوشقهوا

سددو زسدد    همچسددمع  قدد   پزرپ  هوندد  کبدداب جی وددان اوچوبهددا سحددا ،  کوپن  ن مدداپا

هذزرود    هوند   کع ر ی  سدد ب دمار کدب میا دکوپن ما ل  ن،  د  سابدل رز بدا نداهل ماپا

اددح نددوپ   بددل روددو صددورسی ما ددل بددل سددحم   پهسدد  سددا ومب وسدد     ر  میرز ر ی  ن چسددو می

 پر     
 

هوفتع   ا دتع  باد  هدب ر ی  سدد   لدی سدم  ر پ ر ی سدم   ما ل کباب کل  مداپا ند ، مدی

پسدتل ز  زفدوزپی باندم  کدل ز لدمع  کباب کار هو  نپح  ماسوری وم د   ندا   ندما هدب ودح   ن

سان بددا ر  ددتع کبدداب ز  سددم  ر ی  سددد بددل سه ددی کیددم ا ندد ا  سجوبددل طددب  کبدداب کوبمدد ا

نددوپ،  یهددای  نددپحی متادد پی زسددتحاپا مزسدد   بددوزی ویی زنددتع کبدداب ر ی سددم  ز  که 

 وسدد  کددل موحددون وجددف پر ابسدد ری ز ددع سوفسدد  رز  مددوغ می دد   دد ا پر ما ددل کبدداب س ب

 کس  موغ طاب کباب رز  و  میپزو    مات   زس  س بض کباب می

چیددارن  نر رز پر  کددار ب یددی ز  ما ددل کبدداب    کسدد   نددپحزن سا از  پر  ددو  امیددسیاپ می 

زی هدب  کسسد  سدا چ دبس هی  ن   داپ ندوپ   د ا  ن بوقی دممو   باد  بدل کدل ما دل زضدافلهب

زود     ن ر ش چمدحی وم د  ودح  ه تس  کدل بیتدو ع ر ش رز بدوزی سیمدل کبداب زوت داب کوپا

ندوپ چسد  سدم  کبداب پزغ رز بد  ن  موزوال بدل م دا ا کبدابی  دا چهوکبدابی   وجاسد  کدل می

  پر میدی  بدمد ز   ویوزوی ز  ر  تع، بدا هوودل کبدابی   ر  دان   امدا  ودوش ودان کدوپ  زمدو 

اددحزنا  پزرزن، چهوکبدداب،  نددپحداول   حهمب زحدد  صددسحی   ددو ورددو زس اپ ددل »رسددتورزن  ۱۴۰۰

  وون ام ز کوپ نوپ کباب کوبم ا   چوبها میکسس    ب  ن ن  پر همل  نفاالم  می

چهوکبدداب ز  همددان پربددار ندداهان قاوددار رزهددد رز بددل دددارا ز  کیددور هددب امدد ز کددوپا زسدد    

سددای اددمد هسیددامی کددل بددل اددار    ۹۰ حتددل،  نددپح م  ددود زحم ندداا، حدد  پ  وددوزپ فو

کسدد ، ز لددمع ک ددی زسدد  کددل چهوکبدداب کوبمدد ا ز وزوددی رز پر دددارا ز  کیددور بددل  میدداوو، می

زودد ز پ  بادد  ز   ن هددب  کسدد     دد  چهوکبددابی بددل زسددب »فو حتددلا رزا میپ یددوزن ماوفددی می

های  کسسدد   زمددو   پر ب ددماری ز  کیددورم  میزفددوزپ پ یددوی چهوکبددابی پر زر اددا    مو  ددا س سدد

وما سدد ا زصددهی  نددپحی ز وزوددی پزرودد  ز     ۳ سوزن  سددبحی   ف ددسجان بددلددداروی، کوبمدد ا، قومل

 کسسددددددددددددد  رزن دددددددددددددل   ر ق  ندددددددددددددپحی مدددددددددددددا پفددددددددددددداا می

 



 هزار تومانی 1۳۰قرانی تا  ۳از چلوکباب  

چددوب   وددون      رسدد ، پوبددای غددذزیک ددبل بددا زر ز  ر  هددار قدد  ب سددا زمددو   سددو ظیددو کددل می

ندوپ کدل ز دع می  دا، رز پزندتل  زفتسد   میدو غدذز ی بیتدو ز  چهوکبداب امد ز میدونمحا می

نددوپ   باندد ب بددوزی همددمع زسدد  کددل ز لددمع چهوکبددابی ز ددوزن پر بددا زر سیددوزن پز ددو می

نددداا   رندددم  پفتدددو سوومدددل پر  ن  مدددان، پر  ز تماپزل دددهبسل،    دددو زوتیدددارز، واصوزل  ع

وو  دد  ز لددمع چهوکبددابی وددامد »وا ددسا بددوپا کددل پر بددا زر  کسدد    میها د و ددل میوونددتل

 کوپا زس  های زر اا مان غذز رز بو ر ی ممح سو  میسیوزن قوزر پزنتل   نبمل رستورزن

  
هدای ماو فدی بدل ز دع زسدب  ودوپ  هممع زمدو   هدب پر سیدوزن   حتدی ددارا کیدور چهوکبابی

همددان صدداحس ز لددمع چهوکبددابی ز ددوزن ه ددتس    بودددی  زحتمای بودددی ووزپهددان  پزرودد  کددل بددل

بوودد    زحدد  نددمارش چهوکبدداب »پسدد ا زسدد    دد  پسدد   ف ددا ز  سیددابل ز ددع وددان سددوپ می

سدم ر   ۲چهوکباب ماموج بدل  د  بید اب ادو ز  اهدو بدا کبداب بدوه   د  سدم ر  دا کوبمد ا  

 مامددوج پ غر    ندد ا، سددماق، امددا    وونددم ویفوویی کبابنددوپ کددل همددوزا بددا هووددلهحتددل می

 نوپ سو  می

  
ها قددوزر  صددور، هددون پر بیدد ابهددا رز بلهای رسددتورزن وا ددس پر ن  مددان بوو امیدد  م 

ها    رپود   امید  م هذزندتس    بدوزی میدتوی میپزپو    کسدارش هدب  د  س دل کدوا میمی

پر  هددا رز بددا سددم   بوپودد    بالفاصددهل وحددو بادد ی کبابهددا میهددا رز سددو ممح  ددی بوو   ی

سوزو دتل بد  ن اوپزدد  ادوی بمیدتو، هدو  پزپا زسد   پر  ن  مدان هدو وحدو میها قوزر میبی اب

چسدد سا کبدداب کددل پ سدد  پزنددتل زسدد  ب ددورپ،  اسددی بددو    زمددو   کددل بددوو  سددور ح  

  رپو ،   دورش  ا کبداب م د زرش دابد  زسد ، پر قد  ب کبداب سدو  و بدوپا زسد    بدوو   می

 دابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

بیددذر ب، بورسددی قممدد  چهوکبدداب   س ممددوز،  ن پر طددوی  مددان هددب    ز  ز لددمع چهوکبددابی کددل

قددوزن، پر  ۳ندداا  دددالی ز  لبددف وم دد   قممدد   دد  اددوم چهوکبدداب کامددل پر  مددان واصوزل  ع

 ر ای بوپ ۶۰ر ای   پر  مان م م رضاناا سا ۵سا  ۴ مان زحم ناا 



 

سیدوزنا پربدارا قممد   واحو نیوی، اژ هیدیو   مدورت سدار   سیدوزن، پر کتداب »سدار   قد  ب  

» بدد ز    بیوزمددیا، ماددا ن زپزرا زمسمددل    ۱۲۹۵چهوکبدداب پر قدد  ب  دداپ  ر ندد ا کددل پر سددای

کدوپا  سیوزن  اهدم  زمدو  یر، بمیدتو ع مبه دی رز کدل بدوزی هدو   د ا چهوکبداب اوپزدد  می

ومددح وددوت چهوکبدداب بددوزی کارکسددان ر  وامددل زطال ددا،    ۱۳۲۰ر ددای   پر سددای۵سددا    ۴زسدد ،  

هدون بدوو ، امدا ، ودان   سدماق بدوپا زسد   ۳۳۰کل نامل کبداب بدوه بدحره، کدوا،    ر ای بوپ۵

  پر همان  مدان بدوزی کارکسدان ر  وامدل زطال دا، پر دمابدان دمدان سیدوزن، چهوکبداب کوبمد ا  

 زو    رپار ای می۴اوسی 

 

های کمیددان   زطال ددا،،  هددای متادد پی پر ویددو ا، قدد  می ز ومهددل ر  وامددلبوزسددام هحزرش

ر دای قممد  پزندتل    ۳غ ۵،  د  سدم  کبداب کوبمد ا پر سیدوزن  ۱۳۳۵سدا  ۱۳۳۰هایسدای حوزلی

ر دای فو دتدل  ۸فوویی  سدم  کبداب همدوزا بدا ودان   هوودل  ۲های پ یدو ز دوزن  زس ، زما پر نیو

ند   ر دای پ یدو ومدح بدل  ن زضدافل می  ۴سدا    ۲ن    پر صدور، سدحارش لممووداپ  دا ووندابل  می

سوزو د   ر دای می۱۲ند ا  ن بدوپ   فدوپ بدا اوپزدد  مد  سمانر دای قم۱۲سدا  ۱۰کل پرمجموا 

قممدد  چهوکبدداب بددوه همددوزا بددا کددوا      ۱۳۵۲ دد  اددوم غددذزی کامددل ب ددورپ  پر سددای

ر ددای بددوپ   بمیددتو زفددوزپی کددل ندداغل بوپودد     ۶۰ندد ا   امددا    سددماق  فوویی کبابهووددل

 دورپو  سوزو تس  بل مسحی بوهوپو ، چهوکباب میومی

  
پزپودد  کددل قممدد   ن  کباب سددحارش میزفددوزپی کددل پر مدد  بیتددوی پزنددتس ، مامددوج وووددل

ر ددای بددوپ  قممدد   دد  اددوم چهوکبدداب پر وسددوب سیددوزن هدداهی ز  ز ددع هددب کمتددو بددوپا  ۱۲۰

بددار قدد  می نددوش، پر  پزر قدد  می پر ممدد زن سوا سوزن مثددای »واحددو ودد زکا، ممدد زنزسدد   بددل

هددای ممدد زن   دداپ   ددا، هحتددل زسدد   » حمدد  بارکدبددل دبوویددار ر  وامددل زطال  ۱۳۵۶بیددار

   رپا ها رز پرمیسوماوی سو ظیو، د تیی  ن۲زس ، زما چهوکباب 

 

صدوفل باند  هدب هدوزن  بدا ا قممتدی ز دع غدذز پر  بلسوزود  هدب غدذز ی م و نزمو   چهوکباب می

 وو کسمددد ،  های ندددیومان   ددداپ زسددد ، همدددمع حددداج زهدددو پر ز ستووددد  و ددد رسدددتورزن

هدحزر   ۲۲سدم  کبداب بدا بدوو    هوودل رز بدل قممد    ۲ها ی رز ام ز دوزهم  کدوپ کدل  داول نپح



ها ی هددب ه ددتس  کددل قممدد   دد  اددوم چهوکبابیددان  فو نددس    رسددتورزنسومددان بددل نددما می

سومدداوی    ۲۲هدحزر سومددان زسد   پرسدد  زسد  کددل م دد زر هوند    چوبددی   امدا   ن کبدداب    ۴۵

 ،  لددی پسدد   دددو کبدداب، کبدداب زسدد    دورودد ا ز   هددحزر سومدداوی بوزبددو وم دد  ۴۵بددا کبدداب  

قدد ر زوابدداک پزنددتل باندد  کددل بتددوزن  ن رز پر  نددوپ  ز س ددل  دد  غددذز  ندددورپود کمحددور می

هددای کبدداب کوبمدد ا زسدد    قباددا   ددی پ یددو ز   ز ددع رودد  قممدد  سیمددل کددوپ، ز  پ یددو   ژهی

 زس    سو ع کباب ز وزوی سب  ل کوپاپج هی زس  کل ز ع غذز رز بل م بوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماندددددمسیای  س   دددددی  سدددددا و ا     طدددددوز   میدددددا ر، ماندددددمع ندددددوک  زطه 

   نپحداول  سجیمحز،    ا    زسوماسمون  همبوهو ن، هموکباب سم 

www.atlasmachine.ir 


