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 ؼرایز طبیعی اسبها درگله:

 

و حیات  فتار اجداد آنها در گله ربه طرز که  است این ای فهم رفتار اسبهای اهلی شده رببهترین روش 

وامل محیطی بوده است. اسب وحش توجه کنیم.طرز رفتار اجداد اسبهای اهلی شده  کامال برگرفته از ع

در  وحیوانی است اجتماعی و از با هم بودن لذت می برد.اسب ها بیشتر شکار هستند تا شکارچی 

                   د.اسبها به طور گسترده ای از  زبان بدننفرار را بر قرار ترجیح می ده ،صورت احساس هرگونه خطر

               استفاده می نماید.در میان گله  خود بروز می دهند(  )عکس العمل هایی  که اعضاء بدن با اشارات

 می تواند به شما در کار با اسب بسیار کمک  نماید. فهم این عالئم 

 

 زبان بدن اسبها:

 

كه  ثیر گذار است. وظیفه ماست تا جاییقابل تشخیص و تا ، زبان اسب ، زبانی كامال قابل پیش بینی

)حركتهایي كه اسب به  یریم. این زبان چیست؟ زبان بدن یا زبان اندامیا یاد بگامكان دارد این زبان ر

د را دارند( این بسیار وظیفه مهمی است برای آنانی كه          دهد هر كدام مفهوم خاص خو میاندام خود 

نند تا خواهند با اسب سرو كار داشته باشند و در كنار اسب به خوبي زندگي كنند و رابطه برقرار ك می

ن چیزي نیست جز رابطه بتوانند او را درك كنند. در اینجا یك رابطه دو طرفه پایه گذاري مي شود و آ

؛ چرا دو طرفه !چون اسب عالمتي مي دهد و ما هم عالمتي در جواب او. مثل دو انسان با  زبان اندامی

اصطالح است كه در واقع همان كنیم كه البته این نجوا كردن با اسب یك  می زنیم یا نجوا می هم حرؾ 

اگر این مهم یعني زبان اندامي را فرا نگیریم، قدمي هم به  (body language)زبان اندامي است. 

اسب نزیك نخواهیم شد. اگر ما زبان اندامي را ندانیم چگونه مي توانیم درك كنیم كه امروز اسب ما در 

 د مي كند و نمي تواند به ما سواریما دلش در چه حالت روحي قرار دارد یا چگونه درك كنیم كه اسب

گوشها ، وضعیت صورت و دم و صدا ، تعرق و   دهد. بررسي وضعیت دروني اسب از طریق چشمان ،

نحوه گام برداري امكان پذیر است كه در این بخش به صورت خالصه به آن اشاره مي شود. قبل از 

         د و شكار شكارچیان و انتخاب زندگیتماعي هستنشرح آنها بهتر است گفته شود اسب ها حیوانات اج

گله وار امنیت و شانس بقاء را براي آنها تامین كرده است و به دلیل شكار بودن آنها بسیار ترسو 
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ولی می توانیم وعصبي هستند و در واقع منطقي نیست كه از اسبمان بخواهیم كه هیچ وقت نترسد. 

 كنترل شده از خود نشان دهد. ترس هم واكنشیش كنیم كه در هنگام تربیت طوری

 

 

مکالمه اسبها ترکیبی است از چند نوع صوت و گستره وسیعی از عالمتهای بدن.هر اسب  از همان       

کره گی، زبان مکالمه خود را وابسته به شرایط و تجارب خود توسعه می دهد. به طوریکه هروقت اسب 

 ب را اخذ نمود، آنگاه به استفاده دائمی از آن می پردازد. از عالمت صادره از بدنش نتیجه مطلو

 و نحوه مکالمه  با توانید متوجه زبان بدن آنها شوید با مطالعه حرکات بدن اسب و نگاه کردن به آنها می

 در کار با اسب موفقیت های چشم گیری به دست خواهید آورد. آنها را فرا بگیرید و به این روش

 ذیل تقدیم می گردد: به این منظور جزوه

 

 صورت  ظاهري  وضعیت  : 

  و شامل  بسیار متنوع  عالئم  ضمیر او برد. این  ُكنه  به  پي  بتوان  مشكل  اسب  صورت  به  نگاه  در اولین

  برد و این  پي  عالئم  این  كرد تا به  زندگي  هستند. باید با اسب  اسب  چشمان  و حالت  لبها، منخرین  عالئم

 . است  براي دوستداران این حیوان بسیار شیرین  گيزند
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 صورت اسب تا چه حد بیانگر حاالت آن است؟

بدن اسب حاالت مختلؾ چهرة اسب را نیز در بر مي گیرد که این ه زبان پر از ریزه کاري و پیچید

نند بسیاري از حاالت مي توایافته نیستند ولي با این وجود حاالت البته به اندازه حاالت چهرة انسان تکامل 

 دروني وعواطؾ حیوان را نشان دهند.

آؼازین ترین حالت چهره که در یک کّره جوان دیده مي شود حالتي است که به نام "هوا گاز زدن" 

معروؾ است. در این حالت، حیوان دهانش را باز کرده، گوشه هاي دهانش را باز کرده، گوشه هاي 

لي که دندان هایش نمایان است شروع مي کند به باز وبسته کردن دهانش را به عقب مي کشد و در حا

        فک هایش. گاهي اوقات دندان ها به هم بر خورد  مي کنند وگاه هم نمي کنند. اگر با هم بر خورد 

مي رسد که بعضي این عمل را "دندان به هم زدن" نامیده اند. نند صداي بر خورد آنها به گوش  مي ک

کید را بر باز کردن فک ها گذاشته و آنرا "فک جمباني" یا "فک زدن" خوانده اند. هدؾ بعضي دیگر تا

از این کار اعالم حالت تسلیم است و معناي آن این است که: "من تنها یک بچه ام و قصد آزار را ندارم 

که  ه ايابل هر اسب بزرگ یا اسب ؼریببنابر این خواهش مي کنم به من آسیبي نزنید". این عمل در مق

به او نزدیک شود صورت مي گیرد. این عمل ادامه مي یابد تا وقتي که اسب هاي جوان به سه سالگي 

مي رسند که آنوقت این حرکت به کلّي قطع شده ودر واقع نقش اصلي آن در زندگي اجتماعي اسب ها به 

 ه وارد شده اند.گلّ تازه وارد هاي ضعیفي است که به وضوح حفاظت از 

عجیب در عمل "فک زني" این است که اول تا حدودي به نظر خصمانه مي رسد. گوئي که خصیصة  

حیوان جوان اداي گاز گرفتن را در مي آورد. ولي اسب هاي عاقل تر مرتکب این تعبیر ؼلط انسان ها 

نشده ونسبت به آن، واکنش متناسب با مفاد آن در زبان اسبي را که همانا یک دعوت براي دوستي و 

نست است از خود نشان مي دهند.وقتي دو اسب با هم روبرو مي شوند ؼالباً دوستي خود را با معانقة مؤا

متقابل نشان مي دهند ـ هرکدام یال یا قسمت دیگري از پوست آن یکي را با نرمي دندان مي زند. این 

میان دو حیوان موجود گونه معانقه یا کمک متقابل تنها وقتي میّسر است که هیچگونه ناراحتي یا تهدیدي 

نباشد. بنابراین یک چنین حرکتي داراي جنبه اي کامالً ؼیر تهاجمي است. با نشان دادن چنین حرکتي با 

دهانش، کره جوان به زبان اسبي مي گوید:"من دوست وموافق هستم" و به این ترتیب از گزند هر گونه 

 خصومتي از سوي اسبهاي بالػ در امان مي ماند. 
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کس این فک زدن وقتي است که فک ها به گونه اي منقبض از هم باز نگاه داشته مي شوند و درست برع

دندان ها کامالً نمایان مي گردند. این یک تهدید واقعي است که به هنگام نزاع به منزلة اخطاري از یک 

 جملة قریب الوقوع ارائه مي شود.

عملي، رقیب را دور کرد.در موارد کمتر  ؼالباً همین کافي است که بدون وارد شدن د ریک برخورد

خشن و چشم آگین، نیروي تهاجمي حبس شدة یک اسب  از طریق دهان بسته و لب هاي به هم فشرده 

نشان داده مي شود. سایر اشکال ناراحتي یا انقباض از قبیل ترس، اضطراب ودرد نیز همراه با یک 

ول و راحت یک اسب آرام یا یک اسب از پا لب هاي  فشرده است که درست نقطة مقابل دهان به هم

 افتاده است. وقتي که اسب خواب آلود است، اؼلب لب پائینش را ول مي کند که به پائین بیفتد. 

     ان وقتي از نظر جنسي تحریک وفعال مي شود ؼالباً حالت عجیبي را نشان  مي دهد که به ییک نر

 " فله من" معروؾ است. 

ابل بوي ادرار مادیان انجام مي دهد، که عبارت است از جمع کردن لب باال به او این کار را در مق

طرؾ باال براي نشان دادن دندان ها و لثه هاي باال. او سرش را به طرؾ جلو دراز مي کند و در این 

 مي کشد.ت هر چه تمام تر هوا را بو حال به نظر مي رسد که دارد با حدّ 

مي دهد. گاه گاهي یان نشان وتوجه شدید او را نسبت به رایحة ماد عالقه،این حرکت و حالت حیوان 

یک ماده شیمیایي که بوي عجیبي دارد این واکنش را متوقؾ مي سازد وهمین حالت در مادیان هم دیده 

انجام مي دهد و  ر مجاورت ادرار یک مادیان دیگر مي شود. گاهي یک مادیان نیز حالت "فله من" را د

اهي اصطالح صورت نریان )چهره نریان(  براي این حالت مادیان به کار مي رود ، روي همین اصل گ

 این حالت به طور قطع بیشتر در نریان ها دیده مي شود. 

همان طور که انسانها براي نشان دادن انزجار دماؼشان را چین وچروک مي دهند، بیني اسبها نیز  

وقتي که در یک حالت هیجان یا عاطفي شدید سبها نیز،اچین و چروک مي خورد ودرست شبیه ما انسانها 

از آنجا که اسبهاي عرب دماؼهایشان همیشه با پره  .پره هاي بیني شان باز مي شود؛ مي گیرند  قرار 

باز به نظر مي رسد، )این به خاطر تنفس عمیق در صحرا و بیابان است( بیشتر از سایر نژادها این 

 ا همواره هشیار و هیجان زده هستند.حالت را القاء مي کنند که آنه
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 چشمان  : 

با   و شفاؾ  آرام  برد، چشمان  او پي  و خوي  و خلق  شخصیت  به ای تا اندازه  توان می  اسب  از چشمان 

  . چشم است  بدخلقی  نشانة  ننامهربا  با نگاهي  كوچك  . چشمان است  مهربان  بیانگر موجودی  مالیم  نگاهي

 . است  بودن  كنترل  ؼیرقابل  و گاهی  پر تحركی  متعال  سفیدي

پرستار و   هنوز بهو در مورد اسبی که تازه جابه جا شده است و   است  پریشاني  عالمت  ناآرام  چشمان

  شود و همچنان رفتار مي  درستی  به  اسبي  . اگر با چنیننیست  ؼیرطبیعیگرفته است،جدید خو ن  محیط

باید   حالت  در اینرد، دا  دردی گفت که حیوان در جایی از بدنش باید،   شهود استم  از چشمانش پریشانی

 خبر كرد.  دامپزشك

وقتي که حیوان درد دارد یا از پا افتاده است بسته اند. وقتي دچارترس، اضطراب  سب معموالً چشمهاي ا

قب نگاه مي کنند. درچشم هاي یک یا دل نگراني است، آنها کامالً باز مي شوند .به هنگام خشم آنها به ع

 .          اسب خشمگین فقط قدري از سفیدي چشم پیدا است، چونکه چشمها به طرؾ عقب برگشته اند

سفیدي کمي را مشاهده کنیم اشتباه است که فورا نتیجه بگیریم  حیوان ،ولي هر وقت که در چشم اسب 

 چیزي در پشت سر جلب شده باشد.   چرا که ممکن است حیوان توجهش به ؛حتماً خشمگین است
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        اسب چگونه می بیند؟

اگر بخواهیم چشم اسب را با انسان که دارای مردمکی کامال گرد است مقایسه کنیم ؛ مردمک چشم اسب 

بسیار بزرگ بوده و  در نتیجه  دیدی وسیع تر اما با عمق کمتر ایجاد می نماید . چشم های اسب در کنار 

درجه وسعت دید  071تا  061واقع شده اند و در نتیجه  از کنار و از هر طرؾ در حدود صورت آن 

درجه اطراؾ خود  061دارند. این به این معنی است که اسب در هنگام چرا می تواند تقریبا در حدود 

 را زیر نظر داشته باشد، به جز منطقه ای که درست در پشت سر )پشت کپل (  آ ن واقع است .

ی تواند از دو چشم خود به طور جداگانه و مجزا استفاده نماید که به این پدیده بینایی" تک دیدی" اسب م

گفته می شود و به این معنی است که با هر چشم دید کامل و منحصر به فرد است.همکاری و همدیدی دو 

جلوی چشم چشم است که باعث تشخیص فواصل می شود. اما این نوع دید فقط در ناحیه باریکی در 

اتفاق  افتاده و باعث تشخیص فواصل می گردد؛در نتیجه فواصل اجسام نیز فقط  وقتی مشخص خواهند 

 بود که در این ناحیه بینایی قرار بگیرند.

در زیر ناحیه فوق یعنی جایی که دو چشم با هم اجسام را دیده و تشخیص فواصل وجود دارد ، ناحیه 

 Dichromateو کدر می بیند.تحقیقات نشان داده است که اسبها  دیگری است که اسب آن را مه آلود

هستند. این به این معنی است که آنها دارای بینایی با تشخیص رنگی محدود هستند. آنها می توانند بین  

          تیره و روشن و بین رنگهای قرمز و آبی را خوب تشخیص دهند؛ اما بین خاکستری و سبز تمییز

 ه همین علت است که برپا ساختن موانع سبز یا خاکستری در مانژ های چمن رایج نیست.نمی دهند و ب

o اسب چگونه دید خود را متمرکز می کند؟ 

نشان داده شده است که چشم های اسب به طور طبیعی تک به تک بر روی اشیاء ثابتی که در فاصله 

که اسب را به عنوان یک شکار و  دور قرار دارند متمرکز می  شوند. این وقتی معنی پیدا می کند

فرمانبردار در طبیعت و حیات وحش بنگریم.برای دیدن اشیاء در فاصله نزدیک الزم است ،اسب لنز 

چشم خود را متمرکز نماید.همواره تصور می شده است  درست برعکس انسان که دارای توانایی تطابق 

د نزدیک و دور تؽییر دهد تصور براین است است ،اسب نمی تواند شکل لنز چشم خود را برای تطبیق دی

 که برای همین تطابق دید است که اسب سر خود را به باال و پایین حرکت می دهد.
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براساس مطالعات و تحقیقات اخیر ثابت شده است اسب نیز دارای قدرت تطابق بوده است اما این توانایی 

سر به خاطر این است که دید دودیدی)هر دو  بسیار محدود است و اکنون  دیگر می دانیم حرکت دادن

چشم با هم(  مربوط به منطقه ای است که در پایین پوزه حیوان قرار گرفته است و دقیقا در مقابل چشمان 

اسب قرار ندارند.بنابراین اسب با سری در وضعیت عمود بر زمین برای دیدن زمین باید دید خود را در 

و فقط اگر وضعیت سر حیوان جلوتر از خط عمود بر زمین باشد می  متر جلوتر متمرکز نماید 2حدود 

 تواند دید خود را در جلو متمرکز نماید.

o :حرکت دادن سر برای دیدن 

در بیشتر تصاویری که از اسبها در هنگام نزدیک شدن به موانع مختلؾ گرفته می شود خواهید یافت که 

هنگام نزدیک شدن به موانع اجازه ندهد اسب سرش را اسب سر خود را باال گرفته است.اگر سوارکار به 

باال بکشد، اسب مضطرب شده ، تند می کند و یا سر خود را  به یک طرؾ می کشد تا بتواند مانع را 

ببیند. در مقوله پرش هم برای سوارکار و هم برای اسب بسیار خطرناک است که با ابزار ثابت کننده 

اینکه این کار اصال عادالنه نیز نمی باشد که اسب را مجبور به ،حرکت سر اسب محدود گردد . ضمن 

عبور از روی مانعی کنیم که نمی تواند آن را ببیند.آیا خود شما قادر به پرش از روی مانعی هستید که 

 نمی دانید آن کجا قرار دارد و چقدر عرض و طول دارد؟!

 هیذاى دیذ اسة:

هیذاى دیذ اسة تقزیثا تَ کل تذى آى ّسعت 

ی تْاًذ تا دیذ تک دیذی خْد یافتَ است ّ ه

. اها آى FتاCّDتاAزاف خْد را تثیٌذ:کل اط

ًوی تْاًذ درست ًقطَ جلْی چشن خْد را 

 تثیٌذ.

       تِزٍ گیزی اس دیذ دّ دیذیتَ ّاسطَ 

هی تْاًذ ًاحیَ ای در جلْی صْرت خْد را 

 EتاBتثیٌذ:
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ثل اسبهای درساژ ، نمی تواند دقیقا جلوی همچنین وقتی اسب سر خود را عمود بر زمین نگه می دارد م

خود را ببیند بلکه زمین را فقط خوب می بیند.حال اگر خود را به جای اسب بگذارید واضح است باید 

اسب حد باالیی از اعتماد و پذیرش نسبت به سوارکار خود داشته باشد تا همچنان گوش به فرمان و 

نمی بیند ! ضمنا شگفت آور نیست اگر بدانید اسبها در هنگام  مشتاقانه به جلو یعنی جایی برود که آن را

کار به محض شنیدن صدایی از محیطی که خارج از محدوده دید دودیدی آنها واقع است، سر خود را باال 

 می کشند. 

اسبهایی که حرکت سرشان با به کارگیری ابزار مختلؾ تربیتی مثل رنکوالن و ... محدود گشته است ، 

کج کردن سرشان داشته و عالئمی از عدم تمایل به کار و یا عالئم  ناشی ازفشار را مثل جویدن  تمایل به

 می گذارند. بیش از حد آهن تو دهنه ای و یا دندان قروچه و ساییدن دندانها به یکدیگر به نمایش 
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درجَ اسة هی تْاًذ تَ خْتی ًاحیَ ای در جلْی خْد را تثیٌذ  45درجَ: تا سزی تَ ساّیَ  45سز تا ساّیَ 

( ًاحیَ ای 1ّ3یي ًاحیَ)است کَ اس دیذ  دّ دیذی خْد استفادٍ هی کٌذّ تاال ّ پاییي ا ی( ایي در حال2)ًاحیَ 

( ُواى ًقطَ کْر اسة است. اگز 4است کَ تزای اسة هَ آلْد دیذٍ شذٍ ّ دیذی ًا هشخص دارد ّ ًاحیَ تاالیی)

اسة اس دیذ دّدیذی خْد استفادٍ ًوایذ ًاحیَ جلْی خْد را دیگز ًخْاُذ دیذ ّ ایي جْاًة ُستٌذ کَ خْب دیذٍ 

 هی شًْذ.
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( 4)ًاحیَ  وْد تز سهیي کَ هشخصَ یک اسة درساژ است ، ًاحیَ ًقطَ کْرع: تا سزی عوْد تز سهیيسز 

دیذ جلْی اسة را کذر هی کٌذ اها در عْض اسة درست جلْی دستِای خْد را ّاضح   ( 3)ّ ًاحیَ هَ آلْد

اگز اسة اس دیذ تک دیذی خْد استفادٍ ًوایذ هی تْاًذ تا ُز یک اس چشواى دیذ کٌاری را ُن ( 2)هی تیٌذ

( تزای توزکش دیذ تز رّی هْاًع  پزش تایذ اسة هْقعیت سز خْد را عْض کزدٍ ّ تاال 1َ تاشذ )داشت

 تکشذ.
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داری آگاهانه اسب کمک نموده و از آگاهی داشتن در مورد محدودیت های دید اسب می تواند در نگه

بروز بسیاری از حوادث جلوگیری نماید. برای مثال اگر شخصی یکمرتبه  به اسب نزدیک شود و اسب 

ؼافلگیر شده و بترسد ،ممکن است مورد ضربه لگد واقع شود که کاری است ؼریزی و طبیعی برای 

بی را ترسانده اید و او برای فرار به تاخت اسب به جهت دفاع از خود. مثال دیگر وقتی است  که شما اس

به جلو می رود اما گردن خود را برگردانده و به عقب که شما ایستاده اید نگاه می کند .در این حالت آن 

 دیذ اسة در ٌُگام ًشدیک شذى تَ هاًع:

تزای دیذى ّ تشخیص فْاصل در ٌُگام ًشدیک شذى تَ هْاًع  است کَ تایذ سْارکار تَ اسة اجاسٍ دُذ سزش 

تَ کار گیزد ّ هتوزکش ًوایذ تا تَ خْتی هْاًع را تزرسی ًوایذ. اگز ایي را تاال تکشذ ّ دیذ دّدیذی خْد را 

آسادی تَ اسة دادٍ ًشْد هاًع در ًقطَ کْر اسة قزار خْاُذ گزفت ّ تَ ُویي دلیل است کَ تسیار هِن هی 

ُذ شْد سْارکار اس ثاتت ًگَ داشتي تواص دستجلُْا در ٌُگام ًشدیک شذى تَ هاًع جلْگیزی کزدٍ ّ اجاسٍ د

اسة اس سز ّ گزدى خْد استفادٍ ًوایذ.  سْارکار تایذ تواسی هالین در دستجلُْا ایجاد کزدٍ ّ دستِا تعقیة 

کٌٌذٍ حزکت سز ّ گزدى اسة تاشٌذ ّ ُزچَ ارتفاع هاًع تیشتز تاشذ اسة تیشتز هی خْاُذ ساّیَ سز ّ گزدى 

 خْد را تغییز دُذ.

آى ّقت هی تْاًذ تَ خْتی هاًع را یک گام تَ آى هاًذٍ تثیٌذ.)در  اگز تَ اسة اًعطاف پذیزی اجاسٍ دادٍ شْد ،

ایي تصْیز تا خط قزهش حذ دیذ هشخص شذٍ است، الثتَ ٌُْس تصْیز کٌار ایي ًاحیَ ّ تاالی هاًع هَ آلْد 

 است.(
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از دید تک دیدی خود استفاده می کند.در این وضعیت ممکن است از جلو به مانعی که در راه آن قرار 

 .دارد اصابت نماید و آسیب ببیند

در حالت دیگر ممکن است صدا یا چیزی از جلو توجه اسب را جلب نماید و اسب بی اختیار به کنار گام 

 ،  بردارد و داخل چاله بیفتد! همه اینها خطراتی است که اگر شما  روحیات اسب و بدن آن را بشناسید

 می توانید به خوبی از آنها جلوگیری نمایید.

در اصطبل یا محوطه باز این است که با زاویه ای از جلو به سمت بهترین روش نزدیک شدن به اسب 

سر اسب نزدیک شوید . درنتیجه چه در زاویه دید تک دیدی و چه در زاویه دید دو دیدی آن قرار گرفته 

 باشید ، اسب شما را می بیند. همچنین بهتر است اسب را از حضور خود قبال با صدا مطلع نمایید.

 

o اینکه  بدانید اسب به چه چیزی نگاه می کند گوشهای آن است: بهترین نماد برای 

 

اسب اؼلب گوشهای خود را به سمت چیزی که نگاه می کند تیز می نماید، بنابراین هر گاه به اسبی 

نزدیک می شوید به گوشهای آن نگاه کنید تا متوجه شما باشند.در ؼیر این صورت ممکن است متوجه 

 حضور شما آن را ؼافلگیر کرده و موجب وحشت آن گردید. صدا یا چیز دیگری بوده و

بسیاری اسبها از خرابی چشم )عفونت( و یا دید ناقص رنج می برند، بنابراین توصیه می گردد معاینه 

چشمها مرتب صورت گیرد.اسبی که یک چشم آن کور یا ناقص می شود می تواند به خوبی به فعالیت 

سوارکار به آن اجازه دهد  در هنگام سواری تا حدی سر خود را کج ورزشی خود ادامه دهد اما باید 

 بگیرد و به وسیله چشم سالم خود از دید تک دیدی استفاده کرده و اطراؾ را ببیند.
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 : گــوشها 

  كه  فعال  . گوشهاي است  خوشحالي  ، نشان و جنبنده  زنده  . گوشهاي اوست  دروني  حال  مبین  اسب  گوشهاي

  عالمت  خوابیده  عقب  كامال" به  . گوشهاي است  جمع  دهد كامال" حواسش مي  هستند نشان  عقب  رو به  كمي

  حالت  بود. در این  و لگد زدنش  گاز گرفتن  كرد و مواظب  باید دوري  اسبي  از چنین  كه  است  نارضایتي

 زد.  او نهیب  تند باید به  و كمي  قاطعانه

 

 

 وشهایش چه عالمتی می دهد؟اسب با گ

 

گوشهای اسب به ندرت ثابت هستند. درست مثل دیشهای رادار که آسمانها را تحت نظر می گیرند، 

گوشهای اسب هم مرتب به این طرؾ و آن طرؾ درحرکت هستند و کوچکترین عالئم صوتی را از 

مهم بوده است که تنها دنیای اطراؾ دریافت می کنند. برای اجداد اسب امروزی این دو به خصوص 

وسیله برای حفظ جان، به سرعت فرار کردن از خطر بوده و به این ترتیب خیلی مهم بوده است که از 

اولین عالئم هشدار دهنده )عالئم خطر( آگاه شوند. به طوریکه بتوانند قبل از آنکه دشمن حمله ور شود 

دائماً در حرکت است اولین سیستم در طی چشم بر هم زدن به سرعت دور شود و گوشهای اسب که 

 هشدار آنها بوده است.

 

 قرار گرفتن گوش می تواند به منزله یبه علت اینکه حالت گوشها با روحیه اسب تؽییر می کند، طرز 
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عالئمی توسط سوار )همراه( تعبیر شود. یک اسب می تواند حالت روحی اسب دیگری را با نگاه کردن 

د. بنابر این گوشها دارای یک نقش دو گانه هستند. آنها عالئم صوتی را به گوشهای آن اسب تشخیص ده

برای اینکه ،دریافت می کنند و عالئم بصری را ارائه می دهند. این عالئم بصری بی اندازه مفید هستند 

گاو، گوزن وآهو شاخ دارند که از نوک کله آنها به طرفین بیرون می روید و این امر حرکت گوشهای 

یا حتی وقتی که  اصله بسیار دورهای اسب مخفی نیستند حتی از یک فمخفی می کند، ولی گوش آنها را

 هم به طور کامل قابل رویت هستند. اسب را می توان به حالت نیم رخ دید،

 

 

 ذیل است: شرححاالت گوشها در اسب به 

 

اشته می شوند. به طوریکه وقتی گوشها به حالت معمولی هستند آنها به صورت آزاد و رو به باال نگاه د

روزنه آنها به طرؾ جلو و خارجی )بیرونی( است. در این حالت اسب می تواند محوطه جلو و هر دو 

جانب را تحت نظر بگیرد. این حالت معمولی به بهترین وجه محیط اطراؾ را پوشش می دهد. ولی به 

به آن صدا می چرخند و آن را محض اینکه صدای عجیبی شنیده می شود، یک یا هر دو گوش سریع رو

 با دقت مورد آزمایش قرار می دهند. 

 

اگر صدایی به نظر عجیب یا مشوش کننده باشد اسب سرش را یا حتی تمام بدنش را به طرؾ منشاء صدا 

بر می گرداند وبعد گوشها را تیز می کند به طوریکه آنها کامالً سیخ می ایستد و روزنه ی آنها مستقیماً 

قرار می گیرد. گوشهای سیخ در اسب نشانگر این هستند که اسب یکّه  ،که صدا از آن می آیدبه طرفی 

خورده، کامالً هشیار است یا اینکه صرفاً کنجکاو و عالقه مند است و این حالت معموالً در موقع برخورد 

 از روبرو دیده می شود. 

 

. در این حالت گوشها به صورت جانبی در مقابل گوشهای سیخ ،گوشهایی به صورت بال هواپیما هستند

افتاده و روزنه آنها پایین به طرؾ زمین است. این حالت گوش در اسب های خسته یا بی حال و یا در 

دیده می شود. این حالت حاکی از آن است  ،اسبی که کامالً عالقه اش را به دنیای اطراؾ از دست داده
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ی اوقات این حالت شدید شده و حالتی به نام "گوشهای که اسب از نظر روحی در وضع خوبی نیست. گاه

افتاده" پیش می آید که در آن گوشها شل و ول به طرؾ پایین می افتند. این حالت وقتی دیده می شود که 

اسب دچار حالت چرت است و یا اینکه درد دارد و می خواهد راه شنواییش را به تمام پیامهای وارده 

شهای جانبی افتاده در عین حال به عنوان عالمت "بازندگی" در خالل یک نبرد گو یعنی ببندد. این حالت

  یا در خالل یک برخورد اجتماعی پر هیجان پیش می آید. اسب ضعیؾ تر در واقع با این حالت گوش

می خواهد بگوید: "من اهل دعوا نیستم، من کنار می روم، شما برنده اید، بنابراین دست از سر من 

 بردار." 

اهی ممکن است اسبی را که در حال سواری دادن است ببینید که گوشهایش به طرؾ عقب افتاده است. گ

این یک عالمت مخصوص است. گوشها به طرؾ جانبی خم شده اند ولی روزنه آنها به سمت عقب به 

 طرؾ سوار کار است این حالت نشان می دهد که اسب نسبت به سوار خود کامالً مطیع است و در عین

حال از او می ترسد. این حالت گوشها تابعیت کامل اسب و نگاه داشتن روزنه آنها به طرؾ عقب نشانگر 

نیاز حیوان به این است که هر گونه صدای کوچکی را از این موجودی که بر پشتش سوار است و در او 

ند معمولی است. ایجاد ترس می کند، بشنود. این حالت گوش در اسبهایی که صاحبانشان خیلی خشن هست

در ضمن این حالت گوش وقتی که یک مادیان و یک نریان با قصد جفت گیری با هم روبرو می شوند 

مشاهده می شود. مادیان اؼلب این حالت گوش را وقتی به خود می گیرد که امیال شدید جنسی اش او را 

لب شده ولی در عین حال از او وادار می کند که به نریان قدرتمند نزدیک شود. مادیان به طرؾ نریان ج

می ترسد و این حالت را با گوشهایش نشان می دهد. همین حالت مطیع بودن مادیان به صورت یک 

محرک جنسی در نریان عمل کرده و به او اطمینان می دهد که لگدی از طرؾ مادیان دریافت نخواهد 

 کرد.

سیخ وهشیار باز می گردد. در این حالت اگر ترس بدل به یک وحشت کورکورانه شود به حالت گوشهای 

گوشها بیشتر سیخ هستند ولی در عین حال به طور دائم حرکت های ریز می کنند. اسبی که گوشهایش 

 می پرند احتمال دارد که از وحشت رم کند.

 

حالت ،در کفه دیگر ترازوی حاالت روانی، وقتی که خشم، تجاوز و برتری سر آنها را باال می آورد 

ای به عقب چسبیده ایجاد می شود که در آن حیوان گوشهایش را کامالً به سرش می چسباند، به گوشه

طوریکه بدون گوش به نظر می رسد وبعضی ها معتقدند که یکی از دالیل اینکه انسانها می توانند اسب 
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                  ناک  ر اسبها ؼالب و خطررا این چنین آسان کنترل کنند این است که البد ما همیشه به نظ

صرفاً به خاطر اینکه گوشهای ما همیشه به طرؾ عقب به کله مان چسبیده است. در زبان می رسیم؛ 

اسبی این امر حتماً ما را واقعاً ترساناک جلوه میدهد و آنها هم برای عوض کردن این موقعیت هیچ کاری 

ع بودن خود را نشان دهند ما هرگز از دستشان بر نمی آید. هر چقدر هم که این حیوانات حالت مطی

 گوشهایمان را به حالت موافقت سیخ نمی کنیم یا اینکه آنها را به حالت چرت زدن ول نمی کنیم. 

 

اینکه گوشهای به عقب چسبیده در اسب عالمت خشونت و تجاوز دارد یک دلیل خوب است و علتش این 

از حمالت رقبا در امان نگاه دارند آنها را به این است که اسب های اولیه نیز برای اینکه گوشهایشان را 

حالت در می آورند. وقتی که گوشها کامالً به طرؾ عقب چسبیده اند احتمال اینکه گاز گرفته شوند یا 

پاره شوند بسیار کم است و در خالل دوران تکامل ، این حالت دفاع از خود، به صورت جزئی از زبان 

جنگ نگاه دارند  ینکه این حالت را صرفاً برای لحظه ی. به جای اروزمره بدن اسب در آمده است

تهدید استفاده می کنند.  ی هنگامی که دو اسب رقیب با هم روبرو می شوند از آن به عنوان یک نشانه

     اگر جنگ دلت  " اسب متجاوز تر صرفاً گوشهایش را به عقب میکشد و در واقع با این کار می گوید:

حاضرم" واسب دیگر می تواند یا حالت مطیع بودن و بازندگی را به خود بگیرد و یا او  می خواهد، من

           هم به نوبه خود تهدید کند. به این ترتیب مشاجرات اؼلب بدون داخل شدن در یک جنگ واقعی پایان 

 می پذیرد، به آن معنی که این عالئم جای گاز گرفتن ولگد پرانی را می گیرند.

مورد بخصوص دو عکس العمل گوشی ؼیر متعارفی وجود دارد. اگر یک اسب مسابقه را  در یک 

دوپینگ کرده باشند وضعیت او از طریق طرز عجیبی که گوشهایش را نگه می دارد روشن می شود. 

اگر به اسب داروی آرام بخش داده باشند گوشهایش به طرؾ جانب می افتند ولو اینکه از هر نظر دیگر 

ل باشد. وقتی که حیوان گام بر می دارد این گوشهای افتاده ممکن است به باال و پایین حرکت اسب فعا

کند؛ گویی که دیگر عضالت گوش آنها را هدایت نمی کند. اگر بر عکس به اسب داروی محرک داده 

م می شوند. در این حالت امکان دارد که مامورین قبل از انجا باشند آن وقت گوشهایش کامالً سخت

 مسابقه متوجه شوند.

 

اسب گوشهایش )منظور اسب ،در آخر باید این را همواره به یاد داشت که در خالل زندگی روزانه 
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معمولی بدون استفاده دارو است( برای دریافت اصوات تازه دائماً در حرکت هستند. گوشهای متحرک که 

وجه و عالقه اسب دائماً به این سو عالمت این می باشد که ت،به این طرؾ و آن طرؾ در حرکت هستند 

 و آن سو تؽییر می کند. 

 

اسب، هر گاه یکی از اعضای گله در فاصله ای دور در مورد چیزی در یک جهت دیگر  ی در یک گله

کنجکاو شده و روی به آن جهت گذارد، بقیه اعضای گله نیز می توانند با وسائل شنوائی خود متوجه او 

ناگهانی در جهت صدا می توانند تمام مالحظات دیگر را منتفی سازند. چنانچه  شوند. این گونه تؽییرات

صدائی از پشت سر بیاید، گوشها بدون در نظر گرفتن وضع روحی حیوان، به طرؾ عقب چرخانده             

می شوند. تنها هنگامی که این فعل و انفعاالت شنوائی ساکت شوند گوش ها دوباره به وضع آرام تر و 

وضعیت روحی ای که حیوان به دراز مدت آن را حفظ می کند باز می گردند. اسب ها خیلی سریع 

اختالفات میان عالئم خطری کوتاه مدت و عالئم روحی دراز مدت را فرا می گیرند و برای ما هم بسیار 

دیگر با یک  ساده است که همین کار را بکنیم. یک بار که این حاالت ساده ی گوش اسبی را یاد گرفتیم،

ا وارد تر به دنیای آنه نظر می توانیم وضع روحی حیوانات را تشخیص داده و راحت تر و خودمانی

 شویم. 

 

 میزان شنوائی اسب چقدر است؟

 

مسلم است که شنوایی اسب از شنوائی ما بهتر است. گوشهای بسیار حساس آنها می تواند گستره           

وسانات پائین تا نوسانات بسیار باال تشخیص دهد. در هر حال در تمام وسیع تری از اصوات را از ن

 سطوح حس شنوائی آنها از مال ما تیز تر است. 

 

مگاهرتز در ثانیه را بشنود ولی این رقم تا وقتی ما به  21111انسان بالػ قادر است ارتعاشات تا حدود 

 کند.مگاهرتز در ثانیه تنّزل می  02111سال می رسیم به  61سن 
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به خاطر گوشهای خارجی بزرگ که به صورت عالی متحرک هستند ،حّدت شنوائی ما بسیار بیشتر 

درجه بچرخد و منشاء  081عضله کنترل می شود، می تواند تا حدود  06است. هر گوش که با بیش از 

ت صدای بخصوص را از فاصله بسیار دور مشخص کند. بارها و بارها یک مالک اسب متوجه شده اس

که اسبش قبل از آنکه خود او متوجه چیزی شود نسبت به یک صدای نزدیک شونده واکنش نشان داده 

 است.

له آنقدر هشیار اسبها در تشخیص اختالالت طبیعی از قبیل طوفانهای دور دست، بادهای شدید و زلز

ی ایقان به این بداران ادعا میکنند که این حیوان دارای حس ششم است. گر چه براهستند که بعضی اس

امر مطالعه و بررسی واکنشهای اسرار آمیز، اسبها در واقع نسبت به کوچکترین صداهایی که برای 

از خود عکس العمل نشان می دهند.حتی زلزله ها ممکن است از این  ،گوش انسان قابل شنوایی نیستند

        وقوع خود زلزله، ایجاد  طریق احساس شوند. برای اینکه ارتعاشات ژئوفیزیکی کوتاه نوسان قبل از

می شوند که این ارتعاشات ممکن است که قسمت تحتانی گستره شنوائی است شنیده شود. مردمی که در 

          شان شدیداً یرست قبل از وقوع زلزله اسبهادکه  دمناطق زلزله خیز زندگی می کنند ؼالبا متوجه شده ان

 خود یک عالمت هشدار بسیار مفید برای انسان است. نا آرام وپر سر و صدا می شوند که این

این توضیحات نبایستی بدان معنی تعبیر شود که اسبها الزاماً فاقد یک حس ششم هستند، بلکه این صرفاً به 

این منظور است که اگر ما واکنش عجیبی از یک اسب دیدیم که برای ما قابل بیان نبود، بی درنگ فرض 

ولی ممکن است که اگر ما بتوانیم تمام حسهای  ،نین حسی در حیوان وجود داردرا بر آن نگذاریم که چ

معمولی صدا ـ دید ـ بویای ـ مزه ولمس را حذؾ کنیم شاید متوجه شویم که مانند بسیاری گونه های دیگر، 

افتاده دهند.چه بسا اتفاق  اسبها نیز قادرند به اشاراتی از قبیل تؽییر میزان مؽناطیسی زمین واکنش نشان

سواری که در خالل یک سواری بعد از ظهر از اسبش فرو افتاده حیران مانده است وقتی که دیده  است ،

است شب دیر هنگام اسبش راه خانه را بدون اشتباه آن هم در یک سرزمین کامالً ؼریب پیدا کرده و 

ی متحرک اسب قادرند گوشها -بازگشته است. اینگونه موارد ممکن است نمونه ای شنوائی حساس باشد 

صداهای آشنا را از راههای بسیار دور بشوند ـ یا اینکه ممکن است آنها نمونه ای باشند از یک حساسیت 

خارق العاده نسبت به نقشه مؽناطیسی اقلیم. به هر حال هر حسی که دست اندر کار باشد یک چیز مسلم 

 ی کنند در هم می آمیزند.نظیری با محیطی که در آن زندگی م است: اسبها به طرز بی
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صدا می توانند برای یک اسب آزار  و به خاطر این حساسیت است که محیط های به خصوص پر سر

دهنده باشند. کسانی که اسبها یشان را نزدیک فرودگاها یا شبکه های جاده ای شلوغ نگاه می دارند 

ه که برای ما ممکن است به صورت می دهند که حیواناتشان ؼالباً بسیار عصبی می شوند، آنچ گزارش 

یر قابل تحمل در می آید. یک سر و صدای ناخوشایند جلوه کند، برای اسبها به صورت یک هیاهوی ؼ

می توانند از راه پخ کردن گوشهایشان تا حدودی جلوی ورود صدا را بگیرند ولی این امر کافی   اسبها

ید تا جائی که ممکن است ازانتخاب چنین مکانهایی برای نگاهداری اسبها پرهیز کرد. اسبهای نیست و با

پلیس و اسبهای رژه را بایستی آموزش دار که نسبت به فریادها، هورا کشیدن ها، صدای طبل و صدای 

تلزم بلند موزیک و یا ارکستر در مراسم رسمی یا جشن های عمومی واکنش نشان ندهند و این امر مس

مقدار زیادی صبر وآموزش است. حتی وقتی که بعد از اینگونه آموزشها واکنشهای طبیعی اسب مهار 

اؼلب دیده شده که در روز مراسم وقتی سر و صدا بلند می شود اسب  ،شده و تحت کنترل در می آیند

انند سر و دست نتوبر خالؾ میلشان  رزش در می آید. البته ممکن است خود را جمع وجور کرده و به ل

د یا از ترس پا به فرا بگذارند، ولی با وجود این با زبان گویای بدنشان نشان می دهند که وقتی نشوبلند 

 گوشهایشان با صداهای گوشخراش بمباران می شود اصالً آرام نیستند.

 

به  کار دانا، می تواند به آسانینسبت به صدا این است که یک سوار یک مزیت بخصوص حساسیت اسب

بیان می شوند پاسخ دهد. هر اسبی  ،اسبش یاد بدهد که به فرامین او که با کلمات ساده و با نهایت آرامی

بسیاری  را میتوان درست مثل یک سگ آموزش داد که به کلماتی از قبیل ایست ـ برو ـ بله ـ نه، نه و

 ره برداری قرار نمی گیرد. کلمات دیگر پاسخ گوید. ولی به علتی این توانایی به طور کامل مورد به

درست نیست که انسان فرامینش را با کلمات به اسب بگوید،  اران ظاهراً به اشتباه معتقدند "بعضی اسبد

ولی ".،بلکه باید این فرامین را از طریق فیزیکی از قبیل اثر دست کشیدن ، پیچاندن و... به او منتقل کند

زرگترین خصوصیات اسب که همانا حس شنوایی درخشان یکی از ب ها موجب می شود  اینگونه نظریه

 اوست استفاده نشود. 
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 ُدم  : 

و یا كامال"   شده  سیخ  خیلي  . اگر دم است  اسب  و خوشحالي  از آرامش  دارد نشان  نوسان  آرامي  به  كه  دمي

  دو لگد از سر شوخي  با یكيؼالباً   كه  است  و هیجان  زیادي  از انرژي  ، نشان پاها قرار گرفته  در میان

  دم  گیرد. اگر اسبي خود مي  به  عادي  حالت  كند دم مي  را دفع  اضافي  انرژي  اسب  . وقتي است  همراه

  بیش  زود با مهمیز سوار شد و باید با حساسیت  دارد و نباید او را خیلي  حساسي  خیلي  پوست  زند یعني مي

 از حد او كنار آمد.

 

  عالمت  زنند و این مي  دم،از حد قرار دارند   زیر فشار كار بیش  كه  جواني  و یا اسبهاي  دونده  اسبهاي

 . است  مفرط  خستگي

 

 اسب با حرکات دمش چه می گوید؟

 

 

باال وپایین رفتن دم اسب در واقع شبیه به باال وپایین رفتن سوزن روی صفحه یک دستگاه هیجان سنج 

ی هوشیاری ـ فعالیت وسرشاری است. دمی که به پایین افتاده، می تواند حاکی از است. دم باال به معنا

 خواب آلودگی، خستگی مفرط ، درد، ترس شدید یا تسلیم و اطاعت باشد.
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ید ،مجموعه عضالنی ضد اعلت این امر این است که هر چه اسب به سرعت خود در پیشروی می افز

این عضالت در باال جستن وپیش رفتن به او کمک می کنند وباال  قّوه ثقلش بیشتر به فعالیت در می آید.

رفتن دم هم جزئی از کل این فعل وانفعاالت است. هنگامی  اسب از سرعت خود می کاهد و یا به 

اصطالح ترمز می کند، عکس این ماجرا اتفاق می افتد و دم به طرؾ پایین فشرده می شود. این 

به صورت استعاره گرفته شده اند تا عالئم ویژه ای « بشین، صبر کن»و « پاشو، برو»ارتباطات قدیمی 

را برای زبان بدن اسب فراهم سازند. یک اسب ممکن است دمش را صرفاً به عنوان یک عالمت باال و 

 پایین ببرد بدون اینکه حتی بدنش را تکان دهد. 

 

با پرتاب کردن دمش به برای مثال یک اسب جوان سرکش ممکن است به اسب دیگر نزدیک شود و 

طرؾ باال روی پشتش تا حد امکان، آمادگی خود را برای بازی نشان دهد. در واقع به هنگام آؼاز بازی 

خمیدگی دم به طرؾ باال و پشت تا این درجه شدت می یابد که دم گاهی کامالً بر روی پشت خم می شود. 

ابل، درک شده و بازی به سرعت آؼاز  این عالمت دعوت برای بازی، بالفاصله توسط اسب جوان مق

می گردد.نکته اصلی در اینجا این است که در لحظه دم باال گرفتن اسبی که بازی را پیشنهاد می کند، 

حتماً در حال سرعت گرفتن نبوده است وحتی ممکن است که به حالت استراحت و ایستایی بوده باشد.در 

و حرکت دیگر در اثر  «پاشو با هم بریم»ل شده به به زبان اسبی مبد« پاشو،برو»اینجا اصطالح 

سرعت گیری نیست، بلکه نمادی از آن است. در واقع این حرکت به معنای درخواستی برای          

در یک طریق مشابه دم ممکن است توسط اسبی که «. بزن بریم با هم بازی کنیم»سرعت گیری است: 

به طرؾ « ن خسته و بی حالم، تسلیم تو هستم، رئیس توییم»در حال ایستایی است برای گفتن اینکه، 

پایین بیفتد. در حالت ترس شدید از یک اسب دیگر، یک اسب ممکن است حتی دمش را کامالً به قسمت 

میان دو کپلش بچسباند. درست شبیه به یک سگ که گاه دمش را میان دو پایش می برد. اگر یک اسب 

عالمت دیگر سفت شدن قسمت تحتانی دم به گونه ای است که بیش  بسیار پرخاشگر یا عصبی باشد، یک

 از اوقات معمول از پشت اسب بیرون می زند، درست مثل یک میله پشمالو.

 

درتماسهای جنسی دم نریان و مادیان هر دو به خاطر هیجان آن لحظه به طرؾ باال نگاه داشته می شود 

که دم مادیان به عنوان یک دعوت جنسی کمی به ولی یک اختالؾ کوچک وجود دارد و آن این است 

 طرؾ جانبی و درعین حال به طرؾ باال نگاه داشته می شود.
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عالوه بر عالئم باال و پایین دم، حرکات سریع شالقی در جهات نیز وجود دارد. منشاء اینگونه حرکات 

ود آمده است. در ناراحتی و حساسیت حیوان است که در اثر حشرات و سایر جانوران فوری به وج

اینگونه موارد دم در واقع به منزله ی یک مگس کش به کار می رود ولی زبان بدن اسب این عمل 

اجدادی را برای استفاده در برخوردهای اجتماعی ؼرض گرفته است. اسبی که مضطرب، مستاصل یا 

ی بعد عمودی گیج است، ممکن است دمش را به این طرؾ و آن طرؾ تکان دهد؛ اول به صورت جانب

وسپس به صورت نیم دایره که به این وسیله ناراحتی خود رانشان می دهد . در این حال در واقع مگسی 

وجود ندارد که او را بیازارد و این ناراحتی او بیشتر روانی است تا جسمانی. درمسابقات درساژ اینگونه 

 به از دست دادن نمره شود. دم تکان دادن که آن را اصطالحاً مقاوت گویند می تواند منجر 

به عبارت دیگر این امر به منزله عالمتی است که اسب در پوستش راحت نیست و بنابر این به خوبی 

 توسط سوارکارش آماده نشده است یا اینکه نمی خواهد از اثرات سوارکارش پیروی کند.

اد کردن قدرت حرکت وقتی که اسب به طور خاصی عصبانی است ممکن است این حالت خود را با زی

شالقی دم بیان کند، به طوریکه ضربه ها آنقدر قوی می شوند که موهای دم مثل شالق درهوا سوت 

کشیده و اگر با پوست انسان برخورد کنند، می توانند موجب جراحت شوند .ضمناً در این حالت ممکن 

ین بزند. رفته رفته که اسب است که اسب دمش را به طرؾ باالبرده و بعد به صورت یک کشیده به پای

عصبانی تر می شود عالئمی از این قبیل اؼلب مبشر یک لگد وحشیانه هستند. در بعضی از کشور ها 

استفاده ؼیر قانونی از شالقهایی که می توانند شوک الکتریکی وارد آورند موجب یک واکنش شدید دم 

آورند حیوان قائده دمش را سفت کرده،  می شود. وقتی با اینگونه شالقها ضربه ای به اسب وارد می

دمش را به صورت یک دایره سریع می چرخاند ، بعد آن را در هوا بلند کرده ومحکم بر روی کپل فرود 

 می آورد. 

 

 تمام این اعمال در فاصله یک ثانیه انجام می گیرد ولی عالمت گویایی است از

 اینکه یک عمل ؼیر قانونی به حیوان وارد شده است.

 

 یک نوع تقلب عجیب وؼریب هم در مورد اسبهای بلند گام 

“Tennessee Walker ” کشؾ شده است که ممکن است دم اینگونه اسبها که ؼالباً مورد انواع

خشونت قرار می گیرند ، قطع شده و یک دم مصنوعی روی سمبه آن قرار داده شود ، صرفاً به این 
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ده شود. گاهی اوقات به جای این کار یک قطعه زنجفیل در خاطر که قیافه شاد و پر تحرک به آنها دا

 مقعد اسب بیچاره فرو می کنند تا همین حالت به صورت مصنوعی در او ایجاد شود.

 برداری  گام  : 

  جواني  اسب  توجه خاصي به آن داشت. براي  بایست و مي  اوست  و ظرفیت  مظهر توان  اسب  برداري گام

از   همواره  در مرتع  بردارد. او كه  گام  و منقبض  خشك  كمي  كه  است  كند طبیعي مي  را ترك  اصطبل  كه

باشد   مختصر داشته  محدود حركتي  در فضائي  بایست مي  حال  داشته  آزادانه  حركت  طرؾ  آن  به  طرؾ  این

و   جدید خو گرفته  زندگي  و بهبعد ا  دهد. كمي  وفق  اجباري  تحرك  عدم  خود را با این  بایست و او مي

  چهارنعل  حركت  ، مشاهده مثال  قرار داد. بعنوان  او را مورد مطالعه  برداري  گام  چگونگي  توان می

او   سواره  چهارنعل  چگونگی حركت  دهكنن  ، ترسیم تعادلش  و میزان  تمرین  محوطه  او در عرض  آزادانه

  آینده  به  حركت  نحوه  این  كه  ، و كمكي تمرین  در محوطه  اسب  آزادانه  حركت  . دربارة است  در آینده

  هنگام  به  گوید كه سوار مي  به  اسب  حركت  نحوه  این  ، چرا كه نوشت  كتاب  توان كند، مي او مي  آموزشي

 كند. مي  خود احساس  زیر نشیمن  حركتي  نوع  چه  سواري

 :تعرِّ ق 

ما از او   كه  است  تالشي  تعرق نشانگر میزان  كند و این كار عرق می  امهنگ  به  طور طبیعي به  اسب

 . كنیم  تعرق مقدار كار را تنظیم  میزان  بر مبنای  و می بایست  خواهیم می

  آمدن  هیجان  در زمان به  جوان  زند. اسبهای عرق می  اسب  درد، بدن  دل  مثال  عنوان  درد، به  هنگام  به

 باال میرود.  قلبشان  نو ضربا كنند عرق می

 :صــدا 

ی رسا دارند. عده  دیگر با   شیهه  اسبها بندرت  كند. بعضي مي  از خود خارج  متفاوتي  صداهاي  اسب

  كنند، معموال" شیهه می  آنها را ترك  جوان  اسبهای  رفقای  دهند. وقتی مي  پیام  دیگران  رسا به  ای شیهه

كند.   سالم  به ما، با شیهه رسیدن  هنگام  به  كه  بیاموزیم  اسب  به  سادگی  به  توانیم ی. م است  راهشان  بدرقه

  . اسبها وقتي باشیم  داشته  همراه  و .... به  جات ، میوه ، هویج چیز خوشمزه  رویم می   سراؼش  به  هرگاه
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  سرعت  و به    رد و ناراحتي استد  عالمت  كشند. ؼرؼر، فریاد و ناله می  رسد شیهه می  از راه  خوراك

 . او شتافت  كمك  باید به می

  گوش  به  صداها وقتي  و این  است  زیاد پوست  از حساسیت  ، نشان و شیهه  كوتاهجیػ   از قبیل  صداهائی

  راههم  دوستانه  معموال" با لگد و یا گازی  مؽازله  این  كنند. كه می  مؽازله  با هم  دو اسب  رسد كه مي

 آورند. از خود درمی  قبیل  از این  صداهائی  گیری جفت  فصول  هنگام  ها به شود. مادیان می

فر و فر را با   نباید این  دارد. البته  كامال" آرامش  اسب  كه  است  این  و مبین  است  رضایت  فروفر عالمت

  چهار نعل  هنگام  ترو برد به  اسبهای  د. گاهیكر  اشتباه  است  صوتي  تارهاي  یكطرفه  فلج  ُخرُخركه  بیماری

 كنند. ، فر و فر می ای ؼریبه  شدن  و یا نزدیك  از دوردست  صدائی ؼریب  و یا شنیدن

 به طور کلی باید گفت که به نظر می رسد اسب دارای سه نوع صدای کلی است:

نی یک نریان شیهه       شیهه:بلندترین  صدایی است که اسب از خود تولید می کند.معموال زما -0

می کشد که مادیان از کنارش جدا شده باشد و یا این که اسب نسبت به چیزی که در حیطه ی 

دیدش قرار ندارد مانند زلزله بسیار مراقب و حساس شده است و یا این که در جست و جوی 

 پیوستن به اسب های دیگر است.

 است: خرخر کردن: سه نوع خرخر در اسب تشخیص داده شده -2

 الؾ: قبل از تؽذیه

 ب:خر خر نریان قبل از نشان دادن تمایالت جنسی 

 ج:زمانی  که مادیانی کره اش را بیازارد

شیهه ای بلند شبیه گریه کردن:زمانی شنیده می شود که اسب احساس خطر کند)زمان نزاع و  -0

 کند.احساس شکست در مقابل  دیگر اسبها( و یا زمانی که مادیان نریان را رد می 

این صداها بسته به شدت ،زمان  و هم چنین در جنس ها و سنین مختلؾ و نیز در برابر عوامل تحریک 

 کننده ی متفاوت ، مختلؾ است.
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 آنزبان بدن  ترکیبی از تشخیص رفتار و حاالت اسب از روی

 حالت حرکت سر و گردن گوش و چشم بینی و دهان بدن و دم

 شلعضالت و دم را 

 می کند

نرمی  بزاقد و می جو

 بیرون می دهد

گوش و چشم را به یک 

 می دهد   طرف حرکت

سر و گردن را کمی به 

 پایین نگه می دارد

قدم های آرام به جوانب 

 بر میدارد

 مطیع

       عضالت را منقبض

می کند و دم را حرکت 

 می دهد

دندان نشان می دهد و 

ومنخرین  خرخر می کند

 گشاد کردنرا

می گوشها را به عقب 

کشد و به عقب نگاه 

 می کند

سر و گردن را پایین 

 نگه می دارد

 به عقب بر می گردد و

با شما رو در رو می 

 شود

 مهاجم

مانده و دم را باال  سفت 

 می گیرد

و باد به  جیغ می کشد

 دماغش می اندازد

منخرین ها را گشاد می 

 کند

گوشها و چشمها را از 

یک طرف به طرف 

 دیگر حرکت می دهد

و گردن را باال نگه سر 

 می دارد

تاخت می رود، می 

ایستد و دوباره شروع 

به تاخت رفتن می کند 

 می چرخدو 

 هیجانی

دم را می لرزاند و 

پایین می گیرد.عرق می 

 کند

نفس سطحی سریع و 

می کشد.شیهه می 

 کشد.

گوشها را به عقب 

کشیده و به عقب نگاه 

 می کند

کمی سر و گردن را باال 

 می گیرد

 ترسیده ر می کندفرا

می  عضالت را منقبض 

         محکم کند و دم را

 می گیرد

گوشها را به سمت  نفس را حبس می کند

 منشاء صدا تیز می کند

کمی سر و گردن را باال 

 می گیرد

می ایستد و یا به 

 جوانب حرکت می کند

 یکه خورده

   عضالت را منقبض

محکم می کند و دم را 

 می گیرد

می دهد و دندان نشان 

 خرخر کردن

نگاه را به جلو و 

گوشها را به سمت 

 عقب نگه می دارد

سر و گردن را پایین 

 نگه می دارد

  به سمت شما حرکت

می کند و دست به 

 زمین می کوبد

 عصبانی

باد به بو می کشد و دم را پایین می گیرد

 بینی می اندازد

به جلو نگاه می کند و 

گوشها را به جلو تیز 

 می کند

  و گردن را باال  سر

 می گیرد

یک جا می ایستد و 

 نگاه می کند

 مشکوک

ضربان قلبی آرام داشته 

 و دم را پایین می گیرد

 عمیق و آرام نفس

 می کشد 

گوشها و چشم ها را 

ول کرده وبه سمت باال 

 نگه می دارد

سر و گردن را پایین 

 می اندازد

 خواب آلوده ساکن می ایستد

دمای بدن پایین و 

ان قلب ضعیف و ضرب

 دم پایین دارد

 سطحینفسهای آرام و

 می کشد

گوشها  را به سمت 

پایین و یا طرفین نگه 

 می دارد

سر و گردن را پایین 

 می اندازد

 مضطرب ساکن می ایستد

دارای ضربان قلب 

         طبیعی و دم باال

 می باشد

گوشها را به جلو یا  طبیعی نفس می کشد

 یک طرف تیز می کند

گردن را پایین سر و 

 نگه می دارد

 مصمم باقی مانده

 نترس 

 راضی

و ضربان  هضعیف بود

        به شدت افزایش

می یابد و دمای بدن 

 باال می رود

نفسهای سریع و 

 می کشدسطحی 

گوشها را به سمت 

پایین و طرفین نگه می 

 دارد

سر وگردن را پایین 

 نگه می دارد

وضعیت ضعیف و بدون 

 حرکت

 بیمار
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 وزش و تربیت اسب:آم

خوب است بتوانیم  و کار با اسب، اسبها دارای ؼرایز طبیعی بسیار قوی ای هستند و در امر آموزش 

ضد  رفتارهای طبیعی و ؼرایزشان.اسبها  متناسب و هماهنگ با این ؼرایز عمل نماییم و نه مخالؾ و بر

تجربیات خود درس می گیرند. از بسیار زود خود را  با هر چیزی تطبیق می دهند و خیلی سریع 

این امر ممکن است که به اسب یاد داده شود تا به هر عالمت  ، عکس العمل  خاصی نشان  درنتیجه ،

دهد و نیز ؼرایز طبیعی خود   را کمرنگ نماید .مثال ؼلبه بر ترس از یک شیء یا صدای جدید ،خود 

وزش دادن صحیح به اسب ،آن را به نوعی کمرنگ شدن ؼریزه ترسیدن است که امری است طبیعی.آم

 یاری مشتاق و متعهد نسبت به شما تبدیل می نماید.

 :رفتارهای ؼریزه ای وآموزش

ن تر است که رفتار مطلوب به طور ای پاسخ دادن به عالمتی زمانی آسابدون شک  آموزش حیوان بر

ی رود. اما چرا واقعا او با به طور طبیعی اسب با فشار ساقهای سوار به جلو ممثال طبیعی ارائه شود.

ر خود را نمی بیند و به چراکه به طور طبیعی اسب نقطه پشت ساین فشار ساق به عقب حرکت نمی کند؟

سخت تر هم به عقب رانده می شود.با درک و فهم  رفتارهای طبیعی اسب ، ما به عنوان ،همین علت 

می توانیم از  نقاط قوت اسب  ،ارهای طبیعییک تربیت کننده اسب ،  به جای نادیده گرفتن ؼرایز و رفت

باید به دنبال توسعه شکل بدن حیوان به صورت طبیعی  آنها را تقویت نماییم. همچنین  استفاده کرده و

بوده و به دنبال گام های طبیعی حیوان باشیم و هرگز نخواهیم بدن اسب را به صورت ؼیر طبیعی  شکل 

گام های ؼیر طبیعی اجرا نماید.اگرچه اسب به شرایط به طور ؼریزی ،داده و یا  اسب را مجبور نماییم 

پاسخ می دهد اما برداشت و تجربیات قبلی اسب هم بی تاثیر در عکس العمل های آن نیست.ما می توانیم 

         توانایی  به یاد آوردن  عکس العمل های خاص نسبت به   و سرعت عمل اسب در  فراگیریاز 

در موقعیت قبلی ، نهایت استفاده را  ثل تجدید خاطره ی پرش از یک مانع عظیم م محرک های خاص

 .ببریم

اسب همانطور که خوب می تواند  از تجارب قبلی خود درس بگیرد ، می تواند به همان راحتی هم 

شرطی شود  و به محرکی معین ، عکس العملی معین نشان دهد و در صورت تکرار شدن آن محرک 

یک  عکس العمل شرطی آن است که  با امر تربیت همراه بوده  .کندلعمل قبلی مجددا بروز،همان عکس ا

و نسبت به محرکی انجام شود که طبیعی نیست. استفاده از صدای نچ نچ نوعی است از شرطی کردن 
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اسب . مربی از روی عادت وقتی با یک کره کار می کند هر وقت می خواهد آن را به جلو براند، نچ نچ 

شود و اسب به آن عادت کرده و  ن بار تکرار میجلو حرکت می کند.  این حالت چندیه ی کند و کره بم

ی می شود.در واقع اسب نسبت به محرک صدا واکنش نشان داده و به جلو می رود و این حالت تا شرط

عمل به آخر عمر آن اسب همراه اوست.چه بسا بتوان کره را عادت داد نسبت به صدای دیگری عکس ال

مثال های دیگر نیز می توان آورد ، مثال اینکه با روشن شدن موتور تیلر ، شیره جلو رفتن را بروز دهد.

 اسب  ترشح می شود . این همان قانون پاولؾ است و شرطی کردن حیوانات.معده 

 قانون پاولؾ :

       گی را به صدا در دانشمندی روسی به نام پاولؾ سر ساعتی معین به سگی ؼذا می داد و همزمان زن

 می آورد . بعد از مدتی ؼذا را قطع کرد و فقط زنگ را به صدا در می آورد.اینجا بود که متوجه شد 

.از همینجا پی به موضوعی برد شیره ی معده سگ ترشح می شود هم  با صدای زنگپس از مدتی فقط 

         تربیت اسب بسیار کاربرد دارد.مثال که بعدها قانونی شد برای تربیت حیوانات. همین قانون در امر 

زمانی  می توان به تربیت اسب های سیرک با بهره گیری از قانون پاولؾ و شرطی شدن ، اشاره کرد.

که تعدادی اسب با هم  و همزمان در سیرک سر دست می زنند،همه بینندگان متعجب می شوند.اما این 

هایی که از باالی سر در  ت که اسب ها برای گرفتن هویجاس متناوبی  هماهنگی ناشی از تمرین هایی

مربی هم  پوزه آنها قرار گرفته، تالش می کنند و هویج ها آرام آرام  به باال کشیده می شوند و  جلوی 

تمرینات در نتیجه اسبها برای دستیابی به هویج ها سردست بلند می شوند.دستهای خود را باال می برد .

در روز نمایش و در جلوی چشم بینندگان هویجی وجود ندارد و حرکت دست وند .تکرار وتکرار می ش

  مربی تصویر هویج را تداعی می کند و اسبها به راحتی سردست بلند می شوند.

درست همین حالت در مورد اسبهایی که به خیابانها  آورده می شوند تا رقص دست و پا را به اجرا 

. برای آموزش این کار اسب را بر روی صفحه آهنی شرطی می شوند و آنها بگذارند، اتفاق می افتد

وسیعی بدون نعل، می ایستانند و آرام آرام آن را گرم می کنند و همزمان موزیک می زنند. صفحه که 

گرم می شود اسب به ناچار برای فرار از گرما دست و پاهای خود را به تناوب از زمین بلند می کند 

این کار را آنقدر با اسب تمرین می کنند ،که اسب به محض شنیدن آن موزیک ،گویی که می رقصد. 

خاص تصور می کند که سطح زیر پایش گرم می شود.بنابراین شروع به بلند کردن دست و پاهایش به 
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تناوب می کند.در روز نمایش در خیابان هم از صفحه آهنی داغ خبری نیست و فقط موزیک است که 

 همین روش برای رقصاندن بز و خرس هم کارساز است. می کند.داؼی کؾ را تداعی 

رها به تدریج جایگذین محرک ها ین قانون استفاده می شود و سپس اثدر تربیت اسب در مانژ ابتدا از هم

آرام شالق در پشت اسب و صدای نچ می گردد.مثال برای راندن اسب به جلو فشار ساق با ضربه های 

آرام ضربات شالق قطع و صدای نچ نچ هم حذؾ می گردد.اما اسب چون به  نچ همراه می شود . آرام

ضربه های شالق شرطی شده است ، فشار ساق و صدای نچ نچ  ، ضربات شالق را تداعی می کند،پس 

 به جلو می رود.

به اسب یاد داده می شود که با  .برای به دهنه کردن حیوان نیز استفاده می شودپاولؾ از همین قانون 

کشیده شدن دستجلوها و بالطبع فشار آهن تودهنه ای سر خود را نرم کرده و به خط عمود بر زمین 

فشار به عنوان تشویق ، نزدیک نماید ، به طوریکه هروقت اسب پاسخ مطلوب را ارائه نمود ، سوارکار 

 را از روی دستجلوها بر می دارد و هرچه بیشتر دستان خود را نرم نگه می دارد.

بیت اسبهای زیبایی و نمایش هم مربی و یا شخصی که اسب را نمایش می دهد ، در تمرینات در در تر

هویج . کشیدن طناب  مشتی که دسته ی شالق قرار دارد ،هویج هم نگه می دارد و اسب را با دادن

دستگردان همزمان شرطی می کند و به این ترتیب اسب تشویق می شود تا سر و گردن خود را به جلو 

بکشد.روز مسابقه به هنگام نمایش اسب به داوران و تماشاچیان، هویجی در کار نیست و فقط طناب دست 

 گردان تصویر هویج را تداعی می نماید.

دای طی کردن حیوان استفاده کرد.مثال صهمانطور که گفته شد از صداهای متفاوت هم می توان برای شر

می کند.چراکه در تمرینات با ضربه ای به بدن اسب  نوک شالق درساژ ،حالت شرطی کردن را ایجاد

همراه است. اما در روز نمایش و زیبایی صدای شالق ،درد ناشی از ضربه شالق را در ذهن اسب 

تداعی می کند.مثال بارز تر از کاربرد صدای شالق ، در مورد صدای شالق لنژ است . اسبها بعد از 

کنش نشان داده و به جلو حرکت می کنند،چراکه صدای شالق مدتی کار در لنژ نسبت به صدای شالق وا

درد حاصل از ضربه شالق را تداعی می کند،در صورتیکه دیگر ضربه ای به اسب زده نمی شود بلکه 

کاربرد نچ نچ هم که در باال مطرح شد،محرک فقط صدای بند شالق در هواست که کارساز می شود. 

 .صدای دیگری است برای شرطی کردن اسب
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در مورد تربیت اسب درساژ که باید هرچه بیشتر از مؽز و قوه تفکرش استفاده نماید،در مراحل اولیه از 

باید اثرها جایگذین محرکهای به تدریج قانون پاولؾ که همان شرطی کردن است ،استفاده می شود ولی 

چراکه یک  است؛شرطی  به نظر نمی رسد اسبدر مانژ مسابقات اصال  به طوریکه شرطی شدن شوند 

 شرطی باشد.تفاوت اسب سیرک با اسب درساژ هم در همین است، که اسب اصال  اسب درساژنباید 

 باید ضمن تمرین بدنی ، مؽز خود را نیز به کار گیرد و از آن چنان سود جوید که گاهی حیوان درساژ

این هم گیج می شود. ها سرسام می گیرد و دیوانه شده و گویی در اجرای گامدر سطوح پیشرفته درساژ،

ولی فقط به این دلیل است که ظرفیت استفاده از قوه تفکر در اسب هم مانند دیگر حیوانات محدود است .

در سیرک کار به صورت مکانیکی است و به کاربرد مؽز و تفکر نیاز نیست.اسب کارها را به امید 

 زش کار در سیرک و درساژ اینچنین است.یاد می گیرد و با رؼبت انجام می دهد.اختالؾ آمو پاداش زود

.نمونه بارز آن وقتی است که هم می تواند داشته باشد گاهی  این حاالت شرطی شدن  نتیجه معکوس

مهتر هم به  ب شده و بر زمین پا می کوبند . خوراک به داخل اصطبل می آید؛ در نتیجه همه اسبها بی تا

م باور می کنند که بر اثر پا کوبیدن بوده است که خوراک ترتیب  برای آنها خوراک می ریزد. اسبها ه

شاید دلیل این  به آنها داده شده است و آرام آرام پا کوبیدن به صورت یک رفتار نامطلوب بروز می کند.

و معلولی نیستند.تفاوت عمده امر این است که اسبها هم مانند دیگر حیوانات قادر به برقراری رابطه علت 

ن هم در همین است. انسان قادر به تفکر است ،اما حیوانات خیر.تا قبل از دکارت که انسان انسان و حیوا

این موضوع را موجودی متفکر نامید،بشر در برقراری تفاوت بین خود و حیوانات دچار تناقض می شد.

و از آنجائی شکل واقعیت  به خود گرفت که متوجه شد انسان رابطه علت و معلولی برقرار می کند 

حیوانات قادر به برقراری این رابطه نیستند و به این دلیل برای تربیت اسب موضوع تنبیه به جز در 

مواردی خاص و آن هم به وسیله ی  مربی ای آگاه  در محدوده ی زمانی  بسیار خاص قابل توجیه 

 می داند چهنیست. به عنوان مثال اسبی که پای جلوی خود را روی پای حمل کننده اش می گذارد،نمی 

و به این  کند و اگر تنبیه شود ، علت آن را نمی فهمد.در این مقوله باید عنوان شود که اسب شکار است

ی از مهمترین عوامل پیشرفت امر تربیتی او تشویق های پیوسته و بی دلیل بسیار ترسو و عصبی و یک

همواره بین اسبی که نمی فهمد ، نمی  دریػ و احتراز از تنبیه های نا آگاهانه و نادانسته است.مربی باید

صرؾ اصالح ناتوانی های خود در القاء تواند و یا نمی خواهد تفاوت قائل شود و بیشتر هم و ؼم خود را 

 فرامین صادره به اسب کند.
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