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چکیده
زبان ها دارای اشکال زبانی متفاوتی هستند که می توانند برای کشف تفاوت ها و شباهت ها بین آنها با هم مقایسه شوند.
مطالعه ی حاضر تجزیه و تحلیل مقایسه ای در استفاده از حرف تعریف معلوم و نامعلوم در زبانهای انگلیسی و فارسی را نشان
می دهد .در این خصوص  11متن از داستانهای تاریخی و مذهبی فارسی و ترجمه های آنها به ز بان انگلیسی انتخاب شد .در
میان این متنها  111مورد از حروف تعریف معلوم و نامعلوم در دو زبان با هم مقایسه شده است .نتایج مطالعه نشان داد که در
 11مورد از حروف تعریف معلوم "" "theو  92مورد ازحروف نامعلوم " " an ،aبه ترتیب برای نشان دادن معلوم و نامعلوم
بودن استفاده شده است  .همچنین نتایج مطالعه نشان داد که در زبان فارسی تنها در  1مورد از حرف تعریف معلوم " " the
برای نشان دادن نامعلوم بودن استفاده می شود.
واژههای كلیدی :تحلیل مقایسه ای ،حرف تعریف معلوم ونامعلوم ،استفاده
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 .7مقدمه و پیشینه
 .7.7تجزیه و تحلیل مقایسه ای یعنی چه؟
تجزیه و تحلیل مقایسه ای ) ، (CAیک روش تجزیه و تحلیل زبانی است ،و با یک جفت زبان مرتبط است و فرض اصلی آن بر
اساس مقایسه ی زبانهای مختلف پایه گذاری شده است CA ،همچنین شامل دستور زبان مقایسه ای است که دامنه خاصی را
در زبان ها شناس ایی و تعریف می کند ،در مورد نقش آموزشی  CAدر محیط کالس تحقیق می کند ،توضیح میدهد که CA
یک تکنیک مفید برای ارائه ی موارد زبانی به یادگیرنده است " و همچنین روش آموزش ،و ارتباطات را بررسی می کند.
مقایسه ی دو سیستم زبان شناسی یک روش متداول برای یادگیری زبان است زیرا هدف اصلی آن ارائه یک مدل "مقایسهی
بین زبان" است از این مدل برای تعیین تفاوت ها و شباهت بین زبان ها استفاده می شود.
)  Jaszczolt (1221معتقد بود که در مقایسه ی زبان ها جنبه های میکرو زبانشناسی از قبیل واج شناسی ،گرامر و واژگان ،و
همچنین جنبه های کال ن زبانی مانند معانی شناسی ،کاربرد شناسی ،مطالعات جامعه شناختی و روانشناختی باید در نرر
گرفته شود.

زبانشناسی مقایسه ای شامل دو حوزه است :نرری و کاربردی  .در حالی که زبان شناسی نرری با تعیین مقوله های جهانی
(آواشناسی ،تکواژشناسی ،نحو ،معناشناسی ،و کاربردگرا یی) بین دو زبان مرتبط است ،زبان شناسی کاربردی بر استفاده از این
رشته های نرری در آموزش زبان ،ترجمه و تحقیقات متفاوت در مورد آموزش زبان توجه دارد .در این رابطه ،اگرچه James

)  (1291معتقد است که  CAبیشتر مورد استفاده قرار می گیرد )  Jaszczolt (1221آن را هم از لحاظ نرری و هم از لحاظ
کاربردی در نرر می گیرد .با این حالJaszczolt (1221 ) ،اشاره کرد که توانائی گرامری و اجتماعی  -فرهنگی دو دلیل قابل
توجیه در تحقیقات نرری و کاربردی هستند .آنچه در  CAاهمیت دارد اشکال معادالت زبان اول و دوم از نرر معناشناختی و
کاربردشناسی است زیرا بهترین روش مقایسه در  CAهمسان سازی ترجمه ی کاربرد معنایی است برای داشتن تحلیل
مقایسه ای ایده آل ،مهم است که یک متن ) (Aرا در یک زبان )  (L1با ترجمه ی آن در متن دیگر ) (Bدر زبان دوم ) (L9
مقایسه کنیم به این روش تجزیه وتحلیل دوطرفه گفته می شود .تجزیه و تحلیل گرامری ) (CGبخشی از تجزیه وتحلیل
مقایسه ای است که به تجزیه وتحلیل گرامری زبان توجه دارد Devos (1221 ) .معتقد است که  CGهمچنین با واژگان ،نحو،
مورفولوژی ،معناشناسی ،و کاربردگرایی مرتبط است ،همانطور که در تجزیه وتحلیل دستور زبان ،استفاده از حرف تعریف معلوم
ونامعلوم در زبان انگلیسی و معادل آنها در زبان فارسی شامل حوزه های گرامر و ترجمه است.
برقراری ارتباط با سخنرانان زبانهای دیگر رفتار پیچیده ای است که به صالحیت زبانی و عملی نیاز دارد .اینکه آیا به زبان اول یا
دوم صحبت کنیم ما را تحت تأثیر هنجارها و محدودیت های اجتماعی فرهنگی قرار می دهد و بر نحوه ی ارتباط ما تاثیر می
گذارد Rizk (9111 ) .خاطرنشان می کند آنچه در یک زبان مناسب است ممکن است در زبان دیگر مناسب نباشد .به عنوان
مثال ستایش دختر چاق در جامعه ی آفریقای غربی یک تعریف محسوب می شود؛ در حالی که در یک محیط آمریکایی این
موضوع توهین محسوب می شود.
بیشتر مشکالتی که زبان آموزان خارجی در ارتباطات بین فرهنگی با آن مواجه می شوند به طور عمده مربوط به
کاربرد است .معلمانی که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی تدریس می کنند غالبا تصمیم می گیرند که در کالس بر دانش
عملی تاکید نکنند ،در عوض به دانش زبانی توجه می کنند EslamiRasekh(9111 ) .هشدار می دهد وقتی زبان آموزان
خارجی با گویشوران بومی ارتباط برقرار می کنند این موضوع ممکن است موجب ناکامی عملی شود.یعنی چیزی که به برخی
از عوامل دیگر نسبت داده می شود ،از جمله گستاخی .تنها راه به حداقل رساندن شکست عملی بین گویشوران بومی و
گویشوران غیربومی یادگیری صالحیت عملی است ،یعنی " توانایی استفاده از زبان به طور موثر به منرور درک زبان در محیط
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"  (El Samaty 9111 ,p. 111 ).دانش آموزان خارجی اماراتی در معرض جوامع و فرهنگ هدف قرار نگرفته اند بنابراین
گاهی تولید و درک کنش کالمی برایشان بسیار دشوار است.
پاسخ های تعریفی یک نوع کنش کالمی هستند که درزبان عربی و انگلیسی به طور قابل توجهی با هم تفاوت دارند.
ممکن است گویشوران بومی انگلیسی ،نحوه ی پاسخگوئی گویشوران عربی به تعریف ها را به عنوا ن مجازات در نرر بگیرند یا
آنها را عجیب و غریب محسوب کنند ،زیرا آنها فقط کلمات را بدون قوانین فرهنگی که بر آنها حاکم است درک کرده اند و
برعکس .هدف این پژوهش تعیین این نکته است که آیا زبان آموزان عربی که زبان انگلیسی را یاد می گیرند میتوانند
پاسخهای تعریفی مانند زبان هدف تولید کنند و اینکه آیا انتقال عملی می تواند رخ دهد .این پژوهش بررسی میکند که پاسخ
های تعریفی چگونه در فرهنگ امارات متحده عربی مورد استفاده قرار می گیرند و تفاوت بین آنها و موارد استفاده شده در
فرهنگ آمریکائی چیست .با وجود تعداد زیادی از مط العات تجربی که به طور کلی در مورد کنش کالمی انجام شده است،
پژوهشهای اطالعاتی اندکی بر انتقال پاسخهای تعریفی از زبان اول به زبان دوم توجه کرده اند و الزم است برای درک بهتر
رابطه ی بین انتقال پاسخهای تعریفی از زبان اول به زبان دوم تحقیقات بیشتری انجام شود .پژوهش حاضر به مجموعه ی
محدودی از تحقیقات انجام شده در خصوص پاسخهای تعریفی زبان عربی کمک می کند .این کار با توجه به موارد زیر انجام
شده است ) 1 ( :بررسی مطالعات مربوط به انتقال عملی و پاسخ تعریفی ) 9 ( ،بحث در مورد روش و نتایج مطالعه ی حاضر ،و در
نهایت (  ) 1پیشن هاد مفاهیم کالسی که می تواند در محیط امارات متحده ی عربی در خصوص آموزش زبان انگلیسی مورد
استفاده قرار گیرد.
 .7.1حرف تعریف معلوم و نامعلوم در زبان انگلیسی
یادگری حرف تعریف در زبان اول در مراحل اولیه یادگیری زبان انگلیسی ،قبل از سن  1سالگی آغاز می شود.

بن ابراین تعداد اشتباهات در این مرحله به شدت کاهش می یابد .در انگلیسی ،تعیین کننده ها در طبقه های فرعی
طبقه بندی می شوند ،که یکی از آنها یک حرف تعریف است  .حرف تعریف به دو بخش تقسیم می شود :معلوم و نامعلوم ،در
حالی که حرف تعریف معلوم " " theقبل از اسامی مفر د و جمع مورد استفاده قرار می گیرد ،حرف تعریف نامعلوم " " aو
" "anقبل از اسامی مفرد مورد استفاده قرار می گیرند.
برای زبان آموزان انگلیسی ،در استفاده از این حروف تعریف پیچیدگی وجود دارد ،به طوری که آنها در هنگام
یادگیری با چالشهایی مواجه می شوند .بنابراین ،ب ه نرر می رسد درست باشد که بگوئیم مشکل شماره ی یک در ادبیات
آموزشی  ،آموزش سیستم بسته ای از حروف تعریف به زبان آموزان است.
زیرا این سیستم شامل " مفاهیم معنایی ازوجود ،مرجع و تخصیص؛ مفاهیم گفتمان ارجاع به ماقبل ومتن و همچنین
مفاهیم نحوی محاسبه و شمارش است .حر ف تعریف معلوم و نامعلوم یعنی " an ، "aرایج ترین کلمات مورد استفاده در زبان
انگلیسی هستند .
به گفته  9112 ) ، cited in Dabaghi & Tavakoli،Sinclair (1221در میان  91میلیون کلمه ی انگلیسی ،رایج
ترین کلمه حرف تعریف معلوم "  " theاست "" ،در حالی که حروف تعریف نامعلوم در جایگاه پنجم قرار می گیرند.
حروف تعریف معلوم ونامعلوم an)، a،(theکاربردهای مختلفی دارند .در حالیکه حروف تعریف معلوم به دانش قبلی و
آشنایی خواننده یا شنونده با کلمات توجه دارند ،حروف تعریف نامعلوم عدم آشنایی خواننده یا شنونده با کلمات داده شده یا
موضوع را مد نرر قرار می دهند.
به عنوان مثال Power ،و )  Martello (9119توضیح می دهند که وقتی یک سخنران یا نویسنده در مورد یک
مرجع مانند "خرگوش" صحبت می کند ،او باید در نرر بگیرد که آیا از حروف تعریف معلوم یا نامعلوم استفاده کند ،بنابراین
اگر شنوندگان و یا خوانندگان برای اولین بار با این کلمه مواجه می شوند ،از حروف تعریف نامعلوم استفاده میکنند و زمانی که
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شنوندگان یا خوانندگان با این کلمه آشنا هستند ،از حرف تعریف معلوم " "theدر متن استفاده میشود ) . Maratsos (1211

بین حرف تعریف معلوم ” “ theو حرف تعریف نامعلوم ” “aدر کودکانی که انگلیسی را می آموختند تفاوت ایجاد کرد.او در
مطالعه خود به برخی از دالیل تمایز از طریق اختصاصی و غیر اختصاصی اشاره کرد  ،همانطور که مورد اول با مرجع خاص و
استفاده از حرف تعریف معلوم ” “theدر ارتباط است مورد دوم بیانگر ارجاع به هیچ یک از اعضای گروه را نشان نمی دهد ،و
مربوط به استفاده از حرف تعریف نمامعلوم ) a (anاست.
)  ،Celce-Murcia & Larsen Freeman (1222نقل شده در  9111 ) ،Mobini & Tahririanمعتقد هستند که
یکی از مسائل بحث برانگیز در میان زبان آموزانی که در زبان خود "حرف تعریف" ندا رند ،حروف تعریف انگلیسی است.با
بررسی ز بان آموزانی که سابقه ی زبان اول آنها متفاوت است  9119 )، cited in Butler،Master (1291 -1299معتقد است
که در مجموع ،در میان زبان آموزانی که در زبان خود حرف تعریف ندارند ،مانند ژاپنی ها ،استفاده از حروف تعریف نامعلوم
مانند " "aبسیار دشوارتر از استفاده از استفاده از ” “theاست.در مطالعه انجام شده توسط )  ،Snape (9111نتایج نشان می
دهد که زبانهایی که فاقد سیستم حرف تعریف هستند ،مانند ژاپنی ،بیش از حد از " "theبرای محیطهای نامعلوم استفاده می
کنند Thomas (1292 ) .پس از تجزیه و تح لیل استفاده از حروف تعریف معلوم ونامعلوم توسط زبان آموزان اد عا کرد که
کودکانی که از زبان اول را یاد می گرند از حرف تعریف نامعلوم ” “aبسیار درست تر از کودکانی استفاده می کنند که زبان دوم
را یاد می گیرند .عالوه بر این ،هر دو کودکانی که زبان اول و دوم را یاد می گیرند از حرف تعریف ” “theبیش از حد استفاده
می کنند Butler (9119 ) .معتقد است که مشکل مربوط به زبان آموزان است ،زیرا آنها فاقد مهارت انگلیسی کافی هستند،
آنها از حرف تعریف معلوم ” “theدر طیف وسیعی استفاده می کنند.

از طریق بررسی حروف تعریف معلوم ونامعلوم در زبان انگلیسی و فارسی ،تفاوت در کاربرد و ترجمه ی آنها مهم می
شود Faghih (1221 ) .حدود  111عنصر فارسی را با معادل انگلیسی شان مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که زبان
فارسی هیچ معادلی برای حرف تعریف معلوم ” “theانگلیسی ندارد .بنابراین ،یادگیری ” “theبرای ز بان آموزان ایرانی مشکل
ایجاد می کند.

 .7.3حرف تعریف معلوم و نامعلوم در زبان فارسی
حرف تعریف معلوم و نامعلوم در تحقیقات فارسی دارای جایگاه هستند ،به ویژه به دلیل اینکه یکی از مسائل متضاد بحث بر
انگیز بین فارسی و انگلیسی ،در این زمینه محسوب می شوند .تفاو تهای مشاهده شده در نقاط مختلف گرامر بین زبان اول و
دوم مش کالتی را در یادگیری زبان دوم ایجاد کرده است .همانطور که )  Geranpayeh (9111معتقد است ،در حالی که نقش
نحو در استفاده از حرف تعریف معلوم در زبان انگلیسی معنی دار است ،معناشناسی بیانگراین نقش مهم در زب ان فارسی است.
برای مثال ،در مقاایسه ی حروف تعریف معلوم ونامعلوم بین یک جفت زبان (به عنوان مثال لهستانی و انگلیسی)،
گاهی اوقات هیچ سیستم حرف تعریفی در یک زبان مانند لهستانی وجود ندارد ،یا هیچ معادل تکواژی پیوسته ی معادلی برای
حرف تعریف معلوم " "theدر انگلی سی با زبانهای دیگری مانند ترکی یا فارسی وجود ندارد.
با این حال ،مشکل اصلی در تشخیص و استفاده از حرف تعریف معلوم ونامعلوم در فارسی وانگلیسی بر فقدان معادل
مناسب برای حرف تعریف معلوم ونامعلوم در فارسی توجه دارد .تشخیص حرف تعریف معلوم ” “theبرای زبان آموزان ا یرانی
مشکل ساز است  ،اگرچه آنها ممکن است این را قبل از حرف تعریف نامعلوم یاد بگیرند .برخی از محققان معتقدند که زبان
آموزان از نرر ذاتی تمایل دارند تا موارد اختصاصی را یاد بگیرند و آنها را قبل از موارد غیراختصاصی تشخیص دهند.اشتباهات
زبان آموزان در مورد حرف تعریف معلوم " "theدر فارسی به دلیل فقدان این مورد در زبان فارسی است ،درحالیکه حرف
تعریف نامشخص ""aو " "anدر زبان فارسی وجود دارند .همانطور که )  Jamshidian (9111در تحقیق خود به موفقیت زبان
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آموزان ایرانی در یادگیری حروف تعریف معلوم ونامعلوم اشاره کرده است هر دو نوع این حروف تعریف معلوم بودن ونامعلوم
بودن را در زبان فارسی نشان می دهد Sabzalipour (9119 ) .در مورد خطاهای مربوط به کالس دهم زبان آموزان ایرانی
اشاره کرد .پژوهش او بر ترجمه ی موارد فارسی بر انگلیسی متمرکز است و او نتیجه گرفت که حدود 11درصد خطاها در حوزه
ی حروف تعریف معلوم ونامعلوم قرار می گیرند زیرا زبان آموزان موارد نامعلوم را حذف می کنند یا به طور اشتباه از آنها
استفاده می کنند.
اهداف این مطالعه ،بررسی استفاده از حرف تعریف معلوم ونامعلوم در سیستم یادگیری زبان و همچنین بررسی این
موارد در متون انگلیسی ترجمه شده ی متفاوت می باشد .در این خصوص  ،هدف این پژوهش بررسی استفاده از حرف تعریف
معلوم ” “theو حرف تعریف نامعلوم ” “aو ” “anدر برخی از داستانها است ،زیرا این پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل مقایسه
ای سازماندهی شده است تا تعیین کند که این حروف تعریف چگونه در زبان فارسی و انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند.
 .1روش
 .7.1ابزار دقیق
داده های تحلیل شده در این مطالعه از  11متن فارسی که حروف تع ریف معلوم ونامعلوم به طور گسترده ای در آنها وجود
دارد ،انتخاب شده اند .متون انتخاب شده اغلب داستانهای تاریخی یا مذهبی کوتاه است .این متون به زبان انگلیسی ترجمه
شده اند .کتاب داستان مذهبی اصلی بین سال های  1291تا  1291منتشر شد و ترجمه آن به زبان انگلیسی در سال 9111
منتشر شد.
کتاب ترجمه شده توسط انتشارات ایرانیان منتشر شد همچنین تمامی مترجمان و ویرایشگران سخنوران بومی ایران
بودند (زبان مادری شان ایرانی بود).

 .1.1روش ها
در میان ده متن فارسی ،تمام حروف تعریف معلوم ونامعلوم انتخاب و با معادل انگلیسی شان مق ایسه شدند تا شباهتها وتفاوت
در کاربرد بین دو زبان مشخص شود .برای مشخص کردن داده ها ،جداول تشکیل شده اند و شامل فرکانس و درصد استفاده
متفاوت از حروف تعریف معلوم ونامعلوم در زبان فارسی هستند.در نهایت از داده های به دست آمده برای مقایسه ی چگونگی
استفاده از حر ف تعریف معلوم " "theو حرف تعریف نامعلوم ” “aو ” “anدر دو زبان استفاده شد.

 .3نتایج و بحث
پس از تجزیه و تحلیل دقیق  11متن تاریخی و مذهبی 111 ،مورد استفاده از حرف تعریف معلوم و نامعلوم استخراج شد .نتایج
این مطالعه نشان می دهد واژه های آشنایی که در فارس ی وجود دارند از طریق استفاده از حرف تعریف معلوم ” “theبه زبان
انگلیسی ترجمه شده اند .با توجه به )  Murphy (1292حرف تعریف معلوم ” “theبا آن شرایط روشنی استفاده می شود که
در آن کلمات بیشتر از بار اول مورد استفاده قرار می گیرند ،به دلیل اینکه خواننده یا شنون ده با آنها آشنا است یا از آنها برای
اشاره به یک مرجع خاص استفاده می کند.
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بنابراین ،اگر چه در زبان فارسی همانند زبان انگلیسی هیچ نماد قطعی وجود ندارد ،مترجمان فارسی این کاربردها را
ترجمه هایشان به زبان فارسی در نرر گرفته اند .جدول  1فرکانس و درصد استفاده از حرف تعریف معلوم" "theدر موارد
مختلف را نشان می دهد  .بر طبق جدول فرکانس کلمات آشنا  11و درصد آن  19است.
جدول  . 7استفاده از  theدر ترجمه ی انگلیس

بر اساس نتایج 11 ،مورد باقی مانده از کاربرد حرف تعریف معلوم ” "“theدر موارد متفاوت با کلمات آشنا ( 11
مورد) همانند  1مورد برای نام های خاص استفاده شده است  1مورد بیانگر نامعلوم بودن است ،و جالب توجه است که 2
مورد با استفاده از "  " thatبرای هر دو"  " a. an" theمرتبط است .در ترجمه از فارسی به انگلیسی ،نامهای خاصی که شامل
نام مکان خاص یا شخصیت های محبوب هستن د با حرف تعریف معلوم ” “theمشخص شده اند  .این موضوع نشان دهنده ی
استفاده گیج کننده از حرف تعریف معلوم " "theدر میان مترجمین ایرانی است .همانطور که )Boyle (1211در کتاب خود
اظهار داشته است ،در زبان فارسی هیچ جایگاهی برای حرف تعریف ” “theوجود ندارد.

به این ترتیب ) Boyle (1211. p. 11تالش کرد تا نشان دهد که مشخص بودن در فارسی با زبان انگلیسی متفاوت
است ،زیرا ممکن است در موارد زیر نشان داده شود:
 . 1استفاده از حرف اضافه در جمله ی فارسی ،استفاده از حرف تعریف معلوم " "theدر زبان انگلیسی به عنوان مثال،
در حالی که اصطالح " "raدر فارسی یک نشانگر قطعی است از آن برای نشان دادن قطعیت در جمالت فارسی استفاده می
شود )"ab ra biavar" :فارسی ) برابر با عبارت انگلیسی " "bring the waterاست .
 . 9افزودن یک پسوند نسبی مانند " "iبه برخی از اسم ها در مقررات محدود فارسی آنها را در شرایط مشخص قرار
داده است ،بنابراین این امر آنها را با ”"“theدر زبان ا نگلیسی معادل می کند ") "mardi keفارسی) و ""the man who
(انگلیسی).
 . 1اضافه کردن پسوند " "eبه برخی از اسم ها در زبان محاوره آنها را مشخص می کند"( : "pesareفارسی) با ""son
در زبان انگلیسی معادل است
جدول  9نامحدود بودن را در دو زبان نشان می دهد .با توجه به )  Murphy (1292از حروف تعریف نامعلوم در
جمالت استفاده می شود تا ناآشنا بودن خوانندگان یا زبان آموزان را با برخی از کلمات یا عبارات نشان دهد زیرا آنها برای
اولین بار ذکر شده اند .بر اساس جدول  ،9در میان  11مورد استفاده از حروف تعریف نامشخص در زبان فارسی  92مورد به
استفاده ی صحیح از نشان دادن نامحدود بودن درانگلیسی اختصاص داده شده اند که می تواند  11درصد باشد.
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جدول  .1استفاده از  a/anدر ترجمه ی انگلیسی

بر اساس نتایج به دست آمده 91 ،مو رد باقی مانده کاربردهای مختلفی دارند .در حالی که 11مورد به جای شماره 1
در ترجمه انگلیسی استفاده می شود ،در  11مورد از " " a. anدر متون انگلیسی بدون وجود آنها در متون فارسی استفاده می
شود .این نشان می دهد که مترجمان ا یرانی ممکن است تصمیم به حذف حروف تعریف نامشخص  an" ، "aبگیرند در حالی
که به منرور زیباسازی متون یا قابل درک تر ساختن مطالب این موارد را ترجمه می کنند .در برخی از مدلهای تبدیل متن
" " an،aدر زبان انگلیسی به "یک" ترجمه می شوند که به معنای شماره ی یک در زبان فارسی میباشد .در این خصوص
)  Afzali (9119معتقد است که عدد "یک" در فارسی بیانگر نامشخص بودن در زبان انگلیسی است.

 .4نتیجه گیری
این پژوهش استفاده از حروف تعریف معلوم و نامعلوم در زبان انگلیسی و فارسی را از طریق مقایسه  11داستان کوتاه تاریخی و
مذهبی مقایسه کرده است .بر اساس اطالعات به دست آمده ،استفاده از این حروف تعریف سازگاری کاملی را در دو زبان نشان
نمی دهد؛ با این حال ما کشف کردیم که بیشتر مواردی که نشان دهنده قطعیت و نامحدود بودن در فارسی هستند مشابه
معادل انگلیسی هستند ،برای مثال ،بر اساس نتایج به دست آمده ،کلمات آشنا باالترین درصد را برای حرف تعریف معلوم ""
 "theبا حدود  19درصد نشان می دهد و حروف تعریف نامعلوم حدود  11درصد نامفهوم بودن را در فارسی نشان دادند.

با این حال ،مطالعه حاضر به متون داستان کوتاه تاریخی و مذهبی محدود شده است ،بنابراین ممکن است تحقیقات
بیشتراستفاده از حرف تعریف معلوم ونامعلوم را در ژانرهای دیگر نوشتاری مانند موارد علمی را مورد بررسی قرار دهند.
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