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چکیده

ً
هدف از جستار حاضر که عمدتا توصیفی -تحلیلی است ،بررسی فرایندهای واجی تضعیف موجود در
گویش هندیونی در چارچوب واجشناسی زایشی است .دادههای پژوهش به روش ضبط و
یادداشتبرداری مکالمۀ گویشوران کمسواد تا بیسواد جمعآوری شد ،بهعالوه یکی از نگارندگان بر
ً
کامال مسلط بوده و از ّ
شم زبانی خود نیز بهره برده است .دادههای مورد بررسی بر
گویش هندیونی
اساس الفبای  IPAآوانگاری شدهاند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که فرایندهای تضعیف در
گویش هندیونی به ترتیب بسامد عبارتند از :همگونی ،مرکزیشدگی و حذف .دامنۀ عملکرد فرایند
تضعیف در پایان هجاست .واکۀ  /æ/در زبان فارسی معیار ،در گویش هندیونی در پایان هجا به /ə/
تبدیل میشود .همخوان های  h, v, t, dدر انتهای هجا یا واژه ،در گویش هندیونی حذف میشوند.
همگونی موجود در گویش هندیونی بیشتر از نوع همگونی همخوان با همخوان بوده و همگونی در شـیوۀ
تولید به همگونی کامل منجر می شود.
کلمات کلیدی :تضعیف ،واجشناسی زایشی ،گویش هندیونی ،مرکزیشدگی ،حذف ،همگونی.

 .1دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی ،گروه زبان انگلیسی ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آبادان ،ایران.
Email: Azadeh.ebadi61@gmail.com
 .2دانشیار گروه زبانشناسی همگانی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.

Email: elkhas@yahoo.com
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.1مقدمه
بندر هندیجان یکی از بندرهای قدیمیکرانۀ خلیج فارس است که در جنوب شرق استان خوزسـتان و
در فاصلۀ  185کیلومتری از اهـواز واقـع شـده اسـت .جمعیـت بنـدر هنـدیجان بـر اسـاس آخـرین
سرشماری 41 ،هزار نفر است .این شهرسـتان دارای  20روسـتا اسـت و گـویش آن «هنـدیونی» -از
جمله گویشهای رایج در استان خوزستان -است.
برخی این گویش را گونهای از گویش بختیاری میدانند .مردم بومیهندیجان بـه لهجـهای سـاده از
زبان فارسی صحبت میکنند .کسانی که اولین بار این لهجـه را بشـنوند احسـاس نزدیکـی بـین لهجـۀ
ً
منطقۀ خود با لهجۀ هندیجانی (هندیونی) میکنند .مثال لرها در اولین برخورد ،فکـر میکننـد کـه ایـن
همان لهجۀ لری است ولی موقع صحبتکردن ،متوجه میشوند که اختالف قابـل توجـهای بـین لهجـۀ
آنها و هندیونی وجود دارد .از نظر ردهشناسی ،گویش هندیونی گویشی متعلـق بـه خـانوادۀ زبانهـای
ایرانی نو غربی است و به دلیل وجوه اشتراک فراوانی که با گویشهای لـری دارد یکـی از گونـههای آن
ً
به شمار میآید .لری هندیونی دارای دو گونۀ هندیونی شـمالی و هنـدیونی جنـوبی اسـت کـه بعضـا بـه
لحاظ آوایی و واژگانی با هم تفاوتهایی دارند اما گسترۀ این تفاوت به دامنۀ دستور زبان کشـیده نشـده
است.
گویش هندیونی مانند سایر گو یشها و لهجهها بخـش مهمـی از فرهنـگ و آداب و رسـوم نقـاطی
شمار میرود که به دالیل مختلف در حال از بین رفتن است؛ از این رو بررسی و تحلیل ساخت آوایـی،
دستوری و معنایی این گویش ،در حفظ ،تقو یت و احیـای آن نقـش مهـم و اساسـی اسـت .در همـین
راستا ،این بررسی به مطالعۀ فرایندهای واجی تضعیف در گویش هندیونی میپردازد .جستار حاضر بـه
دنبال یافتن پاسخی مناسب برای پرسشهای ذیل است:
 .1فرایندهای تضعیف در چه جایگاهی از هجا واقع میشوند؟
 .2بسامد و فراوانی کدام یک از فرایندهای واجی تضعیف در گویش هندیونی بیشتر است؟

 .2پیشینۀ پژوهش
تا جایی که نگارنـدگان ایـن پـژوهش اطـالع دارنـد ،در مـورد فراینـدهای واجـی در گـویش هنـدیونی
پژوهشهای چندانی صورت نگرفته است .از پژوهشهای انجام شده بر روی گویش هندیونی میتـوان
به موارد زیر اشاره کرد:
شعبانی ( )1384به بررسی نظام آوایی و واژگان گویش هندیجانی پرداخته است؛ وی  25همخـوان و
ّ
و  6واکه و نیز  2همخوان مرکب را در این گویش تشخیص داده است.
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عبادی ( )1388به بررسی عوامل انسـجام بخـش متنـی در گـویش ماهشـهری -کـه ارتبـاط بسـیار
نزدیکی با گویش هندیونی دارد -بر پایۀ نظریۀ حاکمیت و مرجعگزینی پرداخته است.
در مورد فرایندهای واجی در گویشهای دیگر نیز تحقیقاتی انجام شده است که به مواردی از آن اشـاره
میشود:
آقا گلزاده ( )1384با روش تحلیلی -توصیفی به توصیف و تبیین برخی از ویژگیهای فعال آوایـی و
فرایندهای واج شناختی گویش مازندرانی پرداخته است .منظور از فرایندهای فعال ،فراینـدهای واجـی
از قبیل فرایند تشدید عارضی ،همگونی و تضعیف یا نرمشدگی است .دادههـای تحقیـق وی نشـان داده
است که از میان فرایندهای تضعیف ،تقویت و همگونی فرایند تضعیف و همگونی بیش از فرایند تقویت
در گــویش مازنــدرانی فعالانــد .در گــویش مازنــدرانی ،بــهخصــوص در بخشهــای مرکــزی و شــرقی
مازندران ،واژهها دستخوش فرایند همگونی کامـل شـدهاند ،در حـالی کـه در منـاطق غربـی مازنـدران
اینگونه واژهها هنوز به فرایند همگونی کامل نرسیدهاند.
زعفرانلو و شعبانی( )1386به توصیف فرایندهای واجی در گـویش گیلکـی رودسـر پرداختهانـد .در
این پژوهش مشخص شده است که همگـونی ،حـذف  ،تبـدیل ،تضـعیف ،قلـب ،و کشـش جبرانـی از
فرایندهایی هستند که در این گویش وجود دارند .از بـین فراینـدهای بررسـی شـده ،قواعـد همگـونی،
حذف و تضعیف از پربسامدترین فرایندها و تبدیل خوشههای  nnبه  ndاز کم بسامدترین آنهـا در ایـن
گویش به شمار میرود.
شیرازی و دیگران ( )1388به بررسی فرایندهای واجی در گفتار کودکان فارسی زبان دو تا چهارساله
پرداختهاند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تفـاوت جنسـی ،تـأثیری در چگـونگی فراینـدهای
واجی ندارد .اما با افزایش سن ،فرایندهای واجـی رو بـه کـاهش میرونـد کـه میتوانـد نشـانگر رشـد
ادراکات واجی و تسلط بیشتر کودکان بر نحوۀ تلفظ لغات باشد.
کردی ( )13۹0با پرداختن به فرایندهای واجی و مشخصکردن مرز میان انواع آنها و ذکر شـواهدی از
متون ادب فارسی ،تالش کرده است تا ابهام موجود در این زمینه را در کتاب زبان فارسی سوم متوسـطه
برطرف کند.
کامبوزیا و ثباتی ( )13۹2به شناسایی برخی از مهم ترین فرایندهای واجی موجـود در همخوانهـای
گویش کردی کلهری بر اسـاس چـارچوب واجشناسـی زایشـی پرداختهانـد .بـا بررسـی دادههـا انـواع
فرایندهای واجی از قبیل همگونی ،حذف در جایگاه میانی و پایـانی ،درج آغـازی و میـانی ،تضـعیف،
تقویت و قلب یافت شـدهاند .پـر بسـامدترین فراینـدهای واجـی در ایـن گـویش حـذف و تضـعیف و
کمبسامدترین فرایند واجی ،درج بوده است.
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 .3چارچوب نظری پژوهش
واج شناسی زایشی از اواسط دهۀ  1۹50به بعد با انتشار اثر معروف چامسکی و هله به نام "انگاره آوایی
زبان انگلیسی" ) (SPEمطرح شد .اصلی ترین هـدف دسـتور زایشـی ،پاسـخ بـه مسـألهای اسـت کـه
چامسکی( )1۹68آن را مسألۀ افالطون مینامد .وی در پاسخ به این مسأله میگوید :از آنجـا کـه کـودک
در بدو تولد مجهز به دانش زبانی زیستی و ذاتی است ،قادر است دادههای محدود و اندک را به نظامی
پیچیده و غنی ّ
مبدل سازد .چامسکی پس از سی سال کار بر روی مسألۀ افالطون پیشنهاد میکنـد کـه
بهتر است در نظریۀ زایشی به جای تأکید بر تفاوتهای موجود در زبانها به شباهتهای میان آنها نیز
توجه شود( نک :کنستویچ.)1۹۹4:2 ،
بی جنخان ( )1384:۹هدف واجشناسی زایشـی را فـراهم آوردن نظریـهای میدانـد کـه فراینـدهای
واجی رایج در زبانهای بشری را در چارچوب پارامترهای توصیفی یک انگاره به دست دهد.
به طور کلی ،زبانشناسان زایشی هنگام بررسی نظام آوایی به سه تعمیم قائلند:
 .1کشف قاعدهمندیهایی کـه فهرسـت عناصـر واجـی زبـان از جملـه واکـهها ،همخوانهـا،
نواختها و هجا را به دست دهد؛
 .2تعیین الگوی توزیع این عناصر(واج آرایی)؛
 .3تعیین و کشف تناوبها و گونههای مختلف تلفظ واژگان در جمله (کنستویچ.)1۹۹4:57 ،

 .4روش تحقیق
این تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است و به صورت میدانی و با استفاده از روش ضبط و یادداشتبـرداری
ً
کالم گویشوران بومی ّ
مسن کمسواد تا بیسواد شهرستان هندیجان صورت گرفته است .ضـمنا یکـی از
ّ
مسلط به این گـویش بـوده و از ّ
شـم زبـانی وی نیـز اسـتفاده شـده اسـت .بـهعـالوه ،از از
نگارندگان،
پایاننامهها و مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش نیز بهره گرفته شده است.
 .4-1معرفی همخوانها ،واکهها و ساختمان هجا در گویش هندیونی
گویش هنـدیونی دارای  26همخـوان)  (ʔ,p,b,t,d,k,g,q,tʃ,ʤ,f,v,s,ʃ,z,ʒ, χ,h,m,n,l,r, ʝ,η,w, γو6
ّ
واکۀ ساده ( )i,e,æ,o,ā,üو  3واکۀ مرکب ( )eʝ,uʝ,owو نیز واکۀ مرکزی ( )ǝاست .سـاختمان هجـا در
گویش هندیونی به صورت  CVCVCاست .در سـاخت هجـای گـویش هنـدیونی قبـل از واکـه یـک
همخوان و بعد از واکه نیز یک همخوان میتواند قرار گیرد.
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 .4-2تجزیه و تحلیل دادهها
 .4-2-1فرایند تضعیف

1

در آواشناسی ،سه نوع بست همخـوانی انسـدادی ،سایشـی و ناسـوده وجـود دارد؛ بـه ایـن ترتیـب کـه
انسدادیها مسیر عبور جریان هوا را قطع میکنند؛ سایشیها باعث ایجاد اغتشاش و سایش در مسـیر
عبور هوا از مجرای گفتار میشوند و ناسودهها هیچ اغتشاشی در حالـت واکـدار در جریـان عبـور هـوا
ایجاد نمیکنند(نک :کت فورد.)1۹88:70،
آواهایی که با قدرت ماهیچهای و نیروی تنفس زیاد تولید میشوند ،قوی و سایر آواها در مقایسه با
آنها ضعیف نامیده میشوند .بنابراین ،آواهای بـیواک ،قـوی و آواهـای واکـدار ،ضـعیف هسـتند .در
تضعیف ،نیروی ماهیچهای و جریان هوا ضعیف میشود؛ مثل تبدیل آواهای بـیواک بـه واکـدار(نـک:
کریستال .)1۹۹2:143 ،کول ( )2007:160تضعیف را معادل سادهسازی میداند.
مرکزی شدگی ،حذف و همگونی از جمله فرایندهایی هستند که در گـویش هنـدیونی وجـود دارد و
دراین پژوهش به آنها پرداخته میشود.
 .4-2-2مرکزی شدگی

2

مرکزیشدگی که یکی از فرایندهای تضعیف به شمار میآید؛ به فرایندی گفته میشود که بـر اسـاس آن،
واکههای اصلی 3به سوی واکههای مرکزی پیش رفته و تلفظ آن واکه تغییر میکند .یکـی از رایـجتـرین
واکههای مرکزی "شوا" است (نک :کت فورد .)151:2001 ،واکههای مرکزی واکههایی هستند کـه در جـدول
واکهها بین واکههای پیشین و پسین قرار گرفتهاند .مرکزیشدگی را میتوان در نمونههای زیـر مشـاهده
کرد:
هندیونی

فارسی معیار

معنی

/təlā/

/tælā/

طال

/pənir/

/pænir /

پنیر

1. lenition
2.centralization
3 .cardinal vowels
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/fərār/

/færār/

فرار

/təqərq/

/tægærg/

تگرگ

/səlām/

/sælām/

سالم

/tənir/

/tænür/

تنور

برای پی بردن به صورت زیربنایی در این مورد میتوان دو فرضیه را در نظر گرفت :
الف) واکۀ افتاده و پیشین  æصورت زیربنایی بوده و در گویش هندیونی بعد از همخوان به واکۀ مرکـزی
 əتبدیل میشود:
ب) واکۀ مرکزی  əصورت زیربنایی بوده و در زبان فارسـی معیـار بـه واکـۀ افتـاده و پیشـین  æتبـدیل
میشود:
با توجه به اینکه که در زبان فارسی واکۀ  əوجود ندارد و هیچ شاهدی هم از دورۀ میانه مبنـی بـر وجـود
این واکۀ مرکزی در دست نیست ،پس فرضیۀ دوم رد میشود و واکۀ  æصـورت زیربنـایی اسـت کـه در
گویش هندیونی به واکۀ مرکزی  əبعد از همخوان تبدیل میشود.
ً
این فرایند ،غالبا در کلمات دوهجایی که هجای اول هجایی باز باشد عمـل میکنـد .قاعـده آن را
میتوان به صورت ذیل نشان داد:
قاعدۀ تبدیل  /æ/به :/ə/

بر اساس قاعدۀ باال ،اگر در کلمـات دو هجـایی ،هسـتۀ هجـای اول  /æ/باشـد بـه  /ə/تبـدیل
میشود.
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 .4-2-3حذف

1

تحت تأثیر فراینـد آوایـی حـذف ،همخـوان یـا واکـۀ یـک هجـایی از زنجیـرۀ گفتـار حـذف میشـود
(زعفرانلو .)13۹0:267،نمونههای زیر فرایند آوایی حذف همخوان را نشان میدهند.
الف) حذف همخوان  /h/از واژههای مختوم به  ، /h/در چنین مواقعی ّ
مصوت  ā/نیـز بـه  /æ/تبـدیل
میشود؛ مثال:
هندیونی

فارسی معیار

معنی

/ tʃæ /

/tʃāh/

چاه

/ræ/

/ rāh /

راه

/kæ/

/ kāh /

کاه

همخوان چاکنایی  /h/بعد از واکهها در پایان کلمه حذف میشوند .قاعدۀ این حذف بـه صـورت زیـر
است:

ب) حذف /v/از انتهای واژه:
هندیونی

فارسی معیار

معنی

/gā /

/ gāv /

گاو

1. deletion
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پ) حذف همخوانهای  /t/و  /d/از انتهای واژه:
هندیونی

فارسی معیار

معنی

/ rās/

/rāst/

راست

/ püs/

/püst/

پوست

/ dez/

/dozd/

دزد

/ mās/

/māst/

ماست

/tʃæn/

/tʃænd/

چند

همچنان که از دادههای باال برمیآید ،انسدادیهای تیغهای در انتهای هجا حذف میشوند .قاعدۀ ایـن
نوع حذف و نیز حذف  /v/از واژههای مختوم به /v/به صورت زیر است:

 .4-2-4همگونی

1

گاه یک همخوان در همنشینی با همخوان دیگر ،برخی از ویژگیهای آوایی خود را از دست میدهد و به
جای آن ،مختصات آوایی همخوان مجاور را میپذیرد .این فرایند را که شاید یکی از همگانیهای آوایـی
ً
باشد همگونی گویند .چنانچه این فرایند موجب شود یکی از همخوانها عینا به صورت همخوان دیگـر
درآید ،آن را همگونی کامل گویند و اگـر همگـونی ،موجـب هماننـدی کامـل دو همخـوان نشـود آن را
همگونی ناقص میگویند .همگونی میتواند پیشرو یا پسرو باشـد .در همگـونی پیشـرو از دو همخـوان
همنشین ،آن همخوانی که جایگاه نخستین را اشغال کرده است ثابت و بدون تغییر میماند و همخـوانی
که در جایگاه ّدوم قرار دارد دستخوش همگونی میشود .در همگونی پسـرو ،از دو همخـوان همنشـین،
1. assimilation
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همخوانی که در جایگاه ّدوم است ثابت میماند و همخوانی که در جایگاه نخستین قرار دارد دسـتخوش
همگونی میشود (نک :ابرکرومبی،1۹63:60جونز،1۹72:217-218روکا و جانسون،ُ 1۹۹۹:34ادن.)2005:57
نمونۀ زیر همگونی کامل را مینمایاند؛ بهعالوه  /d/پایانی نیز واگرفته میشود:
هندیونی

فارسی معیار

معنی

/ Mæʤʤed /

/ Mæsʤed /

مسجد

نمونۀ زیر عملکرد فرایند همگونی ناقص را نشان میدهد:
هندیونی

فارسی معیار

معنی

/ Mæʃx /

/ Mæʃq /

مشق

 .4-2-4-1همگونی همخوان با همخوان
 /n/در بسیاری از زبانها و گویشها از جمله گویش هندیونی ،با همخوان خیشومیهمخوان لبی پس
از خود همگون شده و تبدیل به  /m/میشود .دادههای زیر این فرایند را نشان میدهند:
هندیونی

فارسی معیار

معنی

/tombæk/

/tonbæk/

تنبک

/zæmbil/

/zænbil/

زنبیل

/tæmbækü/

/tænbākü/

تنباکو

/dombæ/

/donbe/

دنبه

قاعدۀ فرایند باال را میتوان به صورت زیر نمایش داد:
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نــوع دیگــر از همگــونی همخــوان بــا همخــوان ،همگــونی همخوانهــای تیغــهای انســدادی  t,dبــا
همخوانهای سایشی  s,zاست .در این نـوع همگـونی ،مشخصـۀ نحـوۀ تولیـد سایشـی بـه انسـدادی
ً
گسترده میشود .این نوع همگونی را در گویش هندیونی معموال در خوشـههای همخـوانی  -st ,-zdدر
یک واژه میتوان یافت:
هندیونی

فارسی معیار

معنی

/pessæ/

/peste /

پسته

/dezzeʝi/

/dozdæki/

دزدکی

/dæssæ/

/dæste/

دسته

/nezzik/

/næzdik/

نزدیک

/bæssæ/

/bæste/

بسته

/towessün/

/tābestān/

تابستان

/dezzi/

/dozdi/

دزدی

/dowezzæ/

/dævāzdæh/

دوازده

/xæssæ/

/hæste/

هسته

/zemessün/

/zemestān/

زمستان

همانگونه که از شواهد فوق بر میآید ،در خوشـههای دو همخـوانی  –st,-zdهمگـونی ،در مشخصـه
[پیوسته] از نوع کامل رخ میدهد:
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نوع دیگر از همگونی همخوان با همخوان ،همگونی همخوانهای  s, šبا همخوان انسـدادی مـالزی q

در برخی موارد است .در این نوع همگونی،مشخصۀ نحوۀ تولید سایشی به انسدادی گسـترده میشـود و
همخوان انسدادی مالزی  /q/به سایشی مالزی  /x/تبدیل میشود؛ مثال:
هندیونی

فارسی معیار

معنی

/næxʃæ /

/næqʃe/

نقشه

/tæxsir/

/tæqsir/

تقصیر

/ræxs/

/ræqs/

رقص

/ næxʃ/

/næqʃ /

نقش

/ræxsesæn/

/ ræqsidæn/

رقصیدن

به نظر میرسد در مواردی که همخوان انسدادی مالزی  /q/پیش از همخوانهای سایشی  /s,ʃ/قرار
میگیرد در مشخصۀ[ پیوسته]همگونی رخ میدهد و همخوان  /q/به  /x/تبدیل میشود.
قاعدۀ تبدیل  qبه :x

 .4-2-4-2تبدیل همخوانهای انسدادی یا سایشی(لبی) به غلت /w/

تضعیف همخوانهای لبی غیر خیشومی و تبدیل آنها به غلت  /w/در بسیاری از گویشهای ایرانی از
جمله گویش هندیونی دیده میشود:
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هندیونی

فارسی معیار

معنی

/sowz /

/sæbz /

سبز

/low /

/ læb /

لب

/kowg /

/kæbk /

کبک

/ʔowgüʃt /

/ʔābgüʃt /

آبگوشت

/ʔowsār /

/ ʔæfsār/

افسار

/ʔowlæ/

/ʔābele/

آبله

/ʔāsʝow/

/ʔāsʝāb/

آسیاب

/nowgæ/

/nāvdān/

ناودان

/golow/

/golāb/

گالب

/ʔæftow/

/ʔāftāb/

آفتاب

/ʃow/

/ʃæb/

شب

همخوانهای لبی غیر خیشومی /b,f,v/در آغاز و پایان هجـا تضـعیف شـده و بـه غلـت  /w/تبـدیل
میشوند.
قاعدۀ تضعیف همخوانهای لبی غیر خیشومی در آغاز هجا در گویش هندیونی به صورت زیر نمـایش
داده میشود:
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در گویش هندیونی ،قاعدۀ تضعیف همخوانهای لبی غیرخیشومی در پایان هجا به صورت زیر است:

این قواعد نشان میدهند که همخوانهای لبی غیر خیشومی به ترتیب در آغـاز و پایـان هجـا بـه غلـت
 /w/تبدیل میشوند .تبـدیل همخوانهـای  /f,v,b/بـه  /w/بـر واکـۀ هسـتۀ هجـا تـأثیر گذاشـته و
مشخصۀ پسین از غلت  /w/به واکۀ هسته گسترده میشود و آن را به واکهای پسین تبدیل میکنـد؛ بـه
عبارت دیگر ،نوعی همگونی بین غلت  /w/و واکۀ قبلی صورت میگیرد .بـهعـالوه واکـههای  /ā/و
 /æ/قبل از غلت  /w/نیز از مشخصۀ [+افتاده] به واکه میانی  /o/ارتقا مییابند:

  106فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،سال  ،5شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ،23بهار 1398

 .5نتیجه گیری
پژوهش حاضر جهت بررسـی فراینـدهای واجـی تضـعیف موجـود در گـویش هنـدیونی در چـارچوب
واجشناسی زایشی انجام شده و در پی پاسخگویی به پرسشهای ذیل بود:
.1فرایندهای تضعیف در چه جایگاهی از هجا واقع میشوند؟
.2بسامد و فراوانی کدام یک از فرایندهای واجی تضعیف در گویش هندیونی بیشتر است؟
نتایج حاصل از بررسی دادهها حاکی از آن است که فرایندهای تضعیف در گـویش هنـدیونی بـه ترتیـب
بسامد ،شامل همگونی ،مرکزی شدگی و حذفاند .دامنۀ عملکرد فرایند تضعیف در پایان هجا است.
همگونی موجود در گویش هندیونی ،اغلب از نوع همگونی همخـوان بـا همخـوان بـوده و همگـونی در
شیوۀ تولید به همگونی کامل منجر میشود .واکۀ  /æ/که در زبان فارسی معیار وجـود دارد ،در گـویش
هندیونی ،در پایان هجا به  /ə/تبدیل میشود .در گویش هندیونی ،همخوانهای  h, v, t, dدر انتهـای
هجا یا واژه حذف میشوند.
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