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حساسات انسان را ند اها قادر گويند: اسب و مي  كشف كردهرا ها  روانشناسان به تازگي ابعاد جديدي از رفتارهاي اسب

 .راحتي تشخيص دهند به

 

وري نگاه  ها به شما يك اسب نظر برسد، قطعاً ن عصباني و ناراحت بهتا چهره از گاردين،گزارش اقتصادنيوز به نقل  به

شان  و با چشم چپ چرخانند ميها در چنين مواردي صورت خود را به سمت مخالف  پرسيد چگونه؟ آن خواهند كرد. مي

 .دهند ها احساسات انسان را تشخيص مي كنند؛ اين بدان معناست كه اسب به انسان نگاه مي

 

كنند و ضربان  وري به انسان نگاه مي انسان تشخيص دهند، يك ي مي كه ناراحتي و عصبانيت را در چهرهها هنگا اسب

سال گذشته يك فرهنگ لغت از حاالت چهره و صورت  "ساسكس"كند. روانشناسان دانشگاه  قلبشان افزايش پيدا مي

ها اعالم كردند كه يك  ها باشد. آن روني اسباحساسات د ي  تواند بيان كننده ها گردآوري كردند كه اين حاالت مي اسب

 .ستها انسانخواني  اند و آن توانايي اين حيوانات در تشخيص احساس و چهره ها يافته قابليت جديد در حاالت سر اسب

 

تواند  بلكه ميقرار دارد، ها، نه تنها قادر است تشخيص دهد كه انسان اكنون در چه وضع روحي  چارپاي محبوب انسان

 .ها تشخيص دهد ين روحيات را حتي از روي عكس انسانا

 

گويند: با نشان دادن تصاوير رنگي بزرگ و  اند مي منتشر كرده "بيولوژي"روانشناساني كه نتايج اين مطالعه را در مجله 

 ي ها با مشاهده بگويند: اس ها مي اند. آن جالبي دست يافته به نتايج ،ها باكيفيت از حاالت مختلف صورت انسان به اسب



ها،  و در مقابل، نسبت به حاالت ناراحت صورت انسان ندهايي كه خندان بودند، واكنش مثبتي نشان داد تصاوير انسان

 .اند هاي منفي از خود بروز داده واكنش

 

ود جزو معد ،هاي مختلف جانوري ها در ميان گونه دهد اسب ترين نتايج اين مطالعه اين است كه نشان مي اما جذاب

عنوان حيوانات اجتماعي  هها ب موجوداتي هستند كه توانايي خواندن احساسات انسان را دارند. از ديرباز تاكنون، از اسب

توانند احساسات مثبت و منفي را از چهره انسان تميز  ها مي يابيم آن شود اما اين نخستين بار است كه در مي ياد مي

ها در  با بيان اين مطلب افزود: واكنش اسب "ساسكس"مپزشكي دانشگاه ، دانشجوي دكتراي دا"امي اسميت"دهند. 

  واضح بود.  برابر احساسات منفي انسان كامالً

 

ه ئلدليل اين مس ؛كنند ها نيز با چشم چپ خود به افراد عصباني نگاه مي تر، دانشمندان دريافته بودند كه سگ پيش

كه مختص ادراك ترس و شرايط تهديد است. دانشمندان همچنين ها نهفته باشد  راست مغز آن ي تواند در نيمكره مي

انسان و  ي ها حتي قادرند چهره گوسفندان ديگر را به خاطر بسپارند. آن ي اند گوسفندان نيز قادرند چهره دريافته

  .سپارندبها به خاطر  گوسفندان ديگر را از روي عكس آن

 

هاي وابسته  شامل نقش ،طبيعت تشخيص احساسات در موردجالبي را االت ؤس ،هاي جديد گويند: اين يافته محققان مي

  ند.انگيز هاي ذاتي خود در طول رشد، برمي به يادگيري و مهارت
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