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JavaScriptتعلم  تقديم 

رافقت زيلللادة اسلللتخدام شلللبكة النلللترنت زيلللادًة كبللليرًة في الطلب على مطلللوري مواقلللع اللللويب،

وتطَورت تقنيات الويب كثيًرا في الونة الخأيرة، وأصبح تطوير واجهللاٍت تفاعليللًة أمللًرا هينًللا يسللهل

؛ لكن هللذا أدى إلىJavaScriptالقيام به لوجللوِد كٍم كبلليٍر من المكتبللات الجللاهزة الللتي تعتمللد على لغللة 

عللدم اهتمللاِم جللزٍء كبلليٍر من المطللورين باللغللة الساسللية الللتي ُكِتَبت فيهللا تلللك المكتبللات، ممللا يللورث

.قصوًرا في فهمهم لطريقة عمل تلك المكتبات، وكيفية تعاملها مع المتصفح خألف الستار

 أوJavaScriptلذا أتى هذا الكتاب محاوًل أن يشرح للمطِورين أصحاب المعرفة المتوسطة للغللة 

 عللبر شللرحه للكائنللات ومللا يتعلللقJavaScriptأولئك الذين يألفون استخدام مكتباتهللا كيللف تعمللل لغللة 

.بها شرًحا عميًقا يؤدي إلى فهم آلية عمل اللغة نفسها

JavaScript «هللذا الكتللاب مللترجٌم عن كتللاب  Enlightenment لصللاحبه « Cody Lindleyوالللذي ،

. ُنِشرَت هذه النسخة المترجمة بعد أخأذ إذن المؤلفبنفس السم لحًقا O'Reillyَنَشرَته دار نشر  .

Creative هللذا الكتللاب مللرخأٌص بمللوجب رخأصللة المشللاع البللداعي Commonsَنسللب الُمصللَنف  »

-غللير تجللاري الللترخأيص بالمثللل  -4.0 ) « Attribution-NonCommercial-ShareAlike ، لمعلومللاٍت4.0 (

.هذه الصفحةأكثر عن هذا الترخأيص راجع 

وفي النهايلللة، أحملللد ا على توفيقللله لي بإتملللام العملللل على الكتلللاب، وأرجلللو أن يكلللون إضلللافًة
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 ول عن اتبلللاع نملللوذج البرمجلللة كائنيلللةJavaScriptهلللذا الكتلللاب ليس عن أنملللاط التصلللميم في 

 أو لتوضلليحJavaScript، وليس مكتوًبللا للتعريللف بللالميزات الرائعللة للغللة JavaScriptالتوجلله في لغللة 

ا للشللخاص حللديثي العهللد بالبرمجللة أو ا شللامًل، وليس موَجًهلل عيوبهللا، ول يفللتَرض أن يكللون مرجعًلل

، وهللذا ليس كتاًبللا يحتللوي خأطللواٍت لنجللاز أمللٍر معّين؛JavaScriptأولئللك الللذين ل يعرفللون شلليًئا عن 

.فجميع أنواع الكتب السابقة متوافرة من قبل

 من خأللJavaScriptغرضلللللي من كتابلللللة هلللللذا الكتلللللاب هلللللو إعطلللللاء القلللللارئ نظلللللرًة دقيقلللللًة عن 

 وتوضلللللليح الفروقللللللات الدقيقللللللة فيهللللللا مثللللللل القيم المعقللللللدةJavaScriptاستكشللللللاف الكائنللللللات في 

) complex values والقيم الوليلللللللللللللللللة ) ( primitive values والمجلللللللللللللللللال ،) (scopeوالوراثة ،(

)inheritance والكائن الرئيسي ،) ( head objectإلخ كان غرضي من هذا الكتاب أن يكون قصيًرا  . … (

، وسللأرِكز فيلله على طبيعللةECMA-262ويحتللوي على خألصللٍة مفهومللٍة للصللدار الثللالث من مواصللفة 

.JavaScriptالكائنات في 

مثللل JavaScriptإذا كنَت مصمًما أو مطوًرا استخدمَت  ،jQuery( من قبُل تحت عباءة المكتبللات 

إلخ فأرجو أن يحِولك محتوى هذا الكتاب من مطِوٍر يعتمُد على مكتبة منYUI أو Prototypeأو   (. …

مطِور JavaScriptمكتبات  ».JavaScript« إلى 

لماذا كتبُت هذا الكتاب؟. 1
ا علّي بدايًة أن أعترف أَنني كتبُت هذا الكتللاب لنفسللي، كي أدِون فيلله معلومللاتي ول أعتمللد تمامًلل

:على ذاكرتي إضافًة إلى السباب التية .

الصللندوق السللود الللتي قللد تكللون مفيللدًة في بعض• »ُتسِهل المكتبات من حدوث متلزمللة  »

!الحيان لكن كارثيًة معظم الوقت سُتنَفذ المور بسرعة وكفللاءة لكنللك ل تملللك أدنى فكللرة

15 

https://en.wikipedia.org/wiki/YUI_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype_JavaScript_Framework
https://en.wikipedia.org/wiki/JQuery
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.عن كيفيلللة فعلللل ذللللك أو لملللاذا الحقيقلللة هي أَن أَي شلللخٍص يخطلللُط لسلللتخدام مكتبلللٍة من

ئ نمللللوذجJavaScriptمكتبللللات  أو عنللللدما ُينشللللِ ( أو إطللللاٍر عمللللٍل عنللللدما يبللللني تطللللبيق ويب 

)تسجيل بسيط يجب أن ينظر إلى ما وراء الستار ويفهم كيفيللة عمللل محللِرك وأسللاس تلللك

ا ويكتبللوا الشلليفرات .المكتبللة هللذا الكتللاب مناسللٌب للللذين يريللدون أن يزيحللوا السللتار تمامًلل

. نفسهاJavaScriptباستخدام 

ا كللامًل ُمحللَدًثا لنسللخة Mozillaتللوِفر • JavaScript  دليًل ومرجعًلل ؛ أعتقللد أَن مللا ينقصلله هللو1.5

.مسللتنٌد مفهللوٌم ومكتللوٌب من وجهللِة نظللٍر واحللدٍة يسللاعد في فهم المرجللع المتللوفر أرجللو أن

لة في اللللدليل اللللذي تلللوفره دخِأًل للمعلوملللات والمفلللاهيم غلللير المفصلللّ يكلللون هلللذا الكتلللاب مَللل

Mozilla.

 ستتواجد لفترة طويلللة، لكننللا نتقللدم تجللاه إضللافات جديللدة فيJavaScript من 1.5نسخة •

مثلللللل الصلللللدار السلللللادس من  )، للللللذا أردُت أن أوِثقECMA(اللغلللللة في الصلللللدارات التاليلللللة 

 التي من غللير المحتمللل أن تتغللير، وسللأنِوه مللا اسللتطعُتJavaScriptالمفاهيم الساسية في 

.إلى الخأتلفات

الكتب التقنية المتقدمة التي تتحدث عن لغات البرمجة مليئٌة بأمثلٍة نظريللٍة عن الشلليفرات•

.وتحتوي على حشٍو كثير أنا أفِضل وضع شللرح قصللير الللذي يوصللل القللارئ إلى فهم الفكللرة

ا ا بمثلللاٍل عملٍي حقيقي اللللذي يمكن تشلللغيله مباشلللرًة اَتَبعُت في هلللذا الكتلللاب منهجًللل .متبوعًللل

يجِزئ المواضيع المعقدة إلى مفاهيم أصغر وأقل تعقيًدا وأسهل اسللتيعاًبا ُتشللَرح بأقللل قللدٍر

.ممكٍن من الكلمات ومدعومًة بأمثلٍة تفصيلية

 سللللم وأغلبهللللا مراجللللع10 الللللتي تسللللتحق القللللراءة أكللللثر من JavaScriptثخن أغلبيللللة كتب •
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تفصلليلية لهللا مكانتهللا واسللتخداماتها؛ لكنللني أردُت إنشللاء كتللاٍب يضللّم المللور المهمللة دون

.الستفاضة كثيًرا

من يجب عليه قراءة هذا الكتاب. 2
.هذا الكتاب موجٌه إلى نوعين من الشخاص أول نللوع هللو المبتللدئ الملم بالساسلليات أو مطللِور

JavaScript متوسللط القللدرات الللذي يريللد أن يقللوي معرفتلله باللغللة بفهملله لكائنللات JavaScriptا  فهمًلل

ا النللوع الثللاني هللو الخبللير في اسللتخدام مكتبللات   الللذي أصللبح جللاهًزا للنظللر إلى مللاJavaScript.عميًقلل

 أوJavaScript.وراء الستار هذا الكتاب ليس مناسللًبا للوافللدين الجللدد على البرمجللة أو على مكتبللات 

.JavaScriptلَِمن أراد التعّرف على 

JavaScript لماذا إصدار . 3 1.5 ) ECMA-262 v3؟(
الللللذي يكللللافئ JavaScript من 1.5سللللأرِكز في هللللذا الكتللللاب على إصللللدار   )ECMA-262الصللللدار 

ا في المتصللفحات إلى حللد الن سللُيحَدث الصللدار .الثللالث لَن هللذا الصللدار هللو أكللثر إصللدار تطبيًقلل (

القللللللادم من الكتللللللاب لكي يحتللللللوي على التحللللللديثات والضللللللافات الموجللللللودة في آخأللللللر إصللللللدار من

ECMA-262.

؟()RegEx و ()Error و ()Dateلماذا لم أشرح كائنات . 4
، وإنمللا سللُيرِكز على الكائنللاتJavaScriptكما ذكرُت سابًقا، هذا الكتاب ليس مرجًعا تفصيلًيا للغة 

()Date. للللللللللللللللذا قلللللللللللللللررُت أّل أشلللللللللللللللرح الكائنلللللللللللللللات JavaScriptاللللللللللللللللتي ستسلللللللللللللللاعدك على فهم 

على الرغم من فائدتها الكبيرة لَن تعّلم تفاصيل هذه الكائنللات لن يزيللد()RegEx و ()Errorو   ( )

. أرجو أن ُتطِبق ما ستتعلمه في هذا الكتاب على جميعJavaScriptأو ينقص من فهمك للكائنات في 

17 
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.JavaScriptالكائنات الموجودة في بيئة 

تنسيق الكتاب. 5
قبل أن تبدأ، من المهم أن تفهم طريقة تنسيق الكتاب، رجاًء ل تتخطى هذا القسم لنلله يحتللوي

.على معلوماٍت مهمٍة ستساعدك أثناء قراءِتَك لهذا الكتاب

شيفراٌت أكثر وكلماٌت أقل.أ 
.رجاًء تفّحص الشيفرات بدقة يجب أن تنظر إلى الشرح كأمر ثانوي ملحللٌق بالشلليفرة شخصللًيا .

.أرى أَن الشلليفرة تسللاوي ألللف كلمللة ل تقلللق إن زاد الشللرح حيرتللك في البدايللة، إذ عليللك أن تتفحص

الشلليفرة وأن تقللرأ التعليقللات مللرًة أخأللرى وتكللِرر هللذه العمليللة إلى أن يصللبح المفهللوم أو الفكللرة الللذي

.أحللاول شللرحه واضللًحا أرجللو أن تصللل إلى مرحلللٍة من الخللبرة لكيل تحتللاج إل إلى شلليفرٍة موثقللٍة

.توثيًقا جيًدا لكي تستوعب أحد المفاهيم البرمجية

الكثير من الشيفرات والتكرار.ب 
.ربمللا ستتضللايق مللني لتكللرار نفس المللور والستفاضللة في المثلللة ربمللا أسللتحق ذلللك، لكنللني

ا ومكلللللِرًرا، بلللللدًل من أن أضلللللع اعتبلللللاراٍت مغلوطلللللًة عن القلللللراء ا ومستفيضلللللً ل أن أكلللللون دقيقًللللل أفضلللللِ

.ومعلوملللاتهم، واللللتي يقلللع فيهلللا المؤلفلللون علللادًة قلللد تلللرى أَن كل الملللرين مملللل، وذللللك يعتملللد على

.معرفتك بالموضوع، لكن ل تغفل أَن ذلك سيفيد الذين يحاولون تعلم موضوٍع ما بالتفصيل

التنسيق واللوان.ت 
كملللللا في المثلللللال التي للشلللللارة إلىJavaScriptسأسلللللتخدُم الخلللللط العلللللريض في شللللليفرات   ( )

الشيفرات والسطر البرمجية التي تتعلق مباشرًة بللالمفهوم الللذي نشللرحه، وسأسللتعمل اللللون الفضللي
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:الفاتح للشارة إلى التعليقات

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

هذا تعليٌق عن الشيفرة لتوضيحها //

var foo = 'calling out this part of the code';

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

، وتلللللكJavaScriptبالضللللافة إلى تنسلللليق الشلللليفرات، سأضلللليف في متن النص بعض شلللليفرات 

:الشيفرات سُتنَسق بخٍط ذي عرٍض ثابت بلوٍن فضٍي غامق لكي تمّيز بينها وبين النص العادي، مثال

 الللذي ل يختلللف عن كللائٍن()Object الللذي أنشللأناه من الدالللة البانيللة cody«ليكن لللدينا كللائن 

. على سلللبيل المثلللال تفحص الشللليفرة()Stringلسلسللللٍة نصللليٍة أنشلللأناه باسلللتخدام الداللللة البانية

):»مثال حي(التية لتفهم ما أقصده 

التجربة الحية للمثلة.ث 
حيث أضللع قبللل الشلليفرةjsFiddleأغلبيللة أمثلللة هللذا الكتللاب مرتبطللة بصللفحة خأاصللة بهللا في   )

، حيث يمكنلللك تعلللديل وتنفيلللذ الشللليفرة مباشلللرًة؛ أمثللللة  مثلللال حي ا إليهلللا بعنلللوان  »)رابًطللل »jsFiddle

Firebug تستخدم إضافة  lite-dev أقصد ) في معظمconsole.log( لذا ستعمل دالة عرض الناتج 

console.logالغرض من الدالة .المتصفحات الحديثة دون مشاكل أرى أَن عليك أن تتعرف على 

.وكيفية استخدامها قبل قراءة هذا الكتاب

، فعنلللدهاJavaScript بعض التعقيلللدات ملللع شللليفرة jsFiddleهناللللك حلللالت ُيسلللِبب فيهلللا موقلللع 
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JS سأستخدم  Bin حاولُت أن أتفادى العتماد على المتصفح عبر استخدامي لضافة . Firebug lite-

devلكن في بعض الحيللللللان يجب العتمللللللاد على المتصللللللفح في إظهللللللار المخرجللللللات، إن لم يملللللللك 

. فأنصحك بترقيته إلى متصفٍح حديثconsoleمتصفحك 

20 
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إنشاء الكائنات. 1
: إذ أَن كللل شلليٍء فيهللا عبللارٌة عن كللائٍن أو يسلللُكJavaScriptالكائنللات هي اللُبنللة الساسللية في 

. لننظللر إًذا إلى طريقللة إنشللاء الكائنللات فيJavaScriptسلللوك كللائن؛ لللذا إذا فهمَت الكائنللات فسللتفهم 

JavaScript.

وُتسلللللللمىobject(الكلللللللائن  ( هلللللللو مجلللللللرد حاويلللللللة أو مجموعلللللللة من القيم المرتبطلللللللة بأسلللللللماء  (

[الخاصللليات  « »propertiesة شللليفرات ا أوًل قبلللل أن ننظلللر إلى أيّللل ]). لنحلللاول اسلللتيعاب ذللللك منطقيًللل

JavaScript ا كمثللال يمكننللا أن نصللف الشللخص « مللا رأيللك أن نأخأللذ شخصللً ! .codyباسللتخدام اللغللة «

:العربية في جدوٍل كالتي

cody

قيمة الخاصيةالخاصية

living(true(على قيد الحياة 

age(33(العمر 

)male(ذكر )gender(الجنس 

القيم الموافقللةcody«الكلمللة  الخاصلليات و « في الجللدول السللابق هي عنللواٌن لمجموعللٍة من  « » «

«لهللللا الللللتي ُتعللللِرف مللللا هللللو  «codyتحديللللًدا يمكنللللك أن َتعللللِرف من الجللللدول السللللابق أَن الشللللخص . «

»cody سنة وهو ذكر33» على قيد الحياة وعمره .

 ل تستعمل الجللداول وإنمللا الكائنللات، الللتي لن تختلللف ُبنيتهللا كثلليًرا عن الجللدولJavaScriptلكن 
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مثللال( كللالتي JavaScript.السابق يمكن تحويل المعلومات الموجودة في الجدول أعله إلى شيفرة 

):حي

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

 //codyإنشاء الكائن 

var cody = new Object();

 بالخاصيات //codyثم ملء الكائن 

(بفصل اسم الخاصية عن اسم الكائن بنقطة) //

cody.living = true;

cody.age = 33;

cody.gender = 'male';

Object {living = true, age = 33, gender = 'male'} :الناتج //

console.log(cody);

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

:أبللِق هللذه المعلومللة في ذهنللك الكائنللات هي مجللرد حاويللات للخاصلليات، وكللل خأاصللية لهللا اسللم

أيJavaScript.وقيملللة َتسلللتعِمل  الحاويلللُة اللللتي تضلللُم خأاصلللياٍت فيهلللا قيٌم ذاُت أسلللماٍء  ( مفهلللوم  « »

»)كلللائن كحجلللر بنلللاٍء للتعبلللير عن القيم في  »JavaScript الكلللائن .codyهلللو قيملللٌة اللللتي َعَبرُت عنهلللا 

. بإنشائي لكائٍن وإعطاِئِه اسًما ومن ثم إعطاُء قيٍم لخاصياتهJavaScriptككائن 

ا كنّللا نتعاملللcodyفي هذه المرحلة، الكائن   الذي نناقشه ل يحتوي إل على معلوماٍت ثابتة؛ ولمّلل
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. لكي يفعللل شلليًئا مللا وإل فكللل مللاcodyمللع لغللٍة برمجيللة، فمن المؤكللد أَننللا نطمح لن نللبرمج الكللائن 

 شيًئا ملللا،cody. ولكي يفعل الكائن JSON1نملكه هو مجرد قاعدُة بياناٍت ذاُت بنيٍة قريبٍة من صيغة 

. إليلله، وتلللك الدالللة تقللوم بوظيفللة مللا ولكي نكللون دقيقين، الللدوال فيmethod(فيجب إضافة دالة  (

JavaScript هي خأاصياٌت تحتوي على كائن Function()الذي يكون الهدف منه هو إجراء عمليٍة 

.على الكائن الذي يحتوي على الدالة

:، فسيبدو الجدول بالعربية كالتيgetGender بإضافة دالة codyإذا أردُت تحديث جدول 

cody

قيمة الخاصيةالخاصية

living(true(على قيد الحياة 

age(33(العمر 

)male(ذكر )gender(الجنس 

getGenderإعادة قيمة الجنس

 الموجللللودة في الجللللدول الُمحللللَدث كللللالتيgetGender، سللللتبدو دالللللة JavaScriptباسللللتخدام 

):مثال حي(

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

JavaScript  «اخأتصار للعبارة 1 Object Notationوهي صيغٌة نصيٌة ُتسللتعَمل لتناقللل البيانللات، وهي سللهلُة «
القيمة أو قائمة من القيم المرتبة السم .القراءة والكتابة، تدعم تخزين مجموعة من الزواج  « / »
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var cody = new Object();

cody.living = true;

cody.age = 33;

cody.gender = 'male';

cody.getGender = function(){return cody.gender;};

console.log(cody.getGender()); // الناتج: 'male'

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

الللتي هي خأاصلليٌة للكللائن getGenderُتسللتعَمل الدالللة   –cody لعللادة ) –returnقيمللة من قيم (

. ملللا عليلللك أنgender» الُمخَزنلللة في الخاصلللية male«إحلللدى خأاصللليات الكلللائن، اللللتي هي القيملللة 

.تفهمه أَنه دون وجود دوال، فالكائن ل يفعل شيًئا سوى تخزين الخاصيات الثابتة

، لقللد أنشللأنا كللائن()Object الذي ناقشناه إلى الن ُيعَرف أيًضا ككللائن من النللوع codyالكائن 

cody باسللتخدام كللائن فللارغ الللذي وفرتلله لنللا الدالللة البانيللة ) constructor function ((Object().

َبَق تعريفهللا؛ وفي حالللة كللائن   اسللتخدمناcodyتخيل أَن الدوال البانيللة هي قللوالٌب لتوليللد كائنللات سللَ

ا كللان cody لنشللاء كللائن فللارغ الللذي أسللميُته ()Objectالدالللة البانيللة  ا منcody، ولمّلل  كائنًللا مبنيًلل

. ملللا عليلللك()Object هللو كلللائٌن من النلللوع cody، فيمكننلللا أن نقلللول أَن ()Objectالداللللة البانيلللة 

بغض النظلللر عن طريقلللة إنشلللاء كائنلللات بسللليطة من النلللوع  – هلللو أَنcody مثلللل ()Object–فهمللله 

القيم الوليللللة مثللللل JavaScriptغالبيللللة القيم الموجللللودة في   هيtrue و 5 و"foo"( هي كائنللللات 

).استثناء لهذه القاعدة، لكن توجد كائنات مكافئة لها، وسنتحدث في أمرها لحًقا
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على سللبيل()Object الذي أنشللأناه من الدالللة البانيللة codyليكن لدينا كائن  – الللذي ل يختلللف 

. تفحص الشللليفرة()String–المثلللال عن كلللائٍن لسلسللللٍة نصللليٍة أنشلللأناه باسلللتخدام الداللللة البانية

):مثال حي(التية لتفهم ما أقصده 

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

 //()Objectإنشاء كائن من نوع 

var myObject = new Object();

myObject['0'] = 'f';

myObject['1'] = 'o';

myObject['2'] = 'o';

Object { 0="f", 1="o", 2="o"} :الناتج //

console.log(myObject);

 //()Stringإنشاء كائن من نوع 

var myString = new String('foo');

console.log(myString); // الناتج: foo { 0="f", 1="o", 2="o"}

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

! همللا كائنللان يمكن أن يملللك كلهمللا خأاصللياٍتmyString و myObjectكما يبدو، الكائنللان  …

. خأاصللياٍت، وتم إنشللاؤهما من دالللٍة بانيللة المتغللير inherit(أو يللرث  (myStringالللذي يحتللوي على 

. يبدو بسيًطا جًدا، لكنه يملك بنية كللائن وراء السللتار إذا تفحصللت كلfoo«قيمة السلسلة النصية  «
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ئا فسللتلحظ أنهللا متمللاثلن بللالمحتوى لكنهمللا مختلفللان بللالنوع أهم مللا في المللر .الكائنين اللذان أُنشللِ

. تستخدم الكائنات للتعبير عن القيمJavaScriptهو أن تلحظ أَن 

ملحاظة

» على شكل كائن لَن السلسلfoo«ربما تجد من الغريب أن ترى القيمة 
مثًل JavaScriptالنصية ُتمَثل في  : على أَنها قيم أولية  )var myString =

'foo';استخدمُت هنا كائن لنشاء سلسلة نصية للفت انتباهك إلى أَن أَي .(
شيٍء يمكن أن يكون كائًنا، بما في ذلك القيم التي ل تفكر عادًة بها على أنها

أقصد السلسل النصية، والعداد، والقيم المنطقية  [كائنات  )booleanوأظن .([
أيًضا أَن هذا سيساعدك في فهم لماذا البعض يقول أَن كل شيٍء في

JavaScriptهو كائن .

 في أسللاس اللغللة لجعللل()Object و ()String  على الدوال البانيللة JavaScriptتحتوي لغة 

كمطللِور يسللتعمل لغللة ()Object أو ()Stringعمليللة إنشللاء كللائن  – بسلليطًة لكنللك  .JavaScript–

حُت ذلللك في المثللال التي بتعريللف دالللة بانيللة ا إنشللاء دوال بانيللة تماثلهللا بللالقوة وضللَ .تسللتطيع أيضللً

أشخاص باستخدامها ()Personخأاصة باسم (، لذا سأتمكن من إنشاء  « ):حيمثال «

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

 لستعمالها لحاًقا //Personتعريف دالة بانية باسم 

 //()Personلنشاء كائنات 

var Person = function(living, age, gender) {

    this.living = living;

    this.age = age;

    this.gender = gender;
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    this.getGender = function() {return this.gender;};

};

 //Personإنشاء نسخة لكائن من الدالة البانية 

 //codyوتخزينها في المتغير 

var cody = new Person(true, 33, 'male');

console.log(cody);

/*

 في السفل -الُمعرََفة في أساس لغة()String الدالة البانية 

Javascript لها نفس طريقة الستخدام. ولنأََ الدالة البانية -

، فكل ما علينا JavaScriptلكائن السلسلة النصية من أساس لغة 

فعله للحصول على نسخة من الكائن لسلسلة نصية ما هو تهيئة 

الكائن. لكن طريقة الستخدام هي نفسها سواًء استخدمنا الدوال 

 أو استعملنا الدوال ()Stringالبانية من أساس اللغة مثل 

 ()Personالبانية التي عرفناها بأنفسنا مثل 

*/

 //myString وتخزينها في المتغير Stringإنشاء نسخة من النوع 

var myString = new String('foo');

console.log(myString);

</script></body></html>
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ئ كائنللاٍت لشللخاص، كمللا تتمكن()Personيمكن للدالللة البانيللة   الللتي عرفناهللا بأنفسللها أن ُتنشللِ

 ليسللت أقللّل()Person. من إنشللاء كائنللاٍت لسلسللَل نصلليٍة الدالللة البانيللة ()Stringالدالللة البانيللة 

 أو غيرهللا من الللدوال البانيللة الموجللودة في أسللاس لغللة()Stringقدرًة أو مرونًة من الدالة البانية 

JavaScript.

ئ الكللائن  الللذي ناقشللناه سللابًقا من الدالللة البانيللة codyتللذَكر كيللف ُأنشللِ  ( )Object()من المهم .

الظللاهرة في الشلليفرة()Person والدالللة البانيللة الجديللدة ()Objectملحظللة أَن الدالللة البانيللة   )

.أعله تنتجان نفس النتائج تماًما فكلتاهمللا تنتجللان كائًنللا للله نفس الخاصلليات ونفس الللدوال امعن . (

 نفس القيم، حللتى لللوcodyB و codyAالنظللر في قسللَمي المثللال التي، اللللذان يظهللران أَن للكللائنين 

):مثال حي(أنشأناهما بطرائق مختلفة 

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

 //()Object باستخدام الدالة البانية codyAإنشاء كائن 

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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/*

 هنا، لكن بدًل من استخدام الدالة البانيةcodyسننشئ نفس كائن 

Object() لنشاء cody فسنعَرِف أوًل الدالة البانية ،Person() 

 (وأي كائن آخر نريده)؛ codyالتي ستمكننا من إنشاء الكائن 

ومن ثم سُننشِئ كائًنا عبر استدعائها باستخدام الكلمة المحجوزة

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>

 ل يكمن في الكلللائن نفسللله، وإنملللا في اللللدوال البانيلللةcodyB و codyAالخأتلُف الرئيسلللُي بين 

. أمللا الدالللة()Object باسللتخدام الدالللة البانيللة codyA.المستخدمة لنشاء الكائنات ُأنِشئ الكللائن 

 لكن يمكن استخدامها مرًة أخأرى لتعريف كائنات جديللدةcodyB فأنشأْت الكائن ()Personالبانية 
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ا إلى ضللبط وراثللة()Personمن النوع  . سيؤدي إنشللاء دوال بانيللة خأاصللة بللك لنشللاء كائنللات أيضللً

prototype ) prototypalتستعمل سلسلللة  inheritance لنسللخ الكللائن (Person()ل ل تقلللق، سُنفصللِ  )

).ذلك لحًقا

سلليؤدي كل الحلين السللابقين إلى إنشللاء نفس الكللائن المعقللد؛ الطريقتللان السللابقتان همللا أشللهر

.الطرائق المستعملة لبناء الكائنات

 هي لغٌة تأتي محملًة ببعض الدوال البانية في أسللاس اللغللة والمسللتعملة لنشللاءJavaScriptلغة 

مثًل العللداد، أو السلسللل النصللية، أو الللدوال، أو :كائنات معقدة التي ُتعِبر عن نوٍع ُمحَدٍد من القيم  )

كائنللللات  المللللواد الخللللام  ؛ بالضللللافة إلى  إلخ (الكائنللللات، أو المصللللفوفات  « » (. …Function()الللللتي (

مثًل  :يمكننا استعمالها لنشللاء دوال بانيللة خأاصللة بنللا  )Person()بغض النظللر – والنتيجللة النهائيللة  (

.عن النمط المستعمل لنشاء الكائن هي إنشاء كائن معقد –

سللُترِكز بقيللة الكتللاب على فهم طريقللة إنشللاء الكائنللات والقيم الوليللة المكافئللة لهللا، وطبيعتهللا،

.واستخدامها

 تبني وُتعيد نسًخا من الكائنJavaScriptالدوال البانية في . 2
.دور الداللللة البانيلللة هلللو إنشلللاء علللِدة كائنلللات اللللتي تتشلللارك بخاصلللياٍت وسللللوك معّين بمفهومهلللا

ط، الدالللة البانيللة تشللبه قللالب تقطيللع الكعكللات لنشللاء كائنللات لهللا خأصللائص افتراضللية ودوال الُمبسللَ

.تابعة لها

أصللبَت، لكن تلللك الدالللة ، فسللأرد عليللك قللائًل  الدالللُة البانيللُة مللا هي إل دالللٌة عاديللٌة «إذا قلَت  : « »

مثًل newسُتسللتدعى باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة   : ) «new String('foo')وعنللدما يحللدث ،(

ا، وسللُتعاِمل   تلللك الدالللة معاملللًة خأاصللًة بضللبط قيمللةJavaScriptذلك، فستأخأذ تلك الدالة دوًرا خأاصللً
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. لتلك الدالة إلى الكائن الجديد الذي سُينَشأ وبالضللافة إلى السلللوك الخللاصthisالكلمة المحجوزة 

أي  .false) افتراضلللًيا بلللدًل من القيملللة this(السلللابق، سلللتعيد هلللذه الداللللُة الكلللائَن الُمنشلللأَ حلللديًثا 

.والكائن الجديد الُمعاد من الدالة سُيعتَبر أَنه نسخٌة تابعٌة للدالة البانية التي أنشأته

 كمثللال مللرًة أخأللرى، لكن هللذه المللرة اقللرأ التعليقللات في الشلليفرة()Personخأللذ الدالللة البانيللة 

):مثال حي( newالتية بتمّعن، لنها سُتبّين لك تأثير الكلمة المحجوزة 

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

/*

 هي دالة بانية، وُكِتَبت لغرض استخدامها مع Personالدالة 

newالكلمة المحجوزة 

*/

var Person = function Person(living, age, gender) {

 //     هي الكائن الجديد الذي سُينشَأthisالكلمة المحجوزة 

 //    );()this = new Object (أي 

    this.living = living;

    this.age = age;

    this.gender = gender;

    this.getGender = function() {return this.gender;};

 //    newعندما ُتستدعى هذه الدالة بالكلمة المحجوزة 

     //false بدًل من this فسُتعاد قيمة 

};
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 //cody باسم Personإنشاء نسخة من الكائن 

var cody = new Person(true, 33, 'male'); 

cody هو كائن وهو نسخة من Person()// 

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

الناتج هو الخاصيات الداخلية وقيمها التابعة للكائن //

console.log(cody);

الناتج هو إظهار ُبنية الدالة البانية //

console.log(cody.constructor); 

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

أي  ) لنشللاء الكللائن()Person(الشيفرة السابقة تستعمل دالًة بانيًة ُمعِرفًة من ِقبل المستخدم 

cody وهلللذا ل يختللللف عن اسلللتعمال الداللللة البانيلللة .Array() لنشلللاء كلللائن من النلللوع Array()

:مثًل  )new Array():(

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

 //myArray باسم Arrayإنشاء نسخة من الكائن 

var myArray = new Array();

 //()Array هو كائنٌ منشٌأ من الدالة البانية myArrayالمتغير 

 //! ل تستعجب، المصفوفات هي كائناتobject الناتج هو 

console.log(typeof myArray);
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console.log(myArray); // الناتج: [ ]

console.log(myArray.constructor); // الناتج: Array()

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

أو ملللللا يسلللللمىJavaScriptأغلبيلللللة القيم في  ملللللا علللللدا القيم الوليلللللة تتضلللللمن إنشلللللاء كلللللائن   ) ( )

instantiation بالنسللخة ( من الدالة البانية يسمى الكائن الُمعللاد من الدالللة البانيللة  « » . (instanceخأللذ .(

وقتلللك للتلللأقلم ملللع هلللذه اللفلللاظ والصلللطلحات، وكلللذلك طريقلللة اسلللتخدام اللللدوال البانيلللة لنشلللاء

.الكائنات

JavaScriptالدوال البانية للكائنات الموجودة في أساس لغة . 3

أو ُمضللَمنةJavaScriptتحتللوي لغللة  ( على تسللع دوال بانيللة للكائنللات موجللودة في أسللاس اللغللة 

البنللاء أقصللد فيلله تلللكJavaScript).فيهللا ُتسللتعَمل هللذه الكائنللات من ِقبللل  » لبنللاء اللغللة، ومصللطلح  »

ا لتوفللير عللِدة ملليزاتJavaScriptالكائنات التي ُتستخدم للتعبير عن قيم الكائنات في شلليفرة  ، وأيضللً

 هيJavaScript.من ملليزات اللغللة وبالتللالي فللإَن الللدوال البانيللة للكائنللات الموجللودة في أسللاس لغللة 

ا اسللتعمالها للمسللاعدة في دواٌل متعللددة الجللوانب في أَنهللا تسللتطيع إنشللاء كائنللات ولكن يمكن أيضللً

أٌة من .إجراء الكثير من المور التي تفعلها لغات البرمجة على سبيل المثال، الدوال هي كائناٌت ُمنشللَ

، لكنها يمكن أن ُتستعَمل أيًضا في إنشاء كائنات أخأرى عنللدما ُتسللتدعى()Functionالدالة البانية 

.newكدالة بانية باستخدام الكلمة المحجوزة 

:JavaScriptهذه قائمة بتسع دوال بانية للكائنات التي تأتي ُمضَمنًة مع لغة 
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•Number()

•String()

•Boolean()

•Object()

•Array()

•Function()

•Date()

•RegExp()

•Error()

بالضللافة إلى القيم الوليللة الللتيJavaScriptلغة  ا على الكائنللات التسللعة السللابقة  تقريًبلل ( مبنية  ( )

]). فهم تلللللك الكائنللللات بالتفصلللليل هللللوboolean[هي السلسللللل النصللللية والعللللداد والقيم المنطقيللللة 

 وسلليبرز لللك مللدى مرونللة اللغللةJavaScriptالمفتاح للستفادة من القللدرة البرمجيللة السللتثنائية للغللة 

.وكفاءتها

ملحاظات

ساكن Math- الكائن  ( هو كائن غريب بعض الشيء، إذ أَنه كائٌن  « »staticبدًل ، (
 = var xمن كونه دالًة بانيًة، وهذا يعني أَنك ل تستطيع أن تكتب 

new Math()مثًل :، لكنك تستطيع استخدامه كما لو أَنه ُمهّيئ من قبل  )

Math.PI ،وفي الواقع .(Math هو مجال أسماء ) object namespace(

. لتضمين الدوال التي ُتعنى بالرياضياتJavaScriptمضبوٌط من لغة 

بالكائناتJavaScript- الكائنات الُمضَمنة بلغة  « ُيشار إليها في بعض الحيان 

(العامة  « global objectsلنها كائناٌت متاحٌة للستخدام ومضّمنٌة في أساس (
الكائن الرئيسيJavaScriptلغة  « لكن ل يختلط عليك هذا المصطلح بمصطلح  .
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(العام  «  head global objectالذي هو الكائن الموجود في أعلى مستوى في (
scope (سلسلة المجال  chain مثًل الكائن ،: (windowالموجود في جميع 

.متصفحات الويب سنتحدث عن هذا المر بالتفصيل لحًقا .

 ل تبني الكائنات()Boolean و ()String و ()Number- الدوال البانية 
فحسب، وإنما توِفر أيًضا قيًما أوليًة للسلسل النصية والعداد والقيم

.المنطقية؛ وذلك اعتماًدا على طريقة استدعاء الدالة البانية فلو استدعيَت

تلك الدوال البانية مباشرًة، فسُيعاد كائٌن معقد؛ أما لو عّبرَت ببساطة عن رقٍم
القيم الولية مثل  "foo" و 5(أو سلسلٍة نصيٍة أو قيمٍة منطقيٍة في الشيفرة 

. فسُتعيد الدالة البانية قيمًة أوليًة بدًل من كائٍن معقدtrueو  (

الدوال البانية للكائنات التي ُينِشئها المستخدم. 4
 إنشلللاء اللللدوالJavaScript، من المسلللموح في ()Personكملللا رأيت سلللابًقا عنلللد إنشلللائنا لداللللة 

.البانية الخاصة بنا، التي يمكننا استخدامها لنشاء أكثر من نسخة من الكائن

):مثال حي( السابقة ()Personسأريك في المثال التي دالًة بانيًة شبيهًة بدالة 

<!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>

،()Person) فريللدة عنللد اسللتدعاء الدالللة البانيللة parameters(كمللا تلحللظ، بتمريللر معللاملت 

.فستتمكن بسهولة من إنشاء عدد كبير من الكائنات الفريدة التابعللة لشللخاص يمكن أن تسللتفيد من

.هللذا كثلليًرا عنللدما تحتللاج إلى إنشللاء أكللثر من ثلثللة كائنللات لهللا نفس الخاصلليات لكن بقيم مختلفللة

 تماًما عند تعاملها مع الكائنللات الُمضللَمنة فيهللا؛ فالدالللةJavaScriptهّلم لنتفّكر في المر، هذا ما تفعله 

new، لللذا لن تختللللف ()Array تتبللع نفس المبلللادئ الللتي تتبعهلللا الدالللة البانيللة ()Personالبانيلللة 

Array('foo', 'bar') كثلليًرا عن new Person(true, 33, 'male')إنشللاء الللدوال .

 لللللدوال البانيلللةJavaScriptالبانيلللة الخاصلللة بلللك ملللا هلللو إل اتباعلللك لنفس النملللط اللللذي تسلللتخدمه 

.للكائنات الُمضَمنة فيها
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ملحاظات

new- من المستحسن عند إنشاء دوال بانية سُتستخَدم مع الكلمة المحجوزة 

 بدًل من()Personأن نجعل الحرف الول من اسم الدالة كبيًرا، مثًل 
person()؛ لكن ذلك ليس إجبارًيا.

. داخأل الدالةthis- أحد الشياء التي عليك النتباه إليها هو استخدام القيمة 

تذَكر أَن الدالة البانية ما هي إل قالٌب لتقسيم الكعكات؛ وعندما تستعملها مع
، فسُتنِشئ كائًنا يملك الخاصيات والقيم الُمعَرفة داخألnewالكلمة المحجوزة 

، فهذا يعني أَن الكلمةnew.الدالة البانية وعندما نستعمل الكلمة المحجوزة 
أو النسخة التي سُتنَشأ بناًء علىthisالمحجوزة ) ُتشير إلى الكائن  )

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

 فستشيرnewأنشأَت دالًة بانيًة واستدعيتها دون استخدام الكلمة المحجوزة 
الب thisقيمة  ( إلى الكائن  « »parent،الذي يحتوي على الدالة ل تقلق . (

.الفصل السادسسُنفِصل ذلك باستفاضة في 

 ومفهوم الدوالnew- من الممكن أن نستغني عن استخدام الكلمة المحجوزة 
البانية بإنشائنا لدالٍة ُتعيد كائًنا؛ لكن يجب أن ُتكَتب هذه الدالة بطريقٍة معينة

: وإعادته()Objectلنشاء كائن من نوع 

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

newاستدعاء الدوال البانية باستخدام المعامل . 5

الدالة البانية بأبسللط مفهللوٍم لهللا هي قللالٌب لتقطيللع الكعكللات ُيسللتخَدم لنشللاء كائنللات ُمضللبوطة

عنللدما ُتسللتعَمل مللع المعامللل ()String.مسللبًقا لنأخأللذ  ( على سللبيل المثللال؛ هللذه الدالللة  –operator(

new أي  )new String('foo') القلللالب ئ سلسللللًة نصللليًة اعتملللاًدا على  » سُتنشلللِ » –(String().

):مثال حي(لننظر إلى الشيفرة التية 
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

var myString = new String('foo');

foo {0 = "f", 1 = "o", 2 = "o"} :الناتج //

console.log(myString); 

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

. وبهلللذه الطريقلللة اسلللتطعنا أن ُنعِبر عن()Stringأنشلللأنا أعله كائنًلللا نصلللًيا من الداللللة البانيلللة 

.JavaScriptقيمٍة نصّية في 

ملحاظة
أنا ل أقترح عليك استخدام الدوال البانية بدًل من القيم الولية المكافئة لها

)، لكنني أرمي أن تفهم ما الذي يحدث في;"var string="foo(مثل 
.كواليس القيم الولية

: الدوال البانية التسللع التيللة الُمضللّمنة في أسللاس اللغللةJavaScriptوكما ذكرُت سابًقا، تملك لغة 

Number() و String() و Boolean() و Object() و Array() و Function()

. يمكننا أن ُننِشئ كائًنا من أّية دالة بانية من الللدوال السللابقة()Error و ()RegExp و ()Dateو 

ئ في المثللال التي تسللعة كائنللات من الللدوال الُمضللَمنة في أسللاسnewباسللتخدام المعامللل  . سُأنشللِ

):مثال حي(اللغة 

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
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 //newإنشاء نسخة من كل دالة بانية ُمضَمنة باللغة باستخدام 

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!');

 //إظهار أَية دالة بانية قامت بإنشاء الكائن 

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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ر newعنللد اسللتخدامنا للمعامللل   أننللا نريللد إنشللاء كللائن من الدالللةJavaScript، فإننللا ُنخبِللر مفسللِ

 ُتسللتعَمل لنشللاء كائنللات الللوقت()Date.البانيللة الموافقللة لنوعلله على سللبيل المثللال، الدالللة البانيللة 

قالب لكائنات الوقت والتاريخ وهذا يعني أَنهللا تنتج()Date.والتاريخ الدالة البانية  . هي مجرد  « »

.()Dateكائنات باستخدام النمط الفتراضي الُمعَرف من الدالة البانية 

يجب أن تكللون الن مسللتوعًبا لطريقللة إنشللاء نسللخ لكائنللات من الللدوال البانيللة مضللَمنة باللغللة

new(مثللللللللللل   String('foo')مثل ( ومن الللللللللللدوال البانيللللللللللة الللللللللللتي عَرفهللللللللللا المسللللللللللتخدم  (

new Person (true, 33, 'male').(

ملحاظة
static ( هو كائن ساكن Mathأبِق بذهنك أَن  objectأي أَنه حاوية لدوال  – (

.new–أخأرى وليس له دالة بانية التي َتستعِمل معها المعامل 

الطرائق المختصرة لنشاء القيم من الدوال البانية. 6
نسللميها JavaScriptتللوِفر  « طرائللق مختصللرة  –literalsلنشللاء أغلبيللة قيم الكائنللات الُمضللَمنة –«

. يعطي الشللللكل المختصللللر نفس()new Bar أو ()new Fooفيهللللا دون الحاجللللة إلى اسللللتخدام 

أ إذا اسلللللتخدمنا المعاملللللل  : السلللللتثناءات من هللللللذه القاعلللللدة هيnewالكللللللائن الللللللذي كلللللان سُينشللللللَ .

Number() و String() و Boolean()انظر الملحظة في السفل  .( )

إذا كانت لديك خألفية برمجية، فربما ستكون معتاًدا على استخدام الطريقللة المختصللرة لنشللاء

 ومن ثمnew.الكائنات سأنِشئ في المثال التي كائنات باستدعاء الدالللة البانيللة باسللتخدام المعامللل 

):مثال حي(سُأنِشئ كائنات مكافئة لها باستخدام الطريقة المختصرة 
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

var myNumber = new Number(23); // كائن

var myNumberLiteral = 23; // قيمة عددية أولَية، وليست كائًنا

var myString = new String('male'); // كائن

قيمة نصَية أولَية، وليست كائًنا //

var myStringLiteral = 'male'; 

var myBoolean = new Boolean(false); // كائن

قيمة منطقية أولَية، وليست كائًنا //

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/;

 //تبيين أنأََ الكائنات الُمنشَأة من الطريقة المختصرة
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 // سُتنشَأ من نفس الدالة البانية

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>

ط وتخفي عمليللة إنشللاء الكائنللات مللا الللذي عليللك أن تعيلله هنللا هللو أَن الطريقللة المختصللرة ُتبسللِ

. ربما تراها أَنها أكثر وضوًحا وأسهل قراءًةnewمقارنًة باستخدام المعامل  .

حسللًنا، أصللبحت المللور أكللثر تعقيللًدا بخصللوص القيم الوليللة للسلسللل النصللية والعللداد والقيم

أة بالطريقللة المختصللرة خأصللائص القيم الوليللة بللدًل .المنطقية في تلك الحالت ستأخأذ القيم الُمنشللَ

.من قيم الكائنات المعقدة انظر الملحظة في السفل للتفاصيل .
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ملحاظة

عند استخدام الطريقة المبسطة لنشاء القيم النصية أو العددية أو المنطقية،
.فلن ُينَشأ كائٌن معقٌد حتى ُتعاَمل القيمة ككائن بعبارٍة أخأرى، ستتعامل مع نوٍع

أولٍي من القيم إلى أن تحاول استخدام دوال أو الحصول على خأاصيات
مثًل  :مرتبطة بالدالة البانية  )var charactersInFoo =

'foo'.length وعندما يحدث ذلك، فسُتنِشئ ،(JavaScriptكائًنا لحتواء 
.القيمة الولّية في الكواليس، مما يتيح لك أن تعاِمل القيمة ككائن ثم بعد

. الكائن وستعود القيمة إلى قيمٍة أولّيةJavaScriptاستدعائك للدالة، فسُتهِمل 

وهذا هو السبب وراء تسمية السلسل النصية والعداد والقيم المنطقية بأنها
بسيطة أرجو أن يوِضح ما سبق اللبس والخلط أولّية أو  ».أنواع بيانات  » « »

كل شيء في  » عبارٌة عن كائٍن معJavaScript«الناتج عن تداخأل المفهوم 

كل شيء في  ». يمكن أن َيسِلَك سلوَك كائٍنJavaScript«المفهوم 

أو البسيطة. 7 )القيم الولية  )

ر القيم  ا false و ture و 'foo' و 5ُتعتبَلل  علىJavaScript في undefined و null وأيضللً

.أَنها قيٌم أوليٌة لنها غيُر قابلٍة للخأتزال أي أَن العدد هو مجموعة من الرقام، والسلسلة النصللية هي

null، والقيم false أو trueمجموعلللللللللللة من المحلللللللللللارف، والقيم المنطقيلللللللللللة إملللللللللللا أن تكلللللللللللون 

اundefined أو null هي مجللللرد undefinedو  ! هللللذه القيم بسلللليطة بطبيعتهللللا، ول ُتمِثل قيمًلللل

.يمكن أن تتألف أو تتكّون من قيٍم أخأرى

تفّحص الشيفرة التية واسأل نفسك إذا كانت السلسل النصية أو العداد أو القيم المنطقية أو

null أو undefinedيمكن أن تصللبح أكللثر تعقيللًدا؛ ثم قللارن ذلللك بمللا تعرفلله عن نسللخٍة من النللوع 

Object() أو Array() مثال حي( أو أّي كائٍن معّقٍد آخأر:(
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

var myString = 'string';

var myNumber = 10;

 //false أو tureيمكن أنأ تكونأ  

var myBoolean = false;

var myNull = null;

var myUndefined = undefined;

console.log(myString, myNumber, myBoolean, myNull, 

myUndefined);

/*

تخَيل أنأََ كائًنا معقًدا مثل المصفوفات يمكن أنأ يتكونأ من عدَِة قيم

أولَية، وهذا يعني أنََه سيصبح مجموعة معقدة مكَونة من عدَِة قيم.

*/

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>

:المر بسيٌط جًدا القيم الولّية ُتمِثل أبسللَط شللكٍل من المعلومللات أو المعطيللات المتاحللة في لغللة

JavaScript.

ملحاظات

: على عكس إنشاء الكائنات بالشكل المبّسط عند إنشاء قيمة  -String()أو 
Number() أو Boolean() باستخدام الكلمة المحجوزة newفعندئٍذ سُينَشأ 

.كائٌن معقد

()Number و ()String- من المهم جًدا أن تفهم أَن الدوال البانية للكائنات 

 هي دواٌل بانيٌة ثنائيُة الغرِض التي يمكن أن ُتستعَمل لنشاِء()Booleanو 
.قيٍم أولّيٍة بالضافِة إلى القيم الُمعَقدة هذه الدوال البانية ل ُتعيد كائناٍت دائًما،

وإنما تستطيع أن ُتعيَد تمثيًل أولًيا لقيمة الكائن المعقد إن ُاستدِعَيت دون
.newاستخدام المعامل 

true و 10" و string" و undefined و nullالقيم الولية . 8

 ليست كائناتfalseو 
 هي قيٌم بسلليطٌة جللًدا والللتي ل تحتللاج أصللًل إلى دالللة بانيللة أو إلىundefined و nullالقيم 
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 فكلللundefined أو null. لسللتخدام JavaScript لسللتعمالها كقيمللة في newاسللتخدام المعامللل 

السلسلللoperator(مللا سللتحتاج إليلله هللو اسللتعمالها كمللا لللو كللانت ُمعللاِمًل  ( القيم الوليللة الباقيللة  .(

.النصية، والعداد، والقيم المنطقية ليست كائنات على الرغم من أَنها ُتعاد من دالٍة بانيٍة (

ح في المثلللال التي الفلللرق بين القيم الوليلللة وبقيلللة كائنلللات   الُمضلللَمنة فيهلللاJavaScriptسأوضلللِ

):مثال حي(

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

 //لن ُتنشَأ أَية كائنات عند استخدام القيم الولية

 //newلحاظ 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');

 //) أنأََ القيمة الولية ليست كائًناtypeofالتأكد (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 لو استخدمنا دالًة بانيًة عبر المعامل 

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 object object object object function' :الناتج //

object function object'

console.log(

typeof myNumber,

typeof myString,

typeof myBoolean,

typeof myObject,

typeof myArray,

/*

 لجميع كائنات الدوالfunction سُيعيد typeofانتبه أنأََ المعامل 

*/

typeof myFunction,
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typeof myDate,

/*

()RegExp لجميع كائنات object سُيعيد typeofانتبه أنأََ المعامل 

*/

typeof myRegExp,

typeof myError

);

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

الذي أريللد منللك أن تفهملله من الشلليفرة السللابقة هي أَن القيم الوليللة ليسللت كائنللات؛ وإنمللا القيم

.الولية ذات خأصوصيٍة في أَنها ُتستعَمل لتمثيل أبسط نوع من أنواع القيم

JavaScriptكيف ُتخَزن وُتنسخ القيم الولية في . 9

كقيم اسمية  (من المهم جًدا أن تفهم أَن القيم الولية ُتخَزن وُتعاَلج  « » face value؛ وهذا يعني(

ا"foo" فسللُتخَزن القيمللة myString في متغلليٍر باسللم "foo"أَنك إذا خأَزنَت القيم   كمللا هي حرفيًلل

أي أن (في الذاكرة لكن قللد تتسللاءل لمللاذا المللر مهٌم لهللذه الدرجللة؟ لَنك عنللدما تبللدأ بمعالجللة القيم  .

.تنسخها مثًل، فيجب أن يكون هذا المفهوم مألوًفا لديك، لَن القيم الولّية ُتنَسخ حرفًيا (

أل وهي myStringسللُنخِزن في المثللال التللالي نسللخٌة من قيمللة المتغللير   )'foo'في المتغللير (

myStringCopyا؛ وحللتى لللو عللَدلنا في القيمللة الصلللية فسللتحافظ القيمللة ، وسُتنَسخ القيمللة حرفيًلل

الُمشار إليها عبر المتغير  ( على قيمتها دون تغيير myStringCopy(المنسوخأة  ):مثال حي)
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

إنشاء متغير يحتوي على قيمة نصَية أولية //

var myString = 'foo'; 

var myStringCopy = myString; // نسخ قيمته إلى متغيرٍ جديد

 //myStringتعديل القيمة الُمخزََنة في المتغير 

var myString = null;

/*

 إلى المتغيرmyStringُنسِخَت القيمة الصلية للمتغير 

myStringCopyيمكن التأكد من ذلك بتعديل قيمة المتغير .

myString ثم التحقق من قيمة المتغير myStringCopy.

*/

console.log(myString, myStringCopy); // الناتج: 'null foo'

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

الفكللرة الللتي أريللد إيصللالها هنللا هي أَن القيم الوليللة ُتخللَزن وُتعللاَلج كقيم غللير قابلللة للخأللتزال؛

 إلىmyString.والشللارة إليهللا تللؤدي إلى نقللل قيمتهللا ففي المثللال السللابق، نسللخنا قيمللة المتغللير 

اmyStringCopy، وبقي المتغلللير myString. ثم حلللَدثنا قيملللة myStringCopyالمتغلللير   حاويًللل

. القديمة تذّكر هللذه الليللة الُمتَبعللة في نسللخ القيم الوليللة وقارنهللاmyStringعلى نسخٍة من قيمة 

).التي سنشرحها لحًقا(مع الكائنات المعقدة 
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القيم الولية تتساوى اعتماًدا على القيمة. 10
.يمكن مقارنة القيم الولية لمعرفة إن تساوت قيمها حرفًيا وكما هو واضح منطقًيا، إذا قللارنَت

 أَن المتغللللليرينJavaScript، فسلللللَتعتبر 10 بمتغللللليٍر آخألللللر يحتللللوي العلللللدد 10متغللللليًرا يحتلللللوي العلللللدد 

ا 10متسللاويان لَن  أي 10 تسللاوي تمامًلل ). وهللذا أمللٌر بللدهي والِمثللل ينطبللق فيمللا إذا10 ==== 10( 

ة  ا نللاتج'foo' بسلسلللٍة نصلليٍة أوليللٍة أخأللرى لهللا القيمللة 'foo'قارنللا السلسلللة النصللية الوليّلل . أيضللً

أي  ).'foo' === 'foo'(عملية المقارنة هو المساواة لَن كل السلسلتين متساويتين في القيمة 

ة المسللاواة اعتمللاًدا على القيمللة باسللتخدام القيم الوليّلل »في الشلليفرة التيللة، سأشللرح مفهللوم  »

):مثال حي(وسأقارن ذلك بكائٍن معقد 

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

var price1 = 10;

var price2 = 10;

 //newكائن عددي معقد بسبب استخدامنا للمعامل 

var price3 = new Number('10');

var price4 = price3;

console.log(price1 === price2); // الناتج: true

/*

 هوprice1 يحتوي على كائن عددي معقد و price3 لنأََ falseالناتج 

قيمة أولَية.

*/
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console.log(price1 === price3); 

/*

) reference لنأََ القيم المعقدة تتساوى بالمرجعية (trueالناتج 

وليس بالقيمة.

*/

console.log(price4 === price3);

/*

 ليحتوي على قيمة أولَية؟price4ماذا لو غيرنا المتغير 

*/

price4 = 10;

/*

 أصبح قيمًة أولَية بدًل من كائنٍٍ معقد.price4 لنأََ falseالناتج 

*/

console.log(price4 === price3);

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

القيم متسلللاوية أملللا .الفكلللرة هنلللا هي أَنه عنلللد مقارنلللة القيم الوليلللة فسللليتم التحقلللق من أَن  « »

ئ سلسللللًة نصللليًة أو علللدًدا أو قيملللًة منطقيلللًة باسلللتخدام الكلملللة المحجلللوزة  مثًلnewعنلللدما ُننشلللِ  : )

new Number('10')ًة ولهللذا السللبب لن تكللون نتيجللة المقارنلللة مماثللللًة . فلن تبقى القيملللُة أوليّللل (

.للنتيجللة الللتي نحصللل عليهللا عنللدما نقللارن القيم الوليللة وهللذا ليس أمللًرا ُيسللتعجب منلله، بعللد الخأللذ

أي  ==== 10(بعين العتبلللار أَن القيم الوليلللة سلللُتخَزن بقيمتهلللا  ) بينملللا ُتخلللَزن القيم المعقلللدة10 
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هللللللل يحتللللللوي المتغلللللليران reference(بمرجعيتهللللللا  « أي  (price3  وprice4على مرجللللللع لنفس 

».القيمة

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

 إلى كللائٍنJavaScriptعندما ُنعاِمل القيم الولية كما لو أَنها كائٌن ُمنَشأٌ من دالٍة بانية، فسللتحِولها 

أي  – سلللُتهِمل بعدئلللٍذ الكلللائَن اللللذيJavaScript–لكي تسلللتطيع إجلللراء العمليلللة الُمحلللَددة عليهلللا، لكنهلللا 

ًة وأريللك مللا سلليحدث عنللدما ا أوليّلل ئ في المثللال التي قيمًلل ة سُأنشللِ .أنشللأته وتعللود إلى القيمللة الوليّلل

):2مثال حي(ُتعاَمل القيم الولية ككائنات 

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

 //إنشاء قيم أولَية

var myNull = null;

var myUndefined = undefined;

var primitiveString1 = "foo";

 //، لذا سنحصل على قيمة أولَيةnewلم نستخدم هنا المعامل 

var primitiveString2 = String('foo');

var primitiveNumber1 = 10;

 //، لذا سنحصل على قيمة أولَيةnewلم نستخدم هنا المعامل 

var primitiveNumber2 = Number('10');

ُعِدل المثال قليًل لتبيان نوع المتغير2
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var primitiveBoolean1 = true;

 //، لذا سنحصل على قيمة أولَيةnewلم نستخدم هنا المعامل 

var primitiveBoolean2 = Boolean('true');

/*

 (الموروثة من()toStringمحاولة الوصول إلى الدالة 

object.prototype لتوضيح كيف سُتحوََل القيم إلى كائنات عندما (

ُتعامل ككائنات.

*/

"foo" "foo" :الناتج //

console.log(primitiveString1.toString(), 

primitiveString2.toString()); 

"string" "string" :الناتج //

console.log(typeof primitiveString1, typeof 

primitiveString2); 

"10" "10" :الناتج //

console.log(primitiveNumber1.toString(), 

primitiveNumber2.toString());

"number" "number" :الناتج //

console.log(typeof primitiveNumber1, typeof 

primitiveNumber2); 

"true" "true" :الناتج //
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console.log(primitiveBoolean1.toString(), 

primitiveBoolean2.toString()); 

"boolean" "boolean" :الناتج//

console.log(typeof primitiveBoolean1, typeof 

primitiveBoolean2); 

/*

 ل يمكن تحويلهما إلى undefined و nullسيظهر خطأ هنا، لنأََ 

كائنات، ول يملكانأ دالًة بانيًة.

*/

console.log(myNull.toString()); 

console.log(myUndefined.toString());

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

ما عدا  ) تم تحويلهللا إلى كائنللات،undefined و null(في الشيفرة السابقة، كل القيم الولية 

ة بعللد أن()toStringوذلك لكي تستطيع استخدام الدالة   عليها، ثم سللتعود إلى أصلللها كقيم أوليّلل

.ينتهي تنفيذ الدالة

أو المركبة. 12 )القيم الُمعَقدة  )

أي JavaScriptالللللللللللللللللدوال البانيللللللللللللللللة للكائنللللللللللللللللات الُمضللللللللللللللللَمنة في   )Object() و Array()

( هي قيٌم معقلللدة ()RegExp و ()Error و ()Date و ()Functionو  (complexوذللللك لنهلللا (

أو أكثر من قيمللة واحللدة بشللكٍل أساسللي، تتكللون القيم المعقللدة ).تحتوي على قيمة أولّية أو معقدة  )

اJavaScriptمن مختلف أنواع الكائنات في  ا تخزينيًلل ؛ ويمكننا القللول أَن القيم المعقللدة ل تملللك حجمًلل
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معروًفا في الذاكرة َلن الكائنات المعقدة يمكن أن تحتللوي على أّي قيمللة دون تحديللد نللوع معّين من

(القيم سُننِشئ في المثال التي كائًنا ومصفوفًة يحتوي كٌل منهما على القيم الولية  ):مثال حي.

<!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 

أَية قيمة من القيم أدناه أكثر تعقيًدا مما هي عليه، بينما 

يمكن أنأ تتضمن القيم المعقدة على أَية أنواع من القيم 

 (أنظر الشيفرة في العلى).JavaScriptالموجودة في 

*/

var myString = 'string';

var myNumber = 10;

var myBoolean = false;

var myNull = null;
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var myUndefined = undefined;

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

الفكرة التي أريد إيصالها هنا أَن القيم المعقللدة هي مجموعللة من القيم والللتي تختلللف بتعقيللدها

.وبنيتها عن القيم الولية

ملحاظة

كائن معقد  (المصطلح  « » complex objectُيعَبر عنه في كتٍب أخأرى بمصطلح (
(كائنات مركبة  « » composite objectsأنواع مرجعية » أو  » (

) reference typesإن لم تَر أَن تلك المصطلحات بدهية، فأحب أَن أوِضح أنها .(
 باستثناء القيم الولية؛ إذ أَن القيم الوليةJavaScriptتصف طبيعة القيم في 

مرجعية بالقيمة  (ليست ذات  « »  reference by valueول يمكن أن ُتمِثل شيًئا (
أي شيٌء ما مكّوٌن من عِدة أجزاء أو عناصر من قيٍم أخأرى بينما .مركًبا  ( )

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

JavaScriptكيف ُتخَزن أو ُتنَسخ القيم المعقدة في . 13

by (من المهم جلللًدا أن تفهم أَن القيم المعقلللدة ُتخلللَزن وتعلللاَلج بالمرجعيلللة  referenceفعنلللدما .(

ئ متغللليًرا يحتلللوي على كلللائٍن معقلللد، فلللإن القيملللة سلللُتخَزن في اللللذاكرة في عنلللوان  ).address(ُتنشلللِ

أي أحللد المتغلليرات أو إحللدى خأاصلليات الكللائن )فعندما ُتشير إلى كائٍن معقد، فإنك تسللتخدم اسللمه  : )

.للحصول على القيمة الموجللودة في ذاك العنللوان في الللذاكرة مللا سللبق سلليؤثر كثلليًرا عنللدما تفكللر مللا

ئ في المثللال التللالي كائنًللا ُمخَزًنللا في المتغللير .الللذي سلليحدث لللو حللاولَت نسللخ قيمللة معقللدة سأنشللِ
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myObject خ قيمللة المتغللير ؛ وسللتلحظcopyOfMyObject إلى المتغللير myObject، ثم سُتنسللَ

 في الحقيقة ليس نسخًة من الكائن وإنما نسخٌة من عنوان اللللذاكرةcopyOfMyObjectأَن المتغير 

):مثال حي(الذي يحتوي على الكائن 

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

var myObject = {};

 //) فقطreferenceلم ُتنَسخ القيمة، وإنما ُنسِخَت المرجعية (

var copyOfMyObject = myObject;

 //myObjectتعديل القيمة الُمخزََنة في الكائن 

myObject.foo = 'bar';

/*

، فستلحاظ copyOfMyObject و myObjectإذا عرضنا النأ المتغيرين 

، لنها ُيشيرانأ إلى نفس fooأنََهما يملكانأ نفس القيمة للخاصية 

الكائن.

*/

'Object { foo="bar"} Object { foo="bar"}' :الناتج //

console.log(myObject, copyOfMyObject); 

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

على عكس القيم الوليللة الللتي تنسللخ أي القيم المعقللدة  –مللا عليللك أن تدركلله هللو أَن الكائنللات  ( )
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خ القيملللة الفعليلللة خ، لكن لن ُتنسلللَ أو العنلللوان سُينسلللَ .قيمتهلللا ُتخلللَزن بالمرجعيلللة أي أَن المرجعيلللة  ( ) . –

خ هللو العنللوان أو المرجللع إلى خ بتاتًللا وكمللا قلُت سللابًقا، الللذي سُينسللَ .وهللذا يعللني أَن الكائنللات ل ُتنسللَ

 إلىcopyOfMyObject و myObject.الكللللائن في الللللذاكرة وفي مثالنللللا السللللابق أشللللار المتغلللليران 

.نفس الكائن في الذاكرة

ر قيمللللًة معقللللدًة فسللللُتغّير القيمللللة المخزنللللة في جميللللع الفكللللرة المهمللللة هنللللا هي أَنك عنللللدما ُتغيّلللل

.المتغلليرات اللللتي ُتشلللير بالمرجعيلللة إلى تلللك القيمللة المعقللدة ففي الشللليفرة السلللابقة، سللتتغير قيملللة

. في كل مرة ُتحِدث فيها محتوى أحدهماcopyOfMyObject و myObjectالمتغيرين 

ملحاظات

()Boolean أو ()Number أو ()String- عندما تستعمل كائًنا من النوع 

، أو حولته إلى كائن مرّكب فيnewأنشأته باستخدام الكلمة المحجوزة 
الكواليس، فسُتخَزن وُتنَسخ القيم المخزنة في تلك الكائنات كما في القيم

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

.تمثالها في جزئية النسخ بالمرجعية

- لنشاء نسخة فعلية من كائٍن ما، فيجب عليك استخلص القيم يدوًيا من
.الكائن القديم ووضعها في الكائن الجديد يجدر بالذكر أَن الصدار السادس من

ECMAScript يحتوي على الدالة Object.assign()التي يمكن أن ُتستخَدم 
. لمزيٍد من المعلوماتصفحة الدليللنسخ الكائنات، راجع 

الكائنات المعقدة تتساوى اعتماًدا على المرجعية. 14
أي أَن لهللا (عنللدما نقللارن الكائنللات المعقللدة، فسللنعلم أَنهللا تتسللاوى عنللدما ُتشللير إلى نفس الكللائن 

).نفس العنلللوان في اللللذاكرة فلللإذا حلللوى متغللليران كلللائنين متملللاثلين، فلن يكونلللا متسلللاويين لنهملللا ل
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.يشيران إلى نفس الكائن

فيobjectBar و objectFooفي المثلللللال أدنلللللاه للللللدينا  – يملكلللللان نفس الخاصللللليات وهملللللا 

.الواقع كائنان متماثلن تماًما لكن عندما نقارنهما باستخدام   أَنهمللا غلليرJavaScript فسللتخبرنا ===–

):مثال حي(متماثلين 

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

var objectFoo = {same: 'same'};

var objectBar = {same: 'same'};

 //falseالناتج هو 

 // ل تلقي باًل لتماثل الكائنات بالقيم أو بالنوعJSلنأََ 

console.log(objectFoo === objectBar);

 //المتغيرانأ لهما نفس المرجعية، وهما «مساويانأ» لبعضهما

var objectA = {foo: 'bar'};

var objectB = objectA;

 //، لنأ المتغيرين يشيرانأ إلى نفس الكائنtrueالناتج هو 

console.log(objectA === objectB);

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

الفكرة هنا هي أَن المتغيرات التي ُتشير إلى كائٍن معقد في الللذاكرة تكللون متسللاويًة إذا كللان لهللا

ا، ل يمكن أن يتسللاوى كائنللان مسللتقلن حللتى لللو كللان لهمللا العنللوان والعكس صللحيٌح أيضللً ».نفس  »
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.نفس النوع واحتويا على نفس الخاصيات

للكائنات المعقدة خاصياٌت ديناميكية. 15
المتغللير الجديللد الللذي ُيشللير إلى كللائٍن معقللٍد موجللوٍد مسللبًقا ل يللؤدي إلى نسللخ الكللائن، وهللذا هللو

.السللبب وراء تسللمية الكائنللات المعقللدة بالكائنللات المرجعيللة فيمكن أن يكللون للكللائن المعقللد أّي عللدٍد

):مثال حي(تريده من المرجعيات، والتي ستشير جميعها إلى نفس الكائن، حتى لو تغّير ذاك الكائن 

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

var objA = {property: 'value'};

var pointer1 = objA;

var pointer2 = pointer1;

 //، وسُتحدََث جميع المرجعياتobjA.propertyحادَِث خاصية 

 //)pointer2 و pointer1(أي 

objA.property = null;

 //'null null null'الناتج هو 

 // ُتشير إلى نفس الكائنpointer2 و pointer1 و objAلنأََ 

console.log(objA.property, pointer1.property, 

pointer2.property);

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

وهذا يسمح لنا بالحصللول على خأاصلليات ديناميكيللة للكائنللات لَنك تسللتطيع تعريللف كللائن، ومن
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سُتحَدث كل المتغيرات التي ُتشير إلى ذاك الكائن .ثم إنشاء مرجعيات له، ثم تحديث كائن، و « »

 ُيستعمل على القيم الولية والمعقدةtypeofالمعامل . 16
 لعللادة نللوع القيمللة الللتي تتعامللل معهللا؛ لكن القيم الُمعللادةtypeofيمكن أن ُيسللتعَمل المعامللل 

ر القيم ا؛ سللأريك ذلللك في المثللال التي الللذي ُيظهِلل منلله قللد ل تتوافللق مللع القيم الللتي تتوقعهللا منطقًيلل

):مثال حي( على مختلف أنواع القيم typeofالمعادة من استخدام المعامل 

<!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);

 //undefinedالناتج هو 

console.log(typeof myUndefined);

 //string stringالناتج هو 

console.log(typeof primitiveString1, typeof 
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primitiveString2);

 //number numberالناتج هو 

console.log(typeof primitiveNumber1, typeof 

primitiveNumber2);

 //boolean booleanالناتج 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!');

 //objectالناتج: 

console.log(typeof myNumber);

 //objectالناتج: 

console.log(typeof myString);

 //objectالناتج: 

console.log(typeof myBoolean);

 //objectالناتج: 
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console.log(typeof myObject);

 //objectالناتج: 

console.log(typeof myArray);

 //؟ ماذا؟! انتبه لهذا…functionالناتج هو 

console.log(typeof myFunction);

 //objectالناتج: 

console.log(typeof myDate);

 //objectالناتج: 

console.log(typeof myRegExp);

 //objectالناتج: 

console.log(typeof myError);

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

عندما َتستعِمل هذا المعامل على القيم، فيجب أن تكون ملًما بالنللاتج الللذي من المحتمللل إعادتلله

سواًء كانت أوليًة أم معقدًة التي تتعامل معها .لمختلف أنواع القيم  ( )

الخاصيات الديناميكية تسمح بتغيير الكائنات. 17
.الكائنللات المعقللدة تتللألف من خأاصللياٍت ديناميكيللٍة وهللذا يسللمح بتغيللير الكائنللات الللتي ُيعِرفهللا

. وهللللذا يعللللني أَن غالبيللللةJavaScriptالمسللللتخدم بالضللللافة إلى أغلبيللللة الكائنللللات الُمضللللَمنة في لغللللة 

. يمكن أن ُتحَدث أو ُتغّير في أّي وقت وبسبب ذلك، يمكننا أن ُنغّير الطبيعةJavaScriptالكائنات في 

. نفسها بتعديلنا وتغييرنا لكائناتها الُمضللَمنة فيهللا هللذا لJavaScriptالساسية المضبوطة مسبًقا للغة 

.يعني أَنني أريد منك فعل ذلللك، وفي الواقللع أرى أَن عليللك اجتنابلله لكن دعنللا ل نجعللل آرائنللا تتللدخأل

.بما هو ممكن

64 



JavaScriptتعلم JavaScript:الفصل الول الكائنات في  

هذا يعني أَن بالمكان تخزين خأاصيات في الدوال البانية الساسية الُمضَمنة في اللغة وإضللافة

.prototypeدوال جديدة إلى الكائنات الساسية مع إضافات إلى كائنات 

String.prototype وفي كللائن ()Stringفي الشلليفرة التيللة، سللأغّير في الدالللة البانيللة 

):مثال حي(

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

/*

 عبر خاصيةStringالزيادة على الدالة البانية 

augmentedProperties

*/

String.augmentedProperties = [];

 // فأضفها()trimIT على دالة prototypeإذا لم يحتوي الكائن 

if (!String.prototype.trimIT) {

    String.prototype.trimIT = function() {

        return this.replace(/^\s+|\s+$/g, '');

    }

    /*

 إلى المصفوفةtrimITأضف النأ السلسلة النصية 

augmentedProperties    

    */

    String.augmentedProperties.push('trimIT');

}

var myString = '  trim me  ';
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'trim me' :الناتج //

console.log(myString.trimIT()); 

'trimIT' :الناتج //

console.log(String.augmentedProperties.join());

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

 ديناميكيلللللة، وهلللللذا يسلللللمح للكائنلللللات فيJavaScriptملللللا أريلللللد إيضلللللاحه هلللللو أَن الكائنلللللات في 

JavaScriptإضللافة الدالللة ( أن ُتعَدل وهذا يعني أيًضا أَن بإمكانك تغيير اللغة كلها إلى نسخٍة معَدلللة  .

trimITكمثللال لكنللني أكللِرر أَني ل أستحسللن ذلللك، وإنمللا ذكرُتلله هنللا لكي تعللرَف أَن هللذا جللزٌء من .(

.JavaScriptطبيعة الكائنات في 

تحذير

، فمكن المرجحJavaScript!احذر إذا غيرَت في طريقة العمل الداخألية للغة 
.أَنك ستحصل على نسخٍة مخصصٍة من اللغة لكن كن حذًرا من فعل ذلك

 متماثلة في أي مكانJavaScriptوأدرك أَن أغلبية الشخاص سيعتبرون أَن 
.تتوافر فيه

 التي ُتشير إلىconstructorجميع الكائنات تملك خاصية . 18
الدالة البانية لها

ا الخاصللية  أ أيضللً  وراء الكللواليس كخاصللية لللذاكconstructorعنللد إنشللاء أي كللائن، فسُتنشللَ

أَت الكللائن أنشللأنا في المثللال التي كائنًللا ؛ والتي ُتشير إلى الدالة البانية التي َأنشللَ أو النسخة .الكائن  ( )
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 متللوافرةconstructor، ومن ثم تحققنا أَن خأاصللية foo مخزًنا في المتغّير ()Objectمن نوع 

):مثال حي(للكائن الذي أنشأناه 

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

var foo = {};

 //foo أنشأت الكائن ()Object، لنأََ الدالة trueالناتج 

console.log(foo.constructor === Object);

 //()Objectستتم الشإارة إلى الدالة البانية 

console.log(foo.constructor);

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

يمكن أن أستفيد من هذه الخاصية إن كنُت أعمل على نسخٍة من كائٍن ول أعرف ما أو َمن الذي

، وبهللذه الطريقللة سللأتمكن من تحديللد إن كللان خأصوًصا عندما أتعامل مع شيفرٍة كتبهللا غلليري )أنشأه  )

.الكائُن مصفوفًة أو تعبيًرا نمطًيا أو خألف ذلك

يمكنللك أن تلحللظ في المثللال التي أَنني أنشللأُت نسللًخا من أغلبيللة الكائنللات الللتي تللأتي مللع لغللة

JavaScriptلحلللللظ أَن اسلللللتخدام القيم الوليلللللة ل يعلللللني علللللدم إمكانيلللللة تبيلللللان قيملللللة الخاصلللللية .

constructor مثال حي( عندما ُتعامل القيمة الولية ككائن:(

<!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();

68 



JavaScriptتعلم JavaScript:الفصل الول الكائنات في  

var myRegExp = new RegExp('/./');

 //الطريقة المختصرة

var myRegExpL = /./;

var myError = new Error();

 //trueجميع التعابير التية سُتعيد 

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>

ا على الللدوال البانيللة الللتي ُيعِرفهللا المسللتخدم سللُنعِرف فيconstructorتعمل خأاصللية  . أيضللً

 ثم سُننِشئ كائًنللا عللبر هللذه الدالللة باسللتعمالنا()CustomConstructorالمثال التي الدالة البانية 

ئ الكللائن سللنتمكن من الوصللول إلى الخاصللية newللمعامللل  مثللال( constructor؛ وبعللد أن ُننشللِ

):حي

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

var CustomConstructor = function CustomConstructor(){ return 

'Wow!'; };

var instanceOfCustomObject = new CustomConstructor();

true :الناتج //

console.log(instanceOfCustomObject.constructor === 

CustomConstructor);

 //()CustomConstructorستعيد مرجًعا إلى الدالة 

';function() { return 'Wow!'; }' :الناتج //

console.log(instanceOfCustomObject.constructor);

</script></body></html>
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ملحاظات

 التي ُتشير إلىconstructor- ربما تحتار لماذا توجد للقيم الولية خأاصية 
.الدوال البانية بينما ل ُتعيد تلك الدوال كائًنا السبب هو أَنه بالرغم من إعادة

قيمة أولية، لكن الدالة البانية ستستدعى، لذا هنالك علقة بين القيم الولية
.والدوال البانية؛ على الرغم من أَن النتيجة النهائية هي قيمة أولّية

- إذا أردَت أَن ُيسَجل السم الحقيقي للدالة البانية الُمعَرفة من ِقبل المستخدم،
مثًل  :فعليك إعطاء الدالة البانية اسًما حقيقًيا  )var Person =

function Person(){};.(

التحقق فيما إذا كان كائٌن ما ُمنَشًأ من دالٍة بانيٍة معّينة. 19
إما instanceofباستخدام المعامل  ) إذا كان الكائن منشأfalseً أو true(، يمكننا أن ُنحِدد 

.من دالٍة بانيٍة معّينة

 مبنًيا من الدالللللةinstanceOfCustomObjectسللللنتحقق في المثللللال التي إذا كللللان الكللللائن 

. هلللللذا المعاملللللل صلللللالٌح للسلللللتخدام ملللللع الكائنلللللات اللللللتي أنشلللللأهاCustomConstructorالبانيلللللة 

):مثال حي( newالمستخدم والكائنات الُمضَمنة في اللغة والُمنَشأة بالمعامل 

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

 //دالة بانية ُمعرفََة من قِبل المستخدم

var CustomConstructor = function() {this.foo = 'bar';};

 //CustomConstructorإنشاء كائن باستخدام الدالة البانية 

var instanceOfCustomObject = new CustomConstructor();
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console.log(instanceOfCustomObject instanceof 

CustomConstructor); // الناتج: true

 //تعمل بنفس آلية الكائنات العادية

trueالناتج: // 

console.log(new Array('foo') instanceof Array); 

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

ملحاظات

 هو أَنهinstanceof- هنالك أمٌر عليك الحتياط منه عند استعمالك للمعامل 
 في كل مرة تستخدمه فيها للتحقق من أَن الكائن هو نسخة منtrueسُيعيد 

Object لَن كل الكائنات تنحدر من الدالة البانية Object().

 عندما تتعامل مع القيم الوليةfalse القيمة instanceof- سُيعيد المعاِمل 
مثًل  :التي يمكن أن تتحول إلى كائنات  )'foo' instanceof String

 الُمنَشأة باستعمال'foo'). أما لو كانت لدينا السلسلة النصية falseالناتج 
.true القيمة instanceof مع الدالة البانية، فسيعيد المعامل newالمعامل 

 يعمل فقط مع الكائنات المعقدة والكائناتinstanceofلذا أبِق ببالك أَن 
.الُمنَشأة من الدوال البانية التي تعيد كائنات

يمكن أن يملك كائن ُمنشأ من دالة بانية خاصياته المستقلة. 20
أي أَن الخاصلللللللللللياتJavaScript) الكائنلللللللللللات في augmented(يمكن أن تتغلللللللللللير  ( في أّي وقت 

. قابلللة للتغيللير وهللذا يعللني أَن الكائنللاتJavaScript).ديناميكيللة وكمللا ذكرنللا سللابًقا أَن الكائنللات في 

72 



JavaScriptتعلم JavaScript:الفصل الول الكائنات في  

.التي أُنِشئت من دالة بانية يمكن أن تتغير خأصائصها

 ثم سللأغّيره ليملللك خأاصللية مسللتقلة()Arrayسُأنِشئ في المثال التي كائًنللا من الدالللة البانيللة 

):مثال حي(تابعة له 

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

var myArray = new Array();

myArray.prop = 'test';

console.log(myArray.prop) // الناتج: 'test'

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

ا مللع الكللائن  ة دوال بانيللة أخأللرى ل ُتعيللد()RegExp أو ()Objectيمكن فعللل ذلللك أيضللً  أو أّيلل

):مثال حي(قيًما أولّية 

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

 //يمكن فعل هذا مع أَية دالة بانية ُمضمََنة باللغة وتعيد كائًنا

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);

 //انتبه: ل يمكن إنشاء خاصيات للقيم الولَية

var myString = 'string';

var myNumber = 1;

var myBoolean = true;

myString.prop = true;

myNumber.prop = true;

myBoolean.prop = true;

undefined, undefined, undefined :الناتج //
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console.log(myString.prop, myNumber.prop, myBoolean.prop);

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

أة من اللللدوال البانيلللة هلللو أملللٌر شلللائع تلللذَكر أَن الكائنلللات .إضلللافة خأاصللليات إلى الكائنلللات الُمنشلللَ

كائنات »!الُمنَشأة من الدوال البانية ما تزال  »

ملحاظة

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

prototype ) prototypeخأاصيات موروثة عبر سلسلة  chainأو يمكن إضافتها ،(
.إلى الدالة البانية بعد التهيئة وهذا يبّين لك البنية الديناميكية للكائنات في

JavaScript.

كائنات . 21 كائنات JavaScript«الختلفات بين  « و  «Object()«

كائنلللات  » اللللذي يشلللير إلى مجموعلللة الكائنلللاتJavaScript«ل ترتبلللك ول تخللللط بين الصلللطلح 

مثًل ()Object، ملللللللللللللللع كائنلللللللللللللللات JavaScriptالموجلللللللللللللللودة في   : )var  myObject  =

new  Object() الللللللتي هي نللللللوٌع خأللللللاٌص من القيم الموجللللللودة في (JavaScriptكمللللللا أَن كللللللائن .

Array() هللو نللوٌع من الكائنللات الللتي تسللمى array فكللائن ،Object()هللو نللوٌع من الكائنللات الللتي 

 ُتنِتج حاويللًة عموميللًة للكائنللات، والللتي()Object. الخلصللة هي أَن الداللللة البانيللة objectتسلللمى 

، ونشلليرarray ُتنِتج كللائن ()Array. وبشللكٍل شللبيه، الدالللة البانيللة ()Objectُيشللار إليهللا بكائنللات 

.()Arrayإلى تلك الكائنات بكائنات 

كائنللات  » في هللذا الكتللاب للشللارة إلى جميللع الكائنللات فيJavaScript«سنسللتخدم الصللطلح 
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JavaScript لَن أغلبيلللة القيم في ،JavaScriptتسللللك سللللوك الكائنللات وهللذا بسلللبب أَن أغلبيلللة القيم .

. ُتنَشأ من دالة بانية ُمضَمنة باللغة التي ُتنِتج نوًعا محَدًدا من الكائناتJavaScriptفي 

 هو نوٌع خأاٌص جًدا من القيم؛ إذ أَنه كائٌن عمللومٌي()Objectما الذي عليك تذكره هو أَن كائن 

كائنللات  » الُمسللتخدم للشللارة إلى أغلبيللة القيمJavaScript«فللارٌغ، ول يختلللط عليللك مللع اصللطلح 

. ككائناتJavaScriptالتي يمكن التعبير عنها في 
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يمكن أن تحتوي الكائنات المعقدة على غالبية أنواع القيم في. 1
JavaScriptكخاصيات 

ة قيملللة مسلللموحة في  . أُنشلللأُت في المثلللالJavaScriptيمكن أن يحتلللوي الكلللائن المعقلللد على أيّللل

 ومن ثم أضللللللفُت إليلللللله خأاصللللللياٍت ُتمِثل أغلبيللللللة القيمmyObject باسللللللم ()Objectالتي كللللللائن 

):مثال حي( JavaScriptالمتوافرة في 

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

var myObject = {};

 // التي تمثل أغلبية القيمmyObjectإنشاء قيم تابعة للكائن 

 // ضمنًياJavaScript 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);

 //يمكن فعل الِمثل لي نوع من الكائنات المعقدة، مثل الدوال

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>

أو تشير إلى أي شلليء يمكنللك التعبللير –ما وددُت إيضاحه هنا هو أَن الكائنات يمكن أن تحتوي  –

. يجب أّل تصللاب بالدهشللة لنللك رأيت مللا سللبق، لَنك تعللرف أَن جميللع الكائنللاتJavaScriptعنلله في 

ا على القيم  ()Number و ()Stringالُمضللللللَمنة في اللغللللللة يمكن تغييرهللللللا؛ وهللللللذا ينطبللللللق أيضللللللً

أي أَنها ُأنِشئت باستخدام المعامل ()Booleanو  ).new( الُمعادة على شكل كائنات 

تغليف الكائنات المعقدة بطريقة نستفيد منها برمجًيا. 2
 على كائنللللللات معقللللللدة()Function و ()Array و ()Objectيمكن أن تحتللللللوي الكائنللللللات 

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

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

 //التغليف باستخدام الكائنات، مما ينشِئ سلسلًة من الكائنات

var object1 = {

    object1_1: {

        object1_1_1: {foo: 'bar'}, 

        object1_1_2: {}

    }, 

    object1_2: {

        object1_2_1: {}, 
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        object1_2_2: {}

    }

};

'bar' :الناتج //

console.log(object1.object1_1.object1_1_1.foo); 

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

، أو()Arrayيمكن فعل الِمثل باستخدام الكائن  أي سللينتج عنللدما مصللفوفة متعللددة البعللاد  ( )

):مثال حي( ()Functionمع كائن 

<!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() {
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فارغة //            

        };

    };

};

 //يمكننا إنشاء كائنات معقدة فيها أكثر من نوع

var foo = [{

    foo: [{

        bar: {

            say: function() {

                return 'hi';

            }

        }}]}];

console.log(foo[0].foo[0].bar.say()); // الناتج: 'hi'

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

) الكائنلللاتencapsulate(الفكرة الساسية هنا هي أَن بعض الكائنات المعقدة مصممة لكي ُتغِلف 

.الخأرى بطرائَق مفيدٍة برمجًيا

ضبط أو تحديث أو الحصول على قيمة خاصية من خاصيات. 3
الكائن باستخدام طريقة النقط أو القواس

يمكنك أن تضبط أو تحللدث أو تحصللل على قيمللة خأاصللية من خأاصلليات الكللائن إمللا عللبر طريقللة

dot (النقط  notation أو طريقة القواس ) ( bracket notation.(
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ا بنقطللة ثم سأوِضح في المثال التي طريقة النقط، التي تتلّخص باسللتعمال اسللم الكللائن متبوعًلل

مثًل :اسللللللللللم الخاصللللللللللية الللللللللللتي نريللللللللللد ضللللللللللبط قيمتهللللللللللا أو تحللللللللللديثها أو الحصللللللللللول عليهللللللللللا  )

objectName.property ) ):مثال حي)

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

 //cody في المتغير ()Objectإنشاء كائن من نوع 

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 male' :الناتج // ;(

تحديث الخاصيات ُيطابق طريقة ضبطها //

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>

.طريقة النقط هي أشهر طريقة لضبط أو تحديث أو الحصول على قيمة لخاصيات كائٍن ما

التي ما لم تكن ضروريًة فهي أقل اسللتعماًل سأسللتعمل في المثللال التي .أَما طريقة القواس  – –

أي  (طريقة القواس بدًل من طريقة النقط حيث سللُيتَبع اسللم الكللائن بقللوس مربللع للسللتهلل  ) ثم].

أي  بين علمَتي اقتباس ثم قوس مربع للغلق  (اسم الخاصية  ( )] ) ):مثال حي)

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

 //cody في المتغير ()Objectإنشاء كائن من نوع 

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'], 

    cody['getGender']() //  ضع أقواس استدعاء الدالة في

النهاية

'true 33 male male' :الناتج // ;(

تحديث الخاصيات شإبيه جًدا بطريقة ضبطها //

cody['living'] = false;

cody['age'] = 99; 

cody['gender'] = 'female';

cody['getGender'] = function() {return 'Gender = ' + 

cody.gender;};

console.log(cody);

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

يمكن أن تسللللتفيد خأللللير اسللللتفادة من طريقللللة القللللواس إذا احتجَت إلى الوصللللول إلى مفتللللاح

.خأاصية وعليللك أن تتعامللل مللع متغلليٍر يحتللوي على قيمللة نصللية ُتمِثل اسللم الخاصللية سأشللرح ملليزة

،foobarاسللتخدام طريقللة القللواس على طريقللة النقللط في المثللال التي بالوصللول إلى الخاصللية 

وذللللك باسلللتخدام متغللليرين الللللذان إذا ُجِمعلللا فسلللتنتج سلسللللٌة نصللليٌة تحتلللوي على اسلللم الخاصلللية
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):مثال حي( foobarObjectالموجودة في الكائن 

<!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>

إضلللافًة إلى ذللللك، يمكن أن نسلللتفيد من طريقلللة القلللواس للوصلللول إلى أسلللماء خأاصللليات اللللتي

ا وكلملللًة محجلللوزًةJavaScriptتكلللون غلللير صلللالحة كُمعِرفلللات في  . سأسلللتخدم في المثلللال التي رقمًللل

يسمح باستخدامها كسلسلة نصية التي يمكن استخدام طريقة القللواس فقللط )كأسماٍء للخاصيات  )

):مثال حي(للوصول إليها 

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

var myObject = {'123':'zero','class':'foo'};

ل يمكننا استخدام طريقة النقط لفعل هذا! //

 //JavaScript هي كلمة محجوزة في classأبِق ببالك أنأََ 
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'zero foo'// الناتج: 

console.log(myObject['123'], myObject['class']);

 //إذا حااولنا استخدام طريقة النقط، فسنحصل على خطأ

console.log(myObject.0, myObject.class);// 

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

ملحاظات

- لّما كان من الممكن أن تحتوي الكائنات على كائناٍت أخأرى، فليس من غير
cody['object'] أو cody.object.object.objectالشائع أن نرى 

['object']['object']['object']وهذا يسمى بسلسلة الكائنات .
) object chainل يوجد حد لمدى تغليف الكائنات . .(

 قابلة للتغيير، وهذا يعني أَن ضبط أو تحديث أوJavaScript- الكائنات في 
.الحصول على خأاصياتها يمكن أن يتم على أغلبية الكائنات في أّي وقت وعند

مثًل  )، فيمكننا أن نحاكيcody['age'](استخدامنا لطريقة القواس 
Associative (المصفوفات الترابطية  Arraysالموجودة في لغات البرمجة (

.الخأرى

- إن كانت خأاصيٌة ما داخأل أحد الكائنات دالًة، فكل ما عليك فعله هو وضع
مثًل ()المعاملين  : أمامها  )cody.getGender()لستدعاء تلك الدالة . (

حاذف خاصيات الكائنات. 4
. لحلللذف الخاصللليات حلللذًفا كلللامًل من الكلللائن حلللذفنا فيdeleteيمكن أن ُيسلللتعَمل المعاملللل 
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):مثال حي( foo من الكائن barالمثال التي الخاصية 

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

var foo = {bar: 'bar'};

delete foo.bar;

 //foo من bar، لننا حاذفنا falseالناتج 

console.log('bar' in foo);

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

ملحاظات

.prototype لن يحذف الخاصيات الموجودة في سلسلة delete-  المعامل 

 هو الطريقة الوحيدة لزالة خأاصية من الكائن،delete- استخدام المعامل 
 سُيغّير من قيمةnull أو undefinedأما ضبط قيمة الخاصية إلى 

.الخاصية، ولن يؤدي إلى حذف الخاصية نفسها

كيفية استبيان الشارات إلى خاصيات الكائن. 5
 أن تعللثر علىJavaScriptإذا حاولَت الوصول إلى خأاصية غير موجودة في كائٍن مللا، فسللتحاول 

ئ في المثلللال التي مصلللفوفًة وسلللأحاولprototypeالخاصلللية أو الداللللة باسلللتخدام سلسللللة  . سأنشلللِ

. اللللللتي لم ُتعلللللَرف بعلللللد ربملللللا سلللللتظن أَنه لملللللا كلللللانت الخاصللللليةfooالوصلللللول إلى خأاصللللليٍة باسلللللم 

myArray.foo ليسللت من خأاصلليات الكللائن myArray فسللُتعيد ،JavaScript القيمللة undefined

 ومن ثمArray.protoype( سللللللللللللللتبحث في مكللللللللللللللاَنين آخألللللللللللللللرين JavaScriptمباشلللللللللللللللرًة؛ لكن 
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Object.prototype عن القيمة (foo قبل أن ُتعيد undefined )مثال حي:(

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

var myArray = [];

console.log(myArray.foo); // الناتج: undefined

/*

 Array.prototype.foo عن الخاصية Array.prototype في JSستبحث 

 ولن تجدهاObject.prototypeلكنها لن تجدها؛ ثم ستبحث عنها في 

.undefinedأيضًا؛ ثم بعدئٍذ سُتعيد 

*/

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

 من قيمللة الخاصلليةJavaScriptعنللدما أحللاول الوصللول إلى خأاصللية أحللد الكائنللات، فسللتتحقق 

 قيمللللة تلللللكJavaScript.التابعللللة لتلللللك النسللللخة من الكللللائن فللللإن امتلللللك الكللللائُن الخاصلللليَة فسللللتعيُد 

. لم ُتسلللتعَمل أملللا إذا لمprototype) لَن سلسللللة inheritance(الخاصلللية، ولن تحلللدث عمليلللة وراثلللة 

 التللابعprototype عنهللا في كللائن JavaScriptتحتوي نسخة الكائن على تلللك الخاصللية، فسللتبحث 

.للدالة البانية للكائن

أقصد ا سللرًيا  ) للدالللة البنايللة الللتي__proto__ (تملللك جميللع نسللخ الكائنللات خأاصلليًة تمِثل رابطًلل

خأاصللية «َأنشللأَت النسللخة يمكن أن ُيسللتعَمل الرابللط السللري للحصللول على الدالللة البانيللة، تحديللًدا  .

prototypeللدالة البانية لنسخة الكائن . «
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رة في  .، لللذا دعنللا نتمّعن جيللًدا في الموضللوع تللذَكر أَنJavaScriptهذا أحد أكثر الجوانب المحيّلل

ة داللللللة هي عبلللللارٌة عن كلللللائٍن لللللله خأاصللللليات ومن المنطقي السلللللماح للكائنلللللات بوراثلللللة  (أّيللللل .inherit(

أهًل أيهلللا الكلللائن  ، أريلللد منلللك أن تتشلللارك جميلللعB«الخاصللليات من الكائنلللات الخألللرى، كملللا للللو قلنلللا 

؛ وَتفعلللل Aالخاصللليات اللللتي يملكهلللا الكلللائن   هلللذا لجميلللع الكائنلللات الُمضلللَمنة فيهلللاJavaScript» معللله

ئ دواًلprototype. وتسلللتطيع اسلللتعمال سلسللللة prototypeباسلللتخدام الكلللائن  ا عنلللدما ُتنشلللِ  أيضلللً

.بانيًة خأاصًة بك

 للللذلك غامضلللًة إلى أن تلللرى كيللف أَنهلللا مجموعلللٌة من القواعلللدJavaScriptسللتبقى طريقلللة تنفيلللذ 

):مثال حي( عن قرب prototype.فحسب لُننِشئ مصفوفًة لكي نتفحص الخاصية 

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

 //Array يحتوي على كائٍن من نوع myArrayالمتغير 

var myArray = ['foo', 'bar'];

 //Array.prototype.join ُمعرََفة في ()joinالدالة 

console.log(myArray.join());

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

 هي كائٌن يملك خأاصياٍت ودواًل، وعندما نحللاول اسللتعمال()Arrayالنسخة التي أنشأناها من 

مثللل  : فلنسللأل أنفسللنا هللل يملللك الكللائن ()join(إحللدى دوال المصللفوفات  (myArrayأ من  الُمنشللَ

):مثال حي(؟ لنتحقق من ذلك ()join نسخًة خأاصًة به من الدالة ()Arrayالدالة البانية 
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

var myArray = ['foo', 'bar'];

console.log(myArray.hasOwnProperty('join')); // الناتج: false

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

 كمللا لللو()join يملك وصللوًل إلى الدالللة myArray.ل، ل يملك نسخًة خأاصًة به من الدالة لكن 

. إذprototype.كللانت خأاصلليًة تابعللًة للله مللا الللذي يحللدث هنللا؟ حسللًنا، لقللد رأيَت مثللاًل حًيا عن سلسلللة 

 أنJavaScript لكن تمكنت لغللة myArrayاسللتطعنا الوصللول إلى خأاصلليٍة غلليُر موجللودٍة في الكللائن 

َئت الدالللة البانيللة   في لغللة()Array.تعللثر عليهللا في مكللاٍن آخأللر وهللذا المكللان ُمحللَدٌد جللًدا؛ فلمللا ُأنشللِ

JavaScript أضللليفت الداللللة ،join() بالضلللافة لغيرهلللا كخاصللليٍة تابعلللة للخاصللليِة  ( )prototype

.()Arrayللدالة 

 فيJavaScriptأكلللِرر قلللولي أَنك إذا حلللاولَت الوصلللول إلى خأاصللليٍة ل يملكهلللا الكلللائن، فسلللتبحث 

. عن قيملللٍة لتللللك الخاصلللية وسلللتنظر أوًل إلى الداللللة البانيلللة اللللتي أنشلللأت الكلللائنprototypeسلسللللة 

:مثًل  )Array ثم تنظللللللللللللللللللر في الكللللللللللللللللللائن الموجللللللللللللللللللود في الخاصللللللللللللللللللية ،(prototypeمثًل  : )

Array.prototypeلللللترى إن اسللللتطاعت أن تجللللد الخاصللللية هنلللللاك إذا لم يحتللللوي أول كلللللائن . (

prototype على تللللك الخاصللية، فستسلللتمر JavaScriptببحثهللا في السلسلللة في الداللللة البانيللة الللتي 

.تقف خألف الدالة البانية البدائية؛ وستستمر في ذلك إلى أن تصل إلى نهاية السلسلة

()toLocaleStringأين تنتهي السلسلللة؟ لننظللر إلى المثللال مللرًة أخأللرى، ونسللتدعي الدالللة 
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):مثال حي( myArrayفي 

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

 //Array.prototype و myArrayل تحتوي الكائنات 

 //()toLocaleString على الدالة 

var myArray = ['foo', 'bar'];

 ُمعرََفة في //()toLocaleStringالدالة 

 Object.prototype.toLocaleString// 

console.log(myArray.toLocaleString()); // الناتج: 'foo,bar'

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

 فيJavaScript، لللذا سللتنظر myArray غير معرفة ضمن الكللائن ()toLocaleStringالدالة 

 للدالللللةprototype وتبحث عن الخاصللللية في الكللللائن الموجللللود في الخاصللللية prototypeسلسلللللة 

أي Arrayالبانية   : )Array.prototypeولن تجدها هناك أيًضا، لذا ستبحث عن تلللك الخاصللية ،(

أي ()Object للدالللللللة البانيللللللة prototypeفي خأاصللللللية   )Object.prototype؛ وسللللللتجدها(

ح أَنJavaScriptهنللللاك؛ ولنفللللترض أَن الدالللللة غللللير موجللللودة في ذاك المكللللان، فسللللتوِلد   خأطللللأً يوضللللِ

).undefined(الخاصية غير معَرفة 

ا كللانت جميللع الخاصلليات   عبللارٌة عن كائنللاٍت، فللإن آخأللر رابللط في السلسلللة هللوprototypeولمّلل

Object.prototype ول توجد خأاصية .prototypeتابعة لدالٍة بانيٍة أخأرى يتوجب فحصها .

م فيلله سلسللللة فصلللٌل كاملللٌلهناللللك   إلى أجلللزاٍء صلللغيرٍة ليسلللهل فهمهلللا، لللذا إذاprototype سُنقسلللِ
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خ وجدَت نفسك ضائًعا تماًما ولم تفهم شيًئا ممللا سللبق، فللاقرأ ذاك الفصللل ثم ارجللع إلى هنللا لكي ُترسللِ

من الشرح السابق المختصر أَنه عندما ل ُيعَثللر على خأاصلليٍة مللا )ما فهمته أرجو أن تكون قد فهمت  ) .

ر   لتحديللدprototype قللد بحثت في عللِدة خأاصلليات JavaScript)، فسللتكون undefined(وُتعَتبَلل

ا، وهي تمثللل طريقللةundefined(أَن الخاصللية غللير معرفللة  ). فعمليللة البحث السللابقة تحللدث دومًلل

. مع الوراثة، وكيفية معرفتها لقيم الخاصياتJavaScriptتعامل لغة 

 للتحقق أَن خاصية أحادhasOwnPropertyاستخدام الدالة . 6
الكائنات تابعٌة له

 من امتلك العنصر لخاصيٍة ما، بمللا في ذلللك الخاصلليات الموجللودة فيinالمعامل بينما يتحقق 

 تتحقلللق إن كلللان يمللللك الكلللائن خأاصللليًة ملللا أمhasOwnProperty؛ فلللإَن الداللللة prototypeسلسللللة 

.prototypeيأخأذها من سلسلة 

، ول يللللللرثfoo يحتللللللوي على الخاصللللللية myObjectسللللللنتحقق في المثللللللال التي أَن الكللللللائن 

foo الخاصللية myObject؛ ولفعللل ذلللك سنسللأل إذا امتلللك الكللائن prototypeالخاصللية من سلسلللة 

):مثال حي(

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

var myObject = {foo: 'value'};

خاصية مملوكة للكائن //

console.log(myObject.hasOwnProperty('foo')); // الناتج: true
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// prototype خاصية يرثها الكائن من سلسلة

false :الناتج //

console.log(myObject.hasOwnProperty('toString')); 

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

 إن احتجَت إلى تحديد هللل الخاصللية تابعللٌة للكللائنhasOwnPropertyيجب استخدام الدالة 

.prototypeأم أَنه يرثها من سلسلة 

التحقق إن كان يحتوي الكائن على خاصية معّينة باستخدام. 7
inالمعامل 

أي النللاتج إمللا inُيسللتخَدم المعامللل  ) من أَن الكللائن يحتللوي علىfalse وإمللا true( للتحقللق 

مثللال( myObject خأاصلليٌة موجللودٌة في الكللائن foo.خأاصيٍة معّينة سنتحقق في المثللال التي أَن 

):حي

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

var myObject = {foo: 'value'};

console.log('foo' in myObject); // الناتج: true

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

 ل يبحث في خأاصلليات الكللائن الُمحللَدد فحسللب، وإنمللا في جميللعinيجب أن تعلم أَن المعامللل 
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 بنفس الليللة الللتيJavaScript. وبهللذا سللتبحث prototypeالخاصيات التي يرثهللا الكللائن عللبر سلسلللة 

شرحناها في القسم السابق، وإن لم تكن الخاصلليُة موجللودًة في الكللائن الحللالي، فسلليتم البحث عنهللا

.prototypeفي سلسلة 

اtoString في المثللال السللابق يحتللوي على الخاصللية myObjectوهذا يعني أَن الكللائن   أيضللً

أي prototypeوذلللك عللبر سلسلللة   )Object.prototype.toStringوحللتى لللو أَننللا لم ُنعللِرف ،(

كقيمة أو كدالة مثًل  :تلك الخاصية للكائن مباشرًة  . )myObject.toString = 'foo' )((مثللال

):حي

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

var myObject = {foo: 'value'};

console.log('toString' in myObject); // الناتج: true

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

 مباشللرًة؛ لكنللهmyObject ليست تابعًة للكائن toStringنلحظ في آخأر شيفرة أَن الخاصية 

 يملللكmyObject أَن الكللائن in، ولهذا السبب سيخبرنا المعامللل Object.prototypeيرثها عبر 

. الموروثةtoStringالدالة 

for المرور على خاصيات الكائن باستخدام حالقة . 8 in

.، سللنتمكن من المللرور على كللل خأاصللية في كللائٍن مللا ففي الشلليفرةfor inباسللتخدام حلقللة 

cody للحصللول على أسللماء الخاصلليات الموجللودة في الكللائن for inالتيللة سنسللتخدم الحلقللة 
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):مثال حي(

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

var cody = {

    age : 23, 

    gender : 'male'

};

key// هو متغير ُيستخَدم لتمثيل اسم كل خاصية 

for (var key in cody) { 

     //prototypeلتفادي الخاصيات الموروثة من سلسلة 

    if(cody.hasOwnProperty(key)) {

        console.log(key);

    }

}

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

ملحاظات

، حيث لن تمر على الخاصيات المملوكةfor in- هنالك جانٌب سلبٌي لحلقة 
عبر سلسلة (للكائن فحسب، وإنما ستمر أيًضا على أّية خأاصيات يرثها الكائن 

prototypeوالمر كذلك في أغلب (؛ وهذا يعني أَنك إن لم ترغب بهذه النتيجة  (

 الشرطية داخأل الحلقة لكيif)الحيان فستحتاج إلى استخدام عبارة 
تتحقق أَنك ستصل إلى الخاصيات التابعة للكائن الذي نريد الحصول على

()hasOwnProperty.خأاصياته فقط ويمكن أن نفعل ذلك باستخدام الدالة 
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.التي تملكها كل الكائنات

( الترتيب الذي تصل  -accessفيه إلى الكائنات ليس موافًقا دائًما للترتيب (
الذي ُتعَرف فيه داخأل الحلقة؛ وأيًضا الترتيب الذي عَرفَت فيه الخاصيات ليس

.ضرورًيا أن يوافق الترتيب الذي تمر فيه إليها

. على سبيل المثال، لنfor in- ل يمكن المرور إل على الخاصيات في حلقة 
.تظهر خأاصية الدالة البانية من الممكن أن تعرف ما هي الخاصيات التي يمكن

.()propertyIsEnumerableالمرور عليها باستخدام الدالة 

كائنات المضيف والكائنات الُمضمنة. 9
متصللللللفح الللللللويب على سللللللبيل المثللللللال الللللللتي ُتنَفذ فيهللللللا شلللللليفرات )أن يجب تعلم أَن البيئللللللة  )

JavaScript تحتوي عادًة على ما ُيعللَرف بكائنللات المضلليف ) host objectsل تمِثل كائنللات المضلليف .(

.، لكنهللا متللوافرة ككائنللات أثنللاء التنفيللذ يعتمللد سلللوك وإتاحللةECMAScriptجللزًءا من تطللبيق معيللار 

.الوصول إلى كائنات المضيف كلًيا على البيئة التي يوفرها المضيف

 وجميع الكائنات الللتي يحتويهاwindowكائن على سبيل المثال، في بيئة متصفح الويب ُيعَتَبر 

. من كائنات المضيفJavaScript(ما عدا الكائنات المتوفرة من أساس لغة  (

):مثال حي( في المثال التي windowسأريك خأاصيات الكائن 

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

 //windowإظهار جميع خاصيات الكائن 
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for (x in window) {

    console.log(x);

}

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

 الُمضمنة فيها ل ُتعتَبر ضمن كائنات المضلليف، لَن من الشللائعJavaScriptربما تلحظ أَن كائنات 

.أن ُتفِرق المتصفحات بين كائنات المضيف والكائنات الُمضمنة في اللغة

ولَن تللللك الكائنلللات خأاصلللٌة بمتصلللفحات اللللويب، فل عجَب أَن أحلللد أشلللهر تللللك الكائنلللات ُيمِثل

ا HTMLواجهًة للتعامل مع مستندات  المعروفة أيضللً ). سللُنظِهر في المثللال التي جميللعDOMبشللجرة ( 

):مثال حي( الذي توفره بيئة المتصفح window.documentالكائنات الموجودة ضمن الكائن 

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

 //window.documentإظهار جميع خاصيات الكائن 

for (x in window.document) {

    console.log(x);

}

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

والعكسJavaScriptالللذي أريللد أَن أوضللحه لللك هنللا هللو أَن مواصللفة  ( ل تهتم بكائنللات المضلليف 

مثًل إصلللللللدار JavaScript).بلللللللالعكس وهناللللللللك خألللللللٌط فاصلللللللٌل بين ملللللللا تلللللللوفره   : ) JavaScript 1.5
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 ECMA-262 v3 وإصللللللللللللللللدارات Mozilla من JavaScript 1.8.1 و 1.8 و 1.7 و 1.6 ذوات الرقللللللللللللللللام

. وبين البيئة التي يوفرها المضيف، ول يجوز الخلط بينهما1.8.5و (

ملحاظات

مثًل متصفح ويب التي ُتشِغل شيفرات  ) توِفر بيئة المضيف  : ) -JavaScript

head (عادًة كائًنا رئيسًيا  object مثًل الكائن : .windowفي متصفح الويب (

مثًل :الذي ُتخَزن فيه أجزاًء من اللغة نفسها بالضافة إلى كائنات المضيف  )

window.locationفي متصفح الويب إضافًة إلى الكائنات التي ُيعِرفها (

مثًل الشيفرة التي تكتبها لتشِغلها في متصفحك ).المستخدم  : )

- من الشائع أن تستعمل الشركة الصانعة لحد متصفحات الويب والتي
 أو أن ُتضيف ميزاٍتJavaScript نسخًة أحدث من JavaScriptتستضيف ُمفِسر 

 حتى لو لم يتم المصادقة عليها بعدJavaScriptمن مواصفاٍت مستقبليٍة إلى 
:مثًل إصدارات  )Mozilla من JavaScript 1.7 و 1.6 ذوات الرقام

).1.8.5 و1.8.1 و 1.8و 

تحسين آلية التعامل مع الكائنات باستخدام مكتبة. 10
Underscore.js

JavaScript إصلللدار    يفتقلللر إلى بعض الوظلللائف عنلللدما يلللأتي اللللوقت للتعاملللل ملللع الكائنلللات1.5

 على متصلللفح ويب، فلللأود أن أقلللترح عليلللك اسلللتخدامJavaScript.وإدارتهلللا بكفلللاءة إذا كنَت ُتشلللِغل 

JavaScript  عندما تحتاج إلى وظائف أكثر من تلك الللتي توفرهللا Underscore.jsمكتبة  . تعطيللك1.5

. الوظائف التية عندما تتعامل مع الكائناتUnderscore.jsمكتبة 

: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

•keys()

•values()

•functions()

100 



JavaScriptتعلم :الفصل الثاني التعامل مع الكائنات والخاصيات 

•extend()

•clone()

•tap()

•isEqual()

•isEmpty()

•isElement()

•isArray()

•isArguments()

•isFunction()

•isString()

•isNumber()

•isBoolean()

•isDate()

•isRegExp()

•isNaN()

•isNull()

•isUndefined()

 الجديللدة الللتي تللدعمها المتصللفحاتJavaScriptتعجبني هللذه المكتبللة لَنهللا تسللتفيد من ملليزات 

الحديثة، ولكنها بنفس الوقت توفر نفس الوظيفة إلى المتصفحات التي ل تحتوي تلللك التحللديثات،

. إل إن اقتضت الضرورةJavaScriptوكل ذلك دون تغيير البنية الساسية للغة 
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ملحاظة
، تأَكد أَن الوظائف التي تريدها ل توفرهاUnderscore.jsقبل أن تبدأ باستخدام 

مثل JavaScriptأّية مكتبة  أو إطار عمل تستخدمها في شيفراتك   ) ( )jQuery.(
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()Objectلمحة نظرية عن استخدام كائنات . 1

، نتمكن من إنشللللاء كائنللللات عمومية()Objectباسللللتعمالنا للدالللللة البانيللللة الُمضللللَمنة في اللغللللة 

)generic فارغة وفي الواقع إذا كنَت تذكر بداية . ، فهذا ما فعلنللاه عنللدما أنشللأنا الكللائنالفصل الول)

cody لُننِشئ الكائن .cody مثال حي( مرًة أخأرى:(

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

إنشاء كائن فارغ دونأ أَية خاصيات //

var cody = new Object();

 هو كائن عمومي فارغ //codyللتأكََد أنأََ الكائن 

for (key in cody) {

    if(cody.hasOwnProperty(key)) { 

ل يجب أنأ تشاهد أي ناتج لعدم وجود خاصيات //        

        console.log(key); 

    }

}

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

.cody لنشللاء كللائن عمللومي اسللمه ()Objectكللل مللا فعلنللاه هنللا هللو اسللتخدام الدالللة البانيللة 

ل أَن الدالللة البانيللة   هي قللالُب تقسلليٍم للكعكللات لنشللاء كائنللات فارغللة ل()Objectيمكن أن تتخيّلل

طبًعا ما عدا تلك التي ترثها من سلسلة  ).prototype(تملك أّية خأاصيات أو دوال ُمعرَفة مسبًقا 
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ملحاظة

 هي كائٌن()Objectإن لم يكن ذلك واضًحا لك، فأود أن أنِوه أَن الدالة البانية 
.بحد ذاتها أي أَن الدالة البانية مبينٌة على كائٍن ُأنِشَئ من الدالة البانية

Function؛ وقد يبدو المر ُمرِبًكا لكن تذَكر أَن المر مشابٌه للدالة البانية.

Array لكن الدالة البانية ،Objectُتنِشئ كائناٍت فارغة ول تغفل عن إمكانية .

 يختلفcodyإنشائك لي عدد من الكائنات الفارغة، لكن إنشاء كائن فارغ مثل 
.كثيًرا عن إنشاء دالة بانية خأاصة بك مع وضع خأاصيات ُمعَرفة مسبًقا معها

 هو مجرد كائن بسيط أنشأناه من الدالة البانيةcodyعليك أن تفهم أَن الكائن 
Object() ؛ وللستفادة من قدرات لغةJavaScriptفعليك أّل تستوعب ،

 فحسب، وإنما كيفية()Objectطريقة إنشاء كائنات فارغة من الدالة البانية 
مثًل  صنف خأاص من الكائنات  :إنشاء  ) « »Person()عبر دالة بانية شبيهة (

.()Objectبالدالة البانية 

()Objectمعاملت الدالة البانية . 2

) اخأتيارًيا وحيًدا؛ وهللذا المعامللل هللو القيمللةparameter( معامًل ()Objectتأخأذ الدالة البانية 

):مثال حي( undefined أو nullالتي تريد إنشاءها، وإن لم ُتحِددها فسُيعتَبر أَن قيمتها هي 

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

إنشاء كائن فارغ دونأ أَية خاصيات //

var cody1 = new Object();

var cody2 = new Object(undefined);

var cody3 = new Object(null);
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'object object object' :الناتج //

console.log(typeof cody1, typeof cody2, typeof cody3); 

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

ِرَرت قيملللٌة علللدا  أ القيملللة()Object إلى الداللللة البانيلللة undefined أو nullإذا مُللل ، فسُتنشلللَ

ة كائنللات ُمضللَمنة في()Object.الُممَررة ككائن لذا نظرًيا يمكننا استخدام الدالة البانيللة   لنشللاء أّيلل

(اللغة التي تملك دواًل بانية انظر المثال التي للتوضيح  ):مثال حي.

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

/*

 لنشاء سلسلة نصية وعدد ()Objectاستخدام الدالة البانية 

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 

؛ ()Objectمنطقية وكائن تعابير نمطية عبر الدالة البانية 

لكنني أريد أنأ أبَين لك إمكانية فعل ذلك.

*/

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

()Objectالخاصيات والدوال الموجودة في . 3

باستثناء الخاصيات والدوال التي يرثها()Objectيملك الكائن  ): الخاصيات التية  )

مثًل • :الخاصيات  )Object.prototype:(

◦prototype

()Objectالخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع . 4

باسللللتثناء الخاصلللليات()Objectتملللللك الكائنللللات ذات النللللوع  ( الخاصلللليات والللللدوال التيللللة 

):والدوال التي ترثها

مثًل • :الخاصيات  )var myObject = {}; myObject.constructor;:(

◦constructor

مثًل • :الدوال  )var myObject = {}; myObject.toString();:(

◦hasOwnProperty()

◦isPrototypeOf()

◦propertyIsEnumerable()
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◦toLocaleString()

◦toString()

◦valueOf()

ملحاظة
 وهذا يعني أَن جميعObject.prototype في prototypeتنتهي سلسلة 

الظاهرة أعله ستوَرث إلى()Objectالخاصيات والدوال التابعة للكائن   ( )

.JavaScriptجميع كائنات 

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

مثًل  :مع أو بدون خأاصيات  )var cody = {}; عندما أنشأناالفصل الول). هل تتذكر في بداية 

):مثال حي( ثم أعطيناه الخصائص باستخدام طريقة النقط؟ لنفعل ذلك مرًة أخأرى codyالكائن 

<!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;};

console.log(cody); // ستظهر الخصائص والدوال التابعة للكائن
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</script></body></html>

اcodyلحظ أَن إنشللاء الكللائن  ا لخاصللياته أخأللذ منللا خأمسللة تعبلليرات برمجيللة؛ أمّلل  وإعطللاؤه قيمًلل

مثللال( السابق بتعبلليٍر بللرمجٍي وحيللد codyباستخدام الطريقة المختصرة فسنتمكن من إنشاء كائن 

):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 //

console.log(cody); // ستظهر الخصائص والدوال التابعة للكائن

</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

. في تعبللللليٍر وحيلللللد يجلللللدر باللللللذكر أَن هلللللذه هي الصللللليغة المستحسلللللنة لنشلللللاء الكائنلللللات في, و :

JavaScriptلَنها أقصر وقراءتها أسهل .
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):مثال حي(يجب أن تعلم أيًضا أَنه بالمكان التعبير عن أسماء الخاصيات كسلسل نصية 

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

var cody = {

    'living': true, 

    'age': 23, 

    'gender': 'male', 

    'getGender': function() {return cody.gender;}

};

console.log(cody); // ستظهر الخصائص والدوال التابعة للكائن

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

:ليس من الضروري تعريف أسماء الخاصيات كسلسل نصية ما لم يكن اسم الخاصية

مثًل الكلمات المحجوزةأحد •  : )class(

أي شلليء مللا عللدا الرقللام والحللرف وإشللارة• (يحتللوي على فراغللات أو على محللارف خأاصللة 

[ أو الشرطة السفلية $[الدولر  [_([

يبدأ برقم•

تحذير
احذر من وجود فاصلة بعد آخأر خأاصية من خأاصيات الكائن، لَن هذا قد ُيسِبب

.JavaScriptخأطأً في بعض بيئات 
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Object.prototypeجميع الكائنات ترث من . 6

 التابعللةprototype لهللا خأصوصلليتها، لَن خأاصللية JavaScript في ()Objectالدالللة البانيللة  

prototype ) prototypeلها هي آخأر محطة في سلسلة  chain.(

ئfoo لضللليف الخاصلللية Object.prototypeسلللأغّير في المثلللال التي الكلللائن  ، ثم سأنشلللِ

اfooسلسلًة نصيًة وسأحاول الوصول إلى الخاصية  . كما لو أنها خأاصية تابعة للسلسلللة النصللية ولمّلل

 عن قيمللة تلللك الخاصللية فيJavaScript، فسللتبحث foo ل يملللك الخاصللية myStringكللان الكللائن 

String.prototypeفسلللللللتنظر في المحطلللللللة التاليلللللللة أل وهي ، ولن تجلللللللدها ) وإن لم تجلللللللدها  )

Object.prototype التي هي آخأر محطللة تبحث فيهللا  )JavaScriptعن قيمللٍة مللا وسللنعثر على .(

):مثال حي( foo هناك لنني أضفتها، وبالتالي سُتعاد قيمة الخاصية fooالقيمة 

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

Object.prototype.foo = 'foo';

var myString = 'bar';

 //Object.prototype.foo' الموجود في fooالناتج هو '

 //prototypeوالذي حاصلنا على قيمته عبر سلسلة 

console.log(myString.foo);

</script></body></html>
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تحذير
 سيؤدي إلى ظهوره فيObject.prototype!انتبه إضافة أي شيء إلى 

، ولهذا السبب ُيقال أَن تغيير الكائنprototype وفي سلسلة for inحلقة 
Object.prototypeهو أمٌر غير مستحسن ول ينصح بفعله .
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()Functionلمحة نظرية عن استخدام كائنات . 1

. يمكن أن ُتملللِرر()الداللللة هي حاويلللة لتعليملللات برمجيلللة اللللتي ُتسلللتدعى باسلللتخدام المعاملللل 

) إلى داخألللللل القوسلللللين أثنلللللاء عمليلللللة السلللللتدعاء لكي تتمكن التعليملللللاتparameters(المعلللللاملت 

.البرمجية الموجودة داخأل الدالة من الوصول إلى قيٍم معّينة عندما تعمل الدالة

ئ في المثلللال التي نسلللختين من الداللللة  new، واحلللدة تسلللتعمل المعاملللل addNumbersسننشلللِ

.والخأرى تستعمل الشكل المبسط الكثر شهرًة وتتوقع كل الللدالتين اسللتقبال معللاملَين؛ وسنسللتدعي

):مثال حي( ()الدالتين وسنمرر الوسيطين عبر المعامل 

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

var addNumbersA = new Function('num1', 'num2', 'return num1 +

num2');

console.log(addNumbersA(2, 2)); //  :4الناتج

ويمكن أيضًا أنأ ُتكَتب الدالة بالشكل المختصر، وهو أشإهر //

var addNumbersB = function(num1, num2) {return num1 + num2;};

console.log(addNumbersB(2, 2)); //  :4الناتج

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

يمكن أن ُتعيد الدالة قيمًة أو تبني كائًنللا أو يمكن أن نسللتعملها كآليللٍة تنظيميللٍة لتنفيللذ الشلليفرات
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:، لكن في أبسللط الشللكال نقللولJavaScript.البرمجيللة فقللط هنالللك اسللتعمالٌت عديللدة للللدوال في 

unique (الدالُة هي مجاٌل فريٌد  scopeمن التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ . (

()Functionمعاملت الدالة البانية . 2

 أن تأخأللذ عللدًدا ل حصللر للله من المعللاملت، لكن آخأللر معامللل()Functionيمكن للدالللة البانيللة 

 اسللتقباله هللو سلسلللٌة نصلليٌة تحتللوي على التعليمللات البرمجيللة()Functionتتوقللع الدالللة البانيللة 

.التي ُتشِكل وتأِلف جسم الدالة أّية ُمعاملت أخأللرى ُتمللِرر إلى الدالللة البانيللة قبللل آخأللر معامللل سللُتتاح

.إلى الدالة التي سُتنَشأ كمعاملت ومن الممكن أيًضا إرسال عللِدة معللاملت باسللتخدام سلسلللة نصللية

.ُتفَصل القيم فيها بفاصلة

 مع عِدة أنماط لنشاء كائن داللللة()Functionسأبّين في المثال التي استخدام الدالة البانية 

):مثال حي(

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

var addFunction = new Function('num1', 'num2', 'return num1 +

num2');

/*

بشكٍل بديل، يمكن أنأ ُتمرََر سلسلة نصية ُتفصَل القيم فيها بفاصلة 

كأول معامل للدالة البانية، ويليها جسم الدالة.

*/

var timesFunction = new Function('num1,num2', 'return num1 * 

num2');
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'2 2' :الناتج //

console.log(addFunction(2,2),timesFunction(2,2)); 

ويمكن أيضًا أنأ ُتكَتب الدالة بالشإكال الشإهر لتعريف الدوال //

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>

ملحاظات

 مباشرًة، ول أحد()Function- ليس من المستحسن استدعاء الدالة البانية 
 لتفسير السلسلة()eval ستستعمل الدالة JavaScriptيفعل ذلك إطلًقا لَن 

النصية التي تحتوي على البنية المنطقية للدالة؛ ويعتبر الكثيرون أَن استخدام
eval()هو تعقيٌد زائٌد عن اللزوم، وإن استخدِمَت، فمكن المرجح حدوث 

.مشكلة في البنية التصميمية للشيفرة البرمجية

 سيعطيnew دون الكلمة المحجوزة ()Function- استخدام الدالة البانية 
مثًل :نفس تأثير استخدام الدالة البانية لنشاء كائنات للدوال  )

new Function('x', 'return x') أو 
Function('x', 'return x').(
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تعبيٌر مغلق  ( لن ُينَشأ  « » -closure انظر  ) ) عند استدعاء الدالةالفصل السابع)
. مباشرًة()Functionالبانية 

()Functionالخاصيات والدوال الموجودة في . 3

باستثناء الخاصيات والدوال التي يرثها()Functionيملك الكائن  ): الخاصيات التية  )

مثًل • :الخاصيات  )Function.prototype:(

◦prototype

()Functionالخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع . 4

باسلللتثناء الخاصللليات()Functionتمللللك الكائنلللات ذات النلللوع  ( الخاصللليات واللللدوال التيلللة 

):والدوال التي ترثها

مثًل• :الخاصيات  )

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

myFunction.length;:(

◦arguments

◦constructor

◦length

مثًل• :الدوال  )

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

myFunction.toString();:(

◦apply()
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◦call()

◦toString()

ُتعيد الدوال دوًما قيمًة ما. 5
صحيٌح أَنه بالمكان إنشاء دالة بسيطة التي ُتنِفذ التعليمات الموجودة فيهللا، لكن من الشللائع أن

):مثال حي( sayHi.ُتعيد الدالة قيمًة سُنعيد في المثال التي سلسلة نصيًة من الدالة 

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

var sayHi = function() {

    return 'Hi';

};

console.log(sayHi()); // الناتج: "Hi"

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

. سأسللللتدعي فيundefinedإذا لم يتم تحديللللد قيمللللة لكي ُتعيللللدها الدالللللة، فسللللتعيد القيمللللة 

 دون الحاجللة إلى تحديللد قيمللة لكي'yelp' التي تكتب السلسلة النصية yelpالمثال التي الدالة 

):مثال حي(ُتعيدها 

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

var yelp = function() {
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    console.log('I am yelping!');

    إنأ لم ُنحدَِد قيمًة لتعيدها //undefinedستعيد الدوال القيمة 

}

 //trueالناتج 

 لنََه يجب دوًما إعادة قيمة، حاتى لو لم ُنحدَِد واحادًة //

console.log(yelp() === undefined);

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

الفكرة هنا هي أَن كل دالة يجب أن تعيد قيمًة، حتى لو لم ُنصللِرح أو نللوِفر قيمللًة معّينللًة؛ فللإن لم

.undefinedُتحِدد قيمٌة لتعيدها الدالة، فسُتعاد القيمة 

ليست الدوال إحادى البنى البرمجية فحسب وإنما ُتمِثل قيًما. 6
ة دالللة يمكن أن ُتخللَزن في متغللير أوJavaScriptالدوال في   عبارٌة عن كائنات؛ وهللذا يعللني أَن أّيلل

ا تمللللك الداللللة ا تمريرهلللا أو إعادتهلللا من داللللٍة أخألللرى وأيضلللً .في مصلللفوفة أو في كلللائن؛ ويمكن أيضلللً

( لنها كائنات properties(خأاصياٍت  ):مثال حي)

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

) //funcAهذه دوال ُمخزََنة في متغيرات (

) //funcC) وكائنات (funcB ومصفوفات (

 //()funcAستستدعى كالتالي: 
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var funcA = function(){};

 //()funcB[0]ستستدعى كالتالي: 

var funcB = [function(){}];

funcC.method() أو funcC['method']()// 

var funcC = {method: function(){}};

يمكن أنأ ُتمرََر الدوال وأنأ ُتعاد من دواٍل أخرى //

var funcD = function(func){

    return func;

};

var runFuncPassedToFuncD = funcD(function()

{console.log('Hi');});

runFuncPassedToFuncD();

تذكََر أنأََ الدوال هي كائنات //

 وهذا يعني أنََها تستطيع امتلكا خاصيات //

var funcE = function(){};

funcE.answer = 'yup'; // خاصية تابعة لنسخة الكائن

console.log(funcE.answer); // الناتج: 'yup'

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

من المهم جللًدا أن تسللتوعب أَن الدالللة هي كللائن، وبالتللالي هي قيمللة؛ ويمكن تمريرهللا أو تعللديلها

.JavaScriptكما في باقي التعبيرات البرمجية في 
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تمرير المعاملت إلى دالة. 7
( بالشاحنات التي تنقل القيم إلى مجللال parameters(يمكننا أن ُنشِبه المعاملت  (scopeالدالللة (

، ولَنا عَرفناهلللا مسلللبًقا ملللع()addFunction.عنلللدما ُتسلللتدعى اسلللتدعينا في المثلللال التي الداللللة 

):مثال حي(معاملَين، فستصبح القيمتان الُممَررَتان إليها متاحَتين ضمن مجالها 

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

var addFunction = function(number1, number2) {

    var sum = number1 + number2;

    return sum;

}

console.log(addFunction(3, 3)); // 6 :الناتج

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

ملحاظات

: على النقيض من بعض لغات البرمجة الخأرى من السليم تماًما في -

JavaScriptعدم تحديد قيمة للمعاملت حتى لو ُعِرَفت الدالة لكي تستقبل 
. لي معامل غير ُمحَدد وبكلundefined.معاملت ببساطة سُتعطى القيمة 

.تأكيد، إن لم ُتحِدد قيًما للمعاملت، فقد ل تعمل الدالة بشكل صحيح

التي لم ُتعِرفها عند إنشائك ( إذا مررَت عدًدا غير متوقٍع من المعاملت لدالة  -

، فلن يحدث أي خأطأ؛ ومن الممكن أن تصل إلى تلك المعاملت عبر )للدالة

.، الذي هو متاٌح لجميع الدوالargumentsالكائن 
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 متاحاتان لجميع الدوالarguments و thisالقيمتان . 8
مجال جميع الدوالarguments و thisتتاح القيمتان  . في جسم /

ِرَرت إلىargumentsالكللائن   هللو كللائٌن شللبيه بالمصللفوفات يحتللوي على كللل المعللاملت الللتي مُلل

في المثلللال التلللالي تحديلللد معلللاملت للداللللة عنلللد تعريفهللا، فسللنتمكن من –الدالللة فحللتى لللو نسللينا  – .

ِرَرتargumentsالعتملللاد على المصلللفوفة   الموجلللودة في الداللللة للوصلللول إلى المعلللاملت اللللتي مُللل

):مثال حي(إليها أثناء استدعائها 

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

var add = function() {

    return arguments[0] + arguments[1];

};

console.log(add(4, 4)); // 8 :الناتج

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

الموجودة في كللل الللدوال فهي مرجعيللة إلى الكللائن الللذي يحتللويthisأما الكلمة المحجوزة   ( )

 للحصللولthis.الدالة وكما قد تتوقع، الدوال الموجودة ضمن كائنات كخاصيات يمكن أن َتستعِمل 

؛ أمللا عنللدما ُتعللَرف الدالللة في المجللال العللام  الب (على مرجع إلى الكائن  « » global scopeفسللتكون ،(

. هي الكللائن العللام راجللع الشلليفرة التيللة لزالللة الغمللوض عن القيمللة الللتي ُتعيللدها الكلمللةthisقيمللة 

):مثال حي( في مختلف الحالت thisالمحجوزة 
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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.calleeالخاصية . 9

ا يمكنcallee خأاصيًة باسم argumentsيملك الكائن  . التي ُتشير إلى الدالة الللتي ُتنَفذ حاليًلل

مثًلscope(اسلللللللتخدام هلللللللذه الخاصلللللللية للشلللللللارة إلى الداللللللللة ضلللللللمن مجلللللللال تنفيلللللللذ  : الداللللللللة  ) (

arguments.calleeأي ستشير إلى الدالة نفسها سنحصل في المثللال التي على مرجللع للدالللة . (

):مثال حي(التي ُتنَفذ 

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

var foo = function foo() {
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    console.log(arguments.callee); // الناتج: foo()

 لستدعاء //    calleeيمكن استخدام الخاصية 

) //    recursively تعاودًيا (foo الدالة 

    // arguments.callee()

}();

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

).recursively(يمكن الستفادة من هذه الخاصية عندما نحتاج إلى استدعاء الدالة تعاودًيا 

arguments.length والخاصية lengthالخاصية . 10

؛ وربما تظن أَن هذه الخاصلليةlength خأاصيًة فريدًة هي الخاصية argumentsيملك الكائن 

ستعطيك عدد المعللاملت الُمعَرفللة في الدالللة، لكنهللا سللتعطيك في الواقللع عللدد الوسللائط الُممللَررة إلى

):مثال حي(الدالة التي ُاستدعيت 

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

var myFunction = function(z, s, d) {

    return arguments.length;

};

 لنََه لم ُيمرََر أَي وسيط إلى الدالة //0الناتج 

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

 سلليعطينا العللدد()Function التابعللة لجميللع النسللخ من الكللائن lengthاسللتخدام الخاصللية 

):مثال حي(الكلي للمعاملت التي تتوقع الدالة استقبالها 

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

var myFunction = function(z, s, d, e, r, m, q) {

    return myFunction.length;

};

console.log(myFunction()); // 7 :الناتج

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

ملحاظة

) بدًءا منdeprecated( مهملًة arguments.lengthأصبحت الخاصية 
JavaScript الصدار  ، ولكن ما زال بالمكان الوصول إلى عدد الوسائط1.4

. لكائن الدالة لذا في المستقبل عليكlengthالُممَرر إلى الدالة عبر الخاصية 

 بعد الحصولcalleeالحصول على عدد الوسائط عبر استعمال الخاصية 
أي  ).arguments.callee.length(على مرجع للدالة التي ُاستدعيت 

إعادة تعريف معاملت الدالة. 11
يمكن إعلللللللادة تعريلللللللف معللللللاملت الداللللللللة داخأللللللل الداللللللللة مباشلللللللرًة أو باسللللللتخدام المصللللللفوفة
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arguments ألِق نظرًة على هذه الشيفرة ) ):مثال حي.

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

var foo = false;

var bar = false;

var myFunction = function(foo, bar) {

    arguments[0] = true;

    bar = true;

    console.log(arguments[0], bar); // الناتج: true true

}

myFunction();

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

) في مصلللفوفةindex( باسلللتعمال ترتيبللله barلحلللظ كيلللف اسلللتطعت إعلللادة تعريلللف المعاملللل 

argumentsأو مباشرًة بإسناد قيمة جديدة إلى المعامل .

أي إلغاء تنفيذ. 12 (إعادة قيمة من الدالة قبل انتهاء تنفيذها 

)الدالة

 مللعreturnيمكن إلغاء تنفيذ الدوال في أّي وقٍت أثناء تنفيللذها باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة 

 إذا لم ُتحللَدد قيمللة المعامللل أو لم يكنadd.أو بللدون قيمللة سللألغي في الشلليفرة التيللة تنفيللذ الدالللة 
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):مثال حي(رقًما 

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

var add = function(x, y) {

    إعادة رسالة خطأ إنأ لم تكن المعاملت رقميًة //

    if (typeof x !== 'number' || typeof y !== 'number')

    {return 'pass in numbers';}

    return x + y;

}

console.log(add(3,3)); // 6 :الناتج

console.log(add('2','2')); // الناتج: 'pass in numbers'

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

الفكللرة الللتي أريللد إيصللالها هي أَنك تسللتطيع إلغللاء تنفيللذ الدالللة باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة

returnفي أّي مرحلة من مراحل تنفيذ الدالة .

دالة بانية، أو عبر تعليمة برمجية، أو عبر تعبير. 13 (تعريف الدالة 

)برمجي

:يمكن تعريللللللف الدالللللللة بثلث طرائللللللق عللللللبر اسللللللتخدام دالللللللة بانيللللللة، أو عللللللبر تعليمللللللة برمجية

)statement أو عبر تعبللير بللرمجي ) (expression سأشللرح الطرائللق جميعهللا في المثللال التي ) مثللال).

):حي
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

/*

 عند استخدام الدالة البانية، سيكونأ آخر وسيط هو جسد الدالة 

الذي يحتوي على التعليمات البرمجية، وسُيعاَمل كل شإيء قبلها 

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;

};

4 4 4 :الناتج //

console.log(addConstructor(2,2), addStatement (2,2), 

addExpression (2,2));

</script></body></html>
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ملحاظة

التعبير البرمجي «يقول البعض أَن هنالك طريقٌة رابعٌة لتعريف الدوال، وتسمى 

(الُمسمى  « named expressionوهذه الطريقة تشبه طريقة تعريف الدالة عبر ،(
مثًل :تعبير برمجي إل أنها تتضمن أيًضا اسًما للدالة  )

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

كدالة عادية، أو كدالة في كائن، أو كدالة. 14 (استدعاء الدالة 

)()apply و ()callبانية، أو عبر 

:يمكن استدعاء الدوال بأربع طرائق أو أنماط

كدالة عادية•

كدالة في كائن•

كدالة بانية•

()call أو ()applyباستخدام •

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

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

استدعاؤها كدالة //

var myFunction = function(){return 'foo'};

console.log(myFunction()); // الناتج: 'foo'
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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 و ()applyاستخدام 

var greet = {

    runGreet: function(){

        console.log(this.name,arguments[0],arguments[1]);

    }

}

var cody = {name:'cody'};

var lisa = {name:'lisa'};

130 



JavaScriptتعلم ()Function:الفصل الرابع الكائن  

 //cody كما لو أنها داخل الكائن runGreetاستدعاء الدالة 

greet.runGreet.call(cody,'foo','bar'); // الناتج: cody

 //lisa كما لو أنها داخل الكائن runGreetاستدعاء الدالة 

greet.runGreet.apply(lisa, ['foo','bar']); // الناتج: lisa

/*

 في كيفية إرسال المعاملت إلى()apply و ()call لحاظ الفرق بين 

الدالة التي ُتستدعى 

*/

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

احللرص على أن تتعللّرف على جميللع النللواع الربعللة من طرائللق السللتدعاء، لَن الشلليفرات الللتي

.قد تتعامل معها في المستقبل يمكن أن تحتوي على أٍي منها

الدوال المجهولة. 15
anonymous (الدالللللة المجهولللللة  function هي الدالللللة الللللتي لم ُيعطى لهللللا ُمعللللِرف ) (identifier.(

):مثال حي(ُتستخَدم الدوال المجهولة في غالبية الحيان لتمرير دالة كمعامل إلى دالٍة أخأرى 

<!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){

    f(); // استدعاء الدالة المجهولة

}

تمرير دالة مجهولة كمعامل //

sayHi(function(){console.log('hi');}); // الناتج: 'hi'

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

الدوال الُمعَرفة في تعبير برمجي التي تستدعي نفسها. 16
مباشرًة

أة من الدالللة البانيللة ة دالللة مللا عللدا تلللك الُمنشللَ أي أّيلل (يمكن للللدوال المعَرفللة في تعبلليٍر بللرمجي 

Function() ئ في()) أن ُتسلللتدعى مباشلللرًة بعلللد تعريفهلللا باسلللتخدام معاملللل القلللواس . سُننشلللِ

. الُمعَرفة في تعبيٍر برمجي ثم سنستدعيها مباشرًة وهذا ما نللدعوه()sayWordالمثال التي الدالة 

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

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

'!Word 2 yo mo' :الناتج //

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

الدوال المجهولة التي تستدعي نفسها مباشرًة. 17
.من الممكن إنشلللاء عبلللارة برمجيلللة ُتمِثل داللللًة مجهوللللًة تسلللتدعي نفسلللها مباشلللرًة وهي تسلللمى

(الدوال المجهولة التي تستدعي نفسها  « »  self-invoking anonymous functionسأريك في المثال .(

):مثال حي( لدوال مجهولة تستدعي نفسها مباشرًة 3التي عِدة أشكال

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

 //أكثر الشإكال استخداًما بين المبرمجين

(function(msg) {

    console.log(msg);

})('Hi');

 //هذا الشكل مختلف قليًل، لكن يؤدي نفس الغرض

(function(msg) {

    console.log(msg)

}('Hi'));

 //أكثر شإكل مختصر

!function sayHi(msg) {console.log(msg);}('Hi');

لمعلوماتك: ل يمكن استدعاء الدالة المجهولة بهذا الشكل //

Immediately-invoked  «راجع صفحة 3 function expressionفي ويكيبيديا لمزيٍد من المعلومات . «
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// function sayHi() {console.log('hi');}();

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

ملحاظة
أو أي شيء يحِول الدالة إلىECMAScriptوفًقا لمعيار  (، القواس حول الدالة 

. مطلوبٌة إذا كانت سُتستدعى الدالة مباشرًةexpression[تعبير  ([

يمكن تشّعب الدوال. 18
.يمكن تشلللّعب اللللدوال وتعريفهلللا داخألللل بعضلللها دون أي حلللدود سلللأغِلف في المثلللال التي الداللللة

goo داخأل الدالة bar داخأل الدالة foo )مثال حي:(

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

var foo = function() {

    var bar = function() {

        var goo = function() {

             //windowإظهار مرجعية إلى الكائن الرئيسي 

            console.log(this);

        }();

    }();

}();

</script></body></html>
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الفكرة التي أريد إيصالها هنا بسيطة، وهي أَنه يمكن تشعب الدوال وتعريفها داخأل بعضللها دون

عمق التشعب .وجود قيود على  « »

ملحاظة
مثًل الكائنthisتذكر أَن قيمة  : في الدوال المتشعبة هو الكائن الرئيسي  )

window في متصفحات الويب في إصدار (   JavaScript 1.5 EMCA-262 v3.

تمرير الدوال إلى الدوال وإعادة الدوال من الدوال. 19
 ُتمِثل قيملللًة، ويمكن أن ُيملللَرر إلى الداللللة أّي نلللوٍع منJavaScriptكملللا ذكرنلللا سلللابًقا أَن الداللللة في 

.المعللاملت، وبالتللالي يمكن تمريللر دالللة إلى دالللة أخأللرى والللدوال الللتي تقبللل دواًل أخأللرى كوسللائط أو

higher-order «ُتعيدها تسمى أحياًنا  functions.«

 والللتي سللوف ُنعيللدها مباشللرًة من الدالللةfooسللُأمِرر في المثللال التي دالللًة مجهولللًة إلى الدالللة 

foo وبهلللذا سُيشلللير المتغلللير .bar إلى الداللللة المجهوللللة لَن الداللللة fooتسلللتقبل الداللللة المجهوللللة 

تمّعن في الشيفرة لفهم ما سبق فهًما كامًل  (وتعيدها مباشرًة  ( ):مثال حي(

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

يمكن أنأ ُتمرََر الدوال أو ُتعاد من الدوال الخرى //

var foo = function(f) {

    return f;

}

var bar = foo(function() {console.log('Hi');});
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bar(); // الناتج: 'Hi'

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

 ومن()foo، فستستدعي الدالة المجهولة الللتي مررناهللا إلى الدالللة barعندما ُتستدعى الدالة 

ح كيللفbar وسُتسللَند إلى المتغللير ()fooثم سُتعاد الدالللة المجهولللة من الدالللة  . وهللذا المثللال يوضللِ

.يمكن تمرير الدوال كغيرها من القيم

استدعاء الدوال قبل تعريفها. 20
.يمكن لدالة ُمعَرفة عبر تعبير برمجي أَن ُتستدعى أثناء التنفيذ قبل تعريفهللا ربمللا تللرى أَن المللر

غريٌب بعض الشيء، لكن يجب أن تعلم ذلك لكي تستفيد منه، أو على القل أن تفهم ما الذي يجللري

 قبلللل()sum و ()sayYo.عنللللدما تواجللله شللليفرًة تفعللللل ذللللك اسلللتدعيُت في المثلللال التي الداللللة 

):مثال حي(تعريفها 

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

المثال الول //

var speak = function() {

 بعد، لكن يمكن استدعاؤها //    ()sayYoلم ُتعرََف الدالة 

 //    yo الناتج: 

    sayYo();
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    function sayYo() {console.log('Yo');}

استدعاء الدالة مباشإرًة // ;(){

المثال الثاني //

 // بعد، لكن يمكن استدعاؤها()sumلم ُتعرََف الدالة 

console.log(sum(2, 2)); // 4 :الناتج

function sum(x, y) {return x + y;}

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

مكللدس التنفيذ ( 4«ُتفَسر تعليمللات إنشللاء الللدوال وُتضللاف إلى  « execution stackقبللل أن ُتنَفذ (

.الشيفرة عليك أن تضع ذلك بعين العتبار عند استخدامك لتعليمات إنشاء الدوال .

ملحاظة
function (الدوال الُمعَرفة في تعبيرات برمجية  expressionsل يمكن (

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

التنفيذ التعاودي. 21 )يمكن للدالة أن تستدعي نفسها  )

. أن تسللتدعي الدالللة نفسللها وفي الحقيقللة أَن هللذه النمللط منJavaScriptمن المسللموح في لغللة 

، الللتي تسللتدعي نفسللهاcountDownForm.أنماط البرمجة الشائعة سُننِشئ في المثللال التي الدالللة 

مكللدس السللتدعاء 4 ا  (ُيسللمى أيضللً « » call stack،وهللو مكللدس ُيخللِزن معلومللات عن الللدوال قيللد التنفيللذ ،(
Call «راجع صفحة ويكيبيديا  stackلمزيٍد من المعلومات . «
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0 إلى 5). بشكل أساسي، ُتنِشئ هذه الدالة حلقة تكرار تعد من countDownForm(عبر اسم الدالة 

):مثال حي(

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

var countDownFrom = function countDownFrom(num) {

    console.log(num);

    num--; // تغيير قيمة المعامل

     // فسيتم إنهاء الدالة مباشإرًةnum < 0إذا كانأ 

    if (num < 0){return false;}

     //arguments.callee(num)كانأ بإمكاننا أيضًا استدعاء 

     // إذا كانت الدالة مجهولًة

    countDownFrom(num);

};

 // على حادة5,4,3,2,1,0استدعاء الدالة، والتي سُتظِهر الرقام 

countDownFrom(5);

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

أي أَن الدالة تعاودية  [ليس من غير الشائع أن تستدعي الدالة نفسها  )recursive.([
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لمحة نظرية عن مفهوم الكائن الرئيسي. 1
. نفسللها ضللمن كللائن فعلى سللبيل المثللال، عنللد إنشللاء شلليفرةJavaScriptيجب أن تحتوى شيفرة 

JavaScript لبيئة متصللفح الللويب، فسللتحتوى JavaScript وُتنَفذ ضللمن كللائن windowبر الكللائن . ُيعتَلل

window كلللللللائٌن رئيسلللللللي ( على أَنه  « » head objectبالكلللللللائن العلللللللام »، أو ُيشلللللللار إليللللللله أحيانًلللللللا  » (

)  the global object جميع نسخ .(JavaScriptتتطلب استخدام كائن رئيسي وحيد .

 خألللللف الكللللواليس لتغليللللف الشلللليفرة الللللتي يكتبهللللاJavaScriptُيهَيئ الكللللائن الرئيسللللي من ِقبللللل 

 الشلليفرة الللتيJavaScript. تضللع JavaScriptالمستخدم ولستضافة الشيفرة الللتي تللأتي ُمضللَمنة في 

.يكتبها المستخدم ضمن الكائن الرئيسي لكي ُتنَفذ لنتحقق من ذلك فيما يتعلق بمتصفح الويب .

 وسللنتحقق من أَن القيم موجللودٌة في الكللائنJavaScriptسُأنِشئ في الشلليفرة التاليللة بعض قيم 

):مثال حي( windowالرئيسي 

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

var myStringVar = 'myString';

var myFunctionVar = function() {};

myString = 'myString';

myFunction = function() {};

console.log('myStringVar' in window); // الناتج: true

console.log('myFunctionVar' in window); // الناتج: true

console.log('myString' in window); // الناتج: true

console.log('myFunction' in window); // الناتج: true
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</script></body></html>

ا أَنه عنللللدما تكتب شلللليفرات   ، فسللللُتكَتب ضللللمن إطللللار الكللللائنJavaScriptيجب أن تنتبلللله دومًلللل

الكللائن الرئيسللي هللو »الرئيسللي سللأفترض في بقيللة محتللوى هللذا الفصللل أَنك تعللرف أَن مصللطلح  » .

الكائن العام ».مرادف لمصطلح  »

.JavaScript) متوافر في بيئة scope(مجال الكائن الرئيسي هو أكبر مجال ملحاظة

الدوال العامة الموجودة ضمن الكائن الرئيسي. 2
. محّملللًة ببعض الللدوال المعَرفللة مسللبًقا الللدوال الساسللية التيللة ُتعتللبر دواًلJavaScriptتللأتي 

مثًل، يمكننلللللللللا اسلللللللللتخدام الداللللللللللة التيلللللللللة في متصلللللللللفح اللللللللللويب :تابعلللللللللًة للكلللللللللائن الرئيسلللللللللي  )

window.parseInt('500')تابعللة للكللائن الرئيسللي ) يمكنللك أن تعتللبر هللذه الللدوال أَنهللا دوال  ) (

.JavaScriptجاهزٌة مباشرًة للستخدام وتوفرها لغة 

•decodeURI()

•decodeURIComponent()

•encodeURI()

•encodeURIComponent()

•eval()

•isFinite()

•isNaN()
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•parseFloat()

•parseInt()

الكائن الرئيسي والخاصيات والمتغيرات العامة. 3
ل تخلللللط بين مفهللللوم الكللللائن الرئيسللللي مللللع مفهللللوم الخاصلللليات العامللللة أو المتغلللليرات العامللللة

global (الموجللودة في المجللال العللام  scopeالكللائن الرئيسللي هللو الكللائن الللذي يحتللوي على جميللع .(

المتغلليرات العامللة فُيسللتخَدم للشللارة إلى القيم الخاصلليات العامللة أو  »الكائنللات أمللا مصللطلح  » « » .

.الموجودة مباشللرًة ضللمن الكللائن الرئيسللي والللتي ل تكللون تابعللًة لمجللال أحللد الكائنللات الخأللرى ُتعَتبَللر

من ناحيللة المجللالت )تلللك القيم عامللًة لن جميللع الشلليفرات بغض النظللر عن مكللان تنفيللذ الشلليفرة  )

عبر  scope (تملك وصوًل  chainلتلك الخاصيات والمتغيرات العامة . (

 في المجلللال العلللام، ثم سأصلللل إلى تللللك الخاصلللية منfooسأضلللع في المثلللال التي الخاصلللية 

):مثال حي(مجاٍل آخأر 

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

 //)window هو متغير عام وهو خاصية للكائن الرئيسي (fooإنأ 

var foo = 'bar';

تذكََر أنأََ الدوال ُتنشِئ مجاًل جديًدا //

var myApp = function() {

    var run = function() {

         التي ُعِثر //foo، وهو قيمة المتغير barالناتج هو 

         عليها في الكائن الرئيسي //
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         console.log(foo);

    }();

}

myApp();

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

 منconsole.log خأللللارج المجللللال العللللام، فلن تتمكن الدالللللة fooأمللللا إذا وضللللعُت الخاصللللية 

: وهذا ما هو موَضح في المثال التيundefined وسُتعيد fooالعثور على قيمة  .

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

 //()myFunction هو متغير موجوٌد في مجال الدالة fooإنأ 

var myFunction = function() {var foo = 'bar'};

تذكََر أنأََ الدوال ُتنشِئ مجاًل جديًدا //

var myApp = function() {

    var run = function() {

         console.log(foo);

    }();

}

myApp();

</script></body></html>
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مثًل  :وهللذا هللو السللبب وراء إمكانيللة اسللتدعاء الللدوال العامللة  )window.alert()في بيئللة (

ا لّي .المتصللفح من أي مجللال مللا عليللك أن تفهملله هللو أَن كللل شلليء في المجللال العللام سلليكون متاحًلل

بالعامة ».مجال، وهذا هو سبب تسمية تلك الخاصيات والمتغيرات  »

ملحاظة
 في المجال العامvar وعدم استخدام varهنالك فرٌق ضئيٌل بين استخدام 

متغيرات عامة ألِق نظرًة على هذا خأاصيات عامة أو  »).سينتج عندما  » « » )

. للمزيد من التفاصيلStackOverflowالسؤال في 

الشارة إلى الكائن الرئيسي. 4
.هنالك عادًة طريقتان للشارة إلى الكائن الرئيسللي أول طريقللة هي الشللارة ببسللاطة إلى السللم

مثًل  :المعطى للكائن الرئيسي  )windowفي متصفح الويب الطريقة الثانيللة هي اسللتخدام الكلمللة .(

( في المجال العام سأستعمل كل الطريقتين في المثال التي thisالمحجوزة  ):مثال حي.

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

var foo = 'bar';

windowRef1 = window;

windowRef2 = this;

 //window) إلى الكائن referenceإظهار إشإارة (

console.log(windowRef1, windowRef2);
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'bar', 'bar' :الناتج //

console.log(windowRef1.foo, windowRef2.foo); 

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

خأِزنا في المثال السابق إشارًة إلى الكائن الرئيسللي في متغلليرين ثم اسللتخدمناهما للوصللول إلى

.fooالمتغير العام 

ُيستخَدم الكائن الرئيسي ضمنًيا ول ُيشار إليه عادًة بوضوح. 5
.ل ُيشار عادًة إلى الكائن الرئيسي بوضوح لَنه سيشار إليه ضمنًيا على سللبيل المثللال، التعبلليران

ل ()alert و ()window.alertالبرمجيان  JavaScript متماثلن في بيئة المتصللفح؛ حيث ُتكمِلل

أي الكائن الرئيسللي هللو آخأللر كللائن يتم التحقللق من وجللودwindow.الفراغات بمفردها ولَن الكائن   ( )

سلسلللللة المجللللال  أو القيم فيللله في  (الخاصلللليات  « » ( ) scope chainفسُيشلللار إلى الكللللائن الرئيسللللي ،(

):حيمثال ( الموجودة في المجال العام ()alert.ضمنًيا دوًما سنستعمل في المثال التي الدالة 

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

) //window.foo ُمشار إليه ضمنًيا هنا (windowالكائن 

var foo = {

    fooMethod: function() {

        ) //window.alert ُمشار إليه ضمنًيا هنا (windowالكائن 

        alert('foo' + 'bar');

 window// ُمشار إليه بوضوح هنا وله نفس التأثير         
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        window.alert('foo' + 'bar'); 

    }

}

 ُمشار إليه ضمنًيا هنا //windowالكائن 

window.foo.fooMethod()// 

foo.fooMethod();

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

من المهم أن تفهم أَن الكائن الرئيسي مشاٌر إليه ضمنًيا دائًما، حتى لو لم ُتصِرح بذلك، وهللذا لَن

scope (الكائن الرئيسي هو آخأر كائن في سلسلة المجال  chain.(

ملحاظة

أي   بدًل من()window.alert(تحديدك للكائن الرئيسي بوضوح 
alert()مدى سرعة تنفيذ الشيفرة قليًل فمن . سيؤدي إلى تقليل الداء  ( ) (

scope (السرع أن تعتمد على سلسلة المجال  chainبمفردها بدًل من الشارة (
بوضوح إلى الكائن الرئيسي حتى ولو كنَت تعرف أَن ما تريده موجوٌد في

.المجال العام
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 وكيف ُتشير إلى الكائناتthisلمحة نظرية عن استخدام . 1
وراء الكللواليس اسللمها  أ كلمللٌة محجللوزٌة  أ دالللٌة مللا، فسُتنشللَ )عنللدما ُتنشللَ )thisالللتي ُتشللير إلى ،

 متللاٌح في مجللال الدالللة، إل أَنه ُيشللير إلىthis.الكائن الذي تعمل عليه الدالة بعبارٍة أخأللرى، المتغللير 

.الكائن الذي تكون تلك الدالة إحدى خأاصياته

):مثال حي( مرًة أخأرى الفصل الول من codyلننظر إلى الكائن 

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

var cody = {

     living : true,

     age : 23,

     gender : 'male',

     getGender : function() {return cody.gender;}

};

console.log(cody.getGender()); // الناتج: 'male'

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

 علللبر طريقلللة النقلللطgetGender داخألللل الداللللة genderلحلللظ كيفيلللة وصلللولنا إلى الخاصلللية 

:مثًل  )cody.gender باسلللتخدام الكلللائن (cody نفسللله يمكن كتابلللة ملللا سلللبق باسلللتخدام .this

):مثال حي( cody ُتشير إلى الكائن this، لَن في الواقع codyللشارة إلى الكائن 
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

var cody = {

     living : true,

     age : 23,

     gender : 'male',

     getGender : function() {return this.gender;}

};

console.log(cody.getGender()); // الناتج: 'male'

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

cody ُتشللير ببسللاطة إلى الكللائن this.gender التي استعملناها في thisالكلمة المحجوزة 

.الذي تعمله عليه الدالة

اthisربمللا يللرى البعض أَن شللرح  . مربللك ويثللير الحلليرة، لكن ل تقلللق من ذلللك تللذَكر أَنه عمومًلل

 داخأل الدوال للشارة إلى الكائن الذي يحتوي على الدالة، بدًل منthisُتستخَدم الكلمة المحجوزة 

الستثناءات تتضمن استخدام الكلمة المحجوزة  ).()apply أو ()call أو new(الدالة نفسها 

ملحاظات

 تبدو وتسلك سلوك بقّية المتغيرات، إل أَنك لthis- الكلمة المحجوزة 
.تستطيع تعديلها

this والمعاملت التي ُترَسل إلى الدالة، arguments- على النقيض من 

.كلمة محجوزة وليست خأاصية
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؟thisكيف ُتحَدد قيمة . 2
 الُممللَررة إلى جميللع الللدوال تعتمللد على السللياق الللذي تسللتدعى فيلله الدالللة في وقتthisقيمة 

.التنفيذ انتبه جيًدا هنا، لَن هنالك بعض الحالت الشاذة التي عليك تذّكرها .

، والللتي ُتشللير إلى الدالللةsayFoo في الشلليفرة التيللة خأاصلليًة باسللم myObjectُأعطي الكللائن 

sayFoo فعنلللدما ُتسلللتدعى الداللللة .sayFoo من المجلللال العلللام ) global scopeفسُتشلللير الكلملللة ،(

،myObject، أملللللا عنلللللدما ُتسلللللتدعى كداللللللة تابعلللللة للكلللللائن window إلى الكلللللائن thisالمحجلللللوزة 

.myObject إلى thisفستشير 

بللدًل منmyObject في الكللائن fooولوجود خأاصية باسللم  (، فسُتسللتعَمل قيمللة تلللك الخاصللية 

( في المجال العام fooقيمة  ):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']);

};

 //sayFoo خاصية باسم myObjectإعطاء الكائن 

 //sayFoo وجعلها تشير إلى دالة 
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myObject.sayFoo = sayFoo;

myObject.sayFoo(); // الناتج: 'I am myObject.foo'

sayFoo(); // الناتج: 'foo'

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

. تعتمللللللللللللد على سللللللللللللياق اسللللللللللللتدعاء الدالللللللللللللة صللللللللللللحيٌح أَنthisمن الواضللللللللللللح أَن قيمللللللللللللة 

myObject.sayFoo و sayFooأي سللللياق ) ُيشلللليران إلى نفس الدالللللة؛ لكن اعتمللللاًدا على مكللللان  )

. مختلفةthis، فستكون قيمة ()sayFooاستدعاء الدالة 

أي  )window(هلللذه نفس الشللليفرة السلللابقة لكن ملللع التصلللريح عن اسلللتخدام الكلللائن الرئيسلللي 

):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;

151 

http://jsfiddle.net/javascriptenlightenment/VeKWq/


JavaScriptتعلم this:الفصل السادس الكلمة المحجوزة  

window.myObject.sayFoo();

window.sayFoo();

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

عليك أن تعي أثناء استخدامك للدوال أو امتلكك لكثر من مرجعيللة إلى دالللة معّينللة، أَن قيمللة

thisستتغّير اعتماًدا على سياق استدعائك للدالة .

ملحاظة
 تتبع لمكان تعريف الدالة وليسarguments و thisجميع القيم ما عدا 

وهذا ُيسمى lexical (مكان استدعائها  scope.(

 ُتشير إلى الكائن الرئيسي في الدوالthisالكلمة المحجوزة . 3
المتشعبة

 عنللدما ُتسللتعَمل داخأللل دالللة موجللودةthisربمللا تتسللاءل مللا الللذي سلليحدث للكلمللة المحجللوزة 

ECMA .ضلللمن داللللة أخألللرى الخأبلللار السللليئة في  v3 هي أَن thisَتضلللّل طريقهلللا وُتشلللير إلى الكلللائن 

الكائن  . في المتصفحات بدًل من الكائن الذي ُعِرَفت الدالة داخألهwindow(الرئيسي  (

 طريقهللاfunc3 و func2 الموجللودة داخأللل thisففي المثال التي، سَتِضّل الكلمة المحجوزة 

):مثال حي( وإنما سُتشير إلى الكائن الرئيسي myObjectولن ُتشير إلى الكائن 

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
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var myObject = {

    func1: function() {

        console.log(this); // الناتج: myObject

        var func2 = function() {

             //windowالناتج هو الكائن 

             إليه من النأ فصاعًدا //thisوستشير 

            console.log(this);

            var func3 = function() {

                //windowالناتج هو الكائن 

                لنََه هو الكائن الرئيسي //

                console.log(this);

            }();

        }();

    }

}

myObject.func1();

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

ECMAScript الخأبلللار الجيلللدة هي أَن هلللذه المشلللكلة قلللد ُحَلت في  . لكن عليلللك أن تنتبللله لهلللذه5

.الشكالية، خأصوًصا عندما تبدأ بتمرير الدوال إلى بعضها كقيم

انظلللللر إلى الشللللليفرة التيلللللة وانظلللللر ملللللاذا سللللليحدث عنلللللدما ُتملللللِرر داللللللًة مجهوللللللًة إلى الداللللللة

foo.func1 فعنللدما ُتسللتدعى الدالللة المجهولللة داخأللل الدالللة .foo.func1أي دالللة داخأللل دالللة  ( )
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):مثال حي( داخأل الدالة المجهولة إلى الكائن الرئيسي thisفستشير 

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

var foo = {

    func1:function(bar) {

         //foo، وليس windowالناتج هو الكائن 

        bar();

         //foo هنا إلى الكائن thisستشير 

        console.log(this);

    }

}

foo.func1(function(){console.log(this)});

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

ا أَن قيمللللة  ا إلى الكللللائن الرئيسللللي إن كللللانت الدالللللةthisعليللللك أن تتللللذكر دومًلللل  سُتشللللير دومًلللل

وأكِرر أَن الشكالية السللابقة (الموجودة فيها مغلفًة في دالٍة أخأرى أو مستدعاًة في سياق دالٍة أخأرى 

ECMAScript قد ُحَلت في  v5.(

اللتفاف على مشكلة الدوال المتشعبة عبر سلسلة المجال. 4
ا، ويمكنللك ببسللاطة توظيللف سلسلللة المجللال thisحسللًنا، قيمللة  scope ( لن تضلليع تمامًلل chain(

ح الشلليفرة التيللة طريقللة فعللل ذلللك عللبر اسللتخدامthisلبقللاء إشللارة إلى  . في الدالللة الب ستوضللِ
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):مثال حي( thatمتغير باسم 

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

var myObject = {

    myProperty: 'I can see the light',

    myMethod : function(){

        ) //myObject (أي thisتخزين إشإارة إلى 

         //myMethodفي مجال الدالة 

        var that = this;

        دالة متشعبة //

        var helperFunction = function() {

 //            I can see the lightالناتج هو 

             //that = this لنأََ 

            console.log(that.myProperty); 

»! //            that، إنأ لم نستخدم «windowالناتج هو كائن 

            console.log(this);

        }();

    }

}

myObject.myMethod(); // استدعاء الدالة

</script></body></html>
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()apply أو ()call باستخدام thisالتحكم في قيمة . 5

باسللتثناء عنللد اسللتخدام الكلمللة المحجللوزةthisُتحَدد قيمة  ( عادًة من سللياق اسللتدعاء الدالللة 

new لكن يمكنلللك التحكم بقيملللة ،  أو()apply باسلللتخدام this)، وسلللنأتي على ذللللك بعلللد دقلللائق

call() لتحديلللد ملللا هلللو الكلللائن اللللذي ُتشلللير الكلملللة المحجلللوزة thisإليللله عنلللد اسلللتدعاء الداللللة .

اسللتدِع الدالللة  «استخدام هذه الطرائق يماثل قولنللا  :X لكن أخأللبر الدالللة أن تسللتعمل الكللائن Zكقيمللة 

 فيهللاJavaScript». وبفعلنا لذلك سنتجاوز الطريقة الفتراضللية الللتي ُتحللِدد thisللكلمة المحجوزة 

.thisقيمة الكلمة المحجوزة 

ئ في المثلللال التي كائنًلللا وداللللًة، ثم سنسلللتدعي الداللللة علللبر   لكي نجعلللل قيملللة()callسُننشلللِ

this داخألللل الداللللة مشللليرًة إلى الكلللائن myObjectثم سلللتمل التعليملللات البرمجيلللة داخألللل الداللللة .

myFunction الكلللائن myObjectبخاصلللياٍت معّينلللة بلللدًل من إسلللناد تللللك الخاصللليات إلى الكلللائن 

داخأللل الدالللة this.الرئيسي وبهذا نكون قد عَدلنا الكللائن الللذي ُتشللير إليلله   )myFunction ) مثللال)

):حي

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

var myObject = {};

var myFunction = function(param1, param2) {

     //()call إذا ُاستدعيت الدالة عبر myObject إلى thisتشير 

    this.foo = param1;

    this.bar = param2;

Object {foo = 'foo', bar = 'bar'} :الناتج //    
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    console.log(this); 

};

 //myObject إلى thisاستدعاء الدالة، وضبط قيمة 

myFunction.call(myObject, 'foo', 'bar');

Object {foo = 'foo', bar = 'bar'} :الناتج //

console.log(myObject);

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

ا الفللرق بينهمللا هللو()apply لكن يمكن اسللتخدام ،()callاستعملنا في المثال السللابق  . أيضللً

.في كيفيللللة تمريللللر المعللللاملت إلى الدالللللة إذ سللللُتمَرر المعللللاملت مفصللللولًة بفاصلللللة عنللللد اسللللتخدام

call() ؛ أمللا عنللد اسللتخدامapply()فسللُتمَرر المعللاملت داخأللل مصللفوفة المثللال التي بنفس ،.

):مثال حي( ()applyفكرة المثال السابق، إل أَنه يستعمل 

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

var myObject = {};

var myFunction = function(param1, param2) {

    //()apply إذا ُاستدعيت الدالة عبر myObject إلى thisتشير 

    this.foo = param1;

    this.bar = param2;

Object {foo = 'foo', bar = 'bar'} :الناتج //    
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    console.log(this);

};

 //myObject إلى thisاستدعاء الدالة، وضبط قيمة 

myFunction.apply(myObject, ['foo', 'bar']);

Object {foo = 'foo', bar = 'bar'} :الناتج //

console.log(myObject);

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

الفكرة التي عليك أن تفهمها هنللا هي أَنك تسللتطيع أن تتجللاوز الطريقللة الفتراضللية الللتي ُتحللِدد

function ( في مجال الدالة this قيمة JavaScriptفيها  scope.(

 داخل دالة بانية ُمعَرفة من ِقبلthisاستخدام الكلمة المحجوزة . 6
المستخدم

داخألللل الداللللة البانيلللةthis، فقيملللة newعنلللدما ُتسلللتدعى داللللة باسلللتخدام الكلملللة المحجلللوزة   –

أ بعبللارٍة أخأللرى في الدالللة البانيللة يمكننللا أن نتعامللل مللع :نفسها ُتشير إلى نسللخة الكللائن الللتي سُتنشللَ . –

. قبل إنشائه وفي تلك الحالة سللتتغير القيمللة الفتراضللية للكلمللة المحجللوزةthisالكائن باستخدام 

this بطريقة ل تختلف عن تغيير القيمة باستخدام call() أو apply().

ئ في المثللال التي الدالللة البانيللة   للشللارة إلى كللائن يتمthis الللتي تسللتخدم Personسُننشللِ

أ نسللخٌة من الدالللة البانيللة   إلى الكللائن الجديللدthis.name، فستشللير Person.إنشاؤه فعندما ُتنشللَ

) الُممللَرر إلى الدالللةname( بقيمللٍة مللأخأوذٍة من الوسلليط nameالذي ُأنِشئ وتضع فيها خأاصلليًة اسللمها 
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):مثال حي(البانية 

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

var Person = function(name) {

thisستشير إلى الكائن الجديد الذي سُينشَأ //     

    this.name = name || 'john doe';

}

 //Personإنشاء كائن جديد اعتماًدا على الدالة البانية 

var cody = new Person('Cody Lindley');

console.log(cody.name); // الناتج: 'Cody Lindley'

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

أ عنلللدما تسلللتدعى الداللللة البانيلللةthisأكلللِرر ملللرًة أخألللرى أَن  الكلللائن اللللذي سُينشلللَ » ُتشلللير إلى  »

 قيمتهاthis، فستأخأذ new. أما لو لم نستخدم الكلمة المحجوزة newباستخدام الكلمة المحجوزة 

.، وهو الكائن الرئيسللي في هللذه الحالللة لننظللر إلى مثللالPersonمن السياق الذي ُعِرَفت فيها الدالة 

):مثال حي(

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

var Person = function(name) {

    this.name = name || 'john doe'; 
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}

 //newلحاظ أننا لم نستعمل الكلمة المحجوزة 

var cody = Person('Cody Lindley');

 //) وستسبب خطًأundefinedهذه القيمة غير معرفة (

 //window.nameالقيمة الفعلية موجودة في 

// console.log(cody.name);

console.log(window.name); // الناتج: 'Cody Lindley'

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

 سُتشيرprototype داخل دالة في الكائن thisالكلمة المحجوزة . 7
إلى الكائن الُمنشأ من الدالة البانية

 للدالللة البانيللة، فسُتشلليرprototype في الللدوال الُمضللافة إلى الخاصللية thisعندما نستعمل 

ئ من الداللللة البانيلللة فلنقلللل أَن للللدينا داللللة بانيلللة مخصصلللة باسلللم .إلى النسلللخة من الكلللائن اللللذي ُأنشلللِ

Person()وتتطلب اسللم الشللخص الكامللل كوسلليط وفي حللال أردنللا الوصللول إلى السللم الكامللل ،.

، لللذاPerson.prototype إلى الخاصية whatIsMyFullNameلذاك الشخص، فسنضيف الدالة 

 فيthis. هذه الدالة وعند استخدامنا للكلمة المحجللوزة Personسترث جميع الكائنات من النوع 

وبالتالي خأاصياتها ).الدالة، فيمكن للدالة أن تصل إلى نسخة الكائن الُمنشأة  )

) واللللللذان سلللليرثا الدالللللةlisa و Person )codyسأشللللرح عمليللللة إنشللللاء كللللائنين من النللللوع 
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whatIsMyFullName اللللتي تحتلللوي على الكلملللة المحجلللوزة thisللوصلللول إلى نسلللخة الكلللائن 

):مثال حي(

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

var Person = function(x){

    if(x){this.fullName = x};

};

Person.prototype.whatIsMyFullName = function(){

this    // سُتشير إلى نسخة الكائن الُمنشأة 

     //()Person من الدالة البانية 

    return this.fullName;

}

var cody = new Person('cody lindley');

var lisa = new Person('lisa lindley');

 //whatIsMyFullNameاستدعاء الدالة الموروثة 

 // للشإارة إلى نسخة الكائنthisالتي تستخدم 

console.log(cody.whatIsMyFullName(),lisa.whatIsMyFullName());

/*

 فَعالًة، لذا إنأ لم يملك أحاد الكائنات prototypeما تزال سلسلة 

. prototype، فسيتم البحث عنها في سلسلة fullNameالخاصية 

. انظر prototype إلى الكائن fullNameسُنضيف أدناه الخاصية 
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الملحاظة في السفل.

*/

Object.prototype.fullName = 'John Doe';

 //لم ُيمرََر أي وسيط

 // إلى أَية نسخةfullName لذا لن ُتضاف الخاصية 

var john = new Person();

console.log(john.whatIsMyFullName()); // الناتج: 'John Doe'

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

 للشللارة إلىthisالفكللرة الللتي عليللك اسللتيعابها هاهنللا هي أَننللا اسللتخدمنا الكلمللة المحجللوزة 

. وإن لم يملللك الكللائنprototypeنسللخ الكائنللات عنللدما وضللعناها داخأللل دالللة موجللودة في الكللائن 

.prototypeخأاصيًة ما، فسيتم البحث عنها في سلسلة 

ملحاظة

 خأاصيًة ُمعّينة، فسُتطَبق قواعدthisإذا لم يحتوي الكائن الُمشار إليه عبر 
. نفسها لذا في مثالنا إن لم تكن الخاصيةprototypeالبحث في سلسلة 

fullNameموجودًة في نسخة الكائن فسيتم البحث عنها في 
Person.prototype.fullNameثم 
Object.prototype.fullName.
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JavaScriptلمحة نظرية عن المجالت في . 1

: هو السياق الذي ُتنَفذ فيلله الشلليفرة، وهنالللك ثلثللة أنللواع من المجللالتJavaScriptالمجال في 

global (المجللللال العللللام  scope والمجللللال المحلي ) ( local scopeوُيشللللار إليلللله أحيانًللللا بمجللللال الدالة ،

] function scope ومجال ([eval.

 داخأللللَل دالللللٍة موجللللودٌة ضللللمن المجللللال المحلي، وهيvarتكللللون الشلللليفرة الُمعَرفللللة باسللللتخدام 

»مرئية إلى بقية التعبيرات البرمجية في تلك الدالة فقط، بما في ذلك الشلليفرات الموجللودة ضللمن »

ة دوال متشلللعبة داخألهلللا أملللا المتغللليرات الُمعَرفلللة في المجلللال العلللام فيمكن الوصللول إليهلللا من أي .أّيللل

scope (مكان لنها في أعلى نقطة في سلسلة المجال  chain.(

 للللللللهfooتفّحص الشللللللليفرة التيلللللللة بتمّعن وتأكلللللللد من أن تفهم أَن كلللللللل تصلللللللريح عن المتغلللللللير 

):مثال حي(خأصوصيته لَن مجاله يختلف عن البقية 

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

var foo = 0; // المجال العام

console.log(foo); //  0الناتج

var myFunction = function() {

    var foo = 1; // المجال المحلي

    console.log(foo); //  1الناتج
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    var myNestedFunction = function() {

        var foo = 2; // المجال المحلي

        console.log(foo); //  2الناتج

    }();

}();

 //()evalمجال الدالة 

eval('var foo = 3; console.log(foo);');

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

 يحتللوي على قيمللة مختلفللة لَن كللل واحللد منهمfooمن الضروري أن تفهم أَن كللل متغللير باسللم 

.ُمعَرٌف في مجاٍل مختلٍف منفصٍل

ملحاظات

، بينما هنالكeval- يمكن إنشاء عدد ل حصر له من المجالت للدوال ولدالة 
.JavaScriptمجال عام وحيد ُمستخدٌم من بيئة 

محطة في سلسلة المجال . المجال العام هو آخأر  « » -

( ُتنِشئ الدوال الموجودة ضمن الدوال مجالُت تنفيٍذ ُمكَدسة  -stacked

 execution scopesوُيشار عادًة إلى المكادس المرتبطة مع بعضها على أَنها ،(
scope (سلسلة المجال  chain.(

JavaScriptل توجد مجالت كتلية في . 2

مثللل  مثللل if(ل توجد مجالٌت كتليللٌة لَن التعللابير المنطقيللة  ( وحلقللات التكللرار  (forئ ) ل ُتنشللِ
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ا  block (مجللاًل كتليًلل scopeا بهللا، لللذا يمكن أن ُتعللاد الكتابللة فللوق المتغلليرات أمعن النظللر في . خأاصللً (

مثللال( أثنللاء تنفيللذ الشلليفرة fooالشيفرة التيللة وتأَكد أَنك تفهم لمللاذا سللُيعاد تعريللف قيمللة المتغللير 

):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

        console.log(foo); // 3,4,5 :الناتج

    }

}

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

ا، وإنملللا هناللللكJavaScript أثنلللاء تنفيلللذ الشللليفرة لَن fooإًذا تتغلللير قيملللة   ل تمللللك مجلللاًل كتليًللل

، ومجاٌل تابٌع لدالة  تابٌع للدالة )مجاٌل عاٌم ومجاٌل محلي  )eval.

 داخل الدوال للتصريح عن المتغيرات ولتفاديvarاستخدام . 3
التصادم بين المجالت

حللتى تلللك الموجللودة في دالللة أو سلسلللة منvar أّية متغلليرات ل يسللبقها JavaScriptسُتعِرف   )

166 

http://jsfiddle.net/javascriptenlightenment/Wn9p6/
http://jsfiddle.net/javascriptenlightenment/Wn9p6/


JavaScriptتعلم JavaScript:الفصل السابع المجالت في  

.الدوال على أنها في المجال العام بدًل من المجال المحلي ألِق نظرة إلى الشيفرة التية ولحظ أَنه (

 فإن القيمة سللُتعَرف في المجللال العللام وليس المجللالbar للتصريح عن المتغير varدون استخدام 

مكان تعريفها الفتراضي  (المحلي  ( ):مثال حي(

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

var foo = function() {

    var boo = function() {

         //var لم نستعمل 

         //window.bar سيوضع في المجال العام في bar لذا 

        bar = 2;

    }();

}();

 // موجوٌد في المجال العامbar، لنأ المتغير 2الناتج 

console.log(bar);

 //وذلك على النقيض من …

var foo = function() {

    var boo = function() {

        var doo = 2;

    }();

}();
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 //، وسيحدث خطأboo في مجال الدالة doo، لنأََ undefinedالناتج 

// console.log(doo);

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

ا عنلللد تعريلللف المتغللليرات داخألللل اللللدوال، وهلللذاvarالفكلللرة هنلللا هي أَنه عليلللك اسلللتخدام   دائمًللل

.سيجِنُبك التعامل مع مشاكل ُمحّيرة وُمرِبكة تتبع للمجالت هنالك استثناٌء لهذه القاعللدة هللو عنللدما

.تريد أن ُتنِشئ أو ُتعِدل الخاصيات في المجال العام من داخأل دالة عمًدا

سلسلة المجال. 4
 عن قيملللٍة مرتبطلللٍةJavaScriptهناللللك سلسللللٌة من عمليلللات البحث اللللتي تحلللدث عنلللدما تبحث 

(بمتغلللير هلللذه السلسللللة مبنيلللة على هيكليلللة المجلللال  .  hierarchy of scope،ففي الشللليفرة التيلللة .(

):مثال حي( func2 من داخأل مجال الدالة sayHiTextسأعرض قيمة 

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

var sayHiText = 'howdy';

var func1 = function() {

    var func2 = function() {

         //func2نحن في مجال 

         // في المجال العامsayHiText لكن سيتم العثور على 

        console.log(sayHiText);

    }();
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}();

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

؟func2 إن لم تكن موجللللودًة في مجللللال الدالللللة sayHiTextكيللللف يمكن العثللللور على قيمللللة 

، ولن تعللللثر عليللللهsayHiText عن المتغللللير المسللللمى func2 أوًل في الدالللللة JavaScriptسللللتبحث 

الب  (هنالللللك، ومن ثم سللللتبحث في الدالللللة  « » parent function المسللللماة (func1ولن تعللللثر على ،

ا، للللذا سلللتكمل func1 في مجلللال الداللللة sayHiTextالمتغلللير   بحثهلللا لتصلللل إلىJavaScript أيضلللً

؛sayHiText، وعنللدها ستحصللل على قيمللة المتغللير sayHiTextالمجللال العللام حيث سللتعثر على 

 منundefined معرًفللا في المجللال العللام فسلليتم إعللادة القيمللة sayHiTextوإن لم يكن المتغللير 

.JavaScriptِقبل 

من المهم جًدا أن تستوعب هذا المفهوم؛ لننظر إلى شيفرٍة أخأرى الللتي سللنعرض فيهللا ثلث قيم

):مثال حي(من ثلثة مجالت مختلفة 

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

var x = 10;

var foo = function() {

    var y = 20;

    var bar = function() {

        var z = 30;

         // سُيعَثرx و y محلي، والمتغيرانأ zالمتغير 

         //عليهما في سلسلة المجال
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        console.log(z + y + x);

    }();

};

foo(); // 60 :الناتج

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

 وهي في نفس مجلللللال اسلللللتدعاء الداللللللةbar هي قيملللللٌة محليلللللة في الداللللللة zقيملللللة المتغلللللير 

console.log أمللا القيمللة ،y فهي في مجللال الدالللة foo الب للدالللة »، الللتي هي الدالللة  »bar()،

bar. موجودة في المجللال العللام وجميللع تلللك المتغلليرات متاحللٌة للوصللول من داخأللل الدالللة xوقيمة 

 سللليتم البحثbar.علللبر سلسللللة المجلللال من الضلللروري أن تفهم أَن المتغللليرات الملللذكورة في الداللللة 

.عنها عبر سلسلة المجال للحصول على قيمها

ملحاظة
scope (إن فكرَت في المر ملًيا، فستجد أَن سلسلة المجال  chainل تختلف (

prototype ) prototypeكثيًرا عن سلسلة  chainوكلهما عبارٌة عن طريقٍة .(
.للبحث عن قيمٍة في أماكن ُمحَددة تنظيمًيا وهيكلًيا

سُتعيد سلسلة المجال أول قيمة ُيعَثر عليها. 5
 موجلللوٌد في نفس المجلللال اللللذي سلللُتنَفذ فيللله الداللللةxهناللللك متغلللير في الشللليفرة التيلللة اسلللمه 

console.log المحليلللللة للمتغلللللير »، وسُتسلللللتعَمل القيملللللة  »xوالبعض يعتلللللبر أَن القيملللللة المحلي ،

أي  ا على المتغلليرات الللتي لهللا نفس السللم  ) في سلسلللة المجللالx(سللتخفي أو تغطي أو تضللع قناًعلل
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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;

        /*

 هو أول متغير سُيعَثر عليه في السلسلة، لذا xالمتغير المحلي 

سُيغطي على غيره من المتغيرات التي تحمل نفس السم لكن في مجاٍل

آخر        

        */

        console.log(x);

    }();

}

foo(); // الناتج: true

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

تذكر أَن البحث عن قيمٍة للمتغير في سلسلة المجال سيتوقف عنللد أقللرب نقطللة ُيعثَللر فيهللا على

.قيمة للمتغير، حتى لو وِجَد متغيٌر بنفس السم في محطاٍت أبعد في السلسلة
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سُيحَدد المجال أثناء تعريف الدالة وليس عند استدعائها. 6
ة ُتحللَدد عللبر الللدوال، ويمكن في الللوقت نفسلله تمريللر الللدوال إلى لّما كانت هنالللك مجللالٌت محليّلل

، فربمللا يظن بعضللنا أَن فللك تشللفير سلسلللة المجللال في هللذهJavaScriptبعضللها كغيرهللا من القيم في 

.الحالللة هللو أمللٌر معقللٌد جللًدا، لكنلله سللهٌل جللًدا في الواقللع ُتحللَدد سلسلللة المجللال بنللاًء على مكللان الدالللة

«أثناء تعريفها، وليس عند استدعائها ويسمى هذا أيًضا  . lexical scopingفِكر ملًيا بهذا المر، لَن .«

.JavaScriptأغلبية الشخاص يتعثرون به كثيًرا في شيفرات 

تعلللابير مغلقة أ سلسللللة المجلللال قبلللل اسلللتدعاء الداللللة؛ وبسلللبب ذللللك فيمكننلللا إنشلللاء  »سُتنشلللَ »

)closures،فعلى سلللبيل المثلللال، يمكننلللا إنشلللاء داللللة ُتعيلللد داللللة ُمتشلللعبة فيهلللا إلى المجلللال العلللام .(

عبر سلسلة المجال إلى مجال الدالة الب .وبالتالي ستتمكن الدالة المتشعبة من الوصول  – –

 اللللللتي ُتعيلللللد داللللللًة مجهوللللللًة، ومن ثمparentFunctionسلللللُنعِرف في المثلللللال التي الداللللللة 

.سنسللللتدعي الدالللللة الُمعلللللادة في المجلللللال العلللللام ولَن الدالللللة المجهوللللللة ُمعَرفلللللة وموجللللودة داخأللللل

parentFunction فما زالت تملك وصوًل إلى مجال ،parentFunctionعند استدعائها، وهللذا 

بالتعابير البرمجية المغلقة  (ما نسميه  « »closures ) ):مثال حي)

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

var parentFunction = function() {

    var foo = 'foo';

     //إعادة دالة مجهولة

    return function() {

        console.log(foo); // الناتج: 'foo'
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    }

}

 // ُيشير إلى الدالةnastedFunctionالمتغير 

 //parentFunction المتشعبة الُمعادة من 

var nestedFunction = parentFunction();

 //، لنأ الدالة الُمعادةfooالناتج 

 // عبر سلسلة المجالfoo ستتمكن من الوصول إلى 

nestedFunction();

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

ا أي كملللا ُكِتَبت الشللليفرة تمامًللل ).عليلللك أن تفهم هنلللا أَن سلسللللة المجلللال ُتحلللَدد أثنلللاء التعريلللف  )

.وتمرير الدوال إلى بعضها داخأل الشيفرة الخاصة بك لن ُيغّير شيًئا في سلسلة المجال

التعابير المغلقة سببها هو سلسلة المجال. 7
ر ضع بذهنك كل ما تعلمَتلله عن سلسلللة المجللال وكيفيللة البحث فيهللا في هللذا الفصللل، ولن يتعسللَ

ئ في المثللال التي دالللًة باسللم closures(عليك فهم التعابير المغلقة  ،countUpFromZero). سُأنشللِ

وهذه الدالُة ُتعيد دالًة موجودًة ضمنها، فعندما ُتستدعى الدالة المتشعبة فستملك وصوًل إلى مجللال

):مثال حي(الدالة الب بسبب سلسلة المجال 

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
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var countUpFromZero = function() {

    var count = 0;

     //countUpFromZeroُتعيد الدالة المتشعبة عند استدعاء 

    return function() {

         // ُمعرََف في الدالة البأcountالمتغير 

        return ++count;

    };

سُتستدعى مباشإرًة، وسُتعاد الدالة المتشعبة // ;(){

console.log(countUpFromZero()); // 1 :الناتج

console.log(countUpFromZero()); // 2 :الناتج

console.log(countUpFromZero()); // 3 :الناتج

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

، فسللتملك الدالللة المجهولللة الموجللودةcountUpFromZeroفي كللل مللرة ُتسللتدعى فيهللا الدالللة 

والُمعادة من الدالللة  )في  )countUpFromZeroوصللوًل إلى مجللال الدالللة الب وهللذه التقنيللة الللتي .

).closure(تعتمد على طريقة عمل سلسلة المجال هي مثاٌل عن تعبيٍر برمجٍي مغلق 
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ملحاظة

.إن أحسسَت أنني أبِسط التعابير المغلقة أكثر من اللزم، فأنت مصيٌب في ذلك

لكنني فعلُت هذا عن قصد لنني أعتقد أَن المهم هو ترسيخ الفهم الصحيح
للدوال والمجالت، وليس الدخأول في تعقيدات غير ضرورية تأتي في سياق
.التنفيذ إن احتجَت إلى شرٍح تفصيلٍي عن التعابير المغلقة، فأنصحك بالنظر

JavaScript «إلى مقالة  Closures.«
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prototypeلمحة نظرية عن سلسلة . 1

.()Function لكللل نسللخٍة من الكللائن JavaScript هي كللائٌن ُمنشللأٌ من prototypeالخاصللية 

أة باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة   إلىnewوإذا ابغتينللا الدقللة، فإنهللا تربللط بين نسللخ الكائنللات الُمنشللَ

أو وراثللة الللدوال –الدالة البانية التي أنشأتها والسبب وراء فعل ذلك هو السماح للكائنات بمشاركة  – .

.والخاصيات الشائعة المشتركة بينهم وأهم ما في المر أَن المشاركة تحللدث أثنللاء البحث عن قيمللِة

 أَنه في كللل مللرة تبحث أو تحللاول الوصللول فيهللا إلى خأاصللية فيالفصللل الول.خأاصيٍة ما تللذَكر من 

كلللائن، فسللليتم البحث عنهلللا في خأاصللليات الكلللائن فلللإن لم ُيعَثلللر عليهلللا فسللليتكمل البحث في سلسللللة

prototype.

ملحاظة
prototype ) prototypeُينَشأ الكائن  objectلكل دالة، بغض النظر عّما إذا كنَت (

.تريد استخدام الدالة كدالة بانية أم ل

()join، ثم سأسللتدعي الدالللة ()Arrayسُأنِشئ في المثال التي مصفوفًة من الدالللة البانيللة 

):حيمثال (

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

var myArray = new Array('foo', 'bar');

console.log(myArray.join()); // الناتج: 'foo,bar'

</script></body></html>
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، لكننللا تمكننللا من الوصللولmyArray غللير ُمعَرفللة كخاصللية في نسللخة الكللائن ()joinالدالللة 

.إليها بطريقٍة ما كما لو كانت ُمعَرفًة وتابعًة لللذاك الكللائن من المؤكللد أَن هللذه الدالللة ُمعرَفة بمكللاٍن مللا،

. ولن()Array للدالللة البانيللة prototypeلكن أين؟ حسللًنا، هي ُمعَرفللة كخاصللية تابعللة لخاصللية 

 عللبر سلسلللةJavaScript، فسللتبحث myArray ضللمن الكللائن ()join لم تجد الدالللة JavaScriptلغة 

prototype عن دالٍة باسم join().

حسللًنا، مللا السللبب وراء فعلنللا لللذلك بهللذه الطريقللة؟ السللبب الحقيقي هللو الكفللاءة وقابليللة إعللادة

 أن()Array.السلللتخدام لملللاذا يجب على كلللل كلللائن ُيمِثل مصلللفوفة تم إنشلللاؤه من الداللللة البانيلللة 

 سللتعمل بشللكل متماثللل في جميللع تلللك()join خأاصللة بلله في حين أَن الدالللة ()joinُيعللِرف دالللة 

 دون الحاجللة إلى إنشللاء()joinالكائنات؟ من المنطقي أن تتشللارك جميللع المصللفوفات بنفس دالللة 

.نسخة من الدالة لكل كائن ُيمِثل مصفوفًة

أيprototype وربللط prototypeتمكننا من تحقيق الكفاءة التي تحدثنا عنها بفضل خأاصية   )

 prototype linkage والبحث في سلسلة (prototypeوسنشرح في هللذا الفصللل خأصوصلليات الوارثللة .

. التي ُتسِبب عادًة ارتباًكا لِمَن ل يألفها لكن من الفضللل لللك أن تبللدأ بتللذكر آليللةprototypeمن الكائن 

 إذا احتجَت إلى تللللذكرة عن كيفيللللة تحديللللد قيمالفصللللل الول. ارجللللع إلى prototypeعمللللل سلسلللللة 

.الخاصيات

؟prototypeلماذا علينا أن نهتم بخاصية . 2
. لربعة أسبابprototypeعلينا أن نهتم بخاصية 
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السبب الول.أ 
 ُمسللتعملة من ِقبللل الللدوال البانيللة الموجللودة في أسللاسprototypeأول سبب هو أَن خأاصية 

مثًل  :اللغللة  )Object() و Array() و Function()إلخ للسللماح للكائنللات الُمنشللأة من تلللك  (. …

 نفسلللها للسلللماحJavaScript.اللللدوال البانيلللة أن تلللرث خأاصلللياٍت ودواًل وهي الليلللة اللللتي تسلللتخدمها 

. للدالللة البانيللة إذا أردَت أن تفهمprototypeللكائنللات بللأن تللرث الخاصلليات والللدوال من خأاصللية 

JavaScript فهًما تاًما، فعليك أن تفهم كيف تستعمل JavaScript الكائن prototype.

السبب الثاني.ب 
عنلللد إنشلللائك لللللدوال البانيلللة الُمعَرفلللة من ِقبللللك، فيمكنلللك أن تسلللتعمل أسلللاليب الوراثلللة اللللتي

. لكن عليللللك أوًل أن تفهم كيفيللللة السللللتفادة منJavaScriptتسللللتعملها الكائنللللات الساسللللية في لغللللة 

.prototypeالخاصية 

السبب الثالث.ت 
ا آخألللر من وراثلللة الكائنلللات، لكنprototypeربملللا ل تحب الوراثلللة من الكلللائن  ل نمًطللل  أو ُتفضلللِ

واقعًيا قد تضطر في أحد اليللام أن ُتعللِدل أو تللدير شلليفرًة كتبهللا مللبرمٌج آخأللر الللذي يسللتخدم الوراثللة

 كثيًرا؛ وعندما يحدث ذلك فعليك أن تكون محيًطا بآليللة عمللل الوراثللة عللبرprototypeعبر الكائن 

، بالضافة إلى كيفية استعمال المطورين لهذا الكائن عندما ُينشؤون دواًل بانيًةprototypeالكائن 

.خأاصًة بهم

السبب الرابع.ث 
، فسلللتتمكن من إنشلللاء كائنلللات اللللتي تتشلللاركprototypeعنلللد اسلللتخدام الوراثلللة علللبر الكلللائن 
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الللتي هي نسللٌخ منشللأٌة من الدالللة –بنفس الللدوال وكمللا ذكللرُت سللابًقا، ل تحتللاج جميللع المصللفوفات  .

 خأاصلللة بهلللا، فجميلللع النسلللخ تسلللتطيع اسلللتخدام داللللة()join– أن ُتعلللِرف داللللة ()Arrayالبانيلللة 

join() نفسها لَن الدالة موجودة في سلسلة prototype.

 موجودة في جميع الدوالprototypeالخاصية . 3
، وحتى لو لم تستدعي الدالة البانية()Functionمنشأ جميع الدوال هو الدالة البانية 

Function() مثًل : مباشرًة  )var add = new Function('x', 'y', 

'return x + y'); مثًل : واستخدمَت الشكل المختصر  ) (var add = function

(x, y) {return x + y};.(

. والتي هي كائٌن فارغ سُنعِرف في المثالprototypeعند إنشاء دالة فستعطى دائًما خأاصية 

، والللتي هي كللائٌنprototype، ثم سنحاول الوصول إلى الخاصية myFunctionالتي دالًة باسم 

):مثال حي(فارٌغ 

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

var myFunction = function() {};

console.log(myFunction.prototype); // الناتج: object{}

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

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

ا أَن خأاصلللللية  . لن()Function تلللللأتي من الداللللللة البانيلللللة prototypeتأَكد أَنك تفهم تمامًللللل
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رprototypeُتسللللتخَدم الخاصللللية   في دوالنللللا إل إذا اسللللتخدمناها كللللدوال بانيللللة، لكن هللللذا ل يغيّلللل

.prototype كل كائن ُمنَشأ منها الخاصيَة ()Functionحقيقة إعطاء الدالة البانية 

()Object الفتراضية هي كائن prototypeالخاصية . 4

. أصلللللللبح ثقيًل ومعقلللللللًدا لكن حقيقلللللللًة، خأاصللللللليةprototypeأعلُم أَن حلللللللديثنا عن خأاصلللللللية 

prototype هي كائٌن فارٌغ اسمه »prototype ُتنِشئه «JavaScriptوراء الكواليس وتوِفره عنللد 

. إذا أردَت أن ُتجلللري العمليلللة يلللدوًيا، فيمكنلللك تنفيلللذ شللليٍء()Functionاسلللتدعاء الداللللة البانيلللة 

):مثال حي(شبيٍه بما يلي 

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

var myFunction = function() {};

 // وضبط قيمتها إلى كائٍن فارغprototypeإضافة الخاصية 

myFunction.prototype = {};

 //الناتج هو كائٌن فارغ

console.log(myFunction.prototype);

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

.JavaScriptفي الواقع، الشيفرة السابقة سليمة تماًما، وهي تفعل أمًرا شبيًها بما فعتله 

ملحاظة
أي كائنprototypeيمكن أن ُتضَبط قيمة الخاصية  ) إلى أّية قيمة معقدة  )

 أّية خأاصياتJavaScript. ستتجاهل JavaScriptمتوافرة في لغة 
prototypeمضبوطٌة قيمتها إلى قيمٍة أولّية .
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prototypeالنسخ الُمنَشأة من الدالة البانية مربوطٌة بخاصية . 5

التابعة للدالة البانية
prototype هي مجرد كائن، لكن لها خأصوصيتها بللأَن سلسلللة prototypeصحيٌح أَن الخاصية 

. التابعة للدالة البانيللة وهللذا يعللني أَنه في أي وقتprototypeتربط كل نسخة كائن إلى الخاصية 

أ فيلله كللائٌن من الدالللة البانيللة باسللتخدام الكلمللة المحجللوزة  أ كللائن لحتللواءnewُينشللَ أو عنللدما ُينشللَ  )

، فسُيضاف رابٌط خأفٌي بين نسخة الكائن الُمنشأ وخأاصية   الخاصللة بالدالللةprototype)قيمة أولية

البانيللللللللة الللللللللتي ُاسللللللللتخِدَمت لنشللللللللائها؛ ُيعللللللللَرف هللللللللذا الرابللللللللط داخأللللللللل نسللللللللخة الكللللللللائن على أَنه

__proto__ َتربُط .JavaScript الكائنات بخاصية prototypeفي الخلفية أثنللاء اسللتدعاء الدالللة 

سلسلًةprototypeالبانية، وفي الواقع هذا الرابط هو الذي يسمح بأن تكون سلسلة   !« »

،()Array التابعة للدالة البانيلللة prototypeسنضيف في المثال التي خأاصيًة إلى الخاصية 

__proto__ علللللبر خأاصلللللية ()Arrayواللللللتي سلللللنتمكن من الوصلللللول إليهلللللا من كلللللائٍن من النلللللوع 

):مثال حي(الموجودة في نسخة الكائن 

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

هذه الشيفرة ستعمل فقط في المتصفحات //

 //__proto__ التي تدعم الوصول إلى 

Array.prototype.foo = 'foo';

var myArray = new Array();

 //myArray.__proto__ = Array.prototype، لنأ fooالناتج 
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console.log(myArray.__proto__.foo);

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

ا كلللانت إمكانيلللة الوصلللول إلى الخاصلللية   قبللللECMA ليسلللت جلللزًءا من معيلللار __proto__ولمّللل

لكن  ، فهناللللك طريقلللٌة أكلللثر شلللموًل الصلللدار السلللادسECMAScriptأضللليَفت إلى (الصلللدار السلللادس  (

 الخللللللاص بلللللله، وذلللللللك عللللللبر اسللللللتخدام الخاصلللللليةprototypeللحصللللللول على رابللللللط إلى كللللللائن 

constructor وهذا ما هو موَضح في المثال التي ) ):مثال حي.

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

 //foo سترث الخاصية ()Arrayجميع نسخ كائنات 

Array.prototype.foo = 'foo';

var myArray = new Array();

 بالطريقة العامة عبر استخدام //fooَتَتبَُع الخاصية 

 *.constructor.prototype// 

foo :الناتج //

console.log(myArray.constructor.prototype.foo);

 //prototypeأو يمكننا –بكل تأكيد– الستفادة من سلسلة 

console.log(myArray.foo) // الناتج: foo

 للعثور على الخاصية في //prototypeسنستخدم سلسلة 

 Array.prototype.foo// 
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</script></body></html>

. عليلللك أن تُلللدِرك أَنprototype في الشللليفرة السلللابقة موجلللودة ضلللمن كلللائن fooالخاصلللية 

 وبين()Array أصللبح ممكًنللا لوجللود رابللط بين نسللخة الكللائن من النللوع fooالوصول إلى الخاصللية 

أي ()Array التللللللللابع للدالللللللللة البانيللللللللة prototypeكللللللللائن   )Array.prototypeباخأتصللللللللار : .(

myArray.__proto___ أو  )myArray.constructor.prototypeُتشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللير إلى (

Array.prototype.

Object.prototype هي prototypeآخر محطة في سلسلة . 6

ا كلللانت الخاصلللية   هيprototype عبلللارًة عن كلللائٍن، فلللإن آخألللر محطلللة في سلسللللة prototypeلمّللل

Object.prototype سُننِشئ في الشيفرة التية الكائن .myArrayوالذي هو مصللفوفٌة فارغللٌة؛ ،

 لكنهللا غللير معرفللة بعللد، ممللا يللؤدي إلى البحثmyArrayثم سللنحاول الوصللول إلى خأاصلليٍة للكللائن 

، ولعدم وجودهلللاmyArray في الكائن foo. سيبدأ البحث عن الخاصية prototypeعنها في سلسلة 

ا، فسلليتمArray.prototypeفيلله فسيسللتمر البحث عن الخاصللية في  ، ولعللدم وجودهللا فيلله أيضللً

 في الكائنللاتfoo. ولعللدم تعريللف الخاصللية Object.prototypeالبحث في آخأللر مكللان أل وهللو 

):مثال حي( undefinedالثلثة السابقة، فسُتعاد القيمة 

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

var myArray = [];

console.log(myArray.foo) // الناتج: undefined
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/*

 أوmyArray.foo في fooلم ُيعَثر على قيمة للخاصية 

Array.prototype.foo أو Object.prototype.foo لذا فإنأََ قيمتها ،

.undefinedهي 

*/

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

.Object.prototypeلحظ أَن البحث في السلسلة توّقف عند 

تحذير
 سيظهر في حلقةObject.prototype!انتبه أي شيء ُيضاف إلى الكائن 

for in.

 سُتعيد أول خاصية ُيعَثر عليها في السلسلةprototypeسلسلة . 7
 ستسللللتخدم أول قيمللللة تجللللدها في سلسلللللةprototypeكمللللا في سلسلللللة المجللللال، فللللإن سلسلللللة 

.البحث

Object.prototypeلللو عللَدلنا شلليفرة المثللال السللابق، وأضللفنا نفس الخاصللية إلى الكللائنين 

 في كللللائٍن من نللللوعfoo، فعنللللدما نحللللاول الوصللللول إلى قيمللللة الخاصللللية Array.prototypeو 

Array() فسُتعاد القيمة الموجودة في كائن Array.prototype )مثال حي:(

<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>
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Object.prototype.foo = 'object-foo';

Array.prototype.foo = 'array-foo';

var myArray = [];

 //Array.prototype.foo الموجود في array-fooالناتج 

console.log(myArray.foo);

myArray.foo = 'bar';

 //myArray.foo الموجود في barالناتج 

console.log(myArray.foo);

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

 علىArray.prototype.foo الموجللللودة في fooفي الشلللليفرة السللللابقة، سللللُتغطي قيمللللة 

. تللللللذَكر أَن عمليللللللة البحث في السلسلللللللةObject.prototype.foo الموجللللللودة في fooقيمللللللة 

ستنتهي عندما ُيعَثر على قيمٍة مللا في السلسلللة، حللتى ولللو كللانت هنالللك خأاصلليٌة لهللا نفس السللم في

.محطٍة أبعد في السلسلة « »

 ضمن كائٍن جديٍد سيؤدي إلى حاذفprototypeتبديل خاصية . 8
 الفتراضيةconstructorخاصية 

 ووضللع قيمللة جديللدة مكانهللا؛prototypeمن الممكن اسللتبدال القيمللة الفتراضللية للخاصللية 

prototype الموجللللودة في كللللائن constructorلكَن فعللللل ذلللللك سلللليؤدي إلى حللللذف الخاصللللية 
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.الصلي  إل إذا حَددتها بعد ذلك يدوًيا –

، ثم وضلللللعنا كائنًلللللا فارغًلللللا قيملللللًة للخاصللللليةFooأنشلللللأنا في الشللللليفرة التيلللللة الداللللللة البانيلللللة 

prototype ثم تحققنلللللا من حلللللدوث خأللللللل في خأاصلللللية ،constructorأصلللللبحت ُتشلللللير إلى  )

Object ) ):مثال حي)

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

var Foo = function Foo(){};

 //prototypeوضع كائن فارغ في خاصية 

Foo.prototype = {};

var FooInstance = new Foo();

، لننا «كسرنا» المرجعية إليها //falseالناتج 

console.log(FooInstance.constructor === Foo);

 //()Foo، وليس ()Objectالناتج 

console.log(FooInstance.constructor);

قارنأ ما سبق بالشيفرة التية التي لم نخَربأ فيها //

 //prototype قيمة الخاصية 

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>

وهلللذا شلللائٌع في بعض أنملللاطprototypeإذا كنَت تنلللوي تبلللديل قيملللة خأاصلللية  ( الفتراضلللية 

، فيجبJavaScript) المضبوطة من لغللة JavaScript] في OOP[التصميم في البرمجة كائنية التوجه 

. اللللتي ُتشلللير إلى الداللللة البانيلللة سلللُنغّير في الشللليفرةconstructorعليلللك أن ُتعيلللد ربلللط خأاصلللية 

):مثال حي( مرًة أخأرى إلى الدالة البانية الصحيحة constructorالسابقة 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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 ستحصل دوًما علىprototypeالكائنات التي ترث خاصيات من . 9
أحادث القيم

 ديناميكيلللة في أَن جميلللع نسلللخ الكائنلللات ستحصلللل على أحلللدث قيملللة،prototypeالخاصلللية 

ئ في الشلليفرة التيللة الدالللة .بغض النظللر عن مكللان تعريفهللا أو تغيرهللا أو إسللناد قيمللٍة إليهللا سُننشللِ

ئ نسللخًة من prototype إلى كللائن x، ثم سنضلليف الخاصللية Fooالبانيللة   باسللم()Foo ثم سُننشللِ

FooInstance ثم سللنعرض قيمللة x ثم سللُنحِدث قيمللة x الموجللودة في الكللائن prototypeثم 

سنعرضلللها ملللرًة أخألللرى، وسلللنجد أَن الكلللائن يسلللتطيع الوصلللول إلى أحلللدث قيملللة موجلللودة في كلللائن

prototype )مثال حي:(

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

var Foo = function Foo(){};

Foo.prototype.x = 1;

var FooInstance = new Foo();

1الناتج  //

console.log(FooInstance.x);

Foo.prototype.x = 2;

، لحاظ كيف تحدثت القيمة تلقائًيا //2الناتج 
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console.log(FooInstance.x);

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

.أظن أَن هذا السلوك لن ُيفاجئك لنللك تعلم كيللف تعمللل سلسلللة البحث عن المتغلليرات وسلليعمل

ا إذا كنَت تسللللتعمل الكللللائن   الصلللللي أم أَنكprototypeمللللا سللللبق عمًل صللللحيًحا بغض النظللللر عمّلللل

 الفتراضية فيprototype.استبدلته واستخدمَت كائًنا خأاًصا بك عوًضا عنه سأبِدل قيمة الكائن 

):مثال حي(المثال التي لشرح هذه الفكرة 

<!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();

1الناتج  //

console.log(FooInstance.x);

Foo.prototype.x = 2;

، لحاظ كيف تحدثت القيمة تلقائًيا //2الناتج 

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

 إلى كائٍن جديد لن يؤدي إلى تحديثprototypeتغيير قيمة . 10
النسخ الُمنَشأة سابًقا

 كلًيا في أّي وقت وسُتحَدث جميع نسللخprototypeربما تظن أَنك تستطيع استبدال خأاصية 

ئ نسلللخًة من كللائٍن، فسللترتبط بقيمللة  prototype.الكائنللات، لكن هلللذا ليس صلللحيًحا فعنللدما ُتنشلللِ

 الصلللية لنprototype.الموجللودة أثنللاء تهيئللة الكللائن وضللع كللائن جديللد بللدًل من قيمللة الخاصللية 

أة مسللبًقا من الكللائن وبين قيمللة خأاصللية  . الجديللدةprototypeُيحللِدث الرتبللاط بين النسللخ الُمنشللَ

كمللا ذكللرُت سللابًقا أَنك تسللتطيع تحللديث أو إضللافة الخاصلليات إلى الكللائن  –لكن تذَكر  –prototype

متصلًة ومتاحًة إلى النسخ الُمنشأة مسبًقا من الكائن  (الصلي وستبقى تلك القيم  « ):مثال حي«

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

var Foo = function Foo(){};

Foo.prototype.x = 1;

var FooInstance = new Foo();

، كما قد تتوقع //1الناتج 

console.log(FooInstance.x);
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 //prototypeلنحاول النأ استبدال قيمة الكائن 

 جديد بدًل منه //()Object ووضع كائن 

Foo.prototype = {x:2};

؟ //2، ماذا؟! أل يجب أنأ ُتعَرض القيمة 1الناتج 

 منذ قليل؟ //prototypeألم ُنحدَِث الكائن 

console.log(FooInstance.x);

/*

 الذي كانأ موجوًدا أثناء prototype إلى كائن FooInstanceسيشير 

تهيئته.

*/

 

 //()Fooإنشاء كائن جديد من الدالة البانية 

var NewFooInstance = new Foo();

يجب أنأ ترتبط النسخة الجديدة إلى قيمة //

 //);{x:2} الجديدة (أي prototypeالكائن 

console.log(NewFooInstance.x); // 2 :الناتج

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

 ووضللع كللائن جديللد مكانلله بعللد أن تبللدأprototypeالفكرة هنا أَن عليك عللدم اسللتبدال الكللائن 

. مختلفٍةprototype.بإنشاء الكائنات وفعلك لذلك سيؤدي إلى وجود نسٍخ ُترَبط بكائناِت 
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يمكن للدوال البانية الُمعَرفة من المستخدم استخدام الوراثة. 11
 كما في الدوال البانية الساسيةprototypeمن الكائن 

 نفسللها منJavaScriptأأمل أن تكون في هذه المرحلللة من هللذا الفصللل قللد فهمَت كيللف تسللتفيد 

مثًل prototypeالخاصللللللية  : للوراثللللللة  )Array.prototypeيمكن اسللللللتخدام نفس الطريقللللللة .(

أي ُمعَرفللة من المسللتخدم سللنحاكي في المثللال ).لنشللاء دوال بانيللة غللير ُمضللّمنة في أسللاس اللغللة  )

):مثال حي( الذي نأَلُفُه Person للوراثة في كائن JavaScriptالتي النمط الذي تستخدمه 

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

var Person = function() {};

 //countLimbs و arms و legs سترث الخاصيات Personجميع نسخ 

Person.prototype.legs = 2;

Person.prototype.arms = 2;

Person.prototype.countLimbs = function() {return this.legs + 

this.arms;};

var chuck = new Person();

console.log(chuck.countLimbs()); // 4 :الناتج

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

، ثم أضللللفنا بعض الخاصلللليات إلى()Personأنشللللأنا في بدايللللة المثللللال السللللابق الدالللللة البانيللللة 
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.، والللللتي سللللترثها جميللللع الكائنللللات لللللذا()Person التابعللللة للدالللللة البانيللللة prototypeالخاصللللية 

JavaScript بنفس الطريقللة الللتي تسللتعملها prototypeسللتتمكن بكللل بسللاطة من اسللتخدام سلسلللة 

الُمضَمنة في اللغة ).فيها للوراثة في الكائنات الساسية  )

أحد المثلة العملية عن كيفية استفادتك من هذا هو إنشاء دالللة بانيللة الللتي تللرث فيهللا الكائنللات

َلتarms و legsالُمنشللللأة منهللللا الخاصلللليتين  . إن لم ُتمللللَررا كمعللللاملَين ففي المثللللال التي، إن ُأرسللللِ

ل()Personالمعلللاملت إلى الداللللة البانيلللة   فسُتسلللتخَدم كخاصللليات تابعلللة للكلللائن، أملللا إذا لم ُيرسلللَ

ِرَرت عللبر الدالللة البانيللة إن مُلل )أحلللدهما أو كلهمللا، فهنالللك بللديٌل عنهمللا الخاصلليات التابعللة للكللائن  ) .

):مثال حي(ستغطي على الخاصيات الموروثة، وبهذا ستحصل على أفضل ما في الطريقتين 

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

var Person = function(legs, arms) {

     //prototypeالتغطية على القيم الموجودة في 

    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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console.log(chuck.countLimbs()); // 0 :الناتج

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

إنشاء سلسل وراثة. 12
inheritance( هللللو السللللماح بوجللللود سلسللللل وراثللللة prototypeالغللللرض من الوراثللللة من الكللللائن 

chainsالتي ُتحاكي أنماط الوراثة الموجودة في لغات البرمجة التي ُتطِبق مفاهيم البرمجة كائنيللة (

object  (التوجللله  oriented programmingالتقليديلللة فلكي يلللرث أحلللد الكائنلللات من كلللائٍن آخألللر في . (

JavaScriptفكل ما عليك فعللله هللو إنشللاء نسللخة من الكللائن الللذي تريللد الوراثللة منلله وإسللناده كقيمللٍة 

. للدالة التي ُتنِشئ الكائنات التي تريدها أن ترث تلك الخاصياتprototypeلخاصية 

أي النسخة Chefفي الشيفرة التية، سترث كائنات   )cody الخاصيات من (Person()وهللذا 

 في الدالةprototype فسُيبَحث عنها في كائن Chefيعني أَنه لم ُيعَثر على خأاصيٍة ما في الكائن 

()Person. ولكي تربط عمليللة الوراثللة فعليللك أن ُتهِيئ نسللخًة من ()Personالتي ُتنِشئ كائنات 

أي Chef.prototypeوُتسلللللللللللللندها كقيملللللللللللللة إلى خأاصلللللللللللللية   : )Chef.prototype  =  

new Person(); ) ):مثال 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();

console.log(cody.foo); // الناتج: 'foo'

console.log(cody.goo); // الناتج: 'goo'

console.log(cody.bar); // الناتج: 'bar'

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

.كل ما فعلناه في المثال السابق هو استخدام النظام الذي تستعمله الكائنات الُمضللمنة في اللغللة

. بعبللارٍةprototype الفتراضللية لخاصللية ()Object ل تختلللف عن القيمللة ()Personاعتبر أَن 

اللللتي تحتلللوي قيمتهلللاprototypeأخألللرى، هلللذا هلللو ملللا يحلللدث تحديلللًدا عنلللدما تبحث الخاصلللية   –

أيprototype– في خأاصللية ()Objectالفتراضية الفارغللة القيمللَة  ( للدالللة البانيللة الللتي أنشللأتها 

Object.prototypeعن الخاصيات التي يجب أن ترثها . (

196 



:الفصل التاسع

()Arrayالمصفوفات والكائن 

9



JavaScriptتعلم ()Array:الفصل التاسع المصفوفات والكائن  

()Arrayلمحة نظرية عن استخدام كائنات . 1

أو أ علللادًة بغلللرض اللللدوران على قيم لهلللا مفلللاتيح  (المصلللفوفة هي قائملللة مرتبلللة من القيم، وُتنشلللَ

. تبللدأ من المفتللاح صللفر الللذي عليللك أن تعرفلله هللو أَن المصللفوفات هي مجموعللاتindex[فهللارس  ([

.مرقمة عددًيا، بينما تحتوي الكائنللات على خأاصلليات لهللا أسللماء مرتبطللة مللع قيم بللترتيٍب غللير رقمي

تخِدم الكائنللاُت أسللماًء بشكٍل أساسللي، ُتسللتخَدم الرقللام في المصللفوفات للبحث عن قيمللة، بينمللا تسللَ

ا مصللللفوفاٍت ترابطيللللة JavaScript.ُمعَرفللللًة من المسللللتخدم للخاصلللليات ل تملللللك  associative( نظريًلللل

arraysلكن يمكن أن ُتستخدم الكائنات للقيام بنفس وظيفة المصفوفات الترابطية . (

 واللللتي سلللأتمكن منmyArrayسلللُأخأِزن في المثلللال التي أربلللع سلسلللل نصلللية في المصلللفوفة 

numeric (الوصول إليها عللبر فهللرٍس رقمي  indexوسللأقارن ذلللك بكللائٍن يحللاكي مصللفوفًة ترابطيللًة .(

):مثال حي(

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

var myArray = ['blue', 'green', 'orange', 'red'];

 للوصول إلى //0، بعد استخدامنا للفهرس blueالناتج 

 //myArray السلسلة النصية في مصفوفة 

console.log(myArray[0]);

مصفوفٌة ترابطيٌة، وهي في الواقع كائنٌ //

var myObject = {

    'blue': 'blue',
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    'green': 'green',

    'orange': 'orange',

    'red': 'red'

};

console.log(myObject['blue']); // الناتج: blue

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

ملحاظات

- يمكن للمصفوفات أن تحتوي أَي نوٍع من القيم، ويمكن تحديث أو حذف تلك
.القيم في أّي وقت

. أي()Object هي نوٌع خأاٌص من الكائن ()Array- المصفوفات من النوع 
 ُمضاٌف()Object هي في الواقع كائنات ()Arrayأَن النسخ الُمنشأة من 

مثًل  :إليها بعض الدوال الضافية  ).lengthبالضافة إلى الفهرس الرقمي 
).الُمضَمن فيها

بالعناصر  ( ُيشار عادًة للقيم الموجودة في مصفوفة  « » -elements.(

()Arrayمعاملت الدالة البانية . 2

يمكنك أن ُتمِرر قيم نسخة المصفوفة التي تريللد إنشللاءها إلى الدالللة البانيللة كمعللاملت مفصللوٌل

مثًل  :بينهللللللا بفاصلللللللة  )new  Array('foo',  'bar');يمكن أن تسللللللتقبل الدالللللللة البانيللللللة .(

Array() وسيًطا4,294,967,295 ما مقداره .
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مثًل ()Arrayلكن إن ُمِرر معامٌل وحيٌد إلى الدالة البانية  : وكانت قيمة هذا المعامل رقميًة  )1

 في المصللللفوفة، ولنlength) فسُتسللللتخَدم قيمللللة ذاك المعامللللل لعللللداد الخاصللللية 1.0 أو 123أو 

):مثال حي(ُتستخَدم كقيمة موجودة داخأل المصفوفة 

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

var foo = new Array(1, 2, 3);

var bar = new Array(100);

console.log(foo[0], foo[2]); // 3 1' :الناتج'

console.log(bar[0], bar.length); // الناتج: 'undefined 100'

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

()Arrayالخاصيات والدوال الموجودة في . 3

باستثناء الخاصيات والدوال التي يرثها()Arrayيملك الكائن  ): الخاصيات التية  )

مثًل • :الخاصيات  )Array.prototype:(

◦prototype

()Arrayالخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع . 4

باسللتثناء الخاصلليات والللدوال()Arrayتملك الكائنات ذات النوع  ( الخاصيات والدوال التيللة 

):التي ترثها
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مثًل • :الخاصيات  )var myArray = ['foo', 'bar']; myArray.length;:(

◦constructor

◦index

◦input

◦length

مثًل• :الدوال  )var myArray = ['foo']; myArray.pop(); :(

◦pop()

◦push()

◦reverse()

◦shift()

◦sort()

◦splice()

◦unshift()

◦concat()

◦join()

◦slice()

إنشاء المصفوفات. 5
new، يمكن إنشللاء كللائن مصللفوفة جديللد باسللتخدام المعامللل JavaScriptكأغلبيللة الكائنللات في 

.، أو عبر استعمال الشكل المختصر()Arrayبالضافة إلى الدالة البانية 

 مع قيم ُمعَرفة مسبًقا باستخدام الدالللة البانيللةmyArray1سُأنِشئ في المثال التي المصفوفة 
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Array() ومن ثم سُأنِشئ المصفوفة ،myArray2 مثال حي( عبر الشكل المختصر:(

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

 //()Arrayإنشاء مصفوفة عبر الدالة البانية 

var myArray1 = new Array('blue', 'green', 'orange', 'red');

["blue", "green", "orange", "red"] :الناتج //

console.log(myArray1); 

 //إنشاء مصفوفة عبر الشكل المختصر

var myArray2 = ['blue', 'green', 'orange', 'red'];

["blue", "green", "orange", "red"] :الناتج //

console.log(myArray2); 

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

من الشائع تعريف الدالة عبر الشللكل المختصللر، لكن علينللا أن نعللرف أَن هللذا الشللكل المختصللر مللا

.()Arrayهو إل إخأفاٌء لستعمال الدالة البانية 

ملحاظات

. عملًيا، كل ما ستحتاج إليه هو الشكل المختصر -

- بغض النظر عن طريقة إنشاء المصفوفة، فإن لم توِفر إليها أّية قيمة ُمعَرفة
.مسبًقا فسُتنَشأ ولكنها ببساطة لن تحتوي أّية قيم
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إضافة وتحديث القيم في المصفوفات. 6
.يمكن إضافة قيمٍة ما إلى مصللفوفة في أي فهللرس تريللد سُنضلليف في المثللال التي قيمللًة ذاُت

؟ حسللًنا، كمللا50. إلى مصللفوفٍة فارغللة لكن مللاذا عن الفهللارس الللتي تسللبق الللرقم 50الفهرس الللرقمي 

.أخأبرتلللك منلللذ قليلللل أَنك تسلللتطيع إضلللافة قيملللة إلى مصلللفوفة في أّي فهلللرس وفي أّي وقت لكن إن

 جميلللع الفهلللارسJavaScript في مصلللفوفٍة فارغلللة، فسلللتمَل 50أضلللفَت قيملللًة إلى الفهلللرس اللللرقمي 

):مثال حي( undefinedاللزمة قبل ذاك الفهرس بقيم 

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

var myArray = [];

myArray[50] = 'blue';

 (سيبدأ إحاصاء القيم من الصفر) //51الناتج 

 //blue قبل القيمة 50 إلى 0 أنشأت القيم من JSلنأََ 

console.log(myArray.length);

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

وبأخأذ الطبيعة الديناميكية للغة   لغٌة متساهلٌةJavaScript وأَن لغة JavaScript–إضافًة إلى ذلك 

not  (في أنواع البيانات  strongly typedفيمكن أن ُتحَدث قيمٌة في مصفوفٍة في أّي وقٍت ويمكن –(

َة قيملللٍة مسلللموحٍة سلللأغّيُر في المثلللال التي القيملللَة .أن تكلللون القيملللُة الموجلللودُة في فهلللرٍس ملللا أيّللل

):مثال حي( إلى كائٍن 50الموجودَة في الفهرس الرقمي 
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

var myArray = [];

myArray[50] = 'blue';

 //()Objectتغيير نوع الكائن من سلسلة نصَية إلى كائن من نوع 

myArray[50] = {'color': 'blue'};

console.log(myArray[50]); // الناتج: 'Object {color="blue"}'

 //عبر استخدمنا للقواس المربعة، سنتمكن من الوصول إلى

 //color فهرس في المصفوفة، ثم إلى الخاصية 

console.log(myArray[50]['color']); // الناتج: 'blue'

استخدام النقطة للوصول إلى الخاصية //

console.log(myArray[50].color); // الناتج: 'blue'

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

الفهارس وطول المصفوفة. 7
ة مصللفوفة تللرقيَم عناصللِرها بللدًءا من الصللفر، وهللذا يعللني أَن أّول خأانللٍة يمكن أن ُتخللَزن تبللدأ أّيلل

. وقللد يربكللك هللذا قليًل إذا أنشللأُت مصللفوفًةmyArrray[0]البيانللات فيهللا في المصللفوفة تشللابه  .

طللول 0فيها قيمٌة وحيدٌة، فإن فهرس القيمة هللو  ( لكن  « »length عليللك أن تفهم1) المصللفوفة هللو .

أَن طول المصللفوفة ُيمِثل عللدد القيم الموجللودة فيهللا، بينمللا الفهللرس الللرقمي في المصللفوفة يبللدأ من

.0الرقم 
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في المثللال التي في المصللفوفة blueسللتحتوى القيمللة   – –myArray 0 في الفهللرس الللرقمي،

طولها هو  »لكن لّما كانت المصفوفة تحتوي على قيمٍة وحيدٍة، فإن  ):مثال حي( 1«

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

 //'blue' يحتوي على القيمة النصية 0الفهرس 

var myArray = ['blue'];

console.log(myArray[0]); // الناتج: 'blue'

console.log(myArray.length); // 1 :الناتج

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

 ُمعرَفة مسبًقاlengthإنشاء مصفوفات ذات خاصية . 8
، فيمكننللا تعريللف طللول()Arrayكمللا ذكللرُت سللابًقا، عنللد تمريللر معامللل رقمي وحيللد إلى الدالللة 

أي عدد القيم التي ستحتويها وفي هذه الحالللة سُتصللِدُر الدالللُة البانيللُة اسللتثناًء ).المصفوفة مسبًقا  )

.وتفترض أَنك تريد ضبط طول المصفوفة ول تريد أن تمل القيم في المصفوفة عند إنشائها

في مثالنللللا التي المصللللفوفة  –سللللُنهّيئ  –myArray أكللللِرر أننللللا نضللللبط طللللول3 بطللللوٍل قللللدره .

)length مثال حي( 0) المصفوفة، ول ُنمِرر إليها قيمًة لُتخَزن في الفهرس:(

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

var myArray = new Array(3);

 //، لننا مَرِرنا معامًل رقمًيا وحايًدا3الناتج 
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console.log(myArray.length);

console.log(myArray[0]); // الناتج: undefined

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

ملحاظات

- سيؤدي توفير طول ُمعَرف مسبًقا للمصفوفة إلى إعطاء كل فهرس رقمي
)بدًءا من الصفر حتى الطول الُمحَدد قيمًة مرتبطًة به هي  )undefined.

- ربما تتساءل بينك فيما إذا كان من الممكن إنشاء مصفوفة تحتوي على قيمة
أي  (رقمية وحيد نعم يمكنك ذلك باستخدام الشكل المختصر  :var

myArray = [4].(

 قد يؤدي إلى إضافة أو حاذف القيمlengthضبط خاصية . 9
طلللللولlengthخأاصلللللية  » الموجلللللودة لكلللللائن مصلللللفوفة يمكن أن ُتسلللللتخَدم للحصلللللول على  »

.المصفوفة أو ضللبطه وكمللا وضللحنا أعله، فللإن ضللبط الطللول إلى رقم أكللبر من عللدد القيم الموجللودة

. إليهللا لكن مللا قللد ل تتوقعلله هللو أَنك تسللتطيعundefinedفي المصللفوفة سلليؤدي إلى إضللافة قيم 

إزالللللة القيم من المصللللفوفة عللللبر ضللللبط قيمللللة الطللللول إلى عللللدد أقللللل من عللللدد القيم الموجللللودة في

):مثال حي(المصفوفة 

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

var myArray = ['blue', 'green', 'orange', 'red'];
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console.log(myArray.length); // 4 :الناتج

myArray.length = 99;

 //، تذكر أننا ضبطنا الطول، وليس الفهرس99الناتج 

console.log(myArray.length);

حاذفنا جميع القيم ما عدا واحادة //

 //1 لذا سُتحَذف القيمة المرتبطة بالفهرس 

myArray.length = 1;

console.log(myArray[1]); // الناتج: undefined

console.log(myArray); // الناتج: '["blue"]'

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

أي المصفوفات. 10 (المصفوفات التي تحتوي مصفوفاٍت أخرى 

)متعددة البعاد

ة قيمللة في  ِزن أيّلل ا كللان بإمكللان المصللفوفة أن تخُلل ، فيمكن للمصللفوفات أن تحتللويJavaScriptلمّلل

على مصللفوفات أخأللرى؛ وعنللدما نفعللل ذلللك فسُتسللمى المصللفوفة الللتي تحتللوي المصللفوفات الخأللرى

(بالمصفوفة متعددة البعاد  « » multidimensional arrayيمكننا الوصول إلى المصفوفات الداخألية .(

بالشللكل المختصللر الللتي تحتللوي على ئ في المثللال التي مصللفوفًة  )عللبر القللواس المربعللة سُننشللِ ) .

مصفوفٍة، وداخألها سُنُنِشئ مصفوفًة أخأرى، والتي تحتللوي بللدورها على مصللفوفٍة الللتي تحتللوي على

):مثال حي( 0قيمٍة نصيٍة في الفهرس 
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<!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script>

var myArray = [[[['4th dimension']]]];

console.log(myArray[0][0][0][0]); // 4' :الناتجth dimension'

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

، لكنللك تسللتطيع أن تفهم منهللا أَن المصللفوفات يمكن أن سللخيفة »صللحيٌح أَن الشلليفرة السللابقة  »

أو (تحتللوي على مصللفوفاٍت أخأللرى ويمكنللك أن تسللتعمل أي عللدد تريللده من المصللفوفات المتشللعبة 

).البعاد

الدوران على عناصر المصفوفة أمامًيا وخلفًيا. 11
.while أبسط وأسرع طريقة للدوران على عناصر مصفوفة هو استخدام حلقة 

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

<!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;

var counter = 0; // ضبط العدََاد
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 //تنفيذ ما يلي إذا كانأ العدََاد أصغر من طول المصفوفة

while (counter < myArrayLength) { 

'blue', 'green', 'orange', 'red' :الناتج //    

    console.log(myArray[counter]); 

    counter++; //  إلى العدََاد1إضافة 

}

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

):مثال حي(ويمكننا أيًضا المرور من نهاية المصفوفة إلى بدايتها 

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

var myArray = ['blue', 'green', 'orange', 'red'];

var myArrayLength = myArray.length;

 //إذا لم يكن الطول مساوًيا للصفر

 //فنفَِذ محتوى الحلقة وأنقص منه واحاًدا

while (myArrayLength--) {

'red', 'orange', 'green', 'blue' :الناتج //    

    console.log(myArray[myArrayLength]); 

}

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

 أبسلللطwhile هنلللا، فالسلللبب هلللو أَن حلقلللات forإذا كنَت تتسلللاءل لملللاذا لم أسلللتخدم حلقلللات 
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متحركٌة أقل وأرى شخصًيا أَن قراءتها أسهل .وفيها أجزاٌء  « »

210 



:الفصل العاشر

()Stringالسلسل النصية 

10



JavaScriptتعلم ()String:الفصل العاشر السلسل النصية  

()Stringلمحة نظرية عن الكائن . 1

. لنشاء كائنات نصّية ولعادة القيم النصّية الولية()Stringُتستخَدم الدالة البانية 

):حيمثال ( JavaScriptسأوِضح في الشيفرة التالية كيفية إنشاء السلسل النصية في 

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

 //newإنشاء كائن باستخدام الكلمة المحجوزة 

 //()Stringوالدالة البانية 

var stringObject = new String('foo');

foo {0 = 'f', 1 = 'o', 2 = 'o'} :الناتج //

console.log(stringObject); 

console.log(typeof stringObject); // الناتج: 'object'

 //إنشاء سلسلة نصَية أولَية من

 // مباشإرًة()String الدالة البانية 

 //newلحاظ عدم استخدام الكلمة المحجوزة 

var stringObjectWithOutNewKeyword = String('foo');

console.log(stringObjectWithOutNewKeyword); // الناتج: 'foo'

'string' :الناتج //

console.log(typeof stringObjectWithOutNewKeyword); 

إنشاء سلسلة نصَية أولَية //

//  (سُتستخَدم الدالة البانية وراء الكواليس)
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var stringLiteral = 'foo';

console.log(stringLiteral); // الناتج: foo

console.log(typeof stringLiteral); // الناتج: 'string'

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

()Stringمعاملت الدالة البانية . 2

ئ في()Stringتقبل الدالة البانية  راد إنشللاؤها سأُنشللِ . معامًل وحيًدا هو السلسلللة النصللية الُملل

( foo« الذي يحتوي على السلسلة النصية stringObjectالمثال التي المتغير  ):مثال حي»

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

 //إنشاء كائن سلسلة نصَية

var stringObject = new String('foo');

'foo {0="f", 1="o", 2="o"}' :الناتج //

console.log(stringObject); 

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

ملحاظة
 عندما ُتستخَدم الكلمة()Stringالكائنات الُمنَشأة من الدالة البانية 

. معها هي كائناٌت معقدٌة ويجب أن تتفادى فعل ذلكnewالمحجوزة 

)وتستخدم السلسل النصية الولّية بدًل من ذلك بسبب المشاكل المحتمل )
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 القيمةtypeof؛ إذ سُيعيد المعامل typeofوقوعك فيها مع المعامل 
object لكائنات السلسل النصية بدًل من القيمة stringالتي تتوقعها .

.إضافًة إلى أَنه من السرع والسهل استخدام السلسل النصية الولية

()Stringالخاصيات والدوال الموجودة في . 3

باستثناء الخاصيات والدوال التي يرثها()Stringيملك الكائن  ): الخاصيات التية  )

مثًل • :الخاصيات  )String.prototype:(

◦prototype

مثًل • :الدوال  )String.formCharCode();:(

◦fromCharCode()

()Stringالخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع . 4

باسللللتثناء الخاصلللليات()Stringتملللللك الكائنللللات ذات النللللوع  ( الخاصلللليات والللللدوال التيللللة 

):والدوال التي ترثها

مثًل • :الخاصيات  )var myString = 'foo'; myString.length;:(

◦constructor

◦length

مثًل• :الدوال  )var myString = 'foo'; myString.toLowerCase(); :(

◦charAt()

◦charCodeAt()

214 

https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/charCodeAt
https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/charAt
https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/length
https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/constructor
https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/fromCharCode
https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/prototype


JavaScriptتعلم ()String:الفصل العاشر السلسل النصية  

◦concat()

◦indexOf()

◦lastIndexOf()

◦localeCompare()

◦match()

◦replace()

◦search()

◦slice()

◦split()

◦substr()

◦substring()

◦toLocaleLowerCase()

◦toLocaleUpperCase()

◦toLowerCase()

◦toString()

◦toUpperCase()

◦valueOf()
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()Numberلمحة نظرية عن الكائن . 1

. لنشاء كائنات عددية ولنشاء القيم العددية الولّية()Numberُتستخَدم الدالة البانية 

):مثال حي( في المثال التي JavaScriptسأوِضح طريقة إنشاء القيم العددية في 

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

 //newإنشاء كائن عددي باستخدام الكلمة المحجوزة 

 //()Number والدالة البانية 

var numberObject = new Number(1);

console.log(numberObject); // 1 :الناتج

console.log(typeof numberObject); // الناتج: 'object'

 //إنشاء قيمة عددية أولَية باستخدام

 //new دونأ ()Number الدالة البانية 

var numberObjectWithOutNew = Number(1);

1 :الناتج //

console.log(numberObjectWithOutNew); 

'number' :الناتج //

console.log(typeof numberObjectWithOutNew); 

إنشاء قيمة عددية أولَية //

 //(سُتستخَدم الدالة البانية وراء الكواليس)

var numberLiteral = 1;

console.log(numberLiteral); // 1 :الناتج
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console.log(typeof numberLiteral); // الناتج: 'number'

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

العداد الصحيحة والعداد العشرية. 2
يسللمونهاintegers( أعللداًدا صللحيحًة JavaScriptإمللا أن تكللون العللداد في  ( أو أعللداًدا عشللرية  (

أعداٌد ذات فاصلٍة عائمة  [أيًضا  « » floating pointا ]). سأُنِشئ في الشيفرة التية عدًدا صحيًحا أوليًلل

):مثال حي( JavaScript.وعدًدا عشرًيا أولًيا وهذا هو أكثر استعماٍل شائٍع للعداِد في 

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

var integer = 1232134;

console.log(integer); // 1232134' :الناتج'

var floatingPoint = 2.132;

console.log(floatingPoint); // 2.132' :الناتج'

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

ملحاظة
النظام) أو hexadecimal( بالنظام الست عشرييمكن التعبير عن العداد أيًضا 

.، لكن ذلك نادٌر ول نفعله عادًةJavaScript) في octal( الثماني
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()Numberمعاملت الدالة البانية . 3

ئ في()Numberتأخأذ الدالة البانيللة  ئها سُننشللِ . معللامًل وحيللًدا هللو القيمللة العدديللة الللتي سُتنشللِ

):مثال حي( 456 يحتوي على القيمة numberOneالمثال التي كائًنا عددًيا باسم 

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

var numberOne = new Number(456);

console.log(numberOne); //456' :الناتج{}'

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

ملحاظة

 عندما نستخدمها مع الكلمة()Numberالنسخ الُمنشأة من الدالة البانية 
. هي كائناٌت معقدٌة يجب أن تتجنب إنشاء قيم عدديةnewالمحجوزة 

استخدم القيم الولّية بدًل منها بسبب()Numberباستخدام الدالة البانية   ( )

؛ إذ سُيعيد المعاملtypeofالمشاكل المحتمل وقوعك فيها مع المعامل 
typeof القيمة للكائنات العددية بدًل من القيمة numberالتي تتوقعها .

.إضافًة إلى أَنه من السرع والسهل استخدام القيم العددية الولية 

()Numberالخاصيات والدوال الموجودة في . 4

: الخاصيات التية()Numberيملك الكائن 

مثًل • :الخاصيات  )Number.prototype:(
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◦MAX_VALUE

◦MIN_VALUE

◦NaN

◦NEGATIVE_INFINITY

◦POSITIVE_INFINITY

◦prototype

()Numberالخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع . 5

باسللللتثناء الخاصلللليات()Numberتملللللك الكائنللللات ذات النللللوع  ( الخاصلللليات والللللدوال التيللللة 

):والدوال التي ترثها

مثًل • :الخاصيات  )var myNumber = 5; myString.constructor;:(

◦constructor

مثًل• :الدوال  )var myNumber = 1.00324; myNumber.toFixed(); :(

◦toExponential()

◦toFixed()

◦toLocaleString()

◦toPrecision()

◦toString()

◦valueOf()
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()Booleanلمحة نظرية عن الكائن . 1

 لنشللللاء كائنللللات منطقيلللة، بالضللللافة إلى القيم()Booleanيمكن أن ُتسلللتخدم الدالللللة البانيلللة 

.false أو trueالمنطقية الولية، والتي ُتمِثل 

):مثال حي( في المثال التي JavaScriptسأوِضح إنشاء القيم المنطقية في 

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

 //newإنشاء كائن منطقي باستخدام الكلمة المحجوزة 

 //()Boolean والدالة البانية 

var myBoolean1 = new Boolean(false);

console.log(typeof myBoolean1); // الناتج: 'object'

 //إنشاء قيمة منطقية أولَية باستدعاء

 //new دونأ استخدام ()Number الدالة البانية 

var myBoolean2 = Boolean(0);

console.log(typeof myBoolean2); // الناتج: 'boolean'

إنشاء قيمة منطقية أولَية //

 //(سُتستدعى الدالة البانية وراء الكواليس)

var myBoolean3 = false;

'boolean' :الناتج //

console.log(typeof myBoolean3); 

false false false :الناتج //

console.log(myBoolean1, myBoolean2, myBoolean3); 
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</script></body></html>

()Booleanمعاملت الدالة البانية . 2

أي ()Booleanالدالة البانية   أوtrue( تأخأذ معللامًل وحيللًدا الللذي سللُيحَول إلى قيمللة منطقيللة 

false أّية قيمللة في .(JavaScript أو 0- أو 0 ليسللت null أو false أو NaN أو undefinedأو 

ئ في المثللال التي كللائنين منطقلليين أحللدهماtrue) سللُتحَول إلى ""(سلسلللة نصللية فارغللة  . سُننشللِ

true والخأر false )مثال حي:(

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

 //false = 0 هو ()Booleanالوسيط الُممرََر إلى 

 //foo = false وبالتالي 

var foo = new Boolean(0)

console.log(foo);

 // Math= true هو ()Booleanالوسيط الُممرََر إلى 

 //bar = true وبالتالي 

var bar = new Boolean(Math)

console.log(bar);

</script></body></html>
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ملحاظة

 عندما نستخدمها مع الكلمة()Booleanالنسخ الُمنشأة من الدالة البانية 
. هي كائناٌت معقدٌة يجب أن تتجنب إنشاء قيم منطقيةnewالمحجوزة 

استخدم القيم الولّية بدًل منها بسبب()Booleanباستخدام الدالة البانية   ( )

؛ إذ سُيعيد المعاملtypeofالمشاكل المحتمل وقوعك فيها مع المعامل 
typeof القيمة للكائنات العددية بدًل من القيمة booleanالتي تتوقعها .

.إضافًة إلى أَنه من السرع والسهل استخدام القيم المنطقية الولية 

()Booleanالخاصيات والدوال الموجودة في . 3

: الخاصيات التية()Booleanيملك الكائن 

مثًل • :الخاصيات  )Boolean.prototype:(

◦prototype

()Booleanالخاصيات والدوال الموجودة في الكائنات من نوع . 4

باسللللتثناء الخاصلللليات()Booleanتملللللك الكائنللللات ذات النللللوع  ( الخاصلللليات والللللدوال التيللللة 

):والدوال التي ترثها

مثًل • :الخاصيات  )var myBoolean = false; myBoolean.constructor;:(

◦constructor

مثًل• :الدوال  )var myBoolean = false ; myBoolean.toString(); :(

◦toSource()

◦toString()

◦valueOf()
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 ستتحول إلىfalseالكائنات المنطقية غير الولية ذات القيمة . 5
true

 هي()Boolean الُمنشللأة من الدالللة البانيللة falseالكائنات المنطقية غير الولية ذات القيمللة 

، وبالتللالي فعنللد إنشللاء كللائن منطقيللة ذو القيمللةtrueعبللارة عن كللائٍن، وسللتتحول قيمللة الكللائن إلى 

false عبر الدالة البانية Boolean() فإن القيمة نفسها ستتحول إلى trueسأوِضح في المثللال .

):مثال حي( له false على الرغم من إسناد القيمة trueالتي كيف سُتعتَبر قيمة كائن منطقي 

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

var falseValue = new Boolean(false);

 //falseلدينا كائن منطقي ذو القيمة 

 //trueلكن ُتعتَبر الكائنات دوًما على أنها 

console.log(falseValue);

/*

جميع الكائنات –بما فيها الكائنات المنطقية ذات القيمة

false– سُتعَتبر true

*/

if (falseValue) {

    console.log('falseValue is truthy');

}

</script></body></html>
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إذا احتجَت لتحويللللللل قيمللللللة غللللللير منطقيللللللة إلى قيمللللللٍة منطقيللللللة، فاسللللللتخدم الدالللللللة البانيللللللة

Boolean() دون الكلملللة المحجلللوزة newوسلللُتعاد قيملللٌة منطقيلللٌة أوليلللٌة بلللدًل من كلللائٍن من النلللوع 

Boolean.

true والبقية falseقيم بعض الشياء . 6

لكن المللر يسللتحق الللذكر مللرًة أخأللرى لن المللر متعلللٌق بتحويللل مختلللف القيم (كما ذكللرُت سللابًقا 

 أو سلسلللًةundefined أو NaN أو false أو null أو 0- أو 0)إلى قيم منطقية إذا كللانت القيمللة 

ة قيمللة أخأللرى في false) فسللُتحَول إلى ""(نصلليًة فارغللًة   مللا عللدا القيمللة سللابقةJavaScript؛ وأّيلل

مثًلtrueاللللللللللذكر سلللللللللُتحَول إلى  : إذا ُاسلللللللللتخِدَمت في تعبللللللللليٍر َيسلللللللللتعِمُل القيملللللللللَة المنطقيلللللللللَة  )

if (true) {}; ) ):مثال حي)

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

 //falseجميع القيم التالية سُتعتَبر 

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));

 //trueجميع القيم التالية سُتعتَبر 

console.log(Boolean(1789));
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 //false' ل ُتمثَِل القيمة المنطقية falseالسلسلة النصية '

console.log(Boolean('false'));

console.log(Boolean(Math));

console.log(Boolean(Array()));

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

، وأن تعلم أَن ملللاfalse إلى JavaScriptمن الضلللروري أن تعلللرف ملللا هي القيم اللللتي سلللتحولها 

.trueبقي من القيم سيتحول إلى 
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ستتحول القيم الولية إلى كائنات عندما نحاول الوصول إلى. 1
خاصياتها

ل يربكنّللك أَن القيم الوليللة للسلسللل النصللية والعللداد والقيم المنطقيللة يمكن أن ُتعامللل ككللائن

مثًل  :ذي خأاصلليات  )ture.toString()ل تلللك القيم الوليللة ككائنللات بمحاولتنللا )، فعنللدما نعاِملل

ئ   كائًنلللا من الداللللة البانيلللة التابعلللة للقيملللة الوليلللة، لكيJavaScriptالوصلللول إلى خأاصلللياتها، فسُتنشلللِ

.نتمكن من الوصول إلى الخاصيات أو الدوال المرتبطة بللذاك العنصللر وبعللد انتهائنللا من الوصللول إلى

.الخاصيات، فسُيحَذف ذاك الكائن

.هللذه الطريقللة تسللمح لنللا بكتابللة شلليفرات حيث يبللدو فيهللا كمللا لللو أَن القيم الوليللة هي كائنللات

ل القيم الوليللة ككللائن في الشلليفرة، فسللتحولها   إلى كللائٍنJavaScriptوالحقيقللة هي أننللا عنللدما نعاِملل

. القيمللَة إلى قيمللٍة أوليللة أهم مللاJavaScriptلكي نتمكن من الوصول إلى الخاصيات ومن ثم سُترِجع 

. تفعل ذلك لك خألف الكواليسJavaScriptفي المر أن تفهم ما الذي يحدث، وأَن 

):مثال حي(مثاٌل عن السلسل النصية 

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

 // سُيعاَمل ككائن!Stringالكائن من النوع 

var stringObject = new String('foo');

console.log(stringObject.length); // 3 :الناتج

console.log(stringObject['length']); // 3 :الناتج

 //ستحوََل السلسلة النصية الولَية إلى كائن
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 // عندما نعاملها ككائن

var stringLiteral = 'foo';

console.log(stringLiteral.length); // 3 :الناتج

console.log(stringLiteral['length']); // 3 :الناتج

console.log('bar'.length); // 3 :الناتج

console.log('bar'['length']); // 3 :الناتج

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

):مثال حي(مثاٌل عن العداد 

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

 // سُيعاَمل ككائن!Numberالكائن من النوع 

var numberObject = new Number(1.10023);

console.log(numberObject.toFixed()); // 1 :الناتج

console.log(numberObject['toFixed']()); // 1 :الناتج

 //ستحوََل القيمة العددية الولَية إلى كائن

 // عندما نعاملها ككائن

var numberLiteral = 1.10023;

console.log(numberLiteral.toFixed()); // 1 :الناتج

console.log(numberLiteral['toFixed']()); // 1 :الناتج

console.log((1234).toString()); // 1234' :الناتج'

console.log(1234['toString']()); // 1234' :الناتج'
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</script></body></html>

):مثال حي(مثاٌل عن القيم المنطقية 

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

 // سُيعاَمل ككائن!Booleanالكائن من النوع 

var booleanObject = new Boolean(0);

console.log(booleanObject.toString()); // الناتج: 'false'

console.log(booleanObject['toString']()); // الناتج: 'false'

 //ستحوََل القيمة المنطقية الولَية إلى كائن

 // عندما نعاملها ككائن

var booleanLiteral = false;

console.log(booleanLiteral.toString()); // الناتج: 'false'

console.log(booleanLiteral['toString']()); // الناتج: 'false'

console.log((true).toString()); // الناتج: 'true'

console.log(true['toString']()); // الناتج: 'true'

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

ملحاظة
أي أنها غير (عندما نحاول الوصول إلى خأاصية لقيمة عددية أولّية مباشرة 

مثًل تحديد قيمة العدد قبل معاملته ككائن  ، فعلينا أوًل  :مخزنٍة في متغير ) « » (

(1).toString() 1 أو..toString()لكن لماذا وضعنا نقطتين؟ ُتعتَبر ،(
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أول نقطة على أنها الفاصلة العشرية، وليس المعامل الذي ُيستخَدم للوصول
.إلى خأاصيات كائن

عليك عادًة استخدام القيم النصية والعددية والمنطقية الولّية. 2
القيم الوليللة الللتي ُتمِثل السلسللل النصللية أو العللداد أو القيم المنطقيللة هي أسللرع في الكتابللة

.وشكلها مختصر

ة، فبالضللافِة إلى مللا سللبق تعتمللد دقللة :يجب عليللك في غالبيللة الوقللات اسللتخدام القيم الوليّلل

ة أو كائنللات فلللو أنشللأت كللائَن سلسلللٍةtypeofناتج المعامل  قيم أولّيلل ). على كيفية إنشائك للقيمللة  )

. أمللا لللوobject أَن نللوع تلللك القيمللة هللو typeofنصيٍة أو عدٍد أو قيمٍة منطقيٍة فسيقول المعامللل 

 سلسللللة نصلللية تحتلللوي على النلللوع الحقيقيtypeofاسلللتخدمَت القيم الوليلللة فسللليعيد المعاملللل 

مثًل في  :للقيمة  )typeof 'foo' يكون الناتج 'string'.(

):مثال حي(سأوِضح ما سبق في الشيفرة التية 

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

 //كائنات لسلسلٍة نصيٍة ولعدٍد ولقيمٍة منطقيٍة

console.log(typeof new String('foo')); // الناتج: 'object'

console.log(typeof new Number(1)); // الناتج: 'object'

console.log(typeof new Boolean(true)); // الناتج: 'object'

 //قيم أولَية لسلسلٍة نصيٍة ولعدٍد ولقيمٍة منطقيٍة
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console.log(typeof 'foo'); // الناتج: 'string'

console.log(typeof 1); // الناتج: 'number'

console.log(typeof true); // الناتج: 'boolean'

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

 للتعللرف على القيم الوليللة السلسللل النصللية أوtypeofإذا كان برنامجك يعتمللد على المعامللل 

()Stringالعللللللداد أو القيم المنطقيللللللة، فعليللللللك أن تتفللللللادى حينهللللللا اسللللللتخدام الللللللدوال البانيللللللة 

.()Boolean و ()Numberو 
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nullلمحة نظرية عن استخدام القيمة . 1

ا إذاnullيمكنك استخدام القيمة  . لكي ُتصِرح أن إحللدى خأاصلليات الكللائن ل تملللك قيمللًة عمومًلل

ُضِبَطت خأاصلليٌة لتحتللوي على قيمللٍة مللا، لكن تلللك القيمللة غللير متاحللٍة لسللبٍب من السللباب، فيجب أن

):مثال حي( للشارة إلى أَن قيمة تلك الخاصية فارغة nullُتستعَمل القيمة 

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

 تنتظر إسناد قيمٍة لها //fooالخاصية 

 //null لذا سنضبط قيمتها البتدائية إلى 

var myObjectObject = {foo: null};

console.log(myObjectObject.foo); // الناتج: 'null'

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

ملحاظة
JavaScript من undefined. ُتستعَمل undefined و nullل تخلط بين 

 فهي موجودٌة للسماح لك بالشارة إلى أَنnull.لخأبارك أَن شيًئا ما ناقٌص أما 
.الخاصية تتوقع إسناد قيمة إليها لكن تلك القيمة غير متوافرة بعد

null لقيم object سُيعيد typeofالمعامل . 2

. وإذا احتجَت إلىobject فسللللللللُيعيد null على قيمللللللللة typeofإذا اسللللللللتخدمَت المعامللللللللل 

 فالحللل المثللالي هللو النظللر إن كللانت القيمللة الللتي تريللد التحقللق منهللاnullالتحقق من أَن القيمللة هي 
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null للتأكد من أننا نتعامل مع قيمة ===. سنستخدم في المثال التي المعامل nullمساويًة إلى 

):مثال حي(

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

var myObject = null;

 //، ولن تستفيد حاقيقًة من هذه النتيجةobjectالناتج 

console.log(typeof myObject);

 // الفعليةnull، فالمساواة محققة لقيم trueالناتج 

console.log(myObject === null);

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

ملحاظة
 ل== لَن المعامل ===، فاحرص على استخدام nullعندما تتحقق من قيمة 

.undefined و nullُيفِرق بين 
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undefinedلمحة نظرية عن القيمة . 1

. لغرضين مختلفينJavaScript في undefinedُتستعمل القيمة 

مثًل  :الهدف من أول غرض هو الشارة إلى أَن متغلليًرا معَرفًللا  )var fooلم ُتسللَند إليلله قيمللة . (

أمللا الغللرض الثللاني فهللو للشللارة إلى أَن الخاصللية التابعللة لكللائن والللتي تحللاول الوصللول إليهللا غللير

أي ل توجد خأاصية بهذا السم وليست معَرفًة أيًضا في سلسلة  )معرفة  )prototype.

):مثال حي( JavaScript في undefinedسأريك طريقَتي استخدام القيمة 

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

 //التصريح عن متغير

var initializedVariable;

console.log(initializedVariable); // الناتج: undefined

 //undefined أعادت JavaScriptالتأكََد أنأََ 

console.log(typeof initializedVariable);

var foo = {};

 //foo في الكائن bar، فل توجد الخاصية undefinedالناتج 

console.log(foo.bar);

 //undefined أعادت القيمة JavaScriptالتأَكد أنأََ 

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

ملحاظة

. فقطundefined أن تستخدم JavaScriptمن المستحسن أن نسمح للغة 

أيundefinedيجب أّل تسمح لنفسك بأن تضبط قيمة أحد المتغيرات إلى   )
foo = undefined وعليك بدًل من ذلك استخدام ،(nullإن كنَت تود 

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

JavaScript نسخة . 2 ECMA-262وما بعده ُتعِرف ) الصدار الثالث  )

 في المجال العامundefinedالمتغير 
JavaScript على عكس الصللدارات السللابقة، الصللدار الثللالث من  ECMA-262ا  يملللك متغلليًرا عامًلل

. موجللوٌد في المجللال العللام ولَن المتغللير مصللَرٌح عنلله ولم ُتسللَند إليلله قيمللة، فللإنundefinedاسللمه 

):مثال حي( undefined هي undefinedقيمة المتغير 

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

 // هو متغيٌر في المجال العامundefinedالتأكد من أنأََ 

console.log(undefined in this); // الناتج: true

</script></body></html>
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Mathلمحة نظرية عن الكائن . 1

) للتعاملللل الرياضلللي ملللع العلللداد أوstatic( على خأاصللليات ودوال سلللاكنة Mathيحتلللوي الكلللائن 

مثًل  :توفللير ثللوابت رياضللية  )Math.PI هللذا الكللائن ُمضللَمن في لغللة .(JavaScriptول يعتمللد على ،

. لنشاء كائنات()Mathالدالة البانية 

ملحاظة
 يبدأ بحرٍف كبير على الرغم من أَنك لمMathقد يبدو غريًبا عليك أن الكائن 

. لكن ل ترتبك بذلك واعلم أَن()Mathُتنِشئ نسخًة منه عبر الدالة البانية  .

JavaScriptتضبط هذا الكائن لك .

Mathخاصيات ودوال الكائن . 2

: الخاصيات والدوال التيةMathيملك الكائن 

مثًل • :الخاصيات  )Math.PI;:(

◦E

◦LN2

◦LN10

◦LOG2E

◦LOG10E

◦PI

◦SQRT1_2

◦SQRT2
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مثًل • :الدوال  )Math.random();:(

◦abs()

◦acos()

◦asin()

◦atan()

◦anat.()

◦ceil()

◦cos()

◦exp()

◦floor()

◦log()

◦max()

◦min()

◦pow()

◦random()

◦round()

◦sin()

◦sqrt()

◦tan()

3 .Mathليست دالًة بانيًة 
أٌ لستضللللافةMath. ل ُيشللللابه غلللليره من الكائنللللات الُمهّيئللللة مسللللبًقا فالكللللائن Mathالكللللائن   ُمنشللللَ
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.الخاصيات والدوال الساكنة، والجاهزة للستخدام عند التعامل مع الرقام تذَكر أَنه ل توجد طريقٌة

.، إذ ل توجد دالٌة بانيٌةMathلنشاء نسخة من 

 يملك ثوابت ل تستطيع تغيير قيمتهاMathالكائن . 4
. ل يمكن تغيلللير قيمتهلللا ولن هلللذا يختللللف عنثلللوابت هي Mathالكثلللير من خأاصللليات الكلللائن 

مثًلJavaScriptالطبيعللللللة المتغلللللليرة للكائنللللللات في  :، فسللللللُتذَكر هللللللذه الخاصلللللليات بللللللأحرٍف كبلللللليرة  )

Math.PI ل تخللللط بين الخاصللليات الثابتلللة وبين اللللدوال البانيلللة بسلللبب كتابلللة الحلللرف .(Mبحلللرٍف 

.كبير ببساطة تلك الخاصيات هي خأاصياٌت ل يمكن تغيير قيمتها .

ملحاظة
JavaScript  ل ُيسَمح للمستخدم بتعريف ثوابت في نسخة  1.5, ECMA-262

أي ECMAScript.الصدار الثالث لكن الصدار السادس من معيار   )ES6 (تضّمن
. لتعريف الثوابتconstالكلمة المحجوزة 
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وانتباهللك للمثلللة (ُتلِخص النقط التية ما يجب أن تكون قد تعلمته أثناء قراءتك لهللذا الكتللاب 

.التي فيه اقرأ كل نقطة بتمّعن، وإن لم تفهمها فارجع إلى الفصل الذي يتحدث عنها في الكتاب .(

.يتألف الكائن من مجموعة من الخاصيات التي لها أسماٌء وُتخَزن فيها قيٌم•

 أن يسلللك سلللوك كللائن؛ فللالقيم المعقللدة هي كائنللات،JavaScriptيمكن لكل شيء تقريًبا في •

ة يمكن معاملتهللا ككائنللات، وهللذا هللو السللبب وراء سللماعك للنللاس يقولللون أَن والقيم الولّيلل

. هو كائنJavaScriptكل شيٍء في 

، أو عللبر اسللتخدام الشللكلnewُتنَشأ الكائنات باستدعاء الدالة البانية عبر الكلمة المحجوزة •

.المختصر لنشاء أنواع معّينة من الكائنات

أي أَنهللا كائنللات • )، وبالتللالي يمكن إنشللاء كائنللات()Function(الللدوال البانيللة هي كائنللات 

.JavaScriptداخأل كائنات في 

()String و ()Array و ()Object: تسللللللللللللللع دوال بانيللللللللللللللة هي JavaScriptتللللللللللللللوِفر •

.()Error و ()RegExp و ()Date و ()Function و ()Boolean و ()Numberو 

 لهللا وظيفتللان، فهي ُتعيللد القيم()Boolean و ()Number و ()Stringالللدوال البانيللة 

الوليلللة وتلللوِفر كائنلللات لتللللك القيم عنلللد الحاجلللة؛ للللذا سلللنتمّكن من معامللللة القيم الوليلللة

.ككائنات

ة،false و true و 10 و "string" و undefined و nullالقيم •  هي قيٌم أوليّلللللللللللللللللللللللل

كائنية إل إذا عاملتها ككائن .وليس لها طبيعة  « »

()Number و ()String و ()Array و ()Objectعنللللدما ُتسللللتدعى الللللدوال البانيللللة •
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 باسللللللللللللللللللللتخدام()Error و ()RegExp و ()Date و ()Function و ()Booleanو 

الكائن المعقد newالكلمة المحجوزة  (، فسيُنشأ كائٌن يسمى  « » complex object.(

 ل تملللللك أّيللللة خأصللللائص من خأصللللائصfalse و true و 10 و "string"القيم الوليللللة •

ئ  اJavaScriptالكائنللات إلى أن ُتعامللل ككائنللات، وحينئللٍذ سُتنشللِ  وراء الكللواليس كائنًللا مؤقتًلل

.يجعل من الممكن معاملة تلك القيم ككائنات

خ قيمُتهللا إلى المتغللير الجديللد أمللا قيم• خ فسُتنسللَ .ُتخَزن القيم الولية بقيمِتها، وعنللدما ُتنسللَ

.المتغيرات المعقدة فهي ُتخَزن بمرجعيتها، وعندما ُتنَسخ فسُتنَسخ المرجعية

تكون القيم الولية مساويًة إلى القيم الولية الخأرى عنللدما تتسللاوى بالقيمللة، أمللا الكائنللات•

.المعقدة فتتساوى عندما يشير المتغيران إلى نفس الكائن

. تتسم بأنها ديناميكيةJavaScriptبسبب طبيعة الكائنات المعقدة، فإن كائنات •

 قابلة للتعديل، وهذا يعني أَن خأاصيات الكائنللات الُمضللَمنة في أسللاس اللغللةJavaScriptلغة •

.والكائنات الُمعَرفة من المستخدم يمكن تعديلها في أّي وقٍت

يمكن ضلللبط أو تحلللديث أو الحصلللول على خأاصللليات الكلللائن علللبر اسلللتخدام النقلللط أو علللبر•

.استخدام القواس من الفضل استخدام القللواس عنللدما يكللون اسللم خأاصللية الكللائن على

مثًل  :شللللللللللللللللكل تعبللللللللللللللللير أو أن يُمِثل كلمللللللللللللللللًة محجللللللللللللللللوزًة  )Array['prototype']

['join'].apply().(

 للبحث في نسللخة الكللائنprototypeعندما ُنشير إلى خأاصيات الكائن، فسُتستخَدم سلسلللة •

 للداللللةprototypeالُمسلللتخَدمة، فلللإن لم ُيعَثلللر عليهلللا هنلللاك، فسلللُيبَحث عنهلللا في خأاصلللية 
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ولَن قيمة الخاصية   هي كائٌن ُمنشأprototypeٌ–البانية للكائن؛ وإن لم ُيعَثر عليها هنالك 

prototype– فسللليتم البحث عن الخاصلللية في الخاصلللية ()Objectمن الداللللة البانيلللة 

أي ()Objectللداللللللللة البانيلللللللة   )Object.prototype؛ وإن لم ُيعثَلللللللر على الخاصلللللللية(

.undefinedهنالك، فسُتعَتَبر هذه الخاصية 

أي الوراثللة من الكللائنJavaScript طريقللة الوراثللة الموجللودة في prototypeتمِثل سلسلللة •  )

prototype.(

، فللللإَن جميللللع الكائنللللات تللللرث منprototypeبسللللبب البحث في سلسلللللة • أي الوراثللللة منهللللا  ( )

Object() لَن خأاصية prototype نفسها هي كائن Object().

. هي كائنات لها خأاصيات وقيمJavaScriptالدوال في •

عنللدما ُتسللتخَدم داخأللل دالللٍة مللا هي طريقللٌة عامللٌة للشللارة إلىthisالكلمللة المحجللوزة •  – –

.الكائن الذي يحتوي الدالة

 ُتحللَدد أثنللاء التشللغيل بنللاًء على السللياق الللذي ُتسللتدعى فيللهthisقيمة الكلمللة المحجللوزة •

.الدالة

. في المجال العام، فسُتشير إلى الكائن الرئيسيthisعند استخدام الكلمة المحجوزة •

. الدوال لنشاء المجالتJavaScriptتستخدم لغة •

.JavaScript المجال العام، وهو المجال الذي تتواجد فيه جميع شيفرات JavaScriptتوِفر •

ا الللدوال المتشللعبة داخأللل بعضللها سلسلللًة من المجللالت ُتسللتعَمل• خأصوصللً ئ الللدوال  )ُتنشللِ )

.للبحث عن قيمة أحد المتغيرات
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ُتحَدد سلسلة المجال بناًء على طريقة كتابة الشيفرة، وليس بالضرورة اعتمللاًدا على سللياق•

ِرَفت فيلله أَول مللرة، حللتى لللو .الستدعاء وهللذا يسللمح للدالللة بالوصللول إلى المجللال الللذي عُلل

.اسلللتدعيت تللللك الداللللة من سلللياٍق مختللللف يلللؤدي ملللا سلللبق إلى إنشلللاء التعلللابير البرمجيلللة

).closures(المغلقة 

. ستصللبح خأاصللياٍت عامللًة لكنvarالتعابير والمتغيرات الُمعَرفة داخأل دالللة دون اسللتخدام •

.التعليمات الموجودة داخأل مجال الدالة ستبقى في مجالها

. في المجال العام ستصبح خأاصياٍت للكائن الرئيسيvarالدوال والمتغيرات الُمعَرفة دون •

. في المجال العام ستصبح متغيراٍت عامًةvarالدوال والمتغيرات المعَرفة باستخدام •
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أرجللو بعللد قراءتللك لهللذا الكتللاب أن تكللون مللزوًدا بالمعلومللات اللزمللة لتفهم كيللف تعمللل مكتبللة

JavaScript الللللتي تسللللتخدمها، أو أن تكللللون على درايللللٍة كافيللللٍة بلغللللة JavaScriptلتكتب الشلللليفرات 

.الخاصللة بللك وفي كل الحللالتين، لن يكفيللك هللذا الكتللاب، لَنه ليس مكتوبًللا ليكللون دليًل شللامًل إلى

خ فهمللك للمعلومللات الللتي أخأللذتها من هللذا .اللغة ومن هنا أحيلك إلى قللراءة الكتللاب التيللة لكي ترسللِ

.JavaScriptالكتاب، ولكي تستكشف وتتفحص مواضيع أخأرى في 

•      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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