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هلللذا الكتلللاب ليس عن أنملللاط التصلللميم في  JavaScriptول عن اتبلللاع نملللوذج البرمجلللة كائنيلللة
التوجلله في لغللة  ،JavaScriptوليس مكتو ًبللا للتعريللف بللالميزات الرائعللة للغللة  JavaScriptأو لتوضلليح
عيوبهللا ،ول يفللترَض أن يكللون مرجعً ل ا شل ً
َ
موج ًهل ا للشللخاص حللديثي العهللد بالبرمجللة أو
لامل ،وليس
معين؛
لوات لنجللاز أمل ٍلر
أولئللك الللذين ل يعرفللون شللي ًئا عن  ،JavaScriptوهللذا ليس كتا ًبللا يحتللوي خأطل ٍ
ّ
فجميع أنواع الكتب السابقة متوافرة من قبل.
لرة دقيق ل ل ً
غرض ل للي من كتاب ل للة ه ل للذا الكت ل للاب ه ل للو إعط ل للاء الق ل للارئ نظ ل ل ً
لة عن  JavaScriptمن خألل
استكشللللللاف الكائنللللللات في  JavaScriptوتوضلللللليح الفروقللللللات الدقيقللللللة فيهللللللا مثللللللل القيم المعقللللللدة
)values

 (complexوالقيم الوليلللللللللللللللللة )values

 ،(primitiveوالمجلللللللللللللللللال ) ،(scopeوالوراثة

) ،(inheritanceوالكائن الرئيسي )… (head objectإلخ .كان غرضي من هذا الكتاب أن يكون قصيرًا
ويحتللوي على خألصللةٍ مفهومللةٍ للصللدار الثللالث من مواصللفة  ،ECMA-262وسل ِ
لأركز فيلله على طبيعللة
الكائنات في .JavaScript
ُ
َ
َ
قبل تحت عباءة المكتبللات )مثللل ،jQuery
استخدمت  JavaScriptمن
كنت مصممً ا أو مطورًا
إذا
ِ
ِ
مطو ٍر يعتم ُد على مكتبة من
يحولك محتوى هذا الكتاب من
أو  Prototypeأو … YUIإلخ (.فأرجو أن
ِ
مطور .«JavaScript
مكتبات  JavaScriptإلى »

كتبت هذا الكتاب؟
 .1لماذا
ُ

ً
بداية أن أعترف َ
كتبت هذا الكتللاب لنفسللي ،كي ِ
ُ
أدون فيلله معلومللاتي ول أعتمللد تمامًل ا
أنني
علي
ّ

ً
إضافة إلى السباب التية:
على ذاكرتي.
•

سهل المكتبات من حدوث متلزمللة »الصللندوق السللود« الللتي قللد تكللون مفيل ً
ُت ِ
لدة في بعض
ً
ست َ
كارثية معظم الوقت! ُ
نفذ المور بسرعة وكفللاءة لكنللك ل تملللك أدنى فكللرة
الحيان لكن
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لخص يخط ل ُ
لط لس للتخدام مكتب للةٍ من
أي ش ل ٍ
عن كيفي للة فع للل ذل للك أو لم للاذا .الحقيق للة هي َ
أن َ
لل عنل للدما يبل للني تطل للبيق ويب )أو عنل للدما يُ ن ِ
ش ل لئ نمل للوذج
مكتبل للات  JavaScriptأو إطل ل ٍ
لار عمل ل ٍ
تسجيل بسيط( يجب أن ينظر إلى ما وراء الستار ويفهم كيفيللة عمللل محل ِرك وأسللاس تلللك
لب للللذين يريللدون أن يزيحللوا السللتار تمامً ل ا ويكتبللوا الشلليفرات
المكتبللة .هللذا الكتللاب مناسل ٌ
باستخدام  JavaScriptنفسها.
•

تل ِ
دليل ومرجعًل ا كل ً
ً
أن مللا ينقصلله هللو
لوفر Mozilla
لامل مُ حل َد ًثا لنسللخة JavaScript 1.5؛ أعتقللد َ
لوب من وجهللةِ نظل ٍلر واحللدةٍ يسللاعد في فهم المرجللع المتللوفر .أرجللو أن
مسللتن ٌد مفهللومٌ ومكتل ٌ
المفصل للة في ال للدليل ال للذي ت للوفره
ّ
يك للون ه للذا الكت للاب مَل ل دخأِ ًل للمعلوم للات والمف للاهيم غ للير
.Mozilla

•

نسخة  1.5من  JavaScriptستتواجد لفترة طويلللة ،لكننللا نتقللدم تجللاه إضللافات جديللدة في
أردت أن ِ
ُ
أوثق
اللغلللللة في الصلللللدارات التاليلللللة )مثلللللل الصلللللدار السلللللادس من  ،(ECMAللللللذا
المفاهيم الساسية في  JavaScriptالتي من غللير المحتمللل أن تتغللير ،وسل ِ
ُ
لتطعت
لأنوه مللا اسل
إلى الخأتلفات.

•

ٌ
مليئة بأمثلةٍ نظريللةٍ عن الشلليفرات
الكتب التقنية المتقدمة التي تتحدث عن لغات البرمجة
ِ
أفضل وضع شللرح قصللير الللذي يوصللل القللارئ إلى فهم الفكللرة
حشو كثير .أنا
وتحتوي على
ٍ
متبوعًل ل ا بمث للال عملي حقيقي ال للذي يمكن تش للغيله مباش ل ً
لرةَ .
ات َب ُ
منهج ا
ًل ل
عت في ه للذا الكت للاب
ٍ
ٍ

ِ
لدر
يجزئ المواضيع المعقدة إلى مفاهيم أصغر وأقل تعقي ًدا وأسهل اسللتيعابًا ُتشلرَح بأقللل قل ٍ
ً
ومدعومة بأمثلةٍ تفصيلية.
ممكن من الكلمات
ٍ
•

ثخن أغلبيللللة كتب  JavaScriptالللللتي تسللللتحق القللللراءة أكللللثر من  10سللللم وأغلبهللللا مراجللللع
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ُ
لاب يضللمّ المللور المهمللة دون
تفصلليلية لهللا مكانتهللا واسللتخداماتها؛ لكنللني
أردت إنشللاء كتل ٍ
الستفاضة كثيرًا.

 .2من يجب عليه قراءة هذا الكتاب
موجه إلى نوعين من الشخاص .أول نللوع هللو المبتللدئ الملم بالساسلليات أو مطل ِ
ٌ
لور
هذا الكتاب
 JavaScriptمتوسللط القللدرات الللذي يريللد أن يقللوي معرفتلله باللغللة بفهملله لكائنللات  JavaScriptفهمًلل ا
ً
عميقللا .النللوع الثللاني هللو الخبللير في اسللتخدام مكتبللات  JavaScriptالللذي أصللبح جللاه ًزا للنظللر إلى مللا
وراء الستار .هذا الكتاب ليس مناسل ًبا للوافللدين الجللدد على البرمجللة أو على مكتبللات  JavaScriptأو
لِمَ ن أراد التعرّف على .JavaScript

 .3لماذا إصدار (ECMA-262 v3) JavaScript 1.5؟

ِ
سللللأركز في هللللذا الكتللللاب على إصللللدار  1.5من ) JavaScriptالللللذي يكللللافئ  ECMA-262الصللللدار

ً
تطبيقللا في المتصللفحات إلى حللد الن .سل ُليح َدث الصللدار
لن هللذا الصللدار هللو أكللثر إصللدار
الثللالث( َ
القل ل للادم من الكتللللللاب لكي يحتل ل للوي على التحللللللديثات والضل ل للافات الموجللللللودة في آخأللللللر إصل ل للدار من
.ECMA-262

 .4لماذا لم أشرح كائنات )( Dateو )( Errorو )(RegEx؟

تفصيليا للغة  ،JavaScriptوإنمللا سل ُلي ِ
ً
ُ
ركز على الكائنللات
سابقا ،هذا الكتاب ليس مرجعً ا
ذكرت
كما
ً

ُ
لللللللللللللللررت ّأل أشلللللللللللللللرح الكائنلللللللللللللللات )(Date
اللللللللللللللللتي ستسلللللللللللللللاعدك على فهم  .JavaScriptللللللللللللللللذا ق
لن ّ
تعلم تفاصيل هذه الكائنللات لن يزيللد
و )( Errorو )() RegExعلى الرغم من فائدتها الكبيرة( َ
أو ينقص من فهمك للكائنات في  .JavaScriptأرجو أن ُتط ِبق ما ستتعلمه في هذا الكتاب على جميع
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 .5تنسيق الكتاب
قبل أن تبدأ ،من المهم أن تفهم طريقة تنسيق الكتاب ،رجاءً ل تتخطى هذا القسم لنلله يحتللوي
ِك لهذا الكتاب.
معلومات مهمةٍ ستساعدك أثناء قراءت َ
ٍ
على

ٌ
ٌ
وكلمات أقل
شيفرات أكثر
أ.
تفح ص الشيفرات بدقة .يجب أن تنظر إلى الشرح كأمر ثانوي ملحل ٌ
ّ
لق بالشلليفرة .شخصل ًليا
رجاء
ً
أن الشلليفرة تسللاوي ألللف كلمللة .ل تقلللق إن زاد الشللرح حيرتللك في البدايللة ،إذ عليللك أن تتفحص
أرى َ
الشلليفرة وأن تقللرأ التعليقللات مل ً
لرة أخأللرى وتك ل ِرر هللذه العمليللة إلى أن يصللبح المفهللوم أو الفكللرة الللذي
ً
واضللحا .أرجللو أن تصللل إلى مرحلللةٍ من الخللبرة لكيل تحتللاج إل إلى شلليفرةٍ موثقللةٍ
أحللاول شللرحه
ً
توثيقا جي ًدا لكي تستوعب أحد المفاهيم البرمجية.

ب .الكثير من الشيفرات والتكرار
ربمللا ستتضللايق مللني لتكللرار نفس المللور والستفاضللة في المثلللة .ربمللا أسللتحق ذلللك ،لكنللني
ً
ِ
ً
ً
دقيقلللللا ومستفي ً
مغلوطلللللة عن القلللللراء
اعتبلللللارات
ٍ
بلللللدل من أن أضلللللع
ضلللللا ومكللللل ِررًا،
أفضلللللل أن أكلللللون
ً
أن كل الملللرين مملللل ،وذللللك يعتملللد على
ومعلوملللاتهم ،واللللتي يقلللع فيهلللا المؤلفلللون
علللادة .قلللد تلللرى َ
موضوع ما بالتفصيل.
أن ذلك سيفيد الذين يحاولون تعلم
معرفتك بالموضوع ،لكن ل تغفل َ
ٍ

ت .التنسيق واللوان
سأسلللللتخدمُ الخلللللط العلللللريض في شللللليفرات ) JavaScriptكملللللا في المثلللللال التي( للشلللللارة إلى
ً
مباشرة بللالمفهوم الللذي نشللرحه ،وسأسللتعمل اللللون الفضللي
الشيفرات والسطر البرمجية التي تتعلق

18

تعلم JavaScript

تمهيد

الفاتح للشارة إلى التعليقات:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ٌ عن الشيفرة لتوضيحها //
هذا تعليق
;'var foo = 'calling out this part of the code
></script></body></html
بالضل للافة إلى تنسل لليق الشل لليفرات ،سأضل لليف في متن النص بعض شل لليفرات  ،JavaScriptوتلل للك
الشيفرات ُ
تميز بينها وبين النص العادي ،مثال:
بلون
عرض ثابت
ٍ
بخط ذي
ٍ
نسق
ست َ
فضي غامق لكي ّ
ٍ
ٍ
لائن
»ليكن لللدينا كللائن  codyالللذي أنشللأناه من الدالللة البانيللة )( Objectالللذي ل يختلللف عن كل ٍ
لسلس لللةٍ نص لليةٍ أنش للأناه باس للتخدام الدال للة البانية )( Stringعلى س للبيل المث للال .تفحص الش لليفرة
التية لتفهم ما أقصده )مثال حي(«:

ث .التجربة الحية للمثلة
أغلبيللة أمثلللة هللذا الكتللاب مرتبطللة بصللفحة خأاصللة بهللا في ) jsFiddleحيث أضللع قبللل الشلليفرة
رابط ا إليه للا بعن للوان »مث للال حي«( ،حيث يمكن للك تع للديل وتنفي للذ الش لليفرة مباش ل ً
لرة؛ أمثل للة jsFiddle
ًلل
تستخدم إضافة  Firebug lite-devلذا ستعمل دالة عرض الناتج )أقصد  (console.logفي معظم

أن عليك أن تتعرف على الغرض من الدالة console.log
المتصفحات الحديثة دون مشاكل .أرى َ
وكيفية استخدامها قبل قراءة هذا الكتاب.
هناللللك حلللالت يُ سلللبِب فيهلللا موقلللع  jsFiddleبعض التعقيلللدات ملللع شللليفرة  ،JavaScriptفعنلللدها
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ُ
حاولت أن أتفادى العتماد على المتصفح عبر استخدامي لضافة Firebug lite-
سأستخدم .JS Bin
 devلكن في بعض الحيللللللان يجب العتمللللللاد على المتصللللللفح في إظهللللللار المخرجللللللات ،إن لم يملللللللك
متصفح حديث.
متصفحك  consoleفأنصحك بترقيته إلى
ٍ
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 .1إنشاء الكائنات

ٌ
لائن أو يسل ُ
للك
أن كللل شل ٍ
الكائنللات هي ُ
اللبنللة الساسللية في  :JavaScriptإذ َ
ليء فيهللا عبللارة عن كل ٍ

فهمت الكائنللات فسللتفهم  .JavaScriptلننظللر ً
َ
إذا إلى طريقللة إنشللاء الكائنللات في
سلللوك كللائن؛ لللذا إذا
.JavaScript
الكلللللللائن ) (objectهلللللللو مجلللللللرد حاويلللللللة أو مجموعلللللللة من القيم المرتبطلللللللة بأسلللللللماء ) ُ
وتسلللللللمى
منطقيل ا ً
أول قب للل أن ننظ للر إلى أيّ للة ش لليفرات
ًل
»الخاص لليات« ] .([propertiesلنح للاول اس للتيعاب ذل للك
شخص لا كمثللال! يمكننللا أن نصللف الشللخص » «codyباسللتخدام اللغللة
ً
 .JavaScriptمللا رأيللك أن نأخأللذ
جدول كالتي:
العربية في
ٍ
cody
الخاصية

قيمة الخاصية

على قيد الحياة )(living

true

العمر )(age

33

الجنس )(gender

ذكر )(male

لوان لمجموعللةٍ من »الخاصلليات« و»القيم الموافقللة
الكلمللة » «codyفي الجللدول السللابق هي عنل ٌ
أن الشل للخص
لهل للا« الل للتي ُتع ل ل ِرف مل للا هل للو »  «codyتحدي ل ل ًدا .يمكنل للك أن َتع ل ل ِرف من الجل للدول السل للابق َ
» «codyعلى قيد الحياة وعمره  33سنة وهو ذكر.
لكن  JavaScriptل تستعمل الجللداول وإنمللا الكائنللات ،الللتي لن تختلللف بُنيتهللا كثلليرًا عن الجللدول
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السابق .يمكن تحويل المعلومات الموجودة في الجدول أعله إلى شيفرة  JavaScriptكللالتي )مثللال
حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء الكائن // cody

;)(var cody = new Object
ثم ملء الكائن  codyبالخاصيات //
)بفصل اسم الخاصية عن اسم الكائن بنقطة( //

;cody.living = true
;cody.age = 33
;'cody.gender = 'male
}': Object {living = true, age = 33, gender = 'maleالناتج //
;)console.log(cody
></script></body></html
لق هللذه المعلومللة في ذهنللك :الكائنللات هي مجللرد حاويللات للخاصلليات ،وكللل خأاصللية لهللا اسللم
أبل ِ

وقيم للةَ .تس للتعمِ ل  JavaScriptمفه للوم » الحاوي ل ُ
ُ
ليات فيه للا قيمٌ
لة ال للتي تض ل ُ
لماء« )أي
ذات أس ل ٍ
لم خأاص ل ٍ
لاء للتعب للير عن القيم في  .JavaScriptالك للائن  codyه للو قيم ل ٌ
لة ال للتي عَ َب ُ
رت عنه للا
»ك للائن«( كحج للر بن ل ٍ
ُ
قيم لخاصياته.
إعطاء
لكائن وإعطائِهِ اسمً ا ومن ثم
ككائن  JavaScriptبإنشائي
ٍ
ٍ
معلومات ثابتة؛ ولمّل ا ك ّنللا نتعامللل
ٍ
في هذه المرحلة ،الكائن  codyالذي نناقشه ل يحتوي إل على
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مللع لغللةٍ برمجيللة ،فمن المؤكللد َ
أننللا نطمح لن نللبرمج الكللائن  codyلكي يفعللل شللي ًئا مللا .وإل فكللل مللا
ُ
ُ
ذات بنيةٍ قريبةٍ من صيغة  .1JSONولكي يفعل الكائن  codyشي ًئا م للا،
بيانات
ٍ
قاعدة
نملكه هو مجرد
فيجب إضافة دالة ) (methodإليلله ،وتلللك الدالللة تقللوم بوظيفللة مللا .ولكي نكللون دقيقين ،الللدوال في
ٌ
خأاصيات تحتوي على كائن )( Functionالذي يكون الهدف منه هو إجراء عمليةٍ
 JavaScriptهي
على الكائن الذي يحتوي على الدالة.
ُ
أردت تحديث جدول  codyبإضافة دالة  ،getGenderفسيبدو الجدول بالعربية كالتي:
إذا
cody
الخاصية

قيمة الخاصية

على قيد الحياة )(living

true

العمر )(age

33

الجنس )(gender

ذكر )(male

getGender

إعادة قيمة الجنس

باسل للتخدام  ،JavaScriptسل للتبدو دالل للة  getGenderالموجل للودة في الجل للدول المُ ح ل ل َدث كل للالتي
)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
1

نصية ُتسللتعمَ ل لتناقللل البيانللات ،وهي سل ُ
ٌ
ٌ
لهلة
صيغة
اخأتصار للعبارة » «JavaScript Object Notationوهي
القراءة والكتابة ،تدعم تخزين مجموعة من الزواج »السم/القيمة« أو قائمة من القيم المرتبة.
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;)(var cody = new Object
;cody.living = true
;cody.age = 33
;'cody.gender = 'male
;};cody.getGender = function(){return cody.gender
': 'maleالناتج console.log(cody.getGender()); //
></script></body></html
ُتسللتعمَ ل الدالللة – getGenderالللتي هي خأاصل ٌ
لية للكللائن  –codyلعللادة ) (returnقيمللة من قيم
إح للدى خأاص لليات الك للائن ،ال للتي هي القيم للة » «maleالمُ َ
خزن للة في الخاص للية  .genderم للا علي للك أن
تفهمه َ
أنه دون وجود دوال ،فالكائن ل يفعل شي ًئا سوى تخزين الخاصيات الثابتة.
ً
أيضا ككللائن من النللوع )( ،Objectلقللد أنشللأنا كللائن
الكائن  codyالذي ناقشناه إلى الن يُ عرَف
 codyباسللتخدام كللائن فللارغ الللذي وفرتلله لنللا الدالللة البانيللة ) .Object()(( constructor function
لوالب لتوليللد كائنللات َسل َب َق تعريفهللا؛ وفي حالللة كللائن  codyاسللتخدمنا
ٌ
أن الدوال البانيللة هي قل
تخيل َ
الدالللة البانيللة )( Objectلنشللاء كللائن فللارغ الللذي أسل ُ
مبنيل ا من
لميته  ،codyولمّ ل ا كللان  codyكائ ًنللا
ً
لائن من الن للوع )( .Objectم للا علي للك
أن  codyهللو ك ل ٌ
الدال للة الباني للة )( ،Objectفيمكنن للا أن نق للول َ
أن
فهم لله –بغض النظ للر عن طريق للة إنش للاء كائن للات بس لليطة من الن للوع )( Objectمث للل  –codyه للو َ
غالبيللللة القيم الموجل للودة في  JavaScriptهي كائنل للات )القيم الوليللللة مثل للل " "fooو  5و  trueهي
ً
لحقا(.
استثناء لهذه القاعدة ،لكن توجد كائنات مكافئة لها ،وسنتحدث في أمرها
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ليكن لدينا كائن  codyالذي أنشللأناه من الدالللة البانيللة )( Objectالللذي ل يختلللف –على سللبيل
كلللائن لسلسللللةٍ نصللليةٍ أنشلللأناه باسلللتخدام الداللللة البانية )( .Stringتفحص الشللليفرة
المثلللال– عن
ٍ
التية لتفهم ما أقصده )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء كائن من نوع )(// Object

;)(var myObject = new Object
;'myObject['0'] = 'f
;'myObject['1'] = 'o
;'myObject['2'] = 'o
}": Object { 0="f", 1="o", 2="oالناتج //
;)console.log(myObject
إنشاء كائن من نوع )(// String

;)'var myString = new String('foo
}": foo { 0="f", 1="o", 2="oالناتج console.log(myString); //
></script></body></html
ليات
كما يبدو ،الكائنللان  myObjectو  myStringهمللا… كائنللان! يمكن أن يملللك كلهمللا خأاصل ٍ
ليات ،وتم إنشللاؤهما من دالللةٍ بانيللة .المتغللير  myStringالللذي يحتللوي على
أو يللرث ) (inheritخأاصل ٍ
ً
بسيطا ج ًدا ،لكنه يملك بنية كللائن وراء السللتار .إذا تفحصللت كل
قيمة السلسلة النصية » «fooيبدو
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الكائنين اللذان ُ
أن ِ
شل ئا فسللتلحظ أنهللا متمللاثلن بللالمحتوى لكنهمللا مختلفللان بللالنوع .أهم مللا في المللر
أن  JavaScriptتستخدم الكائنات للتعبير عن القيم.
هو أن تلحظ َ
لن السلسل
ربما تجد من الغريب أن ترى القيمة » «fooعلى شكل كائن َ

النصية ُتم َثل في  JavaScriptعلى َ
مثل = var myString
ً:
أنها قيم أولية )
ُ
أي
;'.('foo
استخدمت هنا كائن لنشاء سلسلة نصية للفت انتباهك إلى َ
أن َ

ملحاظة

ً
عادة بها على أنها
شيء يمكن أن يكون كائنًا ،بما في ذلك القيم التي ل تفكر
ٍ

كائنات )أقصد السلسل النصية ،والعداد ،والقيم المنطقية ] .([booleanوأظن
ً
شيء في
ٍ
أن كل
أن هذا سيساعدك في فهم لماذا البعض يقول َ
أيضا َ
 JavaScriptهو كائن.

تحتوي لغة  JavaScriptعلى الدوال البانيللة )( Stringو )( Objectفي أسللاس اللغللة لجعللل

عمليللة إنشللاء كللائن )( Stringأو )(Object

ً
بسلليطة .لكنللك –كمطل ِ
لور يسللتعمل لغللة –JavaScript

أيضلا إنشللاء دوال بانيللة تماثلهللا بللالقوةَ .
ً
وضل ُ
حت ذلللك في المثللال التي بتعريللف دالللة بانيللة
تسللتطيع
خأاصة باسم )( ،Personلذا سأتمكن من إنشاء »أشخاص« باستخدامها )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ًا //
تعريف دالة بانية باسم  Personلستعمالها لحاق
لنشاء كائنات )(// Person

{ )var Person = function(living, age, gender
;this.living = living
;this.age = age
;this.gender = gender
27
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;};this.getGender = function() {return this.gender
;}
إنشاء نسخة لكائن من الدالة البانية // Person
وتخزينها في المتغير // cody

;)'var cody = new Person(true, 33, 'male
;)console.log(cody
*/
َفة في أساس لغة
ُعر
الدالة البانية )( Stringفي السفل -الم
َ الدالة البانية
 -Javascriptلها نفس طريقة الستخدام .ولنأ
لكائن السلسلة النصية من أساس لغة  ،JavaScriptفكل ما علينا
فعله للحصول على نسخة من الكائن لسلسلة نصية ما هو تهيئة
الكائن .لكن طريقة الستخدام هي نفسها سواً
ء استخدمنا الدوال
البانية من أساس اللغة مثل )( Stringأو استعملنا الدوال

البانية التي عرفناها بأنفسنا مثل )(Person
*/
إنشاء نسخة من النوع  Stringوتخزينها في المتغير // myString

;)'var myString = new String('foo
;)console.log(myString
></script></body></html
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يمكن للدالللة البانيللة )( Personالللتي عرفناهللا بأنفسللها أن ُت ِ
لات لشللخاص ،كمللا تتمكن
نشلئ كائنل ٍ

الدالللة البانيللة )(String

لل نصلليةٍ .الدالللة البانيللة )( Personليسللت أقل ّ
لات لسلسل َ
لل
من إنشللاء كائنل ٍ

ً
ً
مرونة من الدالة البانية )( Stringأو غيرهللا من الللدوال البانيللة الموجللودة في أسللاس لغللة
قدرة أو
.JavaScript
تل َ
نشلئ الكللائن ) codyالللذي ناقشللناه سل ً
لذكر كيللف ُأ ِ
لابقا( من الدالللة البانيللة )( .Objectمن المهم
أن الدالللة البانيللة )( Objectوالدالللة البانيللة الجديللدة )() Personالظللاهرة في الشلليفرة
ملحظللة َ
أعله( تنتجان نفس النتائج تمامً ا .فكلتاهمللا تنتجللان كائ ًنللا للله نفس الخاصلليات ونفس الللدوال .امعن
أن للكللائنين  codyAو  codyBنفس القيم ،حللتى لللو
النظللر في قسللمَ ي المثللال التي ،اللللذان يظهللران َ
أنشأناهما بطرائق مختلفة )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء كائن  codyAباستخدام الدالة البانية )(// Object

;)(var codyA = new Object
;codyA.living = true
;codyA.age = 33
;'codyA.gender = 'male
;};codyA.getGender = function() {return codyA.gender
}… : Object {living=true, age=33, gender="male",الناتج //
;)console.log(codyA
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*/
ً
بدل من استخدام الدالة البانية
سننشئ نفس كائن  codyهنا ،لكن
ً
أول الدالة البانية )(Person
ِف
)( Objectلنشاء  ،codyفسنعر
َ
التي ستمكننا من إنشاء الكائن ) codyوأي كائن آخر نريده(؛
ًا عبر استدعائها باستخدام الكلمة المحجوزة
ُنشِئ كائن
ومن ثم سن

new
*/
{ )var Person = function(living, age, gender
;this.living = living
;this.age = age
;this.gender = gender
;};this.getGender = function() {return this.gender
;}
;)'var codyB = new Person(true, 33, 'male
}… : Object {living=true, age=33, gender="male",الناتج //
;)console.log(codyB
></script></body></html
ُ
لي بين  codyAو  codyBل يكمن في الك للائن نفس لله ،وإنم للا في ال للدوال الباني للة
الخأتلف الرئيس ل ُ

المستخدمة لنشاء الكائناتُ .أ ِ
نشئ الكللائن  codyAباسللتخدام الدالللة البانيللة )( .Objectأمللا الدالللة
ً
ْ
مرة أخأرى لتعريف كائنات جديللدة
فأنشأت الكائن  codyBلكن يمكن استخدامها
البانية )(Person
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ً
أيضلا إلى ضللبط وراثللة
من النوع )( .Personسيؤدي إنشللاء دوال بانيللة خأاصللة بللك لنشللاء كائنللات
تستعمل سلسلللة  (prototypal inheritance) prototypeلنسللخ الكللائن )() Personل تقلللق ،س ُن ِ
فصلل
ً
لحقا(.
ذلك
سلليؤدي كل الحلين السللابقين إلى إنشللاء نفس الكللائن المعقللد؛ الطريقتللان السللابقتان همللا أشللهر
الطرائق المستعملة لبناء الكائنات.
لغة  JavaScriptهي ٌ
ً
محملة ببعض الدوال البانية في أسللاس اللغللة والمسللتعملة لنشللاء
لغة تأتي
مثل العللداد ،أو السلسللل النصللية ،أو الللدوال ،أو
ً:
نوع مُ ح َددٍ من القيم )
كائنات معقدة التي ُتعبِر عن
ٍ
الكائنل للات ،أو المصل للفوفات …إلخ(.؛ بالضل للافة إلى »المل للواد الخل للام« )كائنل للات )( (Functionالل للتي
مثل )( (Personوالنتيجللة النهائيللة –بغض النظللر
ً:
يمكننا استعمالها لنشللاء دوال بانيللة خأاصللة بنللا )
عن النمط المستعمل لنشاء الكائن– هي إنشاء كائن معقد.
سل ُلت ِ
رك ز بقيللة الكتللاب على فهم طريقللة إنشللاء الكائنللات والقيم الوليللة المكافئللة لهللا ،وطبيعتهللا،
واستخدامها.

نسخا من الكائن
وتعيد
ً
 .2الدوال البانية في  JavaScriptتبني ُ
دور الدال للة الباني للة ه للو إنش للاء ع ل ِ
معين .بمفهومه للا
ليات وس لللوك
لدة كائن للات ال للتي تتش للارك بخاص ل ٍ
ّ
بس ل ط ،الدالللة البانيللة تشللبه قللالب تقطيللع الكعكللات لنشللاء كائنللات لهللا خأصللائص افتراضللية ودوال
المُ َ
تابعة لها.
لة عاديل ٌ
لة مللا هي إل دالل ٌ
لة البانيل ُ
قلت » الدالل ُ
لائل »أصل َ
َ
لبت ،لكن تلللك الدالللة
لة«  ،فسللأرد عليللك قل ً:
إذا
ُ
مثل )'String('foo
ً:
ستسللتدعى باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة ) «new

 ،(newوعنللدما يحللدث

لة خأاصل ً
خأاصلا ،وسل ُلتعامِ ل  JavaScriptتلللك الدالللة معاملل ً
لة بضللبط قيمللة
ً
ذلك ،فستأخأذ تلك الدالة دورًا
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سي َ
نشأ .وبالضللافة إلى السلللوك الخللاص
الكلمة المحجوزة  thisلتلك الدالة إلى الكائن الجديد الذي ُ
لائن المُ نش للأَ ح للدي ًثا )أي  (thisافتراض ل ًليا ب ل ً
الس للابق ،س للتعيد ه للذه الدال ل ُ
لدل من القيم للة .false
لة الك ل َ
ٌ
ٌ
سيعت َبر َ
تابعة للدالة البانية التي أنشأته.
نسخة
أنه
والكائن الجديد المُ عاد من الدالة ُ
خأللذ الدالللة البانيللة )( Personكمثللال مل ً
لرة أخأللرى ،لكن هللذه المللرة اقللرأ التعليقللات في الشلليفرة
التية بتمعّ ن ،لنها ُ
بين لك تأثير الكلمة المحجوزة ) newمثال حي(:
ست ّ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
*/
بت لغرض استخدامها مع
ُت
الدالة  Personهي دالة بانية ،وك
َِ

الكلمة المحجوزة new
*/
{ )var Person = function Person(living, age, gender
ُنشَأ //
الكلمة المحجوزة  thisهي الكائن الجديد الذي سي
)أي ;)(// (this = new Object

;this.living = living
;this.age = age
;this.gender = gender
;};this.getGender = function() {return this.gender
ُستدعى هذه الدالة بالكلمة المحجوزة // new
عندما ت
ً
بدل من // false
ُعاد قيمة this
فست

;}

32

الفصل الول :الكائنات في JavaScript

تعلم JavaScript

إنشاء نسخة من الكائن  Personباسم // cody

;)'var cody = new Person(true, 33, 'male
 codyهو كائن وهو نسخة من )(// Person

: objectالناتج console.log(typeof cody); //
الناتج هو الخاصيات الداخلية وقيمها التابعة للكائن //
;)console.log(cody
الناتج هو إظهار بُنية الدالة البانية //
;)console.log(cody.constructor
></script></body></html
بانية مُ ع ِر ً
ً
ً
فة من قِ بل المستخدم )أي )( (Personلنشللاء الكللائن
دالة
الشيفرة السابقة تستعمل

 .codyوه للذا ل يختل للف عن اس للتعمال الدال للة الباني للة )( Arrayلنش للاء ك للائن من الن للوع )(Array
مثل )(Array
ً:
)

:(new

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء نسخة من الكائن  Arrayباسم // myArray

;)(var myArray = new Array
ٌ
ٌ منشأ من الدالة البانية )(// Array
المتغير  myArrayهو كائن
الناتج هو  !objectل تستعجب ،المصفوفات هي كائنات //

;)console.log(typeof myArray

33

تعلم JavaScript

الفصل الول :الكائنات في JavaScript

] [ :الناتج console.log(myArray); //
)(: Arrayالناتج console.log(myArray.constructor); //
></script></body></html
أغلبيلللللة القيم في ) JavaScriptملللللا علللللدا القيم الوليلللللة( تتضلللللمن إنشلللللاء كلللللائن )أو ملللللا يسلللللمى
 (instantiationمن الدالة البانية .يسمى الكائن المُ عللاد من الدالللة البانيللة »بالنسللخة« ) .(instanceخأللذ
وقت للك للت للأقلم م للع ه للذه اللف للاظ والص للطلحات ،وك للذلك طريق للة اس للتخدام ال للدوال الباني للة لنش للاء
الكائنات.

 .3الدوال البانية للكائنات الموجودة في أساس لغة JavaScript
تحتللوي لغللة  JavaScriptعلى تسللع دوال بانيللة للكائنللات موجللودة في أسللاس اللغللة )أو مُ ضللمَ نة
فيهللا(ُ .تسللتعمَ ل هللذه الكائنللات من قِ بللل  JavaScriptلبنللاء اللغللة ،ومصللطلح »البنللاء« أقصللد فيلله تلللك
وأيضلا لتوفللير عل ِ
ً
لدة ملليزات
الكائنات التي ُتستخدم للتعبير عن قيم الكائنات في شلليفرة ،JavaScript
لإن الللدوال البانيللة للكائنللات الموجللودة في أسللاس لغللة  JavaScriptهي
من ملليزات اللغللة .وبالتللالي فل َ
دوال متعللددة الجللوانب في َ
ٌ
ً
أيض لا اسللتعمالها للمسللاعدة في
أنهللا تسللتطيع إنشللاء كائنللات ولكن يمكن
نشلل ٌ
كائنات مُ َ
ٌ
أة من
إجراء الكثير من المور التي تفعلها لغات البرمجة .على سبيل المثال ،الدوال هي
ً
أيضا في إنشاء كائنات أخأرى عنللدما ُتسللتدعى
الدالة البانية )( ،Functionلكنها يمكن أن ُتستعمَ ل
كدالة بانية باستخدام الكلمة المحجوزة .new
هذه قائمة بتسع دوال بانية للكائنات التي تأتي مُ ضمَ ً
نة مع لغة :JavaScript
34

الفصل الول :الكائنات في JavaScript

•

)(Number

•

)(String

•

)(Boolean

•

)(Object

•

)(Array

•

)(Function

•

)(Date

•

)(RegExp

•

)(Error
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لغة  JavaScriptمبنية )تقري ًبللا( على الكائنللات التسللعة السللابقة )بالضللافة إلى القيم الوليللة الللتي
هي السلسل للل النصل للية والعل للداد والقيم المنطقيل للة ]  .([booleanفهم تلل للك الكائنل للات بالتفصل لليل هل للو
المفتاح للستفادة من القللدرة البرمجيللة السللتثنائية للغللة  JavaScriptوسلليبرز لللك مللدى مرونللة اللغللة
وكفاءتها.
كائن »ساكن« )ً ، (static
 الكائن  Mathهو كائن غريب بعض الشيء ،إذ َبدل
أنه
ٌ
ً
ً
بانية ،وهذا يعني َأنك ل تستطيع أن تكتب = var x
دالة
من كونه

)(Math
ملحاظات

 ،newلكنك تستطيع استخدامه كما لو َ
مثل
ً:
هيئ من قبل )
أنه مُ ّ

 .(Math.PIوفي الواقع Math ،هو مجال أسماء )(object namespace

ٌ
مضبوط من لغة  JavaScriptلتضمين الدوال التي ُتعنى بالرياضيات.

 -الكائنات المُ ضمَ نة بلغة  JavaScriptيُ شار إليها في بعض الحيان »بالكائنات

متاحة للستخدام ومضمّ ٌ
ٌ
ٌ
نة في أساس
كائنات
العامة« ) (global objectsلنها
لغة  .JavaScriptلكن ل يختلط عليك هذا المصطلح بمصطلح »الكائن الرئيسي
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العام« ) (head global objectالذي هو الكائن الموجود في أعلى مستوى في
مثل الكائن  windowالموجود في جميع
سلسلة المجال ):ً ، (scope chain
ً
لحقا.
متصفحات الويب .سنتحدث عن هذا المر بالتفصيل

 الدوال البانية )( Numberو )( Stringو )( Booleanل تبني الكائناتِ
ً
ً
أولية للسلسل النصية والعداد والقيم
أيضا قيمً ا
توفر
فحسب ،وإنما

َ
استدعيت
المنطقية؛ وذلك اعتما ًدا على طريقة استدعاء الدالة البانية .فلو

ً
عب َ
رقم
رت ببساطة عن
فسيعاد
مباشرة،
تلك الدوال البانية
ٍ
ٌ
ُ
كائن معقد؛ أما لو ّ
أو سلسلةٍ نصيةٍ أو قيمةٍ منطقيةٍ في الشيفرة )القيم الولية مثل  5و ""foo

أولية ً
ً
ً
ُ
كائن معقد.
بدل من
قيمة
فستعيد الدالة البانية
و (true
ٍ

 .4الدوال البانية للكائنات التي ُي ِ
نشئها المستخدم

كم للا رأيت س ل ً
لابقا عن للد إنش للائنا لدال للة )( ،Personمن المس للموح في  JavaScriptإنش للاء ال للدوال

البانية الخاصة بنا ،التي يمكننا استخدامها لنشاء أكثر من نسخة من الكائن.
ً
ً
ً
شبيهة بدالة )( Personالسابقة )مثال حي(:
بانية
دالة
سأريك في المثال التي

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )var Person = function(living, age, gender
;this.living = living
;this.age = age
;this.gender = gender
{ )(this.getGender = function
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;return this.gender
;}
;}
;)'var cody = new Person(true, 33, 'male
}… : Object {living=true, age=33, gender="male",الناتج //
;)console.log(cody
;)'var lisa = new Person(true, 34, 'female
}… : Object {living=true, age=34, gender="female",الناتج //
;)console.log(lisa
></script></body></html
كمللا تلحللظ ،بتمريللر معللاملت ) (parametersفريللدة عنللد اسللتدعاء الدالللة البانيللة )(،Person
فستتمكن بسهولة من إنشاء عدد كبير من الكائنات الفريدة التابعللة لشللخاص .يمكن أن تسللتفيد من
هللذا كثلليرًا عنللدما تحتللاج إلى إنشللاء أكللثر من ثلثللة كائنللات لهللا نفس الخاصلليات لكن بقيم مختلفللة.
ّ
ّ
لنتفكر في المر ،هذا ما تفعله  JavaScriptتمامً ا عند تعاملها مع الكائنللات المُ ضللمَ نة فيهللا؛ فالدالللة
هلم

الباني للة )( Personتتبللع نفس المب للادئ الللتي تتبعه للا الدالللة البانيللة )( ،Arrayلللذا لن تختل للف new
)' Array('foo', 'barكثلليرًا عن )'Person(true, 33, 'male

 .newإنشللاء الللدوال

البانيلللة الخاصلللة بلللك ملللا هلللو إل اتباعلللك لنفس النملللط اللللذي تسلللتخدمه  JavaScriptلللللدوال البانيلللة
للكائنات المُ ضمَ نة فيها.
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 من المستحسن عند إنشاء دوال بانية ُستستخدَم مع الكلمة المحجوزة new
مثل )(ً Person
ً
بدل من
أن نجعل الحرف الول من اسم الدالة كبيرًا،

)(person؛ لكن ذلك ليس إجباريًا.
 أحد الشياء التي عليك النتباه إليها هو استخدام القيمة  thisداخأل الدالة.َ
قالب لتقسيم الكعكات؛ وعندما تستعملها مع
ٌ
أن الدالة البانية ما هي إل
تذكر َ

ُ
فست ِ
نشئ كائنًا يملك الخاصيات والقيم المُ عرَفة داخأل
الكلمة المحجوزة ،new
أن الكلمة
الدالة البانية .وعندما نستعمل الكلمة المحجوزة  ،newفهذا يعني َ

ملحاظات

ست َ
المحجوزة ُ thisتشير إلى الكائن )أو النسخة( التي ُ
نشأ بناءً على

التعليمات البرمجية الموجودة داخأل الدالة البانية .لكن على الجانب الخأر ،إذا

ً
ً
َ
بانية واستدعيتها دون استخدام الكلمة المحجوزة  newفستشير
دالة
أنشأت
قيمة  thisإلى الكائن »الب« ) (parentالذي يحتوي على الدالة .ل تقلق،
س ُن ِ
فصل ذلك باستفاضة في الفصل السادس.

 -من الممكن أن نستغني عن استخدام الكلمة المحجوزة  newومفهوم الدوال

البانية بإنشائنا لدالةٍ ُتعيد كائنًا؛ لكن يجب أن ُتكتَب هذه الدالة بطريقةٍ معينة
لنشاء كائن من نوع )( Objectوإعادته:

;}}var myFunction = function() {return {prop : val

 .5استدعاء الدوال البانية باستخدام المعامل new
لالب لتقطيللع الكعكللات يُ سللتخدَم لنشللاء كائنللات مُ ضللبوطة
لوم لهللا هي قل ٌ
الدالة البانية بأبسللط مفهل ٍ
مسل ً
لبقا .لنأخأللذ )( Stringعلى سللبيل المثللال؛ هللذه الدالللة –عنللدما ُتسللتعمَ ل مللع المعامللل ) (operator

) newأي )'String('foo

للة نص ل ً
نشللئ سلس ل ً
ُ –(new
ست ِ
لية اعتم للا ًدا على »الق للالب« )(.String

لننظر إلى الشيفرة التية )مثال حي(:
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><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;)'var myString = new String('foo
}": foo {0 = "f", 1 = "o", 2 = "oالناتج //
;)console.log(myString
></script></body></html
أنش للأنا أعله كائ ًن للا نص ل ًليا من الدال للة الباني للة )( .Stringوبه للذه الطريق للة اس للتطعنا أن ُنعبِر عن
نصية في .JavaScript
قيمةٍ
ّ
أنا ل أقترح عليك استخدام الدوال البانية ً
بدل من القيم الولية المكافئة لها

ملحاظة

)مثل ;"string="foo

 ،(varلكنني أرمي أن تفهم ما الذي يحدث في

كواليس القيم الولية.

ً
ُ
سابقا ،تملك لغة  JavaScriptالدوال البانية التسللع التيللة المُ ضللمّ نة في أسللاس اللغللة:
ذكرت
وكما

)( Numberو )( Stringو )( Booleanو )( Objectو )( Arrayو )(Function
و )( Dateو )( RegExpو )( .Errorيمكننا أن ُن ِ
نشئ كائنًا من أيّ ة دالة بانية من الللدوال السللابقة
ُ
سأ ِ
نشللئ في المثللال التي تسللعة كائنللات من الللدوال المُ ضللمَ نة في أسللاس
باسللتخدام المعامللل .new
اللغة )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
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// new َنة باللغة باستخدام
ُضم
إنشاء نسخة من كل دالة بانية م

var myNumber = new Number(23);
var myString = new String('male');
var myBoolean = new Boolean(false);
var myObject = new Object();
var myArray = new Array('foo','bar');
var myFunction = new Function("x", "y", "return x*y");
var myDate = new Date();
var myRegExp = new RegExp('\bt[a-z]+\b');
var myError = new Error('Crap!');
// َة دالة بانية قامت بإنشاء الكائن
إظهار أي

console.log(myNumber.constructor); // الناتج: Number()
console.log(myString.constructor); // الناتج: String()
console.log(myBoolean.constructor); // الناتج: Boolean()
console.log(myObject.constructor); // الناتج: Object()
console.log(myArray.constructor); //الناتج: Array()
console.log(myFunction.constructor); // الناتج: Function()
console.log(myDate.constructor); // الناتج: Date()
console.log(myRegExp.constructor); // الناتج: RegExp()
console.log(myError.constructor); // الناتج: Error()
</script></body></html>
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ِ
مفسللر  JavaScriptأننللا نريللد إنشللاء كللائن من الدالللة
عنللد اسللتخدامنا للمعامللل  ،newفإننللا ُنخ ِبللر
البانيللة الموافقللة لنوعلله .على سللبيل المثللال ،الدالللة البانيللة )(ُ Dateتسللتعمَ ل لنشللاء كائنللات الللوقت
والتاريخ .الدالة البانية )( Dateهي مجرد »قالب« لكائنات الوقت والتاريخ .وهذا يعني َ
أنهللا تنتج
كائنات باستخدام النمط الفتراضي المُ عرَف من الدالة البانية )(.Date
يجب أن تكللون الن مسللتوع ًب ا لطريقللة إنشللاء نسللخ لكائنللات من الللدوال البانيللة مضللمَ نة باللغللة

)مثللللللللللل )'String('foo

 (newومن الللللللللللدوال البانيللللللللللة الللللللللللتي عرَفهللللللللللا المسللللللللللتخدم )مثل

)'Person (true, 33, 'male

ملحاظة

.(new

أن  Mathهو كائن ساكن )– (static objectأي َ
أنه حاوية لدوال
أبق بذهنك َ
ِ
أخأرى– وليس له دالة بانية التي َتستعمِ ل معها المعامل .new

 .6الطرائق المختصرة لنشاء القيم من الدوال البانية

تل ِ
لوفر  JavaScriptطرائللق مختصللرة –نسللميها »  –«literalsلنشللاء أغلبيللة قيم الكائنللات المُ ضللمَ نة

فيهل للا دون الحاجل للة إلى اسل للتخدام )( new Fooأو )(Bar

 .newيعطي الشل للكل المختصل للر نفس

سي َ
نش ل ل لأ إذا اسلللللتخدمنا المعاملللللل  .newالسلللللتثناءات من هل ل للذه القاعلللللدة هي:
الكل ل للائن الل ل للذي كلللللان ُ
)( Numberو )( Stringو )() Booleanانظر الملحظة في السفل(.
إذا كانت لديك خألفية برمجية ،فربما ستكون معتا ًدا على استخدام الطريقللة المختصللرة لنشللاء
ِ
سأنش ئ في المثال التي كائنات باستدعاء الدالللة البانيللة باسللتخدام المعامللل  newومن ثم
الكائنات.
ُ
سأ ِ
نشئ كائنات مكافئة لها باستخدام الطريقة المختصرة )مثال حي(:
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var myNumber = new Number(23); // كائن
var myNumberLiteral = 23; // ًا
 وليست كائن،َة
قيمة عددية أولي
var myString = new String('male'); // كائن
// ًا
 وليست كائن،َة
َة أولي
قيمة نصي
var myStringLiteral = 'male';
var myBoolean = new Boolean(false); // كائن
// ًا
 وليست كائن،َة
قيمة منطقية أولي
var myBooleanLiteral = false;
var myObject = new Object();
var myObjectLiteral = {};
var myArray = new Array('foo', 'bar');
var myArrayLiteral = ['foo', 'bar'];
var myFunction = new Function("x", "y", "return x*y");
var myFunctionLiteral = function(x, y) {return x*y};
var myRegExp = new RegExp('\bt[a-z]+\b');
var myRegExpLiteral = /\bt[a-z]+\b/;
// ُنشَأة من الطريقة المختصرة
َ الكائنات الم
تبيين أنأ
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// ُنشَأ من نفس الدالة البانية
ست

console.log(myNumber.constructor,
myNumberLiteral.constructor);
console.log(myString.constructor,
myStringLiteral.constructor);
console.log(myBoolean.constructor,
myBooleanLiteral.constructor);
console.log(myObject.constructor,
myObjectLiteral.constructor);
console.log(myArray.constructor, myArrayLiteral.constructor);
console.log(myFunction.constructor,
myFunctionLiteral.constructor);
console.log(myRegExp.constructor,
myRegExpLiteral.constructor);
</script></body></html>
ِ أن الطريقللة المختصللرة ُت
بس لط وتخفي عمليللة إنشللاء الكائنللات
َ مللا الللذي عليللك أن تعيلله هنللا هللو
ً
ً
َ  ربما تراها.new مقارنة باستخدام المعامل
ً
.قراءة
وضوحا وأسهل
أنها أكثر
 أصللبحت المللور أكللثر تعقيل ًدا بخصللوص القيم الوليللة للسلسللل النصللية والعللداد والقيم،حسلنًا
ً نشلأة بالطريقللة المختصللرة خأصللائص القيم الوليللة بل
َ ُ في تلك الحالت ستأخأذ القيم الم.المنطقية
لدل
. انظر الملحظة في السفل للتفاصيل.من قيم الكائنات المعقدة
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عند استخدام الطريقة المبسطة لنشاء القيم النصية أو العددية أو المنطقية،

فلن يُ َ
نوع
كائن معق ٌد حتى ُتعامَ ل القيمة ككائن .بعبارةٍ أخأرى ،ستتعامل مع
نشأ
ٌ
ٍ

أولي من القيم إلى أن تحاول استخدام دوال أو الحصول على خأاصيات
ٍ

مثل = var charactersInFoo
ً:
مرتبطة بالدالة البانية )

ُ
فست ِ
نشئ  JavaScriptكائنًا لحتواء
 ،('foo'.lengthوعندما يحدث ذلك،

ملحاظة

الولية في الكواليس ،مما يتيح لك أن تعامِ ل القيمة ككائن .ثم بعد
القيمة
ّ

ُ
أولية.
فستهمِ ل  JavaScriptالكائن وستعود القيمة إلى قيمةٍ
استدعائك للدالة،
ّ
وهذا هو السبب وراء تسمية السلسل النصية والعداد والقيم المنطقية بأنها

ِ
يوضح ما سبق اللبس والخلط
أولية« أو »بسيطة« .أرجو أن
أنواع بيانات » ّ
ٌ
كائن« مع
عبارة عن
الناتج عن تداخأل المفهوم »كل شيء في JavaScript
ٍ

كائن«.
ِك سلوكَ
المفهوم »كل شيء في  JavaScriptيمكن أن يَسل َ
ٍ

 .7القيم الولية )أو البسيطة(
ً
وأيض لا  nullو  undefinedفي  JavaScriptعلى
ُتعت َبللر القيم  5و ' 'fooو  tureو false
ٌ
َ
أنها قيمٌ
أن العدد هو مجموعة من الرقام ،والسلسلة النصللية هي
أولية لنها غيرُ قابلةٍ للخأتزال .أي َ

مجموعلللللللللللة من المحلللللللللللارف ،والقيم المنطقيلللللللللللة إملللللللللللا أن تكلللللللللللون  trueأو  ،falseوالقيم null
و  undefinedهي مجللللرد  nullأو  !undefinedهللللذه القيم بسلللليطة بطبيعتهللللا ،ول ُت ِ
مثل قيمًلللل ا
قيم أخأرى.
يمكن أن تتألف أو تتكوّ ن من
ٍ
ّ
تفح ص الشيفرة التية واسأل نفسك إذا كانت السلسل النصية أو العداد أو القيم المنطقية أو
 nullأو  undefinedيمكن أن تصللبح أكللثر تعقيل ًدا؛ ثم قللارن ذلللك بمللا تعرفلله عن نسللخةٍ من النللوع
ّ
معقدٍ آخأر )مثال حي(:
كائن
أي
)( Objectأو )( Arrayأو ّ
ٍ
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var myString = 'string';
var myNumber = 10;
// false  أوture يمكن أنأ تكونأ

var myBoolean = false;
var myNull = null;
var myUndefined = undefined;
console.log(myString, myNumber, myBoolean, myNull,
myUndefined);
/*
َة قيم
ًا مثل المصفوفات يمكن أنأ يتكونأ من عد
ًا معقد
َ كائن
َل أنأ
تخي
ِ
.َة قيم
َنة من عد
َه سيصبح مجموعة معقدة مكو
َ
 وهذا يعني أن،َة
أولي
ِ

*/
var myObject = {
myString: 'string',
myNumber: 10,
myBoolean: false,
myNull: null,
myUndefined: undefined
};
console.log(myObject);
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;]var myArray = ['string', 10, false, null, undefined
;)console.log(myArray
></script></body></html
ّ ُ ِ
ٌ
َ
لكل من المعلومللات أو المعطيللات المتاحللة في لغللة
بسيط ج ًدا :القيم
المر
الولية تمثل أبسللط شل ٍ
.JavaScript

المبسط :عند إنشاء قيمة )( Stringأو
 على عكس إنشاء الكائنات بالشكلّ

سي َ
نشأ
)( Numberأو )( Booleanباستخدام الكلمة المحجوزة  newفعندئذٍ ُ

كائن معقد.
ٌ

ملحاظات

أن الدوال البانية للكائنات )( Stringو )(Number
 من المهم ج ًدا أن تفهم َُ
ٌ
ٌ
ِ
ِ
لنشاء
الغرض التي يمكن أن ُتستعمَ ل
ثنائية
بانية
دوال
و )( Booleanهي

أوليةٍ بالضافةِ إلى القيم المُ َ
كائنات دائمً ا،
ٍ
عقدة .هذه الدوال البانية ل ُتعيد
قيم
ٍ
ّ
ً
أوليا لقيمة الكائن المعقد إن ُاستدعِ َيت دون
تمثيل
وإنما تستطيع أن ُتعي َد
ً

استخدام المعامل .new

 .8القيم الولية  nullو  undefinedو " "stringو  10و true
و  falseليست كائنات

ٌ
ليطة جل ًدا والللتي ل تحتللاج أصل ًلل إلى دالللة بانيللة أو إلى
القيم  nullو  undefinedهي قيمٌ بسل
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 فكلللundefined  أوnull  لسللتخدام.JavaScript  لسللتعمالها كقيمللة فيnew اسللتخدام المعامللل
 القيم الوليللة الباقيللة )السلسللل.(operator ) مللا سللتحتاج إليلله هللو اسللتعمالها كمللا لللو كللانت مُ عللامِ ًل
َ  والقيم المنطقية( ليست كائنات على الرغم من، والعداد،النصية
.ٍأنها ُتعاد من دالةٍ بانية
ِ
 المُ ض للمَ نة فيه للاJavaScript سأوضل لح في المث للال التي الف للرق بين القيم الولي للة وبقي للة كائن للات
:()مثال حي

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
// َة كائنات عند استخدام القيم الولية
ُنشَأ أي
لن ت
// new لحاظ عدم استخدام الكلمة المحجوزة

var primitiveString1 = "foo";
var primitiveString2 = String('foo');
var primitiveNumber1 = 10;
var primitiveNumber2 = Number('10');
var primitiveBoolean1 = true;
var primitiveBoolean2 = Boolean('true');
// ًا
َ القيمة الولية ليست كائن
( أنأtypeof التأكد )من ناتج

console.log(typeof primitiveString1, typeof
primitiveString2); // الناتج: 'string,string'
console.log(typeof primitiveNumber1, typeof
primitiveNumber2); // الناتج: 'number,number'
console.log(typeof primitiveBoolean1, typeof
primitiveBoolean2); // الناتج: 'boolean,boolean'
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//  لنشاء الكائناتnew ً عبر المعامل
ً بانية
لو استخدمنا دالة

var myNumber = new Number(23);
var myString = new String('male');
var myBoolean = new Boolean(false);
var myObject = new Object();
var myArray = new Array('foo', 'bar');
var myFunction = new Function("x", "y", "return x * y");
var myDate = new Date();
var myRegExp = new RegExp('\\bt[a-z]+\\b');
var myError = new Error('Crap!');
// الناتج: 'object object object object object function
object function object'
console.log(
typeof myNumber,
typeof myString,
typeof myBoolean,
typeof myObject,
typeof myArray,
/*
 لجميع كائنات الدوالfunction ُعيد
 سيtypeof َ المعامل
انتبه أنأ

*/
typeof myFunction,

48

تعلم JavaScript

الفصل الول :الكائنات في JavaScript

typeof myDate,
*/
ُعيد  objectلجميع كائنات )(RegExp
َ المعامل  typeofسي
انتبه أنأ
*/
typeof myRegExp,
typeof myError
;)
></script></body></html
أن القيم الوليللة ليسللت كائنللات؛ وإنمللا القيم
الذي أريللد منللك أن تفهملله من الشلليفرة السللابقة هي َ
الولية ذات خأصوصيةٍ في َ
أنها ُتستعمَ ل لتمثيل أبسط نوع من أنواع القيم.

وتنسخ القيم الولية في JavaScript
خزن ُ
 .9كيف ُت َ

وت َ
خزن ُ
أن القيم الولية ُت َ
عالج »كقيم اسمية« ) (face value؛ وهذا يعني
من المهم ج ًدا أن تفهم َ

َ
لير باسللم  myStringفسل ُلت َ
أنك إذا َ
خأز َ
حرفي ا
ًل
خزن القيمللة " "fooكمللا هي
نت القيم " "fooفي متغل ٍ
في الذاكرة .لكن قللد تتسللاءل لمللاذا المللر مهمٌ لهللذه الدرجللة؟ َ
لنك عنللدما تبللدأ بمعالجللة القيم )أي أن
ً
حرفيا.
نسخ
لن القيم
مثل ،فيجب أن يكون هذا المفهوم
ً(
تنسخها
الولية ُت َ
ً
ّ
مألوفا لديكَ ،
خزن في المثللال التللالي نسل ٌ
سل ُن ِ
لخة من قيمللة المتغللير ) myStringأل وهي ' ('fooفي المتغللير
ُ
حرفي ا؛ وحللتى لللو عل َدلنا في القيمللة الصلللية فسللتحافظ القيمللة
ًل
نسخ القيمللة
،myStringCopy
وست َ
المنسوخأة )المُ شار إليها عبر المتغير  (myStringCopyعلى قيمتها دون تغيير )مثال حي(:
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><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َة أولية //
إنشاء متغير يحتوي على قيمة نصي
;'var myString = 'foo
نسخ قيمته إلى متغيرٍ جديد var myStringCopy = myString; //
ُخزَ
َنة في المتغير // myString
تعديل القيمة الم

;var myString = null
*/
ُسِخَت القيمة الصلية للمتغير  myStringإلى المتغير
ن
 .myStringCopyيمكن التأكد من ذلك بتعديل قيمة المتغير
 myStringثم التحقق من قيمة المتغير .myStringCopy

*/
': 'null fooالناتج console.log(myString, myStringCopy); //
></script></body></html
وتعل َ
أن القيم الوليللة ُتخل َلزن ُ
لالج كقيم غللير قابلللة للخأللتزال؛
الفكللرة الللتي أريللد إيصللالها هنللا هي َ
والشللارة إليهللا تللؤدي إلى نقللل قيمتهللا .ففي المثللال السللابق ،نسللخنا قيمللة المتغللير  myStringإلى
المتغلللير  .myStringCopyثم حللل َدثنا قيملللة  ،myStringوبقي المتغلللير  myStringCopyحاويًلللا
ّ
تذكر هللذه الليللة المُ ت َبعللة في نسللخ القيم الوليللة وقارنهللا
على نسخةٍ من قيمة  myStringالقديمة.
ً
لحقا(.
مع الكائنات المعقدة )التي سنشرحها
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اعتمادا على القيمة
 .10القيم الولية تتساوى
ً

َ
لارنت
منطقيا ،إذا قل
حرفيا .وكما هو واضح
يمكن مقارنة القيم الولية لمعرفة إن تساوت قيمها
ً
ً

أن المتغ ل لليرين
لير آخأ ل للر يحتللللوي الع ل للدد  ،10فسل ل لتَعتبر َ JavaScript
متغ ل لليرًا يحت ل للوي الع ل للدد  10بمتغ ل ل ٍ
لن  10تسللاوي تمامً ل ا ) 10أي  10 ==== 10وهللذا أم ل ٌر بللدهي( .والمِ ثللل ينطبللق فيمللا إذا
متسللاويان َ
ً
أيض لا .نللاتج
الوليل ة ' 'fooبسلسلللةٍ نصلليةٍ أوليللةٍ أخأللرى لهللا القيمللة ''foo
قارنللا السلسلللة النصللية
ّ

لن كل السلسلتين متساويتين في القيمة )أي '=== 'foo
عملية المقارنة هو المساواة َ

'.('foo

الوليل ة
في الشلليفرة التيللة ،سأشللرح مفهللوم »المسللاواة اعتمللا ًدا على القيمللة« باسللتخدام القيم
ّ
بكائن معقد )مثال حي(:
وسأقارن ذلك
ٍ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;var price1 = 10
;var price2 = 10
كائن عددي معقد بسبب استخدامنا للمعامل // new

;)'var price3 = new Number('10
;var price4 = price3
: trueالناتج console.log(price1 === price2); //
*/
َ  price3يحتوي على كائن عددي معقد و  price1هو
الناتج  falseلنأ
َة.
قيمة أولي

*/
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;)console.log(price1 === price3
*/
َ القيم المعقدة تتساوى بالمرجعية )(reference
الناتج  trueلنأ
وليس بالقيمة.

*/
;)console.log(price4 === price3
*/
َة؟
ماذا لو غيرنا المتغير  price4ليحتوي على قيمة أولي

*/
;price4 = 10
*/
ً
ٍ معقد.
بدل من كائن
َة
ً أولي
َ  price4أصبح قيمة
الناتج  falseلنأ

*/
;)console.log(price4 === price3
></script></body></html
الفك للرة هن للا هي َ
أن »القيم« متس للاوية .أم للا
أنه عن للد مقارن للة القيم الولي للة فس لليتم التحق للق من َ
لة منطقي ل ً
لية أو ع للد ًدا أو قيم ل ً
للة نص ل ً
نشل لئ سلس ل ً
عن للدما ُن ِ
مثل
ً:
لة باس للتخدام الكلم للة المحج للوزة ) new

)'Number('10

 (newفلن تبقى القيم ل ُ
أوليل ًة .ولهللذا السللبب لن تكللون نتيجللة المقارن للة مماثل ل ً
لة
ّل
لة

للنتيجللة الللتي نحصللل عليهللا عنللدما نقللارن القيم الوليللة .وهللذا ليس أم لرًا يُ سللتعجب منلله ،بعللد الخأللذ
سلللت َ
ُ
خزن بقيمتهلللا )أي  (10 ==== 10بينملللا ُتخللل َزن القيم المعقلللدة
أن القيم الوليلللة
بعين العتبلللار َ
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بمرجعيتهللللللا ) (referenceأي »هللللللل يحتللللللوي المتغلللللليران price3

و  price4على مرجللللللع لنفس

القيمة«.

 .11القيم النصية والعددية والمنطقية الولية ستسلك سلوك
كائن عندما نعاملها ككائنات

مُ َ ٌ
عندما ُنعامِ ل القيم الولية كما لو َ
ِ
لائن
نشأ من دالةٍ بانية ،فسل
كائن
أنها
ٌ
لتحولها  JavaScriptإلى كل ٍ

لائن ال للذي
لكي تس للتطيع إج للراء العملي للة المُ حل ل َددة عليه للا ،لكنه للا –أي  –JavaScriptس ل ُلتهمِ ل بعدئ للذٍ الك ل َ

ُ
سأ ِ
أوليل ًة وأريللك مللا سلليحدث عنللدما
نش لئ في المثللال التي قيمً ل ا
الوليل ة.
أنشللأته وتعللود إلى القيمللة
ّ
ّ
ُتعامَ ل القيم الولية ككائنات )مثال حي:(2

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َة //
إنشاء قيم أولي

;var myNull = null
;var myUndefined = undefined
;"var primitiveString1 = "foo
َة //
لم نستخدم هنا المعامل  ،newلذا سنحصل على قيمة أولي

;)'var primitiveString2 = String('foo
;var primitiveNumber1 = 10
َة //
لم نستخدم هنا المعامل  ،newلذا سنحصل على قيمة أولي

;)'var primitiveNumber2 = Number('10

2

ً
قليل لتبيان نوع المتغير
عُ ِدل المثال
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var primitiveBoolean1 = true;
// َة
 لذا سنحصل على قيمة أولي،new لم نستخدم هنا المعامل

var primitiveBoolean2 = Boolean('true');
/*
 )الموروثة منtoString() محاولة الوصول إلى الدالة
َل القيم إلى كائنات عندما
ُحو
( لتوضيح كيف ستobject.prototype
.ُعامل ككائنات
ت

*/
// الناتج: "foo" "foo"
console.log(primitiveString1.toString(),
primitiveString2.toString());
// الناتج: "string" "string"
console.log(typeof primitiveString1, typeof
primitiveString2);
// الناتج: "10" "10"
console.log(primitiveNumber1.toString(),
primitiveNumber2.toString());
// الناتج: "number" "number"
console.log(typeof primitiveNumber1, typeof
primitiveNumber2);
// الناتج: "true" "true"
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console.log(primitiveBoolean1.toString(),
;))(primitiveBoolean2.toString
": "boolean" "booleanالناتج//
console.log(typeof primitiveBoolean1, typeof
;)primitiveBoolean2
*/
َ  nullو  undefinedل يمكن تحويلهما إلى
سيظهر خطأ هنا ،لنأ
ً.
ً بانية
كائنات ،ول يملكانأ دالة

*/
;))(console.log(myNull.toString
;))(console.log(myUndefined.toString
></script></body></html
في الشيفرة السابقة ،كل القيم الولية )ما عدا  nullو  (undefinedتم تحويلهللا إلى كائنللات،
أولي ة بعللد أن
ّل
وذلك لكي تستطيع استخدام الدالة )( toStringعليها ،ثم سللتعود إلى أصلللها كقيم
ينتهي تنفيذ الدالة.

عقدة )أو المركبة(
الم َ
 .12القيم ُ

الللللللللللللللللدوال البانيللللللللللللللللة للكائنللللللللللللللللات المُ ضللللللللللللللللمَ نة في ) JavaScriptأي )( Objectو )(Array

و )( Functionو )( Dateو )( Errorو )( (RegExpهي قيمٌ معق للدة ) (complexوذل للك لنه للا
لكل أساسللي ،تتكللون القيم المعقللدة
تحتوي على قيمة
ّ
أولية أو معقدة )أو أكثر من قيمللة واحللدة( .بشل ٍ
تخزيني ا
ًل
أن القيم المعقللدة ل تملللك حجمًل ا
من مختلف أنواع الكائنات في JavaScript؛ ويمكننا القللول َ
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َ
ً
معين من
أي قيمللة دون تحديللد نللوع
ّ
معروفا في الذاكرة لن الكائنات المعقدة يمكن أن تحتللوي على ّ
ً
ومصفوفة يحتوي ٌ
القيم .س ُن ِ
كل منهما على القيم الولية )مثال حي(:
نشئ في المثال التي كائنًا

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ = var object
myString: 'string',
myNumber: 10,
myBoolean: false,
myNull: null,
myUndefined: undefined
;}
;]var array = ['string', 10, false, null, undefined
*/
قارنأ ما سبق ببساطة القيم الولية التية .إذ ل يمكن أنأ تكونأ
ًا مما هي عليه ،بينما
َة قيمة من القيم أدناه أكثر تعقيد
أي
َة أنواع من القيم
يمكن أنأ تتضمن القيم المعقدة على أي
الموجودة في ) JavaScriptأنظر الشيفرة في العلى(.

*/
;'var myString = 'string
;var myNumber = 10
;var myBoolean = false
;var myNull = null
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;var myUndefined = undefined
></script></body></html
أن القيم المعقللدة هي مجموعللة من القيم والللتي تختلللف بتعقيللدها
الفكرة التي أريد إيصالها هنا َ
وبنيتها عن القيم الولية.

كتب أخأرى بمصطلح
عبر عنه في
المصطلح »كائن معقد« ) (complex objectيُ َ
ٍ

»كائنات مركبة« ) (composite objectsأو »أنواع مرجعية«

ِ
أوضح أنها
أن
أن تلك المصطلحات بدهية ،فأحب َ
) .(reference typesإن لم ت َر َ

ملحاظة

أن القيم الولية
تصف طبيعة القيم في  JavaScriptباستثناء القيم الولية؛ إذ َ
ليست ذات »مرجعية بالقيمة« ) (reference by valueول يمكن أن ُت ِ
مثل شي ًئا

شيء ما مكوّ ٌن من ِ
ٌ
قيم أخأرى .بينما
عدة أجزاء أو عناصر( من
مرك ًبا )أي
ٍ

الكائنات المعقدة لها »مرجعية بالقيمة« ) (referenced by valueويمكن أن
تحتوي على القيم الخأرى.

نسخ القيم المعقدة في JavaScript
 .13كيف ُت َ
خزن أو ُت َ

َ
وتعلللالج بالمرجعيلللة ) .(by referenceفعنلللدما
أن القيم المعقلللدة ُتخللل َزن
من المهم جللل ًدا أن تفهم َ

لائن معق للد ،ف للإن القيم للة س ل ُلت َ
ُت ِ
خزن في ال للذاكرة في عن للوان ) .(address
نشل لئ متغ لليرًا يحت للوي على ك ل ٍ
كائن معقد ،فإنك تسللتخدم اسللمه )أي :أحللد المتغلليرات أو إحللدى خأاصلليات الكللائن(
فعندما ُتشير إلى
ٍ
للحصول على القيمة الموجللودة في ذاك العنللوان في الللذاكرة .مللا سللبق سلليؤثر كثلليرًا عنللدما تفكللر مللا
سأنش لئ في المثللال التللالي كائ ًنللا مُ َ
ِ
َ
خز ًنللا في المتغللير
لاولت نسللخ قيمللة معقللدة.
الللذي سلليحدث لللو حل
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 ،myObjectثم ُ
نسللخ قيمللة المتغللير  myObjectإلى المتغللير copyOfMyObject؛ وسللتلحظ
ست َ
ٌ
ً
نسخة من عنوان ال للذاكرة
نسخة من الكائن وإنما
أن المتغير  copyOfMyObjectفي الحقيقة ليس
َ
الذي يحتوي على الكائن )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{ = var myObject
ُسِخَت المرجعية ) (referenceفقط //
َخ القيمة ،وإنما ن
ُنس
لم ت

;var copyOfMyObject = myObject
ُخزَ
َنة في الكائن // myObject
تعديل القيمة الم

;'myObject.foo = 'bar
*/
إذا عرضنا النأ المتغيرين  myObjectو  ،copyOfMyObjectفستلحاظ
ُشيرانأ إلى نفس
َهما يملكانأ نفس القيمة للخاصية  ،fooلنها ي
َ
أن
الكائن.

*/
'}": 'Object { foo="bar"} Object { foo="barالناتج //
;)console.log(myObject, copyOfMyObject
></script></body></html
أن الكائنللات )أي القيم المعقللدة( –على عكس القيم الوليللة الللتي تنسللخ
مللا عليللك أن تدركلله هللو َ
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نسللخ القيم للة الفعلي للة.
نسللخ ،لكن لن ُت َ
سي َ
أن المرجعي للة )أو العن للوان( ُ
قيمته للا– ُتخلل َزن بالمرجعي للة .أي َ
قلت سل ً
ً
ُ
نس لخ هللو العنللوان أو المرجللع إلى
بتاتللا .وكمللا
نس لخ
سي َ
لابقا ،الللذي ُ
أن الكائنللات ل ُت َ
وهللذا يعللني َ
الكل للائن في الل للذاكرة .وفي مثالنل للا السل للابق أشل للار المتغل لليران  myObjectو  copyOfMyObjectإلى
نفس الكائن في الذاكرة.
غيل ل ر قيمل ل ً
لة معقل ل ً
الفكل للرة المهمل للة هنل للا هي َ
غير القيمل للة المخزنل للة في جميل للع
لدة فسل ل ُلت ّ
أنك عنل للدما ُت ّ
المتغلليرات ال للتي ُتش للير بالمرجعي للة إلى تلللك القيمللة المعقللدة .ففي الش لليفرة الس للابقة ،سللتتغير قيم للة
المتغيرين  myObjectو  copyOfMyObjectفي كل مرة ُت ِ
حدث فيها محتوى أحدهما.

 عندما تستعمل كائنًا من النوع )( Stringأو )( Numberأو )(Booleanّ
مركب في
أنشأته باستخدام الكلمة المحجوزة  ،newأو حولته إلى كائن

فستخ َزن ُ
ُ
نسخ القيم المخزنة في تلك الكائنات كما في القيم
الكواليس،
وت َ

الوليةً .
إذا ،حتى لو كان بالمكان معاملة القيم الولية كقيم مركبة ،لكنها لن

ملحاظات

تمثالها في جزئية النسخ بالمرجعية.
كائن ما ،فيجب عليك استخلص القيم يدويًا من
 لنشاء نسخة فعلية منٍ

أن الصدار السادس من
الكائن القديم ووضعها في الكائن الجديد .يجدر بالذكر َ

 ECMAScriptيحتوي على الدالة )( Object.assignالتي يمكن أن ُتستخدَم
لنسخ الكائنات ،راجع صفحة الدليل لمزيدٍ من المعلومات.

اعتمادا على المرجعية
 .14الكائنات المعقدة تتساوى
ً

عنللدما نقللارن الكائنللات المعقللدة ،فسللنعلم َ
أن لهللا
أنهللا تتسللاوى عنللدما ُتشللير إلى نفس الكللائن )أي َ

نفس العن للوان في ال للذاكرة( .ف للإذا ح للوى متغ لليران ك للائنين متم للاثلين ،فلن يكون للا متس للاويين لنهم للا ل
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يشيران إلى نفس الكائن.
في المثلللللال أدنلللللاه للللللدينا  objectFooو  objectBarيملكلللللان نفس الخاصللللليات وهملللللا –في
الواقع– كائنان متماثلن تمامً ا .لكن عندما نقارنهما باستخدام === فسللتخبرنا َ JavaScript
أنهمللا غللير
متماثلين )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}'var objectFoo = {same: 'same
;}'var objectBar = {same: 'same
الناتج هو // false
ً
بال لتماثل الكائنات بالقيم أو بالنوع //
َ  JSل تلقي
لنأ

;)console.log(objectFoo === objectBar
المتغيرانأ لهما نفس المرجعية ،وهما »مساويانأ« لبعضهما //

;}'var objectA = {foo: 'bar
;var objectB = objectA
الناتج هو  ،trueلنأ المتغيرين يشيرانأ إلى نفس الكائن //

;)console.log(objectA === objectB
></script></body></html
ً
لاوية إذا كللان لهللا
كائن معقد في الللذاكرة تكللون متسل
أن المتغيرات التي ُتشير إلى
الفكرة هنا هي َ
ٍ
ً
أيض لا ،ل يمكن أن يتسللاوى كائنللان مسللتقلن حللتى لللو كللان لهمللا
لحيح
ٌ
نفس »العنللوان« .والعكس صل
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نفس النوع واحتويا على نفس الخاصيات.

خاصيات ديناميكية
 .15للكائنات المعقدة
ٌ

المتغللير الجديللد الللذي يُ شللير إلى كللائن معقللدٍ موجللودٍ مسل ً
لبقا ل يللؤدي إلى نسللخ الكللائن ،وهللذا هللو
ٍ

أي عللددٍ
السللبب وراء تسللمية الكائنللات المعقللدة بالكائنللات المرجعيللة .فيمكن أن يكللون للكللائن المعقللد ّ
تغير ذاك الكائن )مثال حي(:
تريده من المرجعيات ،والتي ستشير جميعها إلى نفس الكائن ،حتى لو ّ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}'var objA = {property: 'value
;var pointer1 = objA
;var pointer2 = pointer1
َ
َث جميع المرجعيات //
ُحد
َث خاصية  ،objA.propertyوست
حاد
ِ
)أي  pointer1و // (pointer2

;objA.property = null
الناتج هو '// 'null null null
ُشير إلى نفس الكائن //
َ  objAو  pointer1و  pointer2ت
لنأ

console.log(objA.property, pointer1.property,
;)pointer2.property
></script></body></html
وهذا يسمح لنا بالحصللول على خأاصلليات ديناميكيللة للكائنللات َ
لنك تسللتطيع تعريللف كللائن ،ومن
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ثم إنشاء مرجعيات له ،ثم تحديث كائن ،و» ُ
ستح َدث« كل المتغيرات التي ُتشير إلى ذاك الكائن.

 .16المعامل ُ typeofيستعمل على القيم الولية والمعقدة

يمكن أن يُ سللتعمَ ل المعامللل  typeofلعللادة نللوع القيمللة الللتي تتعامللل معهللا؛ لكن القيم المُ عللادة

ظه ر القيم
منطقيل ا؛ سللأريك ذلللك في المثللال التي الللذي يُ ِ ل
منلله قللد ل تتوافللق مللع القيم الللتي تتوقعهللا
ً
المعادة من استخدام المعامل  typeofعلى مختلف أنواع القيم )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
قيم أولية //

;var myNull = null
;var myUndefined = undefined
;"var primitiveString1 = "string
;)'var primitiveString2 = String('string
;var primitiveNumber1 = 10
;)'var primitiveNumber2 = Number('10
;var primitiveBoolean1 = true
;)'var primitiveBoolean2 = Boolean('true
الناتج هو كائن؟ ماذا؟! انتبه له… //

;)console.log(typeof myNull
الناتج هو // undefined

;)console.log(typeof myUndefined
الناتج هو // string string

console.log(typeof primitiveString1, typeof
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primitiveString2);
// number number الناتج هو

console.log(typeof primitiveNumber1, typeof
primitiveNumber2);
// boolean boolean الناتج هو

console.log(typeof primitiveBoolean1, typeof
primitiveBoolean2);
// القيم المعقدة

var myNumber = new Number(23);
var myString = new String('male');
var myBoolean = new Boolean(false);
var myObject = new Object();
var myArray = new Array('foo', 'bar');
var myFunction = new Function("x", "y", "return x * y");
var myDate = new Date();
var myRegExp = new RegExp('\\bt[a-z]+\\b');
var myError = new Error('Crap!');
// object :الناتج

console.log(typeof myNumber);
// object :الناتج

console.log(typeof myString);
// object :الناتج

console.log(typeof myBoolean);
// object :الناتج
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;)console.log(typeof myObject
الناتج// object :

;)console.log(typeof myArray
الناتج هو function؟ ماذا؟! انتبه لهذا… //

;)console.log(typeof myFunction
الناتج// object :

;)console.log(typeof myDate
الناتج// object :

;)console.log(typeof myRegExp
الناتج// object :

;)console.log(typeof myError
></script></body></html
عندما َتستعمِ ل هذا المعامل على القيم ،فيجب أن تكون ملمً ا بالنللاتج الللذي من المحتمللل إعادتلله
ً
ً
معقدة( التي تتعامل معها.
أولية أم
سواء كانت
ً
لمختلف أنواع القيم )

 .17الخاصيات الديناميكية تسمح بتغيير الكائنات
خأاصلليات ديناميكيللةٍ .وهللذا يسللمح بتغيللير الكائنللات الللتي يُ ع ِرفهللا
ٍ
الكائنللات المعقللدة تتللألف من
أن غالبيل للة
المسل للتخدم بالضل للافة إلى أغلبيل للة الكائنل للات المُ ضل للمَ نة في لغل للة  .JavaScriptوهل للذا يعل للني َ
غير الطبيعة
أي وقت .وبسبب ذلك ،يمكننا أن ُن ّ
الكائنات في  JavaScriptيمكن أن ُتح َدث أو ُت ّ
غير في ّ
ً
مسبقا للغة  JavaScriptنفسها بتعديلنا وتغييرنا لكائناتها المُ ضللمَ نة فيهللا .هللذا ل
الساسية المضبوطة
يعني َ
أن عليللك اجتنابلله .لكن دعنللا ل نجعللل آرائنللا تتللدخأل
أنني أريد منك فعل ذلللك ،وفي الواقللع أرى َ
بما هو ممكن.
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أن بالمكان تخزين خأاصيات في الدوال البانية الساسية المُ ضمَ نة في اللغة وإضللافة
َ هذا يعني
.prototype دوال جديدة إلى الكائنات الساسية مع إضافات إلى كائنات

String.prototype  وفي كللائنString() لأغير في الدالللة البانيللة
ّ  سل،في الشلليفرة التيللة
:()مثال حي

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
/*
 عبر خاصيةString الزيادة على الدالة البانية

augmentedProperties
*/
String.augmentedProperties = [];
//  فأضفهاtrimIT()  على دالةprototype إذا لم يحتوي الكائن

if (!String.prototype.trimIT) {
String.prototype.trimIT = function() {
return this.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
}
/*
 إلى المصفوفةtrimIT أضف النأ السلسلة النصية

augmentedProperties
*/
String.augmentedProperties.push('trimIT');
}
var myString = '
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': 'trim meالناتج //
;))(console.log(myString.trimIT
': 'trimITالناتج //
;))(console.log(String.augmentedProperties.join
></script></body></html
أن الكائن ل للات في  JavaScriptديناميكي ل للة ،وه ل للذا يس ل للمح للكائن ل للات في
م ل للا أري ل للد إيض ل للاحه ه ل للو َ
ً
أن بإمكانك تغيير اللغة كلها إلى نسخةٍ مع َدلللة )إضللافة الدالللة
 JavaScriptأن ُتع َدل .وهذا يعني
أيضا َ
ذكرتلله هنللا لكي تعل َ
ُ
 trimITكمثللال( .لكنللني أك ل ِرر َ
أن هللذا جل ٌ
لزء من
أني ل أستحسللن ذلللك ،وإنمللا
لرف َ
طبيعة الكائنات في .JavaScript
َ
غيرت في طريقة العمل الداخألية للغة  ،JavaScriptفمكن المرجح
احذر! إذا

تحذير

َ
أن ك ستحصل على نسخةٍ مخصصةٍ من اللغة .لكن كن حذرًا من فعل ذلك

أن  JavaScriptمتماثلة في أي مكان
أن أغلبية الشخاص سيعتبرون َ
وأدرك َ
تتوافر فيه.

 .18جميع الكائنات تملك خاصية  constructorالتي ُتشير إلى
الدالة البانية لها
فست َ
ً
ُ
أيض لا الخاصللية  constructorوراء الكللواليس كخاصللية لللذاك
نش لأ
عنللد إنشللاء أي كللائن،
الكائن )أو النسخة(؛ والتي ُتشير إلى الدالة البانية التي َأ َ
نشلأَت الكللائن .أنشللأنا في المثللال التي كائ ًنللا
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أن خأاصللية  constructorمتللوافرة
من نوع )( Objectمخز ًنا في
المتغير  ،fooومن ثم تحققنا َ
ّ
للكائن الذي أنشأناه )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{ = var foo
َ الدالة )( Objectأنشأت الكائن // foo
الناتج  ،trueلنأ

;)console.log(foo.constructor === Object
ستتم الشإارة إلى الدالة البانية )(// Object

;)console.log(foo.constructor
></script></body></html
ُ
كائن ول أعرف ما أو مَ ن الذي
كنت أعمل على نسخةٍ من
يمكن أن أستفيد من هذه الخاصية إن
ٍ
خأصوصا عندما أتعامل مع شيفرةٍ كتبهللا غلليري( ،وبهللذه الطريقللة سللأتمكن من تحديللد إن كللان
ً
أنشأه )
ً
نمطيا أو خألف ذلك.
مصفوفة أو تعبيرًا
الكائن
ُ
ً
يمكنللك أن تلحللظ في المثللال التي َ
لأت نسل ً
أنني أنشل ُ
لخا من أغلبيللة الكائنللات الللتي تللأتي مللع لغللة
أن اسلللللتخدام القيم الوليلللللة ل يعلللللني علللللدم إمكانيلللللة تبيلللللان قيملللللة الخاصلللللية
 .JavaScriptلحلللللظ َ
 constructorعندما ُتعامل القيمة الولية ككائن )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
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var myNumber = new Number('23');
// الطريقة المختصرة

var myNumberL = 23;
var myString = new String('male');
// الطريقة المختصرة

var myStringL = 'male';
var myBoolean = new Boolean('true');
// الطريقة المختصرة

var myBooleanL = true;
var myObject = new Object();
// الطريقة المختصرة

var myObjectL = {};
var myArray = new Array();
// الطريقة المختصرة

var myArrayL = [];
var myFunction = new Function();
// الطريقة المختصرة

var myFunctionL = function() {};
var myDate = new Date();
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var myRegExp = new RegExp('/./');
// الطريقة المختصرة

var myRegExpL = /./;
var myError = new Error();
// true ُعيد
جميع التعابير التية ست

console.log(
myNumber.constructor === Number,
myNumberL.constructor === Number,
myString.constructor === String,
myStringL.constructor === String,
myBoolean.constructor === Boolean,
myBooleanL.constructor === Boolean,
myObject.constructor === Object,
myObjectL.constructor === Object,
myArray.constructor === Array,
myArrayL.constructor === Array,
myFunction.constructor === Function,
myFunctionL.constructor === Function,
myDate.constructor === Date,
myRegExp.constructor === RegExp,
myRegExpL.constructor === RegExp,
myError.constructor === Error
);
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</script></body></html>
ً
 سل ُنع ِرف في.أيضلا على الللدوال البانيللة الللتي يُ ع ِرفهللا المسللتخدم
constructor تعمل خأاصللية
ِ  ثم س ُنCustomConstructor() المثال التي الدالة البانية
نشئ كائ ًنللا عللبر هللذه الدالللة باسللتعمالنا
)مثللال

ِ ؛ وبعللد أن ُنnew للمعامللل
constructor نش لئ الكللائن سللنتمكن من الوصللول إلى الخاصللية
:(حي

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var CustomConstructor = function CustomConstructor(){ return
'Wow!'; };
var instanceOfCustomObject = new CustomConstructor();
// الناتج: true
console.log(instanceOfCustomObject.constructor ===
CustomConstructor);
// CustomConstructor() ًا إلى الدالة
ستعيد مرجع

// الناتج: 'function() { return 'Wow!'; };'
console.log(instanceOfCustomObject.constructor);
</script></body></html>
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 ربما تحتار لماذا توجد للقيم الولية خأاصية  constructorالتي ُتشير إلىالدوال البانية بينما ل ُتعيد تلك الدوال كائنًا .السبب هو َ
أنه بالرغم من إعادة
قيمة أولية ،لكن الدالة البانية ستستدعى ،لذا هنالك علقة بين القيم الولية

ملحاظات

أولية.
أن النتيجة النهائية هي قيمة
ّ
والدوال البانية؛ على الرغم من َ
َ
أن يُ َ
سجل السم الحقيقي للدالة البانية المُ عرَفة من قِ بل المستخدم،
 إذاأردت َ

مثل = var Person
ً:
حقيقيا )
فعليك إعطاء الدالة البانية اسمً ا
ً

;}{)(Person

.(function

كائن ما ُم َ
ٍ
ٍ
معينة
بانية
دالة
نش ًأ من
 .19التحقق فيما إذا كان
ٌ
ّ

حدد )إما  trueأو  (falseإذا كان الكائن منشأً
باستخدام المعامل  ،instanceofيمكننا أن ُن ِ

معينة.
من دالةٍ بانيةٍ
ّ
مبنيا من الدالل للة
سل للنتحقق في المثل للال التي إذا كل للان الكل للائن instanceOfCustomObject
ً
لالح للس ل للتخدام م ل للع الكائن ل للات ال ل للتي أنش ل للأها
الباني ل للة  .CustomConstructorه ل للذا المعام ل للل ص ل ل ٌ
المستخدم والكائنات المُ ضمَ نة في اللغة والمُ َ
نشأة بالمعامل ) newمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َة من قِبل المستخدم //
ُعرف
دالة بانية م

;};'var CustomConstructor = function() {this.foo = 'bar
إنشاء كائن باستخدام الدالة البانية // CustomConstructor

;)(var instanceOfCustomObject = new CustomConstructor
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console.log(instanceOfCustomObject instanceof
: trueالناتج CustomConstructor); //
تعمل بنفس آلية الكائنات العادية //
: trueالناتج //

;)console.log(new Array('foo') instanceof Array
></script></body></html

 هنالك أم ٌر عليك الحتياط منه عند استعمالك للمعامل  instanceofهو َأنه
أن الكائن هو نسخة من
ُ
سيعيد  trueفي كل مرة تستخدمه فيها للتحقق من َ
لن كل الكائنات تنحدر من الدالة البانية )(.Object
َ Object

ملحاظات

سيعيد المعامِ ل  instanceofالقيمة  falseعندما تتعامل مع القيم الولية
ُ -

مثل 'foo' instanceof String
ً:
التي يمكن أن تتحول إلى كائنات )

الناتج  .(falseأما لو كانت لدينا السلسلة النصية ' 'fooالمُ َ
نشأة باستعمال
المعامل  newمع الدالة البانية ،فسيعيد المعامل  instanceofالقيمة .true
أن  instanceofيعمل فقط مع الكائنات المعقدة والكائنات
أبق ببالك َ
لذا ِ

المُ َ
نشأة من الدوال البانية التي تعيد كائنات.

 .20يمكن أن يملك كائن ُمنشأ من دالة بانية خاصياته المستقلة

أن الخاصللللللللللليات
أي وقت )أي َ
يمكن أن تتغلللللللللللير ) (augmentedالكائنلللللللللللات في  JavaScriptفي ّ

ديناميكيللة( .وكمللا ذكرنللا سل ً
أن الكائنللات
أن الكائنللات في  JavaScriptقابلللة للتغيللير .وهللذا يعللني َ
لابقا َ
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التي ُ
أن ِ
شئت من دالة بانية يمكن أن تتغير خأصائصها.
ُ
سأ ِ
لأغيره ليملللك خأاصللية مسللتقلة
نشئ في المثال التي كائ ًنللا من الدالللة البانيللة )( Arrayثم سل ّ
تابعة له )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;)(var myArray = new Array
;'myArray.prop = 'test
': 'testالناتج console.log(myArray.prop) //
></script></body></html
ً
أيض لا مللع الكللائن )( Objectأو )( RegExpأو أيّللة دوال بانيللة أخأللرى ل ُتعيللد
يمكن فعللل ذلللك
أولية )مثال حي(:
قيمً ا
ّ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ًا //
َنة باللغة وتعيد كائن
ُضم
َة دالة بانية م
يمكن فعل هذا مع أي

;)(var myString = new String
;)(var myNumber = new Number
;)var myBoolean = new Boolean(true
;)(var myObject = new Object
;)(var myArray = new Array
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var myFunction = new Function('return 2+2');
var myRegExp = new RegExp('\bt[a-z]+\b');
myString.prop = 'test';
myNumber.prop = 'test';
myBoolean.prop = 'test';
myObject.prop = 'test';
myArray.prop = 'test';
myFunction.prop = 'test';
myRegExp.prop = 'test';
// الناتج:
// 'test', 'test', 'test', 'test', 'test', 'test', 'test'
console.log(myString.prop,myNumber.prop,myBoolean.prop,myObje
ct.prop,myArray.prop,myFunction.prop, myRegExp.prop);
// َة
 ل يمكن إنشاء خاصيات للقيم الولي:انتبه

var myString = 'string';
var myNumber = 1;
var myBoolean = true;
myString.prop = true;
myNumber.prop = true;
myBoolean.prop = true;
// الناتج: undefined, undefined, undefined
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;)console.log(myString.prop, myNumber.prop, myBoolean.prop
></script></body></html
نشل لأة من ال للدوال الباني للة ه للو أم للرٌ ش للائع .ت ل َ
إض للافة خأاص لليات إلى الكائن للات المُ َ
أن الكائن للات
لذكر َ
المُ َ
نشأة من الدوال البانية ما تزال »كائنات«!

أن الكائنات –بغض النظر عن الخاصيات التابعة لها– يمكن أن تملك
ابق ببالك َ
ِ

ملحاظة

خأاصيات موروثة عبر سلسلة  ،(prototype chain) prototypeأو يمكن إضافتها
يبين لك البنية الديناميكية للكائنات في
إلى الدالة البانية بعد التهيئة .وهذا ّ
.JavaScript

 .21الختلفات بين »كائنات  «JavaScriptو »كائنات )(«Object
ل ترتب للك ول تخل للط بين الص للطلح »كائن للات  «JavaScriptال للذي يش للير إلى مجموع للة الكائن للات

مثل =
ً:
الموجلللللللللللللللودة في  ،JavaScriptملللللللللللللللع كائنلللللللللللللللات )() Object
)(Object

myObject

var

ٌ
ٌ
أن كللللللائن
للللللوع
 (newالللللللتي هي ن
خأللللللاص من القيم الموجللللللودة في  .JavaScriptكمللللللا َ

لوع من الكائنللات الللتي تسللمى  ،arrayفكللائن )( Objectهللو نل ٌ
)( Arrayهللو نل ٌ
لوع من الكائنللات الللتي
ً
ً
عموميللة للكائنللات ،والللتي
حاويللة
أن الدال للة البانيللة )(ُ Objectتنتِج
تس للمى  .objectالخلصللة هي َ
لكل شللبيه ،الدالللة البانيللة )(ُ Arrayتنتِج كللائن  ،arrayونشللير
يُ شللار إليهللا بكائنللات )( .Objectوبشل ٍ
إلى تلك الكائنات بكائنات )(.Array
سنسللتخدم الصللطلح »كائنللات  «JavaScriptفي هللذا الكتللاب للشللارة إلى جميللع الكائنللات في
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أن أغلبي للة القيم
لن أغلبي للة القيم في  JavaScriptتس لللك س لللوك الكائنللات .وهللذا بس للبب َ
َ ،JavaScript
في ُ JavaScriptت َ
نشأ من دالة بانية مُ ضمَ نة باللغة التي ُتنتِج نوعً ا مح َد ًدا من الكائنات.
ٌ
خأاص ج ًدا من القيم؛ إذ َ
ٌ
لومي
كائن عمل
أنه
نوع
أن كائن )( Objectهو
ٌ
ما الذي عليك تذكره هو َ
ٌ

ٌ
فللارغ ،ول يختلللط عليللك مللع اصللطلح »كائنللات  «JavaScriptالمُ سللتخدم للشللارة إلى أغلبيللة القيم
التي يمكن التعبير عنها في  JavaScriptككائنات.
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 التعامل مع الكائنات والخاصيات:الفصل الثاني

 يمكن أن تحتوي الكائنات المعقدة على غالبية أنواع القيم في.1
 كخاصياتJavaScript
ُ .JavaScript يمكن أن يحت للوي الك للائن المعق للد على أيّ للة قيم للة مس للموحة في
ُ أنش ل
لأت في المث للال
ِ لللللليات ُت
ُ
مثل أغلبيللللللة القيم
ٍ
للللللفت إليلللللله خأاص
 ومن ثم أضmyObject  باسل ل للمObject() التي كللللللائن
:( )مثال حيJavaScript المتوافرة في

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var myObject = {};
//  التي تمثل أغلبية القيمmyObject إنشاء قيم تابعة للكائن
// ًا
 ضمنيJavaScript الموجودة في

myObject.myFunction = function() {};
myObject.myArray = [];
myObject.myString = 'string';
myObject.myNumber = 33;
myObject.myDate = new Date();
myObject.myRegExp = /a/;
myObject.myNull = null;
myObject.myUndefined = undefined;
myObject.myObject = {};
myObject.myMath_PI = Math.PI;
myObject.myError = new Error('Crap!');
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console.log
(myObject.myFunction,myObject.myArray,myObject.myString,myObj
ect.myNumber,myObject.myDate,myObject.myRegExp,myObject.myNul
l,myObject.myNull,myObject.myUndefined,myObject.myObject,myOb
ject.myMath_PI,myObject.myError);
//  مثل الدوال،ِثل لي نوع من الكائنات المعقدة
يمكن فعل الم

var myFunction = function() {};
myFunction.myFunction = function() {};
myFunction.myArray = [];
myFunction.myString = 'string';
myFunction.myNumber = 33;
myFunction.myDate = new Date();
myFunction.myRegExp = /a/;
myFunction.myNull = null;
myFunction.myUndefined = undefined;
myFunction.myObject = {};
myFunction.myMath_PI = Math.PI;
myFunction.myError = new Error('Crap!');
console.log
(myFunction.myFunction,myFunction.myArray,myFunction.myString
,myFunction.myNumber,myFunction.myDate,myFunction.myRegExp,my
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Function.myNull,myFunction.myNull,myFunction.myUndefined,myFu
;)nction.myObject,myFunction.myMath_PI,myFunction.myError
></script></body></html
ُ
أن الكائنات يمكن أن تحتوي –أو تشير إلى– أي شلليء يمكنللك التعبللير
ما
وددت إيضاحه هنا هو َ
عنلله في  .JavaScriptيجب ّ
أل تصللاب بالدهشللة لنللك رأيت مللا سللبقَ ،
أن جميللع الكائنللات
لنك تعللرف َ

المُ ضللللللمَ نة في اللغللللللة يمكن تغييرهللللللا؛ وهللللللذا ينطبللللللق أي ًضللللللا على القيم )( Stringو )(Number
و )( Booleanالمُ عادة على شكل كائنات )أي َ
أنها ُأ ِ
نشئت باستخدام المعامل .(new

برمجيا
 .2تغليف الكائنات المعقدة بطريقة نستفيد منها
ً

يمكن أن تحتل ل للوي الكائنل ل للات )( Objectو )( Arrayو )( Functionعلى كائنللللللات معقللللللدة

أخأرى .سأشرح ما سبق بضبط شجرة من الكائنات باستعمال كائنات )() Objectمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ً من الكائنات //
التغليف باستخدام الكائنات ،مما ينشِئ سلسلة

{ = var object1
{ object1_1:
object1_1_1: {foo: 'bar'},
}{ object1_1_2:
},
{ object1_2:
object1_2_1: {},
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}{ object1_2_2:
}
;}
': 'barالناتج //
;)console.log(object1.object1_1.object1_1_1.foo
></script></body></html
يمكن فعل المِ ثل باستخدام الكائن )() Arrayأي سللينتج عنللدما مصللفوفة متعللددة البعللاد( ،أو
مع كائن )() Functionمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
عند تغليف المصفوفات ،سنحصل على مصفوفة متعددة البعاد //
مصفوفة فارغة ،داخلها مصفوفة فارغة ،داخلها مصفوفة فارغة //

;]]][[[ = var myArray
هذا مثال عن التغليف باستخدام الدوال //
سننشئ دالة فارغة داخلها دالة فارغة داخل دالة فارغة //

{ )(var myFunction = function
فارغة //
{ )(var myFunction = function
فارغة //
{ )(var myFunction = function

81

تعلم JavaScript

الفصل الثاني :التعامل مع الكائنات والخاصيات

فارغة //
;}
;}
;}
يمكننا إنشاء كائنات معقدة فيها أكثر من نوع //

{[ = var foo
{[ foo:
{ bar:
{ )(say: function
;'return 'hi
}
;]}]}}
': 'hiالناتج console.log(foo[0].foo[0].bar.say()); //
></script></body></html
الفكرة الساسية هنا هي أن بعض الكائنات المعقدة مصممة لكي ُت ِ
غلف ) (encapsulateالكائن للات
َ
َ
برمجيا.
بطرائق مفيدةٍ
الخأرى
ً

 .3ضبط أو تحديث أو الحصول على قيمة خاصية من خاصيات
الكائن باستخدام طريقة النقط أو القواس
يمكنك أن تضبط أو تحللدث أو تحصللل على قيمللة خأاصللية من خأاصلليات الكللائن إمللا عللبر طريقللة
النقط ) (dot notationأو طريقة القواس ).(bracket notation
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ِ
ّ
تتلخص باسللتعمال اسللم الكللائن متبوعًل ا بنقطللة ثم
سأوضح في المثال التي طريقة النقط ،التي
مثل
ً:
اسللللللللللم الخاصللللللللللية الللللللللللتي نريللللللللللد ضللللللللللبط قيمتهللللللللللا أو تحللللللللللديثها أو الحصللللللللللول عليهللللللللللا )
) (objectName.propertyمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء كائن من نوع )( Objectفي المتغير // cody

;)(var cody = new Object
ضبط خاصياته //
;cody.living = true
;cody.age = 33
;'cody.gender = 'male
;};cody.getGender = function() {return cody.gender
الحصول على قيم الخاصيات //
(console.log
cody.living,
cody.age,
cody.gender,
)(cody.getGender
': 'true 33 male maleالناتج ); //
ُطابق طريقة ضبطها //
تحديث الخاصيات ي
;cody.living = false
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;cody.age = 99
;'cody.gender = 'female
cody.getGender = function() {return 'Gender = ' +
;};cody.gender
;)console.log(cody
></script></body></html
كائن ما.
طريقة النقط هي أشهر طريقة لضبط أو تحديث أو الحصول على قيمة لخاصيات
ٍ
ً
لتعمال سأسللتعمل في المثللال التي
ً.
ضرورية– فهي أقل اسل
أمَ ا طريقة القواس – التي ما لم تكن
طريقة القواس ً
بدل من طريقة النقط .حيث سل ُليت َبع اسللم الكللائن بقللوس مربللع للسللتهلل )أي [( ثم
اسم الخاصية )بين علمتَي اقتباس( ثم قوس مربع للغلق )أي ]( )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء كائن من نوع )( Objectفي المتغير // cody

;)(var cody = new Object
ضبط خاصياته //
;cody['living'] = true
;cody['age'] = 33
;'cody['gender'] = 'male
;};cody['getGender'] = function() {return cody.gender
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الحصول على قيم الخاصيات //
(console.log
cody['living'],
cody['age'],
cody['gender'],
ضع أقواس استدعاء الدالة في

cody['getGender']() //
النهاية

': 'true 33 male maleالناتج ); //
تحديث الخاصيات شإبيه جدًا بطريقة ضبطها //
;cody['living'] = false
;cody['age'] = 99
;'cody['gender'] = 'female
cody['getGender'] = function() {return 'Gender = ' +
;};cody.gender
;)console.log(cody
></script></body></html
َ
احتجت إلى الوصللللول إلى مفتللللاح
يمكن أن تسللللتفيد خأللللير اسللللتفادة من طريقللللة القللللواس إذا
خأاصية وعليللك أن تتعامللل مللع متغللير يحتللوي على قيمللة نصللية ُت ِ
مثل اسللم الخاصللية .سأشللرح ملليزة
ٍ
اسللتخدام طريقللة القللواس على طريقللة النقللط في المثللال التي بالوصللول إلى الخاصللية ،foobar
للة نص ل ٌ
وذل للك باس للتخدام متغ لليرين الل للذان إذا ُجمِ ع للا فس للتنتج سلس ل ٌ
لية تحت للوي على اس للم الخاص للية
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الموجودة في الكائن ) foobarObjectمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}'var foobarObject = {foobar: 'foobar
;'var string1 = 'foo
;'var string2 = 'bar
لن نستطيع استخدام طريقة النقط لهذا الغرض //
;)]console.log(foobarObject[string1 + string2
></script></body></html
إض ل ً
لافة إلى ذل للك ،يمكن أن نس للتفيد من طريق للة الق للواس للوص للول إلى أس للماء خأاص لليات ال للتي
تك للون غ للير ص للالحة كمُ ع ِرف للات في  .JavaScriptسأس للتخدم في المث للال التي رقمًلل ا وكلم ل ً
لة محج ل ً
لوزة
كأسماء للخاصيات ) يسمح باستخدامها كسلسلة نصية( التي يمكن استخدام طريقة القللواس فقللط
ٍ
للوصول إليها )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}'var myObject = {'123':'zero','class':'foo
ل يمكننا استخدام طريقة النقط لفعل هذا! //
َ  classهي كلمة محجوزة في // JavaScript
ِ ببالك أنأ
أبق
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': 'zero fooالناتج //

;)]'console.log(myObject['123'], myObject['class
إذا حااولنا استخدام طريقة النقط ،فسنحصل على خطأ //
;)// console.log(myObject.0, myObject.class

></script></body></html

كائنات أخأرى ،فليس من غير
ٍ
 -لمّ ا كان من الممكن أن تحتوي الكائنات على

الشائع أن نرى  cody.object.object.objectأو ]'cody['object
]' .['object']['object']['objectوهذا يسمى بسلسلة الكائنات
) .(object chainل يوجد حد لمدى تغليف الكائنات.
أن ضبط أو تحديث أو
 -الكائنات في  JavaScriptقابلة للتغيير ،وهذا يعني َ

ملحاظات

أي وقت .وعند
الحصول على خأاصياتها يمكن أن يتم على أغلبية الكائنات في ّ

استخدامنا لطريقة القواس ) ً
مثل ]' ،(cody['ageفيمكننا أن نحاكي

المصفوفات الترابطية ) (Associative Arraysالموجودة في لغات البرمجة
الخأرى.
ٌ
ً
دالة ،فكل ما عليك فعله هو وضع
خأاصية ما داخأل أحد الكائنات
 -إن كانت

مثل )( (cody.getGenderلستدعاء تلك الدالة.
ً:
المعاملين )( أمامها )

 .4حاذف خاصيات الكائنات

ً
ً
كلللامل من الكلللائن .حلللذفنا في
حلللذفا
يمكن أن يُ سلللتعمَ ل المعاملللل  deleteلحلللذف الخاصللليات
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المثال التي الخاصية  barمن الكائن ) fooمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}'var foo = {bar: 'bar
;delete foo.bar
الناتج  ،falseلننا حاذفنا  barمن // foo

;)console.log('bar' in foo
></script></body></html

 -المعامل  deleteلن يحذف الخاصيات الموجودة في سلسلة .prototype

ملحاظات

 استخدام المعامل  deleteهو الطريقة الوحيدة لزالة خأاصية من الكائن،غير من قيمة
أما ضبط قيمة الخاصية إلى  undefinedأو ُ null
سي ّ
الخاصية ،ولن يؤدي إلى حذف الخاصية نفسها.

 .5كيفية استبيان الشارات إلى خاصيات الكائن
َ
كائن مللا ،فسللتحاول  JavaScriptأن تعللثر على
حاولت الوصول إلى خأاصية غير موجودة في
إذا
ٍ

ً
ِ
لفوفة وسلللأحاول
سأنشلللئ في المثلللال التي مص ل
الخاصلللية أو الداللللة باسلللتخدام سلس لللة .prototype
الوصلللللول إلى خأاصللللليةٍ باسلللللم  fooاللللللتي لم ُتعلللللرَف بعلللللد .ربملللللا سلللللتظن َ
أنه لملللللا كلللللانت الخاصلللللية

 myArray.fooليسللت من خأاصلليات الكللائن  ،myArrayفسل ُلتعيد  JavaScriptالقيمللة undefined
ً
لللللللللللللللرة؛ لكن  JavaScriptسللللللللللللللتبحث في مكللللللللللللللا َنين آخألللللللللللللللرين ) Array.protoypeومن ثم
مباش
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 (Object.prototypeعن القيمة  fooقبل أن ُتعيد ) undefinedمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;][ = var myArray
: undefinedالناتج console.log(myArray.foo); //
*/
ستبحث  JSفي  Array.prototypeعن الخاصية Array.prototype.foo
لكنها لن تجدها؛ ثم ستبحث عنها في  Object.prototypeولن تجدها
ُعيد .undefined
ٍ ست
أيضًا؛ ثم بعدئذ

*/
></script></body></html
عنللدما أحللاول الوصللول إلى خأاصللية أحللد الكائنللات ،فسللتتحقق  JavaScriptمن قيمللة الخاصللية
لائن الخاصل ل َ
لية فسل للتعي ُد  JavaScriptقيمل للة تلل للك
التابعل للة لتلل للك النسل للخة من الكل للائن .فل للإن امتلل للك الكل ل ُ
لن سلسللللة  prototypeلم ُتسلللتعمَ ل .أملللا إذا لم
الخاصلللية ،ولن تحلللدث عمليلللة وراثلللة ) َ (inheritance
تحتوي نسخة الكائن على تلللك الخاصللية ،فسللتبحث  JavaScriptعنهللا في كللائن  prototypeالتللابع
للدالة البانية للكائن.
خأاصللية ِ
ً
رابط ا سللريًا )أقصد __ (__protoللدالللة البنايللة الللتي
ًلل
تمثل
تملللك جميللع نسللخ الكائنللات
َأنشللأَت النسللخة .يمكن أن يُ سللتعمَ ل الرابللط السللري للحصللول على الدالللة البانيللة ،تحديلل ًدا »خأاصللية
 «prototypeللدالة البانية لنسخة الكائن.
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المحي رة في  ،JavaScriptلللذا دعنللا نتمعّ ن جيل ًدا في الموضللوع .تل َ
أن
ّل
هذا أحد أكثر الجوانب
لذكر َ
ٌ
لائن ل ل لله خأاص ل لليات .ومن المنطقي السلللللماح للكائن ل للات بوراث ل للة ) (inherit
أ ّيل للة دال ل للة هي عب ل للارة عن ك ل ل ٍ
الخاصللليات من الكائنلللات الخألللرى ،كملللا للللو قلنلللا » ً
أهل أيهلللا الكلللائن  ،Bأريلللد منلللك أن تتشلللارك جميلللع

الخاص لليات ال للتي يملكه للا الك للائن  Aمع لله«؛ َ
وتفع للل  JavaScriptه للذا لجمي للع الكائن للات المُ ض للمَ نة فيه للا
ً
ً
أيضللا عن للدما ُت ِ
دوال
نشللئ
باس للتخدام الك للائن  .prototypeوتس للتطيع اس للتعمال سلس لللة prototype
ً
ً
خأاصة بك.
بانية
أنه للا مجموع ل ٌ
سللتبقى طريق للة تنفي للذ  JavaScriptل للذلك غامض ل ً
لة إلى أن ت للرى كيللف َ
لة من القواع للد
ً
فحسب .ل ُن ِ
مصفوفة لكي نتفحص الخاصية  prototypeعن قرب )مثال حي(:
نشئ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ٍ من نوع // Array
المتغير  myArrayيحتوي على كائن

;]'var myArray = ['foo', 'bar
َفة في // Array.prototype.join
ُعر
الدالة )( joinم

;))(console.log(myArray.join
></script></body></html
ً
ودوال ،وعندما نحللاول اسللتعمال
خأاصيات
ٍ
كائن يملك
النسخة التي أنشأناها من )( Arrayهي
ٌ
إحللدى دوال المصللفوفات )مثللل )( (joinفلنسللأل أنفسللنا :هللل يملللك الكللائن  myArrayالمُ َ
نش لأ من
ً
ً
خأاصة به من الدالة )(join؟ لنتحقق من ذلك )مثال حي(:
نسخة
الدالة البانية )(Array
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><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;]'var myArray = ['foo', 'bar
: falseالناتج console.log(myArray.hasOwnProperty('join')); //
></script></body></html
خأاصة به من الدالة .لكن  myArrayيملك وصل ً
ً
ً
لول إلى الدالللة )( joinكمللا لللو
نسخة
ل ،ل يملك
رأيت مثل ً
لية تابعل ً
كللانت خأاصل ً
َ
حيا عن سلسلللة  .prototypeإذ
لة للله .مللا الللذي يحللدث هنللا؟ حسلنًا ،لقللد
لال ً
اسللتطعنا الوصللول إلى خأاصلليةٍ غلليرُ موجللودةٍ في الكللائن  myArrayلكن تمكنت لغللة  JavaScriptأن
لان آخأللر .وهللذا المكللان مُ حل َد ٌد جل ًدا؛ فلمللا ُأ ِ
نشل َئت الدالللة البانيللة )( Arrayفي لغللة
تعللثر عليهللا في مكل ٍ

 ،JavaScriptأضللليفت الداللللة )() joinبالضلللافة لغيرهلللا( كخاصللليةٍ تابعلللة للخاصللليةِ prototype
للدالة )(.Array
أكل ل ِرر ق للولي َ
َ
لاولت الوص للول إلى خأاص لليةٍ ل يملكه للا الك للائن ،فس للتبحث  JavaScriptفي
أنك إذا ح ل
سلس لللة  prototypeعن قيم للةٍ لتل للك الخاص للية .وس للتنظر ً
أول إلى الدال للة الباني للة ال للتي أنش للأت الك للائن
مثل
ً:
مثل  ،(Arrayثم تنظللللللللللللللللللر في الكللللللللللللللللللائن الموجللللللللللللللللللود في الخاصللللللللللللللللللية ) prototype
ً:
)
 (Array.prototypeلللللترى إن اسللللتطاعت أن تجللللد الخاصللللية هن ل للاك .إذا لم يحتللللوي أول ك ل للائن
 prototypeعلى تل للك الخاصللية ،فستس للتمر  JavaScriptببحثهللا في السلسلللة في الدال للة البانيللة الللتي
تقف خألف الدالة البانية البدائية؛ وستستمر في ذلك إلى أن تصل إلى نهاية السلسلة.
ً
مللرة أخأللرى ،ونسللتدعي الدالللة )(toLocaleString
أين تنتهي السلسلللة؟ لننظللر إلى المثللال
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في ) myArrayمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ل تحتوي الكائنات  myArrayو // Array.prototype
على الدالة )(// toLocaleString

;]'var myArray = ['foo', 'bar
َفة في //
ُعر
الدالة )( toLocaleStringم
// Object.prototype.toLocaleString

': 'foo,barالناتج console.log(myArray.toLocaleString()); //
></script></body></html
الدالة )( toLocaleStringغير معرفة ضمن الكللائن  ،myArrayلللذا سللتنظر  JavaScriptفي
سلسل لللة  prototypeوتبحث عن الخاصل للية في الكل للائن الموجل للود في الخاصل للية  prototypeللدالل للة
ً
أيضا ،لذا ستبحث عن تلللك الخاصللية
البانية ) Arrayأي ،(Array.prototype :ولن تجدها هناك
في خأاصللللللية  prototypeللدالللللللة البانيللللللة )() Objectأي (Object.prototype؛ وسللللللتجدها
لتولد  JavaScriptخأطل للأً
هنل للاك؛ ولنفل للترض أن الدالل للة غل للير موجل للودة في ذاك المكل للان ،فسل ل ِ
ِ
أن
يوض ل لح َ
َ
الخاصية غير معرَفة ).(undefined
ولمّل ا كللانت جميللع الخاصلليات  prototypeعبل ٌ
لات ،فللإن آخأللر رابللط في السلسلللة هللو
لارة عن كائنل ٍ
 .Object.prototypeول توجد خأاصية  prototypeتابعة لدالةٍ بانيةٍ أخأرى يتوجب فحصها.
لل كام ل ٌ
هنال للك فص ل ٌ
لل س ُن ِ
لزاء ص للغيرةٍ ليس للهل فهمه للا ،لللذا إذا
قسللم فيلله سلس لللة  prototypeإلى أج ل ٍ
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َ
وجدت نفسك ضائعً ا تمامً ا ولم تفهم شي ًئا ممللا سللبق ،فللاقرأ ذاك الفصللل ثم ارجللع إلى هنللا لكي ُت ِ
رسلخ
ما فهمته .أرجو أن تكون قد فهمت )من الشرح السابق المختصر( َ
أنه عندما ل يُ ع َثللر على خأاصلليةٍ مللا
ُ
)وتع َت َبللر  ،(undefinedفسللتكون  JavaScriptقللد بحثت في عل ِ
لدة خأاصلليات  prototypeلتحديللد
أن الخاصللية غللير معرفللة ) .(undefinedفعمليللة البحث السللابقة تحللدث دومً ل ا ،وهي تمثللل طريقللة
َ
تعامل لغة  JavaScriptمع الوراثة ،وكيفية معرفتها لقيم الخاصيات.

أن خاصية أحاد
 .6استخدام الدالة  hasOwnPropertyللتحقق َ
ٌ
تابعة له
الكائنات
بينما يتحقق المعامل  inمن امتلك العنصر لخاصيةٍ ما ،بمللا في ذلللك الخاصلليات الموجللودة في
لإن الدال للة  hasOwnPropertyتتحق للق إن ك للان يمل للك الك للائن خأاص ل ً
لية م للا أم
سلس لللة prototype؛ ف ل َ
يأخأذها من سلسلة .prototype
أن الكللللللائن  myObjectيحتللللللوي على الخاصللللللية  ،fooول يللللللرث
سللللللنتحقق في المثللللللال التي َ

الخاصللية من سلسلللة prototype؛ ولفعللل ذلللك سنسللأل إذا امتلللك الكللائن  myObjectالخاصللية foo
)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}'var myObject = {foo: 'value
خاصية مملوكة للكائن //
: trueالناتج console.log(myObject.hasOwnProperty('foo')); //
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خاصية يرثها الكائن من سلسلة // prototype
: falseالناتج //
;))'console.log(myObject.hasOwnProperty('toString
></script></body></html
احتجت إلى تحديد هللل الخاصللية تابعل ٌ
َ
لة للكللائن
يجب استخدام الدالة  hasOwnPropertyإن
أم َ
أنه يرثها من سلسلة .prototype

معينة باستخدام
 .7التحقق إن كان يحتوي الكائن على خاصية
ّ

المعامل in

أن الكللائن يحتللوي على
يُ سللتخدَم المعامللل  inللتحقللق )أي النللاتج إمللا  trueوإمللا  (falseمن َ
أن  fooخأاصل ٌ
لية موجل ٌ
لودة في الكللائن myObject
خأاصيةٍ
معينة .سنتحقق في المثللال التي َ
ّ

)مثللال

حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}'var myObject = {foo: 'value
: trueالناتج console.log('foo' in myObject); //
></script></body></html
أن المعامللل  inل يبحث في خأاصلليات الكللائن المُ ح ل َدد فحسللب ،وإنمللا في جميللع
يجب أن تعلم َ
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الخاصيات التي يرثهللا الكللائن عللبر سلسلللة  .prototypeوبهللذا سللتبحث  JavaScriptبنفس الليللة الللتي
شرحناها في القسم السابق ،وإن لم تكن الخاصل ُ
لية موجل ً
لودة في الكللائن الحللالي ،فسلليتم البحث عنهللا
في سلسلة .prototype
ً
أيضلا
أن الكللائن  myObjectفي المثللال السللابق يحتللوي على الخاصللية toString
وهذا يعني َ
وذلللك عللبر سلسلللة ) prototypeأي  ،(Object.prototype.toStringوحللتى لللو َ
أننللا لم ُنع ل ِرف
ً
مثل '= 'foo
ً:
مباشرة )كقيمة أو كدالة.
تلك الخاصية للكائن

)(( myObject.toStringمثللال

حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}'var myObject = {foo: 'value
: trueالناتج console.log('toString' in myObject); //
></script></body></html
ً
تابعة للكائن  myObjectمباشل ً
لرة؛ لكنلله
أن الخاصية  toStringليست
نلحظ في آخأر شيفرة َ
أن الكللائن  myObjectيملللك
يرثها عبر  ،Object.prototypeولهذا السبب سيخبرنا المعامللل َ in
الدالة  toStringالموروثة.

 .8المرور على خاصيات الكائن باستخدام حالقة for in
باسللتخدام حلقللة in

كللائن مللا .ففي الشلليفرة
 ،forسللنتمكن من المللرور على كللل خأاصللية في
ٍ

التيللة سنسللتخدم الحلقللة  for inللحصللول على أسللماء الخاصلليات الموجللودة في الكللائن cody
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)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ = var cody
age : 23,
'gender : 'male
;}
َم لتمثيل اسم كل خاصية //
ُستخد
 keyهو متغير ي

{ )for (var key in cody
لتفادي الخاصيات الموروثة من سلسلة // prototype

{ ))if(cody.hasOwnProperty(key
;)console.log(key
}
}
></script></body></html

سلبي لحلقة in
جانب
ٌ
 هنالكٌ

 ،forحيث لن تمر على الخاصيات المملوكة

ً
أيضا على أ ّية خأاصيات يرثها الكائن )عبر سلسلة
للكائن فحسب ،وإنما ستمر

ملحاظات

(prototype؛ وهذا يعني َ
أنك إن لم ترغب بهذه النتيجة )والمر كذلك في أغلب
الحيان( فستحتاج إلى استخدام عبارة  ifالشرطية داخأل الحلقة لكي

تتحقق َ
أنك ستصل إلى الخاصيات التابعة للكائن الذي نريد الحصول على

خأاصياته فقط .ويمكن أن نفعل ذلك باستخدام الدالة )(hasOwnProperty
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التي تملكها كل الكائنات.
ً
موافقا دائمً ا للترتيب
 -الترتيب الذي تصل ) (accessفيه إلى الكائنات ليس

ً
َ
عرَفت فيه الخاصيات ليس
وأيضا الترتيب الذي
الذي ُتعرَف فيه داخأل الحلقة؛

ضرور ًيا أن يوافق الترتيب الذي تمر فيه إليها.

 -ل يمكن المرور إل على الخاصيات في حلقة in

 .forعلى سبيل المثال ،لن

تظهر خأاصية الدالة البانية .من الممكن أن تعرف ما هي الخاصيات التي يمكن
المرور عليها باستخدام الدالة )(.propertyIsEnumerable

المضمنة
 .9كائنات المضيف والكائنات ُ

أن البيئللللللة )متصللللللفح الللللللويب على سللللللبيل المثللللللال( الللللللتي ُت َ
نفذ فيهللللللا شلللللليفرات
أن يجب تعلم َ

عادة على ما يُ علرَف بكائنللات المضلليف ) .(host objectsل ِ
ً
تمثل كائنللات المضلليف
 JavaScriptتحتوي
لزءا من تطللبيق معيللار  ،ECMAScriptلكنهللا متللوافرة ككائنللات أثنللاء التنفيللذ .يعتمللد سلللوك وإتاحللة
جل ً
كليا على البيئة التي يوفرها المضيف.
الوصول إلى كائنات المضيف ً
على سبيل المثال ،في بيئة متصفح الويب يُ ع َت َبر كائن  windowوجميع الكائنات الللتي يحتويها
)ما عدا الكائنات المتوفرة من أساس لغة  (JavaScriptمن كائنات المضيف.
سأريك خأاصيات الكائن  windowفي المثال التي )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إظهار جميع خاصيات الكائن // window
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{ )for (x in window
;)console.log(x
}
></script></body></html
لن من الشللائع
أن كائنات  JavaScriptالمُ ضمنة فيها ل ُتعت َبر ضمن كائنات المضلليفَ ،
ربما تلحظ َ
أن ُتف ِر ق المتصفحات بين كائنات المضيف والكائنات المُ ضمنة في اللغة.
ٌ
أن أحلللد أشلللهر تل للك الكائنلللات يُ ِ
مثل
خأاصلللة بمتصلللفحات ال للويب ،فل
ولن تل للك الكائنلللات
َ
عجب َ
َ
ً
ً
ظهر في المثللال التي جميللع
واجهة للتعامل مع مستندات ) HTMLالمعروفة
أيضلا بشللجرة  .(DOMسل ُن ِ
الكائنات الموجودة ضمن الكائن  window.documentالذي توفره بيئة المتصفح )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إظهار جميع خاصيات الكائن // window.document

{ )for (x in window.document
;)console.log(x
}
></script></body></html
أن مواصللفة  JavaScriptل تهتم بكائنللات المضلليف )والعكس
أن أوضللحه لللك هنللا هللو َ
الللذي أريللد َ
بلللللللالعكس( .وهناللللللللك خأ ٌ
لللللللط فاص ٌ
مثل إصلللللللدار 1.5
ً:
لللللللل بين ملللللللا تلللللللوفره ) JavaScript

JavaScript
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 ECMA-262وإصللللللللللللللللدارات  Mozillaمن  JavaScriptذوات الرقللللللللللللللللام  1.6و  1.7و  1.8و 1.8.1

و  (1.8.5وبين البيئة التي يوفرها المضيف ،ول يجوز الخلط بينهما.
ِ
مثل متصفح ويب( التي ُت ِ
شغل شيفرات JavaScript
ً:
توفر بيئة المضيف )
-

ً
مثل الكائن  windowفي متصفح الويب(
ً:
رئيسيا ).head object
عادة كائنًا
ً
الذي ُت َ
مثل
ً:
خزن فيه أجزاءً من اللغة نفسها بالضافة إلى كائنات المضيف )

ً
إضافة إلى الكائنات التي يُ ع ِرفها
 window.locationفي متصفح الويب(

ملحاظات

ِ
لتشغلها في متصفحك(.
مثل الشيفرة التي تكتبها
ً:
المستخدم )

 -من الشائع أن تستعمل الشركة الصانعة لحد متصفحات الويب والتي

ً
تستضيف مُ ِ
ميزات
ٍ
نسخة أحدث من  JavaScriptأو أن ُتضيف
فسر JavaScript
مواصفات مستقبليةٍ إلى  JavaScriptحتى لو لم يتم المصادقة عليها بعد
ٍ
من

مثل إصدارات  Mozillaمن  JavaScriptذوات الرقام  1.6و 1.7
ً:
)
و  1.8و  1.8.1و .(1.8.5

 .10تحسين آلية التعامل مع الكائنات باستخدام مكتبة

Underscore.js
إص للدار  JavaScript 1.5يفتق للر إلى بعض الوظ للائف عن للدما ي للأتي ال للوقت للتعام للل م للع الكائن للات
َ
كنت ُتش ل ِلغل  JavaScriptعلى متص للفح ويب ،ف للأود أن أق للترح علي للك اس للتخدام
وإدارته للا بكف للاءة .إذا
مكتبة  Underscore.jsعندما تحتاج إلى وظائف أكثر من تلك الللتي توفرهللا  .JavaScript 1.5تعطيللك
مكتبة  Underscore.jsالوظائف التية عندما تتعامل مع الكائنات.
هذه الدوال تعمل على كل الكائنات والمصفوفات:
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each()

•

map()

•

reduce()

•

reduceRight()

•

detect()

•

select()

•

reject()

•

all()

•

any()

•

include()

•

invoke()

•

pluck()

•

max()

•

min()

•

sortBy()

•

sortIndex()

•

toArray()

•

size()

•

:وهذه الدوال تعمل على كل الكائنات
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•

values()

•

functions()

•
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•

)(extend

•

)(clone

•

)(tap

•

)(isEqual

•

)(isEmpty

•

)(isElement

•

)(isArray

•

)(isArguments

•

)(isFunction

•

)(isString

•

)(isNumber

•

)(isBoolean

•

)(isDate

•

)(isRegExp

•

)(isNaN

•

)(isNull

•

)(isUndefined

تعلم JavaScript

تعجبني هللذه المكتبللة َ
لنهللا تسللتفيد من ملليزات  JavaScriptالجديللدة الللتي تللدعمها المتصللفحات
الحديثة ،ولكنها بنفس الوقت توفر نفس الوظيفة إلى المتصفحات التي ل تحتوي تلللك التحللديثات،
وكل ذلك دون تغيير البنية الساسية للغة  JavaScriptإل إن اقتضت الضرورة.
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قبل أن تبدأ باستخدام َ ،Underscore.js
أن الوظائف التي تريدها ل توفرها
تأكد َ
أيّة مكتبة ) JavaScriptأو إطار عمل( تستخدمها في شيفراتك )مثل .(jQuery
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 .1لمحة نظرية عن استخدام كائنات )(Object
باسل للتعمالنا للدالل للة البانيل للة المُ ضل للمَ نة في اللغل للة )( ،Objectنتمكن من إنشل للاء كائنل للات عمومية
َ
كنت تذكر بداية الفصل الول ،فهذا ما فعلنللاه عنللدما أنشللأنا الكللائن
) (genericفارغة .وفي الواقع إذا
ً
 .codyل ُن ِ
مرة أخأرى )مثال حي(:
نشئ الكائن cody

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َة خاصيات //
إنشاء كائن فارغ دونأ أي

;)(var cody = new Object
َ الكائن  codyهو كائن عمومي فارغ //
َد أنأ
للتأك

{ )for (key in cody
{ ))if(cody.hasOwnProperty(key
ل يجب أنأ تشاهد أي ناتج لعدم وجود خاصيات //
;)console.log(key
}
}
></script></body></html
كللل مللا فعلنللاه هنللا هللو اسللتخدام الدالللة البانيللة )( Objectلنشللاء كللائن عمللومي اسللمه .cody
ليم للكعكللات لنشللاء كائنللات فارغللة ل
أن الدالللة البانيللة )( Objectهي قل ُ
يمكن أن
لالب تقسل ٍ
تتخيل ل َ
ّ
َ
ً
تملك أيّ ة خأاصيات أو دوال مُ
مسبقا )طبعً ا ما عدا تلك التي ترثها من سلسلة .(prototype
عرفة
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واضحا لك ،فأود أن ِ
ً
كائن
أن الدالة البانية )( Objectهي
إن لم يكن ذلك
ٌ
أنوه َ
ٌ
كائن ُأ ِ
ئ من الدالة البانية
مبينة على
أن الدالة البانية
بحد ذاتها .أي َ
نش َ
ٍ
َ
ٌ
مشابه للدالة البانية
أن المر
Function؛ وقد يبدو المر مُ ر ِب ًكا .لكن
تذكر َ

 ،Arrayلكن الدالة البانية ُ Objectت ِ
كائنات فارغة .ول تغفل عن إمكانية
ٍ
نشئ
إنشائك لي عدد من الكائنات الفارغة ،لكن إنشاء كائن فارغ مثل  codyيختلف

ملحاظة

ً
مسبقا معها.
كثيرًا عن إنشاء دالة بانية خأاصة بك مع وضع خأاصيات مُ عرَفة

أن الكائن  codyهو مجرد كائن بسيط أنشأناه من الدالة البانية
عليك أن تفهم َ
)(Object؛ وللستفادة من قدرات لغة  ،JavaScriptفعليك ّ
أل تستوعب

طريقة إنشاء كائنات فارغة من الدالة البانية )( Objectفحسب ،وإنما كيفية

مثل )( (Personعبر دالة بانية شبيهة
ً:
إنشاء »صنف« خأاص من الكائنات )
بالدالة البانية )(.Object

 .2معاملت الدالة البانية )(Object

ً
معامل ) (parameterاخأتياريًا وحي ًدا؛ وهللذا المعامللل هللو القيمللة
تأخأذ الدالة البانية )(Object

التي تريد إنشاءها ،وإن لم ُت ِ
أن قيمتها هي  nullأو ) undefinedمثال حي(:
حددها
ُ
فسيعت َبر َ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َة خاصيات //
إنشاء كائن فارغ دونأ أي
;)(var cody1 = new Object
;)var cody2 = new Object(undefined
;)var cody3 = new Object(null
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': 'object object objectالناتج //
;)console.log(typeof cody1, typeof cody2, typeof cody3
></script></body></html
ٌ
فست َ
ُ
نشلللأ القيملللة
قيملللة علللدا  nullأو  undefinedإلى الداللللة البانيلللة )(،Object
إذا مُللل ِررَت
المُ مرَرة ككائن .لذا نظر ًيا يمكننا استخدام الدالة البانيللة )( Objectلنشللاء أيّللة كائنللات مُ ضللمَ نة في
ً
دوال بانية .انظر المثال التي للتوضيح )مثال حي(:
اللغة التي تملك

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
*/
استخدام الدالة البانية )( Objectلنشاء سلسلة نصية وعدد
ومصفوفة ودالة وقيمة منطقية وكائن تعابير نمطية.

*/
الناتج يؤكد عملية النشاء //
;))'console.log(new Object('foo
;))console.log(new Object(1
;))][(console.log(new Object
;))}{ )(console.log(new Object(function
;))console.log(new Object(true
;))console.log(new Object(/\bt[a-z]+\b/
*/
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من غير الشائع إنشاء سلسلة نصية وعدد ومصفوفة ودالة وقيمة
منطقية وكائن تعابير نمطية عبر الدالة البانية )(Object؛
َن لك إمكانية فعل ذلك.
لكنني أريد أنأ أبي

*/
></script></body></html

 .3الخاصيات والدوال الموجودة في )(Object
يملك الكائن )( Objectالخاصيات التية )باستثناء الخاصيات والدوال التي يرثها(:
•

مثل :(Object.prototype
ً:
الخاصيات )

◦ prototype

 .4الخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع )(Object
تملللللك الكائنللللات ذات النللللوع )( Objectالخاصلللليات والللللدوال التيللللة )باسللللتثناء الخاصلللليات
والدوال التي ترثها(:
•

مثل ;myObject = {}; myObject.constructor
ً:
الخاصيات )

:(var

◦ constructor
•

مثل ;)(myObject = {}; myObject.toString
ً:
الدوال )

:(var

◦ )(hasOwnProperty
◦ )(isPrototypeOf
◦ )(propertyIsEnumerable
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◦ )(toLocaleString
◦ )(toString
◦ )(valueOf
أن جميع
تنتهي سلسلة  prototypeفي  Object.prototypeوهذا يعني َ

ملحاظة

الخاصيات والدوال التابعة للكائن )() Objectالظاهرة أعله( ستورَث إلى
جميع كائنات .JavaScript

 .5إنشاء كائنات )( Objectبالطريقة المختصرة
إنشاء كائنات )( Objectبالطريقة المختصرة يعني إنشاء كائن باستخدام القواس المعقوفللة

مثل ;}{ = cody
ً:
مع أو بدون خأاصيات )

 .(varهل تتذكر في بداية الفصل الول عندما أنشأنا

ً
مرة أخأرى )مثال حي(:
الكائن  codyثم أعطيناه الخصائص باستخدام طريقة النقط؟ لنفعل ذلك

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;)(var cody = new Object
;cody.living = true
;cody.age = 33
;'cody.gender = 'male
;};cody.getGender = function() {return cody.gender
ستظهر الخصائص والدوال التابعة للكائن console.log(cody); //
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></script></body></html
أن إنشللاء الكللائن  codyوإعطللاؤه قيمًل ا لخاصللياته أخأللذ منللا خأمسللة تعبلليرات برمجيللة؛ أمّل ا
لحظ َ
لرمجي وحيللد )مثللال
لير بل
باستخدام الطريقة المختصرة فسنتمكن من إنشاء كائن  codyالسابق بتعبل ٍ
ٍ
حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ = var cody
living: true,
age: 23,
gender: 'male',
};getGender: function() {return cody.gender
;}
لحاظ عدم وجود فاصلة بعد آخر خاصية //
ستظهر الخصائص والدوال التابعة للكائن console.log(cody); //
></script></body></html
سلليمكننا اسللتخدام الشللكل المختصللر من إنشللاء الكائنللات وتعريللف خأاصللياتها وإسللناد قيم إليهللا
باستخدام شيفرات أقل مع إظهار البيانات بطريقة تجعل قراءتها أسهل .لحظ اسللتخدام المعللاملَين
أن ه ل للذه هي الص ل لليغة المستحس ل للنة لنش ل للاء الكائن ل للات في
لير وحي ل للد .يج ل للدر بال ل للذكر َ
 :و  ,في تعب ل ل ٍ
َ JavaScript
لنها أقصر وقراءتها أسهل.
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أيضا َ
ً
أنه بالمكان التعبير عن أسماء الخاصيات كسلسل نصية )مثال حي(:
يجب أن تعلم

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ = var cody
'living': true,
'age': 23,
'gender': 'male',
};'getGender': function() {return cody.gender
;}
ستظهر الخصائص والدوال التابعة للكائن console.log(cody); //
></script></body></html
ليس من الضروري تعريف أسماء الخاصيات كسلسل نصية ما لم يكن اسم الخاصية:
•

مثل (class
ً:
أحد الكلمات المحجوزة )

•

يحتللوي على فراغللات أو على محللارف خأاصللة )أي شلليء مللا عللدا الرقللام والحللرف وإشللارة
الدولر ] [$أو الشرطة السفلية ]_[(

•

يبدأ برقم

تحذير

لن هذا قد يُ سبِب
احذر من وجود فاصلة بعد آخأر خأاصية من خأاصيات الكائنَ ،

خأطأً في بعض بيئات .JavaScript
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 .6جميع الكائنات ترث من Object.prototype
لن خأاصللية  prototypeالتابعللة
الدالللة البانيللة )( Objectفي  JavaScriptلهللا خأصوصلليتهاَ ،
لها هي آخأر محطة في سلسلة .(prototype chain) prototype
ِ
سأنشلللئ
سلللأغير في المثلللال التي الكلللائن  Object.prototypeلضللليف الخاصلللية  ،fooثم
ّ
ً
ً
نصية وسأحاول الوصول إلى الخاصية  fooكما لو أنها خأاصية تابعة للسلسلللة النصللية .ولمّل ا
سلسلة
كللان الكللائن  myStringل يملللك الخاصللية  ،fooفسللتبحث  JavaScriptعن قيمللة تلللك الخاصللية في
 String.prototypeوإن لم تجلللللللدها )ولن تجلللللللدها( ،فسلللللللتنظر في المحطلللللللة التاليلللللللة أل وهي
) Object.prototypeالتي هي آخأر محطللة تبحث فيهللا  JavaScriptعن قيمللةٍ مللا( .وسللنعثر على
القيمة  fooهناك لنني أضفتها ،وبالتالي ُ
ستعاد قيمة الخاصية ) fooمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;'Object.prototype.foo = 'foo
;'var myString = 'bar
الناتج هو ' 'fooالموجود في // Object.prototype.foo
والذي حاصلنا على قيمته عبر سلسلة // prototype

;)console.log(myString.foo
></script></body></html
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انتبه! إضافة أي شيء إلى  Object.prototypeسيؤدي إلى ظهوره في

تحذير

حلقة in

أن تغيير الكائن
 forوفي سلسلة  ،prototypeولهذا السبب يُ قال َ

 Object.prototypeهو أمرٌ غير مستحسن ول ينصح بفعله.
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 .1لمحة نظرية عن استخدام كائنات )(Function
الداللللة هي حاويلللة لتعليملللات برمجيلللة اللللتي ُتسلللتدعى باسلللتخدام المعاملللل )( .يمكن أن ُتمللل ِرر
المعلللللاملت ) (parametersإلى داخألللللل القوسلللللين أثنلللللاء عمليلللللة السلللللتدعاء لكي تتمكن التعليملللللات
معينة عندما تعمل الدالة.
قيم
البرمجية الموجودة داخأل الدالة من الوصول إلى
ٍ
ّ
ِ
سننشللئ في المث للال التي نس للختين من الدال للة  ،addNumbersواح للدة تس للتعمل المعام للل new
ً
شهرة .وتتوقع كل الللدالتين اسللتقبال معللاملَين؛ وسنسللتدعي
والخأرى تستعمل الشكل المبسط الكثر
الدالتين وسنمرر الوسيطين عبر المعامل )( )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
var addNumbersA = new Function('num1', 'num2', 'return num1 +
;)'num2
الناتجconsole.log(addNumbersA(2, 2)); // 4 :
َب الدالة بالشكل المختصر ،وهو أشإهر //
ُكت
ويمكن أيضًا أنأ ت

;};var addNumbersB = function(num1, num2) {return num1 + num2
الناتجconsole.log(addNumbersB(2, 2)); // 4 :
></script></body></html
ً
قيمة أو تبني كائ ًنللا أو يمكن أن نسللتعملها كآليللةٍ تنظيميللةٍ لتنفيللذ الشلليفرات
يمكن أن ُتعيد الدالة
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ٌ
لتعمالت عديللدة للللدوال في  ،JavaScriptلكن في أبسللط الشللكال نقللول:
البرمجيللة فقللط .هنالللك اسل
ُ
ٌ
مجال فري ٌد ) (unique scopeمن التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ.
الدالة هي

 .2معاملت الدالة البانية )(Function
يمكن للدالللة البانيللة )( Functionأن تأخأللذ عللد ًدا ل حصللر للله من المعللاملت ،لكن آخأللر معامللل
للة نصل ٌ
تتوقللع الدالللة البانيللة )( Functionاسللتقباله هللو سلسل ٌ
لية تحتللوي على التعليمللات البرمجيللة
ِ
التي ُت ِ
وتألف جسم الدالة .أيّ ة مُ عاملت أخأللرى ُتمل ِرر إلى الدالللة البانيللة قبللل آخأللر معامللل سل ُلتتاح
شكل
أيضا إرسال عل ِ
ست َ
ً
إلى الدالة التي ُ
لدة معللاملت باسللتخدام سلسلللة نصللية
نشأ كمعاملت .ومن الممكن
فصل القيم فيها بفاصلة.
ُت َ
سأبين في المثال التي استخدام الدالة البانية )( Functionمع ِ
عدة أنماط لنشاء كائن دال للة
ّ
)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
var addFunction = new Function('num1', 'num2', 'return num1 +
;)'num2
*/
ُفصَل القيم فيها بفاصلة
َر سلسلة نصية ت
ُمر
ٍ بديل ،يمكن أنأ ت
بشكل
كأول معامل للدالة البانية ،ويليها جسم الدالة.

*/
* var timesFunction = new Function('num1,num2', 'return num1
;)'num2
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': '2 2الناتج //
;))console.log(addFunction(2,2),timesFunction(2,2
َب الدالة بالشإكال الشإهر لتعريف الدوال //
ُكت
ويمكن أيضًا أنأ ت

تعريف دالة بإسنادها إلى متغير //
;};var addFunction = function(num1, num2) {return num1 + num2
تعريف دالة باستخدام تعبير برمجي مخصص لهذا الغرض //
};function addFunction(num1, num2) {return num1 + num2
></script></body></html

ً
مباشرة ،ول أحد
 ليس من المستحسن استدعاء الدالة البانية )(Functionً
لن  JavaScriptستستعمل الدالة )( evalلتفسير السلسلة
يفعل ذلك
إطلقا َ

أن استخدام
النصية التي تحتوي على البنية المنطقية للدالة؛ ويعتبر الكثيرون َ

)( evalهو تعقي ٌد زائ ٌد عن اللزوم ،وإن استخدمِ َ
ت ،فمكن المرجح حدوث

ملحاظات

مشكلة في البنية التصميمية للشيفرة البرمجية.
 استخدام الدالة البانية )( Functionدون الكلمة المحجوزة  newسيعطيمثل
ً:
نفس تأثير استخدام الدالة البانية لنشاء كائنات للدوال )

)'Function('x', 'return x
)''return x

 newأو

.(Function('x',
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 لن يُ َنشأ »تعبيرٌ مغلق« )) (closureانظر الفصل السابع( عند استدعاء الدالة

البانية )(Function

ً
مباشرة.

 .3الخاصيات والدوال الموجودة في )(Function
يملك الكائن )( Functionالخاصيات التية )باستثناء الخاصيات والدوال التي يرثها(:
•

مثل :(Function.prototype
ً:
الخاصيات )

◦ prototype

 .4الخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع )(Function
تمل للك الكائن للات ذات الن للوع )( Functionالخاص لليات وال للدوال التي للة )باس للتثناء الخاص لليات
والدوال التي ترثها(:
•

مثل
ً:
الخاصيات )

;}{ )var myFunction = function (x, y, z
;:(myFunction.length

◦ arguments
◦ constructor
◦ length
•

مثل
ً:
الدوال )

;}{ )var myFunction = function (x, y, z
;)(:(myFunction.toString

◦ )(apply
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◦ )(call
◦ )(toString

ً
قيمة ما
دوما
ُ .5تعيد الدوال
ً

أنه بالمكان إنشاء دالة بسيطة التي ُت ِ
صحيح َ
نفذ التعليمات الموجودة فيهللا ،لكن من الشللائع أن
ٌ

ً
ً
نصية من الدالة ) sayHiمثال حي(:
قيمة .س ُنعيد في المثال التي سلسلة
ُتعيد الدالة

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )(var sayHi = function
;'return 'Hi
;}
": "Hiالناتج console.log(sayHi()); //
></script></body></html
إذا لم يتم تحديل للد قيمل للة لكي ُتعيل للدها الدالل للة ،فسل للتعيد القيمل للة  .undefinedسأسل للتدعي في
المثال التي الدالة  yelpالتي تكتب السلسلة النصية ' 'yelpدون الحاجللة إلى تحديللد قيمللة لكي
ُتعيدها )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )(var yelp = function
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;)'!console.log('I am yelping
ً لتعيدها //
َد قيمة
ُحد
ستعيد الدوال القيمة  undefinedإنأ لم ن
ِ

}
الناتج // true
ً //
َد واحادة
ُحد
ًا إعادة قيمة ،حاتى لو لم ن
َه يجب دوم
َ
لن
ِ

;)console.log(yelp() === undefined
></script></body></html
قيمة ،حتى لو لم ُنصل ِرح أو نل ِ
معينل ً
لوفر قيمل ً
ً
لة؛ فللإن لم
لة
أن كل دالة يجب أن تعيد
ّ
الفكرة هنا هي َ
ٌ
ُت ِ
قيمة لتعيدها الدالة ،فس ُتعاد القيمة .undefined
حدد

 .6ليست الدوال إحادى البنى البرمجية فحسب وإنما ُت ِ
قيما
مثل
ً

ٌ
أن أيّللة دالللة يمكن أن ُتخل َلزن في متغللير أو
الدوال في JavaScript
عبارة عن كائنات؛ وهللذا يعللني َ

ً
ً
وأيضلللا تمللللك الداللللة
أيضل لا تمريرهلللا أو إعادتهلللا من داللللةٍ أخألللرى.
في مصلللفوفة أو في كلللائن؛ ويمكن
خأاصيات ) (propertiesلنها كائنات )مثال حي(:
ٍ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ُخزَ
َنة في متغيرات )// (funcA
هذه دوال م
ومصفوفات ) (funcBوكائنات )// (funcC
ستستدعى كالتالي// funcA() :
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var funcA = function(){};
// funcB[0]() :ستستدعى كالتالي

var funcB = [function(){}];
// funcC['method']()  أوfuncC.method()

var funcC = {method: function(){}};
// ٍ أخرى
ُعاد من دوال
َر الدوال وأنأ ت
ُمر
يمكن أنأ ت

var funcD = function(func){
return func;
};
var runFuncPassedToFuncD = funcD(function()
{console.log('Hi');});
runFuncPassedToFuncD();
// َ الدوال هي كائنات
َر أنأ
تذك
// َها تستطيع امتلكا خاصيات
َ
وهذا يعني أن

var funcE = function(){};
funcE.answer = 'yup'; // خاصية تابعة لنسخة الكائن
console.log(funcE.answer); // الناتج: 'yup'
</script></body></html>
 وبالتللالي هي قيمللة؛ ويمكن تمريرهللا أو تعللديلها،أن الدالللة هي كللائن
َ من المهم جل ًدا أن تسللتوعب
.JavaScript كما في باقي التعبيرات البرمجية في
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 .7تمرير المعاملت إلى دالة
يمكننا أن ُنشبِه المعاملت ) (parametersبالشاحنات التي تنقل القيم إلى مجللال ) (scopeالدالللة
ولنا عرَفناه للا مس ل ً
َ
لبقا م للع
عن للدما ُتس للتدعى .اس للتدعينا في المث للال التي الدال للة )(،addFunction
َ
معاملَين ،فستصبح القيمتان المُ
مرَرتان إليها متاحتَين ضمن مجالها )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )var addFunction = function(number1, number2
;var sum = number1 + number2
;return sum
}
: 6الناتج console.log(addFunction(3, 3)); //
></script></body></html

 -على النقيض من بعض لغات البرمجة الخأرى :من السليم تمامً ا في

 JavaScriptعدم تحديد قيمة للمعاملت حتى لو عُ ِر َفت الدالة لكي تستقبل

معاملت .ببساطة ُ
ستعطى القيمة  undefinedلي معامل غير مُ ح َدد .وبكل

ملحاظات

تأكيد ،إن لم ُت ِ
حدد قيمً ا للمعاملت ،فقد ل تعمل الدالة بشكل صحيح.

َ
متوقع من المعاملت لدالة )التي لم ُتع ِرفها عند إنشائك
مررت عد ًدا غير
 إذاٍ
للدالة(  ،فلن يحدث أي خأطأ؛ ومن الممكن أن تصل إلى تلك المعاملت عبر

ٌ
متاح لجميع الدوال.
الكائن  ،argumentsالذي هو
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 .8القيمتان  thisو  argumentsمتاحاتان لجميع الدوال
تتاح القيمتان  thisو  argumentsفي جسم/مجال جميع الدوال.
لائن شللبيه بالمصللفوفات يحتللوي على كللل المعللاملت الللتي مُل ِررَت إلى
الكللائن  argumentsهللو كل ٌ
الدالللة .فحللتى لللو نسللينا –في المث للال الت للالي– تحدي للد مع للاملت للدال للة عن للد تعريفهللا ،فسللنتمكن من
العتم للاد على المص للفوفة  argumentsالموج للودة في الدال للة للوص للول إلى المع للاملت ال للتي مُلل ِررَت
إليها أثناء استدعائها )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )(var add = function
;]return arguments[0] + arguments[1
;}
: 8الناتج console.log(add(4, 4)); //
></script></body></html
أما الكلمة المحجوزة ) thisالموجودة في كللل الللدوال( فهي مرجعيللة إلى الكللائن الللذي يحتللوي
الدالة .وكما قد تتوقع ،الدوال الموجودة ضمن كائنات كخاصيات يمكن أن َتستعمِ ل  thisللحصللول
على مرجع إلى الكائن »الب«؛ أمللا عنللدما ُتعللرَف الدالللة في المجللال العللام ) ،(global scopeفسللتكون
قيمللة  thisهي الكللائن العللام .راجللع الشلليفرة التيللة لزالللة الغمللوض عن القيمللة الللتي ُتعيللدها الكلمللة
المحجوزة  thisفي مختلف الحالت )مثال حي(:
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var myObject1 = {
name: 'myObject1',
myMethod: function(){console.log(this);}
};
myObject1.myMethod(); // الناتج: 'myObject1'
var myObject2 = function(){console.log(this);};
myObject2(); // الناتج: Window
</script></body></html>

arguments.callee  الخاصية.9
ً
َ  التي ُتشير إلى الدالة الللتي ُتcallee خأاصية باسم
 يمكن.حالي ا
ًل
نفذ
arguments يملك الكائن
مثل
:ً
) ( الداللللللللةscope) اسلللللللتخدام هلللللللذه الخاصلللللللية للشلللللللارة إلى الداللللللللة ضلللللللمن مجلللللللال تنفيلللللللذ
 سنحصل في المثللال التي على مرجللع للدالللة.( أي ستشير إلى الدالة نفسهاarguments.callee
َ التي ُت
:(نفذ )مثال حي

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var foo = function foo() {
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)(: fooالناتج console.log(arguments.callee); //
يمكن استخدام الخاصية  calleeلستدعاء //
ًا )// (recursively
الدالة  fooتعاودي

)(// arguments.callee
;)(}
></script></body></html
يمكن الستفادة من هذه الخاصية عندما نحتاج إلى استدعاء الدالة تعاوديًا ).(recursively

 .10الخاصية  lengthوالخاصية arguments.length
ً
ً
أن هذه الخاصللية
خأاصية
يملك الكائن arguments
فريدة هي الخاصية length؛ وربما تظن َ
ستعطيك عدد المعللاملت المُ عرَفللة في الدالللة ،لكنهللا سللتعطيك في الواقللع عللدد الوسللائط المُ ملرَرة إلى
الدالة التي ُاستدعيت )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )var myFunction = function(z, s, d
;return arguments.length
;}
ي وسيط إلى الدالة //
ُمر
َه لم ي
َ
الناتج  0لن
َر أَ

;))(console.log(myFunction
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></script></body></html
اسللتخدام الخاصللية  lengthالتابعللة لجميللع النسللخ من الكللائن )( Functionسلليعطينا العللدد
الكلي للمعاملت التي تتوقع الدالة استقبالها )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )var myFunction = function(z, s, d, e, r, m, q
;return myFunction.length
;}
: 7الناتج console.log(myFunction()); //
></script></body></html

ً
بدءا من
ً
مهملة )(deprecated
أصبحت الخاصية arguments.length
الصدار  ،JavaScript 1.4ولكن ما زال بالمكان الوصول إلى عدد الوسائط

ملحاظة

المُ مرَر إلى الدالة عبر الخاصية  lengthلكائن الدالة .لذا في المستقبل عليك
الحصول على عدد الوسائط عبر استعمال الخاصية  calleeبعد الحصول

على مرجع للدالة التي ُاستدعيت )أي .(arguments.callee.length

 .11إعادة تعريف معاملت الدالة

يمكن إعلللللللادة تعريلللللللف معللللللاملت الداللللللللة داخأللللللل الداللللللللة مباش ً
لللللللرة أو باسللللللتخدام المصللللللفوفة
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ً
نظرة على هذه الشيفرة )مثال حي(:
ألق
ِ .arguments

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;var foo = false
;var bar = false
{ )var myFunction = function(foo, bar
;arguments[0] = true
;bar = true
: true trueالناتج console.log(arguments[0], bar); //
}
;)(myFunction
></script></body></html
لحلللظ كيلللف اسلللتطعت إعلللادة تعريلللف المعاملللل  barباسلللتعمال ترتيبللله ) (indexفي مصلللفوفة
ً
مباشرة بإسناد قيمة جديدة إلى المعامل.
 argumentsأو

 .12إعادة قيمة من الدالة قبل انتهاء تنفيذها )أي إلغاء تنفيذ
الدالة(
وقت أثناء تنفيللذها باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة  returnمللع
ٍ
أي
يمكن إلغاء تنفيذ الدوال في ّ
أو بللدون قيمللة .سللألغي في الشلليفرة التيللة تنفيللذ الدالللة  addإذا لم ُتح ل َدد قيمللة المعامللل أو لم يكن
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رقمً ا )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )var add = function(x, y
ً //
إعادة رسالة خطأ إنأ لم تكن المعاملت رقمية

)'if (typeof x !== 'number' || typeof y !== 'number
};'{return 'pass in numbers
;return x + y
}
: 6الناتج console.log(add(3,3)); //
': 'pass in numbersالناتج console.log(add('2','2')); //
></script></body></html
الفكللرة الللتي أريللد إيصللالها هي َ
أنك تسللتطيع إلغللاء تنفيللذ الدالللة باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة
أي مرحلة من مراحل تنفيذ الدالة.
 returnفي ّ

 .13تعريف الدالة )دالة بانية ،أو عبر تعليمة برمجية ،أو عبر تعبير
برمجي(
يمكن تعريللللللف الدالللللللة بثلث طرائللللللق :عللللللبر اسللللللتخدام دالللللللة بانيللللللة ،أو عللللللبر تعليمللللللة برمجية
) (statementأو عبر تعبللير بللرمجي ) .(expressionسأشللرح الطرائللق جميعهللا في المثللال التي )مثللال
حي(:
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
/*
 سيكونأ آخر وسيط هو جسد الدالة،عند استخدام الدالة البانية
َل كل شإيء قبلها
ُعام
 وسي،الذي يحتوي على التعليمات البرمجية
.كمعامل

*/
var addConstructor = new Function('x', 'y', 'return x + y');
// تعليمة برمجية
function addStatement(x, y) {
return x + y;
}
// تعبير برمجي
var addExpression = function(x, y) {
return x + y;
};
// الناتج: 4 4 4
console.log(addConstructor(2,2), addStatement (2,2),
addExpression (2,2));
</script></body></html>
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ٌ
ٌ
رابعة لتعريف الدوال ،وتسمى »التعبير البرمجي
طريقة
أن هنالك
يقول البعض َ

ملحاظة

المُ سمى« ) ،(named expressionوهذه الطريقة تشبه طريقة تعريف الدالة عبر
ً
مثل
ً:
أيضا اسمً ا للدالة )
تعبير برمجي إل أنها تتضمن

}add = function add(x, y) {return x+y

.(var

 .14استدعاء الدالة )كدالة عادية ،أو كدالة في كائن ،أو كدالة
بانية ،أو عبر )( callو )((apply
يمكن استدعاء الدوال بأربع طرائق أو أنماط:
•

كدالة عادية

•

كدالة في كائن

•

كدالة بانية

•

باستخدام )( applyأو )(call

سأستعرض ً
كل من طرائق الستدعاء السابقة في المثال التي )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
استدعاؤها كدالة //

;}'var myFunction = function(){return 'foo
': 'fooالناتج console.log(myFunction()); //

129

JavaScript تعلم

Function()  الكائن:الفصل الرابع

// استدعاؤها كدالة في كائن

var myObject = {myFunction: function(){return 'bar';}}
console.log(myObject.myFunction()); // الناتج: 'bar'
// استدعاؤها كدالة بانية

var Cody = function(){
this.living = true;
this.age = 33;
this.gender = 'male';
this.getGender = function() {return this.gender;};
}
// استدعاء الدالة البانية لنشاء الكائن
var cody = new Cody();
console.log(cody); // إظهار خاصيات ودوال الكائن
// call()  وapply() استخدام

var greet = {
runGreet: function(){
console.log(this.name,arguments[0],arguments[1]);
}
}
var cody = {name:'cody'};
var lisa = {name:'lisa'};
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استدعاء الدالة  runGreetكما لو أنها داخل الكائن // cody

: codyالناتج greet.runGreet.call(cody,'foo','bar'); //
استدعاء الدالة  runGreetكما لو أنها داخل الكائن // lisa

: lisaالناتج greet.runGreet.apply(lisa, ['foo','bar']); //
*/
لحاظ الفرق بين )( callو )( applyفي كيفية إرسال المعاملت إلى
ُستدعى
الدالة التي ت

*/
></script></body></html
لن الشلليفرات الللتي
احللرص على أن تتعللرّ ف على جميللع النللواع الربعللة من طرائللق السللتدعاءَ ،
قد تتعامل معها في المستقبل يمكن أن تحتوي على أيٍ منها.

 .15الدوال المجهولة
الدالل للة المجهولل للة )  (anonymous functionهي الدالل للة الل للتي لم يُ عطى لهل للا مُ ع ل ل ِرف ).(identifier
ُتستخ َد م الدوال المجهولة في غالبية الحيان لتمرير دالة كمعامل إلى دالةٍ أخأرى )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
دالة مجهولة ،لكن ل توجد طريقة لستدعائها //
;};)'// function(){console.log('hi
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إنشاء دالة تستطيع استدعاء دالة مجهولة //

{)var sayHi = function(f
استدعاء الدالة المجهولة f(); //
}
تمرير دالة مجهولة كمعامل //
': 'hiالناتج sayHi(function(){console.log('hi');}); //
></script></body></html

عرفة في تعبير برمجي التي تستدعي نفسها
 .16الدوال ُ
الم َ

مباشرة
ً

تعبللير بللرمجي )أي أيّللة دالللة مللا عللدا تلللك المُ َ
نشللأة من الدالللة البانيللة
يمكن للللدوال المعرَفللة في
ٍ
)( (Functionأن ُتس للتدعى مباش ل ً
لرة بع للد تعريفه للا باس للتخدام معام للل الق للواس )( .س ُن ِ
نشل لئ في

المثال التي الدالة )(sayWord

ً
مباشرة .وهذا ما نللدعوه
تعبير برمجي ثم سنستدعيها
المُ عرَفة في
ٍ

»بالدوال التي تستدعي نفسها« ) ) (self-invoking functionمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
'!: 'Word 2 yo moالناتج //
;)(};)'!var sayWord = function() {console.log('Word 2 yo mo
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></script></body></html

مباشرة
 .17الدوال المجهولة التي تستدعي نفسها
ً

ً
مثل دال ل ً
من الممكن إنشلللاء عب للارة برمجي للة ُت ِ
مجهوللللة تس للتدعي نفس للها مباش ل ً
لرة .وهي تسلللمى
لة

»الدوال المجهولة التي تستدعي نفسها« )  .(self-invoking anonymous functionسأريك في المثال
ً
التي ِ
مباشرة )مثال حي(:
عدة أشكال 3لدوال مجهولة تستدعي نفسها

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ًا بين المبرمجين //
أكثر الشإكال استخدام

{ )(function(msg
;)console.log(msg
;)'})('Hi
ً
قليل ،لكن يؤدي نفس الغرض //
هذا الشكل مختلف

{ )(function(msg
)console.log(msg
;))'}('Hi
أكثر شإكل مختصر //

;)'!function sayHi(msg) {console.log(msg);}('Hi
لمعلوماتك :ل يمكن استدعاء الدالة المجهولة بهذا الشكل //
3

راجع صفحة » «Immediately-invoked function expressionفي ويكيبيديا لمزيدٍ من المعلومات.
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;)(};)'// function sayHi() {console.log('hi
></script></body></html

ملحاظة

ً
ِ
يحول الدالة إلى
وفقا لمعيار  ،ECMAScriptالقواس حول الدالة )أو أي شيء

ٌ
ً
مطلوبة إذا كانت ُ
مباشرة.
ستستدعى الدالة
تعبير ]([expression

تشعب الدوال
 .18يمكن
ّ

يمكن تش للعّ ب ال للدوال وتعريفه للا داخأ للل بعض للها دون أي ح للدود .س ل ِ
لأغلف في المث للال التي الدال للة

 gooداخأل الدالة  barداخأل الدالة ) fooمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )(var foo = function
{ )(var bar = function
{ )(var goo = function
إظهار مرجعية إلى الكائن الرئيسي // window

;)console.log(this
;)(}
;)(}
;)(}
></script></body></html
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الفكرة التي أريد إيصالها هنا بسيطة ،وهي َ
أن ه يمكن تشعب الدوال وتعريفها داخأل بعضللها دون
وجود قيود على »عمق« التشعب.

ملحاظة

مثل الكائن
ً:
أن قيمة  thisفي الدوال المتشعبة هو الكائن الرئيسي )
تذكر َ
 windowفي متصفحات الويب( في إصدار .JavaScript 1.5 EMCA-262 v3

 .19تمرير الدوال إلى الدوال وإعادة الدوال من الدوال

ً
ِ
كم للا ذكرن للا س ل ً
لوع من
لابقا َ
أن الدال للة في ُ JavaScriptتمثل قيم للة ،ويمكن أن يُ م للرَر إلى الدال للة ّ
أي ن ل ٍ

ً
دوال أخأللرى كوسللائط أو
المعللاملت ،وبالتللالي يمكن تمريللر دالللة إلى دالللة أخأللرى .والللدوال الللتي تقبللل
ُتعيدها تسمى أحيا ًنا ».«higher-order functions

لة مجهولل ً
سل ُلأم ِرر في المثللال التي دالل ً
لة إلى الدالللة  fooوالللتي سللوف ُنعيللدها مباشل ً
لرة من الدالللة
لن الداللللة  fooتسلللتقبل الداللللة المجهوللللة
 .fooوبهلللذا ُ
سيشلللير المتغلللير  barإلى الداللللة المجهوللللة َ
ً
كامل )مثال حي(:
ً(
مباشرة ) تمعّ ن في الشيفرة لفهم ما سبق فهمً ا
وتعيدها

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ُعاد من الدوال الخرى //
َر الدوال أو ت
ُمر
يمكن أنأ ت
{ )var foo = function(f
;return f
}
;)};)'var bar = foo(function() {console.log('Hi
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': 'Hiالناتج bar(); //
></script></body></html
عندما ُتستدعى الدالة  ،barفستستدعي الدالة المجهولة الللتي مررناهللا إلى الدالللة )( fooومن
ِ
ُ
ثم ُ
يوضلح كيللف
وستسلنَد إلى المتغللير  .barوهللذا المثللال
ستعاد الدالللة المجهولللة من الدالللة )(foo
يمكن تمرير الدوال كغيرها من القيم.

 .20استدعاء الدوال قبل تعريفها
أن المللر
أن ُتستدعى أثناء التنفيذ قبل تعريفهللا .ربمللا تللرى َ
يمكن لدالة مُ عرَفة عبر تعبير برمجي َ
غريب بعض الشيء ،لكن يجب أن تعلم ذلك لكي تستفيد منه ،أو على القل أن تفهم ما الذي يجللري
ٌ
ً
ُ
اسلللتدعيت في المثلللال التي الداللللة )( sayYoو )( sumقبلللل
شللليفرة تفعل للل ذللللك.
عنل للدما تواجللله
تعريفها )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
المثال الول //
{ )(var speak = function
َف الدالة )( sayYoبعد ،لكن يمكن استدعاؤها //
ُعر
لم ت
الناتج// yo :

;)(sayYo
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};)'function sayYo() {console.log('Yo
ً }(); //
استدعاء الدالة مباشإرة
المثال الثاني //
َف الدالة )( sumبعد ،لكن يمكن استدعاؤها //
ُعر
لم ت

: 4الناتج console.log(sum(2, 2)); //
};function sum(x, y) {return x + y
></script></body></html
فسر تعليمللات إنشللاء الللدوال ُ
وتضللاف إلى »مكللدس التنفيذ (execution stack) «4قبللل أن ُت َ
نفذ
ُت َ
الشيفرة .عليك أن تضع ذلك بعين العتبار عند استخدامك لتعليمات إنشاء الدوال.

الدوال المُ عرَفة في تعبيرات برمجية ) (function expressionsل يمكن

ملحاظة

استدعاؤها قبل تعريفها ،يمكن استدعاء الدوال المُ عرَفة بتعليمات برمجية
) (function statementsقبل تعريفها فقط.

 .21يمكن للدالة أن تستدعي نفسها )التنفيذ التعاودي(
أن هللذه النمللط من
من المسللموح في لغللة  JavaScriptأن تسللتدعي الدالللة نفسللها .وفي الحقيقللة َ
أنماط البرمجة الشائعة .س ُن ِ
نشئ في المثللال التي الدالللة  ،countDownFormالللتي تسللتدعي نفسللها

4

ً
أيض لا »مكللدس السللتدعاء« ) ،(call stackوهللو مكللدس يُ خل ِلزن معلومللات عن الللدوال قيللد التنفيللذ،
يُ سللمى
راجع صفحة ويكيبيديا » «Call stackلمزيدٍ من المعلومات.
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عبر اسم الدالة ) .(countDownFormبشكل أساسيُ ،ت ِ
نشئ هذه الدالة حلقة تكرار تعد من  5إلى 0
)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )var countDownFrom = function countDownFrom(num
;)console.log(num
تغيير قيمة المعامل num--; //
ً //
إذا كانأ  num < 0فسيتم إنهاء الدالة مباشإرة

};if (num < 0){return false
كانأ بإمكاننا أيضًا استدعاء )// arguments.callee(num
ً //
إذا كانت الدالة مجهولة

;)countDownFrom(num
;}
ِر الرقام  5,4,3,2,1,0على حادة //
ُظه
استدعاء الدالة ،والتي ست

;)countDownFrom(5
></script></body></html
أن الدالة تعاودية ].([recursive
ليس من غير الشائع أن تستدعي الدالة نفسها )أي َ
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 .1لمحة نظرية عن مفهوم الكائن الرئيسي
يجب أن تحتوى شيفرة  JavaScriptنفسللها ضللمن كللائن .فعلى سللبيل المثللال ،عنللد إنشللاء شلليفرة
 JavaScriptلبيئة متصللفح الللويب ،فسللتحتوى ُ JavaScript
وت َ
نفذ ضللمن كللائن  .windowيُ ع َتللبر الكللائن
 windowعلى َ
كلللللللائن رئيسلللللللي« ) ،(head objectأو يُ شلللللللار إليللللللله أحيانًلللللللا »بالكلللللللائن العلللللللام«
أنه »
ٌ
) .(the global objectجميع نسخ  JavaScriptتتطلب استخدام كائن رئيسي وحيد.
هيئ الكللللائن الرئيسللللي من قِ بللللل  JavaScriptخألللللف الكللللواليس لتغليللللف الشلللليفرة الللللتي يكتبهللللا
يُ َ
المستخدم ولستضافة الشيفرة الللتي تللأتي مُ ضللمَ نة في  .JavaScriptتضللع  JavaScriptالشلليفرة الللتي
يكتبها المستخدم ضمن الكائن الرئيسي لكي ُت َ
نفذ .لنتحقق من ذلك فيما يتعلق بمتصفح الويب.
ُ
أن القيم موجل ٌ
سأ ِ
لودة في الكللائن
نشئ في الشلليفرة التاليللة بعض قيم  JavaScriptوسللنتحقق من َ
الرئيسي ) windowمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;'var myStringVar = 'myString
;}{ )(var myFunctionVar = function
;'myString = 'myString
;}{ )(myFunction = function
: trueالناتج console.log('myStringVar' in window); //
: trueالناتج console.log('myFunctionVar' in window); //
: trueالناتج console.log('myString' in window); //
: trueالناتج console.log('myFunction' in window); //
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></script></body></html
ُ
فسللللتكتَب ضللللمن إطللللار الكللللائن
يجب أن تنتبلللله دومًلللل ا أ َنه عنللللدما تكتب شلللليفرات ، JavaScript
الرئيسللي .سللأفترض في بقيللة محتللوى هللذا الفصللل َ
أن مصللطلح »الكللائن الرئيسللي« هللو
أنك تعللرف َ
مرادف لمصطلح »الكائن العام«.

ملحاظة

مجال الكائن الرئيسي هو أكبر مجال ) (scopeمتوافر في بيئة .JavaScript

 .2الدوال العامة الموجودة ضمن الكائن الرئيسي

ً
تللأتي  JavaScriptمحمّ لل ً
لة ببعض الللدوال المعرَفللة مسل ً
دوال
لبقا .الللدوال الساسللية التيللة ُتعتللبر

لللللللللة للكلللللللللائن الرئيسلللللللللي ) ً
تابع ً
مثل ،يمكننلللللللللا اسلللللللللتخدام الداللللللللللة التيلللللللللة في متصلللللللللفح اللللللللللويب:
)' (window.parseInt('500يمكنللك أن تعتللبر هللذه الللدوال َ
أنهللا دوال )تابعللة للكللائن الرئيسللي(
ٌ
ً
مباشرة للستخدام وتوفرها لغة .JavaScript
جاهزة
•

)(decodeURI

•

)(decodeURIComponent

•

)(encodeURI

•

)(encodeURIComponent

•

)(eval

•

)(isFinite

•

)(isNaN
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)(parseFloat

•

)(parseInt
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 .3الكائن الرئيسي والخاصيات والمتغيرات العامة
ل تخلللللط بين مفهللللوم الكللللائن الرئيسللللي مللللع مفهللللوم الخاصلللليات العامللللة أو المتغلللليرات العامللللة
الموجللودة في المجللال العللام ) .(global scopeالكللائن الرئيسللي هللو الكللائن الللذي يحتللوي على جميللع
فيسللتخدَم للشللارة إلى القيم
الكائنللات .أمللا مصللطلح »الخاصلليات العامللة« أو »المتغلليرات العامللة« ُ
لرة ضللمن الكللائن الرئيسللي والللتي ل تكللون تابعل ً
الموجودة مباشل ً
لة لمجللال أحللد الكائنللات الخأللرىُ .تع َت َبللر
تلللك القيم عامل ً
لة لن جميللع الشلليفرات بغض النظللر عن مكللان تنفيللذ الشلليفرة )من ناحيللة المجللالت(
ً
وصول )عبر  (scope chainلتلك الخاصيات والمتغيرات العامة.
تملك
سأض للع في المثلللال التي الخاصلللية  fooفي المجلللال العلللام ،ثم سأصلللل إلى تللللك الخاصلللية من
مجال آخأر )مثال حي(:
ٍ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنأ  fooهو متغير عام وهو خاصية للكائن الرئيسي )// (window

;'var foo = 'bar
ً
ًا //
مجال جديد
ُنشِئ
َ الدوال ت
َر أنأ
تذك

{ )(var myApp = function
{ )(var run = function
ِر //
ُث
الناتج هو  ،barوهو قيمة المتغير  fooالتي ع
عليها في الكائن الرئيسي //
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console.log(foo);
}();
}
myApp();
</script></body></html>
ُ أمل للا إذا وضل ل
 منconsole.log  فلن تتمكن الدالل للة، خأل للارج المجل للال العل للامfoo لعت الخاصل للية
َ
ُ
:موضح في المثال التي
 وهذا ما هو.undefined وستعيد
foo العثور على قيمة

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
// myFunction() ٌ في مجال الدالة
 هو متغير موجودfoo إنأ

var myFunction = function() {var foo = 'bar'};
ً
// ًا
مجال جديد
ُنشِئ
َ الدوال ت
َر أنأ
تذك

var myApp = function() {
var run = function() {
console.log(foo);
}();
}
myApp();
</script></body></html>
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مثل )( (window.alertفي بيئللة
ً:
وهللذا هللو السللبب وراء إمكانيللة اسللتدعاء الللدوال العامللة )
لي
ًل
أن كللل شلليء في المجللال العللام سلليكون
المتصللفح من أي مجللال .مللا عليللك أن تفهملله هللو َ
متاح ا ّ
مجال ،وهذا هو سبب تسمية تلك الخاصيات والمتغيرات »بالعامة«.
ٌ
ٌ
ضئيل بين استخدام  varوعدم استخدام  varفي المجال العام
فرق
هنالك

ملحاظة

ً
نظرة على هذا
ألق
)سينتج عندما »خأاصيات عامة« أو »متغيرات عامة«(ِ .

السؤال في  StackOverflowللمزيد من التفاصيل.

 .4الشارة إلى الكائن الرئيسي

ً
عادة طريقتان للشارة إلى الكائن الرئيسللي .أول طريقللة هي الشللارة ببسللاطة إلى السللم
هنالك

مثل  windowفي متصفح الويب( .الطريقة الثانيللة هي اسللتخدام الكلمللة
ً:
المعطى للكائن الرئيسي )
المحجوزة  thisفي المجال العام .سأستعمل كل الطريقتين في المثال التي )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;'var foo = 'bar
;windowRef1 = window
;windowRef2 = this
إظهار إشإارة ) (referenceإلى الكائن // window

;)console.log(windowRef1, windowRef2
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': 'bar', 'barالناتج //
;)console.log(windowRef1.foo, windowRef2.foo
></script></body></html
ِ
ً
إشارة إلى الكائن الرئيسللي في متغلليرين ثم اسللتخدمناهما للوصللول إلى
خأزنا في المثال السابق
المتغير العام .foo

عادة بوضوح
ضمنيا ول ُيشار إليه
ستخدم الكائن الرئيسي
ُ .5ي
ً
َ
ً

ً
عادة إلى الكائن الرئيسي بوضوح َ
ضمنيا .على سللبيل المثللال ،التعبلليران
لنه سيشار إليه
ل يُ شار
ً

البرمجيان )( window.alertو )( alertمتماثلن في بيئة المتصللفح؛ حيث ُتكمِ ل ل JavaScript
ولن الكائن ) windowأي الكائن الرئيسللي( هللو آخأللر كللائن يتم التحقللق من وجللود
الفراغات بمفردها.
َ
فسيشلللار إلى الكل للائن الرئيسل للي
الخاصل لليات )أو القيم( فيللله في »سلسل لللة المجل للال« )،(scope chain
ُ
ضمنيا دومً ا .سنستعمل في المثال التي الدالة )( alertالموجودة في المجال العام )مثال حي(:
ً

><!<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ًا هنا )// (window.foo
ُشار إليه ضمني
الكائن  windowم

{ = var foo
{ )(fooMethod: function
ًا هنا )// (window.alert
ُشار إليه ضمني
الكائن  windowم

;)'alert('foo' + 'bar
ُشار إليه بوضوح هنا وله نفس التأثير //
 windowم
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;)'window.alert('foo' + 'bar
}
}
ًا هنا //
ُشار إليه ضمني
الكائن  windowم
)(// window.foo.fooMethod

;)(foo.fooMethod
></script></body></html
لن
أن الكائن الرئيسي مشا ٌر إليه
ضمنيا دائمً ا ،حتى لو لم ُتص ِرح بذلك ،وهللذا َ
ً
من المهم أن تفهم َ
الكائن الرئيسي هو آخأر كائن في سلسلة المجال ).(scope chain
تحديدك للكائن الرئيسي بوضوح )أي )(ً window.alert
بدل من

قليل فمن
ً.
)( (alertسيؤدي إلى تقليل الداء )مدى سرعة تنفيذ الشيفرة(

ملحاظة

السرع أن تعتمد على سلسلة المجال ) (scope chainبمفردها ً
بدل من الشارة
َ
أن ما تريده موجو ٌد في
بوضوح إلى الكائن الرئيسي حتى ولو
كنت تعرف َ

المجال العام.
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 .1لمحة نظرية عن استخدام  thisوكيف ُتشير إلى الكائنات

نش لأ كلمل ٌ
نش لأ دالل ٌ
لة محجل ٌ
فست َ
عنللدما ُت َ
ُ
لوزة )وراء الكللواليس( اسللمها  ،thisالللتي ُتشللير إلى
لة مللا،

لاح في مجللال الدالللة ،إل َ
الكائن الذي تعمل عليه الدالة .بعبارةٍ أخأللرى ،المتغللير  thisمتل ٌ
أنه يُ شللير إلى
الكائن الذي تكون تلك الدالة إحدى خأاصياته.
ً
مرة أخأرى )مثال حي(:
لننظر إلى الكائن  codyمن الفصل الول

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ = var cody
living : true,
age : 23,
gender : 'male',
};getGender : function() {return cody.gender
;}
': 'maleالناتج console.log(cody.getGender()); //
></script></body></html
لح للظ كيفي للة وص للولنا إلى الخاص للية  genderداخأ للل الدال للة  getGenderع للبر طريق للة النق للط

مثل  (cody.genderباسلللتخدام الكلللائن  codyنفسللله .يمكن كتابلللة ملللا سلللبق باسلللتخدام this
ً:
)
لن في الواقع ُ thisتشير إلى الكائن ) codyمثال حي(:
للشارة إلى الكائن َ ،cody
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><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ = var cody
living : true,
age : 23,
gender : 'male',
};getGender : function() {return this.gender
;}
': 'maleالناتج console.log(cody.getGender()); //
></script></body></html
الكلمة المحجوزة  thisالتي استعملناها في ُ this.genderتشللير ببسللاطة إلى الكللائن cody
الذي تعمله عليه الدالة.
أن شللرح  thisمربللك ويثللير الحلليرة ،لكن ل تقلللق من ذلللك .تل َ
لذكر َ
أنه عمومً ل ا
ربمللا يللرى البعض َ
ُتستخدَم الكلمة المحجوزة  thisداخأل الدوال للشارة إلى الكائن الذي يحتوي على الدالةً ،
بدل من
الدالة نفسها )الستثناءات تتضمن استخدام الكلمة المحجوزة  newأو )( callأو )(.(apply
بقية المتغيرات ،إل َ
أنك ل
 -الكلمة المحجوزة  thisتبدو وتسلك سلوك ّ

ملحاظات

تستطيع تعديلها.

رسل إلى الدالةthis ،
 على النقيض من  argumentsوالمعاملت التي ُت َكلمة محجوزة وليست خأاصية.
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حدد قيمة this؟
 .2كيف ُت َ

قيمة  thisالمُ ملرَرة إلى جميللع الللدوال تعتمللد على السللياق الللذي تسللتدعى فيلله الدالللة في وقت

ّ
تذكرها.
لن هنالك بعض الحالت الشاذة التي عليك
التنفيذ .انتبه جي ًدا هناَ ،
ُأعطي الكللائن  myObjectفي الشلليفرة التيللة خأاصل ً
لية باسللم  ،sayFooوالللتي ُتشللير إلى الدالللة
ُ
فستشلللير الكلملللة
 .sayFooفعنلللدما ُتسلللتدعى الداللللة  sayFooمن المجلللال العلللام )،(global scope
المحج ل للوزة  thisإلى الك ل للائن  ،windowأم ل للا عن ل للدما ُتس ل للتدعى كدال ل للة تابع ل للة للك ل للائن ،myObject
فستشير  thisإلى .myObject
فستسللتعمَ ل قيمللة تلللك الخاصللية )بل ً
ُ
لدل من
ولوجود خأاصية باسللم  fooفي الكللائن ،myObject
قيمة  fooفي المجال العام( )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;'var foo = 'foo
;}'var myObject = {foo: 'I am myObject.foo
{ )(var sayFoo = function
;)]'console.log(this['foo
;}
إعطاء الكائن  myObjectخاصية باسم // sayFoo
وجعلها تشير إلى دالة // sayFoo
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;myObject.sayFoo = sayFoo
': 'I am myObject.fooالناتج myObject.sayFoo(); //
': 'fooالناتج sayFoo(); //
></script></body></html
أن
ٌ
أن قيمللللللللللللة  thisتعتمللللللللللللد على سللللللللللللياق اسللللللللللللتدعاء الدالللللللللللللة .ص
للللللللللللحيح َ
من الواضللللللللللللح َ
 myObject.sayFooو  sayFooيُ شلللليران إلى نفس الدالل للة؛ لكن اعتمللللا ًدا على مكللللان )أي سل للياق(
استدعاء الدالة )( ،sayFooفستكون قيمة  thisمختلفة.
ه للذه نفس الشللليفرة السلللابقة لكن م للع التصلللريح عن اس للتخدام الك للائن الرئيسلللي )أي (window
)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;'window.foo = 'foo
;}'window.myObject = {foo: 'I am myObject.foo
{ )(window.sayFoo = function
;)console.log(this.foo
;}
;window.myObject.sayFoo = window.sayFoo
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;)(window.myObject.sayFoo
;)(window.sayFoo
></script></body></html
أن قيمللة
عليك أن تعي أثناء استخدامك للدوال أو امتلكك لكثر من مرجعيللة إلى دالللة
معينللةَ ،
ّ
ستتغير اعتما ًدا على سياق استدعائك للدالة.
this
ّ

ملحاظة

جميع القيم ما عدا  thisو  argumentsتتبع لمكان تعريف الدالة وليس
مكان استدعائها )وهذا يُ سمى .(lexical scope

 .3الكلمة المحجوزة ُ thisتشير إلى الكائن الرئيسي في الدوال
المتشعبة
ربمللا تتسللاءل مللا الللذي سلليحدث للكلمللة المحجللوزة  thisعنللدما ُتسللتعمَ ل داخأللل دالللة موجللودة
ضلللل طريقهلللا ُ
ّ
وتشلللير إلى الكلللائن
أن َ thisت
ضلللمن داللللة أخألللرى .الخأبلللار السللليئة في  ECMA v3هي َ
الرئيسي )الكائن  windowفي المتصفحات( ً
بدل من الكائن الذي عُ ِر َفت الدالة داخأله.
َض ّ
ففي المثال التي ،ست ِ
ل الكلمة المحجوزة  thisالموجللودة داخأللل  func2و  func3طريقهللا
ولن ُتشير إلى الكائن  myObjectوإنما ُ
ستشير إلى الكائن الرئيسي )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
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{ = var myObject
{ )(func1: function
: myObjectالناتج console.log(this); //
{ )(var func2 = function
الناتج هو الكائن // window
ًا //
وستشير  thisإليه من النأ فصاعد

;)console.log(this
{ )(var func3 = function
الناتج هو الكائن // window
َه هو الكائن الرئيسي //
َ
لن

;)console.log(this
;)(}
;)(}
}
}
;)(myObject.func1
></script></body></html
أن ه للذه المش للكلة ق للد ُح َلت في  .ECMAScript 5لكن علي للك أن تنتب لله له للذه
الخأب للار الجي للدة هي َ
خأصوصا عندما تبدأ بتمرير الدوال إلى بعضها كقيم.
ً
الشكالية،
ً
انظلللللر إلى الشللللليفرة التيلللللة وانظلللللر ملللللاذا سللللليحدث عنلللللدما ُتمللللل ِرر دال ً
مجهوللللللة إلى الداللللللة
لللللة
 .foo.func1فعنللدما ُتسللتدعى الدالللة المجهولللة داخأللل الدالللة ) foo.func1أي دالللة داخأللل دالللة(
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فستشير  thisداخأل الدالة المجهولة إلى الكائن الرئيسي )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ = var foo
{ )func1:function(bar
الناتج هو الكائن  ،windowوليس // foo

;)(bar
ستشير  thisهنا إلى الكائن // foo

;)console.log(this
}
}
;)})foo.func1(function(){console.log(this
></script></body></html
أن قيمللللة ُ this
ستشللللير دومًلللل ا إلى الكللللائن الرئيسللللي إن كللللانت الدالللللة
عليللللك أن تتللللذكر دومًلللل ا َ
ً
ً
أن الشكالية السللابقة
مغلفة في دالةٍ أخأرى أو
الموجودة فيها
مستدعاة في سياق دالةٍ أخأرى )وأك ِرر َ
قد ُح َلت في .(ECMAScript v5

 .4اللتفاف على مشكلة الدوال المتشعبة عبر سلسلة المجال
حس لنًا ،قيمللة  thisلن تضلليع تمامً ل ا ،ويمكنللك ببسللاطة توظيللف سلسلللة المجللال ) (scope chain
ِ
ستوضلح الشلليفرة التيللة طريقللة فعللل ذلللك عللبر اسللتخدام
لبقللاء إشللارة إلى  thisفي الدالللة الب.
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:( )مثال حيthat متغير باسم

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var myObject = {
myProperty: 'I can see the light',
myMethod : function(){
// (myObject  )أيthis تخزين إشإارة إلى
// myMethod في مجال الدالة

var that = this;
// دالة متشعبة

var helperFunction = function() {
// I can see the light الناتج هو
// that = this َ
لنأ

console.log(that.myProperty);
// !«that»  إنأ لم نستخدم،window الناتج هو كائن

console.log(this);
}();
}
}
myObject.myMethod(); // استدعاء الدالة
</script></body></html>
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 .5التحكم في قيمة  thisباستخدام )( callأو )(apply
ً
عادة من سللياق اسللتدعاء الدالللة )باسللتثناء عنللد اسللتخدام الكلمللة المحجللوزة
ُتح َدد قيمة this
 ،newوسلللنأتي على ذللللك بعلللد دقلللائق( ،لكن يمكنلللك التحكم بقيملللة  thisباسلللتخدام )( applyأو
)( callلتحدي للد م للا ه للو الك للائن ال للذي ُتش للير الكلم للة المحج للوزة  thisإلي لله عن للد اس للتدعاء الدال للة.
لتدع الدالللة  Xلكن أخأللبر الدالللة أن تسللتعمل الكللائن  Zكقيمللة
استخدام هذه الطرائق يماثل قولنللا» :اسل
ِ
للكلمة المحجوزة  .«thisوبفعلنا لذلك سنتجاوز الطريقة الفتراضللية الللتي ُتحل ِ
لدد  JavaScriptفيهللا
قيمة الكلمة المحجوزة .this
نشل لئ في المث للال التي كائ ًن للا ودال ل ً
س ُن ِ
لة ،ثم سنس للتدعي الدال للة ع للبر )( callلكي نجع للل قيم للة
 thisداخأ للل الدال للة مش ل ً
ليرة إلى الك للائن  .myObjectثم س للتمل التعليم للات البرمجي للة داخأ للل الدال للة
ً
بلللدل من إسلللناد تللللك الخاصللليات إلى الكلللائن
معينلللة
بخاصللليات
ٍ
 myFunctionالكلللائن myObject
ّ
الرئيسي .وبهذا نكون قد ع َدلنا الكللائن الللذي ُتشللير إليلله ) thisداخأللل الدالللة ) (myFunctionمثللال
حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{ = var myObject
{ )var myFunction = function(param1, param2
ُستدعيت الدالة عبر )(// call
تشير  thisإلى  myObjectإذا ا

;this.foo = param1
;this.bar = param2
}': Object {foo = 'foo', bar = 'barالناتج //
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;)console.log(this
;}
استدعاء الدالة ،وضبط قيمة  thisإلى // myObject

;)'myFunction.call(myObject, 'foo', 'bar
}': Object {foo = 'foo', bar = 'barالناتج //
;)console.log(myObject
></script></body></html
ً
أيضلا .الفللرق بينهمللا هللو
استعملنا في المثال السللابق )( ،callلكن يمكن اسللتخدام )(apply
في كيفيل للة تمريل للر المعل للاملت إلى الدالل للة .إذ سل ل ُلتمرَر المعل للاملت مفصل ل ً
لولة بفاصل لللة عنل للد اسل للتخدام
ُ
فسللتمرَر المعللاملت داخأللل مصللفوفة .المثللال التي بنفس
)(call؛ أمللا عنللد اسللتخدام )(،apply
فكرة المثال السابق ،إل َ
أنه يستعمل )() applyمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{ = var myObject
{ )var myFunction = function(param1, param2
ُستدعيت الدالة عبر )(// apply
تشير  thisإلى  myObjectإذا ا

;this.foo = param1
;this.bar = param2
}': Object {foo = 'foo', bar = 'barالناتج //
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;)console.log(this
;}
استدعاء الدالة ،وضبط قيمة  thisإلى // myObject

;)]'myFunction.apply(myObject, ['foo', 'bar
}': Object {foo = 'foo', bar = 'barالناتج //
;)console.log(myObject
></script></body></html
أنك تسللتطيع أن تتجللاوز الطريقللة الفتراضللية الللتي ُتحل ِ
الفكرة التي عليك أن تفهمها هنللا هي َ
لدد
فيها  JavaScriptقيمة  thisفي مجال الدالة ).(function scope

عرفة من ِقبل
 .6استخدام الكلمة المحجوزة  thisداخل دالة بانية ُم َ

المستخدم

عن للدما ُتس للتدعى دال للة باس للتخدام الكلم للة المحج للوزة  ،newفقيم للة – thisداخأ للل الدال للة الباني للة
ست َ
نفسها– ُتشير إلى نسللخة الكللائن الللتي ُ
نشلأ .بعبللارةٍ أخأللرى :في الدالللة البانيللة يمكننللا أن نتعامللل مللع
الكائن باستخدام  thisقبل إنشائه .وفي تلك الحالة سللتتغير القيمللة الفتراضللية للكلمللة المحجللوزة
 thisبطريقة ل تختلف عن تغيير القيمة باستخدام )( callأو )(.apply
س ُن ِ
نش لئ في المثللال التي الدالللة البانيللة  Personالللتي تسللتخدم  thisللشللارة إلى كللائن يتم
نشلأ نسل ٌ
إنشاؤه .فعندما ُت َ
لخة من الدالللة البانيللة  ،Personفستشللير  this.nameإلى الكللائن الجديللد
نشئ وتضع فيها خأاصل ً
الذي ُأ ِ
لية اسللمها  nameبقيمللةٍ مللأخأوذةٍ من الوسلليط ) (nameالمُ ملرَر إلى الدالللة
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البانية )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )var Person = function(name
ُنشَأ //
 thisستشير إلى الكائن الجديد الذي سي

;'this.name = name || 'john doe
}
ًا على الدالة البانية // Person
إنشاء كائن جديد اعتماد

;)'var cody = new Person('Cody Lindley
': 'Cody Lindleyالناتج console.log(cody.name); //
></script></body></html
أكللل ِرر م ل ً
سي َ
نشل لأ« عن للدما تس للتدعى الداللللة البانيلللة
أن ُ thisتش للير إلى »الك للائن ال للذي ُ
لرة أخألللرى َ
باستخدام الكلمة المحجوزة  .newأما لو لم نستخدم الكلمة المحجوزة  ،newفستأخأذ  thisقيمتها
من السياق الذي عُ ِر َفت فيها الدالة  ،Personوهو الكائن الرئيسللي في هللذه الحالللة .لننظللر إلى مثللال
)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )var Person = function(name
;'this.name = name || 'john doe
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}
لحاظ أننا لم نستعمل الكلمة المحجوزة // new

;)'var cody = Person('Cody Lindley
ً
هذه القيمة غير معرفة ) (undefinedوستسبب خطأ //
القيمة الفعلية موجودة في // window.name

;)// console.log(cody.name
': 'Cody Lindleyالناتج console.log(window.name); //
></script></body></html

 .7الكلمة المحجوزة  thisداخل دالة في الكائن  prototypeستُ شير
المنشأ من الدالة البانية
إلى الكائن ُ

ُ
فستشللير
عندما نستعمل  thisفي الللدوال المُ ضللافة إلى الخاصللية  prototypeللدالللة البانيللة،

إلى النس للخة من الك للائن ال للذي ُأ ِ
أن ل للدينا دال للة باني للة مخصص للة باس للم
نشللئ من الدال للة الباني للة .فلنق للل َ
)( ،Personوتتطلب اسللم الشللخص الكامللل كوسلليط .وفي حللال أردنللا الوصللول إلى السللم الكامللل
لذاك الشخص ،فسنضيف الدالة  whatIsMyFullNameإلى الخاصية  ،Person.prototypeلللذا
سترث جميع الكائنات من النوع  Personهذه الدالة .وعند استخدامنا للكلمة المحجللوزة  thisفي
الدالة ،فيمكن للدالة أن تصل إلى نسخة الكائن المُ نشأة )وبالتالي خأاصياتها(.

سأشل للرح عمليل للة إنشل للاء كل للائنين من النل للوع Person

) codyو  (lisaواللل للذان سل لليرثا الدالل للة
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 للوصلللول إلى نسلللخة الكلللائنthis  اللللتي تحتلللوي على الكلملللة المحجلللوزةwhatIsMyFullName
:()مثال حي

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var Person = function(x){
if(x){this.fullName = x};
};
Person.prototype.whatIsMyFullName = function(){
// ُنشأة
ُشير إلى نسخة الكائن الم
 ستthis
// Person() من الدالة البانية

return this.fullName;
}
var cody = new Person('cody lindley');
var lisa = new Person('lisa lindley');
// whatIsMyFullName استدعاء الدالة الموروثة
//  للشإارة إلى نسخة الكائنthis التي تستخدم

console.log(cody.whatIsMyFullName(),lisa.whatIsMyFullName());
/*
 لذا إنأ لم يملك أحاد الكائنات،ً
َالة
 فعprototype ما تزال سلسلة
.prototype  فسيتم البحث عنها في سلسلة،fullName الخاصية
 انظر.prototype  إلى الكائنfullName ُضيف أدناه الخاصية
سن
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*/
;'Object.prototype.fullName = 'John Doe
َر أي وسيط //
ُمر
لم ي
َة نسخة //
ُضاف الخاصية  fullNameإلى أي
لذا لن ت

;)(var john = new Person
': 'John Doeالناتج console.log(john.whatIsMyFullName()); //
></script></body></html
الفكللرة الللتي عليللك اسللتيعابها هاهنللا هي َ
أننللا اسللتخدمنا الكلمللة المحجللوزة  thisللشللارة إلى
نسللخ الكائنللات عنللدما وضللعناها داخأللل دالللة موجللودة في الكللائن  .prototypeوإن لم يملللك الكللائن
ً
خأاصية ما ،فسيتم البحث عنها في سلسلة .prototype
ً
ُ
طبق قواعد
عينة،
إذا لم يحتوي الكائن المُ شار إليه عبر this
فست َ
خأاصية مُ ّ
البحث في سلسلة  prototypeنفسها .لذا في مثالنا إن لم تكن الخاصية

ملحاظة

ً
موجودة في نسخة الكائن فسيتم البحث عنها في
fullName
 Person.prototype.fullNameثم
.Object.prototype.fullName
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 .1لمحة نظرية عن المجالت في JavaScript
المجال في  JavaScriptهو السياق الذي ُت َ
نفذ فيلله الشلليفرة ،وهنالللك ثلثللة أنللواع من المجللالت:
المجل للال العل للام ) (global scopeوالمجل للال المحلي ) ،local scopeويُ شل للار إليل لله أحيا ًنل للا بمجل للال الدالة
] ([function scopeومجال .eval
ٌ
َ
موجللللودة ضللللمن المجللللال المحلي ،وهي
داخأللللل دالللللةٍ
تكللللون الشلللليفرة المُ عرَفللللة باسللللتخدام var
» مرئية« إلى بقية التعبيرات البرمجية في تلك الدالة فقط ،بما في ذلك الشلليفرات الموجللودة ضللمن
أ ّيللة دوال متش للعبة داخأله للا .أم للا المتغ لليرات المُ عرَف للة في المج للال الع للام فيمكن الوصللول إليه للا من أي
مكان لنها في أعلى نقطة في سلسلة المجال ).(scope chain
ّ
أن كلللللللل تصلللللللريح عن المتغلللللللير  fooلللللللله
تفحص الشللللللليفرة التيلللللللة بتمعّ ن وتأكلللللللد من أن تفهم َ
لن مجاله يختلف عن البقية )مثال حي(:
خأصوصيته َ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
المجال العام var foo = 0; //
الناتج console.log(foo); // 0
{ )(var myFunction = function
المجال المحلي var foo = 1; //
الناتج console.log(foo); // 1

164

تعلم JavaScript

الفصل السابع :المجالت في JavaScript

{ )(var myNestedFunction = function
المجال المحلي var foo = 2; //
الناتج console.log(foo); // 2
;)(}
;)(}
مجال الدالة )(// eval

;)';)eval('var foo = 3; console.log(foo
></script></body></html
لن كللل واحللد منهم
أن كللل متغللير باسللم  fooيحتللوي على قيمللة مختلفللة َ
من الضروري أن تفهم َ
ٌ
مُ
منفصل.
مختلف
ٍ
مجال
عرَف في
ٍ
ٍ
 يمكن إنشاء عدد ل حصر له من المجالت للدوال ولدالة  ،evalبينما هنالكمجال عام وحيد مُ ستخدمٌ من بيئة .JavaScript

ملحاظات

 المجال العام هو آخأر »محطة« في سلسلة المجال.ُ
 ُت ِمجالت تنفيذٍ مُ ك َدسة )stacked
نشئ الدوال الموجودة ضمن الدوال

ً
عادة إلى المكادس المرتبطة مع بعضها على َ
أنها
 ،(execution scopesويُ شار

سلسلة المجال ).(scope chain

 .2ل توجد مجالت كتلية في JavaScript

مجالت كتليل ٌ
ٌ
لن التعللابير المنطقيللة )مثللل  (ifوحلقللات التكللرار )مثللل  (forل ُت ِ
نشلئ
ل توجد
لة َ
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مجل ً
خأاص لا بهللا ،لللذا يمكن أن ُتعللاد الكتابللة فللوق المتغلليرات .أمعن النظللر في
ً
كتليل ا )(block scope
لال
ً
َ
وتأكد َ
أنك تفهم لمللاذا سل ُليعاد تعريللف قيمللة المتغللير  fooأثنللاء تنفيللذ الشلليفرة )مثللال
الشيفرة التيللة
حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
var foo = 1; // foo = 1
{ )if (true
foo = 2; // foo = 2
{ )for(var i = 3; i <= 5; i++
foo = i; // foo = 3,4,5
: 3,4,5الناتج console.log(foo); //
}
}
></script></body></html
لن  JavaScriptل تمل للك مج ل ً
ً
كتليل ا ،وإنم للا هنال للك
ًل
لال
إذا تتغ للير قيم للة  fooأثن للاء تنفي للذ الش لليفرة َ
ٌ
ٌ
ٌ
مجال عامٌ
ومجال تابعٌ لدالة .eval
ومجال محلي )تابعٌ للدالة(،

 .3استخدام  varداخل الدوال للتصريح عن المتغيرات ولتفادي
التصادم بين المجالت
ُ
ستع ِرف  JavaScriptأيّ ة متغلليرات ل يسللبقها ) varحللتى تلللك الموجللودة في دالللة أو سلسلللة من
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ً
ألق نظرة إلى الشيفرة التية ولحظ َ
أنه
الدوال( على أنها في المجال العام بدل من المجال المحليِ .
دون استخدام  varللتصريح عن المتغير  barفإن القيمة سل ُلتعرَف في المجللال العللام وليس المجللال
المحلي )مكان تعريفها الفتراضي( )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )(var foo = function
{ )(var boo = function
لم نستعمل // var
لذا  barسيوضع في المجال العام في // window.bar

;bar = 2
;)(}
;)(}
ٌ في المجال العام //
الناتج  ،2لنأ المتغير  barموجود

;)console.log(bar
وذلك على النقيض من … //

{ )(var foo = function
{ )(var boo = function
;var doo = 2
;)(}
;)(}
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َ  dooفي مجال الدالة  ،booوسيحدث خطأ //
الناتج  ،undefinedلنأ

;)// console.log(doo
></script></body></html
الفك للرة هن للا هي َ
أنه علي للك اس للتخدام  varدائمًل ل ا عن للد تعري للف المتغ لليرات داخأ للل ال للدوال ،وه للذا
ٌ
استثناء لهذه القاعللدة هللو عنللدما
حيرة ومُ ر ِبكة تتبع للمجالت .هنالك
سيج ِن ُبك التعامل مع مشاكل مُ ّ
نشئ أو ُت ِ
تريد أن ُت ِ
عدل الخاصيات في المجال العام من داخأل دالة عم ًدا.

 .4سلسلة المجال

ٌ
سلسللللة من عمليلللات البحث اللللتي تحلللدث عنلللدما تبحث  JavaScriptعن قيملللةٍ مرتبطلللةٍ
هناللللك

بمتغلللير .هلللذه السلسللللة مبنيلللة على هيكليلللة المجلللال ) .(hierarchy of scopeففي الشللليفرة التيلللة،
سأعرض قيمة  sayHiTextمن داخأل مجال الدالة ) func2مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;'var sayHiText = 'howdy
{ )(var func1 = function
{ )(var func2 = function
نحن في مجال // func2
لكن سيتم العثور على  sayHiTextفي المجال العام //

;)console.log(sayHiText
;)(}
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;)(}
></script></body></html
ً
للللودة في مجللللال الدالللللة func2؟
كيللللف يمكن العثل للور على قيمللللة  sayHiTextإن لم تكن موج
سللللتبحث ً JavaScript
أول في الدالللللة  func2عن المتغللللير المسللللمى  ،sayHiTextولن تعللللثر عليلللله
هنالل للك ،ومن ثم سل للتبحث في الدالل للة »الب« ) (parent functionالمسل للماة  ،func1ولن تعل للثر على
ً
أيضلللا ،للللذا سلللتكمل  JavaScriptبحثهلللا لتصلللل إلى
المتغلللير  sayHiTextفي مجلللال الداللللة func1
المجللال العللام حيث سللتعثر على  ،sayHiTextوعنللدها ستحصللل على قيمللة المتغللير sayHiText؛
ً
معرفللا في المجللال العللام فسلليتم إعللادة القيمللة  undefinedمن
وإن لم يكن المتغللير sayHiText
قِ بل .JavaScript
من المهم ج ًد ا أن تستوعب هذا المفهوم؛ لننظر إلى شيفرةٍ أخأرى الللتي سللنعرض فيهللا ثلث قيم
من ثلثة مجالت مختلفة )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;var x = 10
{ )(var foo = function
;var y = 20
{ )(var bar = function
;var z = 30
َر //
ُعث
المتغير  zمحلي ،والمتغيرانأ  yو  xسي
عليهما في سلسلة المجال //
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;)console.log(z + y + x
;)(}
;}
: 60الناتج foo(); //
></script></body></html
قيملللللة المتغلللللير  zهي قيم ٌ
لللللة محليلللللة في الداللللللة  barوهي في نفس مجلللللال اسلللللتدعاء الداللللللة
 ،console.logأمللا القيمللة  yفهي في مجللال الدالللة  ،fooالللتي هي الدالللة »الب« للدالللة )(،bar

وقيمة  xموجودة في المجللال العللام .وجميللع تلللك المتغلليرات متاحل ٌلة للوصللول من داخأللل الدالللة bar
أن المتغ لليرات الم للذكورة في الدال للة  barس لليتم البحث
ع للبر سلس لللة المج للال .من الض للروري أن تفهم َ
عنها عبر سلسلة المجال للحصول على قيمها.
َ
أن سلسلة المجال ) (scope chainل تختلف
إن
مليا ،فستجد َ
فكرت في المر ً

ملحاظة

ٌ
عبارة عن طريقةٍ
كثيرًا عن سلسلة  .(prototype chain) prototypeوكلهما
وهيكليا.
تنظيميا
للبحث عن قيمةٍ في أماكن مُ ح َددة
ً
ً

 .5ستُ عيد سلسلة المجال أول قيمة ُي َ
عثر عليها

هنال للك متغ للير في الش لليفرة التي للة اس للمه  xموج للو ٌد في نفس المج للال ال للذي س ل ُلت َ
نفذ في لله الدال للة

ُ
أن القيملللللة المحلي
،console.log
وستسلللللتعمَ ل القيملللللة »المحليلللللة« للمتغلللللير  ،xوالبعض يعتلللللبر َ
سللتخفي أو تغطي أو تضللع قناعًلل ا على المتغلليرات الللتي لهللا نفس السللم )أي  (xفي سلسلللة المجللال
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)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;var x = false
{ )(var foo = function
;var x = false
{ )(bar = function
;var x = true
*/
َر عليه في السلسلة ،لذا
ُعث
المتغير المحلي  xهو أول متغير سي
ُغطي على غيره من المتغيرات التي تحمل نفس السم لكن في مجال
سي
ٍ
آخر

*/
;)console.log(x
;)(}
}
: trueالناتج foo(); //
></script></body></html
أن البحث عن قيمةٍ للمتغير في سلسلة المجال سيتوقف عنللد أقللرب نقطللة يُ ع َثللر فيهللا على
تذكر َ
محطات أبعد في السلسلة.
ٍ
وج َد متغي ٌر بنفس السم في
قيمة للمتغير ،حتى لو ِ
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حدد المجال أثناء تعريف الدالة وليس عند استدعائها
سي َ
ُ .6

لمّ ا كانت هنالللك مجل ٌ
محلي ة ُتحل َدد عللبر الللدوال ،ويمكن في الللوقت نفسلله تمريللر الللدوال إلى
ّل
لالت

أن فللك تشللفير سلسلللة المجللال في هللذه
بعضللها كغيرهللا من القيم في  ،JavaScriptفربمللا يظن بعضللنا َ
الحالللة هللو أمل ٌر معقل ٌد جل ًدا ،لكنلله سل ٌ
لهل جل ًدا في الواقللعُ .تحل َدد سلسلللة المجللال بنللاءً على مكللان الدالللة
ِ
ً
لن
أيضا ».«lexical scoping
أثناء تعريفها ،وليس عند استدعائها .ويسمى هذا
مليا بهذا المرَ ،
فكر ً
أغلبية الشخاص يتعثرون به كثيرًا في شيفرات .JavaScript
ست َ
ُ
نشل ل أ سلس لللة المج للال قب للل اس للتدعاء الدال للة؛ وبس للبب ذل للك فيمكنن للا إنش للاء »تع للابير مغلقة«
) .(closuresفعلى سلللبيل المثلللال ،يمكننلللا إنشلللاء داللللة ُتعيلللد داللللة مُ تشلللعبة فيهلللا إلى المجلللال العلللام،
وبالتالي ستتمكن الدالة المتشعبة من الوصول –عبر سلسلة المجال– إلى مجال الدالة الب.
داللللللة مجهول ً
ً
لللللة ،ومن ثم
سللللل ُنع ِرف في المثلللللال التي الداللللللة  parentFunctionاللللللتي ُتعيلللللد
ولن الدالللللة المجهول ل للة مُ ع َرف ل للة وموجللللودة داخأللللل
سنسللللتدعي الدالللللة المُ ع ل للادة في المج ل للال الع ل للام.
َ
ً
وصول إلى مجال  parentFunctionعند استدعائها ،وهللذا
 ،parentFunctionفما زالت تملك
ما نسميه »بالتعابير البرمجية المغلقة« )) (closuresمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )(var parentFunction = function
;'var foo = 'foo
إعادة دالة مجهولة //

{ )(return function
': 'fooالناتج console.log(foo); //
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}
}
ُشير إلى الدالة //
المتغير  nastedFunctionي
ُعادة من // parentFunction
المتشعبة الم

;)(var nestedFunction = parentFunction
ُعادة //
الناتج  ،fooلنأ الدالة الم
ستتمكن من الوصول إلى  fooعبر سلسلة المجال //

;)(nestedFunction
></script></body></html
أن سلس لللة المج للال ُتحل ل َدد أثن للاء التعري للف )أي كم للا ُك ِت َبت الش لليفرة تمامًل ل ا(.
علي للك أن تفهم هن للا َ
غير شي ًئا في سلسلة المجال.
وتمرير الدوال إلى بعضها داخأل الشيفرة الخاصة بك لن يُ ّ

 .7التعابير المغلقة سببها هو سلسلة المجال
يتعسلر
ضع بذهنك كل ما تعلم َتلله عن سلسلللة المجللال وكيفيللة البحث فيهللا في هللذا الفصللل ،ولن
َ

ُ
نشلئ في المثللال التي دالل ً
سأ ِ
لة باسللم ،countUpFromZero
عليك فهم التعابير المغلقة ).(closures
ً
ُ
ً
ً
وصول إلى مجللال
موجودة ضمنها ،فعندما ُتستدعى الدالة المتشعبة فستملك
دالة
الدالة ُتعيد
وهذه
الدالة الب بسبب سلسلة المجال )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
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{ )(var countUpFromZero = function
;var count = 0
ُعيد الدالة المتشعبة عند استدعاء // countUpFromZero
ت

{ )(return function
َف في الدالة البأ //
ُعر
المتغير  countم

;return ++count
;}
ُعاد الدالة المتشعبة }(); //
ً ،وست
ُستدعى مباشإرة
ست
: 1الناتج console.log(countUpFromZero()); //
: 2الناتج console.log(countUpFromZero()); //
: 3الناتج console.log(countUpFromZero()); //
></script></body></html
في كللل مللرة ُتسللتدعى فيهللا الدالللة  ،countUpFromZeroفسللتملك الدالللة المجهولللة الموجللودة
في )والمُ عادة من( الدالللة  countUpFromZeroوصل ً
لول إلى مجللال الدالللة الب .وهللذه التقنيللة الللتي
ٌ
برمجي مغلق ).(closure
تعبير
مثال عن
تعتمد على طريقة عمل سلسلة المجال هي
ٍ
ٍ
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أحسست أنني ِ
َ
مصيب في ذلك.
ٌ
أبسط التعابير المغلقة أكثر من اللزم ،فأنت
إن
ُ
أن المهم هو ترسيخ الفهم الصحيح
لكنني
فعلت هذا عن قصد لنني أعتقد َ

ملحاظة

للدوال والمجالت ،وليس الدخأول في تعقيدات غير ضرورية تأتي في سياق
َ
تفصيلي عن التعابير المغلقة ،فأنصحك بالنظر
شرح
احتجت إلى
التنفيذ .إن
ٍ
ٍ
إلى مقالة ».«JavaScript Closures
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 .1لمحة نظرية عن سلسلة prototype

ٌ
لائن مُ نشللأ من  JavaScriptلكللل نسللخةٍ من الكللائن )(.Function
الخاصللية  prototypeهي كل ٌ

وإذا ابغتينللا الدقللة ،فإنهللا تربللط بين نسللخ الكائنللات المُ َ
نشللأة باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة  newإلى
الدالة البانية التي أنشأتها .والسبب وراء فعل ذلك هو السماح للكائنات بمشاركة –أو وراثللة– الللدوال
أن المشاركة تحللدث أثنللاء البحث عن قيمللةِ
والخاصيات الشائعة المشتركة بينهم .وأهم ما في المر َ
خأاصيةٍ ما .تل َ
لذكر من الفصللل الول َ
أن ه في كللل مللرة تبحث أو تحللاول الوصللول فيهللا إلى خأاصللية في
ك للائن ،فس لليتم البحث عنه للا في خأاص لليات الك للائن ف للإن لم يُ ع َثللر عليه للا فس لليتكمل البحث في سلس لللة
.prototype

ملحاظة

يُ َ
َ
كنت
نشأ الكائن  (prototype object) prototypeلكل دالة ،بغض النظر عمّ ا إذا
تريد استخدام الدالة كدالة بانية أم ل.

ُ
ً
سأ ِ
مصفوفة من الدالللة البانيللة )( ،Arrayثم سأسللتدعي الدالللة )(join
نشئ في المثال التي
)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;)'var myArray = new Array('foo', 'bar
': 'foo,barالناتج console.log(myArray.join()); //
></script></body></html
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الدالللة )( joinغللير مُ عرَفللة كخاصللية في نسللخة الكللائن  ،myArrayلكننللا تمكننللا من الوصللول
َ
ً
ً
إليها بطريقةٍ ما كما لو كانت مُ
لان مللا،
عرَفة
وتابعة لللذاك الكللائن .من المؤكللد َ
أن هللذه الدالللة مُ عرفة بمكل ٍ
لكن أين؟ حس لنًا ،هي مُ عرَفللة كخاصللية تابعللة لخاصللية  prototypeللدالللة البانيللة )( .Arrayولن
لغة  JavaScriptلم تجد الدالللة )( joinضللمن الكللائن  ،myArrayفسللتبحث  JavaScriptعللبر سلسلللة
 prototypeعن دالةٍ باسم )(.join
حسلنًا ،مللا السللبب وراء فعلنللا لللذلك بهللذه الطريقللة؟ السللبب الحقيقي هللو الكفللاءة وقابليللة إعللادة
الس للتخدام .لم للاذا يجب على ك للل ك للائن يُ ِ
مثل مص للفوفة تم إنش للاؤه من الدال للة الباني للة )( Arrayأن
أن الدالللة )( joinسللتعمل بشللكل متماثللل في جميللع تلللك
يُ عل ِرف دالللة )( joinخأاصللة بلله في حين َ
الكائنات؟ من المنطقي أن تتشللارك جميللع المصللفوفات بنفس دالللة )( joinدون الحاجللة إلى إنشللاء
ً
نسخة من الدالة لكل كائن يُ ِ
مصفوفة.
مثل
تمكننا من تحقيق الكفاءة التي تحدثنا عنها بفضل خأاصية  prototypeوربللط ) prototypeأي
 (prototype linkageوالبحث في سلسلة  .prototypeوسنشرح في هللذا الفصللل خأصوصلليات الوارثللة
ً
ً
ارتباكا لمِ َن ل يألفها .لكن من الفضللل لللك أن تبللدأ بتللذكر آليللة
عادة
من الكائن  prototypeالتي ُتسبِب
َ
احتجت إلى تل للذكرة عن كيفيل للة تحديل للد قيم
عمل للل سلسل لللة  .prototypeارجل للع إلى الفصل للل الول إذا
الخاصيات.

 .2لماذا علينا أن نهتم بخاصية prototype؟
علينا أن نهتم بخاصية  prototypeلربعة أسباب.
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أ .السبب الول
أن خأاصية  prototypeمُ سللتعملة من قِ بللل الللدوال البانيللة الموجللودة في أسللاس
أول سبب هو َ
مثل )( Objectو )( Arrayو )(… Functionإلخ (.للسللماح للكائنللات المُ نشللأة من تلللك
ً:
اللغللة )
ودوال وهي اللي للة ال للتي تس للتخدمها JavaScriptنفس للها للس للماح
ً.
ليات
ال للدوال الباني للة أن ت للرث خأاص ل ٍ
َ
أردت أن تفهم
للكائنللات بللأن تللرث الخاصلليات والللدوال من خأاصللية  prototypeللدالللة البانيللة .إذا
 JavaScriptفهمً ا تامً ا ،فعليك أن تفهم كيف تستعمل  JavaScriptالكائن .prototype

ب .السبب الثاني
عنلللد إنشلللائك لللللدوال البانيلللة المُ عرَفلللة من قِ بللللك ،فيمكنلللك أن تسلللتعمل أسلللاليب الوراثلللة اللللتي
تسل للتعملها الكائنل للات الساسل للية في لغل للة  .JavaScriptلكن عليل للك ً
أول أن تفهم كيفيل للة السل للتفادة من
الخاصية .prototype

ت .السبب الثالث
ربملللا ل تحب الوراثلللة من الكلللائن  prototypeأو ُت ِ
ً
نمطللل ا آخألللر من وراثلللة الكائنلللات ،لكن
فضلللل
ً
واقعيا قد تضطر في أحد اليللام أن ُتعل ِ
لبرمج آخأللر الللذي يسللتخدم الوراثللة
ٌ
ليفرة كتبهللا مل
لدل أو تللدير شل
ً
ً
محيطا بآليللة عمللل الوراثللة عللبر
عبر الكائن  prototypeكثيرًا؛ وعندما يحدث ذلك فعليك أن تكون
ً
ً
بانية
دوال
الكائن  ،prototypeبالضافة إلى كيفية استعمال المطورين لهذا الكائن عندما يُ نشؤون
ً
خأاصة بهم.

ث .السبب الرابع
عن للد اس للتخدام الوراث للة ع للبر الك للائن  ،prototypeفس للتتمكن من إنش للاء كائن للات ال للتي تتش للارك
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لخ منشل ٌ
لرت سل ً
لابقا ،ل تحتللاج جميللع المصللفوفات –الللتي هي نسل ٌ
بنفس الللدوال .وكمللا ذكل ُ
لأة من الدالللة
الباني للة )( –Arrayأن ُتعل ل ِرف دال للة )( joinخأاص للة به للا ،فجمي للع النس للخ تس للتطيع اس للتخدام دال للة
لن الدالة موجودة في سلسلة .prototype
)( joinنفسها َ

 .3الخاصية  prototypeموجودة في جميع الدوال
منشأ جميع الدوال هو الدالة البانية )( ،Functionوحتى لو لم تستدعي الدالة البانية
ً
مثل var add = new Function('x', 'y',
ً:
مباشرة )
)(Function
َ
مثل var add = function
ً:
واستخدمت الشكل المختصر )
;)'('return x + y

;}y) {return x + y

.((x,

كائن فارغ .س ُنع ِرف في المثال
عند إنشاء دالة فستعطى دائمً ا خأاصية  prototypeوالتي هي
ٌ
ً
لائن
التي
دالة باسم  ،myFunctionثم سنحاول الوصول إلى الخاصية  ،prototypeوالللتي هي كل ٌ
ٌ
فارغ )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{ )(var myFunction = function
}{: objectالناتج console.log(myFunction.prototype); //
': 'objectالناتج console.log(typeof myFunction.prototype); //
></script></body></html
َ
تأكد َ
أن خأاصلللللية  prototypeتلللللأتي من الداللللللة البانيلللللة )( .Functionلن
أنك تفهم تمامًللللل ا َ
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يغيل ل ر
ُتسل للتخدَم الخاصل للية  prototypeفي دوالنل للا إل إذا اسل للتخدمناها كل للدوال بانيل للة ،لكن هل للذا ل ّ
َ
حقيقة إعطاء الدالة البانية )( Functionكل كائن مُ َ
الخاصية .prototype
نشأ منها

 .4الخاصية  prototypeالفتراضية هي كائن )(Object

ً
ثقيل ومعقللللللل ًدا .لكن حقيق ً
ُ
لللللللة ،خأاصلللللللية
أن حلللللللديثنا عن خأاصلللللللية  prototypeأصلللللللبح
أعلم َ

ِ
ٌ
فارغ اسمه »ُ «prototypeت ِ
وتوفره عنللد
نشئه  JavaScriptوراء الكواليس
كائن
 prototypeهي
ٌ
َ
ليء
أردت أن ُتج للري العملي للة ي للدويًا ،فيمكن للك تنفي للذ ش ل ٍ
اس للتدعاء الدال للة الباني للة )( .Functionإذا
شبيهٍ بما يلي )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{ )(var myFunction = function
ٍ فارغ //
إضافة الخاصية  prototypeوضبط قيمتها إلى كائن

;}{ = myFunction.prototype
ٌ فارغ //
الناتج هو كائن

;)console.log(myFunction.prototype
></script></body></html
ً
شبيها بما فعتله .JavaScript
في الواقع ،الشيفرة السابقة سليمة تمامً ا ،وهي تفعل أمرًا

ملحاظة

يمكن أن ُتض َبط قيمة الخاصية  prototypeإلى أ ّية قيمة معقدة )أي كائن(
متوافرة في لغة  .JavaScriptستتجاهل  JavaScriptأيّ ة خأاصيات
ٌ
أولية.
مضبوطة قيمتها إلى قيمةٍ
prototype
ّ
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الم َ
ٌ
مربوطة بخاصية prototype
نشأة من الدالة البانية
 .5النسخ ُ
التابعة للدالة البانية

لأن سلسلللة prototype
ٌ
أن الخاصية  prototypeهي مجرد كائن ،لكن لها خأصوصيتها بل َ
صحيح َ
تربط كل نسخة كائن إلى الخاصية  prototypeالتابعة للدالة البانيللة .وهللذا يعللني َ
أنه في أي وقت
لائن من الدالللة البانيللة باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة ) newأو عنللدما يُ َ
يُ َ
نش لأ كللائن لحتللواء
نش لأ فيلله كل ٌ
ٌ
خأفي بين نسخة الكائن المُ نشأ وخأاصية  prototypeالخاصللة بالدالللة
رابط
فسيضاف
قيمة أولية(،
ُ
ٌ

البانيللللللللة الللللللللتي ُاسللللللللتخدِ مَ ت لنشللللللللائها؛ يُ عللللللللرَف هللللللللذا الرابللللللللط داخأللللللللل نسللللللللخة الكللللللللائن على َ
أنه
__َ .__protoت ُ
ربط  JavaScriptالكائنات بخاصية  prototypeفي الخلفية أثنللاء اسللتدعاء الدالللة
ً
سلسلة«!
البانية ،وفي الواقع هذا الرابط هو الذي يسمح بأن تكون سلسلة » prototype
ً
خأاصية إلى الخاصية  prototypeالتابعة للدالة الباني للة )(،Array
سنضيف في المثال التي
لللللائن من النلللللوع )( Arrayعلللللبر خأاصلللللية ____proto
واللللللتي سلللللنتمكن من الوصلللللول إليهلللللا من ك
ٍ
الموجودة في نسخة الكائن )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
هذه الشيفرة ستعمل فقط في المتصفحات //
التي تدعم الوصول إلى __// __proto

;'Array.prototype.foo = 'foo
;)(var myArray = new Array
الناتج  ،fooلنأ // myArray.__proto__ = Array.prototype
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;)console.log(myArray.__proto__.foo
></script></body></html
لزءا من معي للار  ECMAقب للل
ولمّلل ا ك للانت إمكاني للة الوص للول إلى الخاص للية __ __protoليس للت ج ل ً
لة أك للثر ش ل ً
ليفت إلى  ECMAScriptالص للدار الس للادس(  ،فهنال للك طريق ل ٌ
الص للدار الس للادس )لكن أض ل َ
لمول
للحصللللللول على رابللللللط إلى كللللللائن  prototypeالخللللللاص بلللللله ،وذلللللللك عللللللبر اسللللللتخدام الخاصللللللية
َ
موضح في المثال التي )مثال حي(:
 .constructorوهذا ما هو

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
جميع نسخ كائنات )( Arrayسترث الخاصية // foo

;'Array.prototype.foo = 'foo
;)(var myArray = new Array
بع الخاصية  fooبالطريقة العامة عبر استخدام //
َت
ت
ََ
ُ
// *.constructor.prototype

: fooالناتج //
;)console.log(myArray.constructor.prototype.foo
أو يمكننا –بكل تأكيد– الستفادة من سلسلة // prototype

: fooالناتج console.log(myArray.foo) //
سنستخدم سلسلة  prototypeللعثور على الخاصية في //
// Array.prototype.foo
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></script></body></html
أن
الخاصلللية  fooفي الشللليفرة السلللابقة موجلللودة ضلللمن كلللائن  .prototypeعلي للك أن ُتللد ِرك َ
الوصول إلى الخاصللية  fooأصللبح ممك ًنللا لوجللود رابللط بين نسللخة الكللائن من النللوع )( Arrayوبين
كللللللللائن  prototypeالتللللللللابع للدالللللللللة البانيللللللللة )() Arrayأي  .(Array.prototypeباخأتصللللللللار:
___) myArray.__protoأو ُ (myArray.constructor.prototypeتشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللير إلى
.Array.prototype

 .6آخر محطة في سلسلة  prototypeهي Object.prototype
ً
لائن ،ف للإن آخأ للر محط للة في سلس لللة  prototypeهي
لمّل ل ا ك للانت الخاص للية  prototypeعب للارة عن ك ل ٍ

لفوفة فارغل ٌ
ٌ
 .Object.prototypeس ُن ِ
لة؛
نشئ في الشيفرة التية الكائن  ،myArrayوالذي هو مصل
ثم سللنحاول الوصللول إلى خأاصلليةٍ للكللائن  myArrayلكنهللا غللير معرفللة بعللد ،ممللا يللؤدي إلى البحث
عنها في سلسلة  .prototypeسيبدأ البحث عن الخاصية  fooفي الكائن  ،myArrayولعدم وجوده للا
ً
أيضلا ،فسلليتم
فيلله فسيسللتمر البحث عن الخاصللية في  ،Array.prototypeولعللدم وجودهللا فيلله
البحث في آخأللر مكللان أل وهللو  .Object.prototypeولعللدم تعريللف الخاصللية  fooفي الكائنللات
ُ
فستعاد القيمة ) undefinedمثال حي(:
الثلثة السابقة،

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;][ = var myArray
: undefinedالناتج console.log(myArray.foo) //
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*/
َر على قيمة للخاصية  fooفي  myArray.fooأو
ُعث
لم ي
َ قيمتها
 Array.prototype.fooأو  ،Object.prototype.fooلذا فإنأ
هي .undefined

*/
></script></body></html
ّ
توقف عند .Object.prototype
أن البحث في السلسلة
لحظ َ

تحذير

انتبه! أي شيء يُ ضاف إلى الكائن  Object.prototypeسيظهر في حلقة

in

.for

 .7سلسلة  prototypeستُ عيد أول خاصية ُي َ
عثر عليها في السلسلة

كمل للا في سلسل لللة المجل للال ،فل للإن سلسل لللة  prototypeستسل للتخدم أول قيمل للة تجل للدها في سلسل لللة

البحث.

لللو ع ل َدلنا شلليفرة المثللال السللابق ،وأضللفنا نفس الخاصللية إلى الكللائنين Object.prototype
كللللائن من نللللوع
و  ،Array.prototypeفعنللللدما نحللللاول الوصللللول إلى قيمللللة الخاصللللية  fooفي
ٍ
ُ
فستعاد القيمة الموجودة في كائن ) Array.prototypeمثال حي(:
)(Array

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
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;'Object.prototype.foo = 'object-foo
;'Array.prototype.foo = 'array-foo
;][ = var myArray
الناتج  array-fooالموجود في // Array.prototype.foo

;)console.log(myArray.foo
;'myArray.foo = 'bar
الناتج  barالموجود في // myArray.foo

;)console.log(myArray.foo
></script></body></html
في الشلللليفرة السللللابقة ،س ُ
للللتغطي قيمللللة  fooالموجللللودة في  Array.prototype.fooعلى
َ
أن عمليللللللة البحث في السلسلللللللة
قيمللللللة  fooالموجللللللودة في  .Object.prototype.fooت
للللللذكر َ
ستنتهي عندما يُ ع َثر على قيمةٍ مللا في السلسلللة ،حللتى ولللو كللانت هنالللك خأاصل ٌ
لية لهللا نفس السللم في
» محطةٍ« أبعد في السلسلة.

ٍ
جديد سيؤدي إلى حاذف
كائن
 .8تبديل خاصية  prototypeضمن
ٍ
خاصية  constructorالفتراضية
من الممكن اسللتبدال القيمللة الفتراضللية للخاصللية  prototypeووضللع قيمللة جديللدة مكانهللا؛

لكن فعل للل ذلل للك سل لليؤدي إلى حل للذف الخاصل للية  constructorالموجل للودة في كل للائن prototype
َ
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الصلي – إل إذا ح َددتها بعد ذلك يدويًا.
ً
ً
قيملللللة للخاصلللللية
فارغلللللا
أنشلللللأنا في الشللللليفرة التيلللللة الداللللللة البانيلللللة  ،Fooثم وضلللللعنا كائنًلللللا
 ،prototypeثم تحققنلللللا من حلللللدوث خأللللللل في خأاصلللللية ) constructorأصلللللبحت ُتشلللللير إلى
) (Objectمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{)(var Foo = function Foo
وضع كائن فارغ في خاصية // prototype

;}{ = Foo.prototype
;)(var FooInstance = new Foo
الناتج  ،falseلننا »كسرنا« المرجعية إليها //

;)console.log(FooInstance.constructor === Foo
الناتج )( ،Objectوليس )(// Foo

;)console.log(FooInstance.constructor
ِبأ فيها //
قارنأ ما سبق بالشيفرة التية التي لم نخر
َ
قيمة الخاصية // prototype

;}{)(var Bar = function Bar
;)(var BarInstance = new Bar
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console.log(BarInstance.constructor === Bar); // الناتج: true
console.log(BarInstance.constructor); // الناتج: Bar()
</script></body></html>
َ
 الفتراض للية )وه للذا ش للائعٌ في بعض أنم للاطprototype كنت تن للوي تب للديل قيم للة خأاص للية
إذا
 فيجب،JavaScript ( المضبوطة من لغللةJavaScript [ فيOOP] التصميم في البرمجة كائنية التوجه
غير في الش لليفرة
ّ  سلل ُن. ال للتي ُتش للير إلى الدال للة الباني للةconstructor علي للك أن ُتعي للد رب للط خأاص للية
ً
:(مرة أخأرى إلى الدالة البانية الصحيحة )مثال حي
constructor السابقة لكي ُتشير الخاصية

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var Foo = function Foo(){};
Foo.prototype = {constructor:Foo};
var FooInstance = new Foo();
console.log(FooInstance.constructor === Foo); // الناتج: true
console.log(FooInstance.constructor); // الناتج: Foo()
</script></body></html>
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دوما على
 .9الكائنات التي ترث خاصيات من  prototypeستحصل
ً

أحادث القيم

أن جمي للع نس للخ الكائن للات ستحص للل على أح للدث قيم للة،
الخاص للية  prototypeديناميكي للة في َ
بغض النظللر عن مكللان تعريفهللا أو تغيرهللا أو إسللناد قيمللةٍ إليهللا .س ُن ِ
نشللئ في الشلليفرة التيللة الدالللة
نش لئ نسل ً
البانيللة  ،Fooثم سنضلليف الخاصللية  xإلى كللائن  prototypeثم س ُن ِ
لخة من )( Fooباسللم
 FooInstanceثم سللنعرض قيمللة  xثم سلل ُن ِ
حدث قيمللة  xالموجللودة في الكللائن  prototypeثم
سنعرض للها م ل ً
أن الك للائن يس للتطيع الوص للول إلى أح للدث قيم للة موج للودة في ك للائن
لرة أخأ للرى ،وس للنجد َ
) prototypeمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{)(var Foo = function Foo
;Foo.prototype.x = 1
;)(var FooInstance = new Foo
الناتج // 1
;)console.log(FooInstance.x
;Foo.prototype.x = 2
ًا //
الناتج  ،2لحاظ كيف تحدثت القيمة تلقائي
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;)console.log(FooInstance.x
></script></body></html
أن هذا السلوك لن يُ فاجئك لنللك تعلم كيللف تعمللل سلسلللة البحث عن المتغلليرات .وسلليعمل
أظن َ
ً
كنت تسل للتعمل الكللللائن  prototypeالصلللللي أم َ
َ
ً
أنك
لحيحا بغض النظل للر عمّ ل ل ا إذا
عمل صل ل
مل للا سل للبق
ِ
ً
َ
سأبدل قيمة الكائن  prototypeالفتراضية في
عوضا عنه.
خأاصا بك
ً
واستخدمت كائنًا
استبدلته
المثال التي لشرح هذه الفكرة )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{)(var Foo = function Foo
ستظهر نفس النتائج كما في المثال السابق //
;}Foo.prototype = {x:1
;)(var FooInstance = new Foo
الناتج // 1
;)console.log(FooInstance.x
;Foo.prototype.x = 2
ًا //
الناتج  ،2لحاظ كيف تحدثت القيمة تلقائي

;)console.log(FooInstance.x
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></script></body></html

كائن جديد لن يؤدي إلى تحديث
 .10تغيير قيمة  prototypeإلى
ٍ

الم َ
سابقا
نشأة
ً
النسخ ُ

ربما تظن َ
ُ
وستح َدث جميع نسللخ
أي وقت
أنك تستطيع استبدال خأاصية ً prototype
كليا في ّ

نشللئ نس ل ً
لحيحا .فعنللدما ُت ِ
ً
كللائن ،فسللترتبط بقيمللة prototype
لخة من
الكائنللات ،لكن ه للذا ليس ص ل
ٍ
الموجللودة أثنللاء تهيئللة الكللائن .وضللع كللائن جديللد بل ً
لدل من قيمللة الخاصللية  prototypeالصلللية لن

نشلأة مسل ً
يُ حل ِ
لدث الرتبللاط بين النسللخ المُ َ
لبقا من الكللائن وبين قيمللة خأاصللية  prototypeالجديللدة.
َ
لرت سل ً
تذكر –كمللا ذكل ُ
لابقا– َأنك تسللتطيع تحللديث أو إضللافة الخاصلليات إلى الكللائن prototype
لكن
ً
ً
ً
مسبقا من الكائن )مثال حي(:
ومتاحة إلى النسخ المُ نشأة
متصلة«
الصلي وستبقى تلك القيم »

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{)(var Foo = function Foo
;Foo.prototype.x = 1
;)(var FooInstance = new Foo
الناتج  ،1كما قد تتوقع //

;)console.log(FooInstance.x

191

تعلم JavaScript

الفصل الثامن :خأاصية  prototypeالتابعة للدوال

لنحاول النأ استبدال قيمة الكائن // prototype
ً
بدل منه //
ووضع كائن )( Objectجديد

;}Foo.prototype = {x:2
َض القيمة 2؟ //
ُعر
الناتج  ،1ماذا؟! أل يجب أنأ ت
َث الكائن  prototypeمنذ قليل؟ //
ُحد
ألم ن
ِ

;)console.log(FooInstance.x
*/
ًا أثناء
سيشير  FooInstanceإلى كائن  prototypeالذي كانأ موجود
تهيئته.

*/
إنشاء كائن جديد من الدالة البانية )(// Foo

;)(var NewFooInstance = new Foo
يجب أنأ ترتبط النسخة الجديدة إلى قيمة //
الكائن  prototypeالجديدة )أي ;}// ({x:2

: 2الناتج console.log(NewFooInstance.x); //
></script></body></html
أن عليك عللدم اسللتبدال الكللائن  prototypeووضللع كللائن جديللد مكانلله بعللد أن تبللدأ
الفكرة هنا َ
ِ
بكائنات prototype
نسخ ُتربَط
بإنشاء الكائنات .وفعلك لذلك سيؤدي إلى وجود
ٍ

مختلفةٍ.

192

تعلم JavaScript

الفصل الثامن :خأاصية  prototypeالتابعة للدوال

عرفة من المستخدم استخدام الوراثة
 .11يمكن للدوال البانية ُ
الم َ
من الكائن  prototypeكما في الدوال البانية الساسية

َ
فهمت كيللف تسللتفيد  JavaScriptنفسللها من
أأمل أن تكون في هذه المرحلللة من هللذا الفصللل قللد
مثل  .(Array.prototypeيمكن اسللللللتخدام نفس الطريقللللللة
ً:
الخاصللللللية  prototypeللوراثللللللة )
لنشللاء دوال بانيللة غللير مُ ضللمّ نة في أسللاس اللغللة )أي مُ عرَفللة من المسللتخدم( .سللنحاكي في المثللال
التي النمط الذي تستخدمه  JavaScriptللوراثة في كائن  Personالذي َ
نأل ُف ُه )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}{ )(var Person = function
جميع نسخ  Personسترث الخاصيات  legsو  armsو // countLimbs

;Person.prototype.legs = 2
;Person.prototype.arms = 2
Person.prototype.countLimbs = function() {return this.legs +
;};this.arms
;)(var chuck = new Person
: 4الناتج console.log(chuck.countLimbs()); //
></script></body></html
أنشل للأنا في بدايل للة المثل للال السل للابق الدالل للة البانيل للة )( ،Personثم أضل للفنا بعض الخاصل لليات إلى
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الخاصل للية  prototypeالتابعل للة للدالل للة البانيل للة )( ،Personوالل للتي سل للترثها جميل للع الكائنل للات .لل للذا
سللتتمكن بكللل بسللاطة من اسللتخدام سلسلللة  prototypeبنفس الطريقللة الللتي تسللتعملها JavaScript
فيها للوراثة في الكائنات الساسية )المُ ضمَ نة في اللغة(.
أحد المثلة العملية عن كيفية استفادتك من هذا هو إنشاء دالللة بانيللة الللتي تللرث فيهللا الكائنللات
المُ نشللللأة منهللللا الخاصلللليتين  legsو  armsإن لم ُتمللللرَرا كمعللللاملَين .ففي المثللللال التي ،إن ُأ ِ
رسلللل َلت
ُ
رسللل
المع للاملت إلى الدال للة الباني للة )(Person
فستس للتخدَم كخاص لليات تابع للة للك للائن ،أم للا إذا لم يُ َ
ٌ
بللديل عنهمللا .الخاصلليات التابعللة للكللائن )إن مُلل ِررَت عللبر الدالللة البانيللة(
أح للدهما أو كلهمللا ،فهنالللك
ستغطي على الخاصيات الموروثة ،وبهذا ستحصل على أفضل ما في الطريقتين )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
{ )var Person = function(legs, arms
التغطية على القيم الموجودة في // prototype

};if (legs !== undefined) {this.legs = legs
};if (arms !== undefined) {this.arms = arms
;}
;Person.prototype.legs = 2
;Person.prototype.arms = 2
Person.prototype.countLimbs = function() {return this.legs +
;};this.arms
;)var chuck = new Person(0, 0
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: 0الناتج console.log(chuck.countLimbs()); //
></script></body></html

 .12إنشاء سلسل وراثة
الغل للرض من الوراثللللة من الكللللائن  prototypeهل للو السللللماح بوجل للود سلسل للل وراثل للة )inheritance
 (chainsالتي ُتحاكي أنماط الوراثة الموجودة في لغات البرمجة التي ُتطبِق مفاهيم البرمجة كائنيللة
لائن آخأ للر في
التوج لله )  (object oriented programmingالتقليدي للة .فلكي ي للرث أح للد الكائن للات من ك ل ٍ
 JavaScriptفكل ما عليك فعللله هللو إنشللاء نسللخة من الكللائن الللذي تريللد الوراثللة منلله وإسللناده كقيمللةٍ
لخاصية  prototypeللدالة التي ُت ِ
نشئ الكائنات التي تريدها أن ترث تلك الخاصيات.
في الشيفرة التية ،سترث كائنات ) Chefأي النسخة  (codyالخاصيات من )( Personوهللذا
بحث عنها في كائن  prototypeفي الدالة
فسي َ
يعني َأنه لم يُ ع َثر على خأاصيةٍ ما في الكائن Chef
ُ
نشئ كائنات )( .Personولكي تربط عمليللة الوراثللة فعليللك أن ُتهيِ ئ نسل ً
التي ُت ِ
لخة من )(Person
ُ
وتسلللللللللللللندها كقيملللللللللللللة إلى خأاصلللللللللللللية ) Chef.prototypeأي:

;)(Person

=

Chef.prototype

) (newمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;}'var Person = function(){this.bar = 'bar
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;'Person.prototype.foo = 'foo
;}'var Chef = function(){this.goo = 'goo
;)(Chef.prototype = new Person
;)(var cody = new Chef
': 'fooالناتج console.log(cody.foo); //
': 'gooالناتج console.log(cody.goo); //
': 'barالناتج console.log(cody.bar); //
></script></body></html
كل ما فعلناه في المثال السابق هو استخدام النظام الذي تستعمله الكائنات المُ ضللمنة في اللغللة.
أن )( Personل تختلللف عن القيمللة )( Objectالفتراضللية لخاصللية  .prototypeبعبللارةٍ
اعتبر َ
أخأ للرى ،ه للذا ه للو م للا يح للدث تحديل ل ًدا عن للدما تبحث الخاص للية – prototypeال للتي تحت للوي قيمته للا
الفتراضية الفارغللة القيمل َ
لة )( –Objectفي خأاصللية  prototypeللدالللة البانيللة الللتي أنشللأتها )أي
 (Object.prototypeعن الخاصيات التي يجب أن ترثها.
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 .1لمحة نظرية عن استخدام كائنات )(Array
نشللأ ع ل ً
المص للفوفة هي قائم للة مرتب للة من القيمُ ،
وت َ
لادة بغ للرض ال للدوران على قيم له للا مف للاتيح )أو
أن المصللفوفات هي مجموعللات
فهللارس ] ([indexتبللدأ من المفتللاح صللفر .الللذي عليللك أن تعرفلله هللو َ
لترتيب غللير رقمي.
مرقمة عدد ًي ا ،بينما تحتوي الكائنللات على خأاصلليات لهللا أسللماء مرتبطللة مللع قيم بل
ٍ
تسلتخدِ م الكائنل ُ
لماء
لات أسل ً
بشكل أساسلليُ ،تسللتخدَم الرقللام في المصللفوفات للبحث عن قيمللة ،بينمللا َ
ٍ

مُ عرَ فل ل ً
لفوفات ترابطيل للة )associative
ٍ
لة من المسل للتخدم للخاصل لليات .ل تملل للك  JavaScriptنظر ًيل للا مصل ل
 (arraysلكن يمكن أن ُتستخدم الكائنات للقيام بنفس وظيفة المصفوفات الترابطية.
ُ
سلللأ ِ
خأزن في المثلللال التي أربلللع سلسلللل نصلللية في المصلللفوفة  myArrayواللللتي سلللأتمكن من

لفوفة ترابطيل ً
ً
لة
لائن يحللاكي مصل
الوصول إليها عللبر فهل ٍ
لرس رقمي )  .(numeric indexوسللأقارن ذلللك بكل ٍ
)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;]'var myArray = ['blue', 'green', 'orange', 'red
الناتج  ،blueبعد استخدامنا للفهرس  0للوصول إلى //
السلسلة النصية في مصفوفة // myArray

;)]console.log(myArray[0
ٌ //
ٌ ،وهي في الواقع كائن
ٌ ترابطية
مصفوفة

{ = var myObject
'blue': 'blue',
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'green': 'green',
'orange': 'orange',
''red': 'red
;}
: blueالناتج console.log(myObject['blue']); //
></script></body></html

نوع من القيم ،ويمكن تحديث أو حذف تلك
أي
 يمكن للمصفوفات أن تحتوي ٍَ

أي وقت.
القيم في ّ

ٌ
ٌ
خأاص من الكائن )( .Objectأي
نوع
 -المصفوفات من النوع )( Arrayهي

ملحاظات

ٌ
أن النسخ المُ نشأة من )( Arrayهي في الواقع كائنات )( Objectمُ
ضاف
َ
مثل  .lengthبالضافة إلى الفهرس الرقمي
ً:
إليها بعض الدوال الضافية )

المُ ضمَ ن فيها(.
ً
عادة للقيم الموجودة في مصفوفة »بالعناصر« ).(elements
 -يُ شار

 .2معاملت الدالة البانية )(Array
يمكنك أن ُتم ِر ر قيم نسخة المصفوفة التي تريللد إنشللاءها إلى الدالللة البانيللة كمعللاملت مفصل ٌ
لول

مثل ;)'Array('foo', 'bar
ً:
بينهللللللا بفاصلللللللة )

 .(newيمكن أن تسللللللتقبل الدالللللللة البانيللللللة

ً
وسيطا.
)( Arrayما مقداره 4,294,967,295
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ً
ٌ
مثل 1
ً:
رقمية )
معامل وحي ٌد إلى الدالة البانية )( Arrayوكانت قيمة هذا المعامل
لكن إن مُ ِرر
ُ
فستسل للتخدَم قيمل للة ذاك المعامل للل لعل للداد الخاصل للية  lengthفي المصل للفوفة ،ولن
أو  123أو (1.0
ُتستخدَم كقيمة موجودة داخأل المصفوفة )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;)var foo = new Array(1, 2, 3
;)var bar = new Array(100
': '1 3الناتج console.log(foo[0], foo[2]); //
': 'undefined 100الناتج console.log(bar[0], bar.length); //
></script></body></html

 .3الخاصيات والدوال الموجودة في )(Array
يملك الكائن )( Arrayالخاصيات التية )باستثناء الخاصيات والدوال التي يرثها(:
•

مثل :(Array.prototype
ً:
الخاصيات )

◦ prototype

 .4الخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع )(Array
تملك الكائنات ذات النوع )( Arrayالخاصيات والدوال التيللة )باسللتثناء الخاصلليات والللدوال
التي ترثها(:
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مثل ;myArray = ['foo', 'bar']; myArray.length
ً:
الخاصيات )

:(var

◦ constructor
◦ index
◦ input
◦ length
•

مثل ;)(myArray = ['foo']; myArray.pop
ً:
الدوال )

:(var

◦ )(pop
◦ )(push
◦ )(reverse
◦ )(shift
◦ )(sort
◦ )(splice
◦ )(unshift
◦ )(concat
◦ )(join
◦ )(slice

 .5إنشاء المصفوفات
كأغلبيللة الكائنللات في  ،JavaScriptيمكن إنشللاء كللائن مصللفوفة جديللد باسللتخدام المعامللل new
بالضافة إلى الدالة البانية )( ،Arrayأو عبر استعمال الشكل المختصر.
ُ
ً
سأ ِ
مسبقا باستخدام الدالللة البانيللة
نشئ في المثال التي المصفوفة  myArray1مع قيم مُ عرَفة
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ُ
سأ ِ
نشئ المصفوفة  myArray2عبر الشكل المختصر )مثال حي(:
)( ،Arrayومن ثم

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء مصفوفة عبر الدالة البانية )(// Array

;)'var myArray1 = new Array('blue', 'green', 'orange', 'red
]": ["blue", "green", "orange", "redالناتج //
;)console.log(myArray1
إنشاء مصفوفة عبر الشكل المختصر //

;]'var myArray2 = ['blue', 'green', 'orange', 'red
]": ["blue", "green", "orange", "redالناتج //
;)console.log(myArray2
></script></body></html
أن هللذا الشللكل المختصللر مللا
من الشائع تعريف الدالة عبر الشللكل المختصللر ،لكن علينللا أن نعللرف َ
ٌ
إخأفاء لستعمال الدالة البانية )(.Array
هو إل

عمليا ،كل ما ستحتاج إليه هو الشكل المختصر.
ً

ملحاظات

ِ
توفر إليها أيّة قيمة مُ عرَفة
 -بغض النظر عن طريقة إنشاء المصفوفة ،فإن لم

ً
فست َ
ُ
نشأ ولكنها ببساطة لن تحتوي أيّ ة قيم.
مسبقا
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 .6إضافة وتحديث القيم في المصفوفات

يمكن إضافة قيمةٍ ما إلى مصللفوفة في أي فهللرس تريللد .س ُنضلليف في المثللال التي قيمل ً
ُ
ذات
لة

الفهرس الللرقمي  50إلى مصللفوفةٍ فارغللة .لكن مللاذا عن الفهللارس الللتي تسللبق الللرقم 50؟ حسلنًا ،كمللا
أخأبرت للك من للذ قلي للل َ
أي وقت .لكن إن
أي فه للرس وفي ّ
أنك تس للتطيع إض للافة قيم للة إلى مص للفوفة في ّ
َ
ً
َ
فسلللتمل  JavaScriptجميلللع الفهلللارس
قيملللة إلى الفهلللرس اللللرقمي  50في مصلللفوفةٍ فارغلللة،
أضلللفت
اللزمة قبل ذاك الفهرس بقيم ) undefinedمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;][ = var myArray
;'myArray[50] = 'blue
الناتج ) 51سيبدأ إحاصاء القيم من الصفر( //
َ  JSأنشأت القيم من  0إلى  50قبل القيمة // blue
لنأ

;)console.log(myArray.length
></script></body></html
ٌ
وأن لغة ٌ JavaScript
ً
متساهلة
لغة
إضافة إلى ذلك –وبأخأذ الطبيعة الديناميكية للغة JavaScript
َ
ٌ
وقت ويمكن
ٍ
أي
في أنواع البيانات )  –(not strongly typedفيمكن أن ُتح َدث قيمة في مصفوفةٍ في ّ
ُ
ُ
َ
فهلللرس ملللا أي َ
القيملللة
سلللأغيرُ في المثلللال التي
ّلللة قيملللةٍ مسلللموحةٍ.
الموجلللودة في
القيملللة
أن تكلللون
ٍ
ّ
َ
كائن )مثال حي(:
الموجودة في الفهرس الرقمي  50إلى
ٍ
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><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;][ = var myArray
;'myArray[50] = 'blue
َة إلى كائن من نوع )(// Object
تغيير نوع الكائن من سلسلة نصي

;}'myArray[50] = {'color': 'blue
'}": 'Object {color="blueالناتج console.log(myArray[50]); //
عبر استخدمنا للقواس المربعة ،سنتمكن من الوصول إلى //
فهرس في المصفوفة ،ثم إلى الخاصية // color

': 'blueالناتج console.log(myArray[50]['color']); //
استخدام النقطة للوصول إلى الخاصية //
': 'blueالناتج console.log(myArray[50].color); //
></script></body></html

 .7الفهارس وطول المصفوفة
أن أوّ ل خأانللةٍ يمكن أن ُتخل َلزن
تبللدأ أيّللة مصللفوفة تللرقيمَ عناص ل ِرها بل ً
لدءا من الصللفر ،وهللذا يعللني َ
ً
قليل إذا أنشل ُ
لفوفة
لأت مصل
ً.
البيانللات فيهللا في المصللفوفة تشللابه ] .myArrray[0وقللد يربكللك هللذا
ٌ
ٌ
وحيدة ،فإن فهرس القيمة هللو  0لكن »طللول« ) (lengthالمصللفوفة هللو  .1عليللك أن تفهم
قيمة
فيها
أن طول المصللفوفة يُ ِ
مثل عللدد القيم الموجللودة فيهللا ،بينمللا الفهللرس الللرقمي في المصللفوفة يبللدأ من
َ
الرقم .0
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سللتحتوى القيمللة – blueفي المثللال التي– في المصللفوفة  myArrayفي الفهللرس الللرقمي ،0
لكن لمّ ا كانت المصفوفة تحتوي على قيمةٍ وحيدةٍ  ،فإن »طولها« هو ) 1مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
الفهرس  0يحتوي على القيمة النصية '// 'blue

;]'var myArray = ['blue
': 'blueالناتج console.log(myArray[0]); //
: 1الناتج console.log(myArray.length); //
></script></body></html

مسبقا
عرفة
ً
 .8إنشاء مصفوفات ذات خاصية ُ lengthم َ

لرت سل ً
كمللا ذكل ُ
لابقا ،عنللد تمريللر معامللل رقمي وحيللد إلى الدالللة )( ،Arrayفيمكننللا تعريللف طللول

لة البانيل ُ
ستصللدِ رُ الدالل ُ
ً
مسبقا )أي عدد القيم التي ستحتويها( .وفي هذه الحالللة ُ
لة اسللتثناءً
المصفوفة
وتفترض َ
أن ك تريد ضبط طول المصفوفة ول تريد أن تمل القيم في المصفوفة عند إنشائها.
بطللللول قللللدره  .3أكلللل ِرر أننللللا نضللللبط طللللول
هيئ –في مثالنللللا التي– المصللللفوفة myArray
سلللل ُن ّ
ٍ

ً
لت َ
قيمة ُ
خزن في الفهرس ) 0مثال حي(:
) (lengthالمصفوفة ،ول ُنم ِرر إليها

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;)var myArray = new Array(3
ً
ًا //
ًا وحايد
معامل رقمي
ِرنا
الناتج  ،3لننا مر
َ
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;)console.log(myArray.length
: undefinedالناتج console.log(myArray[0]); //
></script></body></html

ً
مسبقا للمصفوفة إلى إعطاء كل فهرس رقمي
 سيؤدي توفير طول مُ عرَفً
ً
مرتبطة به هي .undefined
قيمة
بدءا من الصفر حتى الطول المُ ح َدد(
) ً

ملحاظات

 -ربما تتساءل بينك فيما إذا كان من الممكن إنشاء مصفوفة تحتوي على قيمة

رقمية وحيد :نعم يمكنك ذلك باستخدام الشكل المختصر )أي var
]= [4

.(myArray

 .9ضبط خاصية  lengthقد يؤدي إلى إضافة أو حاذف القيم
خأاصلللللية  lengthالموجلللللودة لكلللللائن مصلللللفوفة يمكن أن ُتسلللللتخدَم للحصلللللول على »طلللللول«
المصفوفة أو ضللبطه .وكمللا وضللحنا أعله ،فللإن ضللبط الطللول إلى رقم أكللبر من عللدد القيم الموجللودة
في المصللفوفة سلليؤدي إلى إضللافة قيم  undefinedإليهللا .لكن مللا قللد ل تتوقعلله هللو َ
أنك تسللتطيع
إزالل للة القيم من المصل للفوفة عل للبر ضل للبط قيمل للة الطل للول إلى عل للدد أقل للل من عل للدد القيم الموجل للودة في
المصفوفة )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;]'var myArray = ['blue', 'green', 'orange', 'red
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: 4الناتج console.log(myArray.length); //
;myArray.length = 99
الناتج  ،99تذكر أننا ضبطنا الطول ،وليس الفهرس //

;)console.log(myArray.length
حاذفنا جميع القيم ما عدا واحادة //
َف القيمة المرتبطة بالفهرس // 1
ُحذ
لذا ست

;myArray.length = 1
: undefinedالناتج console.log(myArray[1]); //
']": '["blueالناتج console.log(myArray); //
></script></body></html

ٍ
مصفوفات أخرى )أي المصفوفات
 .10المصفوفات التي تحتوي
متعددة البعاد(

تخ ِزن أيّللة قيمللة في  ،JavaScriptفيمكن للمصللفوفات أن تحتللوي
لمّل ا كللان بإمكللان المصللفوفة أن ُل

على مصللفوفات أخأللرى؛ وعنللدما نفعللل ذلللك فس ُتسللمى المصللفوفة الللتي تحتللوي المصللفوفات الخأللرى
»بالمصفوفة متعددة البعاد« ) .(multidimensional arrayيمكننا الوصول إلى المصفوفات الداخألية
ً
عللبر القللواس المربعللة .س ُن ِ
مصللفوفة )بالشللكل المختصللر( الللتي تحتللوي على
نش لئ في المثللال التي
ً
مصفوفةٍ  ،وداخألها س ُن ُن ِ
مصفوفة أخأرى ،والتي تحتللوي بللدورها على مصللفوفةٍ الللتي تحتللوي على
شئ
قيمةٍ نصيةٍ في الفهرس ) 0مثال حي(:
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><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;]]]]'var myArray = [[[['4th dimension
': '4th dimensionالناتج console.log(myArray[0][0][0][0]); //
></script></body></html
أن المصللفوفات يمكن أن
ٌ
صل
أن الشلليفرة السللابقة »سللخيفة« ،لكنللك تسللتطيع أن تفهم منهللا َ
لحيح َ
لفوفات أخأللرى ويمكنللك أن تسللتعمل أي عللدد تريللده من المصللفوفات المتشللعبة )أو
ٍ
تحتللوي على مصل
البعاد(.

وخلفيا
أماميا
 .11الدوران على عناصر المصفوفة
ً
ً

أبسط وأسرع طريقة للدوران على عناصر مصفوفة هو استخدام حلقة .while

سأريك في المثال التي كيفية الدوران من بداية المصفوفة إلى نهايتها )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;]'var myArray = ['blue', 'green', 'orange', 'red
تخزين طول المصفوفة //
لكي نتجنب المحاولت غير الضرورية للوصول إلى الخاصية //

;var myArrayLength = myArray.length
َ
َاد var counter = 0; //
ضبط العد
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َ
// َاد أصغر من طول المصفوفة
تنفيذ ما يلي إذا كانأ العد

while (counter < myArrayLength) {
// الناتج: 'blue', 'green', 'orange', 'red'
console.log(myArray[counter]);
َ
counter++; // َاد
 إلى العد1 إضافة

}
</script></body></html>
ً
:(أيضا المرور من نهاية المصفوفة إلى بدايتها )مثال حي
ويمكننا

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
var myArray = ['blue', 'green', 'orange', 'red'];
var myArrayLength = myArray.length;
// ًا للصفر
إذا لم يكن الطول مساوي
// ًا
َذ محتوى الحلقة وأنقص منه واحاد
ف
ِفن

while (myArrayLength--) {
// الناتج: 'red', 'orange', 'green', 'blue'
console.log(myArray[myArrayLength]);
}
</script></body></html>
َ
 أبس للطwhile أن حلق للات
إذا
َ  فالس للبب ه للو، هن للاfor كنت تتس للاءل لم للاذا لم أس للتخدم حلق للات
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ٌ
ٌ
أن قراءتها أسهل.
متحركة« أقل وأرى
أجزاء »
وفيها
شخصيا َ
ً
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 .1لمحة نظرية عن الكائن )(String
النصية الولية.
نصية ولعادة القيم
ُتستخدَم الدالة البانية )( Stringلنشاء كائنات
ّ
ّ
ِ
سأوضح في الشيفرة التالية كيفية إنشاء السلسل النصية في ) JavaScriptمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء كائن باستخدام الكلمة المحجوزة // new
والدالة البانية )(// String

;)'var stringObject = new String('foo
}': foo {0 = 'f', 1 = 'o', 2 = 'oالناتج //
;)console.log(stringObject
': 'objectالناتج console.log(typeof stringObject); //
َة من //
َة أولي
إنشاء سلسلة نصي
ً //
الدالة البانية )( Stringمباشإرة
لحاظ عدم استخدام الكلمة المحجوزة // new

;)'var stringObjectWithOutNewKeyword = String('foo
': 'fooالناتج console.log(stringObjectWithOutNewKeyword); //
': 'stringالناتج //
;)console.log(typeof stringObjectWithOutNewKeyword
َة //
َة أولي
إنشاء سلسلة نصي
َم الدالة البانية وراء الكواليس( //
ُستخد
)ست
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;'var stringLiteral = 'foo
: fooالناتج console.log(stringLiteral); //
': 'stringالناتج console.log(typeof stringLiteral); //
></script></body></html

 .2معاملت الدالة البانية )(String

ً
ُ
سأن ِ
شلئ في
معامل وحي ًدا هو السلسلللة النصللية المُل راد إنشللاؤها.
تقبل الدالة البانية )(String

المثال التي المتغير  stringObjectالذي يحتوي على السلسلة النصية ») «fooمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َة //
إنشاء كائن سلسلة نصي

;)'var stringObject = new String('foo
'}": 'foo {0="f", 1="o", 2="oالناتج //
;)console.log(stringObject
></script></body></html

ملحاظة

الكائنات المُ َ
نشأة من الدالة البانية )( Stringعندما ُتستخدَم الكلمة

المحجوزة new

ٌ
ٌ
معقدة .ويجب أن تتفادى فعل ذلك
كائنات
معها هي

الولية ً
بدل من ذلك( بسبب المشاكل المحتمل
)وتستخدم السلسل النصية
ّ
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سيعيد المعامل  typeofالقيمة
وقوعك فيها مع المعامل typeof؛ إذ ُ

 objectلكائنات السلسل النصية ً
بدل من القيمة  stringالتي تتوقعها.

ً
إضافة إلى َ
أن ه من السرع والسهل استخدام السلسل النصية الولية.

 .3الخاصيات والدوال الموجودة في )(String
يملك الكائن )( Stringالخاصيات التية )باستثناء الخاصيات والدوال التي يرثها(:
•

مثل :(String.prototype
ً:
الخاصيات )

◦ prototype
•

مثل ;)(:(String.formCharCode
ً:
الدوال )

◦ )(fromCharCode

 .4الخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع )(String
تملللللك الكائنللللات ذات النللللوع )( Stringالخاصلللليات والللللدوال التيللللة )باسللللتثناء الخاصلللليات
والدوال التي ترثها(:
•

مثل ;myString = 'foo'; myString.length
ً:
الخاصيات )

:(var

◦ constructor
◦ length
•

مثل ;)(myString = 'foo'; myString.toLowerCase
ً:
الدوال )

:(var

◦ )(charAt
◦ )(charCodeAt
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concat() ◦
indexOf() ◦
lastIndexOf() ◦
localeCompare() ◦
match() ◦
replace() ◦
search() ◦
slice() ◦
split() ◦
substr() ◦
substring() ◦
toLocaleLowerCase() ◦
toLocaleUpperCase() ◦
toLowerCase() ◦
toString() ◦
toUpperCase() ◦
valueOf() ◦
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 .1لمحة نظرية عن الكائن )(Number
الولية.
ُتستخدَم الدالة البانية )( Numberلنشاء كائنات عددية ولنشاء القيم العددية
ّ
ِ
سأوضح طريقة إنشاء القيم العددية في  JavaScriptفي المثال التي )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء كائن عددي باستخدام الكلمة المحجوزة // new
والدالة البانية )(// Number

;)var numberObject = new Number(1
: 1الناتج console.log(numberObject); //
': 'objectالناتج console.log(typeof numberObject); //
َة باستخدام //
إنشاء قيمة عددية أولي
الدالة البانية )( Numberدونأ // new

;)var numberObjectWithOutNew = Number(1
: 1الناتج //
;)console.log(numberObjectWithOutNew
': 'numberالناتج //
;)console.log(typeof numberObjectWithOutNew
َة //
إنشاء قيمة عددية أولي
َم الدالة البانية وراء الكواليس( //
ُستخد
)ست

;var numberLiteral = 1
: 1الناتج console.log(numberLiteral); //
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': 'numberالناتج console.log(typeof numberLiteral); //
></script></body></html

 .2العداد الصحيحة والعداد العشرية

ً
لحيحة ) (integersأو أعللدا ًدا عشللرية )يسللمونها
إمللا أن تكللون العللداد في  JavaScriptأعللدا ًدا صل

ُ
ً
سأن ِ
ً
أوليل ا
صحيحا
شئ في الشيفرة التية عد ًدا
أيضا »أعدا ٌد ذات فاصلةٍ عائمة« ].([floating point
ً
شائع للعدا ِد في ) JavaScriptمثال حي(:
استعمال
أوليا .وهذا هو أكثر
وعد ًدا عشريًا
ً
ٍ
ٍ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;var integer = 1232134
': '1232134الناتج console.log(integer); //
;var floatingPoint = 2.132
': '2.132الناتج console.log(floatingPoint); //
></script></body></html

ملحاظة

ً
أيضا بالنظام الست عشري ) (hexadecimalأو النظام
يمكن التعبير عن العداد

ً
عادة.
الثماني ) (octalفي  ، JavaScriptلكن ذلك نادرٌ ول نفعله
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 .3معاملت الدالة البانية )(Number

تأخأذ الدالة البانيللة )( Numberمعل ً
لامل وحيل ًدا هللو القيمللة العدديللة الللتي ُ
نشلئها .س ُن ِ
ست ِ
نشلئ في

المثال التي كائنًا عدديًا باسم  numberOneيحتوي على القيمة ) 456مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;)var numberOne = new Number(456
'}{: '456الناتجconsole.log(numberOne); //
></script></body></html

النسخ المُ نشأة من الدالة البانية )( Numberعندما نستخدمها مع الكلمة

المحجوزة new
ملحاظة

ٌ
ٌ
معقدة .يجب أن تتجنب إنشاء قيم عددية
كائنات
هي

الولية ً
بدل منها( بسبب
باستخدام الدالة البانية )() Numberاستخدم القيم
ّ
سيعيد المعامل
المشاكل المحتمل وقوعك فيها مع المعامل typeof؛ إذ ُ

 typeofالقيمة للكائنات العددية ً
بدل من القيمة  numberالتي تتوقعها.

ً
إضافة إلى َ
أن ه من السرع والسهل استخدام القيم العددية الولية.

 .4الخاصيات والدوال الموجودة في )(Number
يملك الكائن )( Numberالخاصيات التية:
•

مثل :(Number.prototype
ً:
الخاصيات )
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MAX_VALUE ◦
MIN_VALUE ◦
NaN ◦
NEGATIVE_INFINITY ◦
POSITIVE_INFINITY ◦
prototype ◦

Number()  الخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع.5
 الخاصلللليات والللللدوال التيللللة )باسللللتثناء الخاصللللياتNumber() تملللللك الكائنللللات ذات النللللوع
:(والدوال التي ترثها
:(var

myNumber = 5; myString.constructor; مثل
:ً
) الخاصيات

•

constructor ◦
:(var

myNumber = 1.00324; myNumber.toFixed(); مثل
:ً
) الدوال
toExponential() ◦
toFixed() ◦
toLocaleString() ◦
toPrecision() ◦
toString() ◦
valueOf() ◦
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 .1لمحة نظرية عن الكائن )(Boolean
يمكن أن ُتسلللتخدم الدالل للة البانيلللة )( Booleanلنشل للاء كائنل للات منطقيلللة ،بالضل للافة إلى القيم
المنطقية الولية ،والتي ُت ِ
مثل  trueأو .false
ِ
سأوضح إنشاء القيم المنطقية في  JavaScriptفي المثال التي )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
إنشاء كائن منطقي باستخدام الكلمة المحجوزة // new
والدالة البانية )(// Boolean

;)var myBoolean1 = new Boolean(false
': 'objectالناتج console.log(typeof myBoolean1); //
َة باستدعاء //
إنشاء قيمة منطقية أولي
الدالة البانية )( Numberدونأ استخدام // new

;)var myBoolean2 = Boolean(0
': 'booleanالناتج console.log(typeof myBoolean2); //
َة //
إنشاء قيمة منطقية أولي
ُستدعى الدالة البانية وراء الكواليس( //
)ست

;var myBoolean3 = false
': 'booleanالناتج //
;)console.log(typeof myBoolean3
: false false falseالناتج //
;)console.log(myBoolean1, myBoolean2, myBoolean3
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></script></body></html

 .2معاملت الدالة البانية )(Boolean

الدالة البانية )( Booleanتأخأذ معل ً
لامل وحيل ًدا الللذي سل ُليحوَ ل إلى قيمللة منطقيللة )أي  trueأو

 .(falseأيّ ة قيمللة في  JavaScriptليسللت  0أو  -0أو  nullأو  falseأو  NaNأو  undefinedأو
سلسلللة نصللية فارغللة )""( سل ُلتحوَ ل إلى  .trueس ُن ِ
نشلئ في المثللال التي كللائنين منطقلليين أحللدهما
 trueوالخأر ) falseمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َر إلى )( Booleanهو // false = 0
ُمر
الوسيط الم
وبالتالي // foo = false

)var foo = new Boolean(0
;)console.log(foo
َر إلى )( Booleanهو // true = Math
ُمر
الوسيط الم
وبالتالي // bar = true

)var bar = new Boolean(Math
;)console.log(bar
></script></body></html
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النسخ المُ نشأة من الدالة البانية )( Booleanعندما نستخدمها مع الكلمة

المحجوزة new
ملحاظة

ٌ
ٌ
معقدة .يجب أن تتجنب إنشاء قيم منطقية
كائنات
هي

الولية ً
بدل منها( بسبب
باستخدام الدالة البانية )() Booleanاستخدم القيم
ّ
سيعيد المعامل
المشاكل المحتمل وقوعك فيها مع المعامل typeof؛ إذ ُ

 typeofالقيمة للكائنات العددية ً
بدل من القيمة  booleanالتي تتوقعها.

ً
إضافة إلى َ
أن ه من السرع والسهل استخدام القيم المنطقية الولية.

 .3الخاصيات والدوال الموجودة في )(Boolean
يملك الكائن )( Booleanالخاصيات التية:
•

مثل :(Boolean.prototype
ً:
الخاصيات )

◦ prototype

 .4الخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع )(Boolean
تملل للك الكائنل للات ذات النل للوع )( Booleanالخاصل لليات والل للدوال التيل للة )باسل للتثناء الخاصل لليات
والدوال التي ترثها(:
•

مثل ;myBoolean = false; myBoolean.constructor
ً:
الخاصيات )

:(var

◦ constructor
•

مثل ;)(myBoolean = false ; myBoolean.toString
ً:
الدوال )

:(var

◦ )(toSource
◦ )(toString
◦ )(valueOf
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 .5الكائنات المنطقية غير الولية ذات القيمة  falseستتحول إلى

true
الكائنات المنطقية غير الولية ذات القيمللة  falseالمُ نشللأة من الدالللة البانيللة )( Booleanهي
لائن ،وسللتتحول قيمللة الكللائن إلى  ،trueوبالتللالي فعنللد إنشللاء كللائن منطقيللة ذو القيمللة
عبللارة عن كل ٍ

ِ
سأوضح في المثللال
 falseعبر الدالة البانية )( Booleanفإن القيمة نفسها ستتحول إلى .true

التي كيف ُ
ستعت َبر قيمة كائن منطقي  trueعلى الرغم من إسناد القيمة  falseله )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;)var falseValue = new Boolean(false
لدينا كائن منطقي ذو القيمة // false
ًا على أنها // true
َر الكائنات دوم
ُعتب
لكن ت

;)console.log(falseValue
*/
جميع الكائنات –بما فيها الكائنات المنطقية ذات القيمة

َبر true
ُعت
 –falseست
*/

{ )if (falseValue
;)'console.log('falseValue is truthy
}
></script></body></html
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َ
احتجت لتحويللللللل قيمللللللة غللللللير منطقيللللللة إلى قيمللللللةٍ منطقيللللللة ،فاسللللللتخدم الدالللللللة البانيللللللة
إذا
ً
ٌ
ٌ
ٌ
لائن من الن للوع
)( Booleanدون الكلم للة المحج للوزة  newوس ل ُلتعاد قيم للة منطقي للة أولي للة ب للدل من ك ل ٍ
.Boolean

 .6قيم بعض الشياء  falseوالبقية true
لابقا ) لكن المللر يسللتحق الللذكر مل ً
لرة أخأللرى لن المللر متعلل ٌ
لرت سل ً
كما ذكل ُ
لق بتحويللل مختلللف القيم
إلى قيم منطقية( إذا كللانت القيمللة  0أو  -0أو  nullأو  falseأو  NaNأو  undefinedأو سلسل ً
للة
لية فارغل ً
نصل ً
لة )""( فسل ُلتحوَ ل إلى false؛ وأيّللة قيمللة أخأللرى في  JavaScriptمللا عللدا القيمللة سللابقة
لللللللللة المنطقي َ
ل القيم َ
لللللللللير َيسلللللللللتعمِ ُ
اللللللللللذكر س ُ
مثل
ً:
لللللللللة )
لللللللللتحوَ ل إلى  trueإذا ُاسلللللللللتخدِ مَ ت في تعب
ٍ

;}{ )(true

) (ifمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َر // false
ُعتب
جميع القيم التالية ست

;))console.log(Boolean(0
;))console.log(Boolean(-0
;))console.log(Boolean(null
;))console.log(Boolean(false
;))''(console.log(Boolean
;))console.log(Boolean(undefined
;))console.log(Boolean(null
بر // true
جميع القيم التالية ست
ُعتَ

;))console.log(Boolean(1789
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َل القيمة المنطقية // false
ُمث
السلسلة النصية ' 'falseل ت
ِ

;))'console.log(Boolean('false
;))console.log(Boolean(Math
;)))(console.log(Boolean(Array
></script></body></html
أن م للا
من الض للروري أن تع للرف م للا هي القيم ال للتي س للتحولها  JavaScriptإلى  ،falseوأن تعلم َ
بقي من القيم سيتحول إلى .true
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 .1ستتحول القيم الولية إلى كائنات عندما نحاول الوصول إلى
خاصياتها
أن القيم الوليللة للسلسللل النصللية والعللداد والقيم المنطقيللة يمكن أن ُتعامللل ككللائن
ل يربك ّنللك َ
مثل )( ،(ture.toStringفعنللدما نعامِ ل ل تلللك القيم الوليللة ككائنللات بمحاولتنللا
ً:
ذي خأاصلليات )
ُ
فست ِ
نشللئ  JavaScriptكائ ًن للا من الدال للة الباني للة التابع للة للقيم للة الولي للة ،لكي
الوص للول إلى خأاص للياتها،
نتمكن من الوصول إلى الخاصيات أو الدوال المرتبطة بللذاك العنصللر .وبعللد انتهائنللا من الوصللول إلى
فسي َ
حذف ذاك الكائن.
الخاصيات،
ُ
أن القيم الوليللة هي كائنللات.
هللذه الطريقللة تسللمح لنللا بكتابللة شلليفرات حيث يبللدو فيهللا كمللا لللو َ
لائن
والحقيقللة هي أننللا عنللدما نعامِ ل ل القيم الوليللة ككللائن في الشلليفرة ،فسللتحولها  JavaScriptإلى كل ٍ

رجع  JavaScriptالقيمل َ
لكي نتمكن من الوصول إلى الخاصيات ومن ثم ُ
لة إلى قيمللةٍ أوليللة .أهم مللا
ست ِ
وأن  JavaScriptتفعل ذلك لك خألف الكواليس.
في المر أن تفهم ما الذي يحدث،
َ
ٌ
مثال عن السلسل النصية )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َل ككائن! //
ُعام
الكائن من النوع  Stringسي

;)'var stringObject = new String('foo
: 3الناتج console.log(stringObject.length); //
: 3الناتج console.log(stringObject['length']); //
َة إلى كائن //
َل السلسلة النصية الولي
ستحو
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// عندما نعاملها ككائن

var stringLiteral = 'foo';
console.log(stringLiteral.length); // الناتج: 3
console.log(stringLiteral['length']); // الناتج: 3
console.log('bar'.length); // الناتج: 3
console.log('bar'['length']); // الناتج: 3
</script></body></html>
ٌ
:(مثال عن العداد )مثال حي

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
// !َل ككائن
ُعام
 سيNumber الكائن من النوع

var numberObject = new Number(1.10023);
console.log(numberObject.toFixed()); // الناتج: 1
console.log(numberObject['toFixed']()); // الناتج: 1
// َة إلى كائن
َل القيمة العددية الولي
ستحو
// عندما نعاملها ككائن

var numberLiteral = 1.10023;
console.log(numberLiteral.toFixed()); // الناتج: 1
console.log(numberLiteral['toFixed']()); // الناتج: 1
console.log((1234).toString()); // الناتج: '1234'
console.log(1234['toString']()); // الناتج: '1234'
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></script></body></html
ٌ
مثال عن القيم المنطقية )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
َل ككائن! //
ُعام
الكائن من النوع  Booleanسي

;)var booleanObject = new Boolean(0
': 'falseالناتج console.log(booleanObject.toString()); //
': 'falseالناتج console.log(booleanObject['toString']()); //
َة إلى كائن //
َل القيمة المنطقية الولي
ستحو
عندما نعاملها ككائن //

;var booleanLiteral = false
': 'falseالناتج console.log(booleanLiteral.toString()); //
': 'falseالناتج console.log(booleanLiteral['toString']()); //
': 'trueالناتج console.log((true).toString()); //
': 'trueالناتج console.log(true['toString']()); //
></script></body></html

ملحاظة

أولية مباشرة )أي أنها غير
عندما نحاول الوصول إلى خأاصية لقيمة عددية
ّ

مخزنةٍ في متغير( ،فعلينا ً
مثل
ً:
أول »تحديد قيمة العدد« قبل معاملته ككائن )

)( (1).toStringأو )( ،(1..toStringلكن لماذا وضعنا نقطتين؟ ُتعت َبر
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أول نقطة على أنها الفاصلة العشرية ،وليس المعامل الذي يُ ستخدَم للوصول
إلى خأاصيات كائن.

الولية
عادة استخدام القيم النصية والعددية والمنطقية
 .2عليك
ً
ّ

القيم الوليللة الللتي ُت ِ
مثل السلسللل النصللية أو العللداد أو القيم المنطقيللة هي أسللرع في الكتابللة

وشكلها مختصر.
الوليل ة ،فبالضللافةِ إلى مللا سللبق :تعتمللد دقللة
يجب عليللك في غالبيللة الوقللات اسللتخدام القيم
ّ
لائن سلسلللةٍ
ّل
ناتج المعامل  typeofعلى كيفية إنشائك للقيمللة )قيم
أولي ة أو كائنللات( .فلللو أنشللأت كل َ
أن نللوع تلللك القيمللة هللو  .objectأمللا لللو
نصيةٍ أو عددٍ أو قيمةٍ منطقيةٍ فسيقول المعامللل َ typeof
َ
اسلللتخدمت القيم الوليلللة فسللليعيد المعاملللل  typeofسلسللللة نصلللية تحتلللوي على النلللوع الحقيقي

مثل في ''foo
ً:
للقيمة )

 typeofيكون الناتج '.('string

ِ
سأوضح ما سبق في الشيفرة التية )مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ٍ //
ٍ منطقية
ٍ ولقيمة
ٍ ولعدد
ٍ نصية
كائنات لسلسلة

': 'objectالناتج console.log(typeof new String('foo')); //
': 'objectالناتج console.log(typeof new Number(1)); //
': 'objectالناتج console.log(typeof new Boolean(true)); //
ٍ //
ٍ منطقية
ٍ ولقيمة
ٍ ولعدد
ٍ نصية
َة لسلسلة
قيم أولي
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': 'stringالناتج console.log(typeof 'foo'); //
': 'numberالناتج console.log(typeof 1); //
': 'booleanالناتج console.log(typeof true); //
></script></body></html
إذا كان برنامجك يعتمللد على المعامللل  typeofللتعللرف على القيم الوليللة السلسللل النصللية أو

العللللللداد أو القيم المنطقيللللللة ،فعليللللللك أن تتفللللللادى حينهللللللا اسللللللتخدام الللللللدوال البانيللللللة )(String
و )( Numberو )(.Boolean
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 .1لمحة نظرية عن استخدام القيمة null
يمكنك استخدام القيمة null

لكي ُتص ِرح أن إحللدى خأاصلليات الكللائن ل تملللك قيمل ً
لة .عمومًل ا إذا

ٌ
ُ
لبب من السللباب ،فيجب أن
ض ِب َطت خأاصللية لتحتللوي على قيمللةٍ مللا ،لكن تلللك القيمللة غللير متاحللةٍ لسل ٍ
أن قيمة تلك الخاصية فارغة )مثال حي(:
ُتستعمَ ل القيمة  nullللشارة إلى َ

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ة لها //
الخاصية  fooتنتظر إسناد قيمٍ
لذا سنضبط قيمتها البتدائية إلى // null

;}var myObjectObject = {foo: null
': 'nullالناتج console.log(myObjectObject.foo); //
></script></body></html

ل تخلط بين  nullو ُ .undefinedتستعمَ ل  undefinedمن JavaScript

ملحاظة

ٌ
أن
ناقصأما nullفهي
ٌ.
أن شي ًئا ما
موجودة للسماح لك بالشارة إلى َ
لخأبارك َ

الخاصية تتوقع إسناد قيمة إليها لكن تلك القيمة غير متوافرة بعد.

سيعيد  objectلقيم null
 .2المعامل ُ typeof

َ
َ
احتجت إلى
لللللللليعيد  .objectوإذا
إذا اس
للللللللتخدمت المعامللللللللل  typeofعلى قيمللللللللة  nullفس ُ

أن القيمللة هي  nullفالحللل المثللالي هللو النظللر إن كللانت القيمللة الللتي تريللد التحقللق منهللا
التحقق من َ
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ً
مساوية إلى  .nullسنستخدم في المثال التي المعامل === للتأكد من أننا نتعامل مع قيمة null
)مثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
;var myObject = null
ً من هذه النتيجة //
الناتج  ،objectولن تستفيد حاقيقة

;)console.log(typeof myObject
الناتج  ،trueفالمساواة محققة لقيم  nullالفعلية //

;)console.log(myObject === null
></script></body></html

ملحاظة

لن المعامل == ل
عندما تتحقق من قيمة  ،nullفاحرص على استخدام === َ

يُ ف ِرق بين  nullو .undefined
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 .1لمحة نظرية عن القيمة undefined
ُتستعمل القيمة  undefinedفي  JavaScriptلغرضين مختلفين.
ً
مثل foo
ً:
معرَفللا )
أن متغلليرًا
الهدف من أول غرض هو الشارة إلى َ

 (varلم ُتسلنَد إليلله قيمللة.

أن الخاصللية التابعللة لكللائن والللتي تحللاول الوصللول إليهللا غللير
أمللا الغللرض الثللاني فهللو للشللارة إلى َ
معرفة )أي ل توجد خأاصية بهذا السم( وليست معر ً
ً
أيضا في سلسلة .prototype
َفة
سأريك طريقتَي استخدام القيمة  undefinedفي ) JavaScriptمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
التصريح عن متغير //

;var initializedVariable
: undefinedالناتج console.log(initializedVariable); //
َ  JavaScriptأعادت // undefined
َد أنأ
التأك

;)console.log(typeof initializedVariable
;}{ = var foo
الناتج  ،undefinedفل توجد الخاصية  barفي الكائن // foo

;)console.log(foo.bar
َ  JavaScriptأعادت القيمة // undefined
َد أنأ
التأك

;)console.log(typeof foo.bar
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></script></body></html

من المستحسن أن نسمح للغة  JavaScriptأن تستخدم  undefinedفقط.

ملحاظة

يجب ّ
أل تسمح لنفسك بأن تضبط قيمة أحد المتغيرات إلى ) undefinedأي

= undefined

 ،(fooوعليك ً
َ
كنت تود
بدل من ذلك استخدام  nullإن

أن قيمة المتغير أو الخاصية غير متوافرة في اللحظة الحالية.
الشارة إلى َ

عرف
 .2نسخة  JavaScript ECMA-262الصدار الثالث )وما بعده( ُت ِ
المتغير  undefinedفي المجال العام
على عكس الصللدارات السللابقة ،الصللدار الثللالث من  JavaScript ECMA-262يملللك متغلليرًا عامً ل ا
ولن المتغللير مصل ٌ
لرَح عنلله ولم ُتسلنَد إليلله قيمللة ،فللإن
اسللمه  undefinedموجللو ٌد في المجللال العللام.
َ
قيمة المتغير  undefinedهي ) undefinedمثال حي(:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ٌ في المجال العام //
َ  undefinedهو متغير
التأكد من أنأ

: trueالناتج console.log(undefined in this); //
></script></body></html

239

الفصل السادس عشر:

الرياضية
الدوال
ّ

16

الرياضية
الفصل السادس عشر :الدوال
ّ

تعلم JavaScript

 .1لمحة نظرية عن الكائن Math
يحت للوي الك للائن  Mathعلى خأاص لليات ودوال س للاكنة ) (staticللتعام للل الرياض للي م للع الع للداد أو
مثل  .(Math.PIهللذا الكللائن مُ ضللمَ ن في لغللة  ،JavaScriptول يعتمللد على
ً:
توفللير ثللوابت رياضللية )
الدالة البانية )( Mathلنشاء كائنات.
بحرف كبير على الرغم من َ
أنك لم
ٍ
قد يبدو غري ًبا عليك أن الكائن  Mathيبدأ

ملحاظة

ً
ُت ِ
أن
نشئ
نسخة منه عبر الدالة البانية )( .Mathلكن ل ترتبك بذلك .واعلم َ
 JavaScriptتضبط هذا الكائن لك.

 .2خاصيات ودوال الكائن Math
يملك الكائن  Mathالخاصيات والدوال التية:
•

مثل ;:(Math.PI
ً:
الخاصيات )

◦ E
◦ LN2
◦ LN10
◦ LOG2E
◦ LOG10E
◦ PI
◦ SQRT1_2
◦ SQRT2
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مثل ;)(:(Math.random
ً:
الدوال )

◦ )(abs
◦ )(acos
◦ )(asin
◦ )(atan
◦ )(anat.
◦ )(ceil
◦ )(cos
◦ )(exp
◦ )(floor
◦ )(log
◦ )(max
◦ )(min
◦ )(pow
◦ )(random
◦ )(round
◦ )(sin
◦ )(sqrt
◦ )(tan

ً
ً
بانية
دالة
 Math .3ليست

ٌ
هيئل للة مسل ل ً
لبقا .فالكل للائن  Mathمُ ن َش ل لأ لستضل للافة
الكل للائن  Mathل يُ شل للابه غل لليره من الكائنل للات المُ ّ
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ٌ
َ
تذكر َ
طريقة
أنه ل توجد
الخاصيات والدوال الساكنة ،والجاهزة للستخدام عند التعامل مع الرقام.
ٌ
ٌ
بانية.
دالة
لنشاء نسخة من  ، Mathإذ ل توجد

 .4الكائن  Mathيملك ثوابت ل تستطيع تغيير قيمتها
الكثلللير من خأاصللليات الكلللائن  Mathهي ثلللوابت ل يمكن تغيلللير قيمتهلللا .ولن هلللذا يختللللف عن
الطبيعللللللة المتغل ل لليرة للكائنل ل للات في  ،JavaScriptفسل ل ل ُلت َ
مثل
ً:
لأحرف كبل ل لليرة )
ٍ
ذكر هل ل للذه الخاصل ل لليات بل ل ل
لرف
 .(Math.PIل تخل للط بين الخاص لليات الثابت للة وبين ال للدوال الباني للة بس للبب كتاب للة الح للرف  Mبح ل ٍ
ٌ
خأاصيات ل يمكن تغيير قيمتها.
كبير .ببساطة تلك الخاصيات هي

ل يُ سمَ ح للمستخدم بتعريف ثوابت في نسخة JavaScript 1.5, ECMA-262

ملحاظة

الصدار الثالث .لكن الصدار السادس من معيار ) ECMAScriptأي  (ES6تضمّ ن
الكلمة المحجوزة  constلتعريف الثوابت.
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ُت ِ
لخ ص النقط التية ما يجب أن تكون قد تعلمته أثناء قراءتك لهللذا الكتللاب )وانتباهللك للمثلللة
التي فيه( .اقرأ كل نقطة بتمعّ ن ،وإن لم تفهمها فارجع إلى الفصل الذي يتحدث عنها في الكتاب.
•

أسماء ُ
وت َ
ٌ
خزن فيها قيمٌ.
يتألف الكائن من مجموعة من الخاصيات التي لها

•

يمكن لكل شيء تقري ًبا في  JavaScriptأن يسلللك سلللوك كللائن؛ فللالقيم المعقللدة هي كائنللات،
أن
والقيم
الوليل ة يمكن معاملتهللا ككائنللات ،وهللذا هللو السللبب وراء سللماعك للنللاس يقولللون َ
ّ
شيء في  JavaScriptهو كائن.
ٍ
كل

•

ُت َ
نش أ الكائنات باستدعاء الدالة البانية عبر الكلمة المحجوزة  ،newأو عللبر اسللتخدام الشللكل
معينة من الكائنات.
المختصر لنشاء أنواع
ّ

•

الللدوال البانيللة هي كائنللات )أي َ
أنهللا كائنللات )( ،(Functionوبالتللالي يمكن إنشللاء كائنللات
داخأل كائنات في .JavaScript

•

ِ
للللللللللللللوفر  JavaScriptتسللللللللللللللع دوال بانيللللللللللللللة هي Object() :و )( Arrayو )(String
ت
و )( Numberو )( Booleanو )( Functionو )( Dateو )( RegExpو )(.Error
الللدوال البانيللة )( Stringو )( Numberو )( Booleanلهللا وظيفتللان ،فهي ُتعيللد القيم
ِ
ّ
سلللنتمكن من معامللللة القيم الوليلللة
وتلللوفر كائنلللات لتللللك القيم عنلللد الحاجلللة؛ للللذا
الوليلللة
ككائنات.

•

القيم  nullو  undefinedو " "stringو  10و  trueو  falseهي قيمٌ
أوليلللللللللللللللللللللللل ة،
ّ
وليس لها طبيعة »كائنية« إل إذا عاملتها ككائن.

•

عنللللدما ُتسللللتدعى الللللدوال البانيللللة )( Objectو )( Arrayو )( Stringو )(Number
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و )( Booleanو )( Functionو )( Dateو )( RegExpو )( Errorباسللللللللللللللللللللتخدام
كائن يسمى »الكائن المعقد« ).(complex object
الكلمة المحجوزة  ،newفسي ُنشأ
ٌ
•

القيم الوليل للة " "stringو  10و  trueو  falseل تملل للك أيّل للة خأصل للائص من خأصل للائص
الكائنللات إلى أن ُتعامللل ككائنللات ،وحينئللذٍ ُ
ست ِ
نشلئ  JavaScriptوراء الكللواليس كائ ًنللا مؤق ًتللا
يجعل من الممكن معاملة تلك القيم ككائنات.

•

ُ
ُ
قيمتهللا إلى المتغللير الجديللد .أمللا قيم
نسلخ
نسلخ
فست َ
ُتخ َزن القيم الولية بقيمتِها ،وعنللدما ُت َ
ُ
نسخ المرجعية.
نسخ
فست َ
المتغيرات المعقدة فهي ُتخ َزن بمرجعيتها ،وعندما ُت َ

•

ً
مساوية إلى القيم الولية الخأرى عنللدما تتسللاوى بالقيمللة ،أمللا الكائنللات
تكون القيم الولية
المعقدة فتتساوى عندما يشير المتغيران إلى نفس الكائن.

•

بسبب طبيعة الكائنات المعقدة ،فإن كائنات  JavaScriptتتسم بأنها ديناميكية.

•

أن خأاصيات الكائنللات المُ ضللمَ نة في أسللاس اللغللة
لغة  JavaScriptقابلة للتعديل ،وهذا يعني َ
وقت
ٍ.
أي
والكائنات المُ عرَفة من المستخدم يمكن تعديلها في ّ

•

يمكن ض للبط أو تح للديث أو الحص للول على خأاص لليات الك للائن ع للبر اس للتخدام النق للط أو ع للبر
استخدام القواس .من الفضل استخدام القللواس عنللدما يكللون اسللم خأاصللية الكللائن على
ً
ً
مثل ]'Array['prototype
ً:
للللللللللللللللوزة )
للللللللللللللللة محج
شللللللللللللللللكل تعبللللللللللللللللير أو أن يمُ ِثل كلم
)(.(['join'].apply

•

ُ
فستستخدَم سلسلللة  prototypeللبحث في نسللخة الكللائن
عندما ُنشير إلى خأاصيات الكائن،
بحث عنه للا في خأاص للية  prototypeللدال للة
المُ س للتخدَمة ،ف للإن لم يُ ع َثللر عليه للا هن للاك ،فس ل ُلي َ
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ٌ

كائن مُ نشأ
ولن قيمة الخاصية  prototypeهي
البانية للكائن؛ وإن لم يُ ع َثر عليها هنالك –
ٌ
َ

من الدال للة الباني للة )( –Objectفس لليتم البحث عن الخاص للية في الخاص للية prototype
للداللللللللة البانيلللللللة )() Objectأي (Object.prototype؛ وإن لم يُ ع َثلللللللر على الخاصلللللللية
ُ
فستع َت َبر هذه الخاصية .undefined
هنالك،
•

ِ
تمثل سلسلللة  prototypeطريقللة الوراثللة الموجللودة في ) JavaScriptأي الوراثللة من الكللائن
.(prototype

•

لإن جميل للع الكائنل للات تل للرث من
بسل للبب البحث في سلسل لللة ) prototypeأي الوراثل للة منهل للا( ،فل ل َ
لن خأاصية  prototypeنفسها هي كائن )(.Object
)(َ Object

•

الدوال في  JavaScriptهي كائنات لها خأاصيات وقيم.

•

لة عامل ٌ
الكلمللة المحجللوزة – thisعنللدما ُتسللتخدَم داخأللل دالللةٍ مللا– هي طريقل ٌ
لة للشللارة إلى
الكائن الذي يحتوي الدالة.

•

لاء على السللياق الللذي ُتسللتدعى فيلله
قيمة الكلمللة المحجللوزة ُ thisتحل َدد أثنللاء التشللغيل بنل ً
الدالة.

•

ُ
فستشير إلى الكائن الرئيسي.
عند استخدام الكلمة المحجوزة  thisفي المجال العام،

•

تستخدم لغة  JavaScriptالدوال لنشاء المجالت.

•

ِ
توفر  JavaScriptالمجال العام ،وهو المجال الذي تتواجد فيه جميع شيفرات .JavaScript

•

ً
ُت ِ
سلسلللة من المجللالت ُتسللتعمَ ل
خأصوص لا الللدوال المتشللعبة داخأللل بعضللها(
ً
نشللئ الللدوال )
للبحث عن قيمة أحد المتغيرات.
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بناء على طريقة كتابة الشيفرة ،وليس بالضرورة اعتمللا ًدا على سللياق
ً
ُتح َد د سلسلة المجال
الستدعاء .وهللذا يسللمح للدالللة بالوصللول إلى المجللال الللذي عُل ِر َفت فيلله أوَ ل مللرة ،حللتى لللو
لياق مختل للف .ي للؤدي م للا س للبق إلى إنش للاء التع للابير البرمجي للة
اس للتدعيت تل للك الدال للة من س ل ٍ
المغلقة ).(closures

•

التعابير والمتغيرات المُ عرَفة داخأل دالللة دون اسللتخدام var

ليات عامل ً
لة .لكن
ستصللبح خأاصل ٍ

التعليمات الموجودة داخأل مجال الدالة ستبقى في مجالها.
•
•

خأاصيات للكائن الرئيسي.
ٍ
الدوال والمتغيرات المُ عرَفة دون  varفي المجال العام ستصبح

الدوال والمتغيرات المعرَفة باستخدام var

ً
عامة.
متغيرات
ٍ
في المجال العام ستصبح
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أرجللو بعللد قراءتللك لهللذا الكتللاب أن تكللون مللزو ًدا بالمعلومللات اللزمللة لتفهم كيللف تعمللل مكتبللة
 JavaScriptالللللتي تسللللتخدمها ،أو أن تكللللون على درايللللةٍ كافيللللةٍ بلغللللة  JavaScriptلتكتب الشلللليفرات
ً
ً
الخاصللة بللك .وفي كل الحللالتين ،لن يكفيللك هللذا الكتللابَ ،
شللامل إلى
دليل
لنه ليس مكتوبًللا ليكللون
ِ
ترسلخ فهمللك للمعلومللات الللتي أخأللذتها من هللذا
اللغة .ومن هنا أحيلك إلى قللراءة الكتللاب التيللة لكي
الكتاب ،ولكي تستكشف وتتفحص مواضيع أخأرى في .JavaScript
•

JavaScript: The Good Parts, by Douglas Crockford

•

JavaScript Patterns, by Stoyan Stefanov

•

Object-Oriented JavaScript, by Stoyan Stefanov

•

Professional JavaScript for Web Developers, by Nicholas C. Zakas

•

High Performance JavaScript, by Nicholas C. Zakas
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