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  :      الكتاب          مطبوعة من       نسخة           الحصول على 
فوق محل (ج شارع السرایات ٣ة دار المعرفة في العباسیة،  مكتب:القاهرة •

، أمام هندسة عین شمس بالقرب من محطة مترو عبده )فسخاني خمیس
..  عصرا ما عدا الجمعة٣ صباحا إلى ١٠مواعید العمل من .. باشا

أحمد حماد على الهاتف أو الواتس قبل الذهاب . وأنصح بالتواصل مع أ
٠١٠٠٥٣٣٤٥٠٤ 

 

، أمام مركز الدرة التعلیمي )مشهورة بمكتبة عمرو(تبة مشارق  مك:الجیزة •
السوداني في شارع النادي الریاضي وهو شارع جانبي بین أول فیصل 

).. یوجد محل أوالد رجب على أول الشارع من ناحیة فیصل(وأول الهرم 
وأنصح بالتواصل مع .. مواعید العمل من بعد الظهر إلى العاشرة مساء

على الهاتف أو الواتس قبل الذهاب لضمان وجوده في محمد نبیل . أ
 .01066373186المكتبة 

 :الراغبون في الحصول على نسخة بطرد بریدي داخل مصر •
 .msvbnet@hotmail.comیمكنهم مراسلتي على 

 
 

 !تحذیر
ـــع  ـــف      جمـی ـــورقي محفوظــــة للمؤـل ـــع والنشــــر اـل                                        حقــــوق الطـب

  ه     هــذ     ینتهــك                     الملكیــة الفكریــة، ومــن       حمایــة              بموجــب قــوانین 
  .                                        بأي طریقة یعرض نفسه للمساءلة القانونیة      الحقوق
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 :للتواصل مع الكاتب
 

 :قناة یوتیوب
https://www.youtube.com/mhmd_hmdy 

 :صفحة فیسبوك
https://www.facebook.com/Poet.Mhmd.Hmdy 

 :حساب تویتر
https://twitter.com/mhmd_hmdy 

 :مشاریع جیتهاب
https://github.com/VBAndCs 
 

 
 :لتحمیل كود برنامج الشاعر

https://drive.google.com/file/d/1qL8ibGDI2KqXA5T0_O44TTHq3-24_IsO 
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 مقدمة
شاعر اىل رنج یالر   من ا ٕ                      ل    

 
 

  :                    بسم اهللا الرحمن الرحیم
  !                                            هذا كتاب غیر تقلیدي عن لغة برمجة غیر تقلیدیة

  "       الشــاعر "                                 یعلمـك كـیـف تبنـي خطـوة بخطــوة برنـامج                                 فأمـا الكـتـاب فهـو غـیـر تقلیـدي ألـنـه
        ویعــرض  ،    إلیــه                           ویخبــرك بــالبحر اـلـذي تنتمــي  ،         موســیقیاّ                            ّ اـلـذي یحـلـل أبیــات الشــعر العربــي

                                        ومن خالل إنشاء هـذا البرنـامج سـتجد نفسـك قـد    ..                                  لك تقطیعها الموسیقي على هذا البحر
  :            تعلمت ما یلي

                وال یشــــترط لقــــراءة    ..                                              البرمجــــة كتفكیــــر منطقــــي وخطــــوات منظمــــة لحــــل المشــــاكل •
                                                        أي خلفیـة سـابقة عـن البرمجـة أو درسـت فـي كلیـات الهندسـة أو      تمتلك          الكتاب أن 
  .            عاما فأكثر  ١٦                          ما یكون الكتاب مناسبا لسن        لهذا رب   ..         الحاسبات

                                                                     أساســیات لغــة البرمجــة ریــنج، وكیــف یمكــن اســتخدامها لتطبیــق أفكــارك البرمجیــة  •
ٕ                                                                ٕوانشـــــاء برـنــــامج بواجهـــــة مرئـیــــة تتفاعـــــل مـــــع المســـــتخدم فتأخـــــذ مـنــــه المـــــدخالت 

   ).                                        تحلیل أبیات الشعر والبحر الذي تنتمي إلیه (                 وتعرض له النتائج   )       األبیات (
ــم العـــروض الـتــي وضـــعها           موســـیقى الشـــ •                                                      عر وبحـــور الشـــعر العرـبــي وأساســـیات عـل

                                                     وقد راعیت في هذا تبسـیط القواعـد واالبتعـاد عـن المصـطلحات    ..               الخلیل بن أحمد
                                                                       المعقــــدة والتفاصــــیل الدقیقــــة التــــي ال تهــــم إال الدارســــین والنقــــاد، لهــــذا ال یشــــترط 

     الحـد    ..     ربیـة              فـي اللغـة الع      متخصصـة                                       الكتاب أن تكـون شـاعرا أو تلقیـت أي دراسـة 
                                                                         األدنى المطلوب أن تكون ملما بقواعـد الكتابـة اإلمالئیـة التـي تعلمناهـا جمیعـا فـي 

                           قـــد یكـــون لـــدى بعـــض اللغـــویین  ،                    وفـــي ســـبیل هـــذا التبســـیط   ..                  المرحلـــة االبتدائیـــة
                                                                   والعروضـیین بعـض االعتراضـات علـى التعمیمـات التـي یسـتخدمها البرنـامج، لكــن 

                                          أیــدیهم وأنهــم بعــد قــراءة هــذا الكتــاب ســیكونون                                أرجــو أال ینســوا أن الكــود كلــه بــین 
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                                                                   قــادرین علــى فهمــه وتعدیلــه لتصــیر لــدیهم نســختهم الخاصــة مــن برنــامج الشــاعر 
                     فالخطـــأ مســـتدرك ووجهـــات    ..                                             الـتــي تعمـــل وفـقــا للقواعـــد التـــي یرونهـــا أفضـــل وأدق

  .                                                             النظر كلها قابلة للتعایش، دون أن یجبر أحد أحدا على ما ال یهواه
 

                محمـود فایـد، وهـي   .  م                               ألنها مـن إبـداع المبـرمج المصـري                 مجة فغیر تقلیدیةّ             ّوأما لغة البر
                                                                          بـذلك أول لغــة برمجـة كامـلـة الـقـدرات مـن ابتكــار عربـي، وـقـد حرصــت علـى التأكـیـد عـلـى 

                                      بهـا وتقـدیم نسـخة منـه لسـطح المكتـب ونسـخة   "       الشـاعر "                              نضجها واكتمالها بإنشاء برنـامج 
ّ                  ّلكـن قـدرات ریـنج فـي    ..               تعـدیل فـي الكـود                                      تعمل عبر اإلنترنـت علـى موقـع ویـب بـدون أي 

  :     فهي ،                        الحقیقة تتجاوز هذا بكثیر
                                                                     لغة عـابرة لـنظم التشـغیل، حیـث یمكنـك ترجمـة نفـس الكـود إلـى بـرامج تعمـل علـى  •

                   وعلـى أجهــزة المحمــول   )       ومــاك                      عـلـى نظـم ویـنـدوز ولینـوكس (                 أجهـزة ســطح المكتـب 
  .                       وعلى مواقع الویب وغیرها  )                 على نظام أندروید (

   غة                                  كــود، بحیــث یمكنــك أن تكتــب الكــود بصــی                    عــدة أســالیب لصــیاغة ال          لغــة تمتلــك  •
                                      غة قریبـة مـن لغـات سـي أو تكتبـه باللمسـات                          لغات البیزیك أو تكتبه بصی         قریبة من 

  .  .                                                وال مانع أن تمزج بین هـذه الصـیغ الـثالث فـي نفـس الكـود   ..                 الخاصة بلغة رینج
        ة لتصــــنع                                                    مكنــــك حتــــى أن تعـیـــد تعریــــف الكلمــــات األساســــیة الخاصــــة باللغــــ    ـبـــل ی

  .                       الصیاغة التي تناسبك أنت
                       فـــالمتغیرات تســـتطیع أن Dynamic-Type Language                      لغـــة برمجـــة مرنـــة األنـــواع  •

  .             ة من البیانات ف                تحمل أنواعا مختل
  .                                     تتبع التسلسل التقلیدي لتنفیذ األوامرStructural Language                 لغة برمجة هیكلیة  •
  .Object Oriented Language                          لغة برمجة موجهة بالكائنات  •
  .Functional Language                        لغة برمجة موجهة بالدوال  •
  .Natural Language Programming                                    لغة برمجة تدعم استخدام اللغة طبیعیة  •

                                                                لغـة ریـنج تجمـع میـزات عـدة أنـواع مـن لغـات البرمجـة فـي وعـاء واحـد، حـیـث   :        باختصـار
  .                                                                     یمكنك اختیار الصیغة التي تناسب برنامجك لكتابة الكود بأسرع وأكفأ طریقة



 ٧ 

                                             رینج كلغة برمجة هیكلیـة مرنـة موجهـة بالكائنـات،                                وفي هذا الكتاب سنتعرف على سمات 
     مـــن  ا                                                                      قــدراتها كلغـــة موجهــة بالــدوال وبرمجـــة اللغــات الطبیعیــة فیمكـنــك التعــرف علیهــ   أمــا

  .                                                     خالل مصادر التعلم الموجود روابطها في مجلد أمثلة الكتاب
 
 

  :              لمن هذا الكتاب
                                           ى عالم البرمجـة، فهـذا الكتـاب مـدخل مناسـب لـك،                             لو كنت مبتدئا ترید التعرف عل •

ــى جهـــازك، وأســـلوب                                                                    ولغـــة ریـــنج لغـــة مجانیـــة یســـهل علیـــك تنزیلهـــا وتشـــغیلها عـل
ــى لغـــة برمجـــة       لمـــه من                          صـــیاغتها المـــرن ســـیجعل مـــا تتع                                    هـــا یفـیــدك عنـــد االنتـقــال إـل
     أو ++C    مثـل  (             أو لغـات السـي   ) VB.NET    مثـل  (                           أخرى من عائلـة لغـات البیزیـك 

Java و    أ  C# (  و لغات البرمجة الدینامیكیة مثل  أ                               Python و    Ruby.  
                                                                      لو كنـت باحثـا لغویـا تریـد أن تتعـرف علـى كیـف یمكـن اسـتخدام البرمجـة لمعالجـة  •

  .                                                                    اللغة العربیة، فبرنامج الشاعر یقدم لك مثاال عملیا قویا على هذا المجال
                                                                   لــو كنــت مبرمجــا لــدیك خبــرة بلغــة برمجــة ســابقة، فســیفیدك أن تتعــرف علــى لغــة  •

     یرهــــا ٕ                                                             ٕنج وامكاناتهــــا المتنوعــــة، وربمــــا تجــــد نفســــك متحمســــا للمشــــاركة ـفـــي تطو  رـیـــ
    ومــن    ..                       الــذي یطورهــا علــى جیتهــاب       المصــدر       مفتــوح                         باالنضــمام إلــى فریــق الكــود 

                                                                        المؤكـــد أیضـــا أن كتاـبــة برـنــامج لتحلیـــل أوزان القصـــائد العربـیــة هـــو خـبــرة مختلفـــة 
                   وسـط طوفـان األكـواد  ،                                                  وجدیدة تمثـل تحـدیا غیـر تقلیـدي یضـاف لخبراتـك البرمجیـة

                                                                        التقلیدیــة التــي تكتبهــا یومیــا للتعامــل مــع قواعــد البیانــات وتصــمیم واجهــات ســطح 
  .                                               بإذن اهللا لن تخرج بدون مكاسب بعد قراءة هذا الكتاب   ..              المكتب والویب
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  :                          البرنامج الذي جعلني مبرمجا  :       الشاعر
              محســن رشــوان،  . د  .                                                        مـن القالـئـل اـلـذین تركــوا بصــمة ـفـي شخصــیتي ـفـي كلـیـة الهندســة، أ

                                                                          وهــو أســـتاذ االلكترونـیــات والهندســـة الكهربـیــة ـفــي قســـم اتصـــاالت بكلـیــة الهندســـة جامعـــة 
         ة لتطــویر  ی                                                                الـقـاهرة، وشخصــیة رائعــة أـثـرت ـفـي أجـیـال، وهــو أحــد مؤسســي الشــركة الهندســ

  : "                    مؤسسة البحث والتطویر "                   واسمها اختصار لـ RDI          البرمجیات 
Research & Development Institution 

                وتحـــت هــذا الشـــعار     "..                                            إن ـلــم نكســب منهـــا نقــودا، نكـــون قــد أنتجـنــا بحوثــا "        ن شــعاره    وكــا
                                         ة للعلـم فـي مصــر والـوطن العربـي ولـیس النـقـود  یـِ                                 ِالرائـع مـن عـالم یبحـث عــن إضـافة حقیق

                                                                       في المقام األول، اقتحمـت الشـركة مجـاالت معقـدة فـي التسـعینیات، مثـل ضـغط الصـوت 
                                           ة أو المكتوبـة، والتحلیـل الصـرفي وفـض االلتبـاس                                    والتعرف على الكلمات العربیـة المنطوقـ

                                                                            بین االحتماالت الصرفیة من خـالل السـیاق، ونطـق الكلمـات العربیـة المكتوبـة، والتشـكیل 
ّ                                          ّشـــیخ الكـتــاب الرقمـــي اـلــذي یقـــیم تجوـیــدك للقـــرآن    ":    حفـــص "                      النحـــوي اآلـلــي، وصـــوال إـلــى 

                  یـات سـجلوها كرسـائل                           وكل من یعملون فـي هـذه التقن    !..                             الكریم من خالل قراءتك الصوتیة
                                                                         ماجســـتیر ودكتـــوراه ونشـــروا عنهـــا بحوثـــا فـــي دوریـــات عالمیـــة مشـــهورة، ومـــنهم أســـتاذي 

  .                محمد عطیة العربي  .  م  .         وصدیقي د
                               محسـن رشـوان یشـرح مـادة اإلنسـانیات   .  د  .                                     وبجوار ما یشرحه من مواد تخصصـه، كـان أ

         دس خلفیـــة                                                              فـــي الكلیـــة، وهـــي مـــادة عـــابرة للتخصـــص الهندســـي، تحـــاول أن تمـــنح المهنـــ
                                                                            بسیطة عن االقتصاد والقانون واإلدارة وغیرها من األمور التـي سـیحتك بهـا المهنـدس فـي 

  .            عمله بعد ذلك
                                            محســـن یمنحـنــا بعـــض الخـبــرات ـفــي إدارة البرمجـیــات،   .                          ومــن خـــالل هـــذه المـــادة، كـــان د

                                                                          وـفـي الســنة الثانـیـة لـنـا ـفـي قســم االتصــاالت بكلـیـة الهندســة، طـلـب مــن كــل مـنـا أن یكتــب 
                                                                        العام مشروعا برمجیا بأي لغة برمجـة وعـن أي فكـرة جیـدة یختارهـا، منفـردا أو       في نصف

          وكانــت هــذه    ..                                                           مــع مجموعــة طالبیــة، لیعطینــا علــى هــذا المشــروع درجــات أعمــال الســنة
                              ، حیـث لجـأت إلـى صـدیقي وبلـدیاتي     ١٩٩٨                                         بدایتي الحقیقیة فـي عـالم البرمجـة فـي ینـایر 

                                      یــدرس حینهــا فــي الســنة الثانیــة فــي كلیــة         كــان محمــد   ..                        محمــد جــالل طالبــا المســاعدة  .  م



 ٩ 

                                                                   الحاســـبات والمعلومـــات بجامعـــة عـــین شـــمس، وفـــي نصـــف العـــام كنـــا أنـــا وهـــو نمضـــي 
  .                          اإلجازة في مدینتنا في دمیاط

                                                                         وال أنســى هنــا أن أدعــو بالرحمــة لواـلـدة الصــدیق محمــد جــالل، فلطالمــا أكرمــت ضــیافتي 
                  رحمهـا اهللا وغفـر لهـا    ..         البرنـامج                                               في األیام التي كنـت أذهـب فیهـا إلـى بیـت محمـد لنكتـب 

  .                  وأسكنها فسیح جناته
                                                                            كانــت تراودنــي فــي تلــك الفتــرة فكــرة جریئــة، هــي أن أكتــب برنامجــا أدخــل إلیــه بیتــا مــن 

                                  وحینمـا ناقشـت هـذا مـع محمـد جـالل، شــعر    ..                                      الشـعر، فیخبرنـي بـالبحر الـذي ینتمـي إلیـه
                 لبـــت منـــه أال یقلـــق،   فط   ..                                                  أننـــي مجنـــون، إذ كیـــف یمكـــن للحاســـب أن یفعـــل شـــیئا كهـــذا؟

  .                                                                     وأنني سأدرس الفكرة، وأقدمها له في شكل ریاضي یستطیع الحاسب التعامل معه
             سـامح النجـار،   .                                                          وبالفعـل اسـتعرت كتابـا عـن علـم عـروض الشـعر مـن الصـدیق الشـاعر أ

  .              وشرعت في العمل
  م                                                                                والحقیقة أنها كانت من أمتع فترات حیاتي، أن أمزج بین عـالم الشـعر الـذي أكتبـه، وعـال

  .                                                        الهندسة الذي أدرسه في عالم البرمجة الذي كنت شغوفا بتعلمه
                                                                   ومـــا زـلـــت حـتـــى اآلن أحــــتفظ ـبـــاألوراق الـتـــي حللـــت فیهــــا العــــروض إـلـــى قواعــــد تصــــلح 

ــدكتور     )..                              سأشـــرحها باختصـــار فـــي هـــذا الكـتــاب (        للبرمجـــة                                 وـلــم أتبـــع العـــروض الرقمـــي لـل
                      د عـروض الخلیـل بـن أحمـد ٕ                                                     ٕأحمد مستجیر فلم أكن أعلم بوجوده أصال، وانما اتبعت قواع

  .       األساسیة
               وحـــدات عروضـــیة  ٤                                                  وقـــد افترضـــت أننـــا ســـنتعامل مـــع شـــطرة شـــعریة طولهـــا األقصـــى 

                                                            ، وتخیلــت كیــف ســیتم األمــر برمجیــا، وذهبــت إلــى محمــد جــالل، الــذي كــان  )      تفعــیالت (
                التــي درســها فــي  ٤                                                        یمتـلـك حاســبا شخصــیا ولدیــه خلفیــة بســیطة عــن لغــة فیجــوال بیزیــك 

                                                             لمــدة أســبوع ال أكثــر، ونصــحني أن نســتخدمها لســهولتها مقارنــة بعائـلـة                التــدریب الصــیفي 
   .                                                            وكان هو المسئول عن كتابة البرنامج، وأنا مسئول عن الخوارزمیة   .. ++C     لغات 

ــم یكـــن م          محمـــد جـــالل   .                                                          ـفــي البداـیــة كـنــا نحتـــاج إـلــى تقطـیــع النصـــوص إـلــى حـــروف، وـل
                           ترنـت وعـدم تـوفر مكتبـات فیهـا         وبـدون ان   ..                                          یعرف الدالة التي تفعل هذا فـي فیجـوال بیزیـك



 ١٠ 

                                                                         مراجــع، كــان األمــر معانــاة حقیقـیـة، حتــى اضــطررنا إـلـى أن نرســل ســؤاال إـلـى أســتاذ فــي 
                                                                           كلیــة العلــوم بــدمیاط وقــد تفضــل مشــكورا بإخبارنــا بــدوال تقطیــع النصــوص فــي الفیجــوال 

ّ                                      ّهـــــذه دوال لهـــــا معـــــزة خاصـــــة عنـــــدي، ومـــــا زالـــــت    .. Mid    و Right    و Left  :      بیزیـــــك
                                                       جــــوال بیزیــــك دوت نــــت حتــــى اآلن بالمناســــبة، ولهــــذا ال تســــتغرب مــــن             موجــــودة فــــي فی

                                          التــي كتبتهــا بلغــة رـیـنج للتعامــل مــع النصــوص aString                            إضــافتي لهــذه اـلـدوال فــي الفـئـة 
  .☺                                العربیة كما سنرى الحقا في الكتاب 

                                                                             وهكـذا تجاوزنـا أول خطــوة بحمـد اهللا، ونجحـنـا فـي تقطـیـع الحـروف، وطبقـنـا قواعـد الكتاـبـة 
                                                                     وحصلنا على الرمـوز الصـوتیة، ولـم یعـد باقیـا إال تحلیـل هـذه الرمـوز لنحصـل         العروضیة

ََمسـتفعلن مسـتفعلن متفـ (                 على التفعـیالت مثـل  َ َُ ُ ُْ ُْ ُِ ِْ ْْ ْ                    ََ َ َُ ُ ُْ ُْ ُِ ِْ ْْ ْاعلنْ ُ ِ     ْ ُ          میـة التـي  ز ر                    وبـدأ محمـد یطبـق الخوا    ).. ِ
ــى  ــم نســـتطع أن نصـــل إـل ــم تعطـنــا أي نـتــائج، وكانـــت صـــدمة محبطـــة ـل ُ                                                                       ُكتبتهـــا، ولكنهـــا ـل

                                                          عت منــا وقتــا طــویال، إلــى أن أجبرنــا انقطــاع التیــار الكهربــي علــى                   ســببها، رغــم أنهــا ضــی
  !                  التوقف عن المحاولة

      ولكنـــه    ..                                                              وغـــادرت بیـــت محمـــد جـــالل شـــاعرا بالیـــأس وأنـــا أفكـــر فـــي فكـــرة مشـــروع جدیـــد
ـیال وهــو فــي فراشــه، وأنــه                                                                              اتصــل بــي فــي الـیـوم التــالي، لیبشــرني بــأن اإللهــام هــبط علیــه ـل

  .                                   تي، واقترح تعدیال، فذهبت إلیه ملهوفا                            اكتشف سبب المشكلة في خوارزمی
                      أربعــة حـروف أو خمســة أو  (                                                  كانـت خـوارزمیتي تجــرب تقطیـع الرمـوز إـلـى أطـوال مختلفـة 

   ..                                                            ومقارنتهــا برمــوز التفعــیالت للوصــول إلــى التتــابع الصــحیح للتفعــیالت  )            ســتة أو ســبعة
                                                                      ولكنـــي تعامـلــت مـــع هـــذا التقطیـــع بصـــورة خطیـــة وافترضـــت أننـــي أتعامـــل مـــع مصـــفوفة

                                                       خانـــــات، بینمـــــا اكتشـــــف محمـــــد أن المفـــــروض أن تكـــــون هنـــــاك شـــــجرة  ٤         مكونـــــة مـــــن 
                 فــروع لدراســة كــل  ٤                                                       احتمــاالت لألطــوال المختلفــة، كــل جــذر فــي هــذه الشــجرة تخــرج مـنـه 

    +  ٤                                                                      التفعــیالت المحتمـلـة ـفـي كــل موضــع، وأننــا لهــذا نحتــاج إـلـى مصــفوفة عــدد خاناتهــا 
  !        تفعیالت ٣  ن                                     خانة للتعامل مع شطرة واحدة تتكون م  ٦٤    +   ١٦

                                                        هــذه التفاصــیل فــي الكتــاب، وستكتشــف أننــي مــع الخبــرة وصــلت إلــى                ال تقـلـق فسأشــرح (
  . )                                     كانت أول محاولة لمبتدئین في البرمجة  ها    أنَ      َال تنس   ..                          أسهل وأفضل طریقة لتنفیذها
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        ولكـــم أن    ..                                                                 وبالفعـــل عـــدلنا الخوارزمیـــة لتغطـــي كـــل فـــروع الشـــجرة، وشـــرعنا فـــي تجربتهـــا
           هـذه البهجـة     !..                                                    رحة التـي شـعرنا بهـا حینمـا رأینـا النتـائج تظهـر ألول مـرة                 تتخیلوا مقدار الف

                                                                              تتكــرر ـفـي حـیـاة المـبـرمجین كثیــرا، لكنهــا ال ـتـأتي طبعــا إال بعــد كثـیـر مــن العــرق واـلـدموع 
  .☺                                                                وسالسل من اإلحباطات التي یمرون بها بسبب األخطاء التي تحدث في الكود 

  ،  "               مســتفعلن مســتفعلن "  :               مــن أن یعــرض لنــا              فالبرنــامج بــدال    ..                      وهنــا ظهــرت مشــكلة عجیبــة
  ! "                فعلن فعولن فاعلن "  :        عرض لنا

                                                                          وشعرت مـرة أخـرى بالخجـل أمـام محمـد جـالل، فمـن الواضـح أن الخوارزمیـة التـي كتبتهـا 
  !           فاشلة تماما

  ـ                     مكافئــة صــوتیا تمامــا لــ  "                 فعلــن فعــولن فــاعلن "                                    لكــن بعــد قلیــل مــن التأمــل، اتضــح لنــا أن 
                                                یس خطــأ مـنـا ولكنهــا مشــكلة ـفـي طریقــة تقســیم التفعــیالت          وأن هــذا ـلـ  "                مســتفعلن مســتفعلن "

  ّ   ّ وأن   ، "               مســتفعلن مســـتفعلن "                                                   فــي العــروض الخلیـلــي، وبتتبــع الشـــجرة وجــدنا أن هنــاك فعـــال 
ــم العـــروض، فالتتـــابع  ا    ســـتبع ا      علینـــا                                                           د بعـــض االحتمـــاالت غیـــر المصـــطلح علیهـــا فـــي عـل

      غیـر  "             فعـولن فـاعلن    فعلـن "           الرجـز، لكـن     بحـر                لبحر الكامل أو  ل        ینتمي  "               مستفعلن مستفعلن "
   ).        االحتماالت    هذه           الستبعاد  ة ع ی  سر   ة و ط ی  بس             الكتاب طریقة              سأشرح في هذا  (       مستخدم 

                                                                  وـبــــدأنا ـفــــي كتاـبــــة جمـــــل الشـــــرط النهائـیــــة الـتــــي تحصـــــل عـلــــى البحـــــر مـــــن احتمـــــاالت 
                                                      وبــــدأ محمــــد جــــالل یتركنــــي أكتــــب بعــــض جمــــل الشــــرط والكــــود بنفســــي،    ..         التفعــــیالت

                                            دته وهــو یكـتـب، وكــان مشـكورا یشــرح ـلـي مــا یفعـلـه،                                واكتشـفت أنـنـي تعلمــت الكثـیـر بمشـاه
                            اـلـذي حصـلنا علـیـه ونحــن نكـتـب  ٥                 و فیجــوال بیزـیـك  ٤                            وهـو اـلـذي علمـنـي فیجــوال بیزیـك 

                               الـتـي صــدرت ـفـي ذـلـك العــام، وأـنـا  ٦                                          البرنـامج وـفـي الصــیف حصــلنا عـلـى فیجــوال بیزیـك 
     یزـیــك                                                                  مــدین لصــدیقي المهنــدس محمــد جــالل بهــذا الفضـــل، أنــا وكــل مــن تعلــم فیجــوال ب

             فجـزاه اهللا عنـا    ..                                                          وسي شارب من كتبي، وكل من سـیتعلمون ریـنج مـن هـذا الكتـاب أیضـا
  .                        خیرا، وال تنسوه من دعائكم

                                                                                 والحقیقــة أننــا فعلنــا معجــزة فــي أســبوعین، ســواء بإنجــاز الخوارزمیــة، أو تنفیــذها بفیجــوال 
        كتاـبـة                                                             فـلـم نكـن نعــرف حـتـى كیـف نكـتـب الـدوال بفیجــوال بیزـیـك، واضـطررنا إـلـى   ..      بیزیـك



 ١٢ 

                                                                         البرنامج كله فـي حـدث ضـغط الـزر كـإجراء واحـد یتكـون مـن مئـات السـطور، واسـتخدمنا 
                    مـن كـل مكـان إلـى كـل GoTo                                                  أعقد كود إسباجیتي یمكنكم أن تتخیلوه حیث نقفز بجمل 

  !                                                  مكان لتكرار األجزاء التي من المفروض أن توضع في دوال
                          ماء كـــل البحـــور ـفــي البرنـــامج                                                  وـقــد انتهـــت اإلجـــازة وعـــدنا إـلــى الـقــاهرة قبـــل أن نكـتــب أســـ

ــم                                                                          بســـبب مشـــكلة مـــع الحـــروف العربیـــة اكتشـــفنا الحقـــا أن ســـببها نـــوع الخـــط، وحینمـــا عـل
                                              نـزار شـهاب اـلـدین وهـو مهنـدس اتصــاالت زمیـل فـي كلـیـة   .                          بالبرنـامج الصـدیق الشــاعر م

                                                                       الهندسة، عرض أن یكتب أسماء البحـور الناقصـة علـى حاسـوبه، فـذهبت معـه، واضـطر 
                                                              ماء البحــور بحــروف إنجلیزـیـة ألـنـه ـلـم یســتطع أیضــا معرـفـة ســبب المشــكلة             إـلـى كتاـبـة أســ

  .                                              التي تجعل الحروف العربیة تظهر كرموز غیر مقروءة
                                                                          وكنـا حینهـا نحتـاج إلـى تشــكیل كـل حـروف بیـت الشـعر، وكــان هـذا یجعـل الكتابـة بطیـئـة 

    بعه                                                                        خاصـــة لغـیــر المتمرســـین بلوحـــة المـفــاتیح مثـلــي، لكـــن نـــزار كـــان یجـیــد الكتاـبــة بأصـــا
                             وهـي مهـارة أغبطـه علیهـا مـا زـلـت  (                                              العشـرة علـى لوحـة المفـاتیح بـدون حتـى أن ینظـر لهـا 

                                               ، لهــذا فقــد تطــوع مشــكورا بــأن یكــون هــو مــن یكتــب بیــت  )                       عــاجزا عــن تعلمهــا حتــى اآلن
  .                             محسن رشوان وهو یختبر البرنامج  .                    الشعر الذي سیقوله د

                      برنــامج الــذي یقــوم بــوزن                                       محســن رشــوان حینمــا مــر علینــا وســمع فكــرة ال  .             وأذكــر دهشــة د
  :              الشعر، وتعلیقه

  !      یا سالم -
                                شــریف عـبـد العظــیم وطـلـب اختبــار بعــض   .                                      ـثـم انشــغل فــي مشــاریع أخــرى، وتــابع معنــا د

                                                                           أبیات الشعر ونجح البرنامج في وزنها بشكل صحیح، بشـهادة نـزار طبعـا، ألن معلومـات 
   ..              درجــة النهائـیـة                والحمــد هللا أخــذت ال   .. ☺                                        أســاتذة الهندســة ـفـي الشــعر لیســت بهــذا العمــق 

  .☺                                                              وقد ذكرت اسم محمد جالل على التقریر، رغم أنه لیس معنا في الكلیة 
                   وبسـبب شـغفي بفیجـوال    ..                                                    وفي الصیف قررنا أنا ومحمد جالل أن نطـور برنـامج الشـاعر

                                                                          بیزیــك أخــذت أقــرأ عنهـــا، وهــذا جعلنــي أكتشـــف عیــوب التنظــیم ـفــي الكــود الــذي كتبـنــاه، 
ــدوال، وبـــدأنا نعمـــم البرنـــامج لیســـمح بكتابـــة          واســـتخدمGoTo              فتخلصـــت مـــن جمـــل                                              ت اـل
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                                                                     قصــیدة كامـلـة بــدال مــن بیــت واحــد مــن الشــعر، وأضــفنا شــرحا ألساســیات عـلـم العــروض 
ّ                                                                    ّوتعریفـــات لمصــــطلحاته األساســــیة، وبعـــد ذـلـــك حلـلـــت معجـــم دـیـــوان األدب اـلـــذي ـیـــنظم 

               ، وقـام بكتابتـه                                                                    الكلمات تبعا ألوزانها، واسـتخدمته إلضـافة معجـم األوزان والقـوافي للبرنـامج
                                            شـریف محمـد حمـدي، وبهــذا صـار مـن الممكـن أن أبحــث   .                         فـي قاعـدة بیانـات الصــدیق م

                                                                             عــن الكلمــات التــي لهــا ووزن معــین وقافیــة معینــة، وهــذا أفــادني كثیــرا فــي كتابــة الشــعر 
                                                                    ال یتسع هذا الكتاب لشرح معجم األوزان والقـوافي لهـذا لـم أضـفه لنسـخة ریـنج    . (       العمودي

   ).           من البرنامج
                                                                       بعــد ذـلــك اشـــتري ـلــي أبــي رحمـــه اهللا حاســـوبا لمـــا رأى جنــوني بالبرمجـــة، فأخـــذت أطـــور 

   ٤                                                                           البرنامج، وسمحت بكتابة شعر التفعیلة، الذي یمكن أن یطـول فیـه السـطر الواحـد عـن 
                   وهـنـــا كــــان یجــــب تغیـیـــر     )..                                 وهــــو مــــا ســــنفعله ـفـــي هــــذا الكـتـــاب أیضــــا (             تفعـــیالت بكثـیـــر 

                                     د جالل ألنها كانت تسـبب خطـأ تجـاوز مسـاحة                                     خوارزمیة الشجرة الرباعیة الخاصة بمحم
                                                                           الـذاكرة بعـد عـدد معـین مـن التفعـیالت بســبب زیـادة عـدد خاناتهـا بـاألس الربـاعي مـع كــل 

    +   ١٦    +  ٤  =                                                             تفعیـلـة، ویحـتـاج التعامــل مــع خمــس تفعــیالت فـقـط مصــفوفة عــدد خاناتهــا 
           خانـة علـى     ٤٠٩٦                                خانة، والتفعیلـة السادسـة ستضـیف     ١٣٦٠    =     ١٠٢٤    +    ٢٥٦    +   ٦٤

                                                   لهــذا كتبــت خوارزمیــة خطیــة عامــة، یمكــن تســمیتها بعناقیــد     !..                      لعــدد الســابق، وهلــم جــرا ا
   ٤                                                                           التفعـیالت، وهـي عكـس الخوارزمیـة األولـى، الـتـي كنـا نحـدد فیهـا مقـاطع ثابتـة أطوالهــا 

                                                         حــروف، ونحصــل علــى كــل تبادیــل وتوافیــق هــذه المقــاطع فــي الــنص،  ٧     أو  ٦     أو  ٥   أو 
                                  بینمـا فـي خوارزمیـة عناقیـد التفعـیالت    ..            طع المحتملـة                               وهذا یؤدي إلى عدد هائل من المقـا

                                                                   كنـت أحصـل علـى عنقـود التفعــیالت المحتملـة عنـد كـل موضــع فـي الـنص بغـض النظــر 
                                                                        عن طولها، وتصیر المسألة هي البحث عـن مسـار التفعـیالت المسـتمرة، التـي تصـل بـك 

     كـوین                                  وفي نسـخة ریـنج، لـن نحتـاج حتـى إلـى ت   ..                               إلى آخر حرف في النص بدون فجوات
                                                                          عناقید التفعیالت، فنحصد النتائج فـورا ونحـن نمـر علـى شـجرة االحتمـاالت، كمـا سأشـرح 

  .             في هذا الكتاب
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ّ                                                                           ّوقد خففت قواعد تشكیل الحروف بحیث یتطلـب البرنـامج وضـع السـكون والشـدة والتنـوین 
                          ویســتطیع البرنــامج تجاهــل أي     )..                            وهــو مــا ســنفعله فــي هــذا الكتــاب (               فقــط علــى الحــروف 

    وـقــد     )..                             ســـأترك ـلــك فعـــل هـــذا كـتــدریب عمـلــي (                    ـفــي موضـــع غـیــر منطـقــي           تشــكیل یظهـــر
ّ                                                                        ّبسطت الكود الـذي یحـول الكتابـة اإلمالئیـة إلـى كتابـة عروضـیة، ألنـه سـبب لـي صـداعا 
                                                                       حینمــا كتبتــه بجمـــل شــرط عادیــة، حـیــث كانــت طویـلــة جــدا ومتداخلــة، فكتـبــت مــا یشـــبه 

                  ذلـك فـي دوت نـت ولـم               التـي ظهـرت بعـد    (Regular Expressions                  التعبیرات النمطیـة 
                                     حیـــث قمـــت بتعریـــف دوال بســـیطة تســـتقبل بعـــض   )  ٦                           تكـــن معروفـــة فـــي فیجـــوال بیزیـــك 

           بهــذه الصــیغ    ..                                                        الصــیغ الخاصــة بــي وتبحــث عنهــا فــي اـلـنص وتحولهــا إـلـى صــیغ أخــرى
    هــذا    ..                                                                   البســیطة تحــول كــود الكتابــة العروضــیة إلــى مجــرد ســطور قلیلــة واضــحة المعنــى

  .             ا وسهل تعدیله                             جعل الكود مختصرا وبسیطا وواضح
                                                                     لكنـنــا هنـــا ـفــي ریـــنج ســـنفعل مـــا هـــو أفضـــل مـــن هـــذا، وهـــو كتابـــة محـــرك تعبیـــر نمطـــي 

Regular Expression Engine   خـــاص بنـــا واســـتخدامه لتطبیـــق قواعـــد الكتابـــة                                       
                                                             هــذا المحــرك ســیعطینا بعــض القــدرات الجدیــدة التــي ال توجــد فــي محركــات    ..         العروضــیة

  Validation Functions                  دوال لفحــص القــیم    اـبـة  كت                                التعبـیـرات النمطـیـة القیاســیة، مـثـل 
  .                     صیغة التعبیر النمطي   ضمن                     بلغة رینج واستخدامها 

                                                                        وـقـد حاوـلـت حینهــا أن أضــیف جــزءا یحـلـل األبـیـات المكســورة لیســاعد ـفـي تحدـیـد مواضــع 
                                                       وأضفت هـذا المحلـل إلـى اإلصـدار األول فعـال لكنـه لـم یعمـل بشـكل    .. ٕ             ٕالكسر واصالحها

                                                خمــس ســنوات أعــدت كتابــة نســخة مــن برنــامج الشــاعر بلغــة               لكــن منــذ حــوالي    ..     صــحیح
                               ، وأضــــفت للبرنــــامج قاموســــا لــــألوزان WPF                                   فیجــــوال بیزیــــك دوت نــــت باســــتخدام تقنیــــة 

ــل                                                                            والـقــوافي مبـنــي عـلــى لســـان العـــرب یحـــوي مالـیــین الكلمـــات، بنیـتــه آلـیــا باســـتخدام محـل
       الكســــور                                                                صـــرفي ـبـــدائي كتبتـــه بنفســــي فـــي فـتـــرة الجامعـــة، وأعــــدت التفكیـــر ـفـــي مشـــكلة 

                                                                          العروضــیة، ووصــلت لحــل نهــائي لهــا وأضــفته للبرـنـامج فعــال، ویعمــل بكفــاءة تامــة، لكــن 
  .                                     تحدیا لنفسك وحاول أن تضیفه للبرنامج ه                                      الكتاب هنا ال یتسع لشرح هذا، لهذا اعتبر

                                                                              وهذا شـجعني لالنتقـال للخطـوة التالیـة، وهـي اقتـراح تصـحیح لكسـور الـوزن بـاقتراح تغییـر 



 ١٥ 

ــة              أو إضـــافة أو حـــذ ــدي التحلیـــل    ..                                   ف تشـــكیل، أو حتـــى اقتـــراح كلمـــات بدیـل                     خاصـــة أن ـل
                          لكـن المحاوـلـة األولـى لتعــدیل    ..                                               الصـرفي والكلمـات، وكــل المطلـوب هــو اقتـراح التصــحیح

               ســأعود إلیهــا فــي    ..                                                        التشــكیل فشــلت وتســبب خطــأ حـتـى اآلن، وانشــغلت عنهــا وـلـم أكملهــا
ــدیك    ..                  ا تســـبقني أنـــت إلیـــه              ومـــن ـیــدري، فربمـــ   ..                              أي وـقــت بـــإذن اهللا ألكمـــل هـــذا الهـــدف      ـل

                                          برنامج الشاعر، ومعك لغة رینج، فما المانع؟
                                                                       یمكـــن أن أقـــول إن برنـــامج الشـــاعر علمنـــي عـــروض الشـــعر العربـــي والبرمجـــة وفیجـــوال 

ً                                                             ً واســـتعنت ـبــه ـفــي كتاـبــة الشـــعر، وكـــان جـــزءا مـــن ســـیرتي الذاتـیــة حینمـــا WPF       بیزـیــك و
                           ســف ـلـم أوـفـق ألن الشــركات كاـنـت                                              حاولـت أن أعمــل مبرمجــا وأـنـا مــا زـلـت طالبـا لكــن لأل

                                  بســیوني فتحــي فــي شــركة المتحــدة وأعجــب   .                                     تریــد مبرمجــا متفرغــا، لكنــي تعرفــت علــى أ
                                                                                ببرـنـامج الشــاعر ألـنـه خــریج كلـیـة دار عـلـوم اللغــة العربـیـة، وقابلـتـه بعــدها ـفـي ـنـادي كلیــة 
ــوم، وبعـــد التخـــرج والجـــیش، ذهبـــت مـــرة أخـــرى إلـــى المتحـــدة وقابلتـــه وتـــذكرني،                                                                             دار العـل

                                        ســامي قنــدیل وتمـــت المقابلــة بسالســة وعملــت ـفــي   .                               وأرســلني إلــى مــدیر قســـم البرمجــة أ
  .            شركة المتحدة

        فـي كلیـة                           اختـرت أن یكـون مشـروع تخرجـي                                       وبسبب عشقي للبرمجـة بعـد برنـامج الشـاعر، 
                                        محســن رشــوان، وكــان عــن التعــرف علــى الصــور هــل   .     مــع د                      الهندســة مشــروعا برمجیــا 

                  محمـد عطیـة فـي شـركة   .      إلـى د     محسـن   .  د       أرسـلني     وقـد    ..                       تحتوي على نصوص أم رسـوم
RDI بخمـــس ســـنوات،       یكبرنـــي                                            لیســـاعدني فـــي هـــذا المشـــروع، وهـــو مهنـــدس اتصـــاالت              

         ال تمــل مــن            الـتـي تجعـلـك    ،               ـفـي كــل المجــاالت  تــه      ثقاف ة ر ا  غــز و      مذهـلـة   ال    تــه    عقلی ب      أـنـه        ـفـانبهرت
                                                                         الحــوار معــه لســاعات، لهــذا صــار أســتاذي وصــدیقي مــن حینهــا إلــى الیــوم، وهــو حالیــا

     أیضــا    مــا ّ        ّ وصــار محك         العالمیــة                        مــة فــي الــدوریات العلمیــة ّ                        ّ مــواطن كنــدي، ولــه بحــوث محك
           هـي قصــیدة                                                              فـي بعـض هـذه المجــالت، ولنـا قصـیدة مشــتركة نبتـت مـن تجلیاـتـه الریاضـیة

  :                                ظالل من رؤاي، التي یقول في مطلعها
ِّ                          جمیل أنت في كل المرایا  َ ِّ         ِّ                 رشیق القد  في كل الزوایا= ٌ َ ُ 

ــى ترجمتـــي لمرجـــع                وـقــد قـــادني هـــذا ا       ٢٠٠٣      عـــام Mastering VB.NET                       لمســـار إـل
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  .           إلى الیوم    ٢٠٠٨                                                           ونشرته مجانا، وبسبب شهرته بدأت أكتب كتبي في البرمجة من عام 
                                                                           وقــد كــان هــذا الكتــاب ســببا فــي معرفتــي بالمهنــدس محمــود فایــد، فقــد تــأثر كثیــرون وهــو 

                 رب إلــى نشــر العلــم                                                          مــنهم بهــذا الكتــاب وخاصــة مقدمتــه التــي دعــوت فیهــا المبــدعین العــ
                                                                        الـنـافع خاصــة ـفـي عـلـوم البرمجــة، فكـتـب كتابــا عــن ـفـوكس ـبـرو وذكرـنـي ـفـي اإلهــداءات، 

                    عامــا، إـلـى أن قــرأت   ١٥                بعهــا عــن بعــد عـبـر  ا                                    فلـفـت هــذا نظــري إلبداعاـتـه، الـتـي ظلـلـت أت
               ، وأعجبـــت كثیـــرا  "                 البـــاحثون المســـلمون "                                     عـــن إبداعـــه للغـــة ریـــنج فـــي مقـــال علـــى صـــفحة 

                 ى فـي إعـادة تعریـف   حتـ                                    حاول أن تعطـي للمبـرمج الحریـة المطلقـة                      بمواصفات اللغة التي ت
  .               كلماتها األساسیة

                                                                     نـي دائمـا رغبـة ملحـة فـي أن أكتـب كتابـا عـن برنـامج الشـاعر أشـرح فیـه فكرتـه،  ت    راود    وقد 
                                                                       وأشـرح مـن خاللـه أساسـیات عـلـم العـروض وأساسـیات البرمجـة، لكـنـي كنـت قـد كتبـت مــا 

                                      ، ولم یعد من المفیـد أن أعیـد تغطیـة نفـس #C     وVB.NET                      یكفي من الكتب عن لغتي 
                                                                              اللغتین بكتاب جدید یتناول األساسیات، لهذا وجدت أن ریـنج ربمـا تكـون أنسـب لغـة لهـذا 

  ،       قـدرتها     یثبـت                البرنـامج إلیهـا                                                 الغرض، فـال توجـد كتـب عربیـة عنهـا حتـى اآلن، ونقـل كـود 
                      الكـتــاب احتفــاء واحتـفــاال     هــذا                      ـفــي ســیاق واحــد یجعـــل "    ریــنج   "   و "      الشـــاعر "           كمــا أن وضــع 

                                                                         باإلـبــداع العرـبــي شـــعرا وعروضـــا وبرمجـــة، ویـقــدم للعـــالم كتاـبــا غـیــر مســـبوق بكـــل معـنــى 
                        مـرورا بالخلیـل بـن أحمـد  ،ّ                                                     ّ للكلمة، یثبت أن اإلبداع العربي مستمر مـن أقـدم شـاعر عربـي

         وانتهــاء                                     المبــرمجین ومطــوري لغــات البرمجــة العــرب،     إـلـى                    علــم العــروض، وصــوال     واضــع
  .                                                              أنت القارئ العربي المنوط به حمل هذا القبس ومواصلة هذا اإلبداع : ك   إلی
  Small Visual Basic           إنشـاء لغـة    علـى                تعـاملي مـع ریـنج        شـجعني   د قـ   ، ف              ألن الفكرة والدة و

  !Small Basic                                  وعلى مدار عامین، لتالفي عیوب لغة     ٢٠٠١        بدءا من 
                                                                        جزى اهللا خیرا كل من علمني وشجعني وسـاندني، ممـن ذكـرتهم بالفضـل فـي هـذا السـرد، 

  .            الفضل ال ینسى   ..             أو لم أذكرهم
                                                                             وأخـیـرا وـلـیس آخــرا، بقــي أن نســرد نـبـذة تاریخیــة قصــیرة عــن لغــة رـیـنج، وفریــق المبــدعین 

  .                          خلفها، لنعطي كل ذي فضل حقه         الذي یقف 
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 :لغة برمجة بأیاد عربیة: رینج
الذي  - محمود سمیر فاید، بدأ المهندس ٢٠٠٥ دیسمبر مع بدء عامه العشرین في

الجیل  في بناء -كان ما یزال حینها طالبا بكلیة الهندسة بجامعة المنوفیة المصریة 
 Programming Without Codingتقنیة البرمجة بدون كود من األول 

Technology أو اختصار PWCTداة لتطویر البرامج والتطبیقات من خالل ، وهي أ
 دون الحاجة الى كتابة الكود فى صورة Visual Programmingالبرمجة المرئیة 

 :تفاصیل أكثر عن هذه التقنیة في ویكیبیدیا.. نصیة
)software(PWCT_/wiki/org.wikipedia.en://https 

 Microsoft Visual FoxProفوكس برو باستخدام هذه التقنیة  محمود. وقد كتب م
 یستخدمها والتى ، وغیرهاPython و Harbour و Cخري مثل برمجة أبجانب لغات 

 .Code Generationتولید الكود لالمشروع 
بعد آخر إصدار لها في  Visual FoxPro تطویر عنمیكروسوفت توقفت فجأة ولكن 

خري أ لغة برمجة محمود فاید على البحث عن. ، وهو ما أجبر م٢٠٠٧نهایة عام 
 !).كودمن اللف سطر أ ٢٥٠كثر من أ(عادة بناء المشروع بالكامل إل
 جیل جدید تقنیة البرمجة بدون كودمحمود فاید في إنشاء . بدأ م ٢٠١١فى عام و

، وال یكون قاصرا كالجیل األول على نظام الویندوز فقط، بل ات العصریواكب متطلب
مواقع  وDesktop سطح المكتبالعمل على مختلف األنظمة لتطویر تطبیقات یمكنه 

 .Mobile تطبیقات الجوال وWeb اإلنترنت
 حتى Dynamicة ین یعتمد على لغة برمجة دینامیكأطبیعة المشروع وقد فرضت 

 وأ Python بایثون استخدام لغة في محمود . ولهذا فكر م،ومرونة بساطة أكثریكون 
 .عادة بناء المشروع إلRuby روبي
 ، الخاص بلغة بایثونSyntax صیاغة الكودسلوب أسباب شخصیة لم یقنعه أللكن 
 وفى ذلك الوقت كان ،لواجهة الرسومیةبرمجة ا لQtراد استخدام مكتبات أنه أ كما

 وكانت الرخصة الواحدة منها لالستخدام PyQtبایثون مكتبة لغة المتوفر لدعمها فى 
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 تقنیة البرمجة بدون كود فى ومستخدم سیتحملها هذه التكلفةو ،التجاري مكلفة
 . وهو ما ال یریده،المستقبل

جمل من أنها أیري بشكل شخصي محمود . م كان ،Rubyبالتفكیر فى لغة روبى و
 الویب تصمیم مواقعمكتباتها تدعم و ،ضایأ والمرونة Syntax أسلوب الصیاغةحیث 
Webلمكتبة مهادع بتجربةلكن  ، بقوة Qt نها غیر مالئمة وال تتمتع بمستوي أ اتضح

 .)٢٠١١( مشاریع كبیرة فى ذلك الوقت إلنجازالجودة المطلوب 
 مع لغة بایثون للعمل یحتاجها التيالمكتبات بنفسه  یكتبن أكان الحل البدیهى لهذا 

كثر مدى أ وانبهاره بمدي جمالها جعله یدرك ي على لغة روبإطالعهلكن  و،و روبىأ
 بتصمیم لغة برمجة جدیدة تتمیز بمزایا قامذا إلیها إن تصل أ یمكن التيالروعة 
 .خاصة

 و ٢٠٠٩في عامي تجربة فى تصمیم لغة السوبرنوفا وقد كانت للمهندس محمود فاید 
 وهى مخصصة للواجهة ،نجلیزیةإو أربیة لغة تتیح كتابة الكود بكلمات عوهي  ،٢٠١٠

فكار ولیس لالعتماد  فهى لغة بحثیة لتجربة بعض األ،الرسومیة فقط والبرامج البسیطة
كثر جدیة فى عمل لغة برمجة جدیدة أ من هنا بدأ التفكیر بشكل ..علیها بشكل كامل

 :یحقق من خاللها التالي
اللغات الدینامیكیة مثل عجبته فى ألغة سهلة وبسیطة تجمع المزایا التى  .١

Python و Ruby. 
 Cلغة  یمكن بسهولة دمجها داخل مشاریع Luaلغة صغیرة الحجم مثل لغة  .٢

 .C++و
 Visual Basicلغة فیجوال بیزیكدوات تطویر تشبه ألغة ذات مكتبات قویة و .٣

 .نتاجیةإ ون أكثركلت
ام بتطویرها فى فكاره السابقة التى قأها یلإفكاره الجدیدة وینقل ألغة یطبق بها  .٤

 Natural برمجة اللغات الطبیعیة فیما یتعلق بSupernovaلغة سوبرنوفا 
Language Programming 
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 Domain-Specific لغة مخصصة لمجال معین إنشاءلغة تتیح بسهولة  .٥
Languageبرمجة التعریفیة بطرق جدیدة تسهل دعم ال Declarative 

Programmingبرمجة الطبیعیة وال Natural Programming. 
 مع ، الذي توفره بأكثر من شكلSyntax أسلوب الصیاغةلغة مرنة من حیث  .٦

 .و فریق العملأمكانیة تغییره حسب المشروع إ
 .ثبات عملى على قوة التقنیةكإ تقنیة البرمجة بدون كود مصممة باستخدام لغة .٧
 ویتحكم فى تطویرها بشكل مستمر وال یتعرضمحمود فاید . ملغة یمتلكها  .٨

بعد تجاربه المریرة رها یتطوعن و توقف الشركة المنتجة ألمخاطر فقدانها 
 وتوقف شركة Clipper عن تطویر لغة CAتوقف شركة السابقة، مثل 

Microsoft عن تطویر Visual FoxPro . 
       ســـبتمبر    فــي         تطویرهــا            محمــود فاـیــد   .  م      ى بــدأ  ـتــ     والRing                          ومــن هنــا كــان مـــیالد لغــة ریــنج 

                                                   فایــد ثالثــین عامــا مــع عمــره أمضــى معظمهــا شــغوفا بالبرمجــة       محمــود   .         ، وتــوج م    ٢٠١٣
                        كمـنــتج حــر مفـتــوح المصـــدر     ٢٠١٦    عـــام       ینــایر     شـــهر    ـفــى          لغـــة ریــنج      صـــدار  إ   ول  أ    نشــر  ب

Free Open Source.  
          المكتبـــــات  +   Compiler      الكـــــود       متـــــرجم  (                 ول مـــــن لغـــــة الـــــرینج        صـــــدار األ      كـــــان اإل    وقـــــد 

                مـا الیـوم فتتخطـي  أ   ..    كـود    ن ال م       لف سطر  أ     ١٠٠      حوالى           یحتوي على   )     مثلة  األ    +         البرمجیة
        حیـث صـمم  (                                  لكن تبقـى نـواة المشـروع صـغیرة جـدا  ،   كود     من ال       لف سطر  أ     ٥٠٠         لغة رینج 

   ا                بدقـة عالیـة لیكوـنـ  ) Virtual Machine                       آلـة التشـغیل االفتراضـیة   وCompiler       متـرجم  ال
           رـیــنج الیـــوم                      بینمـــا تتخطـــى مكتبـــات  ، )       كـــود فـقــط     مـــن ال       ـلــف ســـطر  أ    ٢٠ (        الحجـــم  ي    صـــغیر

  .             من سطور الكود    الف       مئات اآل
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  :      رینج   عمل     فریق 
  :                                  ن یعكس رسالة مهمة فى عالمنا العربي أ                         یحاول هذا المشروع التقنى 

                                                                         بإستطاعتنا تطویر مشاریع مفتوحة المصـدر فـى مجـاالت متقدمـة یشـارك بهـا عـدد كبیـر  "
    شـــىء      ال  ..           نحـــاء العـــالم أ                                                 مـــن المطـــورین وتســـتمر لســـنوات طویـلــة وتســـتخدم ـفــى مختـلــف 

  . "                                          فلدى شبابنا كل اإلمكانیات التى تؤهله لذلك ،             الدافع والدعم        ذا توفر  إ       یمنعنا 
                                                                     هــــذه الرســــالة ستصــــلك بوضــــوح حینمــــا تنظــــر لفرـیـــق تطــــویر اللغــــة، واإلســــهامات التــــي 

                                انضــم لهــا عــدد كبیــر مــن المطــورین        ریــنج،   لغــة       ول مــن       صــدار األ          منــذ طــرح اإل ف   ..      ـقـدمها
     مثـلــــة            ء وتطـــــویر األ   خطــــا                             ســـــاهموا ـفــــى اختبارهــــا واكتشـــــاف األ                    مــــن جنســـــیات مختلفــــة، لی

             ویتواصــــل هــــؤالء    ..                                     رفاقهــــا مــــع اللغــــة بجانــــب تحــــدیث مكتباتهــــا إ      یــــتم     التــــي           والتطبیقــــات 
  :  یة     التال     جوجل      وعة م  مج         ن من خالل  و      المطور

lang-ring/forum!#/forum/com.google.groups://https 
 

  :                                                    هم هؤالء المطورین والذین لهم مساهمات كبیرة فى المشروع    من أ و
• Gal Zsoltســید    "           ویحمــل لقــب         بلغــة ریــنج     مثلــة          مئــات األ   كتــب  :           مــن المجــر    

  .                 فى فریق التطویرSamples Master   "      األمثلة
• Bert Marianiویحمـل لقـب          بلغـة ریـنج                           طـور العدیـد مـن التطبیقـات  :         من كنـدا           

  .           فى الفریقApplications Master   "             سید التطبیقات "
            عـــن لغـــة ریـــنج                    باللغـــة االنجلیزیـــة  ا      كتابـــ   ألـــف   :    تـــونس   مـــن             منصـــور عیـــوني   .  م •

                           وهـو متـاح علـى موقـع أمـازون Beginning Ring Programming       بعنـوان 
  .                 للراغبین في شرائه

                لتعـلــیم لغـــة ریـــنج              دروس الفـیــدیو    مـــن        مـئــات    ـقــدم   :   مصـــر   مـــن            أحمـــد حســـونة   .  م •
      وســتجد    ..                      یمیــة حســونة علــى یوتیــوب                                    للجمهــور العربــي، منشــورة علــى قنــاة أكاد

  .                      داخل مجلد أمثلة الكتاب  "                مصادر تعلم رینج "                            رابطا لهذه الدروس في المجلد 
              بشــكل مكثــف علــى          لغــة ریــنج               تولــت اختبــار  :   مصــر   مــن               منــى أحمــد كامــل   .  د •

  .    خطاء        كتشاف األ ال           نظمة الماك  أ
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                          علـى نظـام اللیـنكس بجانـب        لغة ریـنج              تولى اختبار  :     الیمن   من            مجدي سبیان   .  د •
  .RingQt                             المساهمة فى زیادة سرعة تطویر 

          التصـــمیمات              ریـــنج وأبـــدع           شـــعار لغـــة   صـــمم   :   مصـــر   مـــن                أحمـــد ســـمیر فایـــد   .  م •
  .                    التى تأتى مع اللغةGold Magic 800               المطلوبة للعبة 

 

 
 

       الـتـى               علـى لغــة رـیـنج                     العدـیـد مــن التحــدیثات    أدخـل   :     فرنســا   مــن       دریســي  إ     منیـر   .  م •
  VeraCrypt    داة  أ       و مطــــــور     وهــــــPerformance    داء                  ســــــاهمت ـفـــــى زـیـــــادة األ

  :       الشهیرة
https://en.wikipedia.org/wiki/VeraCrypt  

               الخـاص باللغــة Domain      نطـاق             قـام بحجــز ال :   مصـر   مــن                محمـد سـمیر فایـد   .  م •
  :                     شراف على تجدیده سنویا   واإل

http://ring-lang.net 
 

  :                        الصعود المستمر للغة رینج
                            الخــاص بترتیــب لغــات البرمجــة TIOBE Index           قــام موقــع     ٢٠١٨       فــى عــام  •

   ا         وترتیبهــــ ا                                لغــــة برمجــــة یقــــوم الموقــــع بمتابعتهــــ   ٢٢٨                    بــــإدراج لغــــة ریــــنج ضــــمن 
  .      عالمیا

   ،                       لغـــة برمجـــة شـــهرة عالمیـــا   ١٠٠    كثـــر  أ                           وفـــى نفـــس العـــام صـــنف ریـــنج ضـــمن  •
  .TIOBE Index   فى   )    ١٠٠      الى   ٥١ (   من                    لتكون ضمن المجموعة 



 ٢٢ 

   ،        لأللعــابSteam                           ول لعبــة بلغــة ریــنج علــى موقــع  أ         تــم نشــر     ٢٠١٨      عــام   فــي •
    ٢٤                                وهــى لعبــة بســیطة اســتغرق تطویرهــا  ،Goal Magic 800         وهــى لعبــة 
    هــذا     جــذب     وقــد    ،               ظهــار مالمــح اللغــة إل  )         ســبوع عمــل أ          مقســمة عـلـى  (         ســاعة فقــط 

                         للتعــرف عـلـى اللغــة والرغبــة        مریكـیـة     األApress                جاـنـب فــى دار نشــر  أ       مطــورین 
  .               نشر كتاب عنها  في

                                            لعــاب مــن الیاـبـان بتـقـدیم نســخة یابانـیـة مــن موقــع  أ   و          ـقـام مطــور    ٢٠١٩      عــام   ـفـي •
  .                        اللغة والتوثیق الخاص بها

http://ring-lang-081.osdn.jp     
                 باعــــة كـتـــاب باللغــــة              االمریكـیـــة بطApress               قامــــت دار نشــــر     ٢٠٢٠      عــــام   ـفـــي •

       بعنـــــــوان             منصـــــــور عیـــــــوني   .  م           ، وهـــــــو كتـــــــاب                      نجلیزیـــــــة عـــــــن لغـــــــة الـــــــرینج  اإل
Beginning Ring Programmingالذي أشرنا إلیه سابقا                       .  

                                                محمـود فایـد عـن تقـدم كبیـر فـى تطـویر الجیـل الجدیـد  . م    علن  أ      ٢٠٢١       فى عام  •
      منـه                     نـه سـیتوفر نسـخة كاملـة  وأ           لغـة ریـنج        باسـتخدام                          من تقنیة البرمجة بدون كود 

                                                    لتفاصـیل أكثـر اضـغط اـلـرابط الموجـود فـي مجلـد مصـادر تعـلـم    ( .              باللغـة العربیـة
   ).                     رینج ضمن أمثلة الكتاب

 



 ٢٣ 

-١- 
یتزنیل وا داد لغة رنج                      ٕ 

 
 
 
 

  :Download Ring            تنزیل رینج
               ســتجد الــرابط فــي  (                                                          ریــنج لغــة مجانیــة، ویمكنــك الحصــول علیهــا بســهولة مــن موقــع اللغــة 

   ):                                 مثلة الكتاب حیث یمكنك ضغطه مباشرة                          مجلد مصادر تعلم رینج ضمن أ
https://ring-lang.sourceforge.io/ 

                              الموجـــود تحـــت شـــعار اللغـــة أعلـــى Downloads                             عنـــدما تـــدحل الموقـــع، اضـــغط اـلــزر 
ـــى جهــــازك،   ..       الصــــفحة ـــك هــــذا قائمــــة بالمنتجــــات التــــي تســــتطیع تنزیلهــــا إـل                                                              ســــیعرض ـل

  :     وتشمل
  )                      وقـت صـدور هـذا الكتـاب    ١,١٥       اإلصدار  (                                  برنامج إعداد أحدث إصدار للغة رینج  •

   ).                   ویندوز، لینوكس، ماك (                                            وستجد منه عدة نسخ تعمل على نظم تشغیل مختلفة 
   ).PDF ،  CHM ،  HTML (       بصیغ Documentations                   وثائق تعلیمات رینج  •

 
                     نظــام وینــدوز، فاضــغط                                                      اختــر النســخة المناســبة لنظــام تشــغیلك، فلــو كنــت مــثال تســتخدم

  :                     الموجود بجوار الملفdownload       الرابط 
Ring 1.15 For Windows (32bit and 64bit) 



 ٢٤ 

 

  :         تنبیه هام
                         عـلــى عكـــس المكتــوب ـفــي عـنــوان  (     بــت   ٣٢             عـلــى ویـنــدوز     ١,١٥                 قــد ال یعمـــل اإلصــدار 

                      بـت وواجهتـك مشـكلة فـي   ٣٢        إصـدار  ٧                                   ، لهذا لو كنـت مـا زلـت تسـتخدم وینـدوز  )     الملف
                                                                    أحــدث إصــدار مــن ریــنج، فعلـیـك تنزـیـل نســخة أقــدم قـلـیال، وال تقـلـق فســتظل قــادرا       تشــغیل 

                              لفعـــل هـــذا اضـــغط القائمـــة العلویـــة    ..                                           علـــى قـــراءة هـــذا الكتـــاب وتنفیـــذ مـــا بـــه مـــن أكـــواد
Download واتبـــــع نفـــــس الخطـــــوات     ١,١٠                                   ومـــــن القائمـــــة المنســـــدلة اختـــــر اإلصـــــدار                    

  .                              المشروحة هنا لتنزیله إلى جهازك
 

 
 

 

                                                                     ســـیؤدي ضـــغط راـبــط التنزـیــل إـلــى نقـلــك إـلــى صـــفحة أخـــرى، ســـتخبرك أن تنزـیــل المـلــف 
  )                وهــذا ال یحــدث معــي (                                                     ثــوان، فــإن ـلـم یبــدأ تلقائیــا بعــد انتهــاء العــد التنــازلي  ٥          ســیبدأ بعــد 

                                    ســیبدأ المتصــفح الـذي تســتخدمه ـفـي تنزـیـل    ..                                     فیمكنـك ضــغط اـلـرابط الظــاهر أمامـك ـیـدویا
  .           على جهازكDownloads           التنزیالت                    الملف وحفظه في مجلد
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  :Ring Setup            إعداد رینج
ــه  ــه، وهـــو مـلــف تنفیـــذي ـل ــى المـلــف اـلــذي تـــم تنزیـل                                                                            بعـــد انتهـــاء عملیـــة التنزـیــل، اذهـــب إـل

            انقــره مــرتین    ..                                                  ، مهمتــه فــك ضــغط ملفــات اللغــة إـلـى المجلــد اـلـذي تختــارهexe.        االمتــداد 
  :                          بالفأرة، لتظهر هذه النافذة

 

 
 

       ، لعــرض  )                          الــزر المكتــوب علیــه ثــالث نقــاط (                     ور لخانــة مســار المجلــد                اضــغط الــزر المجــا
                                                   اســـتخدم شـــجرة المجلـــدات للوصـــل إلـــى المكـــان الـــذي تریـــد فـــك    ..                    نافـــذة اختیـــار المجلـــد

     لفعــل    ..                                                                الضــغط فـیـه، ونصــیحتي أن تنشــئ مجـلـدا جدـیـدا ـفـي هــذا الموضــع لهــذا الغــرض
          مجـلـد اـلـذي                        سیضــاف مجـلـد جدـیـد داخــل ال   .. Make new folder              هــذا اضــغط اـلـزر 

                            ، لهـذا یمكنـك تغییـر اسـمه إـلـى Edit Mode                                   تحـدده حالیـا، وسـیكون فـي وضـع التحریـر 
Ring وضــغط زر اإلدخــال                 Enterاضــغط الــزر    ..                                 مــن لوحــة المفــاتیح إلنهــاء التحریــر          

OKاضــغط الــزر    ..                                           إلغــالق النافــذة، والعــودة إلــى نافــذة فــك الضــغط          Extract واصــبر        
  .     نافذة                               لحین انتهاء العملیة، ثم أغلق ال

  :               ستجد فیه ما یلي   ..                                  واآلن، اذهب إلى المجلد الذي اخترته
  .ٕ                                ٕ وفیه معلومات وارشادات حول اللغةreadme.txt      الملف    .  ١
                                           وهـو یعــد الملفـات الالزمـة لتشــغیل بعـض مكوـنـات VC_redist.x86.exe      الملـف    .  ٢

                                 انقـــره مـــرتین بالفـــأرة لتشـــغیله، وضـــع    .. ++Visual C                       لغـــة ریـــنج المكتوبـــة بلغـــة 
  ، Install                                                     تیار في مربع الموافقة على تعلیمـات التـرخیص واضـغط الـزر         عالمة االخ

  .                  وواصل خطوات اإلعداد
 



 ٢٦ 

 
 

                                                                    الحــظ أن جهــازك ـقـد یحـتـوي بالفعــل عـلـى هــذه الملـفـات، وـفـي هــذه الحاـلـة ســیخبرك 
  .                                                         برنامج اإلعداد أنك ال تحتاج إلى إعدادها، ومن ثم یمكنك إغالقه

 

ـــى مكونــــات لغــــة Ring       المجـلـــد    .  ٣ ـــة والبــــرامج                            وهــــو یحتــــوي عـل                            ریــــنج، وبعــــض األمثـل
             لكـــن مـــا یهمنـــا     ).. Samples    و Applications            فـــي المجلـــدین  (                المكتوبـــة باللغـــة 

                              لــــو أعـــــددت إصـــــدارا قــــدیما مـــــن رـیــــنج    (RingNotepad.exe             اآلن هــــو المـلــــف 
                                           لــو نقــرت هــذا الملــف مــرتین بالفــأرة، فســتظهر لــك     ).. RNote.exe           فســتجد اســمه 

  .               بیئة تطویر رینج
 

  !      ة رینج              مرحبا بك في لغ
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  :Ring Code Editor               محرر كود رینج
                              ، ســتكون عملیــا داخــل بیئــة تطــویر RingNotepad                            عنــدما تفــتح دفتــر مالحظــات ریــنج 

                                                            ، حـیـث یمكنــك كتاـبـة الكــود وتشــغیله وتحویـلـه إـلـى مـلـف تنفـیـذي قابــل Ring IDE     رـیـنج 
  :    نامج                                                     والصورة توضح لك الشاشة التي ستراها عند تشغیل هذا البر   ..                للتوزیع لو أردت

 

 
 

                                  هــي ناـفـذة الكــود التــي نكـتـب فیهــا كــود   )      ســوداء                      الـتـي تراهــا فــي الصــورة (                المنطـقـة الزرقــاء 
                    فتـــرى ناـفـــذة المخرجــــات   )                              أو الیمـــین ـفـــي اإلصـــدارات القدیمــــة (                     ریـــنج، أمــــا علـــى الیســــار 

Outputوهــي التــي ســنعرض فیهــا بعــض النتــائج ونحــن نختبــر األكــواد التــي نكتبهــا ،                                                                ..   
                                                    ذة لعرضــها فــي اـلـیمن أو الیســار أو عائمــة ـفـي أي موضــع مــن                     ویمكـنـك ســحب هــذه الناـفـ

                                                                              الشاشــة، حیــث یمكنــك أن تنقــر مــرتین بالفــأرة فــوق الشــریط العلــوي للنافــذة إلعادتهــا إلــى 
  .                                وهذا ینطبق أیضا على باقي النوافذ   ..            وضعها األصلي

            وضــعت حولهمــا  (                                                          وـلـو دقـقـت ـفـي الصــورة قـلـیال، فســتجد شــریطین أســفل ناـفـذة المخرجــات 
                واآلخــر هــو شــریط Output                                ، أحــدهما هــو شــریط نافــذة المخرجــات  )            یال لتمییزهمــا    مســتط

                                  ، ولــو ضــغطت الشــریط األخیــر فســیعرض لــك Project Files                     نافــذة ملفــات البرنــامج 
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                                                                         شــجرة المجلــدات الموجـــودة علــى جهــازك، لتخـتــار منهــا المجلــد اـلــذي تریــد حفــظ ملـفــات 
                                       مشـــروعك فیـــه، لیصـــیر المجلـــد االفتراضـــي الـــذي 

                                     لـك نافـذة حفـظ الملـف عنـدما تحـاول حفـظ      تعرضه
ــن یمنعـــك حینهـــا مـــن                                         أي مـلــف جدیـــد، لكـــن هـــذا ـل

   ..                                      اختیـــار أي مكـــان آخـــر لحفـــظ الملـــف لـــو أردت
                                         هذا فقط تسهیل لتسریع حفظ كـل ملفـات مشـروعك 

                            لكـن هنـاك عیـب فـي هـذه النافـذة    ..             في مكان واحـد
                                          فهـي ال تسـمح بإنشـاء مجلـدات جدیـدة، لهـذا علیـك 

                         بنفســـك أوال مـــن خـــالل متصـــفح               أن تنشـــئ المجلـــد
                               الملفــــــــــــات الخـــــــــــــاص بنظــــــــــــام تشـــــــــــــغیلك مـثــــــــــــل

Windows File Explorer ثــم تختــاره فــي ،               
  .                               نافذة الملفات الخاصة بمحرر رینج

 

  AlSha3er                                                           بالنســـبة لمشـــروعنا، سنضـــع كـــل ملفـــات برنـــامج الشـــاعر فـــي مجلـــد اســـمه 
            فــي الموضـــع                أنشـــئ هــذا المجـلــد    )..                            هـــو بــدیل لحـــرف العــین العربــي3             الحــظ أن الــرقم  (

  .                                                                   الذي تریده على جهازك، ثم اختره في نافذة ملفات رینج، وأغلقها لو أردت
 
 

  :     تحذیر
                                                                         یجـــب أن تســـمي الملفـــات والمجلـــدات الخاصـــة ببـــرامج ریـــنج بأســـماء أجنبیـــة ال تتخللهـــا 
                                                                      مســافات وال رمــوز، وأن تحفــظ هــذه الملفــات فــي مســار تنطبــق علــى كــل مجلداتــه نفــس 

                                                    حفظـت الملـف فـي مجلـد یحتـوي اسـمه علـى حـروف عربیـة، فلـن            لهذا مثال لو   ..       الشروط
    !..                                                                         یعمل البرنامج وستعطیك ریـنج رسـالة خطـأ تقـول إنهـا ال تسـتطیع العثـور علـى الملـف

  .                                                      ومن المتوقع إصالح هذا األمر في إصدار تال من رینج بإذن اهللا
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 :ملحوظة
                   وإلعـــادة فـــتح الناـفـــذة    ..    قهـــا                یمكـنـــك ضـــغطه إلغالx                                لكـــل نافـــذة مـــن النوافـــذ الســـابقة زر 

                                         مــن شــریط القــوائم الموجــود تحــت شــریط عنــوان View                             مجــددا، اضــغط القائمــة الرئیســیة 
                   أو إخفاءهــا ـلـو كانــت  (                                    ، واضــغط اســم الناـفـذة التــي ترـیـد عرضــها RingNotePad      ناـفـذة 

  :                                   العدید من أسماء النوافذ ومن بینهاView                سترى في القائمة     )..       معروضة
• Project Files :  ض نافذة ملفات المشروع  عر                     .  
• Source code :  عرض نافذة محرر الكود                    .  
• Output window :  عرض نافذة المخرجات                  .  

 

 .نحن اآلن جاهزون للشروع في إنشاء برنامج الشاعر
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-٢- 
نصوص العریة يف رنج تعامل مع ا یا ب ل  ل

 
 

  :Strings        النصوص
                ن یـــدخل المســــتخدم    أ                 فـــالطبیعي أن نتوـقـــع                                نكتـــب برنامجــــا لـــوزن الشــــعر العربـــي،       حینمـــا 

                                                هـذا یعنـي أن البیانـات التـي سـیتعامل معهـا برنامجنـا    ..                            للبرنامج بعـض أبیـات مـن الشـعر
  .Arabic Texts                  هي النصوص العربیة 

                   سـتخدم لغـات البرمجـة  ت    هـذا   ول   ،String of characters                سلسـلة مـن الحـروف      هـو     الـنص و
                  ن النصـوص فـي ذاكـرة                                      لإلشارة إلى المتغیر الذي یسـتطیع تخـزیString        المختصر     السم  ا

  .ٕ                             ٕالحاسوب واجراء العملیات علیها
  :                          في لغة رینج، ووضع نص فیهsSample                   تعریف متغیر اسمه  ك                  والمثال التالي یری

sSample = "Test"  
  :                        في هذا الكود نالحظ ما یلي

ـنص  -      هــو Test             ، بینمــا الــنص Variable Name               هــو اســم متغیــر sSample     اـل
       تعتبــر  ال  و     ""..                     ضــوع بــین عالمتــي تنصــیص         ألنــه موString literal           قیمــة نصــیة

ـنص وانمــا جــزء مــن صــیاغة لغــة البرمجــة          ، یخبرهــا ٕ                                                         ٕعالمـتـي التنصــیص جــزءا مــن اـل
  .                                    أن ما بین عالمتي التنصیص هو قیمة نصیة

   مـــا    و                                               فـــي معظـــم لغـــات البرمجـــة لوضـــع القـــیم فـــي المتغیـــرات وهـــ  =              یســـتخدم الرمـــز  -
ـــة ریاضــــیة،                     إذن فالجملــــة الســــابقة    .. Assignment             ســــمى بــــالتعیین  ی                     لیســــت معادـل

                     ، ألن المتغیــر الموجــود  "         ســوف یســاوي "          ، بــل یعنــي  "     یســاوي "           هنــا ال یعنــي   =        والرمــز 
                                                                        في الطرف األیسر للعملیـة، سیسـاوي القیمـة الموجـودة فـي الطـرف األیمـن بعـد تنفیـذ 

               ق وراء اســـتخدام      المنطـــ                                       فالتســـاوي هنـــا باعتبـــار مـــا ســـیكون، وهـــذا هـــو    ..          هـــذا الكـــود
    = .      الرمز 
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           هـذا ألن لغــة    .. sSample                                         ا ـنـوع البیانـات التـي سـیتعامل معهــا المتغیـر           لـم نحـدد هنـ -
                              ، أي أـنــك تســـتطیع وضـــع أي ـنــوع مـــن Dynamic Typing                  رـیــنج مرـنــة األـنــواع

                حجـزه فـي الـذاكرة  ت                              اللغة النوع المناسـب للقیمـة و       وستختار                         البیانات في نفس المتغیر، 
  :         أن تكتب     یمكنك     إذن   ..                      جعل المتغیر یشیر إلیه ت و

sSample = "Test"  
sSample = 5 
sSample = new QString("text") 

            وفیـه الـنص String           مـن النـوع sSample                                   بعد تنفیـذ السـطر األول سـیكون المتغیـر 
Test وبعد تنفیذ السطر الثاني سیصـیر مـن النـوع ،                                         Number وبعـد  ٥             وفیـه الـرقم ،       

      ه بعــد                اـلـذي ســنتعرف علیــ   (QString                                        تنفـیـذ الســطر الثاـلـث سیصــیر كائـنـا مــن الـنـوع 
             ل علیــــك تعریــــف ّ               ّ هــــذه المرونــــة تســــه   ..                             وفیــــه نســــخة جدیــــدة مــــن هــــذا النــــوع  )     قلیــــل

  .                            المتغیرات وتختصر كتابة الكود
                                                                 النقطـة السـابقة أثنـاء كتابـة البرنـامج أو مراجعـة الكـود، أنصـحك بـأال      تربكـك      حتى ال  -

                إال إن كانــت هنــاك  (                                                       تســتخدم نفــس المتغیــر للتعامــل مــع أنــواع مختلفــة مــن البیانــات 
                          سـم المتغیـر توضـح نـوع القـیم  ال        بادئـة     تضـیف      ، وأن  )                    ة ملحة تجبرك علـى هـذا    ضرور

                  ، اسـتخدمت البادئـة sSample                         فكمـا تالحـظ مـثال فـي المتغیـر    ..                التي ستضـعها فیـه
sٕواذا أردت تعریـف متغـیـر رقمـي، فســمه    ..                                 لإلشـارة إلـى أنـنـي سأضـع فـیـه نصوصـا                                 ٕ

  .     وهكذا   .. nBooks    مثال 
               هكـــذا مـــثال یمكنـــك    ..                       ص العربـیــة فـــي المتغـیــرات                             وال یوجـــد مـــا یمنعـــك مـــن وضـــع النصـــو

  :                       ، ووضع بیت من الشعر فیهsBayt                 تعریف متغیر اسمه 
sBayt = " ُقالْت لي أحالم شبابي               ْ ْ أزھر للكون ریاحینك :ُ    َ ِ ْ                    ْ َ ِ ْ"  

                                              لكن ماذا لو أردت أن تضع عالمة تنصیص داخل النص؟
    تین                               بوضــع اـلـنص ـبـین عالمـتـي تنصــیص فــردی     أیضــا                              لحــل هــذه المشــكلة تســمح ـلـك رـیـنج 

Single quotes ..    ــذي یســـمى    ('                                       عالمـــة التنصـــیص الفردـیــة هـــي الرمـــز اإلنجلـیــزي           اـل
Apostropheســـتخدمه فـــي كلمـــات مثـــل  ن   و                    I'm ..(    ــة یمكنـــك اســـتخدام  و                             فـــي هـــذه الحاـل

  :                               عالمة التنصیص المزدوجة داخل النص
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sBayt = ' ْ               ُقالْت لي أحالم شبابي ْأزھر للكون ریاحینك   : "ُ    َ ِ ْ                   ْ َ ِ ْ" ' 
                                                   أنـك تسـتطیع اسـتخدام عالمـة التنصـیص المفـردة داخـل الـنص،                      والعكس أیضا متاح، أي 

ـــنص كلــــه بــــین عالمتــــي تنصــــیص مــــزدوجتین                   هــــذا لــــن یكــــون مالئمــــا    ..                                           إذا وضــــعت اـل
  :           اإلنجلیزیة  وص                                   للنصوص العربیة، ولكنه مقبول في النص

sSample = "I'm a programmer." 
 

  :               قراءة حروف النص
                              لسلســلة تســمى ـفـي البرمجــة مصــفوفة      هــذه ا   ..                     هــو سلســلة مــن الحــروف         كمــا ذكرـنـا     اـلـنص 
Array أو قائمـــة عناصـــر                 List)    ــى                                            سنســـتخدم المصـــطلحین فـــي هـــذا الكتـــاب لإلشـــارة إـل

                                                       ویمكـــن التعامـــل مـــع كـــل عنصـــر ـفــي المصـــفوفة أو القائمـــة مـــن خـــالل    ..  )          نفــس المعـنــى
             یـبـــدأ تــــرقیم #C    و VB.NET                    هنــــاك لغــــات برمجــــة مـثـــل    ..                      رقمــــه ـفـــي ترتـیـــب العناصــــر

       یـبــدأ Small Basic    و VB6                           م صــفر، وهـنــاك لغــات أخـــرى مثــل                   العناصــر فیهــا ـبــالرق
        أول حــرف            یبـدأ تـرقیم                                      وتنتمـي لغــة ریـنج إلـى النـوع األخـیـر، حیـث    ..  ١                    التـرقیم فیهـا بـالرقم 

  . ١    رقم    بال                       في النص أو في أي قائمة 
ــ    ..                                                    ى رقـــم الحـــرف، بوضـــعه بـــین قوســـین مضـــلعین بعـــد اســـم المتغیـــر                ویمكـنــك اإلشـــارة إـل

  :sSample                               لى الشاشة الحرف الثاني في النص                      والمثال التالي یعرض ع
sSample = "Test"  
? sSample[2]  #e 

                   فـي نافـذة المخرجـات                                                          الحظ أن عالمة االستفهام تطلـب مـن ریـنج كتابـة النـاتج التـالي لهـا 
  .                 ثم كتابة سطر جدید

   ا  مــر        ، ولــیس أComment                                         فیخبــر ریــنج أن مــا یــأتي بعــده هــو مجــرد تعلیــق   #           أمــا الرمــز 
                      التعلیـــق هـــو مجـــرد مالحظـــة    ..                                   یجعـــل ریـــنج تتجاهلـــه كأنـــه غیـــر موجـــود      ، وهـــذا ا     برمجیـــ
                                                       وقـد وضـعت التعلـیـق هنـا ألخبـرك بالنـاتج المتوقـع أن تـراه عـلـى    ..               المبـرمج بشـيء      لتـذكیر

   ..         ختلـف شـيء                                           یمكنك إزالة التعلیق وأنـت تجـرب المثـال، ولـن ی   .. e                  الشاشة، وهو الحرف 
  :        لیق أطول                                      یمكنني أن أجعل األمور أوضح لك بكتابة تع    كما 

? sSample[2]  # result: e 
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  :Run               تشغیل البرنامج 
  :                                                         لتنفیذ الكود الذي تكتبه في محرر الكود، استخدم أیا مما یلي

  .Run            اضغط األمر Program                    من القائمة الرئیسیة  -
                      یمكنــك معرفــة اختصــار كــل    .. R                                       لوحــة المفــاتیح اضــغط زر الــتحكم مــع الــزر   مــن -

                   مــثال مكتــوب بجــواره Run                  مــر القــوائم، فــاألمر                              أمــر برؤیــة الــنص المكتــوب فــي أوا
CTRL+R.  

                                                               من شریط األدوات الموجود أسفل القوائم الرئیسیة، اضغط زر التشغیل  -
 

  :                                    اآلن، دعنا نجرب نفس المثال مع نص عربي
sSample ="محمود     " 
? sSample[2] 
ـنص ال تختـلـف ـفـي شــيء عـنـد وضــع حــروف                                                                  الحــظ أن مصــفوفة الحــروف الـتـي تمـثـل اـل

  ،  ١                            حـرف فـي الـنص فـي الخانـة رقـم  ل                    في كل األحوال یوضع أو   ..                ة أو عربیة فیها     التینی
                                                                             وال یهم هنا إن كان النص یظهر على الشاشة من الیمین إلى الیسـار أو مـن الیسـار إلـى 

                     وال عالـقـة للغــة البرمجــة      اـلـنص           طریـقـة عــرض               هــو المســئول عــن               نظــام الویـنـدوز  ف        الیمــین، 
  .     متوقع                            في النص محمود هو ح كما هو                           وهذا معناه أن الحرف الثاني   ..  ا ذ  به

         بــدال مــن �     غریــب   ال                                                        لكـنـك ـلـو نفــذت المثــال الســابق، فســیظهر عـلـى الشاشــة هــذا الرمــز 
                   لـیس حرفـا أبجـدیا وال  (                 غیـر قابـل للكتابـة                        الرمـز یـدل علـى أن الحـرف     هـذا    ..          حرف الحـاء

   ).                           رقما وال عالمة ترقیم وال مسافة
                               روف األبجدیة واألرقام والمسافات؟                              وهل یوجد في النصوص شيء غیر الح  :        ستسألني

                هنـاك رمـز لكـل زر   :    مـثال   ..                                             هناك بعـض الحـروف الوظیفیـة التـي ال یمكـن كتابتهـا   ..    نعم
                                                                          على لوحة المفاتیح، وأنت تعرف أن بعـض األزرار تنفـذ وظـائف وال تكتـب شـیئا مثـل زر 

  .Escape   )      اإللغاء   (            وزر الهروبBackSpace                   والمسافة الخلفیة Delete      الحذف 
                      ذا لم یظهر حرف الحاء؟  ما                                           لكن ما عالقة الرموز الوظیفیة بالنص محمود، ول   ..   یل  جم
           والترمـیــز ASCII                                                         نفهم اإلجابــة عـــن هــذا، یجـــب أن نتعــرف أوال علــى الترمـیــز القیاســي  لــ

  .Unicode        العالمي 
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  :Encoding             ترمیز الحروف 
       یـــة دون                                                                    ـفــي بداـیــة اخـتــراع الحاســـوب ـفــي أمریكـــا، كـــانوا مهتمـــین فـقــط ـبــالحروف اإلنجلیز

      وهــــو ASCII              قیاســــي اســــمه                              لهــــذا مثلــــوا الحــــروف رقمیــــا بترمیــــز   ..                 بــــاقي لغــــات العــــالم
  a-z                             والحــــروف اإلنجلیزیــــة الصـــــغیرة9-0            تشـــــمل األرقــــام            حرفــــا فقــــط    ٢٥٦       یســــتوعب 

                                         إضــــافة إـلـــى المســــافات وعالمــــات الســــطر الجدیــــد  ،A-Z                           والحــــروف اإلنجلیزـیـــة الكبـیـــرة
                                   هــــذا الترمیــــز یســــتخدم بایــــت واحــــد فقــــط  ..                                   وعالمــــات التــــرقیم وبعــــض الرمــــوز الوظیفیــــة

                                              هـــو وحـــدة التخـــزین المســـتخدمة ـفــي اـلــذاكرة ووســـائط Byte       الباـیــت  و   ..            لحـفــظ كـــل حـــرف
  .                             التخزین األخرى مثل القرص الصلب

                              العـــالم، لهــذا ـتــم إنشــاء الترمـیــز     دول                                           لكــن بعــد هـــذا، ظهــرت الحاجـــة لتمثیــل ـبــاقي لغــات 
ــــــذي یســـــــتوعب آالف الحـــــــروف األUnicode        العـــــــالمي                         بجدیـــــــة والرمـــــــوز الریاضـــــــیة                            اـل

  .             لحفظ كل حرفBytes-2                               هذا الترمیز یستخدم وحدتي ذاكرة    ..                   والكیمیائیة وغیرها
  .        وغیرهاUtf-7                                        مع مالحظة أن هناك أنواعا أخر للترمیز مثل 

   ٢                                                                        إذن وكمــا تتوقــع، تنتمـــي الحــروف العربیــة للترمـیــز العــالمي، ویحتــاج كـــل حــرف إـلــى 
                                         ص فـي ریـنج مكتـوب لحفـظ كـل حـرف فـي بایـت واحـد        لكن الن   ..                      بایت لحفظه في الذاكرة

                     ، ســـیحتوي هـــذا المتغیـــر sSample                           وضـــع اـلــنص محمـــد ـفــي المتغیـــر    عـنــد     لهـــذا    ..    فـقــط
                       فـــي الـــذاكرة فـــي خـــانتین      ســـیخزن                 ، ألن كـــل حـــرف عربـــي  ٤              حـــروف بـــدال مـــن  ٨    علـــى 

                                                  ، لكـــن رـیــنج تظـــن أنهمـــا حرـفــان مختلفـــان مكتوبـــان بترمیـــز Unicode                 متـتــالیتین بترمیـــز 
ASCII ..    لهذا حینما طلبنا عرض الحرف الثاني مـن الـنص محمـود، قـرأت ریـنج الخانـة                                                                  

  !                                       الثانیة التي هي جزء من تمثیل الحرف األول
  :Len                                                          لكي تتأكد من هذا، دعنا نعرض عدد حروف النص باستخدام الدالة 

sSample ="محمود     " 
? Len(sSample) 

  !          حروف فقط ٥                               ، مع أن الكلمة محمود تتكون من  ١٠                      سترى على الشاشة العدد 
                 فما هو الحل إذن؟
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  :QString              استخدام الفئة 
                ، ویوجــد ضــمن هــذه Qt   ا      اســمهGraphics Library                           تــدعم لغــة ریــنج مكتبــة رســومیة 

    هـــذه     ).. QString2                            وهنـــاك نســـخة معدلـــة منهـــا اســـمها    (QString                  المكتبـــة فئـــة اســـمها 
      تصـلح    هـا          معنـاه أن      ، وهـذا       العـالمي                                                  الفئة تسمح لك بالتعامل مع النصوص الممثلة بـالترمیز 

  .                        للتعامل مع اللغة العربیة
 

  :Object          والكائن Class      الفئة 
  Objects                                      ، فأنـــا وأنـــت وعلـــي وســـمیرة نعتبـــر كائنـــاتClass                      إذا اعتبـــرت اإلنســـان فئـــة 

                                  فئة اإلنسان مثـل یأكـل ویشـرب ویمشـي      وظائف                                    تنتمي لفئة اإلنسان، ونمتلك جمیعا نفس 
   ..                                مثــل االســم والعمــر والطــول واللــون      اإلنســان                    كمــا نمتلــك خصــائص فئــة    ..    إلــخ   ..      وینــام

                                                           لكل كائن منا قـیم مختلفـة لهـذه الخصـائص، فاسـمي مختلـف عـن اسـمك،     یظل          إلخ، لكن 
  .     وهكذا   ..                       وطولك مختلف عن طول علي

                                                               وتســــــــــمى البرمجــــــــــة الـتـــــــــي تعتمــــــــــد عـلـــــــــى الفـئـــــــــات بالبرمجــــــــــة الموجهــــــــــة بالكائنــــــــــات
Object Oriented Programming أو اختصارا             OOP.  

 

               ، بإضــــافة الســــطر guilib.ring               تحمـیـــل المكتـبـــة       ، علیــــك QString                لتعامــــل مــــع الفـئـــة   ول
  :                         التالي في بدایة ملف الكود

Load "guilib.ring" 
  :                                            اآلن یمكننا إعادة كتابة المثال السابق كالتالي

qsSample = new QString( ) 
qsSample.append("محمود     ") 
? qsSample.mid(1, 1) #ح  
? qsSample.Count() #5 

  :                   دعنا نفهم هذا الكود
            مــن فئــة الــنص   )     كــائن (                   إلنشــاء نســخة جدیــدة new                              فــي الســطر األول اســتخدمنا الكلمــة 

QStringها في المتغیر   نا      ، ووضع              qsSample.  
       اإللحـــــاق                               وإلضـــــافة ـنــــص یمكنـنــــا اســـــتدعاء داـلــــة    ..                           اآلن صــــار ـلــــدینا ـنــــص لكـنــــه ـفــــارغ
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Append  الـنص              قـد أرسـلنا هـذا و  .  .                                          إلضافة نـص جدیـد إلـى نهایـة الـنص الموجـود حالیـا       
  .              بعد اسم الدالة    ( )                   بوضعه بین قوسین Append         ى الدالة   إل       الجدید 

           للوصـول إلـى   QString         مـع الفئـة   [ ]                                         ولألسف لـن نسـتطیع اسـتخدام القوسـین المضـلعین 
  Mid                             لكنهـا تحـتـوي علـى دالـة اســمها  ،                الفئـة ال ـتـدعم هـذا    هـذه                       الحـرف عـن طریقـة رقمــه، ف

                             اسـتخدامها لقـراءة حـرف أو أكثـر             التـي یمكننـا   )  "     منتصـف "  ي    أMiddle       للكلمـة        اختصار  (
  :                          وتستقبل هذه الدالة معاملین   ..                   من أي موضع من النص

  .                                    األول یستقبل موضع أول حرف ترید قراءته -
  .                  لنقرأ حرفا واحدا ١           سنرسل إلیه  و   ،                                          الثاني یستقبل عدد الحروف التي ترید قراءتها و -

                             نرید الحرف الثاني في النص؟    ونحن    ول،                 إلى المعامل األ ١                       لكن لماذا أرسلنا العدد 
    بـدأ  ی        ، لهـذا++C                                         لیست خاصة بلغة رینج ولكنهـا مكتوبـة بلغـة Qt                    السبب هو أن المكتبة 

           ألن الحـــرف  ١                                 ولهــذا ســیكون للحـــرف الثــاني التــرقیم    ..    صــفر  ال   مـــن             الحــروف فیهــا       تــرقیم 
  .                     األول هو الحرف رقم صفر

  .                    المخرجات كما أردنا   فذة  نا     في  " ح "                                   لو جربت الكود الجدید، فسیظهر الحرف 
                       لحســاب عــدد حــروف الــنص، Count                                          أمــا الســطر األخیــر، فقــد اســتخدمنا فیــه الوســیلة 

  .                              وهو الطول الصحیح للنص العربي ٥                     وستعید لنا هنا العدد 
 

  : ١      ملحوظة
                    تعامــل معامـلـة الحــروف   Small               الحروف الصــغیرة  فــ                            ریــنج غیــر حساســة لحاـلـة األحــرف، 

  .append    و Append       وبین qstring    و QString   ین         ال فارق ب و  ، Capital         الكبیرة
 

  : ٢      ملحوظة
                                بــت، لهـــذا لــو كنــت تتعامـــل مــع هـــذا   ٣٢                             ال تعمــل بشـــكل جیــد علــى ویـنــدوز Qt      مكتبــة 

           لهـذا السـبب    ..                                                               النظام بإصدار قدیم من رینج، فقد تحدث معك مشـاكل فـي تجربـة األكـواد
                        یقـة أخـرى لـم أسـتخدم فیهـا                            المرفقـة بأمثلـة الكتـاب بطرaString                     ستجد أنني بنیـت الفئـة 

  .                                          ، حتى یمكنها أن تعمل على جمیع نسخ الویندوزQString      الفئة 
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  :aString                         إنشاء فئة النصوص العربیة 
                                                                          ـفــي برنـــامج الشـــاعر، ســـنحتاج كثیـــرا للتعامـــل مـــع الحـــروف العربیـــة، وســـیكون متعبـــا أن 

         عــدة ســطور   ة         ـفـي كــل مــر     نكتــب                مــرارا وتكــرارا ل               بهــذه الطریـقـة QString                نتعامــل مــع الفئــة 
                                                         ناهیك عن االرتباك الذي سیصـیبنا بسـبب اخـتالف قاعـدة تـرقیم أول    ..                لتنفیذ شيء بسیط

                                      لكـــل هـــذا مـــن األفضـــل أن ننشـــئ فئـــة خاصـــة بنـــا    .. QString                  حـــرف مـــا بـــین ریـــنج و 
                                                                      نخصصــها للتعامــل مــع الحــروف العربیــة بالشــكل الــذي یریحنــا، ونجعــل أول حــرف فــي 

                                       نضـــیف إلیهـــا بعـــض الخصـــائص والوســـائل بأســـماء        ، كمـــا س ١                       اـلــنص فیهـــا یأخـــذ الـتــرقیم 
   . Count                                    التي تعید طول النص بدال من الوسیلة Length                         مألوفة أكثر، مثل الخاصیة 

   ..     ریـنج         محـرر كـود      فـي             فـتح ملـف جدیـد   لNew            اضـغط األمـر File                    من القائمـة الرئیسـیة 
       جعلنـاه                                                                     ستظهر نافذة حفظ ملف، وسـتعرض تلقائیـا محتویـات مجلـد برنـامج الشـاعر ألننـا 

      واضـــغط   ،                    ـفــي خاـنــة اســـم المـلــفaString.ring          اكـتــب االســـم    ..                   مجـلــد ملـفــات المشـــروع
                              ســتجد هــذا المـلـف مفتوحــا فــي محــرر    .. ٕ                              ٕ لحفظــه فــي المجـلـد واغــالق النافــذةSave     اـلـزر 

  :                     أضف إلیه الكود التالي   ..                     الكود لكنه فارغ طبعا
Class aString 
   Text  
   Length 

   Text                  لهــا خاصــیتان همـــا aString                  ـلــدینا فئــة اســمها                           بهــذه الســطور الثالثــة فقــط صــار
  :          الحظ ما یلي   .. Length  و 

  .                                 لتعریف الفئة، ویتبعها اسم الفئةclass              تستخدم الكلمة  -
  :                                              دت أن تستخدم قوسین مضلعین لتغلیف محتویات الفئة ر          یمكنك لو أ -

Class aString { 
   Text  
   Length 
} 

  :                نهایة مقطع الفئة     في EndClass                        أو یمكنك استخدام الكلمة 
Class aString 
   Text  
   Length 
EndClass 



 ٣٨ 

                       أي أنــك تســتطیع إضــافة أي    ..                                         یجــب أن یكــون تعریــف الفـئـة آخــر شــيء فــي المـلـف -
                                                     لكن ال تستطیع إضـافة أي كـود بعـدها فـي نفـس الملـف، إال إذا   )       خارجها (          كود قبلها 

   أو    {}      وســـین                                          هـــذا هـــو الســـبب الـــذي یتـــیح لـــك عـــدم اســـتخدام الق   ..             كـــان فئـــة أخـــرى
EndClass لتمییز مقطع الدالة، فحینما ترى ریـنج الكلمـة                                             Class ،فـي بدایـة الفئـة                  

     فـي Class                                                               تعرف أن كل ما یلیها ینتمي إلى مقطع الفئة إلـى أن تصـل إلـى الكلمـة 
                           لكـنــي أنصـــك دائمـــا بوضـــع نهایـــة   .  .                                      تعرـیــف فئـــة تالـیــة أو تصـــل إـلــى نهایـــة المـلــف

  .EndClass     أو {}           ء باستخدام                               لتعریف الفئة منعا لالرتباك، سوا
              بعــــد اســــم الفئــــة   ) Attributes                  وتســــمى أیضــــا الســــمات  (                  یــــتم تعریــــف الخصــــائص  -

                                لكـن لـو أضـفت أي خصـائص بعـد الـدوال    ..                          بعد ذلك یمكـن تعریـف الـدوال   ..       مباشرة
  .                          الخصائص أوال ثم الدوال الحقا  :    إذن    !..                               فسیتم تجاهلها كأنها غیر موجودة

  :                              ي أي خاصیة في سطر تعریفها، مثل                            یمكنك أن تضع قیما افتراضیة ف -
Text  = "" 

  .          في الخاصیة  )                             عالمتي تنصیص لیس بینها أي شيء (                    حیث وضعنا نصا فارغا 
              لهــذا نكتــب اســم    ..                                                       ـتـذكر أن المتغیــرات والخصــائص ـفـي ریــنج مرنــة وال تأخــذ أنواعــا -

             فــال یوجـــد مـــا  ،                                                       الخاصــیة وحـــده بــدون ـنــوع، ویمكننــا أن نضـــع فیهـــا أي شــيء نرـیــده
ــ   ..      مـــثالLength                    ن وضـــع نـــص ـفــي الخاصـــیة         یمنعـنــا مـــ                هـــذا طبعـــا ألنـــه    فعـــل   ن ن ـل

                            نضـع أي شـيء فـي هـذه الخاصــیة ّ  ّال     یجــب أ           فـي الحقیقـة    ..                   یفسـد وظیفـة الخاصـیة س
         ســنرى كیــف    ..   ره یــ                                                    حتــى لــو كــان رقمــا، ألنهــا تعیــد إلینــا طــول الــنص وال یصــح تغی

  .                         سنحل هذه المشكلة بعد قلیل
                             اـفـــــــتح ملفــــــــا جدـیـــــــدا واحفظــــــــه باالســــــــم   .  .                                  یمكنـنـــــــا اآلن تجربــــــــة هــــــــذه الفئــــــــة البســــــــیطة

aString.Tests.ringواكتب فیه ،           :  
Load "aString.ring" 
 

s1 = new aString 
s1.Text ="محمد    " 
s1.Length = 4 
? s1.Text + " " + s1.Length 
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  :              نافذة المخرجات                      لو نفذت الكود، فستعرض 
  ٤     محمد 

                     ا اســتطعنا وضــع قــیم ـفــي      ، لهـــذaString                 كائنــا مــن الفئــة s1                      كمــا تــرى، یحمــل المتغـیــر 
  .                                                      لهـذا الكــائن، ثـم قرأـنـا قیمتیهمـا وعرضــناهما علـى الشاشــةLength    و Text         الخاصـتین 

                                                                          وكمـا ذكرنـا، تسـتطیع تعرـیـف أي عـدد تریـده مــن الكائنـات مـن نـفـس الفئـة، حیـث ســیكون 
  :                              أضف هذا الكود بعد الكود السابق   ..                            لكل كائن قیم مستقلة لخصائصه

s2 = new aString 
s2.Text ="محمود     " 
s2.Length = 5 
? s2.Text + " " + s2.Length 

  :                                لو نفذت الكود، فسیظهر على الشاشة
  ٤     محمد 
  ٥      محمود 

                   ـفــوق ناـفــذة الكـــود، Tabs               الحـــظ وجـــود شـــرائط    ..                         فلنرجـــع اآلن إـلــى مـلــف الفـئــة   ..     جمیــل
                         اضـــــــغط الشـــــــریط المكـتــــــوب علیـــــــه    ..                                      تســـــــمح ـلــــــك باالنتـقــــــال ـبــــــین الملـفــــــات المفتوحـــــــة

aString.ringنتقال إلى صفحة الفئة    لال                    .  
                                                                       الحــظ أن الفئــة الخاصــة بنــا تتعامــل مــع النصــوص العادیــة حتــى هــذه اللحظــة، فــالنص 

                                       هــو نــص عــادي مــن نصــوص ریــنج، لهــذا یجــب أن Text                       اـلـذي وضــعناه فــي الخاصــیة 
  .                داخل هذه الفئةQString                  نجد طریقة الستخدام 

           لنســتخدمه qstr         یكن اســمه                                                      لفعـل هــذا، ســنقوم بتعرـیـف متغـیـر داخــل الفئـة الخاصــة بـنـا وـلـ
  .QString                                               یحمل النصوص الخاصة بنا، لكنها ستكون من النوع ّ          ّ مخزن داخلي ك

   ):                 بعد تعریف الخصائص (                                           كل ما نحتاجه هو إضافة هذا السطر داخل الفئة 
qstr = new QString2( ) 

ــي qstr                     لكـــن الحـــظ أن هـــذا ســـیجعل                                              خاصـــیة جدـیــدة، ونحـــن نرـیــدها مجـــرد متغـیــر داخـل
          فما الحل؟   ..                            ال یمكن استخدامه من خارجها          خاص بالفئة

ـــو أردت تعریــــف متغیــــرات ودوال خاصــــة بالفئــــة فقــــط، فیمكنــــك تعریفهــــا داخــــل مقطــــع                                                                        ـل
                                                    هذا المقطـع یجـب أن یكـون فـي نهایـة الفئـة، ویبـدأ تعریفـه    .. Private               العناصر الخاصة 
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  :                   مقاطع هي بالترتیب ٣                            هذا معناه أن الفئة تتكون من    .. Private        بالكلمة 
   ).Attributes                  وتسمى أیضا السمات    (Properties      خصائص   ال -
   ).Methods                   وتسمى أیضا الوسائل    (Functions       الدوال  -
                              واـلـدوال التــي یمكــن اســتخدامها        الخصــائص                 ویحتــوي عـلـى بعــض Private       المقطــع  -

       یجـب أن                فـي القسـم الخـاص          الخصـائص                  الحـظ أیضـا أن تعریـف    ..               داخل الفئـة فقـط
            ریـة اسـتخدام  ح                              في رینج هو كل شـيء، وهـذا یمنحـك         الترتیب    ..                  یسبق تعریف الدوال

  .Private                      لتمییز نهایة المقطع { }                                 أو عدم استخدام القوسین المتعرجین 
  :                                 اآلن یجب أن یبدو كود الفئة كالتالي

Class aString 
   Text  
   Length 
 
   private 
       qstr = new QString2( ) 
EndClass 

                    ، بحیـــث تعبـــر الخاصـــیة qstr           ـبــالمتغیر Length    و Text              ربـــط الخاصـــیتین    ـنــا        اآلن علی
Text عن النص الموجود فیـه، وتعبـر الخاصـیة                                     Lengthلفعـل    ..                  عـن طـول هـذا الـنص     

  :                         هذا، یجب أن نستخدم دالتین
   : Setter             دالة الكتابة  -

   SetText    مثـــــل  (                      متبوعـــــة باســـــم الخاصـــــیة Set                   هـــــذه الدالـــــة بالكلمـــــة     اســـــم     بـــــدأ  ی
                                     امـــــل واحـــــد یحمـــــل القیمـــــة المـــــراد وضـــــعها ـفــــي               ، ویكــــون لهـــــا مع )SetLength  و 

   .                                             الخاصیة، وعلیك أنت أن تضعها بنفسك في الخاصیة
                                                                     وتســتدعي ریــنج هــذه الداـلـة تلقائـیـا عنــد وضــع قیمــة ـفـي الخاصــیة مــن كــود مكتــوب 

      ، لكـــن  )aString.Tests.ring                               مثـــل الكـــود الـــذي كتبنـــاه فـــي الملـــف  (           خـــارج الفئـــة 
                                ـفــي الخاصـــیة مـــن داخـــل الفئـــة نفســـها،        قیمـــة      أنـــت                        رـیــنج ال تســـتدعیها إذا وضـــعت

          أي دالـة                   بـنفس طریقـة اسـتدعاء   ،                       ها بنفسـك إذا احتجـت لهـذا ء        اسـتدعا      تسـتطیع   ك   لكن
  . )                                          بكتابة اسمها وبعده قوسین كما سنرى بعد قلیل (      عادیة 
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  :Getter              ودالة القراءة  -
ــــة     بـــــدأ  ی    GetText    مثـــــل  (                      متبوعـــــة باســـــم الخاصـــــیة Get        بالكلمـــــة                اســـــم هـــــذه الداـل

   .                                                     ولیس لها أي معامالت، لكنها یجب أن تعید قیمة الخاصیة ، )GetLength  و 
                                                                         وتستدعي ریـنج هـذه الدالـة تلقائیـا عنـد قـراءة قیمـة الخاصـیة مـن كـود مكتـوب خـارج 

                                  قیمـة الخاصـیة مـن داخـل الفئـة نفسـها،     أنـت                                     الفئة، لكن رینج ال تسـتدعیها إذا قـرأت 
  .  رى                                                     لكن یمكنك استدعاؤها بنفسك كما تستدعي أي دالة عادیة أخ

 

  SetText                   أن نســتخدم الدالــة Text                                      إذن فكــل المطلــوب عنــد وضــع نــص فــي الخاصــیة 
  :qstr                         لوضع هذا النص في المتغیر 

func SetText(str) 
      qstr.clear( ) 
      qstr.append(str) 

  :          الحظ ما یلي
     یمكـــن       ( )..                              متبوعـــة باســم الدالــة، ـثــم قوســین               اتعرـیــف الدالــة   func       الكلمــة        تســتخدم  -

                   معامـــل واحـــد أو أكثـــر  (                                           ذین القوســـین فـــارغین، أو تعریـــف معـــامالت بینهمـــا      تـــرك هـــ
                 یمكنـك تسـمیته بـأي    (str           معامـل اسـمه       لـدینا                وفي حالتنا هـذه     ).. ,               مفصولة بالعالمة 
  .                                     ، سیستقبل النص المراد وضعه في الخاصیة )                اسم آخر كما تشاء

  ، C       ة لغـات        فـي عائلـ     متبـع          كمـا هـو {}                                       یمكن تغلیف محتوى الدالـة بقوسـین متعـرجین  -
     تبع م             وهــذا شــبیه بــال  EndFunc                                               أو بطریقــة بدیـلـة، یمكــن ختــام مقطــع الداـلـة بالكلمــة 

                                                                          في عائلة لغات البیزیك، أو یمكنـك تركهـا كمـا تراهـا فـي المثـال حیـث تسـتطیع ریـنج 
                                                                              ببراعـة اسـتنتاج أن الدالـة قـد انتهـت عنـدما تجـد دالـة أخـرى تالیـة لهـا أو تجـد الكلمـة 

privateلكنـي أنصـحك دائمــة بتغلیـف الداـلـة   ..                العناصـر الخاصــة               فـي بدایـة مقطــع                                 
  .              منعا لالرتباكEndFunc                      بالقوسین المتعرجین أو 

   ..                                    یجــب أن نمحــو أي نــص موجــود فیــه حالیــاqstr                        قبــل وضــع الــنص فــي المتغیــر  -
  .QString                الخاصة بالفئة Clear                      ولهذا استدعینا الدالة 

ـنص المرســل إلیهــا إـلـى            وهــي تضــیف Append                             بعــد هــذا اســتدعینا داـلـة اإللحــاق  -                       اـل
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            أوال حـتـى ال qstr                    لهــذا أفرغـنـا المتغـیـر    .. QString                            نهایـة اـلـنص الموجــود ـفـي الفئـة 
                        إلـــى نهایـــة الـــنص الـــذي كـــان   ) str                   الموجـــود فـــي المعامـــل  (                 یضـــاف الـــنص الجدیـــد 
  :qstr                         موجودا سابقا في المتغیر

qstr.clear( ) 
qstr.append(str) 

                     لنعیـد الـنص الموجـود GetText               سنسـتخدم الدالـة  ف   ،Text                        عنـد قـراءة قیمـة الخاصـیة    أمـا 
  :qstr           في المتغیر 

Func GetText( ) 
    return qstr.mid(0, qstr.count( )) 
EndFunc 

  :          الحظ ما یلي
                    بعــد هــذه الكلمــة نكتــب    ..                                 إلعــادة ـنـاتج الداـلـة لمــن یســتدعیهاreturn            نســتخدم األمــر  -

                          فیــذ كــود الداـلـة عنــد وصــولها          وینتهــي تن  .  .                                  أي قیمــة نریــدها أو أي كــود یحســب قیمــة
  .          فلن ینفذReturn                                         ، ولو كتبت أي كود في السطور التالیة لألمر Return    إلى 

ــــى اـلــــنص الموجـــــود ـفــــي الفئـــــة  -   ، mid                   اســـــتخدمنا الوســـــیلة QString                                 للحصـــــول عـل
ــنص            وعـــدد حـــروف   )               الموضـــع رقـــم صـــفر (                                   وأرســـلنا إلیهـــا موضـــع أول حـــرف فـــي اـل

   ).Count                            حصلنا علیه باستخدام الدالة (         النص كله 
 

  :qstr                                    لنعید طول النص الموجود في المتغیر GetLength                       بالمثل، سنستخدم الدالة 
   func GetLength( ) 
         return qstr.count( ) 

 :                              فسنعتبر هذا خطأ غیر مسموح بهLength                                   أما عند محاولة وضع قیمة في الخاصیة 
func SetLength(str) 
     Raise("'Length' is a read-only property.") 

                                              إلطــالق الخطــأ، وهــي تنهــي عمــل البرنــامج فــي الحــال، Raise                     الحــظ اســتخدامنا للداـلـة 
              یمكنــك أن ترســـل  و   ..        إلیهــا        أرســلناها                   رســالة الخطـــأ التــي               نافــذة المخرجــات          وتعــرض علــى 

  :                        الرسالة بالعربیة لو أردت
Raise("  (" .                       ھذه الخاصیة للقراءة فقط
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                                        ها ـتـرفض وضــع أي قیمـة ـفـي الخاصــیة ـبـدون حـتـى                               وهنـاك حیـلـة جمیـلـة تجعــل ریـنج نفســ
                 ، وبالتـالي عنـدما SetLength                               ، وذلك بعـدم تعریـف متغیـر للدالـة Raise             استخدام األمر 

                                یــنج إرســال هــذه القیمــة إلــى الداـلــة  ر          فســـتحاول Length                قیمــة فــي الخاصــیة     أحــد    ضــع  ی
SetLength أ                                                   تجدها بـــدون معـــامالت، فتنهـــي البرنـــامج وتعـــرض رســـالة الخطـــ ســـ        لكنهـــا  

  :       التالیة
Calling function with extra number of parameters In method setlength() 

  !        الدالة                                                     أي أنك تحاول استدعاء دالة بعدد معامالت زائد عما تحتاجه
  :                             هكذا ببساطة في سطر واحد فقطSetLength                               إذن، یمكننا إعادة تعریف الدالة 

Func SetLength( ) #ReadOnly 
  .                                                 لیذكرك بفائدة هذا السطر حینما تقرؤه في المستقبلReadOnly#             أضفت التعلیق 

  :                              هكذا یجب أن یكون كود الفئة اآلن
Class aString 
   Text  
   Length 
 
   Func SetText(str) 
      qstr.clear( ) 
      qstr.append(str) 
   EndFunc 
 
   Func GetText( ) 
      return qstr.mid(0, qstr.count( )) 
   EndFunc 
 
   func SetLength( ) #ReadOnly 
 
   func GetLength( ) 
         return qstr.count( ) 
   EndFunc 
 
   private 
      qstr = new QString2( ) 
 
EndClass 
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                 ، واضــغط زر تشــغیل aString.Test.ring                        انتقــل إـلـى صــفحة االختبــار   ..            تعــال نجربهــا
                            ســــتالحظ ظهــــور رســــالة خطــــأ فــــي قســـــم    ..                  الــــذي كتبنــــاه ســــابقا                      البرنــــامج لتنفیــــذ الكــــود 

  :                                         المخرجات تخبرك أن خاصیة الطول للقراءة فقط
Line 5 Error (R20) : Calling function with extra number of parameters!  
In method setlength() in file aString.ring 
called from line 5 in file astring,test.ring   

                                                                          المهــم أن نفهـــم رســائل الخطــأ الـتــي تعرضــها لـنــا ریــنج، ألنهــا هـــي الوســیلة المتاحـــة   مــن
  :                             تعرض الرسالة البیانات التالیة   ..                لتصحیح البرنامج

  ٥                                                رقم السطر الذي حدث فیه الخطأ، وهو هنا السطر رقم  -
  .               وجود معامل زائد        وهي هنا            الذي حدث            رسالة الخطأ -
ــدوال اـلــذي تســـبب ـفــي حـــدوث الخطـــأ، - ــة                                      تسلســـل اـل      فـــي setlength                 وهـــو هـنــا الداـل

                                              ، والتــــي تــــم اســــتدعاؤها مــــن الســــطر الخــــامس فــــي الملــــف aString.ring      الملــــف 
astring,test.ring.  

                      ، لكــن المشـكلة الحقیـقـة aString.ring                                          واضـح بالنسـبة لـنـا أن المشـكلة لیســت فـي الملـف 
         سـطر، وهـو                             علینا إذن االنتقال إلـى هـذا ال   ..          االختبار   ملف          الخامس في               تكمن في السطر 

                                                                    أمــر ســهل ألن محــرر ریــنج یعــرض الــرقیم فــي بدایــة كــل ســطر، كمــا أن هنــاك تســهیال 
             مـــن القائمـــة Go to line         ضـــغط األمـــر           حیـــث یمكنـــك                        آخـــر لـــو كـــان المـلــف طـــویال، 

        لســطر فــي        رقــم ا ة بــ ا  كت و  )                          مباشــرة مــن لوحــة المفــاتیحCtrl+G    ضــغط    أو  (  Edit         الرئیســیة 
ــ       الموافـقــ       ضـــغط زر                        الناـفــذة الـتــي ســـتظهر ـلــك و        هـــذا هـــو    ..         مباشـــرة       ى الســـطر            ة لالنتـقــال إـل

  :                           السطر الذي حدثت فیه المشكلة
s1.Length = 4 

  .                          التي جعلناها للقراءة فقطLength                              وهو یحاول وضع قیمة في الخاصیة 
                          سـیحدث نفـس الخطـأ مـرة أخــرى،    ..               لتنفیـذ الكــودCtrl+F5                      احـذف هـذا السـطر، واضـغط 

  :                       لكن هذه المرة عند السطر
s2.Length = 5 

     عرض ت                                       لــو جربــت البرنــامج اآلن فلــن تحــدث أخطــاء، وســ   ..                    ا علیــك حذفــه هــو أیضــا   لهــذ



 ٤٥ 

  :              نافذة المخرجات
  ٤     محمد 
  ٥      محمود 

  .                                         على التعامل مع الحروف العربیة بشكل صحیح            صارت قادرةaString      الفئة  ف     إذن
 

  :Tests               اختبارات الكود 
    )..         مجــة أخــرى            أو أي لغــة بر (                                                  ال یفهــم الحاســوب شــیئا مــن الكــود الــذي كتبتــه بلغــة ریــنج 

ــة       وهـــي Machine Language                                               اللغـــة الوحیـــدة التـــي یفهمهـــا الحاســـوب هـــي لغـــة اآلـل
                تنفیـذ البرنـامج،   ول   ..                     حـاد یصـعب علینـا فهمهـا                                   تتكون من مجموعة كبیـرة مـن األصـفار واآل

                          جـزء مـن لغـة البرمجـة یســمى  ه                                                 یجـب ترجمتـه مـن لغـة ریـنج إلـى لغـة اآلـلـة، وهـذا مـا یفعلـ
  ،   ـتــه                                            یفحـــص الكـــود الكتشــاف األخطـــاء المحتمـلــة قـبــل ترجم   وهـــو   ،Compiler         بــالمترجم 

ـه                             لكــن األخطــاء األخــرى الناتجــة عــن    ..                                         لهــذا ـلـو وجــد أي خطــأ فــي الصــیاغة فســینبهك ـل
       تكتشـــف        لهـــذا لـــم    ..                                                           خلـــل فـــي وظیفـــة الكـــود ال یمكـــن اكتشـــافها إال أثنـــاء تنفیـــذ البرنـــامج

Ring تكرار خطأ وضع قیمة في الخاصیة                                Lengthلبرنامج مرة أخرى                إال بعد تنفیذ ا                .  
             ، وهـذا معنـاه Dynamic Language                                       األخطـر مـن هـذا أن ریـنج هـي لغـة برمجـة مرنـة 

   ـنـة                                                                          أنهـا تـتـرك ـلـك حرـیـة نقـل الـقـیم ـبـین المتغـیـرات، واسـتدعاء خصــائص تنتمــي لفـئـات معی
  :       ا السطر             وكمثال، في هذ   ..             على مسئولیتك

Func GetLength( ) 
   return qstr.count( ) 
EndFunc 

                لهـــذا اســـتدعینا QString                              باعتـبــاره كائنــا مـــن ـنــوع الفئــة qstr                عامـــل مــع المتغـیــر       نحــن نت
                                              لكـن ال یوجـد فـي ریـنج مـا یمنعـك مـن وضـع أي قیمـة فـي    ..              التابعـة لهـاCount        الوسیلة 
  :                 في أي لحظة، مثلqstr        المتغیر 

Func GetLength ( ) 
   qstr = 12 
   return qstr.count( ) 
EndFunc 



 ٤٦ 

                     ال یمـلــك وســـیلة اســـمها   ١٢                                ي إـلــى خطـــأ ـفــي البرـنــامج، ألن العـــدد                 واضـــح أن هـــذا ســـیؤد
Count حدوثـه ـفـي       إال عنـد                                                 ، لكـن لألسـف لـن یسـتطیع متـرجم ریـنج اكتشـاف هـذا الخطـأ           

                                                                               وقت التنفیذ، واألخطر أنك لو نفذت البرنامج ولم یكن في الكـود أي جـزء یسـتدعي الدالـة 
GetLength أو یقــــرأ قیمــــة الخاصــــیة                       Length الدالــــة   ي     ســــتدع ت       التــــي       GetLength ،  

  .                                           فسیظل هذا الخطأ مختفیا عن عینیك لفترة طویلة
  :     مثالMyFunc                                          بل أكثر من هذا، لو أنك استدعیت دالة اسمها 

result = MyFunc( ) 
                                                                         وال یوجد تعریف لها فـي برنامجـك، فسـیعمل البرنـامج بشـكل صـحیح طالمـا لـم یصـل إلـى 

                فـي كتابـة حـرف فـي                 ني أنـك لـو أخطـأت        وهذا یع    !..                                 السطر الذي تستدعي فیه هذه الدالة
  !                                                       في الكود، فلن تكتشف هذا الخطأ إال أثناء تشغیل البرنامج               اسم إحدى الدوال

                                                                         نفس األمر سیحدث لـو اسـتدعیت دالـة موجـودة، لكـن أرسـلت لهـا عـددا أقـل أو أكثـر مـن 
                                                    لـن تكتشـف هـذا الخطـأ إال عنـد تنفیـذ السـطر الـذي یفعـل هـذا  ف   ،                     المعامالت التـي تنتظرهـا

  !                    أثناء تشغیل البرنامج
 

  :Interpreter           مفسر الكود 
        صـــــرفا        مترجمـــــا    ولـــــیس  Interpreter                                     هـــــذا الســـــلوك مـــــن متـــــرجم ریـــــنج یجعلـــــه مفســـــرا 

Compiler ..   كبیــرا، وهــذا یــوفر  ه                                             المفســر یجعــل تنفیــذ البرنــامج ســریعا مهمــا كــان حجمــ                   
         ف األخطــاء                        فـي المقابـل یجعــل اكتشـا ه                                            لـك وقـت تجرـیـب الكـود أثنـاء إنشــاء البرنـامج، لكـنـ

                                                                 فـــي الحقیـقــة تســـتخدم رـیــنج نظامـــا هجینـــا یمـــزج بـــین المـتــرجم والمفســـر، فهـــي   .  .    أصـــعب
                                    لتسـمح لنـا بتشـغیل البرنـامج علـى نظـم Virtual Machine(VM)                    تستخدم آلة افتراضیة 

                                                                           تشــغیل مختلفــة، وهــذا یعنــي أن ترجمــة الكــود تــتم علــى مــرحلتین، مــرة بواســطة المـتــرجم 
   ).VM            االفتراضیة     اآللة (                   ومرة بواسطة المفسر 

 

  ي                                                                       مــن المهــم عنــد كتابــة المشــاریع الكبیــرة إضــافة اختبــارات لكــل داـلـة تكتبهــا فــ ،       لكــل هــذا
                                                         هــذه االختبــارات كلمــا أجرـیـت أي تعــدیل فــي أي جــزء مــن البرنــامج،    كــل       تشــغیل         الكــود، و

                                                                       حتــى تكتشــف أي أخطــاء قــد یســببها هــذا التعــدیل فــي أجــزاء أخــرى مــن البرنــامج لســت 



 ٤٧ 

                                                                  هـذا األمـر مهـم فـي كـل لغـات البرمجـة، لكنـه أشـد أهمیـة فـي لغـات البرمجـة   ..          منتبها لها
              ، ال تســـتطیع أن Static-typing                                               المرنــة مـثــل رـیــنج، فـفــي لغـــات البرمجـــة ثابـتــة األـنــواع 

    هــذا    ..                                  ، وهــذا یمنــع أخطــاء كثـیـرة مــن المنبــع ه                    قیمــة غیــر مناســبة لنوعــ         المتغیــر   فــي      تضــع
                                  عب وأطــول لكنــه أكثــر أمنــا وأقــل عرضــة                                       یجعــل الكــود الــذي تكتبــه فــي تلــك اللغــات أصــ

                                                 أمـا لغــات البرمجـة المرـنـة، فهـي تجعـلـك تكتـب كــودا أـقـل    ..                            لألخطـاء أثـنـاء تنفیـذ البرـنـامج
                                                                           وتنشئ برنامجك بسرعة، لكن الثمن الذي تدفعه هـو إمكانیـة حـدوث أخطـاء غیـر متوقعـة 

   ..   ات          عـة للمتغیـر              القـیم المتوق    أفسـد      الكـود            أدخلتـه علـى        تعـدیل                           أثناء تشغیل البرنـامج، بسـبب 
                                                                           هـذا غیـر خطیـر فـي الـبـرامج الصـغیرة التـي تحـل مشـكلة عــابرة أو تجـرب بهـا شـیئا، لكــن 
ـــو كنــــت تخطــــط إلنشــــاء برنــــامج كبیــــر وبیعــــه للمســــتخدمین، واالســــتمرار فــــي تطــــویره                                                                      ـل
                                                                         وصیانته لسنوات، فمن الضروري أن تحد من إمكانیـة حـدوث هـذه األخطـاء مـن منبعهـا، 

  .                                         ، وتشغیل هذه االختبارات بعد كل تعدیل تجریه    لكود      ء من ا                      بكتابة اختبارات لكل جز
                   كــل اختـبــارات برـنــامج       ســـتجده    (aString.Tests.ring                           لتطبیــق هـــذا أنشـــأت ملفــا اســـمه 

                             ، وأضــفت فـیـه عــدة دوال كــل منهــا  )         بالكتـاب ة      المرفـقـ        باألمثـلـة   Tests       المجـلـد    ـفـي        الشـاعر 
        تختبـــــر Test_aString_Text             فمـــــثال، الدالـــــة    .. aString                      تختبـــــر إحـــــدى دوال الفئـــــة 

  .     وهكذا   .. aString.Text        الخاصیة 
     ثـم Text                                                                  واالختبار فـي الواقـع بسـیط، فكـل مـا سـنفعله، هـو أن نضـع قیمـة فـي الخاصـیة 

                                                         مـرة أخـرى، ونتأكـد مـن أن القیمـة التـي وضـعناها فیهـا، تسـاوي Text                  نقرأ قیمة الخاصـیة 
                       انـت القیمتـان مختلفـتـین،      ـفـإن ك   ..                                                 القیمـة التـي قرأناهــا منهـا، أي أنهـا تعمــل بشـكل صـحیح

  .                             نقول فیها إن االختبار قد فشلRaise                              نطلق خطأ ورسالة باستخدام األمر 
                                                                            ولتنفیذ كـل هـذه االختبـارات، یجـب علینـا اسـتدعاء دوال االختبـار واحـدة بعـد األخـرى فـي 

  .aString.Tests.ring            بدایة الملف 
                   تــوي عـلـى بعــض اـلـدوال     یحTests.ring                                         ولتســهیل كتاـبـة االختـبـارات، أنشــأت ملـفـا اســمه 

  AssertEqual                                                          التــي یتكــرر اســتخدامها فــي الفحــص وعــرض رســائل الخطــأ مثــل الداـلـة 
             التــي تتحـقــق AssertError                                                      التــي تتحقــق مــن تســـاوي القیمتــین المرســلتین إلیهـــا، والدالــة 



 ٤٨ 

            الـتـي تعــرض PassedTest                                                  مــن أن الكــود المرســل إلیهــا یجــب أن یســبب خطــأ، والداـلـة 
                  الحـــظ أن المـلــف كـــذلك    ..                              االختبـــار قـــد نجـــح فـــي االختبـــارات                   رســـالة أن العنصـــر محـــل
                                          ، یجـب أن تضـع فیـه اسـم الوسـیلة التـي تختبرهـا TestTarget                     یحتوي على متغیر اسمه 
                                                 هـــذا االســـم ســـیظهر ـفــي بداـیــة رســـائل الخطـــأ لیكـــون معناهـــا    ..                      ـفــي بداـیــة داـلــة االختبـــار

  .                                             هذا یجعل كتابة االختبارات أسرع وأسهل وأقل حجما   ..      واضحا
                          المرفقـة بالكتـاب، ویمكنـك             ضمن األمثلـةTests       المجلد      في Tests.ring            وستجد الملف 

  :                                                استخدامه في أي ملف اختبار بتحمیله في بدایة الملف
Load Tests.ring 

  :Text                                                         والمثال التالي یریك كیف تستخدم هذه الدوال الختبار الخاصیة 
Func Test_aString_Text( ) 
   Testtarget = "aString.Text" 
   str.Text = "تجربة     " 
   Assert(1, str.Text, "تجربة     ") 
   PassedTest( ) 
EndFunc 

  :                ، فستظهر الرسالة  ")   تجر   "    النص                    اعتبر مثال أنها تعید    (Text          الخاصیة     فشلت   لو 
aString.Text test1 failed: 
 .are not equal "   تجر" and "     تجربة"

  :                                     أما لو نجح االختبار، فستظهر لك الرسالة
aString.Text passed. 
                                                                     ـلـن أخــوض أكثــر مــن هــذا فــي موضــوع االختبــارات، لكنــك ســتجد مـلـف اختبــار لكــل فئــة 
                                                                             نكتبهــا فــي هــذا المشــروع، ومــا علیــك إال أن تفتحــه وتنفــذ الكــود لتتأكــد أن العنصــر محــل 

  .                                 االختبار قد عبر كل االختبارات بنجاح
 

  :Initializer                           واضع القیم االبتدائیة للفئة 
ـنص إلیهــا مباشــرة فــي aString                           هیل مهــم نحتــاج إلضــافته للفئــة        هـنـاك تســ                                  وهــو إرســال اـل

  :                    سطر إنشائها، كالتالي
astr = new aString("تجربة     ") 

  :                                               سیكون هذا أفصل من أن نستخدم سطرین لفعل نفس األمر



 ٤٩ 

astr = new aString 
astr.Text = "تجربة     " 

ـــنص المرســــل ـفـــي ســــطر إنشــــاء الفئــــة  ـــة اســــمها                                                   ـفـــي ریــــنج، یــــتم تمریــــر اـل ـــى داـل   Init               إـل
                   إذن فكـــل مـــا علیـــك هـــو     )..                            بمعنـــى وضـــع القـــیم االبتدائیـــةInitialize          للكلمـــة      اختصـــار (

  :   لها            معامل واحد  ف  ی      وتعرaString                     هذه الدالة إلى الفئة       إضافة 
Func init(str) 
   qstr.append(str) 
EndFunc 

              الـنص المرسـل        إلدراجQString.Append                                      الحظ أن كل ما فعلنا هـو اسـتخدام الوسـیلة 
  :               ربما تسألني هنا   .. qstr                                        في نهایة النص الموجود في المخزن الداخلي 

                     یحتوي على نص سابق؟qstr                         نص خاطئ لو كان المتغیر         نحصل على    ألن  -
    أـلـم     ).. ☺                                                                 ـتـذكر أن السـؤال المنـفـي یجــاب عنـه ـبـنعم لتأكیـد النـفـي وبـلـى لنفـي النـفـي  (     نعـم

             هــذا معنــاه أن    ..                     نســخة جدیــدة مــن الفئــة؟                       تســتدعى فقــط عنــد إنشــاء Init              نقــل إن الدالــة 
  .                                         النص الداخلي للفئة ما زال فارغا بكل تأكید

      إلــى aString                                                             وهنــاك تســهیل آخــر أریــد إضــافته، وهــو الســماح بإرســال نســخة مــن الفئــة 
  :   مثل   ..                          حدث اإلنشاء لنسخ النص منها

astr1 = new aString("تجربة     ") 
astr2 = new aString(astr1) 

                                                       أن نتأكـــــد أوال إن كــــــان المعامـــــل نصــــــا عادیـــــا أم كاـنـــــا مـــــن الـنـــــوع               لفعـــــل هـــــذا، یجــــــب 
aString ..    ــة اســـمها                                  لتـــؤدي هـــذه الوظیفـــة، وسأضـــیفها فـــي IsAString                    وقـــد كتبـــت داـل

                          تــذكر أن الفئــة یجــب أن تكـــون    (aString                قبــل كــود الفـئــة aString.ring            بدایــة الملــف 
   ):                آخر شيء في الملف

Func IsAString(obj) 
   If type(obj) = "OBJECT" and ClassName(obj) = "astring" 
      return true 
   else 
      return false 
   end 
EndFunc 

     تعـیـد    ، ل )                                     ســنتعرف عـلـى جمــل الشـرط ـفـي المقطــع الـتـالي (                           هـذه الداـلـة تســتخدم جمـلـة شـرط 



 ٥٠ 

True إذا كان المعامل المرسل إلیها كائنا من الفئـة                                              aString وغیـر هـذا تعیـد ،                False ..   
ٕ                                               ٕ ألنهـا ال تـؤدي وظیفـة داخـل الفئـة، وانمـا تتعامـل مـع aString                     وضعناها خارج الفئة    وقد

                  لــو كنــا داخــل الفـئــة    .. aString                                               كائنــات مــن أي نــوع، وتخبرنــا إن كانــت مـــن نــوع الفئــة 
aString فنحن نعرف بالتأكید أننا نتعامل مع                                    aString فال داعي للفحص                ☺.  

   ..                                          وفـه كبیـرة، یمثـل نـوع القیمـة المرسـلة كمعامـل                تعید نصا كل حرType              الحظ أن الدالة 
                                                                                هذه الدالة تتعامل مـع األنـواع األساسـیة الخاصـة بـرینج، لهـذا تنحصـر القـیم العائـدة منهـا 

  :                في الجدول التالي
NUMBER عدد 
STRING نص 

LIST قائمة 
OBJECT كائن 

 

             ة التـي ینتمـي                تعیـد اسـم الفئـClassName                            إلـى اسـتخدام دالـة أخـرى اسـمها        احتجنا     هذا  ل
  :             هنا قد تسألني   ..             إلیها الكائن

       فقط؟classname                       لماذا لم نستخدم الدالة  -
    )..                   مثـل النصـوص واألرقـام (                                                    نها ستسبب خطأ لو أرسـلت إلیهـا متغیـرا عادیـا لـیس كائنـا  أل

  .                                               ، قبل أن نحاول معرفة اسم الفئة التي ینتمي إلیهاObject                           لهذا تأكدنا أن نوع المتغیر 
  :                                               ع اختصار كود الدالة السابقة في سطر واحد كالتالي              الحظ أننا نستطی

Func IsAString(obj) 
   return type(obj) = "OBJECT" and ClassName(obj) = "astring" 
EndFunc 

                        لهـــذا یمكننـــا إعـــادة ناتجـــه    .. false     أو true                       یـــربط بـــین شـــرطین ویعیـــد and         فالمعامـــل 
  .                                     مباشرة بدون الحاجة إلى كتابة جملة شرط

  :                   هذا هو الكود المعدل   .. Init              داخل الدالة IsAString                      ن، دعنا نستخدم الدالة    واآل



 ٥١ 

Func init(str) 
   If IsAString(str) 
      qstr.append(str.Text) 
   Else 
      qstr.append(str) 
   End 
EndFunc 

   : init                المرسل للدالة str                                                كل ما فعلناه هو كتابة جملة شرط لفحص نوع المعامل 
             وهــذا معنــاه True         القیمــة IsAString                فســتعید الداـلـة aString                 فــإن كــان مــن النــوع  -

           باســــتخدام str                                             ط صــــحیح، وفــــي هــــذه الحالــــة ســــنقرأ الــــنص مــــن المتغیــــر        أن الشــــر
  .qstr                         ونضیفه للمتغیر الداخلي Text        الخاصیة 

                 ، وهـذا معنـاه أنFalse         القیمـة IsAString                                    أما إن كان من نوع آخـر فسـتعید الدالـة  -
ــى المقطـــع    الشـــ                         ، حیـــث ســـنفترض أن المعامـــل Else                                   رط خـــاطئ، وســـیقفز التنفیـــذ إـل

                الحــظ أن المســتخدم    .. qstr                                            مجــرد نــص عــادي، ونضــیفه مباشــرة للمتغیــر الــداخلي 
              ، فســـیتم تنفیـــذ                                       ثالثـــا غیـــر نصـــوص ریـــنج والنصـــوص الخاصـــة بنـــا             لـــو أرســـل نوعـــا 

         مفـیـد مــثال                                                   أیضــا، وســتحاول رـیـنج تحوـیـل هــذا الـنـوع إـلـى ـنـص، وهــذا Else     مقطــع   ال
  .                    في التعامل مع األرقام

ـــى                             علیـنـــا أن نتوقــــف قـلـــیال لنتعــــرف  ،    هـنـــا                                    جمـلـــة الشــــرط والمعــــامالت المنطقـیـــة التــــي     عـل
  .                      تستخدم في تكوین الشروط

 
  :If Statement           جملة الشرط 

                                         ، ویمكنــك أن تعتبرهــا البرمجــة الحقیقـیــة، ألن        البرمجــة                           كتابــة الشــروط هــي أهــم جــزء ـفــي 
                            ، كــأن تجعــل الكــود یعــرض رســالة                 تنفـیـذ البرـنـامج        ـیـتحكم ـفـي                        الشــروط تمـثـل المنطــق اـلـذي 

  .                                                                         تحذیر للمستخدم إذا أدخل قیمة خاطئة، أو تنفذ البرنامج إذا أدخل قیمة مناسبة
                                                     لكتابــة الشــروط فــي معظــم لغــات البرمجــة، وهــذه هــي الصــیغة If         الشــرط            وتســتخدم جمـلـة

  :                          العامة لجملة الشرط في رینج



 ٥٢ 

If cond1  
   # Code Block 1 
ElseIf cond2 
   # Code Block 2 
. 
. 
. 
ElseIf CondN 
   # Code Block N 
Else 
   # Code Block N + 1 
End 

   أو   )           الشــــرط صــــحیح   (True                                     هــــو أي شــــرط مقـبـــول برمجـیـــا تكــــون نتیجـتـــه cond    حـیـــث 
False)   الشرط خاطئ          .(   

                                           هي مقاطع اختیاریـة، أي أنـك تسـتطیع فحـص شـرط Else    و ElseIf               الحظ أن المقاطع 
     فــي Cond2               لفحــص شــرط آخــر ElseIf                ، وقــد تضــیف جمـلـة If                  احــد فقــط فــي المقطــع  و

                                                     خاطئا، وال قیـود علیـك فـي إضـافة أي عـدد تریـده مـن مقـاطع Cond1               حالة كون الشرط 
ElseIfوـفــي النهایــة، إذا فشـــلت كــل الشـــروط، یمكنــك إضـــافة    ..                  علــى حســـب احتیاجــك                                             
                         یـه فحـص أي شـروط، بـل یعتبـر           ، وال یـتم ف )                وهـو اختیـاري أیضـا (           واحـد فقـط Else     مقطع 

  .                                                      التي یتم اللجوء إلیها إذا كانت كل الشروط السابقة خاطئة  )          االفتراضیة (              الحالة العامة 
  :                                                     وفي المثال السابق، رأینا جملة شرط تتكون من مقطعین فقط

                             وفـي هـذه الحالـة تعیـد الدالـة aString     لنـوع  ل       ینتمـي                      یتأكد من أن المتغیـر If     مقطع   ال -
  .True       القیمة 

            ، وفیـــه تعیـــد  )aString    غیـــر  (                                إذا كـــان المتغیـــر مـــن أي نـــوع آخـــر Else     مقطـــع   ال و -
  .False       القیمة        الدالة 

  :                                    قد یكون الشرط عملیة مقارنة بسیطة مثل و
  if x > 1 

  :                                                                         أو قد یكون الشرط مركبا من أكثر من عملیة مقارنة یدمجها معا معامل منطقي مثل
if x > 1 or x = -1 

  :           قیمة منطقیة               ل عملیة مقارنة         ناتج ك     ویكون



 ٥٣ 

  . ١                              ویتم تمثیلها في رینج بالعدد True                         فالشرط الصحیح تكون قیمته  -
  .                                 ویتم تمثیلها في رینج بالعدد صفرFalse                        والشرط الخطأ تكون قیمته  -
             الحــــظ أن نتــــائج    ..                                                      الجــــدول التــــالي یلخــــص معــــامالت المقارنــــة والمعــــامالت المنطقیــــة و

  .y = 10    و x = 1                األمثلة تفترض أن 
 

 النتیجة مثال همعنا المعامل
 x = y 0 ? یساوي =
 x != y 1 ? ال یساوي =!
 x > y 0 ? أكبر من <
 x < y 1 ? أصغر من >

 x >= 1 1 ? أكبر من أو یساوي =<
 x <= 1 1 ? أصغر من أو یساوي =>

And ? x = 1 and y = 2 0 
&& 

 و
? x = 1 && y = 10 1 

Or ? x = 0 or x = 1 1 
|| 

 أو
? x = 0 || x = 2 0 

Not ? Not (x = 1) 0 
! 

 لیس
 1 (x = 0)! ? )عكس الشرط(

 
 :ملحوظة

         وهــو مــا  ،                                        الشــروط التــي ال یمكــن أن تــؤثر عـلـى النتیجــة     یهمــالن  Or    و And         المعــامالن 
              لــو كــان شــرطAnd                 ففــي حالــة المعامــل    .. Short Circuiting                 یســمى بفصــل التیــار 

           ، وـفـي حاـلـة False                      النتیجـة دائمــا سـتكون          الـثـاني ألن  ط       ص الشــر                خاطئـا ال ـیـتم فحـ    األول
                    الثــاني ألن النتیجـــة  ط                          األول صــحیحا، ال یــتم فحـــص الشــر    شـــرط   ال         لــو كــان Or        المعامــل 



 ٥٤ 

  .True            ستكون دائما 
 :هذا هو السبب في عدم حدوث خطأ في الكود

If type(obj) = "OBJECT" and ClassName(obj) = "astring" 
                    فلـن تفحـص ریـنج الشـرط   )            لـیس كائنـاobj       لمتغیـر    ا     أي أن (                         فلو كان الشرط األول خاطئـا 

                                                               الثــــــاني، وهـــــــذا جنبـنــــــا حـــــــدوث خطـــــــأ عـنــــــد إرســـــــال ـنــــــص وـلــــــیس كائـنــــــا إـلــــــى الداـلــــــة 
ClassName.  

 

  :If                                     وكالعادة، هناك عدة أشكال لصیاغة جملة 
  :end         بدال من Ok     وElseIf         بدال من but              یمكنك استخدام  -

if x < 10 
   ? "x is less than 10" 
but x < 20 
   ? "x is greater than 9 and less than 20" 
else 
   ? "x is greater than 19" 
ok 

  :              بقوسین متعرجین  if                   یمكن تغلیف المقطع -
if x < 10 { 
   ? "x is less than 10" 
elseIf x < 20 
   ? "x is greater than 9 and less than 20" 
else 
   ? "x is greater than 19" 
} 

  .                        یغة التي تستریح لها أكثر         فاختر الص
*** 

            كثیــرة نحتــاج                هنــاك دوال أخــرى    ..                                           اآلن، نحــن جــاهزون الســتخدام فئــة النصــوص العربیــة
                       المرفـــق بأمثـلـــة الكـتـــاب aString.ring                                       أن نضـــیفها لهــــا، وســـتجدها بالفعــــل فـــي المـلـــف 

                                                                            وســنعتمد علیهــا ـفـي كتاـبـة كــود برـنـامج الشــاعر، لكـنـي ـلـن أشــرح كـیـف كتبتهــا هـنـا، ألنهــا 
                                                                         حتاج كتابا كامال دون أن تضیف لك معلومات جدیـدة، بینمـا یمكنـك فهـم معظـم الكـود   ست



 ٥٥ 

                         فــــي تلــــك النســــخة مــــن الفئــــة QString                            صــــحیح أننــــي لــــم ال أســــتخدم الفئــــة    ..      بنفســــك
aStringوال    ..                                                                ، لكنــك ستســتطیع فهــم هــذا الكــود بعــد إتمــام قــراءة هــذا الكتــاب بــإذن اهللا   

         الخاصــة aString                      ائل الموجــودة فــي الفئــة                                    یوجــد مــانع أن تحــاول أن تضــیف نفــس الوســ
ــى الفـئــة  ــى الفـئــة aString             ـبــي إـل       ســـیكون    .. QString                                       التـــي أنشـــأناها هنـــا باالعتمـــاد عـل

ـــك فــــي وقــــت فراغــــك  ـــف االختبــــار    .. ☺                            ـتـــدریبا جیــــدا ـل                                     المهــــم أن تتأكــــد مــــن تشــــغیل مـل
aString.test.ringلتجربة الفئة التي تكتبها، لتتأكد أنها تعمل بشكل صحیح                                                      .  

 

  :aString         ال الفئة   دو
  aString                                                               ســـیكون مـــن المفـیــد أن ألخـــص ـلــك هـنــا وظـــائف الوســـائل الموجـــودة ـفــي الفئـــة 

  .                                                                            المرفقة بأمثلة الكتاب، لتكون مفهومة لك حینما نستخدمها في كتابة برنامج الشاعر
  :                               وتنقسم هذه الدوال إلى ثالثة أنوع

 

  :                تغیر النص مباشرة     دوال 
                                           نهـــا تـــؤثر مباشـــرة علـــى الـــنص الموجـــود فـــي الكـــائن                               ال تعیـــد هـــذه الـــدوال أي قیمـــة، ولك

ــدوال لیســـت كثیـــرة، وقـــد أضـــفتها لتـــوفر الكثیـــر مـــن الوقـــت عنـــد إجـــراء    ..       الحـــالي                                                                   هـــذه اـل
  :                        والجدول التالي یلخصها لك    )..                    داخل حلقة تكرار مثال (                        تعدیالت متتالیة على النص 

 

SetText(str):  

                                 اسـتدعاء هـذه الوسـیلة تلقائیـا لـو     ویـتم   .. str                                    تمحو النص الحالي، وتضع بدال منه الـنص 
  .Textَ                    َوضعت نصا في الخاصیة 

SetCharAt(index, chr):  

  .Index                                 بدال من الحرف الموجود في الموضع chr          تضع الحرف 

Append(str):  

                                 ویمكنــك أن ترســل إلیهــا أیضــا مصــفوفة    ..                        إلــى نهایــة الــنص الحــاليstr          تضــیف الــنص 
                                    ویمكنــك أیضــا أن ترســل إلیهــا أرقامــا أو    ..                                    لتضــیف عناصــرها إلــى نهایــة الــنص الحــالي

  .                    لنهایة النص الحالي       وتضیفها              ها كأنها نصوص                             مصفوفة من األرقام، حیث ستعامل



 ٥٦ 

 

AppendFrom(str, stratAt, charCount):  
  charCount              حروـفـا عــددها str                              لكنهــا تســمح لـك أن تأخــذ مــن اـلـنص          الســابقة،             تشـبه الداـلـة 

  .                     ها لنهایة النص الحاليٕ       ٕ واضافتstratAt               بدءا من الموضع 
Clear( ):    

     "").                       سیصیر في الفئة نص فارغ  (                 تمحو النص الحالي 
Delete(startAt, charCount):  

  .startAt                 بدءا من الموضع charCount                         تحذف حروفا من النص عددها 
ShrinkTo(newLength):  

   عــن                                      ، وهـذا معنـاه حـذف كــل الحـروف التـي تزیـد newLengthّ                  ّتقلـص طـول الـنص إـلـى 
                           صــفرا أو عـــددا ســالبا فســـیتم newLength         ولــو كاـنــت    ..                        هــذا الطــول مـــن نهایــة اـلــنص

  .                                                          محو النص كله، ولو كان أكبر من طول النص الحالي فلن یحدث شيء
 

  :    معدال              دوال تعید نصا 
                                                                              هــذه اـلـدوال ال تــؤثر عـلـى الكــائن اـلـذي یســتدعیها، ولكنهــا تعـیـد كائـنـا جدیــدا یحـتـوي عـلـى 

                                    تنتمــي لهــذا النــوع، ألن المحافظــة عـلــى aString          ائل الفـئــة        معظــم وســ   ..            الــنص المعــدل
                   الحـــظ وجـــود نســـختین مـــن    ..                                               اـلــنص القـــدیم تســـمح ـلــك باســـتخدامه فـــي عملـیــات مختلفـــة

                            ، وكلتاهمـــــا لهـــــا نـفــــس المعـــــامالت RemoveAtStr    و RemoveAt               بعـــــض اـلــــدوال مـثــــل 
              تعیـد كائنـا مــن   Str                                                               وتـؤدي نفـس الوظیفـة، لكـن الفـارق بینهمـا أن الداـلـة التـي ال تنتهـي بــ 

   ..                              تعیــد نصــا عادیــا مــن نصــوص ریــنجStr                             بینمــا الدالــة التــي تنتهــي بـــ aString      النــوع 
  :                                 والجدول التالي یلخص لك هذه الدوال

 

RemoveAt(startAt, charCount) و    RemoveAtStr(startAt, charCount):  
  ا      ـبـدءcharCount                                                      تعیـد نصــا جدیـدا ناتجــا عـن حــذف حـروف مــن الـنص الحــالي عـددها 

  .startAt          من الموضع 
Remove(str) و    RemoveStr(str):  

  .                                  من كل مواضع ظهوره في النص الحاليstr                                 تعید نصا جدیدا ناتجا عن حذف النص 
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Insert(str, pos) و    InsertStr(str, pos):  

  .                من النص الحاليpos            في الموضع str                                   تعید نصا جدیدا ناتجا عن إضافة النص 
: +    

                                                 للحصــول عـلــى ـنــص جدیــد ـنــاتج عـــن تشــبیك نصـــین مـــن الـنــوع                  اســتخدم عالمـــة الجمـــع
aString)    نصا من نصوص رینج العادیة  +                                  ویمكن أن یكون المعامل الثاني بعد                        .(   

 
  :                 تعید جزءا من النص     دوال 

                                                                          تعیـد هــذه اـلـدوال اـلـنص كـلـه أو جــزءا مـنـه ـبـدون أي تغیـیـر ـفـي اـلـنص األصــلي أو الجــزء 
  :      الدوال                           والجدول التالي یلخص لك هذه    ..       العائد

 

GetText( ):  
  .Textَ                                       َویتم استدعاؤها تلقائیا لو قرأت الخاصیة    ..             تعید كل النص
ToString( ):  
  .            تعید كل النص

Right(charCount) و    RightStr(charCount):  
  .charCount                             تعید جزءا من نهایة النص طوله 

Left(charCount) و    LeftStr(charCount):  
  .charCount   له                           تعید جزءا من بدایة النص طو

RemoveFirst(charCount) و    RemoveFirstStr(charCount):  
  .                 وتعید باقي النصcharCount                               تتجاوز جزءا من بدایة النص طوله 

RemoveLast(charCount) و    RemoveLastStr(charCount):  
  .                 وتعید باقي النصcharCount                               تتجاهل جزءا من نهایة النص طوله 

Mid(startAt, charCount) و    MidStr(startAt, charCount):  
  .charCount      وطوله   startAt                           تعید جزءا من النص یبدأ عند 
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ReadNumberAt(startAt): 

            ف إذا ل م یك ن    .. startAt                                   الـنص الحـالي الموجـود بـدءا مـن الموضـع                      تعید الجزء الرقمـي مـن 

           ر فـي قـراءة                       ، ولـو كـان رقمـا، فستسـتم                                             الحرف الموجود في ھذا الموضع رقما، فستعید ص فرا
  :    فمثال   ..                                                 الحروف التالیة له إلى أن تصل إلى حرف ال یصلح كرقم

x = new aString("Day 11") 
? x. ReadNumberAt(5) 

  .                   في نافذة المخرجات  ١١      سیعرض 
Split(sep) و    SplitStr(sep):  

ـنص عـنـد الفاصــل     .. sep                                                               تعـیـد مصــفوفة عناصــرها هــي النصــوص الناتجــة عــن تقســیم اـل
                       لتحصـل علـى مصـفوفة تحتـوي   " , "           عنـد الفاصـل   " 3 ,2 ,1 "          قسـیم الـنص             فمـثال یمكنـك ت

                        وال مــانع مـن اســتخدام فاصــل     ".. 3  "  و   " 2  "  و   " 1 "                          علـى ـثـالث عناصـر هــي بالترتیـب 
     وهـذا   "  , "                                                                 یتكون مـن أكثـر مـن حـرف، ففـي المثـال السـابق یمكنـك مـثال اسـتخدام الفاصـل 

  .                     في المصفوفة الناتجة ٣     لعدد     وا ٢                                              سیخلصك من المسافة الزائدة التي تظهر قبل العدد 
 

  :                  دوال البحث في النص
  :              وهذه الدوال هي   ..                          في النص الحالي عن نص جزئي                        استخدم هذه الدوال للبحث 

 

IndexOf(str, startAt):  
ـنص  ـنص الحــالي ـبـدءا مــن الموضــع   str             تبحــث عــن اـل                  ، فـلـو وجدتــه تعیــد startAt                              فــي اـل

  . ا                                           الموضع الذي وجدته فیه، ولو لم تجده تعید صفر
IndexOfAny(lstStr, startAt):  

                                                                        تشـبه الدالـة السـابقة، لكنهـا تسـتقبل مصـفوفة نصـوص للبحـث عـن أي مـن عناصـرها فـي 
  .                                                               النص الحالي، وتعید موضع أول عنصر تجده أو صفرا أن لم تجد أي عنصر

StartsWith(str): 

  .str                                 إذا كان النص الحالي یبدأ بالنص True     تعید 
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EndsWith(str): 

  .str                                  إذا كان النص الحالي ینتهي بالنص True     تعید 
EndsWithAny(strList): 

  .strList                                                   إذا كان النص الحالي ینتهي بأي نص تحتویه المصفوفة True     تعید 
ــة   :       ملحوظـــة ــم أحـــتج للداـل                               لھ   ذا س   أترك ل   ك كتابتھ   ا بنفس   ك StartsWithAny(strList)               ـل

  .      كتدریب
ContainsAt(str, startAt):  

ـنص        إذا كــTrue     تعیــد  ـنص الحــالي فــي الموضــع str        ان اـل    أي    .. startAt                                  موجــودا فــي اـل
  .str             یساوي النص Len(str)        وطوله startAtّ                             ّأن النص الجزئي الذي یبدأ عند 

 

  :         دوال أخرى
                  سأشـرحها فـي الفصـول  (                                                    هنـاك بعـض الـدوال األخـرى التـي تتعامـل مـع النصـوص العربیـة 

  :                                   ، إضافة إلى هاتین الدالتین الهامتین )       التالیة
 

CompareTo(str):  
  :                                ، حیث تعید ناتج المقارنة كالتاليstr                        تقارن النص الحالي بالنص 

   ).            یسبقه أبجدیا   (str                         النص الحالي أصعر من النص   :  ١-
  .               النصان متساویان   :   ٠
   ).           یلیه أبجدیا   (str                         النص الحالي أكبر من النص   :  ١

              اشـرة للمقارنـة   مب  ) => ,> .=< ,< ,= (                                       الحـظ أنـك تسـتطیع اسـتخدام معـامالت المقارنـة 
                                        ویمكـن أن یكـون اـلـنص الثـاني أحـد نصـوص رـیـنج    (aString                      بـین نصـین مـن ـنـوع الفئـة 

  .              ألداء وظیفتهاCompareTo                                         ، علما بأن كل هذه المعامالت تستخدم الدالة  )       العادیة
IsNumeric( ):  

   ).         یصلح كعدد (                                         إذا كان النص الحالي مكونا كله من أرقام True     تعید 
 

  .                                             لى إكمال مهمتنا األساسیة هنا وهي برنامج الشاعر                واآلن دعنا نركز ع
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-٣- 
نص اىل سطور ولكامت ل یع ا ٕ                   تقط      

 
 
 

  : )Array         المصفوفة    (List        القائمة 
                                                                              أول خطوة للتعامل مع القصیدة التـي یكتبهـا مسـتخدم برنامجنـا، هـي تقطیـع القصـیدة إلـى 

  .List                           سطور ووضع كل منها في قائمة 
     مــن  )        أو قائمــة (                              حینمــا ذكرنــا أن الــنص هــو مصــفوفة                                لقــد تعرفنــا مــن قبــل علــى القائمــة، 

  .                              كل حرف عن طریق رقمه في القائمة    إلى                 ف، ویمكن الوصول      الحرو
                                                                                في الحقیقة، هذا لیس النوع الوحید مـن القـوائم، فبإمكانـك وضـع أي نـوع مـن البیانـات فـي 

  :                   هذه مثال قائمة رقمیة   ..        القائمة
lstNum = [100, 200, 300] 

         ، والـقـــیم  ٣    و  ٢    و  ١                              عـلـــى ـثـــالث خاـنـــات، هــــي الخاـنـــات رـقـــم   lstNum              تحـتـــوي القائمــــة 
  .   ٣٠٠  و      ٢٠٠  و      ١٠٠                          الموضوعة فیها بالترتیب هي 

 

3 2 1 
300 200 100 

 

  :               متها على الشاشة ی                                       إلى العنصر الثاني في القائمة، ویعرض ق ٥                   والكود التالي یضیف 
lstNum[2] += 5 
? lstNum[2]      #205 

                                              ة القیمــــة الموجــــودة عـلـــى الجهــــة الیمنــــي إـلـــى القیمــــة            یعنــــي إضــــاف=+             الحــــظ أن الرمــــز 
  :                                       في الحقیقة هذا مجرد اختصار للكود التالي   ..                          الموجودة على الجهة الیسرى

lstNum[2] = lstNum[2] + 5 
                   فـلـو لـم تكــن لـك ســابق    ..                                                        طبعـا الكــود األول أكثـر اختصــارا وأقـل إرباكــا مـن الكــود األخیـر

  !                                       ابق كأنه معادلة ال یمكن أن یتساوى طرفاها                                    خبرة في البرمجة، فسیبدو لك الكود الس
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  :                                  لغات البرمجة له وظیفتان مختلفتان         كثیر من  في  =                           وسبب االرتباك هنا أن الرمز 
  :Comparison           المقارنة - ١

  :     ، مثلFalse     أو True                                                حیث تفحص اللغة تساوي القیمتین وتعید قیمة منطقیة 
If x > y  

  :Assignment         اإلسناد - ٢
  :             في متغیر، مثل               ویعني وضع قیمة 

x = 3 
  :                                                       وینشأ االرتباك هنا حینما نستخدم المتغیر على الجهتین، مثل

x = 10 – x 
    ؟x – 10     مع x                   كیف یمكن أن یتساوي   :                     فألول وهلة ستسأل نفسك

ٕ                  ٕ، وانمـا هـذه عملیـة False     أو True                                             هنا یجب أن تتذكر أن هذه لیسـت مقارنـة، وال تعیـد 
  =                                      قیمـة التعبیـر المكتـوب علـى یمـین العالمـة        ریـنج     تحسـب                       وضع قیمة في متغیـر، حیـث 

                        لهــذا تســـتطیع أن تقــرأ هـــذا    ..                                                ثــم تضــع قیمـتــه فــي المتغـیــر الموجــود عـلــى یســار العالمـــة
  :              الكود باعتباره

x will = 10 – x 
  .  ١٠                   الحالیة من العدد x                                الجدیدة، ستساوي ناتج طرح قیمة x           أي أن قیمة 

                    فــال یوجـــد مـــا یمنعـــك مـــن    ..     اـنــات                                          الحــظ أن القائمـــة غـیــر مخصصـــة لنــوع واحـــد مـــن البی
  :lstNum                                     إضافة نص إلى الخانة األولى في القائمة 

lstNum[1] = "Ali" 
? lstNum[1] 

                             طبــق علیــه نفــس قواعــد المتغیــرات  ن ت                             كــل خانــة فــي القائمــة هــي متغیــر،                یمكنــك القــول إن 
   ذا                                                               لكـن القائمـة تتـیح لنـا التعامـل مـع كـل متغیـر برقمـه بـدال مـن اسـمه، وهـ   ..            في لغة رینج

  .                               التعامل مع البیانات المتشابهة د                                 یوفر علینا تعریف متغیرات كثیرة عن
  :    مثال   ..                                        إلى نهایة القائمة باستخدام عالمة الجمع  ید د            إضافة عنصر ج       ویمكنك 

lstNum + 400 
? lstNum[4]        #400 
ــة ستضـــاف كعنصـــر واحـــد فـــي                                                                     ـبــل یمكـنــك أن تجمـــع قائمـــة أخـــرى، لكـــن فـــي هـــذه الحاـل
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    إذن     ..           متغیــرا؟                                    أـلـم نقــل إن كــل خانــة فــي المصــفوفة تعتبــر   ..             ة فــي القائمــة       األخیــر      الخاـنـة
  :                                                         یمكنك أن تضع فیها نصا أو رقما أو كائنا أو حتى قائمة جدیدة

lstNum + [500, 600] 
  :                                                                  في حالتنا هذه، یمكننا أن نتعامل مع عناصر المصفوفة الداخلیة كالتالي و

? lstNum[5][1]   #500 
? lstNum[5][2]   #600 

                    ، لكــن هــذا العنصــر هــو lstNum                                     یعـیـد إلـیـك العنصــر الخــامس مـن القائمــة [5]        فـالفهرس 
  .           لقراءتهما[2]    و [1]                                                    نفسه قائمة تحتوي على خانتین، لهذا استخدمنا الفهرسین 

                                                                        ویمكـنــك أن تعـیــد كتاـبــة الكـــود الســـابق بطریقـــة أخـــرى أكـثــر وضـــوحا، بوضـــع المصـــفوفة 
  :                       ، والتعامل معها من خالله                                   الموجودة في الخانة الخامسة في متغیر

lst = lstNum[5] 
? lst[1]   #500 
? lst[2]   #600 

            أو بتعبـیـر multi-dimensional                                               معنـى هـذا أنـنـا نسـتطیع تعریـف قائمــة متعـددة األبعـاد 
     مــن        قائمــة         تحـتـوي عـلـى                                 ، حـیـث كــل خاـنـة فـي القائمــة یمكــن أن                    آخـر شــجرة مــن العناصــر

    ...             مـن العناصــر     قائمـة          تحتـوي عـلـى            ـیـة یمكـن أن                             ، وكـل خاـنـة فـي القائمـة الداخل       العناصـر
  .                      وهكذا، على حسب احتیاجك

  .Dictionary                                                              وهناك استخدام مفید وشائع للمصفوفة ثنائیة البعد، یسمى بالقاموس 
             كــذلك القــاموس  و   ،ٍ                               ٍ غــات البشــر یحـتـوي عـلـى كلمــات ومعــان                        أـنـت تعــرف أن الـقـاموس ـفـي ل

                 والمفتــاح هــو قیمــة    .. Values  م      وـقـیKeys                 یحـتـوي عـلـى مـفـاتیح     فهــو                 ـفـي لغــات البرمجــة 
                                                                        متفـــردة ال یمكـــن أن تتكـــرر فـــي القـــاموس، ویحـــتفظ القـــاموس بقیمـــة تنـــاظر كـــل مفتـــاح، 

  .                                                                       بحیث یمكنك الوصول إلى القیمة باستخدام المفتاح بدال من استخدام رقم الخانة
  :                                        افترض أن لدینا هذه المصفوفة ثنائیة البعد

lstNums = [ ["one", 1], ["two", 2], ["three", 3] ] 
? lstNums[1][1]       #one 
? lstNums[1][2]       #1 

               ائمـة باعتبارهــا                                              لكـن ریـنج تقـدم تســهیال، لتجعلـك تتعامـل مـع هـذه الق   ..               ال جدیـد حتـى اآلن
        حصــل علــى   لن          مفــاتیح، three    و two    و one         النصــوص       اعتبــار                  قاموســا، حیــث یمكــن
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  :                                     القیم المناظرة ألي منها مباشرة كالتالي
? lstNums["one"]       #1 
? lstNums[" two"]       #2 
? lstNums[" three"]    #3 

      ورمـوز            علـى مسـافات                        تعامـل مـع أي نـص ال یحتـوي   ال   ك                         وهنـاك تسـهیل آخـر، حیـث یمكنـ
                                   وهـــذا یســـمح لنـــا بإعـــادة تعریـــف القـــاموس     ".. one "                بـــدال مـــن الصـــیغة one:        بالصـــیغة 

  :              السابق كالتالي
lstNums = [ [:one, 1] , [:two, 2] , [:three, 3] ] 
? lstNums[:one]    #1 
? lstNums[:two]    #2 
? lstNums[:three] #3 

                                          لـك ریـنج لتعریـف القـاموس، بوضـع كـل قیمـة فـي   هـا    تتیح     صـیغة       أسـهل                وهذا یوصلنا إلـى 
              اســـتخدام أقـــواس     إلـــى             بـــدون الحاجـــة   =                                            المفتـــاح المنـــاظر لهـــا مباشـــرة باســـتخدام العالمـــة 

  :                القوائم الداخلیة
lstNums = [:one = 1 , :two = 2, :three = 3] 

                                                  ووضـوحا وأقـل عرضـة لألخطـاء، وهـي مماثلـة تمامـا للصـیغ  ا                      هذه الصیغة أكثـر اختصـار
    لكـن   )          لـو أردت              بأرقـام خاناتهـا                                   تسـتطیع التعامـل مـع القـوائم الداخلیـة        ما زلت      لهذا  (        السابقة 

                  بـالطبع تسـتطیع وضــع  و   ..                                                    هـذه الصـیغة أكثـر دالـلـة علـى تعریـف ـقـاموس لـه مفـاتیح وـقـیم
                                                                        المـفـاتیح بــین عالمتــي تنصــیص، وهــو مــا ســیكون ضــروریا إذا كــان اســم المفتــاح یحتــوي 

  .                  على مسافات أو رموز
 

  :            تقطیع السطور
                                       وبمــا أننــا ســنتعامل مــع النصــوص العربیــة مــن    ..                                نریــد اآلن تقطیــع القصــیدة إلــى ســطور

          ن نــوع هــذه       تغیــر مــ                   ع القصــیدة كلهــا فــي م ضــ                  ، فمــن المنطقــي أن نaString          خــالل الفئــة 
                    لتقطـیــع اـلــنص الموجـــود   ) GetLines            وـلــیكن اســـمها  (       داـلــة    یهـــا                     الفـئــة، ولهـــذا سنضـــیف إل

  ، aString                                                           فیهــا إـلـى ســطور مســتقلة، ووضــع كــل ســطر فــي نســخة خاصــة بــه مــن الفئــة 
  .              تعیدها إلینا            هذه الدالة     ونجعلٕ                               ٕواضافة كل هذه السطور إلى قائمة 
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      سطور؟           ع النص إلى ّ        ّ  كیف نقط :                فلنبدأ بأول خطوة
  :                           صل السطور في البرمجة برمزین ا            یتم تمثیل فو

  ، Carriage Return (CR)       السـطر      ناقـل       ویسـمى  ASCII   یـز  م       فـي تر  ١٣          الحـرف رقـم  •
                                    الحـظ أن بعـض نظـم التشـغیل ال تسـتخدم هـذا   .  .      القدیم        السطر      نهایة         ویوضع في 

  .LF                    الحرف وتكتفي بالحرف 
  ، Line Feed (LF)                    ویسـمى بمغـذي السـطر ASCII   یـز  م       فـي تر  ١٠          الحـرف رقـم  •

  .        الجدید       السطر     بدایة         ویوضع في 
          یمثــل ســطرا   ) New Line      ا لـــ      اختصــار   (nl                                   وتســهل ریــنج األمــور بتعریــف متغیــر اســمه 

  :       جرب مثال   ..           سطر جدید     إلضافة        أي نص       لنهایة                        جدیدا، حیث یمكنك إضافته 
? "Line1" + nl + "Line2" 

  :               سترى على الشاشة
Line1 
Line2 

     ، أي To                   هـي اختصـار للكلمـة 2    حیـث  (  str2List          هزة اسـمها                         كما تقدم لك ریـنج دالـة جـا
  :    مثال   ..                                 لتقطیع سطور النص ووضعها في قائمة  ) Str To List                 أن اسم الدالة هو 

x = "Line1 
line2 
 
line3" 
lines = str2list(x) 
? Len(lines) 
? lines 

  :          الحظ ما یلي
  .                                                   كتابة عدة سطور ضمن النص الموجود بین عالمتي التنصیص     یمكنك •
    عــدد                     ـفـي مثالنــا هــذا ســیكون   .  .                          لمعرـفـة عــدد عناصــر القائمــةLen              تســتخدم الداـلـة  •

  .                       ال تحذف السطور الفارغةstr2list            ، ألن الدالة  ٤        العناصر 
                                                  طباعــة كــل عناصــر القائمــة دفعــة واحــدة، حیــث ســیظهر كــل ?     رمــز  ال        یتــیح لــك  •

  .                 منها في سطر منفصل
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                         فارغـــة وســــتعید نصوصــــا عادـیـــة                     لـــن تحــــذف الخاـنـــات الstr2list                   لكـــن نظــــرا ألن الداـلـــة 
ــن نعتمـــد علیهـــا هنـــا،   ) aString              لیســـت مـــن النـــوع  (         بأنفســـنا                تقطیـــع الســـطور       وعلینـــا                       ، فـل

                       فكیف سنفعل هذا یا ترى؟   ..      یدویا
 

  :                     خوارزمیة تقطیع السطور
                                                     هي خطوات حل المسائل، وهي منسوبة السـم عـالم الریاضـیات Algorithm           الخوارزمیة 

  :                                          النص إلى سطور سنستخدم الخوارزمیة التالیة       ولتقطیع   ..  "         الخوارزمي "       المسلم 
                  یـــتم تعریـــف القائمـــة    ..                         ســـتكون فارغـــة فـــي البدایـــةLinesّ                  ّســـنعرف قائمـــة اســـمها  •

  .[ ]                                      الفارغة في رینج باستخدام قوسین فارغین 
Lines = [] 

    "".                               نصع فیه في البدایة نصا فارغا Lineّ                  ّسنعرف متغیرا اسمه  •
line = "" 

  Char                                      ي نهاـیـة السـطر، وسنسـتخدم فـي هـذا الداـلـة                        سـنعرف متغیـرین یمـثالن رمـز •
                         ، وهـــي تأخـــذ رقمـــا مـــن ترمیـــز  )Character   "     الحـــرف "                   اســـمها اختصـــار لكلمـــة  (

ASCIIوتعید إلینا الحرف المناظر له                              :  
Lf = char(10) 
Cr = char(13) 

                              ، لنتأكـــد إن كـــان واحـــدا مـــن رمـــزي      حـــرف  كـــل      ســـنفحص   ،     الـــنص            بـــدءا مـــن أول  •
  :     السطر

  .Line                            ال، فسنضیف الحرف إلى المتغیر                 فإن كانت اإلجابة   -
                                        وصـــلنا إـلــى نهاـیــة الســـطر، وـلــدینا اآلن ســـطر   ـقــدٕ                      ٕوان كانــت اإلجاـبــة نعـــم، ف  -

                              علینــــا إضــــافته إلــــى قائمــــة الســــطور  و  ، Line                      كامــــل موضــــوع فــــي المتغیــــر 
Linesالمتغیـــر ٕ       ٕ واـفــراغ          Line بوضـــع نـــص فـــارغ فیـــه لنعیـــد اســـتخدامه فـــي                                     

  .                       الحصول على السطر التالي
ـــى المصــــفوفة بســــبب وجــــود رمــــزین         الحــــظ أن هــــ •                                                   ذا سیضــــیف خانــــات فارغــــة إـل

    لحــل    ..                         ـلـو كاـنـت هـنـاك ســطور فارغــة،        ، وكـذلك  )Cr, LF   (               مختلفـین لكــل ســطر
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                          وال نضــــیف قیمتــــه إلــــى قائمــــة Line                                هــــذه المشــــكلة یجــــب أن نفحــــص المتغیــــر 
  .                    السطور إذا كان فارغا

       رر نفـس              ي فـي الـنص ونكـ ل ا تـ                   سـننتقل إلـى الحـرف ال                        بعد أن حصلنا على السطر،  •
      بحلقـة             هـذه العملیـة     سـمى  ت   ..                    إلى آخر حـرف فـي الـنص      وهكذا                  الخطوات السابقة، 

  .                              ، وهذا هو موضوع الفقرة التالیةLoop        التكرار 
 

  :For Loop             حلقة التكرار 
   ..                                             لتكـــرار تنفیـــذ بعـــض األوامـــر البرمجیـــة لعـــدة مـــراتLoops                     تســـتخدم حلقـــات الـــدوران 

  :          على الشاشة    ١٠      إلى  ١                              والمثال التالي یطبع األعداد من 
For i = 1 to 10 
    ? i 
Next 

                                 ســطور مســتقلة لطباعــة عشــر قــیم علــى   ١٠                                      الســطور الثالثــة الســابقة تــوفر علیــك كتابــة 
  counter                        هـذه الحلقـة تسـتخدم عـدادا    .. For Next                       وهذا بفضـل حلقـة التكـرار    ..       الشاشة

          مــن قیمــة                               وتســتمر حلقــة التكــرار فــي اـلـدوران   .. i                                 وهــو متغیــر بــأي اســم تختــاره أنــت مثــل 
    وهــي  (                                             تظــل تزـیـد باســتمرار إـلـى أن تصــل إـلـى قیمــة نهائـیـة   )  ١        وهــي هـنـا  (       للعــداد          ابتدائـیـة 

                                                                ویمكـنــك ـلــو أردت أن تحـــدد مـقــدار الزـیــادة ـفــي كـــل خطـــوة باســـتخدام الكلمـــة     )..   ١٠    هـنــا 
Step ..    في كل خطوة ٢         بزیادة   ١٠      إلى  ١                                     والكود التالي یطبع األعداد الفردیة من            :  

For i = 1 to 10 Step 2 
    ? i 
Next 

   ..                    باســتخدام خطــوة ســالبة  )                   تعــد مــن األكـبـر لألصــغر (                              ویمكـنـك كتاـبـة حلقــة تكــرار عكســیة 
  : ١      إلى   ١٠                             والكود التالي یطبع األعداد من 

For i = 10 to 1 step -1 
   ? i 
Next 

                 م العــداد كمفهــرس    ســتخد ن                                                      وتظهــر أهمیــة حلقــات التكــرار عنــد التعامــل مــع القــوائم، حیــث 
indexerفــي     عنصــر                       والكــود التــالي یضــاعف كــل    ..                       عبــر كــل عناصــر القائمــة        للمــرور     
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  : ٢           بضربه في lstNum        القائمة 
lstNum = [1, 2, 3, 4] 
For i = 1 to 4 
    lstNum[i] *= 2 
Next 

                                       لكـــن النجمـــة ـفــي البرمجـــة هـــي عالمـــة الضـــرب، =+             یشـــبه الرمـــز =*             الحـــظ أن الرمـــز 
  :                  وهذا یعني أن الكود

lstNum[i] *= 2 
  :       للكود         هو اختصار

lstNum[i] = lstNum[i] * 2 
  .              هي عالمة القسمة  /       حیث =/    و =-                                       ویمكنك تعمیم نفس القاعدة على المعاملین 

                                                                              وقد ال یكون من المناسـب أن تكتـب عـدد خانـات المصـفوفة یـدویا، فقـد یتغیـر أثنـاء تنفیـذ 
      ســـتخدم            فاألفضـــل أن ت                                                      البرنــامج بإضـــافة عناصـــر للقائمـــة أو حـــذف عناصـــر منهـــا، لهـــذا 

  :                    لمعرفة عدد العناصرLen      لدالة  ا
For i = 1 to Len(lstNum) 
    lstNum[i] *= 2 
Next 
                                                                           وألن المرور عبر عناصـر القائمـة أمـر شـائع جـدا فـي الكـود، تقـدم لغـات البرمجـة صـیغة 

    لكـل   :                ، ومعناهـا بوضـوحFor … in                  ریـنج حلقـة التكـرار             لهـذا تمنحنـا        لـه،      مختصرة     أخرى 
  :                                             هكذا سیصیر الكود السابق لو كتبناه بهذه الصیغة   ..  ي                          عنصر في المصفوفة نفذ ما یل

For n in lstNum 
    n *= 2 
Next 

                                              لیحمــل قیمــة الخانــة الحالیــة التــي نمــر عبرهــا فــي n                             فــي هــذه الصــیغة نســتخدم المتغیــر 
            المصـفوفة،            أول خانـة فـي     قیمـة       إلـى n                                 في أول لفة في حلقة التكـرار سیشـیر    ..         المصفوفة

                           والجمـیـل فـي ریـنج أن المتغـیـر    ..                     الخاـنـة التالیـة وهكـذا     قیمـة        یر إلـى  شــ                    وفـي اللفـة التالیـة سی
n   متغیــــر مرجعــــي    هــــو            Reference Variable وهــــذا یعنــــي أن أي تغییــــر یحــــدث ،                             

                     ، وهـــذا واضـــح فـــي الكـــود                                    الخانـــة التـــي یشـــیر إلیهـــا فـــي القائمـــة   إلـــى        ســـینتقل  n        للمتغیـــر 
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      بعــد lstNum   فة                                 فقــط، لكنــك لــو عرضــت عناصــر المصــفوn                       الســابق، فقــد غیرنــا قیمــة 
  :   جرب  .  .                     قیمها قد تضاعفت فعال                            تنفیذ حلقة التكرار، فسترى أن

? lstNum 
                                                                       وبمــا أن الــنص هــو قائمــة مــن الحــروف، فمــن الســهل أن نســتخدم هــذه الصــیغة للمــرور 

  :                                               والكود التالي سیطبع كل حرف من النص في سطر مستقل   ..                 عبر كل حروف النص
s = "test" 
For c in s 
    ? c 
Next 

 
  :GetLines      لدالة  ا

                         أضــــف هـــذا الكــــود داخــــل الفـئـــة    .. GetLines                                     اآلن، لـــدینا كــــل مــــا نریـــده لكتاـبـــة الداـلـــة 
aString)    قبل القسم الخاص                private:(   

Func GetLines( ) 
      Lines = [] 
      line = "" 
      Lf = char(10) 
      Cr = char(13) 
      n = qstr.Count( ) - 1 
      For i = 0 to n 
            c = qstr.mid(i, 1) 
            If c != Lf and c != Cr 
               line += c 
            ElseIf len(line) > 0  
              lines + new aString(line) 
              line = "" 
            End 
      Next 
      return lines 
EndFunc 

                                                                    لدالـة فیهـا مشــكلة صـغیرة، فهـي ـلـن تعمـل بشـكل صــحیح إال إذا كـان الـنص ینتهــي      هـذه ا
                                                                     بســطر فــارغ، ألننــا ال نضــیف الســطر إلــى القائمــة إال عنــدما نصــل إلــى عالمــة الســطر 
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ـنص ینتهــي بحــرف عــادي    !..       الجدیــد           عـلـى هــذا line                  ، فســیحتوي المتغیــر ّ                                ّ لهــذا ـلـو كــان اـل
  !Lines                                السطر، لكنه لن یضاف إلى القائمة 

  :return lines             وقبل السطر next                      ف هذا الكود بعد السطر ِ  ِض أ                حل هذه المشكلة،  ل
If Len(line) > 0  
   lines + new aString(line) 
End 

  .           بشكل صحیحGetLines                 اآلن ستعمل الدالة 
 

  :                     تقطیع السطر إلى كلمات
               إلـى كلمـات، مـع  )                   مـن أبیـات القصـیدة        شطر شـعري (                               الخطوة التالیة هي تقطیع كل سطر 

                                صل الكلمات، فقـد تكـون هنـاك فاصـلة                                           مالحظة أن المسافة لیست الحرف الوحید الذي یف
            التـي ال تمثـل        الرمـوز                                علـى كـل حـال، یجـب أن نـتخلص مـن كـل    ..             أو غیر ذلك       أو نقطة
                   همنــا عنــد تحلیــل وزن  ی                                        العربیــة وعالمــات التشــكیل، فهــذه فقــط هــي مــا        األبجدیــة      حــروف 
  .       القصیدة

                                                     برنــا إن كــان الحــرف الــذي نرســله إلیهــا حرفــا عربیــا أو أحــد              كتابــة دالــة تخ ل    إذن        ســنحتاج 
  :           طرق للتفكیر    عدة           لدینا هنا    ..               فكیف نفعل هذا؟   ..              عالمات التشكیل

 

  :             الطریقة األولى
                                 ل بكــل حــرف مــن حــروف اللغــة العربـیـة                                       أن نكتـب جمــل شــرط كثـیـرة تـقـارن الحــرف المرســ

  :     هذا       شيء مثل   ..                   عند حدوث التساويTrue                      وكل عالمة تشكیل، ونعید 
If hrf = "أ "  
   return True 
ElseIf hrf = "ب " 
   return True 
// ……. 
Else 
  return False 
End 
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               جري عــددا كبیــرا  ی                                                          لكــن مشــكلة هــذه الطریقــة أن الكــود ســیكون طــویال جــدا، ناهیــك أنــه ســ
                                     أن الیـــاء هــــي حـــرف عربـــي ألنهـــا تقـــع فـــي آخــــر     مـــثال                قبـــل أن یخبـــرك   ات          مـــن المقارنـــ

                         قـد تتكـون القصـیدة مـن مئـات  (                               أننا سنفحص كل حرف في القصـیدة َ     َ تنس ال    !..        األبجدیة
                              صــحیح أن الحواســیب الیــوم ســریعة،    ..                                   ، وهــذا ال یبــدو شــیئا ذكیــا فــي البرمجــة )      الحــروف

                                                                            لكن مـن الجیـد أن تتـدرب دائمـا علـى تحسـین كفـاءة الكـود الـذي تكتبـه، ألن هـذا سـیفیدك 
             مـا المكسـب مـن   :     أیضـا   ..              وقتـا ملموسـا                                           في البرنامج التي تحتاج لحسابات طویلة تستهلك

                                                                   أن نكـتـــب كــــودا طــــویال یضــــیع منــــا وقـتـــا فــــي كتابـتـــه ویضــــیع مــــن الحاســــوب وقـتـــا فــــي 
  .                                           هذا بالتأكید أسوأ كود یمكن أن یكتبه المبرمج   ..        تنفیذه؟

 
  :               الطریقة الثانیة

                      للبحــث ـفـي القائمــة عــن Find                                                 أن نضــع كــل الحــروف العربـیـة ـفـي قائمــة ونســتخدم الداـلـة 
         هـذا الحـل    ..                    لـم تجـده تعیـد صـفرا   ولـو                                         هذه الدالة تعید رقم العنصـر فـي القائمـة،   ..     الحرف

                                                                      أفضــل قـلــیال مــن الحـــل األول ألنــه سیختصـــر الكــود اـلــذي نكتبــه، لكـنــه مــا زال ســـیجري 
  .                                               عملیات مقارنة كثیرة إلى أن یجد الحرف في القائمة

Tashkeelat = ["◌ْ ْ ", "◌ّ  ّ ", "◌َ  َ ", "◌ً  ً ", "◌ُ  ُ ", "◌ٌ  ٌ ", "◌ِ  ِ ", "◌ٍ  ٍ "] 
 
arabicLetters = ["ة" ,"ت" ,"ب" ,"ؤ" ,"ئ" ,"آ" ,"إ" ,"أ" ,"ا","ء", 
 ,"ض" ,"ص" ,"ش" ,"س" ,"ز" ,"ر" ,"ذ" ,"د" ,"خ" ,"ح" ,"ج" ,"ث"
 ,"ى" ,"و" ,"ه" ,"ن" ,"م" ,"ل" ,"ك" ,"ق" ,"ف" ,"غ" ,"ع" ,"ظ" ,"ط"
 ["ي"
 
Func IsTashkeel(hrf) 
    return find(Tashkeelat, hrf) > 0 
EndFunc 
 
Func IsALetter(hrf) 
    return find(arabicLetters, hrf) > 0 
EndFunc 
                                                                        ویمكنك تعدیل هذه الطریقة قلـیال بوضـع كـل الحـروف العربیـة متالصـقة فـي نـص واحـد، 

                                                    للبحــث عــن الحــرف الــذي تریــده، فــإن أعــادت رقمــا أكبــر مــن SubStr                واســتخدام الدالــة 
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   ):             عالمات التشكیل       ألمر مع       ونفس ا (                                صفر، فهذا معناه أنها وجدت الحرف 
arabicLetters = "اأإآىءئؤبتةثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنھوي                                    " 
 
Func IsALetter(hrf) 
        return SubStr(arabicLetters, hrf) > 0 
EndFunc 
 

  :               الطریقة الثالثة
                             هـذا سـیجعل الكـود أقـل مـا یمكـن،    ..         ة الحـروف      لمقارنـ  StrCmp       الدالة             أن نستخدم     یمكن

  .                               ثالث أو أربع مقارنات على األكثر        مع إجراء
  :                                               نصین، وتعید رقما یخبرك بنتیجة المقارنة بینهماStrCmp               وتستقبل الدالة 

                            هـــذا یعنـــي أن لهمـــا نفـــس الحـــروف    ..           ن متســـاویین                  صـــفرا إذا كـــان النصـــا      فتعیـــد  •
   ).A                ال یساوي الحرف a       الحرف         الحظ أن  (                         بنفس الترتیب بنفس الحالة 

                                       كـان الـنص األول أصـغر مـن الـنص الثـاني أي                           وتعید رقما أصـغر مـن صـفر إذا •
    ").    محمد "             أصغر من النص   "     أحمد "     النص  (                            أنه یسبقه في الترتیب األبجدي 

                                                                    وتعید رقما أكبـر مـن صـفر إذا كـان الـنص األول أكبـر مـن الـنص الثـاني أي أنـه  •
    ").    أحمد "             أكبر من النص   "     محمد "     النص  (                       یلیه في الترتیب األبجدي 

ــة                                                 مكننـــا أن نعـــرف أن الحـــرف عربـــي إذا كـــان أكبـــر مـــن أو    یStrCmp                 وباســـتخدام الداـل
                               وأصـــغر مـــن أو یســـاوي آخـــر حـــرف عرـبــي   )  " ء "           وهـــو الهمـــزة  (                   یســـاوي أول حـــرف عرـبــي 

  :                                                     لكن الحظ أن الحروف العربیة تنقسم إلى مجموعتین منفصلتین   ).  " ي "          وهو الیاء  (
  .                           األولى تمثل الحروف بین ء و غ •
  .                              والثانیة تمثل الحروف بین ف و ي •

 

  :      ملحوظة
                                                                     الســـبب فـــي وجـــود فجـــوة بـــین هـــاتین المجمـــوعتین، هـــو وجـــود بعـــض الحـــروف الفارســـیة 

                                            ، وهمـا مــن اللغـات الـتـي تكتـب باألبجدـیـة العربـیـة                          ـفـي هـذا الجــزء مـن الترمـیـز            والباكسـتانیة
  .                                               لكنهما تضعان بعض العالمات فوق بعض الحروف العربیة
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                          وهـي تالیـة مباشـرة للمجموعـة                                                    أما عالمات التشكیل، فتنحصر بین تنوین الفـتح والسـكون، 
                                                                               الثانیة من الحروف األبجدیة، ویمكن دمجهـا معهـا إذا لـم تكـن تریـد التفرقـة بـین الحـروف 

  :                        هذا إذن هو الكود المطلوب  .  .                 العربیة والتشكیالت
Func IsTashkeel(hrf) 
   return strcmp(hrf,"◌ً  ً ") >= 0 and strcmp(hrf,"◌ْ ْ ") <= 0  
EndFunc 
 
Func IsALetter(hrf) 
   return (strcmp(hrf, "ء ") >= 0 and strcmp(hrf, "غ ") <= 0 ) or 
               (strcmp(hrf, "ف ") >= 0 and strcmp(hrf, "ي ") <= 0 ) 
EndFunc 

                ، فهـو یخبـر ریـنج IsALetter                                               الحظ أهمیة وضع األقواس في الشرط المركب فـي الدالـة 
                                 و تغیـیــــر مواضـــــعها ـقــــد یعطـیــــك نتـــــائج ال               إزاـلــــة األـقــــواس أ   .. or    و and              بأولوـیــــة تنفـیــــذ 

  :                              فمثال ناتج هذا الشرط سیكون صفرا   ..        تتوقعها
(1 and 0 or 1) and 0 

  : ١                           بینما ناتج هذا الشرط سیكون 
(1 and 1) or (1 and 0) 

                              إذا كـــان الحـــرف عربیـــا أو إحـــدى True       تعیـــد IsAChar                         ویمكننـــا إضـــافة دالـــة اســـمها 
  IsALetter    و IsTashkeel                ســتدعاء اـلـدالتین           تفعله هــو ا ســ      كــل مــا  و   ل،  ی           عالمــات التشــك

ـــن یســــتدعي الدالــــة Or                تــــذكر أن المعامــــل    .. or                                ودمــــج نتیجتیهمــــا باســــتخدام المعامــــل                     ـل
IsALetter إال إذا أعــــادت الدالــــة                      IsTashkeel القیمــــة         False وهــــذا یعنــــي أن هــــذا ،                   

  .                                               مقارنات كثیرة ال ضرورة لها، وهو مناسب جدا ومختصرُ     ُیجري          الكود لن 
Func IsAChar(hrf) 
   return IsTashkeel(hrf) or IsALetter(hrf) 
EndFunc 

           ـفـي المـلـف    لهــا                 وســتجد اختـبـارات ArabicLetters.ring                          وســتجد هــذه اـلـدوال ـفـي المـلـف 
ArabicLetters.Tests.ring في المجلد            Tests.  

  :aString                                                   اآلن، سنضیف جملة تحمیل هذا الملف في بدایة ملف الفئة 
Load "ArabicLetters.ring" 

  :                                             وبهذا یمكننا إضافة دالة تقطیع الكلمات كالتالي
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Func GetWords( ) 
    words = [] 
    word = "" 
    n = qstr.Count( ) - 1 
    For i = 0 to n 
            c = qstr.mid(i, 1) 
            If IsAChar(c) 
                word += c 
            ElseIf c != Letters.Kashida and len(word) > 0 
                words + new aString(word) 
                word = "" 
            End 
    Next 
 
    If len(word) > 0 { words + new aString(word) } 
    return words 
EndFunc 

                    واصــل هنــا هــي أي حــروف          ، لكــن الفGetLines                                  كمــا تالحــظ، الكــود مشــابه لكــود الداـلـة 
                                    حرـفـا نضـیفه إـلـى الكلمـة، ولیســت فاصــال         فهــي لیسـت (                            غیـر عربـیـة، مـع تجاهــل الكشـیدة 

         كـــأن تكتـــب  (                                             الكشـــیدة هـــي مجـــرد وصـــلة تزیـــد المســـافة بـــین الحـــروف  ف    )..           بـــین كلمتـــین
             مـع الحــرف ت Shift                                 ویمكنـك أن تكتبهـا بضــغط زر التحویـل      ")..   غــد "       بـدال مـن   "                غــــــــــــــد "

                                                        هـذا یعنـي أن الكشـیدة لیسـت حرفـا وال تشـكیال، ولكنهـا تعطـي شـكال    ..        لمفـاتیح         من لوحـة ا
                                         ؤثر علـــى وزن الشـــعر، لكننـــا أیضـــا لـــم نعتبرهـــا                منهـــا ألنهـــا ال تـــ          وقـــد تخلصـــنا   ..       جمالیـــا

  :                هذا هو سبب الشرط  .  .               فاصال بین كلمتین
c != Letters.Kashida 

               تحمـل بعــض أســماء   Letters         اســمها                        هـي خاصــیة عرفتهــا فـي فـئـةKashida       الح  ظ أن 
ــى العـــین                          الحـــروف العربیـــة التـــي یصـــعب     ..                     المكتـــوب باألنجلیزیـــة                 تمییزهـــا بـــین الكـــود          عـل

  :                                                          لكنك تستطیع أن تكتب الكشیدة مباشرة في الكود السابق كالتالي
c != " ـ" 

  !                                                                        لكن مع الحذر أنك قد تظن فیما بعد أن هذه هي عالمة الطرح أو الشرطة المنخفضة
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  :Enums       مرقمات      والConstants        الثوابت 
                       ، وهـــو یشـــبه المتغیـــر لكـــن Constant                                        تـقــدم معظـــم لغـــات البرمجـــة نوعـــا یســـمى الثابـــت 

                                        هــــذا غـیـــر موجــــود ـفـــي رـیـــنج، والطریـقـــة الوحیــــدة    ..                               قیمـتـــه تظــــل ثابـتـــة ال یمكــــن تغییرهــــا
                                                                       للحصول علیه هي تعریف الثابـت كخاصـیة داخـل إحـدى الفئـات واسـتخدام وسـیلة وضـع 

                                                  لمنـع تغییـر قیمـة هـذه الخاصـیة، ویمكنـك أیضـا أن تضـعها              بـدون متغیـر ()SetX       القیمـة 
  .          من الفئةPrivate               في الجزء الخاص 

                            ، وهــــو تركـیـــب برمجــــي یحـتـــوي عـلـــى Enumerator                          نفـــس األمــــر ینطـبـــق عـلـــى المــــرقم 
                                                                        مجموعــة ثوابــت تربطهــا عالقــة مــا، مثــل مــرقم أیــام األســبوع، الــذي یحتــوي علــى ثوابــت 

                     ال تـدعم ریـنج هـذا األمـر    ..                   قم الیـوم فـي األسـبوع                                 بأسماء األسبوع، موضوع في كل منها ر
  .                                                                   أیضا، لكنك تستطیع تعریف هذه الثوابت كخصائص للفئة وجعلها للقراءة فقط

                                                          ، كتبــت دالــة إلنتــاج المرقمــات، تســتقبل قاموســا یحتــوي عـلـى أســماء                 ولتســهیل هــذا علیــك
    رات          تـاج المؤشـ                  وكتبـت أیضـا دالـة إلن   ..  ة                                            الثوابـت وقیمهـا، وتعیـد إلیـك نصـا یمثـل كـود الفئـ

Flagsوقــد نشــرت هــاتین    ..                                              ، وهــي حالــة خاصــة مــن المرقمــات ال مجــال لشــرحها اآلن               
  :GitHub                                      الدالتین مع أمثلة الستخدامهما على موقع 

https://github.com/VBAndCs/Ring-Enum-Generator 
  .                                      ا إلى مجلد األمثلة في آخر إصدار من رینج               وقد تمت إضافتهم

 
          ألن مقطــع If          فــي مقطــع { }                                              الحــظ أننــي فــي الكــود الســابق فضــلت اســتخدام القوســین 

  :                                                                   الكود مكون من جملة واحدة، ومن األفضل وضعه في نفس السطر مع جملة الشرط
If len(word) > 0 { words + new aString(word) } 

  :                   هذا أكثر اختصارا من
If len(word) > 0 
   words + new aString(word) 
End 

  :ٍ                                                 ٍتسمح رینج بكتابة أكثر من أمر متتال بدون فواصل مثل           في الحقیقة 
If len(word) > 0 words + new aString(word) 
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                                                                   لكـنـــي ال أنصــــحك بفعــــل هــــذا، ألـنـــه مرـبـــك ویجعــــل ـقـــراءة الكــــود وفهمــــه أصــــعب، لهــــذا 
   ()                                      ك حل بدیل، هو أن تضـع الشـرط بـین قوسـین    هناْ    ْلكن    ..              كعالمة ممیزة{ }   ت      استخدم

ــة علـیــك إنهـــاء الســـطر بالكلمـــة                                                                           وتســـتغني عـــن القوســـین المتعـــرجین، لكـــن فـــي هـــذه الحاـل
endكالتالي         :  

If ( len(word) > 0 ) words + new aString(word) End 
  .                                        استخدم الصیغة التي تراها أسهل بالنسبة لك

 
 

  :      ملحوظة
                          وسـیقدم لـك هـذا الكتـاب شـرحا    ..                       تحلیـل القصـیدة عروضـیا                          في الفصول القادمة سنبدأ في

                                                                         مبسطا مختصرا ألساسیات علم العروض التي نحتاجها إلنشاء برنـامج الشـاعر، لكـن لـو 
             المنشــورة علــى   "                    موســیقى الشــعر العرـبـي "                                     شــئت تفاصــیل إضــافیة، فیمكنــك قــراءة دروس 

   ):           مثلة الكتاب         المرفق بأ  "          عن المؤلف "                              سأضع لك الرابط أیضا في المجلد  (       مدونتي 
http://mhmdhmdy.blogspot.com/2013/02/blog-post_1516.html 
 

 

http://mhmdhmdy.blogspot.com/2013/02/blog-post_1516.html


 ٧٦ 

-٤- 
یا ئلكامت  اصة امال                 ٕ 

 
 
 

  :                                 الكتابة اإلمالئیة والكتابة العروضیة
                                      العربیـة كمـا فـي هـذا الـنص الـذي تـقـرأه،                                           هنـاك قواعـد لإلمـالء تحكـم كتابتنـا لكلمـات اللغــة

  .                             وقد تعلمناها جمیعا في المدارس
                القاعــدة األساســیة  ف      لهــذا،    ..                                                     لكـن الشــعر ـفـن موسـیقي یتعـلـق بمــا نسـمعه ال مــا ـنـراه مكتوبـا

                   حـروف غیـر منطوقـة، ّ       ّ نحـذف أي ف  ،      فقـط                                       في الكتابة العروضـیة هـي أن نكتـب مـا نسـمعه
  :                          أخذنا الجملة التالیة كمثال   لو  ف   ..                  صوات غیر المكتوبة           ونضیف كل األ

ّ                                    ذهب محمد إلى المدرسة راكبا الدراجة ّ 
  :                              هذه الجملة تكتب عروضیا كالتالي

ْ                                        ذهب محممدن إلل مدرسة راكبند درراجة ْْ ِ ْ َ 
  :               حیث تالحظ ما یلي

                                           ینطـق حـرفین، أولهـا سـاكن والثـاني متحـرك، لهـذا   ) ّ             ّالذي علیـه شـدة (ّ             ّالحرف المشدد   -
   ".    راجةْ       ْإلى در  " ّ     ّدراجة " و  "  دْ    ْمحمم "    إلى   " ّ    ّمحمد "      تحولت 

ْ    ْإلــل  "    إلــى   "            إلــى المدرســة "                       ال ینطقــان، لهــذا تحولــت                           عنــد التقــاء حرفــي علــة ســاكنین  -
  . "       المدرسة "           من بدایة           وألف الوصل  "    إلى "         من نهایة                  بحذف األلف اللینة   "      مدرسة

ْمحممدن "    إلى   " ٌ  ٌدّ   ّ محم "                                   التنوین یكتب نونا ساكنة لهذا تحولت   - ْ       ْ ْ."   
               حـذف ألـف الوصـل، ُ  ُت                  حرك الحرف السـاكن وُ             ُ  بألف الوصل ی                   عند التقاء حرف ساكن  -

ْراكبنل درراجة "    إلى        مبدئیا   "              راكبا الدراجة   "   حول  سن     لهذا  ْ ِ             ْ ْ     ...   لكن   ..   ".ِ



 ٧٧ 

                                                                  ر أن أل التعریــف لهــا طریقتــان فــي النطــق، فقــد تكــون المــا قمریــة تنطــق المــا ّ   ّ تــذك  -
      ا مـثـل                                              ، أو المــا شمســیة ال تنطــق ـبـل یشــدد الحــرف الـتـالي لهــ "       المدرســة "          عادـیـة مـثـل 

ــذي جعـــل     ".. ْ       ْاددراجـــة "            التـــي ننطقهـــا   "        الدراجـــة " ْراكبنـــل درراجـــة "                      هـــذا هـــو الســـبب اـل ْ ِ             ْ ْ ِ "  
ْراكبند درراجة "          تتحول إلى  ْ ِ             ْ ْ ِ."   

                                                                            وهناك المزید مـن القواعـد التـي سـنتعرف علیهـا فـي هـذا الفصـل ونحـن نكتـب الكـود الـذي 
          هــي أنـنـا ال                          لكــن أهــم مالحظــة تعنیـنـا هـنـا    ..                                      یحـول الكتاـبـة اإلمالئـیـة إـلـى كتاـبـة عروضــیة

               والحـــد األدنـــى مـــن    .. ّ   ّشـــكالُ                                              ُ نســـتطیع أن نفعـــل هـــذا بشـــكل صـــحیح إذا لـــم یكـــن الـــنص م
                                                                          التشكیل الذي نحتاج إلیه هو وضـع عالمـات الشـدة والسـكون والتنـوین، ووضـع الحركـات 

  :               وهذا معناه أننا   ..                                          على بعض حروف الیاء والواو إذا كانت متحركة
ــم تكـــن علیـــه   )            ضـــمة أو كســـرة             علیـــه فتحـــة أو  (          حـــرف متحـــرك   ال          ســـنفترض أن   -                مـــا ـل

  .                    سكون أو شدة أو تنوین
              أو ممـــدودة مثـــل   " ْ   ْـلــوم "                    ســـواء نطـقــت ســـاكنة مثـــل  (            اـلــواو ســـاكنة             حـــروف الیـــاء و    وأن   -

                 ، أو كانــت علیهمـــا  "   وقــف "    و  "    ـیــذهب "                   ـفــي أول الكــالم مثــل      جاءتــا       إال إذا    ")   ونُ    ُ یلعبــ "
  " ْ    ْمشـیة "        كنا مثـل     سـا      لهمـا                         ، أو إذا كان الحرف السـابق "َ    َووقف "  و   " َ     َلیذهب "         حركة مثل 

  .   "ْ    ْهفوة "  و 
       الحـــظ أن    ..                                                            هـــذه التســـهیالت ســـتجعل مســـتخدم البرـنــامج یضـــیف تشـــكیالت قلیـلــة للغاـیــة

  :     عوائق                                                                      الوضع المثالي هو أن نجعل البرنامج یشكل الكلمات تلقائیا، ولكن هناك عدة 
                      والحقیقـــة أننـــي أضـــفتهما    ..                                         أن هـــذا یحتـــاج إلـــى معجـــم وبرنـــامج تحلیـــل صـــرفي - ١

  .                                   القدیمة، لكن من الصعب شرح هذا هنا              لنسخة البرنامج
     كلمـة   ال      تشـكیل              دم بحقیقـة أن  ط                  امج تحلیـل صـرفي سنصـ                      أننا حتى بعـد امـتالك برنـ - ٢

                                     الكلمـــات ـفــي بـیــت الشـــعر، ســـیكون أمامـنــا  د              ومـــع زـیــادة عـــد ،           عـــدة احتمـــاالت   لــه 
                                                                      شجرة احتماالت كبیرة للتشكیالت المحتملة، وهذا یحتـاج إلـى برنـامج تشـكیل آلـي 

           بنـاء علـى                      احتمـاال فـي هـذا السـیاق،    كثـر   األ      تشـكیل   ال           الوصول إلـى              لفك االلتباس و
                                                                خـبــرات إحصـــائیة مـــن مالـیــین القصـــائد الشـــعریة، وهـــذا جهـــد یحـتــاج إـلــى شـــركة 



 ٧٨ 

  .             وفك االلتباس                                     التي أنتجت برنامج فصیح للتشكیل اآلليRDI          بحجم شركة 
    ابــي                                                                    أنـنـا حتــى ـلـو تجاوزـنـا العقبتــین الســابقتین، فسنصــطدم بمشــكلة التشــكیل اإلعر - ٣

                                                           لنهایــة كــل كلمــة، وهــذا یحتــاج إـلـى محـلـل إعرابــي، وهــو األمــر األعقــد   )       النحــوي (
ــــيء                                                           ـفــــي سلســـــة التحـــــدیات ألن اإلعـــــراب فـــــرع المعنـــــى، والشـــــعر خصوصـــــا مـل
                                                                      باالســـتعارات والصـــور الخیالـیـــة والتقـــدیم والـتـــأخیر، حتـــى إن الـقـــارئ العـــادي ـقـــد 

  !      اسوبي؟                                                    یعجز عن فهم مراد الشاعر بدون شرح، فما بالك ببرنامج ح
                                                                       فإذا افترضنا أن لدینا شجرة احتماالت، وفكرنـا أن نـدرس وزن كـل احتمـال ونأخـذ  - ٤

                                                                المســـارات التـــي تجعـــل معظـــم أبیـــات القصـــیدة موزونـــة علـــى نفـــس البحـــر، فقـــد 
ــه،        یســـتغرق     أن            فـــي النهایـــة                یكتشـــف المســـتخدم  ل                             هـــذا وقتـــا طـــویال جـــدا ال ـلــزوم ـل

  !        واألسرع            الحل األسهل و                              إضافة بضع تشكیالت هنا أو هناك ه
          ـفـــي الغاـلـــب    ..                                                               لكـــل هــــذا ســـنلتزم ـفـــي هـــذا البرـنـــامج بقواعــــد التشـــكیل البســــیطة المـــذكورة

                                                                   سیضــیف المســتخدم تشــكیال واحــدا عـلـى كــل كلمــة، ومــع بعــض التســهیالت األخــرى، ـلـن 
  .                                         یحتاج إلى إضافة أي تشكیالت على بعض الكلمات

                  تنتاج كـل التشـكیالت                                                  في البرنامج القدیم، اسـتفدت مـن المحلـل الصـرفي فـي اسـ  :       ملحوظة
                                                                        المختلفة للكلمـة، ثـم حـذفت الحركـات التـي ال تـؤدي إلـى وزن عروضـي مختلـف ألسـتبعد 
                                                                             بعض الصیغ التي لن تؤثر فـي النتیجـة، ومـن ثـم إذا ضـغط المسـتخدم الكلمـة بـزر الفـأرة 

                     تختلـف عـن بعضـها بوجـود  (                        احتمـاالت لتشـكیل الكلمـة  ة         أو أربعـ ة          عرض لـه ثالثـ أ      األیمن 
    لكـن    ..                                       ، بحیـث یمكنـه اختیـار التشـكل الـذي یناسـبه )                علـى بعـض الحـروف           شدة أو سـكون

                                     ، وعلیــه أن یضــیف أي تنــوین أو ســكون عـلـى       الكلمــة                              هــذا ـبـالطبع ال یشــمل إعــراب نهایــة 
                                          لكــن لــن نتطــرق إلــى شــرح هــذا هنــا حتــى ال یتضــاعف    ..                        الحــرف األخیــر إن لــزم األمــر

  .          حجم الكتاب
  .                                   بة العروضیة بلغة الرینج على بركة اهللا                                     واآلن، دعونا نبدأ العمل في برمجة الكتا

 



 ٧٩ 

  :                            معالجة الكلمات الخاصة إمالئیا
                                                                           قبل أن نبدأ في تطبیق قواعد الكتابة العروضیة، هنـاك حـاالت خاصـة یجـب أن نعالجهـا 

  :                             هذه الحاالت تنقسم إلى مجموعتین   ..    أوال
 

  :              المجموعة األولى
  :                       تشكیالت التي یكتبها، مثل                                                 تسهیالت صغیرة سنضیفها إلراحة المستخدم لتقلیل عدد ال

       هـذا لـن      ")..   عـن " و  "   مـن "    مثـل  (                                               إضافة سكون في نهایة الكلمة التـي تتكـون مـن حـرفین  •
                                                               یشــمل أي حــرف عطــف أو جــر یضــاف للكلمــة، ألن هــذا قــد یــدخلنا فــي احتمــاالت 

  "    فمــن "                                          لهــذا یجــب أن یضــع المســتخدم الســكون بنفســه عـلـى    ..                      كثـیـرة ـفـي تحلـیـل الكلمــة
َّفقـــد تكـــون فمـــن اهللا ( َ َ               َّ َ َّعـــن لـــه أن یفعـــل كـــذاَ  َو         فـقـــد تكـــون    " (   وعـــن "  و   )       علیـــهَ َ                 َّ    ..    إـلـــخ    ).. َ

                                                                  وسنســــتثني أیضــــا بعــــض الكلمــــات الثنائیــــة التــــي تكــــون متحركــــة اآلخــــر أو تحتمــــل 
  :                                            التحریك والتسكین لهذا سنتركها بدون تدخل، مثل

Twos = ["  ["  مع "  ،  "  یك "  ،  "  حم "  ،  "  أخ "  ،  "  دم "  ،  "  أب "  ،  "  لم
                                 وضـــعا خاصـــا فهـــي تســـتخدم كاســـم لـــبعض      لهـــاّ  ّن      أیضـــا أل  "   طـــه "                وسنســـتثنى الكلمـــة 

ِاألشـــــخاص وتنطـــــق طاهـــــا، لهـــــذا ـلــــم نضـــــفها للمصـــــفوفة الســـــابقة، وســـــنعالجها مـــــع  ُ                                                                ِ ُ
  .                المجموعة الثانیة

                                           وبعض صیغهما التي یـدخل علیهـا الـواو أو الفـاء   "   هي " و  "   هو "                     إضافة فتحة إلى نهایة  •
  :                                                     أو الالم، فبدون هذه الفتحة ستعتبر الواو والیاء ساكنتین

HoaHea = ["  ["  ھو "  ،  "  ھي "  ،  "   وھو "  ،  "   وھي "  ،  "   فھو "  ،  "   فھي "  ،  "   أھو "  ،  "   أھي
                             فـي القافیـة مـثال، فسـیكون مضـطرا   "   هـي "   أو   "   هـو "ٕ                                ٕوان احتاج المستخدم لتسـكین نهایـة 

                                                     هــذا لــیس النطــق الــدقیق فــي هــذه الحالــة، لكنهــا حالــة نــادرة    ..                 إلضــافة ســكون علیهــا
  .                             جدا، ولن تزعج معظم المستخدمین

            تنتمـي إلـى  ، )   إلـخ      .....                                     مائـة، المائـة، مائتـان، مـائتي، ثالثمائـة (                      الكلمات المئویة مثـل  •
                                                                 موعــــة الثانیــــة مــــن الكلمــــات الخاصــــة، ألن بهــــا ألفــــا زائــــدة یجــــب حــــذفها، لكــــن     المج

                                            كاـنـت الســوابق واللواحــق الـتـي ـتـدخل علیهــا، فــال    أـیـا                         بمالحظــة بســیطة، سنكتشــف أـنـه 
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       ، ـفــنحن  "    مائــت "   أو   "     ماـئــة "                                              توجــد كلمــة عربـیــة أخــرى یمكــن أن تحـتــوي علــى الحــروف 
    "..     ماـئـت "       بـدال مــن   "    مـیـت "ٕ           ٕوانمــا نقـول   "    مـات "                                 حتـى ال نســتخدم اسـم الفاعــل مـن الفعــل 

   إن   "    مـئــت "  و   "    مـئــة "    إـلــى   "   ـئــت  ما "  و   "     ماـئــة "       الحــروف                            لهــذا مـــن اآلمـــن تمامـــا أن نحـــول 
  .            ا في أي كلمة      وجدناه

 

  :      ملحوظة
   ..       األلــف                                  بشــكل طبیعــي، فــال توجــد أي ضــرورة إلضــافة  "    مئــة "                      كثیــرون وأنــا مــنهم نكتــب 

                                                                     كــان عــرب الجاهلیــة یكتبــون الحــروف ـبــال نقــاط وال همــزات، فكــان مــن الصــعب عـلــیهم 
ٕ                                     ٕنفـس الحــال ـفـي أولـئـك والـیـك ـبـدون النـقـاط  (                                     التفریـق ـبـین مـئـة و مـنـه ـبـدون وضــع األـلـف، 

ٕ                                       ٕ، لكــن بعــد وضــع النـقـاط عـلـى الحــروف واضــافة  )                                     والهمــزات، لهــذا أضــافوا اـلـواو لتمییزهمــا
  .☺                                  هدف سوى تعقید الكود في برنامجنا                        التشكیل، لم یعد لذلك أي

 

                             تــذكر أننــا فــي الفصــل الســابق قــد    ..                      عــالج هــذه المجموعــة اآلن ی                     تعــال نكتــب الكــود الــذي 
                        مهمتنــا إذن أن نكتــب دالــة    .. ّ                                               ّقطعنــا القصــیدة إـلـى ســطور، وقطعنــا الســطور إـلـى كلمــات

      معـــامال                    هــذه الداـلــة ستســتقبل    ..                      لتصـــحیح الكلمــات الخاصـــة  ) FixSpWords   ها ِّ   ِّســمُ   ُ ولن (
             هــذا هــو الشــكل    ..                               ، یحمــل الكلمــة الـتـي نتعامــل معهــا )aWord           وـلـیكن اســمه  (          واحــدا فـقـط 

  :                 العام لهذه الدالة
Func FixSpWords(aWord) { 
      ولى                      كود معالجة المجموعة األ //   
                            كود معالجة المجموعة الثانیة //   
} 

     بحــذف          ، وســنبدأ                                                           واآلن لننظــر إـلـى كــود معالجــة المجموعــة األوـلـى مــن الكلمــات الخاصــة
  :              ألف مائة ومائت

pos = aWord.IndexOf("1 ,"   مائ)  
if pos > 0 and pos < aWord.Length - 2 
   hrf = aWord[pos + 3] 
   if hrf = "ة " or hrf = "ت "  
      return Word.RemoveAt(pos + 1, 1) 
   end 
end 
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ــنص،   "    مـــائ   "                 للبحـــث عـــن الحـــروفIndexOf                              ـفــي هـــذا الكـــود اســـتخدمنا الوســـیلة           ـفــي اـل
ــذي یجـــب یكـــون أكبـــر مـــن صـــفpos                            ووضـــع نتیجـــة البحـــث ـفــي المتغـیــر          أي أننـــا  (  ر                           ، اـل

                                     أن یكـــون هـنـــاك حـــرف واحـــد عـلـــى األقـــل بعــــد  ك          ، ویجـــب كــــذل )                 وجـــدنا مـــا نبحــــث عنـــه
  :                   ، وهذا هو سبب الشرط "   مائ "       الحروف 

pos < aWord.Length – 2 
       ، لهـذا  "  ائ "             بعـده الحـرفین              فـي الـنص، وأن   "  م "                       سیشیر إلـى موضـع الحـرف pos        تذكر أن 

ــنص، فســـیكون موضـــع المـــیم أصـــغر مـــن طـــول   "    مـــائ "               ـلــو كاـنــت الحـــروف                                               ـفــي نهاـیــة اـل
   ). ٢  –         طول النص  (          أصغر من pos                نحتاج أن یكون    لذا             النص بحرفین، 

                               ولكن لماذا نحتاج لهذا التأكید؟
ــ ســـ           الســـبب أننـــا                     ، فهنـــاك كلمـــات أخـــرى  " ت "   أو   "  ة "   هـــو   "    مـــائ   "ـ                        نتأكد أن الحـــرف التـــالي ـل

  ،  "    مــائز " و  ،                                      بوضــع الضــمیر هــاء فــي نهایــة الكلمــة مــاء "    مائــه  ("    مثــل   "    مــائ "         حتــوي علــى  ت
                                             ، وسـیحدث خطـأ لـو حاولنـا قـراءة حـرف فـي موضـع لـیس  )                 مـن المـین أي الكـذب  "     مائن " و

  .              موجودا في النص
  :                                                         إذن فیجب أن نفحص الحرف الموجود في الموضع الثالث بعد المیم

hrf = aWord[pos + 3] 
  RemoveAt                                                ربوطــة أو مفتوحــة، فــإن تحقــق هــذا، فسنســتخدم الوســیلة                 ونتأكــد أنــه تــاء م

                                           ونعـیــد الكلمـــة المعدـلــة باعتبارهـــا ـنــاتج الداـلــة   )         وهـــو األـلــف (                        لحـــذف الحـــرف الـتــالي للمـــیم 
FixSpWords عثرنــا علــى       بعــد أن                                       ، فـلـم تعــد هنــاك ضــرورة لفحــص أي حــاالت أخــرى            

  :      ضالتنا
if hrf = "ة " or hrf = "ت "  
  return Word.RemoveAt(pos + 1, 1) 
end 

                       موضــع بدایــة الحــذف، وعــدد   :                 تســتقبل معــاملینaString.RemoveAt               تــذكر أن الدالــة 
  .                                         الحروف التي ترید حذفها بدءا من هذا الموضع

  ) return                                 تصـل ریـنج إلـى السـطر الـذي فیـه األمـر      ولـم (                               أما إذا لم نعثر على هـذه الحالـة 
                                        هذا هو السـبب أننـا ال نحتـاج إلـى اسـتخدام   ..                                         فهذا معناه أنها ستواصل تنفیذ الكود التالي
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       ینهـــي return          ، ألن األمـــر return                              ـفــي جمـــل الشـــرط الـتــي تحـتــوي عـلــى else       المقطــع 
         ألنـه لـن else                                                                    تنفیذ الدالة في الحال، وبالتالي كل مـا یلیـه یعتبـر كأنـه موجـود فـي مقطـع 

َّینفذ إال إذا فشل الشرط ُ                     َّ ُ!  
                لفعـل هـذا، سـنبحث    ..             ومشـتقاتهما "  هـي "   و " و هـ "                       هي أن نضـع الفتحـة علـى  ة             الخطوة التالی

                   نـاتج البحـث أكبـر مـن  (                                  الكلمة الحالیة، فإن كانت موجودة  ن   عHoaHea            في المصفوفة 
  :FixSpWords                                                    ، فسنضیف فتحة إلى نهایة الكلمة ونعیدها كناتج للدالة  )   صفر

if find(HoaHea, aWord.Text) > 0  
   return aWord + Letters.Fat7ah 
end 

  aWord                                           تبحـــث فـــي المصـــفوفة عـــن نـــص عـــادي، وأن المتغیـــر find         ن الدالـــة      الحـــظ أ
                                           ، لهـــذا حولـنـــاه إلـــى نـــص عــــادي باســـتخدام الخاصــــیة aString                  یحمـــل نصـــا مــــن النـــوع 

Text.  .   لقـــد أضـــفت هـــذه الخاصـــیة للفئـــة                           aString ألنهـــا أكثـــر اختصـــارا مـــن الوســـیلة                               
ToString() وكالهما یعید النص الذي تحمله الفئة ،                                    aString.  

 

                    یجـب أوال أن نتأكـد أن    ..                                              الكلمات الثنائیة التـي نریـد إضـافة سـكون علیهـا           نصل اآلن إلى
                                       فلـــو أضـــاف المســـتخدم تشـــكیال علـــى الكلمـــة فلـــن  (                             الكلمـــة ال تنتهـــي بعالمـــات تشـــكیل، 

                                                                المشـــكلة أن التشـــكیل قـــد یكـــون عالمـــة واحـــدة مثـــل الفتحـــة، أو عالمتـــین مثـــل     )..   رهّ    ّنغیـــ
                                دالــة تخبرنــا بعــدد عالمــات التشـــكیل،  ل           لهـــذا نحتــاج   )  "ٌّ  ٌّم ذ "       كمــا فــي  (                  الشــدة وتنــوین الضــم 

    :             وفكرتها بسیطة  LastTashkeelLength        سنسمیها 
                                        عـــدد عالمــــات التشـــكیل، وســــتبدأ قیمتـــه بصــــفر،  ه        نضـــع فـیـــn                    سنســـتخدم متغیـــرا اســــمه 

                                                                    وســنكتب حلقــة تكــرار عكســیة تمــر عبــر حــروف الكلمــة مــن آخــر حــرف إـلـى أول حــرف
                          ، ونرســل كــل حــرف إـلـى الدالــة  )For Next           التكــرار  قــة  حل     فــي  ١-               سنســتخدم الخطــوة  (

IsTashkeel فــــإن أعــــادت ،            True نزیــــد قیمــــة            n بمقــــدار واحــــد، وان أعــــادت ٕ                        ٕFalse  
             ، وهنــا علینــا  )              ـلـیس عالمــة تشــكیل (          فــي الكلمــة       أبجــدي                           نكــون قــد وصــلنا إـلـى آخــر حــرف 

  :nٕ                                      ٕمغادر الدالة كلها واعادة قیمة المتغیر 
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Func LastTashkeelLength(aWord) 
    L = len(aWord) 
    n = 0 
    For i = L To 1 Step -1 
        if IsTashkeel(aWord[i]) 
            n++ 
        else 
            return n 
        end 
   next 
EndFunc 

  :                             ونستخدم الدالة التي كتبناهاFixSpWords                              اآلن یمكننا أن نعود إلى الدالة 
n = LastTashkeelLength(aWord) 

                                                سنضـــع فیـــه الكلمـــة بعـــد إزالـــة التشـــكیل منهـــا، ألن كـــل word                   وســـنعرف متغیـــرا اســـمه 
  :                                                                     المقارنات التي سنجریها بعد ذلك ستكون بدون تشكیل، وسنضع طولها في متغیر

word = aWord.RemoveTashkeel( ) 
wordLength = word.Length 

                        وفكرتهــا بســیطة ال تحتــاج aString           فــي الفئــة RemoveTashkeel                 وســتجد كــود الدالــة 
  .    لشرح

             اسـتبعاد كلمـة     أوال                                                                تذكر أن مهمتنا اآلن معالجة الكلمـات المكونـة مـن حـرفین، لكـن علینـا
   ": آ "                         وأي كلمة تنتهي ب همزة مد   "   طه "

If word = "طھ  " Return new aString("طاھا    ") End 
If not word.EndsWith("آ ") 
  // …… 
End 

  :                                 في موضع التعلیق في الكود السابق           ات الثنائیة            معالجة الكلم          سنكتب كود 
                     ، والكلمــة بــدون تشــكیل  )n = 0 (                                           إذا كانــت الكلمــة األصــلیة ال تنتهــي بعالمــة تشــكیل 

  :                                                              تتكون من حرفین فقط، فسنبدأ في معالجة الكلمات الثنائیة، كالتالي
                        عــن الكلمــة بــدون تشــكیل، Twos                                          نبحــث فــي مصــفوفة الكلمــات الثنائیــة المســتثناة  -

  .FixSpWords                           نعیدها كما هي كناتج للدالة         وجدناها      ولو
               قـد یحـدث هـذا ألن    ..                      نضیف فتحة إلى نهایتها  "   هي "   أو   "   هو "              كانت الكلمة   لوٕ     ٕواال،  -
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   ة، ّ          ّ  بســبب الضـــمHoaHea                           فـلــم نعثــر علیهـــا فــي المصـــفوفة   " ُ  ُهــو "             المســتخدم كـتــب 
  .                                             ولكننا سنعثر علیها هنا ألننا تخلصنا من التشكیل

                                                       السابقتان، فنحن اآلن نتعامل مع كلمـة ثنائیـة مـن التـي نریـد                      فإن لم تحدث الحالتان  -
  ،  " ى "  ،  " ا  ("                               ، بشــرط أال تكــون منتهیــة بحــرف علــة                          أن نضــیف إلیهــا عالمــة الســكون

    "). و "  ،  " ي "
      لكنهـا  (                                   تتكـون مـن حـرف واحـد، أو مـن ثالثـة حـروف   )           بدون تشكیل (                    أما إذا كانت الكلمة 

         ، فســنعید  )                  تبهــا بالتشــكیل أیضــا                                            لیســت إحــدى مشــتقات هــو وهــي، فقــد یكــون المســتخدم ك
  :            هذا هو الكود   ..                     الكلمة األصلیة كما هي

if word = "طھ  " return new aString("طاھا    ") end 
if word.RightStr(1) != "آ " 
   if n = 0 and wordLength = 2  
      if find(Twos, word.Text) > 0  
          return aWord 
      elseif word = "ھو  " or word = "ھي  " 
          return word + Letters.Fat7ah 
      elseIf not word.EndsWithAny(["  ([" و "  ،  " ي "  ،  " ى "  ،  " ا
          return word + Letters.Sokon 
      end  
   elseif wordLength = 1 or  
          (wordLength = 3 and find(HoaHea, word.Text) > 0) 
      return aWord 
   end           
end 

  .                                                                        وهكذا نكون قد انتهینا بحمد اهللا من معالجة المجموعة األولى من الكلمات الخاصة
 

  :                   من الكلمات الخاصة                المجموعة الثانیة
                                                      عـــــن قواعـــــد اإلمـــــالء المتبعـــــة حالیـــــا، بســـــبب وجـــــود حـــــروف زائـــــدة ّ            ّ هـــــي كلمـــــات تشـــــذ

                                 ولتمثـیـل هـذه الكلمـات برمجیـا، سنضــع     )..                   مـثـل هـذا، الـذي، إلـه (         أو ناقصـة   )          مثـل أولئـك (
  :                                          بیانات كل كلمة في مصفوفة كما في هذا المثال

[False, " ِ   ْ ِالكْن "  ،  "   ْ لكْن "] 
  :                                                 هذه المصفوفة تحتوي على المعلومات التالیة بالترتیب
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                                                تخبرنا هل یمكن أن تضـاف لواحـق لنهایـة الكلمـة أم (True/False)            قیمة منطقیة    .  ١
    وقـد     )..            سـاكنة النـون   ( "ْ   ْ لكـن "           أي حـرف بعـد      ضـافة  إ                        في المثال السـابق ال یمكـن    ..  ال

                                                         هذه القیمة في بدایة المصفوفة ألن محـرر ریـنج سـیعرض النصـوص    وضع      اخترت 
          وـلـوال هــذا،    ..         إنجلیزیــة                                                بشــكل مربــك لــو كتبــت نصــا عربیــا أوال ثــم أتبعتــه بنصــوص 

  .                                هذه المعلومة في نهایة المصفوفة   ضیف              كنت سأفضل أن أ
                 الحــظ أن عــرض كلمــات      ").. ْ   ْ لكــن "    مثــل  (               علیهــا للكلمــة                         الكتابــة اإلمالئیــة المتعــارف   .  ٢

     كأـنـه   " ْ   ْ لكــن "                                                          عربیـة ـفـي نـص إنجلـیـزي یجعـل األمــور مربكـة، لهــذا یبـدو ـلـك العنصـر 
  .                                                            آخر عنصر في المصفوفة، لكنه في الحقیقة مكتوب في الموضع الثاني

    ").ْ   ْ الكن "    مثل  (                                الكتابة اإلمالئیة القیاسیة للكلمة    .  ٣
                                          لمـــة فــي الــنص، ـفــإن كانــت إحـــدى الكلمــات الخاصـــة                            والفكــرة ببســاطة أن نفحـــص كــل ك

   ).ْ       ْ مثل الكن (                                    فسنضع بدال منها الكتابة القیاسیة لها    ") ْ   ْ لكن "    مثل  (
                                                                               هــذه هــي طریقــة التفكیــر البســیطة التــي ســنبدأ بهــا، لكننــا بــالطبع ســنطورها أكثــر لمراعــاة 

  .      قلیل د                              ل الحاالت المحتملة، كما سنرى بع ك
         علــى ســبیل    ..                           صــیغ الشــبیهة للكلمــات الخاصــة                               وأول هــذه الحــاالت، هــي وجــود بعــض ال

  :                                 وسنعالج هذه التشابهات بطریقة خاصة  .   ).         إله، اإلله (  ،  )         اهللا، اللهم   : (      المثال
                                                                             حینما كتبت الكود أول مرة، كنت أتعامل مـع كـل هـذه التشـابهات كأنهـا كلمـات مسـتقلة،  ف

   ..             اءة البرـنـامج                                                                   وهـذا جعــل الكــود یســتغرق وقـتـا ملموســا لتنفـیـذه، وهــذا بالتأكـیـد یقـلـل مــن كـفـ
     بحـیـث                                                                    لهـذا أعــدت التفكـیـر فـي األمــر، وـقـررت تقسـیم الكلمــات الخاصــة إلـى مجموعــات، 

ــى بعـــض الحـــروف المشـــتركة      كلمـــات       تحـتــوي         بحـــث فـــي                وهكـــذا أســـتطیع ال  ،                                كـــل منهـــا عـل
          ، وقـد قلـل                                                                الكلمة عن هـذه الحـروف أوال، فـإن وجـدتها أبـدأ فـي فحـص عناصـر المجموعـة

  :                 وهذه المجموعات هي   ..                            وجعل تنفیذ الكود أسرع بكثیر                           هذا عملیات البحث بشكل كبیر 
_sp1 = ["لذ  ", 
   [False, " ْ     ْاللذي "  ،  "    الذي "], 
   [False, " ْ     ْاللذي "  ،  "    الذى "], 
   [False, " ْ      ْاللذین "  ،  "     الذین "] 
] 
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_sp2 = ["لت  ", 
   [False, " ْ     ْاللتي "  ،  "    التي "], 
   [False, " ْ     ْاللتي "  ،  "    التى "] 
] 
_sp3 = ["  ", 
   [False, " ْ    ْالاله "  ،  " هللا "], 
   [False, " ّالالھم "  ،  "     اللھم ْ      ّ ْ "] 
] 
_sp4 = ["أول   ", 
   [False, " ِأالئك " ،  "      أولئك ُ    ِ ُ "], 
   [False, " ْأالئكم " ،  "       أولئكم ِ ُ      ْ ِ ُ "], 
   [False, " ُ   ُأالء "  ،  "    أوالء "], 
   [False, " ُ   ُأالت "  ،  "    أوالت "], 
   [False, " ُ   ُألو "  ،  "    أولو "], 
   [False, " ُ   ُألي "  ،  "    أولي "] 
] 
_sp5 = ["ھذ  ", 
   [False, "  ,["    ھاذا "  ،  "   ھذا
   [False, " ِھاذه "  ،  "   ھذه ِ     ِ ِ "], 
   [False, "  ,["     ھاذان "  ،  "    ھذان
   [False, " ْھاذین "  ،  "    ھذین َ َ     ْ َ َ "], 
   [False, " ِھاذي "  ،  "   ھذي َ    ِ َ "] 
] 
_sp6 = ["ذلك   ", 
   [False, " ِذالك "  ،  "   ذلك َ    ِ َ "], 
   [False, " ِذالكما "  ،  "     ذلكما َ      ِ َ "], 
   [False, " ْذالكم "  ،  "    ذلكم ِ َ      ْ ِ َ "], 
   [False, " ّذالكن "  ،  "    ذلكن ِ َ      ّ ِ َ "] 
] 
_sp7 = ["ھأن   ", 
   [False, "  ,["      ھا أنا "  ،  "    ھأنا
   [False, " َھا أنذا "  ،  "     ھأنذا َ       َ َ "] 
] 
_sp8 = ["لكن   ", 
    [False, " ّالكنا "  ،  "    لكنا ِ    ّ ِ "], 
    [False, " ّالكنني "  ،  "     لكنني ِ     ّ ِ "], 
    [False, " ِ   ْ ِالكْن "  ،  "   لكن "], 
    [True, " ّكن ال "  ،  "   لكن ِ   ّ ِ "] 
] 
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_sp9 = ["", 
   [False, "  ,["    طاھا "  ،  "  طھ
   [False, " ْعمر "  ،  "    عمرو َ   ْ َ "], 
   [False, "  ["     ھاؤالء "  ،  "    ھؤالء
] 
_sp10 = ["", 
   [False, " ُداوود "  ،  "    داود َ     ُ َ "], 
   [True, " ُطاووس "  ،  "    طاوس َ     ُ َ "], 
   [False, " ُاططاووس "  ،  "      الطاوس َ ْ       ُ َ ْ "], 
   [True, "  ,["   إاله "  ،  "   إلھ
   [False, " ْ    ْاإلاله "  ،  "    اإللھ "], 
   [False, " ْرحمان "  ،  "    رحمن َ     ْ َ "], 
   [False, " ْاررحمان "  ،  "      الرحمن ْ       ْ ْ "] 
] 
                                                                     الحــــظ أنـنـــا ـلـــن نســــتخدم أســــماء هــــذه المجموعــــات ـفـــي الكــــود، لهــــذا ـلـــم أعطهــــا أســــماء 

            وعــة الكلمــات  م             عناصــر داخــل مج                                   كــل مــا ســنفعله بهــذه األســماء هــو وضــعها ك   ..      واضــحة
  :      الخاصة

SpWords = [ _sp1, _sp2, _sp3, _sp4, _sp5,  _sp6,  _sp7,   
                      _sp8, _sp9,  _sp10 ] 

      لكــن  ،SpWords                                                          مــع العلــم أننــا نســتطیع تعریــف المجموعــات مباشــرة داخــل المصــفوفة 
                                                          وجـود كلمــات عربیـة سـیجعل محـرر رـیـنج یعـرض النصـوص بشـكل فوضــوي  :        مـرة أخـرى

  .                             ا التقسیم یجعل شرح الكود أسهل           ، كما أن هذ                           مربك، لهذا استخدمت هذا الحل
  :                                                  وبالنظر لمجموعات الكلمات الخاصة یمكنك مالحظة ما یلي

  .                                                 مجموعة نص یمثل الحروف المشتركة بین كلمات المجموعة  ال            أول عنصر في   -
                                                                       المجموعـتـان التاســعة والعاشــرة تحتوـیـان عـلـى كلمــات متنوعــة ال توجــد بینهــا حــروف   -

                وتختلـف المجموعـة        ""..  ا      فارغـ ا           كل منهما نصـ            أول عنصر في       جعلنا    ذا  ه   ، ل      مشتركة
                                                                     العاشـــرة عـــن التاســـعة فـــي أن كلمـــات المجموعـــة العاشـــرة یمكـــن أن تلحـــق بهـــا یـــاء 

  .      ح الحقاّ              ّ النسب كما سأوض
                              قـد یكتبـون الیـاء المتطرفـة بـدون   )              خاصـة المصـریین (                        أراعـي أن بعـض المسـتخدمین   -

             لهـــذا اســـتخدمت   )    ي                                   یســـتخدمون األلـــف اللینـــة ى بـــدال مـــن الیـــاء (         تحتهـــا      نقطتـــین
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   ألن   "    هــذي "                                ، لكـن ـلـم أفعـل هــذا مـع اســم اإلشـارة  "    اـلـذى " و  "     الـذي "                 الطـریقتین كمـا ـفـي 
                             ، وفـــي هـــذه الحالـــة یجـــب اســـتخدام  )               هـــذى یهـــذي هـــذیانا (ٍ           ٍهـــو فعـــل مـــاض   "    هـــذى "
ٕ                                                          ٕلـــو كـــان المقصـــود اســـم اإلشـــارة، واال فعلـــى المســـتخدم أن یضـــیف األلـــف   "    هـــذي "

   ".    هاذى   : "     بنفسه
  !                    وآه مما یأتي بعد لكن    ...    لكن   ..             سهلة حتى اآلن           تبدو األمور    ..     جمیل

                                 سنســتبدل بهــا الكتاـبـة الصــحیحة لهــا،  ف                                        ـفـي الوضــع البســیط، ـلـو وجــدنا أي كلمــة خاصــة، 
  :                                                                        لكــن الكلمــة قــد یســبقها بعــض حــروف الجــر والعطــف واالســتفهام أو توالیــف منهــا، مثــل

  :                عـض الضـمائر، مثـل                           كمـا أن الكلمـة قـد یلحـق بهـا ب    )..                              واهللا، وللرحمن، أفلهذا، وكالـذین (
    )..                        إلهـنـا، أفطاوسـكم، ولكــنهم ف   : (                       وقـد یحــدث األمـران معــا مثـل    )..                     إلهنـا، طاوسـكم، لكــنهم (

  :            في االعتبار Suffixes           واللواحق prefixes                         لهذا یجب أن نضیف السوابق 
prefixes = [ 
   ["   ,[" ل "  ،  " ك "  ،  " ب "  ،  " أ "  ،  " ف "  ،  " و
   [    ، "  أف "  ،  "  أو "  ،  "  فل "  ،  "  فك "  ،  "  فب "  ،  "  فأ "  ،  "  ول "  ،  "  وك "  ،  "  وب "  ،  "  وأ "  ،  "  فو "

  ,[ "  أل "  ،  "  أك "  ،  "  أب "
   ["    ["   أول "  ،  "   أوك "  ،  "   أوب "  ،  "   أفل "  ،  "   أفك "  ،  "   أفب
] 
Suffixes = [ 
   ["    ,[" ك "  ،  ُ"  ُه "  ،  " ي
   [" ّ  ّ كن "  ،  "ْ  ْ كم "  ،  "ّ  ّ ھن "  ،  "ْ  ْ ھم "  ،  "  نا "], 
   ["  ["   كما "  ،  "   ھما
] 
AbsSuffixes = [ 
   ["    ,[" ك "  ،  " ه "  ،  " ي
   ["  ,["  كن   " ، "  كم "  ،  "  ھن "  ،  "  ھم "  ،  "  نا
   ["  ["   كما "  ،  "   ھما
] 
                                                                      الحــظ أنـنـي جمعــت الســوابق واللواحــق ـفـي مصــفوفات فرعیــة عـلـى حســب طولهــا لتســریع

                                  لكــن ال یوجــد مــا یمـنـع مــن كتابتهــا معــا    ..                                    البحــث عنهــا قـلـیال كمــا ســنرى بعــد قلـیـل     عملیـة
  .                    كمصفوفة واحدة مباشرة

      لكــن Suffixes                               تحتــوي عـلـى نفــس عناصــر المصــفوفة AbsSuffixes            الحــظ أیضــا أن 
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        اختصـــارا    (abs                                       ـفــي هــذا البرـنــامج، سأســتخدم دائمـــا البادئــة    ..                     بعــد حــذف التشـــكیل منهــا
  .                                     لإلشارة إلى الكلمات المجردة من التشكیل  )             بمعنى مطلقabsolute       للكلمة 

                                                            الكلمـــــات المعرفــــة ـبــــأل ال تــــدخل علیهـــــا اللواحــــق الســـــابقة، لهــــذا ســـــتجد    :         نقطــــة أخــــرى
ّ                                       ّ، لكـــن هنـــاك نوعـــا آخـــر مـــن اللواحـــق یمكـــن أن False                             مصـــفوفاتها جمیعـــا تبـــدأ بالقیمـــة 
          ومثنیاتهــــا   )  "             األوامــــر اإللهیــــة "   و "ّ          ّ األمــــر اإللهــــي "    مثــــل  (                         یــــدخل علیهــــا وهــــو یــــاء النســــب 

     لهـــذا    ..                                                      وهـــذه اللواحـــق تـــدخل أیضـــا علـــى صـــیغة النكـــرة مـــن هـــذه الكلمـــات   ..        وجموعهـــا
ـــــة خاصــــــة ـــــى المصــــــفوفة    ..                                        ســــــنعامل هــــــذا النــــــوع مــــــن اللواحــــــق معامـل ـــــو نظــــــرت إـل                       وـل

SpWords داود، طــاوس،  (        كلمــات  ٧                                       ، فســتالحظ أن هــذه الحالــة تصــلح فقــط مــع آخــر            
                                      هـذا هـو السـبب فـي أننـي وضـعت هـذه الكلمـات     )..                                الطاوس، إله، اإلله، رحمـن، الـرحمن

  .                                         في المجموعة العاشرة ألطبق علیها هذه الحالة
  :                            اآلن، علینا تعریف لواحق النسب

RelativeSuffixes = [ 
ّ  ّي"]    ّ  ّى"] ,[" "] 
   [" ّ  ّیي "  ،  "ُّ  ُّیو "  ،  "ّ ّ یا "  ،  "ّ  ّیة "], 
   [" ْیتي "  ،  "ّ   ّیتا "  ،  "ّ   ّیین "  ،  "ّ   ّیون "  ،  "ّ   ّیان َ ّ    ْ َ ّ   ّیات "  ،  "ّ "], 
   [" ْیتین "  ،  "ّ    ّیتان َ ّ    ْ َ ّ "] 
] 
AbsRelativeSuffixes = [ 
 " ى" ,[" ي"]   
   ["  ,["  یي "  ،  "  یو "  ،  "  یا "  ،  "  یة
   ["  ,["   یات "  ،  "   یتي "  ،  "   یتا "  ،  "   یین "  ،  "   یون "  ،  "   یان
   ["  ["    یتین "  ،  "    یتان
] 

                                                                  أن األمــور یمكــن أن تتعقــد أكثــر مــن هــذا، ألننــا بعــد ضــمائر النســب، یمكــن أن         الحقیقــة 
  ،  )                   كنایــة عــن الخــیالء مــثال   " (ّ       ّطاوســیتي "                                      نضــیف ضــمائر الملكیــة والمخاطــب، كــأن تقــول 

ــن تســـتوعبه أوزان                                                                         لكـــن مثـــل هـــذا االســـتخدام ســـیكون نـــادرا جـــدا، وفـــي معظـــم األحیـــان ـل
  !                       ن نعقد األمور على أنفسنا             فال داعي إذن أل   ") ّ          ّطاوسیتاكما "    مثل  (      الشعر 

                                          نرـیـد إذن أن نكتـب الكــود الـذي ینـفـذ هـذا، وهــو    ..                                   لـدینا اآلن فكـرة واضــحة عمـا نرـیـد فعلـه
  :                  فلنبدأ على بركة اهللا   ..                                   كود سیحتاج منا بعض التفكیر واإلبداع
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                                                                       فـــي البدایـــة، هنـــاك معلومتـــان سنضـــعهما فـــي متغیـــرین، ألننـــا سنســـتخدمهما عـــدة مـــرات 
  :                  داخل حلقات التكرار

  ) SpWords             طــول المصــفوفة  (                                             المعلومــة األوـلـى هــي عــدد مجموعــات الكلمــات الخاصــة 
  :spGroupsCount                       وقد حفظناها في المتغیر 

spGroupsCount = len(SpWords) 
                                   لمعرفـة طـول المصـفوفة فـي سـطر تعریـف Len                ال تسـتخدم الدالـة        أنصـحك أ          بشكل عـام، 

                       بعــــدد مــــرات دورات حلـقــــة Len                             ، حـتــــى ال یتكــــرر اســــتدعاء الداـلــــة For           التكــــرار    حلقــــة
   ،                                                             واســـتخدم بـــدال مـــن هـــذا متغیـــرا یحمـــل طـــول المصـــفوفة، فهـــذا یجعلهـــا أســـرع   ..        التكـــرار

                        وـفــي مـثــل هـــذه الحـــاالت تجـنــب    ..                                         خاصــة إذا كـنــت تتعامـــل مـــع مصـــفوفات طویـلــة جــدا
         الســبب ـفـي    .. ّ                                       ّ، ألنهــا تعـیـد حسـاب طــول المصــفوفة ـفـي كـل لـفـةFor in             أیضـا اســتخدام 

                                                       فوفة یمكن أن تتغیر داخل حلقـة التكـرار بإضـافة أو حـذف بعـض                   هذا هو أن طول المص
                                                                            العناصر، وهو أمر قلیـل الحـدوث فـي البرمجـة، لهـذا إن كنـت متأكـدا أنـك لـن تغیـر عـدد 
                                                                          عناصــر المصــفوفة، وكاـنــت هــذه المصــفوفة طویـلــة جــدا، أو ســیعاد تنفـیــذ حلقــة التكـــرار 

                      ، واسـتخدم متغیـرا یحمـل For In         بـدال مـن For     حلقـة   ال                             لعـدد كبیـر مـن المـرات، فاسـتخدم 
                                                        فــي حالتنــا هــذه، نحــن نتعامــل مــع مصــفوفات قصــیرة، لكننــا ســنكرر  و   ..             طــول المصــفوفة
                        لــو أنـنــا نتعامــل مـــع قصـــیدة    ..                      لكــل كلمـــة فــي القصـــیدةFixSpWords               اســتدعاء الداـلــة 

                            كلمـــات فقـــط، فهـــذا یعنـــي أننـــا   ١٠                        فقـــط، وكـــل بیـــت یتكـــون مـــن      أبیـــات   ٠ ١         تتكـــون مـــن 
                            مـــرات، وداخلهـــا حلـقــة داخلـیــة   ١٠                      مـــرة، وكـــل حلـقــة ســـتدور   ٠٠ ١                    ســنكرر حلـقــة التكـــرار

                             ، أي أن بعـض سـطور الكـود سـتنفذ  )                  كلمات فـي المتوسـط ٥ (                       لمجموعة الكلمات الخاصة 
                                                   الحــظ أنــه بــدون تقســیم الكلمــات الخاصــة إـلـى مجموعــات كانــت     !..          آالف مــرة ٥      حــوالي 

       ، وهـذا      أبیـات   ٠ ١        طولهـا        قصـیرة                       ألف مـرة لمعالجـة قصـیدة ٠ ٤                     بعض سطور الكود ستنفذ 
                        طبعــــا علـــى األجهــــزة الحدیـثـــة    ..  !                                           فـــي خطــــوة واحـــدة تمهیدـیـــة قبـــل ـبـــدء تحلـیـــل القصـــیدة

ٍ                                                               ٍهذا بضع ثوان، لكن التـأثیر اإلجمـالي فـي معالجـة القصـیدة قـد یصـل إلـى    كل         سیستغرق 
                     كـل تحسـین سـیحدث فارقـا     ..                                                      دقیقة أو اثنتین، وهو وقت طویل بالنسبة للمستخدمین الیـوم

                                                         ا فــإن مجــرد تقســیم الكلمــات الخاصــة إـلـى مجموعــات تشــترك ـفـي بعــض      لهــذ ،          ـفـي النهاـیـة



 ٩١ 

                                                  مـن وقـت تنفیـذ هـذه الدالـة، والتحسـینات الصـغیرة األخـرى   %   ٨٥                   الحروف وفـر أكثـر مـن 
                     أي أننـا نسـتطیع بقلیـل     !..       إضـافیة  %  ٥                                         مثل حفظ بعض القـیم خـارج حلقـات التكـرار وفـر 
  ! %  ٩٠                                               من التفكیر البرمجي السدید تسریع البرنامج بنسبة 

                                                                            المعلومـة الثانـیـة الـتـي ســنحتفظ بهــا هــي تشــكیل آخـر حــرف ـفـي الكلمــة، وبمــا أنـنـا نعــرف 
                     ، یمكننــــا أن نحصــــل علــــى  )n                        وضــــعناه ســــابقا فــــي المتغیــــر  (                  طــــول عالمــــات التشــــكیل 
                           التـي تعیـد إلینـا العـدد الـذي   aString.Right                 باستخدام الوسیلة  (                    عالمات التشكیل نفسها 

  :lastTashk                      ونحفظها في متغیر اسمه   )                              نریده من الحروف من نهایة النص
lastTashk = aWord.Right(n) 

  :                                                              واآلن، فلنكتب حلقة التكرار التي ستمر عبر مجموعات الكلمات الخاصة
For gpIdx = 1 to spGroupsCount 
   SpGroup = SpWords[gpIdx] 
   if gpIdx < 9  
      if word.IndexOf(SpGroup[1], 1) = 0 Loop end 
      if gpIdx = 6 
         if aWord.IndexOfAny(["ّل" ,"ْ  ْذ  ّ "], 1) > 0 Return aWord End 
      ElseIf gpIdx = 8  
         k = aWord.Right(2) 
         if k = "َك َ " or k = "ِك  ِ " 
    pos = aWord.RemoveLast(2).IndexOfAny(NotLaken, 1) 
         else 
    pos = aWord.IndexOfAny(NotLaken, 1) 
         end 
         if pos > 0 return aWord end 
      end 
   end 
 
                     كود معالجة كل مجموعة //   
 
next 
return aWord 

 :الحظ ما یلي
                                                                         كمــا نفعــل دائمــا، عنــدما نعثــر علــى كلمــة خاصــة نعیــد الكلمــة المقابلــة لهــا كنتیجــة   -

                    وهـــذا معنـــاه أننـــا إذا    ..              الداـلــة مباشـــرة                   ، أي أننـــا ســـنخرج مـــن FixSpWords       للداـلــة 



 ٩٢ 

                                       فهــذا معـنـاه أنـنـا ـلـم نعـثـر عـلـى أي كلمــات Next                              وصــلنا إـلـى الســطر الـتـالي للكلمــة 
  .        كما هيaWord                                خاصة، ولهذا سنعید الكلمة األصلیة 

                                                                        فـي بداـیـة كــل لـفـة ـفـي حلـقـة التكـرار، سننســخ المجموعــة الحالـیـة ـفـي المصــفوفة إـلـى   -
                                  هــذا ســیجعل الكــود أوضــح لكــن انتبــه أن    ..       تخدامه                           متغیــر، لیســهل علینــا إعــادة اســ

                                                                     عملـیـة النســخ نفســها ـقـد تضــیع القلیــل مــن الوـقـت خاصــة مــع تكرارهــا آالف المــرات 
  :                    لكل شيء ثمن كما تعلم   ..          كما شرحنا

SpGroup = SpWords[gpIdx] 
                                                                    لــن نفحــص الصــیغ الخاصــة بالمجموعــة الحالیــة إال إذا كانــت الكلمــة تحتــوي علــى   -

                           تـذكر أننـا وضـعنا هـذه الحـروف      ")..    لكـن "    مثل  (                 كة بین هذه الصیغ              الحروف المشتر
           فقـد وضــعنا                                                            فـي أول عنصـر فـي المجموعــة، مـا عـدا المجمـوعتین التاســعة والعاشـرة 

  :                        لهذا سیكون الشرط كالتالي   ..                   في أول عنصر فیها         نصا فارغا
if gpIdx < 9  
  if word.IndexOf(SpGroup[1], 1) = 0 Loop end 

   فـي                                   المشـتركة بـین كلمـت المجمـوعى موجـودى          الحـروف    تكـن       إذا لـم              في هذا الشـرط 
         هــذا األمـــر    ..                      لتجاهــل هـــذه المجموعــةLoop              ، فســـننفذ األمــر               التــي نعالجهــا      الكلمــة

                                   لتنتقـــل إلـــى اللفـــة التالیـــة فـــي حلقـــة Next                                یجعـــل ریـــنج تقفـــز مباشـــرة إلـــى الســـطر 
  .                في اللفة الحالیة                   كود حلقة التكرار       باقي                                     التكرار، وهذا یعني أننا تجاوزنا تنفیذ

              ، وهمــا تخصــان ٨                مجموعــات األقــل مــن                                    هـنـاك حالتــان خاصــتان أیضــا تقعــان ـفـي ال  -
                  فهنــاك بعــض الكلمـــات     )..  ٨             المجموعــة رـقــم    " (   لكــن "    ، و  ) ٦             المجموعــة رـقــم    " (   ذلــك "

             لهـــذا ـلــو جـــدنا     )..           مـــن الفذلكـــة  " ْ    ْـفــذلك "ّ          ّمـــن اـلــذل، و  " ّ   ّذـلــك "    مثـــل    " (   ذـلــك "          الشـــبیهة ب 
                                  فـي الكلمـة التـي نفحصـها، فهـذا معنـاه    ") ّ  ّل  ("        ا مشـددة      أو المـ   ") ْ  ْذ    (" ا        ذال ساكن    حرف 

  :                                    وسنعید الكلمة كما هي ونخرج من الدالة  "    ذلك "                     أنها لیست اسم اإلشارة 
if gpIdx = 6 and aWord.IndexOfAny(["ّل" ,"ْ  ْذ  ّ "], 1) > 0  
       return aWord  
end 

    راد                  مصـــــفوفة النصـــــوص المـــــ  :                 تســـــتقبل معـــــاملینIndexOfAny                ـتــــذكر أن الوســـــیلة 
  .                                                                البحث عنها، وموضع بدایة البحث، وتعید موضع بدایة أول نص عثرت علیه



 ٩٣ 

  :                  هنا قد تسألني سؤاال
       أال یجــب    ..  ؟ "ّ  ّل "   أو   " ْ  ْذ "                                                    لمــاذا نخــرج مــن الدالــة كلهــا لمجــرد أن الكلمــة تحتــوي علــى 

         فـــي كلمـــات                               الـــالم المشـــددة مـــثال وارد أن تظهـــر    ..                         أن نفحـــص بـــاقي الحـــاالت أوال؟
  ؟Return       بدال من   Loop      ستخدم  ن   لم        فلماذا    ..          خاصة أخرى

  :     للشرط  ElseIf                                                هنا یجب أن ألفت انتباهك إلى أن هذه الحالة تعتبر 
if word.IndexOf(SpGroup[1], 1) = 0 Loop End 

  Loop و  Retun    مثـل  (                                                   فاألوامر التي تجعل رینج تقفـز مـن موضـع إلـى آخـر مباشـرة 
    لنا  و                 صـــحیحا، أي أن وصـــ                                           تمـنــع تنفیـــذ الســـطور التالیـــة لهـــا إذا كـــان الشـــرط  ) Exit و

              إذا كــان الشــرط  ـفـ   ..                   أن الشــرط كــان خاطـئـا               یجعلـنـا متأكــدین                         إـلـى الســطور التالـیـة لهــا، 
       التــي            فــي الكلمــة                  الممیــزة للمجموعــة                                          الســابق خاطئــا، فهــذا معنــاه أننــا وجــدنا الحــروف

  aWord          ـفـــي الكلمــــة   " ّ  ّل "  و   " ْ  ْذ   "  ـلـــى ع                          إذن ـفـــنحن هـنـــا ـلـــم نعـثـــر فحســــب    ..        نعالجهــــا
ــــى        ، بـــــل عث )  لةّ     ّ المشـــــك (     غیـــــر    (Word          فـــــي الكلمـــــة   "    ذـلــــك "                     رنـــــا قـبــــل هـــــذا أیضـــــا عـل

   أو   " ْ   ْذلــك "                    تعرف أننــا عثرنــا عـلـى                                و جمعــت هــاتین المعلــومتین معــا، فســ ـلـ    )..        المشــكلة
                                                             ، وال توجــد كلمــات خاصــة أخــرى یمكــن أن تحتــوي علــى هــذه الحــروف، لهــذا  " كّ  ّ ذلــ "

  .                                                          سنوقف الفحص ونخرج من الدالة كلها، فهذه بالتأكید كلمة عادیة
                                    إال أن هـــذه الكلمـــة تحتـــاج لدقـــة أكبـــر فـــي   "    لكـــن "                األمـــر ســـینطبق علـــى         نفـــس هـــذا 

َّلكـن "                                                معاملتها، فمـن الممكـن أن تلتـبس مـع كلمـات أخـرى مثـل  ُ َ    َّ ُ   )           نـون النسـوة  +    لـك    " (َ
َلكـــن "   أو  ْ ُ    َ ْ     )..                                                      مـــن الفعـــل الماضـــي الك یلـــوك أي مضـــغ، مضـــافا إلیـــه نـــون النســـوة   " (ُ
                     أي تشـكیل علـى الـالم أو                    نسـمح للمسـتخدم بوضـع  س                         الستبعاد مثل هـذه االحتمـاالت  و

ِلكـن "                                                                   الكاف للفت انتباه البرنامج إلـى أنـه ال یقصـد لكـن، مـع مالحظـة أن الـالم فـي  َ   ِ َ "  
                                                                   مفتوحـة والكــاف مكسـورة، لهــذا لـو وضــع أي تشــكیل غیـر هــذین علـى أي مــن هــذین 

ُلكـــن أو لكـــن "    مثـــل  (        الحـــرفین  ُ          ُ                       وحتـــى ال نفاجـــأ بـــأي حـــاالت     "..    لكـــن "            فلـــن نعتبرهـــا    ") ُ
                                            ال نتوقعهــا، أو یفاجئنــا المســتخدم بتشــكیل خــاطئ،   "    لكــن "    ة ب                 أخــرى لكلمــات شــبیه

  :               في هذه المصفوفة  "    لكن "                                   جمعت كل التشكیالت غیر الممكنة لحروف 
NotLaken = ["ْل  ْ ِ  ِل"," ُ  ُل"," ّ  ّل"," ْ  ْك"," َ  َن"," ّ ّك"," ُ ُك"," َ َك"," ُ  ُن"," "] 



 ٩٤ 

              بـدون تشـكیل، ال   "    لكـن "                                                     وكل ما سنفعله اآلن هو التأكـد أن الكلمـة التـي تحتـوي علـى 
               مـع احتـراس صـغیر    .. NotLaken                                ي على أي عنصر من عناصـر المصـفوفة     تحتو

   أو   " َ    َ لكنــــك "                    ، فقــــد یكتــــب المســــتخدم  "   لكــــن "       بنهایــــة   "  ك "                     فــــي حالــــة اتصــــال الضــــمیر 
                                                                لهــذا ـلـو وجــدنا أحــد هــذین الحــرفین فــي نهایــة الكلمــة، فسسنســتبعدهما مــن     ".. ِ    ِ لكنــك "

  :                            فهم وظیفة هذا الجزء من الكود     اآلن      یمكنك    ..            عملیة البحث
k = aWord.Right(2) 
if k = "َك َ " or k = "ِك  ِ " 
   pos = aWord.RemoveLast(2).IndexOfAny(NotLaken, 1) 
else 
   pos = aWord.IndexOfAny(NotLaken, 1) 
end 
if pos > 0 return aWord end 

 

  : "   لكن "              ملحوظة عن صیغ 
  :                                        لو أعدت النظر إلى تعریف المجموعة الثامنة

_sp8 = ["لكن   ", 
   [False, "ّالكنا" ,"    لكنا ِ    ّ ِ "], 
   [False, "ّالكنني" ,"     لكنني ِ     ّ ِ "], 
   [False, "ِالكْن" ,"   لكن ْ   ِ "], 
   [True, "ّالكن" ,"   لكن ِ    ّ ِ "] 
] 

                                     والسـبب أن هنـاك اختـزاال یحـدث عنـد اتصـال     "..    لكـن "                         فال ریب أنـك سـتندهش مـن صـیغ 
       وهـــذه ال   " ّ    ّلكنــا "   أو   )                    وهــذه تغطیهــا اللواحــق   " (ّ     ّلكننــا "                ، فــیمكن أن تكــون  "  نــا "            لكــن بالضــمیر 

             ونفــس األمــر مــع    ..          حالــة خاصــة              لهــذا أضــفناها ك                                 تغطیهــا اللواحــق بســبب دمــج النــونین، 
                                           التــي أضــفناها ألن اللواحــق ال تغطیهــا بســبب وجــود   " ّ     ّلكننــي " و  )               تغطیهــا اللواحــق   " (ّ    ّلكنــي "

  .                                         نون زائدة للوقایة عند اإلضافة لیاء المتكلم
  !             بدون أي تشكیل  "    لكن "       فكالهما                                             ویتبقى آخر عنصرین وسیشعرانك بالغرابة للحظة، 

      سـاكنة   " ْ   ْ لكـن "                                       األولى ال تقبل اللواحـق، لهـذا سـنفترض أنهـا   "    لكن "                     لو أمعنت النظر فستجد 
          ، فـإن فشــل  ) "ْ    ْ ولكـن "  ،  "ْ   ْ لكــن  ("                                               النـون فهـي ال تقـبـل أي ضـمائر، وهـذا ســیغطي حـاالت مثـل 

        ن، وهــذا           مشـددة النـو  " ّ   ّ لكــن "                                                    هـذا االحتمـال، فهـذا معـنـاه وجـود لواحـق وهــذا یحـدث فقـط مـع 



 ٩٥ 

ّ، ولكنك، ولكنهم "ّ   ّ لكنا  ("                            سیغطي أي احتماالت متبقیة مثل  ّ               ّ    ).   إلخ    ... ّ
                                                                            هـذا یكشــف ـلـك أهمیـة تنظــیم التفكـیـر وترتـیـب الحـاالت بمــا یتناســب مـع آلـیـة الكــود اـلـذي 

                                ، ونحن نجـري عملیـات المقارنـة هنـا  "ّ   ّ لكن "                                ولكن ماذا سیحدث لو كتب المستخدم   .  .      كتبناه
                                                 الشـدة ستضـیع، وهـذا یعنـي أن البرنـامج سـیحولها إلـى   أن   أي                        على الكلمات بدون تشكیل 

                                   بنون ساكنة على عكس إرادة المستخدم؟  " ْ   ْ الكن "
        ، وسـترى lastTashk                         ل الحـرف األخیـر فـي المتغیـر  ی                               ال تقلق، وتـذكر أننـا احتفظنـا بتشـك

  .                                                          كیف سنستخدمه بعد قلیل للمحافظة على تشكیل آخر حرف في الكلمة
 

  :               د الخاص بالمقطع                          اآلن نحن جاهزون لكتابة الكو
                     كود معالجة كل مجموعة //
                                                                       هـــذا الكـــود ســـیكون حلقـــة تكـــرار تمـــر عبـــر الكلمـــات الموجـــودة فـــي المجموعـــة الخاصـــة 
ٕ                                                                     ٕالحالیـــــة، لتبحــــــث عنهــــــا فـــــي الكلمــــــة، وان وجــــــدتها تعـــــوض عنهــــــا بالكتاـبـــــة اإلمالئـیـــــة 

  :               ن الكود كالتالي و   سیك  .  .       الصحیحة
spCount = len(SpGroup) 
For idx = 2 to spCount 
    spInfo = SpGroup[idx] 
    canHasSuffex = spInfo[1] 
    spWord = new aString(spInfo[2]) 
    spWordLength = spWord.Length  
    newWord =  new aString(spInfo[3]) 
 

    pos = word.IndexOf(spWord, 1) 
    if pos > 0 
 عثرنا على الكلمة الخاصة //        
    Elseif spWord.left(1) = "ا" 
 لم نعثر على الكلمة الخاصة لكنھا تبدأ بحرف األلف ولھا وضع خاص //        
    End 
Next 
if gpIdx < 9 return aWord End   

                                  ، ألننـــا نضـــع فـــي الخانـــة األولـــى الحـــروف  ١       ولـــیس  ٢          یبـــدأ مـــن idx              الحـــظ أن العـــداد 
  .                           المشتركة بین كلمات المجموعة

             ، أضـــفنا شـــرطا Next                                             حلقـــة التكـــرار ووصـــولنا إلـــى الســـطر التـــالي لألمـــر           بعـــد انتهـــاء و



 ٩٦ 

  ،  ٩       أـقـل مــن   )                      عــداد المجموعــات الخاصــة (                                   إذا كــان عــداد حلقــة التكــرار الخارجـیـة   :      عجیـبـا
  !                                             سنعید الكلمة التي نفحصها كما هي ونغادر الدالة ف

  !                                              ولكن هذا سیمنع فحص المجموعتین التاسعة والعاشرة   :                      أعرف أنك ستصیح في دهشة
  !                لن یحدث هذا أبدا   ..  ال   :           جیبك في ثقة        ولكني سأ

                   إال إذا كانـــت الكلمـــة   )               كلمـــات المجموعـــة (                                        الســـبب أننـــا ال نـــدخل حلقـــة التكـــرار الداخلیـــة 
ــى الحـــروف المشـــتركة بكـــل مجموعـــة       ")..    هـــذا "          فـــي الكلمـــة   "   هـــذ "     وجـــود     مـثــل  (                                     تحـتــوي عـل

              ممیـزة وال یوجــد                                                             وبتأمـل بسـیط، سـتجد أن الحـروف الخاصـة بالمجموعـات الثمـاني األولـى 
        كلمـات      أي مـن                     لكن لـم تنطبـق علیهـا          في الكلمة  "   هذ "                 التالي إذا وجدنا                   أي تداخل بینها، وب

   مـــة                            ، فهـــذا معنــاه أن هـــذه لیســت كل )                               كمــا ـلــو كنــا نفحـــص الكلمــة یهـــذي مــثال (         المجموعــة 
                       هــا علــى الحــروف المشـــتركة                                               خاصــة مــن هــذه المجموعـــة، وفــي نفــس الوقــت ـفــإن احتواء

  .                         توجد في المجموعات األخرى   ال                  یضمن لنا كذلك أنها
  .                                                                      إذن فهذا الشرط سیختصر تنفیذ مقارنات كثیرة ال لزوم لها في مثل هذه الحاالت

  :                                اآلن، فلندخل إلى كود حلقة التكرار
                                                              فـنـا بعــض المتغیـرات لنضــع فیهــا بعــض القـیم الـتـي ســنكرر اســتخدامها ـفـي ّ             ّ فـي البداـیـة عر

                                   الكلمــة الخاصــة الحالیــة، الموجــودة فــي           معلومــات spInfo                  فوضــعنا فــي المتغیــر    ..      الكــود
   ).                                       قیمة عداد حلقة التكرار في اللفة الحالیة   (idx                في الخانة رقم SpGroup         المجموعة 

  :                             یحتوي على مصفوفة من ثالث خانات  spInfo    اآلن 
   ة   ضــاف إ                            وهــي تخبرـنـا إن كــان مــن الممكــن   False   أو   True       فیهــا spInfo[1]      األوـلـى   -

  .canHasSuffex      متغیر   ال                  ال، وقد وضعناها في                           الحقة إلى الكلمة الخاصة أم 
          سنضــــعها فــــي  و                                 تحـتـــوي عـلـــى الكلمــــة الخاصــــة إمالئـیـــا spInfo[2]               الخاـنـــة الثانـیـــة   -

  .spWordLength                       زن طولها في متغیر اسمه  خ    ، ونspWord           متغیر اسمه 
                                                  تحمـــل الكلمــة الصـــحیحة المقابـلــة للكلمــة الخاصـــة، وـقــد spInfo[3]               الخانــة الثالـثــة   -

  .newWord           متغیر اسمه            وضعناها في 
                                              ، فـنحن اآلن نتعامـل مـع متغیـرات لهـا أسـماء واضـحة،     أسهل                         بهذه الطریقة سیصیر الكود 
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  .                                           بدال من التعامل مع أرقام خانات ال نفهم معناها
                 داخـــل ـنــص الكلمـــة spWord                     بحـــث عـــن الكلمـــة الخاصـــة   ال                      واآلن، كـــل مـــا ســـنفعله هـــو 

  :pos   یر                     نتیجة البحث في المتغ       ، ونضع word  )            غیر المشكلة (
pos = word.IndexOf(spWord, 1) 

          أكبـــر مـــن pos                                                           فـــإن كانـــت الكلمـــة الخاصـــة جـــزءا مـــن الكلمـــة، فســـتكون قیمـــة المتغیـــر 
                              لهــذا كتبنـا جمـلـة شـرط للتعامــل  . .ٕ                                               ٕصـفر، وان لـم ـیـتم العثـور علیهــا، فسـتكون قیمـتـه صـفرا

  .                 مع هاتین الحالتین
ــذي یـثــور هنـــا ــه  ب             هـــل هنـــاك مـــا یجـــ  :                         لكـــن الســـؤال اـل ــو ـلــم            أن نفعـل ــى الكلمـــة       ـل                 نعثـــر عـل

  .                                         عني أنها كلمة عادیة والمفروض أال نفعل شیئا ی                 ا لم نجدها، فهذا       ما دمن   ..        الخاصة؟
    ...             هذا صحیح، لكن

                                                                            هناك حالتان خاصتان تغیران شكل الكلمة الخاصة، هما دخـول الهمـزة والـالم علـى كلمـة 
    حــــذف  ب (       لإللـــه             فســـتحولها إلـــى  "     اإللـــه "                            فمـــثال إذا دخلـــت الـــالم علـــى كلمـــة    ..          تبـــدأ بـــألف

                        ، إذا دخلـــت الـــالم علـــى لفـــظ                                 حالـــة أكثـــر خصوصـــیة مـــن هـــذه الحالـــة     وهنـــاك  ،  )    األلـــف
  !                       فكأننا حذفنا األلف والالم  "  هللا "      نكتبه     حیث   "   اهللا "       الجاللة 

              ، كمـا فـي قولـه  " آ "                                                               أما إذا دخلت الهمزة على كلمة تبدأ بألف، فتـدمجان معـا فـي همـزة مـد 
ُآلن وقد عصیت قبل  آ (      تعالى  ْ َ َْ ََ َ ْ َ َ                ُ ْ َ َْ ََ َ ْ َ َوكنت من المفسدینَ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ َ                 َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ َ.(   

                             وبحثنـــا فیهــــا عــــن الكلمــــة الخاصــــة   "       لـلـــرحمن "                                لهـــذا الســــبب ـلـــو كـنـــا نفحـــص كلمــــة مـثـــل 
                                              لمعالجـة هـاتین الحـالتین الخاصـتین فـي شـرط منفـرد،     إذن       نحتاج     !..          فلن نجدها  "       الرحمن "

                                                والشـــرط الخــــاص بـــه هــــو أن تبـــدأ الكلمــــة الخاصـــة بحــــرف ElseIf                 ولهـــذا كتبنـــا مقطــــع 
                              الحــــظ أن حــــرف األلــــف یوجــــد فــــي كلمــــات         نظیمــــا، ن                    ولجعــــل األمــــور أكثــــر ت  ..    األلــــف

                             وبعــــض كلمــــات المجموعــــة الخاصــــة sp3_    و sp2_    و sp1_                 المجموعــــات الخاصــــة 
_sp10 ..   فــــنحن                                 شــــرطا یقـلـــل عــــدد المقارـنـــات النصــــیة                        هــــذا الترتیــــب ســــیجعلنا نكتــــب ،       

          المجموعـة     أمـا  ،  ٤                                      ألف لو كان رقم المجموعـة الخاصـة أقـل مـن  ب                       متأكدون أن الكلمة تبدأ 
     هـو        كلماتهـا                    نتأكـد أن أول حـرف مـن        یجـب أن    ذا                            فبعض كلماتها ال تبـدأ بـألف، لـ    ١٠    رقم 

   ):                                          والحظ أهمیة وجود قوسین حول هذا الشرط المركب   " ( ا "
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if pos > 0 
 عثرنا على الكلمة الخاصة //    
ElseIf gpIdx < 4 or (gpIdx = 10 and spWord.left(1) = "ا") 
على الكلمة الخاصة لكنھا تبدأ بحرف األلف ولھا وضع خاصلم نعثر  //     
End #If 

  :                                                                    اآلن فلننظر ماذا سنفعل إن كانت الكلمة التي نفحصها تحتوي على كلمة خاصة
  :                                           بشكل عام سنحاول تقسیم الكلمة إلى ثالثة أجزاء

              ومــن الممكــن أال     ).. prefix               اختصــارا للكلمــة    (pfx                       سنضــعها فــي متغیــر اســمه      بادئــة  -
  .                                           بادئة وهنا سیحتوي هذا المتغیر على نص فارغ    توجد

  .                                     الكلمة الخاصة، وسنضع بدال منها التصحیح  -
              ، لكـــن ـلــن نقبـــل  )Suffex               اختصـــارا للكلمـــة    (sfx                          الحـقــة سنضـــعها ـفــي متغیـــر اســـمه   -

                       ، أو إذا كنـا نتعامـل مــع True       القیمـة   canHasSuffex                          وجودهـا إال إذا كـان للمتغیـر 
   ).                                   ألنها تقبل الصیغ المختلفة لیاء النسب (         ت الخاصة                          المجموعة األخیرة من الكلما

  :                             الكود الذي سنكتبه في الموضع              فلننظر إذن إلى
 عثرنا على الكلمة الخاصة //

                                طــول البادئــة أصــغر مــن موضــع الكلمــة    ..                                     فــي البدایــة سنضــع طــول البادئــة فــي متغیــر
        لهـذا لـو         حـروف،  ٣                                          مع مالحظـة أن أطـول بادئـة مسـموح بهـا تتكـون مـن    ..  ١          الخاصة بـ 

                                        لتجـــاوز اللفـــة الحالیـــة مـــن حلقـــة التكـــرار، Loop                               وجـــدنا بادئـــة أطـــول فسنســـتخدم األمـــر 
  :                                          والقفز مباشرة لتجربة الكلمة الخاصة التالیة

pfxLen = pos - 1 
If pfxLen > 3 Loop End 

  :                          فسنضع هذه البادئة في متغیر                            فإذا لم یتحقق الشرط السابق، 
pfx = Word.Left(pfxLen) 

   هـــي   )                         إن كـــان طولهـــا أكبــر مـــن صـــفر (                                    نتأكـــد أن البادـئــة الـتــي حصــلنا علیهـــا          وعلینــا أن
             ـفـي مصــفوفات prefixes                                                    إحــدى الـبـوادئ المســموح بهــا، والتــي وضــعناها ـفـي المصــفوفة 

                                                     فالمصفوفة الفرعیة األولى تحتـوي علـى البـوادئ التـي طولهـا    ..                      فرعیة على حسب أطوالها
                                  ، والثالثـــة تحتـــوي علـــى البـــوادئ الـتـــي  ٢                                        ، والثانیـــة تحتـــوي علـــى البـــوادئ التـــي طولهـــا  ١

    اـنـة                                 كــل مـا ســنفعله، فهــو أن نبحــث ـفـي الخ                          هــذا سیختصــر عملـیـات البحــث، ف   ..  ٣      طولهـا 



 ٩٩ 

                               ، فـإن لـم نجـد البادئـة، فسنسـتخدم prefixes[pfxLen]                             التـي رقمهـا یسـاوي طـول البادئـة 
    لمــــة                                                                 لتجــــاوز اللفـــة الحالـیـــة مـــن حلـقـــة التكـــرار، والقـفـــز مباشـــرة لتجرـبـــة الكLoop     األمـــر 

  :              الخاصة التالیة
if pfxLen > 0 And find(prefixes[pfxLen], pfx.Text) = 0 Loop End 

  :                             ن سنحسب طول الالحقة، وهو یساوي   واآل
  طول البادئة– طول الكلمة الخاصة - نفحصها يطول الكلمة الت

                                      آخـر، وعلینـا تكـوین الكلمـة الصـحیحة مـن     شـیئا                                  فإن كان طول الالحقة صـفرا، فلـن نفعـل 
  ، newWord                                                            ادئــة مضـــافا إلیهـــا الشـــكل الصـــحیح للكلمــة اـلــذي حفظـنــاه ـفــي المتغـیــر    الب

                            إمــا إذا كــان طــول الالحقــة أكبــر    .. FixSpWords                                  وســنجعلها القیمــة العائــدة مــن الدالــة 
                           ألن أطـــول الحقـــة ضـــمن لواحـــق یـــاء    ( ٥                                مـــن صـــفر لكـــن بشـــرط أن یكـــون أصـــغر مـــن 

  :              لجة هذه الحالة                         ، فسنحتاج لبعض الكود لمعا )      حروف ٤               النسب تتكون من 
sfxLen = wordLength - spWordLength – pfxLen 
if sfxLen = 0  
   w = pfx + newWord 
   return AddLastTashkeel(w, lastTashk) 
Elseif sfxLen < 5 
 التعامل مع الالحقة //   
end 

  :AddLastTashkeel                                    قبل أن نكمل، دعنا نفهم ما هي الدالة 
                                                     فظ علــى التشــكیل اـلــذي یضــعه المســتخدم عـلــى آخــر الكلمــة فـقــد                     كمــا قلنــا ســابقا، ســـنحا

  ، lastTashk                                    وقـد احتفظنـا بهـذا التشـكیل فـي المتغیـر    ..                            یضیف سكونا أو شـدة أو تنوینـا
ـــة                            نرســــل إلیهــــا الكلمــــة الصــــحیحة  و  AddlastTashkeel                          لهــــذا یجــــب أن نســــتدعي الداـل

  :     ا یلي                  هذه الدالة ستفعل م   ..                                    والتشكیل األخیر الذي نرید وضعه علیها
   ..                                                                           إن كـان التشــكیل األخیـر اـلـذي أرسـلناه إلیهــا نصــا فارغـا فســتعید الكلمـة ـبـدون تغیـیـر  -

  .                                                                  نفس الحال لو كانت الكلمة تنتهي بحرف األلف، ألننا ال نضع علیه أي تشكیل و
  .                                                                     إن كانت الكلمة تنتهي بتشكیل فستزیل آخر حرف منها وتضیف التشكیل المطلوب  -
  .                               المرسل إلیها إلى نهایة الكلمة                      غیر هذا، ستضیف التشكیل  -



 ١٠٠ 

  :                     هذا هو كود هذه الدالة
Func AddlastTashkeel(word, lastTashk) 
   if lastTashk = "" or word.Right(1) = "ا" 
      return word 
   elseif IsTashkeel(word.RightStr(1)) 
      return word.RemoveLast(1) + lastTashk 
   else 
      return word + lastTashk 
   end 
EndFunc 

  :                    سنكتب اآلن كود المقطع   ..                            واآلن، فلنعد إلى الكود األصلي
 التعامل مع الالحقة //

  :                    سنضع الالحقة في متغیر
sfx = Word.RightStr(sfxLen) 

         وهـي تصـلح   ٕ                                       ٕإما أنها الحقـة عادیـة، وامـا أنهـا الحقـة نسـب  :                          ثم سنتعامل معها في حالتین
   ):               المجموعة األخیرة (          العاشرة                فقط مع المجموعة

if canHasSuffex = True and sfxLen < 4 
 الحالة األولى //   
end 
if gpIdx = spGroupsCount 
 الحالة الثانیة //   
end 

    مثـل  (                     تقبـل اللواحـق العادیـة    ")    إلـه "    مثـل  (                                         الحظ أن بعض الكلمات في المجموعة العاشرة 
                                       ، وهــذا معنــاه أننــا یجــب أن نجــرب الحــالتین   ")ّ  ّیــة   إله "    مثــل  (                  وتقبــل لواحــق النســب    ")      إلهكــم "

   لـن  ف  If                               ألن رینج كمـا تعلـم لـو نفـذت شـرط ElseIf                                تباعا بشرطین منفصلین ولن نستخدم 
ــة الثانـیــة بـــال داع، ـفــإ         وال تقـلــق مـــ   .. ElseIf         تنـفــذ شـــرط  ــة      ن نجحـــ                               ن فحـــص الحاـل          ت الحاـل
                  الحـال، لهـذا مــثال                                  إلعـادة النتیجـة ومغــادرة الدالـة فـيReturn            نسـتخدم األمـر          األولـى، فس

         ولـن نفحـص   )            یـاء الملكیـة (                             فسنعثر علیها من الحالة األولـى   "     إلهي "                   لو كنا نفحص الكلمة 
ـــة الثانیــــة  ـــو كتــــب     )..          یــــاء النســــب (               الحاـل                                             وهــــذا لــــن یســــبب أي التبــــاس فــــي البرنــــامج، فـل

                                                   بشــــــدة علــــــى یــــــاء النســــــب، فســــــنحتفظ بالشــــــدة وستضــــــیفها الدالــــــة   " ّ    ّ إلهــــــي "         المســــــتخدم 
AddlastTashkeel  نحصــل عـلـى النتیجــة المتوقعــة، رغــم أننــا عالجنــا الكلمــة علــى   وس                                                      



 ١٠١ 

  .                                حصل المستخدم على النتیجة الصحیحة ی    أن       فالمهم    .. ☺                 أنها یاء الملكیة 
  :                                واآلن فلننظر إلى كود الحالة األولى

   فــي   )           بــدون تشــكیل (                                                        یجــب أوال أن نتأكــد أن الالحقــة هــي إحــدى اللواحــق التــي وضــعناها 
                                              ن هنا أیضا نقسـم اللواحـق إلـى مصـفوفات فرعیـة علـى    ونح   .. AbsSuffixes         المصفوفة 

                                                                             حسب أطوالها، لهذا سنبحث في المصـفوفة الفرعیـة الموجـودة فـي الخانـة التـي رقمهـا هـو 
        ســــنأخذها  (                                                            طـــول الالحـقـــة، ـفـــإن وجــــدناها فســــنجمع البادـئـــة مــــع التصــــحیح مــــع الالحـقـــة 

  :                  لتكوین ناتج الدالة  ) Suffixes                               بالتشكیل هذه المرة من المصفوفة 
j = find(AbsSuffixes[sfxLen], sfx) 
If j > 0  
   w = pfx + newWord + Suffixes[sfxLen][j] 
   return AddlastTashkeel(w, lastTashk)  
End 
                                                                                 وأخـیـرا هــذا هــو كــود الحاـلـة الثانـیـة، وهــو مشــابه لكــود الحاـلـة األوـلـى، لكنـنـا ســنتعامل هنــا 

  :RelativeSuffixes    و AbsRelativeSuffixes              مع المصفوفتین 
j = find(AbsRelativeSuffixes[sfxLen], sfx) 
If j > 0  
    w = pfx + newWord + RelativeSuffixes[sfxLen][j] 
    return AddlastTashkeel(w, lastTashk)  
End 

  :                                       آخر مهمة أمامنا اآلن هي كتابة كود المقطع
ف ولھا وضع خاصلم نعثر على الكلمة الخاصة لكنھا تبدأ بحرف األل //    

ــالم وـلــیكن اســـمها  ــة لفحـــص حـــالتي المـــد واـل   ، MaddOrLam                                                         ـفــي البدایـــة، ســـنكتب داـل
  :      هذه هي   ..                 ، والكلمة الخاصة )           غیر المشكلة (                           وسنرسل إلیها الكلمة األصلیة 

Func MaddOrLam(word, spWord) 
   madd = spWord.SetCharAt(1, "آ") 
   pos = word.IndexOf(madd, 1) 
   if pos return [pos, 1] end 
 

   if spWord = "هللا" 
      pos = word.IndexOf( "لھ" , 1) 
      if pos return [pos - 1, 2] end 
   end 
 



 ١٠٢ 

   pos = word.IndexOf(spWord.RemoveFirst(1), 1)   // الم 
   return [pos - 1, 1] 
EndFunc 

     لهــذا    ..                   كـثـرة وتنــوع الـبـوادئ ل     حــاالت                                             الحــظ أن الترتـیـب هنــا مهــم، بســبب احتمــال ـتـداخل ال
  :                        یجب أن نفعل هذا بالترتیب

   یـــر  ی غ    لتaString.SetCharAt               سنســـتخدم الداـلــة          لفعـــل هـــذا    ..                  فحـــص حاـلــة أـلــف المـــد  -
                            تأكـدنا مــن قبـل أن أول حــرف مــن           ـتـذكر أنـنـا    " ( آ "                             أول حـرف ـفـي الكلمـة الخاصــة إلـى 

                   ة الـتـي نفحصــها، فــإن                                         ، ـثـم نبحــث عــن هــذه الصــیغة الجدـیـدة ـفـي الكلمــ  ") ا "          الكلمــة هــو 
  .                                             وجدناها فسنعید النتیجة ونخرج من الدالة مباشرة

           فـي الكلمـة،   "   لـه "                  لفعـل هـذا سـنبحث عـن    ..                                  فحص حالة دخول الالم على لفـظ الجاللـة  -
  .                                                 فإن وجدناها فسنعید النتیجة ونخرج من الدالة مباشرة

ــالم،   - ــة اـل ــة                      وأخـیــرا فحـــص حاـل     حـــذف  ل  aString.RemoveFirst                    حیـــث سنســـتخدم الداـل
                                                  ، والبحــث عــن هـــذه الصــیغة الجدیــدة، ونعـیــد النتیجــة أـیــا   ") ا  ("                  أول حــرف مــن الكلمـــة 

  .              كان ناتج البحث
  :                                             وسنجعل هذه الدالة تعید مصفوفة تتكون من خانتین

                                                                       الخانـة األوـلـى تحـتـوي عـلـى الموضــع اـلـذي عثرنـا فـیـه عـلـى الكلمــة الخاصــة، وســیكون   -
                 فــي حــالتي الــالم،  ١         نطرح منــه                          فــي حاـلـة ألــف المــد، لكــن ســpos               هــو نتیجــة البحــث 

                                                                          ألننا نبحث عن الكلمة الخاصة بدون الالم، ونحتـاج فـي الكـود التـالي إلـى أخـذها فـي 
      إذا  ٢                       فمـــثال، سنحصـــل عـلــى الموضـــع    ..                                     االعتـبــار، ألن هـــذا ســـیخبرنا بطـــول البادـئــة

    ").  وهللا  ("               على لفظ الجاللة   "   ول "             دخلت البادئة 
                        مــن الكلمــة الخاصــة بســبب               التــي حــذفناها                      ة سنضــع فیهــا عــدد الحــروف              والخانــة الثانیــ  -

  ْ  ْيَ             َ ، لكــن فــي حــالت "  ال "          الحــرفین                         فــي حالــة لفــظ الجاللــة حــذفنا   ..    اصــة              هــذه الحالــة الخ
  .   فقط  "  ا "                           ألف المد والالم حذفنا الحرف 

  :                                                              اآلن یمكننا أن نستخدم هذه الدالة في كتابة كود هذه الحاالت الخاصة
  ، result                         ي تعیــدها فــي مصــفوفة اســمها                                           فــي البدایــة سنســتدعي الدالــة ونضــع النتیجــة التــ

  :pos                                            ونضع أول خانة في هذه المصفوفة في متغیر اسمه 



 ١٠٣ 

result = LamOrMadd(word, SpWord) 
pos = Result[1] 

                             أطـول بادئـة نتعامـل معهـا تتكـون    ( ٣                 أو كان أكبر مـن  ١          أصغر من pos             واآلن إذا كان 
                   یــــة مــــن حلقــــة التكـــــرار                     لتجــــاوز اللفــــة الحالLoop                ، فسنســــتخدم األمــــر  )      حــــروف ٣   مــــن 

  :                                          واالنتقال لفحص الكلمة الخاصة التالیة مباشرة
if pos < 1 or pos > 3 Loop End 

               ، هـو ألـف مـد أو  )pos                   الموجـود عنـد الموضـع  (                           أیضـا أن آخـر حـرف فـي البادئـة        نتأكد س
  :ٕ                              ٕالم، واال فسنتجاوز اللفة الحالیة

first = word[pos] 
if (first != "ل" and first != "آ") Loop end 

  :pfx                                              فإن وصلنا إلى هنا فسنضع البادئة في متغیر اسمه 
pfx = Word.Left(pos) 

                   ، لكـن الحـظ أن علینـا                                ئـة موجـودة فعـال فـي مصـفوفة البـوادئ                            وعلینا أن نتأكد أن هـذه الباد
                        لفعـل هـذا سنسـتخدم الدالـة    ..                                    في البادئة إلى همـزة عادیـة قبـل البحـث  "  آ "                تغییر همزة المد 

aString.RemoveLastStr ٕواذا لـم    ..  " أ "                                         لحذف حرف من نهائیة البادئـة ونضـیف إلیهـا        ٕ
  :                                   نجد البادئة، فسنتجاوز اللفة الحالیة

if first = "آ"  
   w2 = pfx.RemoveLastStr(1) + "أ" 
   i = find(prefixes[pos], w2) 
else 
   i = find(prefixes[pos], pfx.Text) 
end 
 

if i =  0 Loop End 
  .                                                 هنا، فهذه فعال هي الحالة الخاصة التي نتعامل معها          فإذا وصلنا

                                                                          الحظ أن الكلمات الخاصـة التـي تبـدأ بـاأللف ال تلحـق بهـا لواحـق عادیـة، لكـن یمكـن أن 
           لهــذا سنحســب     )..       األخیــرة (                                                     تلحــق بهــا یــاء النســب إن كنــا نتعامــل مــع المجموعــة العاشــرة 

                       فناها مـن الكلمـة الخاصـة                                                  طول الالحقة، مـع األخـذ فـي االعتبـار طـرح الحـروف التـي حـذ
  :                    من طول الكلمة الخاصة  ) Result                                       الموجودة في الخانة الثانیة من المصفوفة  (

sfxLen = wordLength - (spwordLength - Result[2]) - pos 



 ١٠٤ 

                    تعیــد نتیجــة تتكــون مــن   FixSpWords                                       فــإن كــان طــول الالحقــة صــفرا، فســنجعل الدالــة 
                    لكــن بعـــد حـــذف أول حـــرف   newWord   صـــة                                      البادئــة مضـــافا إلیهـــا تصــحیح الكلمـــة الخا

          العروضــیة                                                لــن نحــذف أي شــيء آخــر مــن تصــحیح لفــظ الجاللــة، فكتابتــه  و     ")..  ا  ("     منهــا 
   ".    للاله "                                                  وعند إضافة الالم نحذف األلف فقط مثل الكلمات العادیة   "     الاله "        الصحیحة 

if sfxLen = 0 
   w = pfx + newWord.RemoveFirst(1) 
   return AddlastTashkeel(w, lastTashk)  
elseif gpIdx = spGroupsCount and sfxLen < 5 
   sfx = Word.RightStr(sfxLen) 
   j = find(AbsRelativeSuffixes[sfxLen], sfx) 
   w = pfx + newWord.RemoveFirst(1) + RelativeSuffixes[sfxLen][j] 
   if j > 0 return AddlastTashkeel(w, lastTashk) end 
end 

                                                       فنحتاجــه إن كاـنـت هنــاك الحقــة، ویجــب أن نتأكــد أننــا نتعامــل ElseIf               بالنســبة للمقطــع  و
        ألن أطـــول    ( ٥                         ، وأن طــول الالحقــة أصــغر مــن  )           لواحــق النســـب (                    مــع المجموعــة العاشــرة 

                                كـود هـذا المقطـع واضـح وال جدیـد فیـه     )..       حـروف ٤                             الحقة من لواحق النسـب تتكـون مـن 
                                            نا حالـة یـاء النسـب مـع الكلمـات العادیـة، لكنـنـا                                    بالنسـبة لمـا شـرحناه مـن قبـل عنـدما فحصـ

    "). ا  ("                                               هنا فقط نحذف الحرف األول من تصحیح الكلمة الخاصة 
                                                                          وهكــذا نكــون قــد أتممنــا معالجــة الحــاالت الخاصــة بحمــد اهللا، ویمكنــك رؤیــة الكــود كــامال 

  tests          ـفـي المجـلـد   SpWords.tests.ring        المـلـف   أن      ، كمــا SpWords.ring         ـفـي المـلـف 
ــ ــة لصـــیغ مختلفـــة مـــن الحـــاالت الخاصـــة والبـــوادئ    ١٥٨  ى         یحـتــوي عـل                                                             اختبـــارا لهـــذه الداـل

  .        واللواحق



 ١٠٥ 

-٥- 
یة ضا ابة العرو  لك

 
 
 

                                                                        فـي الفصــل السـابق، صــححنا كتابـة الكلمــات الخاصــة إمالئیـا، وســنكمل فـي هــذا الفصــل 
  .                                  دعنا إذن نكتب الدالة التي تفعل هذا  .  .                                      تحویل الكتابة اإلمالئیة إلى كتابة عروضیة

 
 
  :DoAroodWrite     دالة   ال

          وهــي نــص مــن  (                                                                 تســتقبل هــذه الدالــة معــاملین، أولهمــا یحمــل الكلمــة التــي نریــد معالجتهــا 
  .                                       ، والثاني یمثل رقم هذه الكلمة في الجملة )aString      النوع 

Func DoAroodWrite(word, wordNum) 
   ).aString                وهي نص من النوع  (                                          وستعید هذه الدالة الكتابة العروضیة للكلمة 

                                                                          ما سنفعله في هذه الدالة هـو تطبیـق مجموعـة مـن القواعـد لتحویـل الكتابـة اإلمالئیـة     وكل 
  :   وهي   ..                 إلى كتابة عروضیة

 
  :                        وضع فتحة على واو العطف- ١

                    ، فسنضـــع علیهـــا فتحـــة )         واو العطـــف (                                       إذا كانــت الكلمـــة تتكـــون مـــن حـــرف الــواو فـقــط 
   ):             واو مد أو لین     لیست  (           واو متحركة      ألنها 

If word = "و "  
   word.Append(ex.Fat7ah) 
   return word 
end 
 



 ١٠٦ 

  :                                إشباع الهاء المضمومة والمكسورة- ٣- ٢
                         یجــب أن نقــرر إذا كــان ســیتم   )  "    قلبــه "    مثــل  (                                   عنــد اتصــال ضــمیر الهــاء بنهایــة الكلمــة 

                ل الضــمة إـلـى واو  ـیـ                                          إشــباع الحــرف فـي النطــق یعـنـي مــد حركتـه، بتحو . .           إشـباعه أم ال
ُقلبــه  ( ُ     ُ ِقلبــه  (  ء                 ، والكســرة إلــى یــا )     قلبهــو  > -ُ ِ     ِ                          والقاعــدة الســائدة أن ضــمیر     )..      قلبهــي  > -ِ

             ولكـن المشـكلة    ..                                                                الهاء یشبع إذا لم یسـبقه حـرف سـاكن ولـم تبـدأ الكلمـة التالیـة لـه بـأل
                                                            نا هــي أننــا ال نســتطیع أن نعــرف إن كانــت الهــاء ضــمیرا أم أصــلیة فــي            التــي ســتواجه

            غــم وجــود حـــرف                                          ، كمــا أن هنــاك حــاالت ـیــتم فیهــا إشــباع الهــاء ر )       مثــل وجــه (       الكلمــة 
             لهـذا وجـدت أن     )..                ویخلـد فیـه مهانـا   : (             في قوله تعالى  "    فیه "                         ساكن قبلها، كما في قراءة 

                          إشـباع الهـاء بوضـع ضـمة أو     قـرار        لمسـتخدم  ا                               ضل حل لهذه المشكلة، هي أن نترك   أف
  و   "   هــو "                    فــي نهایــة الكلمــة إلــى   " ُ  ُه "                            إذن فكــل المطـلـوب، هــو أن نحــول    ..           كســرة علیهــا

   ":  هي "    إلى                 في نهایة الكلمة   " ِ  ِه "
CanHaveTanween = True 
If word[word.Length -1] = ex.Haa and 
        ( Haa_Dmh_EdgEx.Replace(word, Haa_WawRep) or  
          Haa_Ksrh_EdgEx.Replace(word, Haa_YaaRep) ) 
 

    CanHaveTanween = False 
End 

  :          الحظ ما یلي
                             نـا إن كـان مـن الممكـن أن تنتهـي               هـو مؤشـر یخبرCanHaveTanween        المتغیر  §

  ، True                       فــي البدایــة ســنجعل قیمتــه     )..                    ســأخبرك بفائدتــه الحقــا (                   الكلمــة بتنــوین أم ال 
       انتهـاء    .. False                                                            لكن إذا واجهنا حالة تمنع وجود تنـوین فـي النهایـة فسـنجعل قیمتـه 

                                                                    الكلمــة بهـــاء مضــمومة أو مكســـورة هــو بالتأكـیــد أحــد هـــذه الحــاالت، ـفــال یوجـــد أي 
  . ا        تنوین هن

     هــو word[word.Length -1]                                        تأكــدنا أوال أن الحــرف قبــل األخیــر فــي الكلمــة  §
  .                                                     حرف الهاء، حتى ال نضیع الوقت في فحص حالتین غیر ممكنتین

        األول               إذا كـــان الشـــرط      الـثــاني               ال یفحـــص الشــرط and                        تــذكر أن المعامـــل المنطـقــي  §



 ١٠٧ 

  .       صحیحا    األول                إذا كان الشرط       الثاني               ال یفحص الشرط or                   خاطئا، وأن المعامل 
       هنـــا تـــم    ..                                                   مـــرة أخـــرى أن وضـــع األـقــواس حـــول جمـــل الشـــرط یغـیــر معناهـــا     أذكـــرك §

                                    بـــین قوســـین، وهـــذا معنـــاه أن نتیجتهمـــا Or                               وضـــع الشـــرطین المربـــوطین بالمعامـــل 
  .And                 الثاني للمعامل      الشرط            النهائیة هي 

  :       ما معنى  :                            لكنه ال یجیب عن أهم سؤال هنا   ..                  كل هذا جمیل وبسیط
Haa_Dmh_EdgEx.Replace(word, Haa_WawRep) 

  ، Expression  "      تعبـیـر "                لكلمـة اإلنجلیزیـة  ل            هــي اختصـار Ex                     مبـدئیا، سـنتفق علـى أن 
        سأســـتخدم    .. Replacement  "        اســتبدال "                             هــي اختصــار الكلمـــة اإلنجلیزیــة Rep    وأن 

  .                                      هاتین الالحقتین في كل التعبیرات القادمة
                       ى الهـاء التـي تلیهـا ضـمة     علـReplace                                     لجملة السابقة تقول إننا سنطبق الدالـة   فا    إذن 

      ، ـفــإن  )Haa_Dmh_Edg     االســـم  ب      عـنــه  ت   عـبــر       وهـــو مــا  (  edge                  تلیهــا حاـفــة الكلمـــة 
  .Haa_waw                               فسنضع بدال منها هاء تلیها واو word                  وجدناها في الكلمة 

                                                هنــا تفصــل كــل حــرفین فــي التســمیة اإلنجلیزیــة للمتغیــر،   _                      إذن فالشــرطة المنخفضــة 
            أن الكلمـة                ة كـان هـذا معنـاه           فـي البدایـ      إن جـاء                     عبر عن حافة الكلمة، ف ی  Edg      مقطع   وال

ٕ      ٕ، وان  "  ال "                               للتعبـیـر عــن أن الكلمــة تـبـدأ ـبــ Edg_AL      مـثـل       الصــیغة                 یجـب أن تـبـدأ بهــذه 
      یمكنـك   .  .                   كمـا فـي مثالنـا هـذا      الصـیغة                                          جاءت في النهایة فیجب أن تنتهـي الكلمـة بهـذه 

  :                         اآلن تطبیق نفس القواعد على
Haa_Ksrh_EdgEx.Replace(word, Haa_YaaRep) 

  .                                                       ل الهاء التي تلیها كسرة في نهایة الكلمة، بهاء تلیها یاء           والتي تستبد
  .Rep    و EX                                                    لكننا ما زلنا لم نفهم ما هي تلك الصیغ التي تنتهي بـ    ..     جمیل

    هـــو    هـــذا  و   ،                     هـــي نصـــوص عادیـــة تمامـــاRep                                  فـــي الواقـــع المتغیـــرات التـــي تنتهـــي بــــ 
  :     بساطة        منتهى ال   ب       تعریفها

Haa_WawRep = "ھو  " 
Haa_YaaRep = "ھي  " 
                                                                  لكنــــي فضــــلت اســــتخدام متغیــــرات بأســــماء إنجلیزیــــة ألن إرســــال النصــــوص العربیــــة 

                         لغـة ریـنج، ویجعـل مـن الصـعب    في     كود   ال                        لدوال یسبب فوضى في محرر          كمعامالت ل



 ١٠٨ 

          ربمـا یعـاد  (                            كمـا أن وضـع القـیم فـي متغیـرات    ..                                  علیـك قـراءة الجملـة بالترتیـب الصـحیح
                       إن اســتلزم األمــر، بــإجراء     ها              هل علینــا تعــدیل     ن الســ      یجعــل مــ  )                      اســتخدامها أكثــر مــن مــرة

  .                                  تغییر في موضع واحد فقط في البرنامج
    مثـل   Ex                                                                 لكن األمر لیس بنفس البساطة عنـدما نتحـدث عـن المتغیـرات التـي تنتهـي بــ 

Haa_Dmh_EdgExالمتغـیـرات كائـنـات  ه     ، فهــذ                   Objects  مــن فـئـة اســمها           ـتـم تعریفهــا               
Expression)    هــــذا هــــو إذن مصــــدر االختصــــار                        Ex( ،  لمعالجــــة       كتبتهــــا          وهــــي فئــــة          

    وـلــن   .  .                          ، وســـتجدها ـفــي مجـلــد البرـنــامجRegular Expressions                  التعبیــرات النمطـیــة 
                                                                        أشــرح كــود هــذه الفئــة فــي هــذا الكتــاب فهــو بســیط، ویمكنــك أن تفهمــه بنفســك بعــد أن 

  .                            ترى كیف نستخدم هذه الفئة هنا
 

  :Regular Expressions                  التعبیرات النمطیة 
                                                   هــو صــیغة نصــیة تســتخدم للبحـث ـفـي النصــوص، وهــي أشــبه بلغــة                التعبیـر النمطــي 

ـنص        وتحتــوي    ..                                                       برمجــة صــغیرة تتــیح ـلـك وضــع مجموعــة مــن الشــروط للبحــث ـفـي اـل
ــى فئـــات جـــاهزة للتعامـــل مـــع التعبیـــرات   )              بمـــا فیهـــا ریـــنج (                  معظـــم لغـــات البرمجـــة                                      عـل

     لكنـي                                                                 وهناك صیغة قیاسیة لهذه التعبیرات تلتـزم بهـا معظـم لغـات البرمجـة،  ،       النمطیة
                                                                 فضـــلت هنـــا أن أســـتخدم صـــیغة خاصـــة بـــي وأبنـــي فئـــة مختصـــرة لمعالجـــة الكتابـــة 

                                 كمــا أنهــا فرصــة لنزیــد مــن مهارتنــا  ،                                       اإلمالئیــة، فهــذا أتــاح ـلـي إضــافة میــزات جدیــدة
  .        البرمجیة

 

                       لتعرـیــف صـــیغ البحـــث مثـــل Expression      الفـئــة            كـیــف نســـتخدم     شـــرح      قـلــیال        وســـأؤجل 
Haa_Dmh_EdgExفقـــط قواعـــد تحویـــل الكتابـــة اإلمالئیـــة       هنـــا       وسأشـــرح   ..         وغیرهـــا                                

                                                                       إلـى كتاـبـة عروضــیة، فهــذا ســیجعلنا نركــز أكـثـر ـفـي المنطــق البرمجــي دون أن نشــغل 
  .                                                ، ثم سأعود لشرح التعبیرات النمطیة في نهایة الفصل                    أنفسنا بتفاصیل الكود

 
 



 ١٠٩ 

   ": ة "                        معالجة التاء المربوطة - ٥- ٤
  :                         ال فسنحولها إلى تاء مفتوحةٕ           ٕ ها سكون، وا ت                                   سنحول التاء المربوطة إلى هاء إذا تل

if Taa5_SokonEx.Replace(word, Haa_SokonRep)  
   CanHaveTanween = False  
else  
   Taa5Ex.Replace(word, ex.Taa) 
end 

    ولـم    ..             یشـبه الهـاء ٥                   باعتبـار أن الـرقم Taa5                                   الحظ أنني أعبر عـن التـاء المربوطـة بــ 
                                  طــــة فــــي نهایــــة الكلمــــة، ألن هــــذا مكانهــــا                                      أهــــتم هنــــا بالتأكــــد مــــن وجــــود التــــاء المربو

        لــن یكتــب  (                                                              الطبیعــي، وكتابتهــا فــي منتصــف الكلمــة لــیس أمــرا متوقعــا مــن المســتخدم 
   ).☺                             ، لكن حتى إن فعل فسنصححها له  "    مكتب "       بدال من   "     مكةب "    مثال 

                أن الكلمـة غیـر                                                             ومن الواضح طبعا أن انتهاء الكلمة بتـاء مربوطـة علیهـا سـكون یعنـي
  .               في تلك الحالةCanHaveTanween     في False  ا                 منونة، لهذا وضعن

 

  :                معالجة حاالت األلف
ــي ســـنبدأ فـــي معالجـــة القواعـــد اإلمالئیـــة التـــي تتضـــمن حـــرف األـلــف          ، وألنهـــا  " ا "                                                             فیمـــا یـل

                                                                   حــاالت كثیــرة وفحصــها یحتــاج بعــض الوقــت، فســیكون مــن األذكــى أن نتجاهــل فحصــها 
  :                                      إال إذا كانت الكلمة تحتوي على هذا الحرف

if word.IndexOf(ex.Aleph, 1) 
              حاالت حرف األلف //  
end 

  .                                                  الكود التالي سیوضع بدال من التعلیق في المقطع السابق          فانتبه أن 
 

  :                     حذف ألف واو الجماعة- ٦
  :                                           قاعدة بسیطة، مع مالحظة أن واو الجماعة ال تنون

if WawGama3ahEx.Replace(word, WawGama3ahRep) 
   CanHaveTanween = False 
end 

 



 ١١٠ 

  :                                                     إضافة فتحة بعد الواو التي تلیها ألف في نهایة الكلمة- ٧
                                                                            بمـا أنـنـا حـذفنا أـلـف واو الجماعـة ـفـي الخطـوة الســابقة، فـاأللف المتبقـیـة هنـا هــي أـلـف 

َنمـوا "            المثنى، مثـل  َ َ    َ َ                        ، وفـي هـذه الحالـة الـواو  "        نمـا ینمـو "                         وهـي صـیغة المثنـى مـن الفعـل   " َ
  :                            لیست ساكنة، وسنضع علیها فتحة

if W_AEx.Replace(word, W_Fat7a_ARep) 
   CanHaveTanween = False 
end 

  .                                                                        وسأوضح عند كتابة التعبیر النمطي لواو الجماعة وواو المثنى كیف نفرق بینهما
 

  :                          حذف األلف التي علیها سكون- ٨
                         أـلـف واو الجماعــة ولكنهــا    مثــل                    ـلـف فــي نهایــة الكلمــة،   األ                      ـفـي حــاالت نــادرة، ال تنطــق 
     أو   هـــا   ألف                    التـــي یمكـــن أن تنطـــق  "   أنـــا "                 اهـــا بالفعـــل، ومثـــل                       كانـــت ســـهلة الرصـــد وعالجن

                                                                   علــى حســب إرادة الشــاعر ومناســبة الــوزن، لهــذا سنســمح للمســتخدم بتمییزهــا     تحــذف
                               فسنضــع فتحـة ـبـدال مــن األـلـف والســكون   " ْ   ْ أـنـا "             فـلـو كتـب مــثال     ..                بوضـع ســكون علیهــا

  :                 فلن یحدث أي تغییر  "    أنا "         لو كتب      ، لكن "َ  َ أن "      لتصیر 
A_SokonEx.Replace(word, ex.Fat7ah) 

 

  :                             معالجة حرف شمسي مشدد بعد أل- ٩
َأش شـمس "     تنطـق   "      الشــمس "                 أنـت تعـرف أن كلمـة  ْ      َ                              ، وینطبـق هــذا علـى بـاقي الحــروف  "ْ

                   التعرـیـف، ســواء كاـنـت   "   ال "                                          ـفـي حالتـنـا هــذه، ســنعالج الصــیغة الـتـي تـبـدأ ـبــ    ..        الشمســیة
            ف شمســـي علیـــه                                                         عـلــى اـلــالم ســـكون أم ال، لكـــن المعـیــار الهـــام هـنــا هـــو أن یلیهـــا حـــر

   ..  "      التهمـة "    جمـع   " ّ     ّالـتهم "             من االلتهـام و   " َ     َالتهم "                               هذا المعیار سیفرق بین الكلمتین    ..    شدة
                                                                     تـذكر أننـا نتـیح تسـهیالت للمسـتخدم لكــي ال یضـع عالمـات التشـكیل، لكـن كمـا ـتـرى، 
                                                                  هـنـــاك بعــــض مواضــــع التـبـــاس ـفـــي اللغــــة، لهــــذا علـیـــه أن یمنحـنـــا الحــــد األدـنـــى مــــن 

  .          ذا االلتباس                    عالمات التشكیل لمنع ه
                       نطـق فقـط فـي بدایـة الكـالم  ت   ا                 ألف وصل، أي أنهـ ي   ه " ل ا "           أن األلف في      أیضا     الحظ 

                     إن كانـت هـذه أول كلمـة   "  أ   " ة               إلى ألـف مهمـوز ا             لهذا سنحوله ،                حذف في وسط الكالم ت و



 ١١١ 

                                 لكلمـة فـي أي موضـع آخـر، حیـث سـنحذف           لـو كانـت ا ي       كما ه ا                  في الجملة، وسنتركه
  .                             لفعل أشیاء أخرى كما سنرى الحقا      مهم        تركها       بعد لكن       فیما     األلف

_A = Select(wordNum = 1, AHmz_FkkShdhRep, A_FkkShdhRep) 
if Edg_Al_shmsy_ShdhEx.Replace(word, _A) 
   CanHaveTanween = False 
ElseIf ….. 
  // …. 
End 

                          كمــــا ذكرـنـــا ســــابقا، ـفـــك الحــــرف  و    "..         ـفـــك الشــــدة "       یعـنـــي FkkShdh            الحــــظ أن االســــم 
  .                                             ن بتحویله إلى حرفین متشابهین أولهما علیه سكون           المشددة یكو

                                                 التالیـــة ال یمكـــن أن تحـــدث معـــا، لهـــذا سنســـتخدم عـــدة جمـــل   "   ال "            الحـــظ أن حـــاالت 
ElseIfمعرفـة بـأل  ال         الكلمـة     أن    تـذكر   ..                                          لفحص كل حالة إن فشلت الحالة السابقة لها           

           ا عنـد نجـاح      ، لهـذ )                            التنـوین یكـون فقـط لالسـم النكـرة (                    وضع تنوین على آخرهـا        ال یمكن 
  .CanHaveTanween             في المتغیر False             كل حالة سنضع 

 

  :Select             دالة االختیار 
                                                                       كتبــت هــذه الدالــة الختصــار مقطــع الكــود الــذي نختــار فیــه إحــدى قیمتــین لوضــعها فــي 

            سـطور، لكــن  ٦                    هــذا المقطـع یتكـون مــن    ..                                 متغیـر علـى حســب نتیجـة فحـص شــرط معـین
  !      حد فقط                                    باستخدام هذه الدالة سنكتبه في سطر وا

     تعیــد                     لــو كــان الشــرط صــحیحا ف                                                 وهــي دالــة بســیطة للغایــة یســتقبل معاملهــا األول الشــرط، 
                            تعیـد القیمـة المرسـلة للمعامـل    ف                  لـو كـان الشـرط خاطئـا    أمـا                                القیمة المرسلة للمعامـل الثـاني، 

  :                    الثالث، هذا هو كودها
Func Select(cond, ifTrue, ifFalse) 
   If cond  
      return ifTrue 
   else 
      return ifFalse 
   end 
EndFunc 



 ١١٢ 

   ":  ال "                               معالجة حرف شمسي غیر مشدد بعد -  ١٠
     لهــذا  (               یلیهـا حــرف شمســي   "   ال "                     ، حـیـث تبـدأ الكلمــة ـبــ          الســابقة                      هـذه الحاـلـة تشــبه الحالـة

             ، لكـن االخـتالف  )       سـابقاA_                                               سنستخدم نفـس الـنص البـدیل الـذي وضـعناه فـي المتغیـر 
                                           لحــرف الشمســي كنــوع مــن التســهیل، وكمــا قلنــا هــذا                          هنــا هــو عــدم وجــود شــدة علــى ا

ــتمس " (                                ســـیجعل هنـــاك التباســـا مـــع كلمـــات مثـــل  ــتهم "  ،  "     التـــبس "  ،  "     اـل              ، لهـــذا ســـیكون  ) "     اـل
ــو كتـــب                                                                       ضـــماننا هنـــا هـــو اســـتبعاد التـــاء مـــن الحـــروف الشمســـیة، أي أن المســـتخدم ـل

ـالم هنــا أصــلیة ولیســت   "       التهمــة "                               التــي یلیهــا حــرف شمســي، وســیكون  "  ال "                             فســنعتبر اـل
ــى إضـــافة الشـــدة  ــة الســـابعة (                      مجـبــرا عـل                 غـیــر هـــذا، یســـتطیع     )..                             وهـــذه هـــي فاـئــدة الحاـل

   ".ْ     ْأددیك "               مثال، لیحصل على    "     الدیك "                 المستخدم أن یكتب 
ElseIf Edg_AL_ShmsyNotTaaEx.Replace(word, _A) 
    CanHaveTanween = False 

 

  :               لیست في البدایة  "   ال "                      معالجة حرف شمسي بعد - ١ ١
         نحــن نضــمن    ..                                                بهة للحاـلـة الســابقة، لكــن ال لیســت فــي بدایــة الكلمــة              هــذه الحاـلـة مشــا

   ..                                            التي في بدایة الكلمة وغیرناهـا إلـى صـیغة أخـرى  "   ال "                           هذا اآلن ألننا عالجنا بالفعل 
                                                                          لعلـــك تســـأل لمـــاذا احتجنـــا للقاعـــدة الســـابقة، مـــا دامـــت القاعـــدة الحالیـــة هـــي الحالـــة 

                              جابـة، فالـفـارق هـو نـص االســتبدال،                                  لـو نظـرت للحاـلـة السـابقة، فسـتعرف اإل   ..        العامـة؟
ٕ         ٕ وامــا أن  ة                                                              فهنــاك كــان ألــف الوصــل فــي أول الكلمــة، فإمــا أن یتحــول إـلـى ألــف مهمــوز

         تمامـا،       األلـف   حذف  سـن       ، لهـذا      الوصـل    ألـف               توجد حـروف قبـل                       نتركه كما هو، لكن هنا 
   ".ْ     ْوششمس "      ستصیر   " ّ      ّوالشمس "     فمثال 

ElseIf Al_shmsy_ShdhEx.Replace(word, FkkShdhRep) 
 CanHaveTanween = False 

 

  :          علیها سكون  "   ال "                      معالجة حرف شمسي بعد - ٢ ١
  ،                                                      لیســت فــي بدایــة الكلمــة ألن الحــاالت الســابقة عالجتهــا بالفعــل  "   ال "              فــي هــذه الحالــة 

                                                لیســت فــي البدایــة، ویتبعهــا حــرف شمســي لكــن لیســت علیــه   "   ال "              ســتتبقى حالــة    لكــن
                            لممیــزة هنــا هــي وجــود ســكون علــى         العالمــة ا و    )..                         ألن الحــاالت الســابقة عالجتــه (    شــدة 



 ١١٣ 

                  الشــدة ســنعتبر األلــف    و أ       الســكون     وضــع      بــدون  ف   ،ِّ             ِّمــن طــائر الــدیك  " ْ      ْوالــدیك "    مثــل   "   ال "
ـالم حــر ْأي والــدیك بمعنــى أبویــك   "       والــدیك "      ن مثــل  ی      ن أصــلی ی ف        واـل َ ِ                      ْ َ                كمــا قلنــا، هنــاك    .. ☺ِ

    فـلـن   "       والـدیك "            لهــذا لـو كـتـب    ..                                                 التباسـات كثـیـرة، وعلـى المســتخدم أن یسـاعدنا ـفـي حلهـا
     ونفـس     ".. ْ     ْوددیـك "              فسـنحولهما إلـى   " ّ      ّوالـدیك "   أو   " ْ      ْوالـدیك "                           نغیر فیهـا شـیئا، لكـن إن كتـب 

ّواـلـدیك "                             الشــيء ـلـو كتبهمــا المســتخدم معــا  ْ      ّ                                   ، ألن كــال القاعــدتین ینتظــر عالمــة ویضــع  "ْ
                     ، لـذا فالقاعـدة األولـى  )                                    كما سنرى عند كتابـة التعبیـرات النمطیـة   (                 احتمال وجود األخرى

  .            والشدة معا           وجود السكون     حالة      تغطي 
elseIf AL_Sokon_ShmsyEx.Replace(word, FkkShmsyRep) 
    CanHaveTanween = False 

 

  :               في بدایة الكلمة  "   ال "                 إضافة سكون بعد - ٣ ١
ــالم  ــم تتـبــق أمامنـــا إال اـل ــالم الشمســـیة، وـل                                                                       بوصـــولنا هنـــا نكـــون عالجنـــا كـــل حـــاالت اـل

ـــة قــــد تكــــون هنــــاك     "..      القمــــر "            القمرـیـــة مثــــل  ـــالم أو ال                            فــــي هــــذه الحاـل ـــى اـل                    ســــكون عـل
                              وكمــا فعلنــا ســابقة، ـلـو كانــت هــذه     )..                                        سنضــیفها فــي الكتابــة العروضــیة فــي الحــالتین (

ٕ                   ٕ، واال فســنتركها كمــا  "ْ     ْألقمــر "                                              أول كلمــة فــي الجملــة فســنحول األلــف إلــى ألــف مهمــوزة 
                                           وبســبب هــذا الشــرط اإلضــافي لــن نســتطیع أن نســتخدم    ..           لتحــذف الحقــا   "ْ     ْالقمــر "   هــي 
  :                جملة شرط فرعیة  ها       وداخلElse          سنستخدم       ، ولكنElseIf    هنا 

else 
   _AlRep = Select(wordNum = 1, AHmz_L_SokonRep, Al_SokonRep) 
   if Edg_Al_MaybeSokonEx.Replace(word, _AlRep) 
      CanHaveTanween = False 
   else 
                 معالجة حاالت أخرى //       
   end 
end 

                 الحـظ أننـا لـن نفعـل    ..                           تهینـا مـن معالجـة كـل حـاالت ال                           وبوصولنا إلى هنا نكون قـد ان
     بكســر   "      والهــة "                 حــرفین أصــلیین مثــل   "   ال "    كــون  ی    فقــد   "       والقمــر "                  ا ـلـو كتــب المســتخدم    شــیئ

                                  ، لهـــذا یجـــب أن یضـــع المســـتخدم الســـكون  "     واـلــدي "       ومـثــل                       اـلــالم مـــن الوـلــه أي العشـــق
ــى ال حصـــریا ــیال فیمكنـــك اعتبـــار أن   .  .            عـل ــك قـل         ي بدایـــة  فـــ  "    وال "                                         إذا أردت تســـهیل ذـل



 ١١٤ 

ــى الـــالم،                                                                      الكلمـــة هـــي واو العطـــف تلیهـــا ال التعریـــف، بشـــرط عـــدم وجـــود تشـــكیل عـل
   ..                                                                    وعلى المسـتخدم أن یضـع كسـرة مـثال تحـت الـالم لمنعنـا مـن إضـافة السـكون علیهـا

  ،  )                                    بعــد أن تنتهــي مــن قــراءة هــذا الفصــل كــامال (                              ســأترك ـلـك فعــل هــذا بنفســك كتــدریب 
                                   الئیــة بعــد كــل تغییــر تجریــه، ألن الحـــاالت                                    لكــن علیــك تشــغیل اختبــارات الكتابــة اإلم

   ).                                                                 متداخلة ومن السهل أن تتسبب في إفساد قواعد أخرى أثناء تعدیلك للكود
 

  :                                           إضافة سكون بعد أي حرف ألف في بدایة الكلمة- ٤ ١
  :      بشرطین  )                 لو لم تكن موجودة (                              سنضع سكون على أي حرف بعد األلف 

      الشــرط     هــذا     "..       امتحـان "  ،  "    اكـتـب  ""  ،  "    ادخـل "                                   أن تكـون األـلـف فـي بداـیـة الكلمـة مـثـل -
   ..         مـن الفـأس   " (   فـاس "  ،  "   نـاس "                على كلمات مثل     سكون         من إضافة            البرنامج      سیمنع

   ).                                  لون الهمزات لمالءمة األوزان والقوافيّ                                ّ نذكر أننا نتعامل مع شعراء قد یسه
                                                                   أال یكــون هنــاك تشــكیل بالفعــل علــى الحــرف التــالي لأللــف مثــل الشــدة كمــا فــي -

  . )ّ      ّ، اتخذ "ّ    ّادخر " (
        لـو كانـت   "  إ "         مكسـورة      بهمـزة                                                الحظ أننا في هذه القاعدة أیضا سـنحول األلـف إلـى ألـف 

                             ســأكتب كــود هــذه القاعــدة مــع كــود     ".. ْ    ْإكتــب "                         أول كلمــة فــي الجملــة مثــل     هــي      الكلمــة
  .               القاعدة التالیة

 

  :                                          تحویل األلف إلى ألف مكسور في بدایة الكلمة- ٥ ١
      ، وـفـي  )         مثـل الشـدة (             ف علـیـه تشـكیل                                           بوصـولنا هنـا، سـیتبقى فقـط األـلـف التـي یلیهـا حـر

                                                                       هـذه الحالـة سـنحول األلـف إلـى ألـف مكســورة الهمـزة لـو كانـت الكلمـة هـي األولـى ـفـي 
  :  ١٥    و   ١٤                    هذا هو كود الحالتین    ..       الجملة

Else 
   _AlephRep = Select(wordNum = 1, E_HrfSakenRep, A_HrfSakenRep) 
   if not Edg_A_HrfEx.Replace(word, _AlephRep) 
        _A = Select(wordNum = 1, ex.AlephMaksor, ex.Aleph) 
       Edg_AEx.Replace(word, _A) 
   end 
end 



 ١١٥ 

                  ـفــي الكلمـــة وعالجـنــا   "  ا "                                                       وبهــذا نكـــون ـقــد أنهیـنــا جمـلــة الشـــرط األم الـتــي تتأكـــد مـــن وجـــود 
  .                          وحالة األلف في بدایة الكلمة  "   ال "               داخلها كل حاالت 

 
  :              معالجة حاالت لل

    عـلـى   "  ل "           حــرف الجــر     دخــول                                             ـتـه مــن حــاالت ال حـتـى اآلن، فمــا زال أمامـنـا احتمــال      ـلـم نن
ــــى   "   ال " ــــل "            فیحولهـــــا إـل    ..                                ، لهـــــذا نحـتــــاج لمعالجـــــة هـــــذه الحـــــاالت "     للشـــــمس "       كمـــــا فـــــي   "   ـل
                                     ألننــا ال نحتــاج إلــى شــروط داخلیــة مثلمــا ElseIf         بــدال مــن or                    سأســتخدم هنــا المعامــل  و

                                         في أول كلمة في الجملـة، فهنـا ال توجـد ألـف     األلف     حالة                               فعلنا في الكود السابق لمعالجة 
  :            هذا هو الكود   .. ☺    أصال 

if word.IndexOf(ex.lam, 1) and 
      (LL_Sokon_ShmsyEx.Replace(word, L_FkkShmsyRep) or 
        LL_shmsy_ShdhEx.Replace(word, L_FkkShdhRep) or 
        Edg_Atf_LL_shmsy.Replace(word, Atf_L_FkkShdhRep) or 
        Edg_Atf_LLEx.Replace(word, Atf_LL_SokonRep) ) 
 
   CanHaveTanween = False 
end 
ٕ                                                                     ٕالشـــرط األول یتأكـــد أن الكلمـــة تحـتــوي عـلــى حـــرف اـلــالم، واال ـفــال داعـــي لفحـــص ـبــاقي 

               بـــین قوســـین كشـــرط   "   لـــل "                        ووضـــعنا كـــل شـــروط معالجـــة and                      الشـــروط، لهـــذا اســـتخدمنا 
           بمعالجـة أي  (                         وطبعـا لـو كـان الشـرط صـحیحا    .. And           ني للمعامل       الثا     الشرط          مجمع یمثل 

                                                          فهـذا معنـاه أن هـذه كلمـة معرفـة بـأل وال یمكـن أن تنتهـي بتنـوین،    ")   لـل "             حالة من حـاالت 
  .CanHaveTanween           المتغیر    فيFalse           لهذا وضعنا 

      أو الم   )          الم مكســورة (                    یمكــن أن تكــون حــرف جــر   "   ال "                          الحــظ أن الــالم التــي تــدخل علــى 
                                                ، لهـــذا سنضـــع فـــي اعتبارنـــا أثنـــاء تكـــوین تعبیـــر البحـــث  )         الم مفتوحـــة (           أو التوكیـــد       القســـم 

  .                                                   احتمال أن یضیف المستخدم كسرة أو فتحة بعد الالم األولى
  .                          الموجودة في الشرط السابق "  لل "                                فلننظر اآلن للحاالت األربع لمعالجة 

 



 ١١٦ 

 
   ":ْ  ْ لل "                      معالجة حرف شمسي بعد - ٦ ١

                                            ن علـى الـالم الثانیـة، لهـذا لـن نهـتم إن كانـت فـي                               العالمـة الممیـزة هنـا هـي وجـود سـكو
  ،  )   ال و               ســـــواء علـیــــه شـــــدة أ   ( ا      شمســـــی ا                   ـفــــإن وجـــــدنا بعـــــدها حرـفــــ   ..                  بداـیــــة الكلمـــــة أم ال

    "):ْ     ْلششمس "          تتحول إلى   " ْ     ْللشمس  ("                               فسنحذف الالم الثانیة ونفك الشدة 
LL_Sokon_ShmsyEx.Replace(word, L_FkkShmsyRep) 
 

   ":  لل "                           معالجة حرف شمسي مشدد بعد - ٧ ١
           سـنحذف الـالم     "..   لـل "                                                    العالمة الممیزة هنـا هـي وجـود شـدة علـى الحـرف الشمسـي بعـد 

    "):ْ     ْلششمس "          تتحول إلى   " ّ     ّللشمس  ("                   الثانیة ونفك الشدة 
LL_shmsy_ShdhEx.Replace(word, L_FkkShdhRep) 
 

   ":  لل "                      معالجة حرف شمسي بعد - ٨ ١
                 ـنـه أال یضــع الســكون                                                       هــذا أكـبـر تســهیل ســنمنحه للمســتخدم عنــد التعامــل مــع ـلـل، فیمك

   أو   "   لــل "                                                  الشــدة علــى الحــرف الشمســي، لكــن بشــرط أن تبــدأ الكلمــة ب   ال           علــى الــالم و
       الحـــروف     ).. Atf                           عبـــرت عنهـــا فـــي اســـم المتغیـــر ب  (                      یســـبقها أحـــد حـــروف العطـــف 

                       ، مـع إمكانیـة وجـود أكثـر  " أ "                                                    المسموح بها هي الواو والفاء إضـافة إلـى همـزة االسـتفهام 
   ".  أف "  ،  "  أو "  ،  "  فو "                    من حرف منها معا مثل 

Edg_Atf_LL_shmsy.Replace(word, Atf_L_FkkShdhRep) 
 

   ":  لل "                 إضافة سكون بعد - ٩ ١
                                                                          اآلن تتبقى الحروف القمریة بعـد لـل، فـإذا لـم تكـن هنـاك سـكون بعـد لـل الموجـودة فـي 

  :                                                        أول الكلمة، أو التي تسبقها حروف العطف، فسنضیف هذه السكون
Edg_Atf_LLEx.Replace(word, Atf_LL_SokonRep) 

 
  .       بحمد اهللا  "   لل "                       وهكذا نكون أنهینا حاالت 



 ١١٧ 

 
  :        هما فتحة ت                                       إضافة سكون على الواو أو الیاء إذا سبق-  ٢٠

ْالیـاء ممـدودة مثـل ذهبـوا، أو علیهـا سـكون مثـل مشـوا   و أ                   یمكن أن تكون الواو  َ                                              ْ      ورغـم    .. َ
    بـدأ                                                                         أن كلیهما یعتبر حرفا ساكنا، لكـن هنـاك اختالفـا یحـدث عنـدما تـأتي بعـدها كلمـة ت

   :                بحرف األلف، فمثال
ْوتتبعــر رســول "     تنطــق   "               واتبعــوا الرســول " ُ َ ْ           ْ ُ َ                                      فــتم حــذف الــواو مــع األـلـف، وكــذلك بالنســبة   " ْ

ْقلبل كبیر "      فتنطق   "            قلبي الكبیر "              لیاء المد مثل  ِ         ْ ِ" .  
ْوآتوز زكـاة "     تنطق   " َ            َوآتوا الزكاة "    لكن  َُ          ْ                                         ، فـتم تحریـك سـكون الـواو إلـى ضـمة ولـم تحـذف  "َُ

                فتكســـر الســـكون وال   " َ          َابـنــي الخـــال "                     ســـبة للیـــاء اللیـنــة مـثــل                         اـلــواو مـــع األـلــف، كـــذلك بالن
ْابنـیــل خـــال "           نحـــذف الـیــاء  ِ َ         ْ ِ ــواو     ".. َ                                               هـــذا الفـــارق الجـــوهري یلزمـنــا بوضـــع ســـكون عـلــى اـل

   ):                     التي یسبقها حرف مفتوح (       اللینة 
Fat7ah_WOrYEx.Replace(word, Fat7ah_WOrY_SokonRep 
 

  :                                         معالجة األسماء التي تبدأ بألف ومعرفة بأل- ٢ ٢  - ١ ٢
  و   "   ال "                      تــذكر أننــا عالجنــا حــاالت     "..         لالســتثناء "  ،  "        االســتثناء "                     ســنعالج هنــا كلمــات مثــل 

       فـي هـذه    ..                         علـى الـالم فـي خطـوة سـابقة ا                                 من قبـل، لهـذا ربمـا نكـون وضـعنا سـكون  "   لل "
                               ، وسـنحذف األلـف األصـلیة التـي تبـدأ  ) ت      إن وجـد (        التعریـف   "   ال "                 الحالة سنحذف ألف 

                                              لها ونضع سكونا على الحـرف الـذي یلیهـا إن لـم یكـن                               بها الكلمة ونكسر الالم السابقة 
ْلســــتثناء "             ســــتتحول إـلـــى  "        االســــتثناء "           أي أن كلمــــة    ..  الّ   ّ مشــــك ِ       ْ ـــذي جعلنــــا     ".. ِ                   والســــبب اـل

   ..                              انتهـاء الكلمـة السـابقة بسـاكن          ؤثر فـي حـال تـ   عـد  ت     لـم  ا                        نتخلص من ألـف أل هنـا، أنهـ
ْـفـي لســتثناء "     تنطــق   "            ـفـي االســتثناء "     فمــثال  ِ          ْ    فــي  "               نفعــل فــي حاـلـة                    ، وال نحــذف الیــاء كمــا "ِ
ْفل فصل "          التي تنطق   "      الفصل ِ      ْ ِ."   

       ، وهـذا             أو ال یضـعها                                                   الحظ أن المستخدم قد یضع السكون على الحـرف التـالي لأللـف
            حـتـــى ال یــــتم Or                                                     ســــبب اســــتخدامنا لتعبـیـــرین نمطـیـــین وربطـنـــا بینهمــــا بالمعامــــل    هــــو 



 ١١٨ 

       معـا فـي                                                                  فحص التعبیر النمطي الثـاني إذا نجـح األول، فـال یمكـن أن توجـد الصـیغتان 
  :          نفس الكلمة

If maybeA_L_Sokon_A_SakenEx.Replace(word,  
          L_Kasrah_HrfSakenRep) Or 
      maybeA_L_Sokon_A_HrfEx.Replace(word,  
          L_Kasrah_HrfSakenRep) 
 

   CanHaveTanween = False 
End 
 

  :          فك الشدة- ٣ ٢
                            لقـد فعلـنـا هــذا مـن قـبـل، لكنـنـا    ..        مـا ســاكن                                    اآلن سـنفك الحــرف المشـدد إـلـى حــرفین أوله

                                                                     كنـــا نتعامـــل مـــع الحـــروف الشمســـیة التـــي علیهـــا شـــدة، أمـــا هنـــا، فســـنعالج الحـــروف 
   ".ْ    ْأصرر "    إلى   " ّ   ّ أصر "        سنحول                       المشددة بشكل عام، فمثال

Hrf_ShdhEx.Replace(word, Hrf_Sokon_HrfRep) 
          ننــي ســابقا       مــع أHrf_Sokon_HrfRep                                 الحــظ أننــي اســتخدمت هنــا نــص االســتبدال 

                                         فـي الحقیقـة التعبیـران یؤدیـان نفـس الوظیفـة،    .. FkkShdhRep                   كنت أسـتخدم المتغیـر 
                                                                        لكــن هنــاك فارقــا صــغیرا بینهمــا، یــرتبط بــرقم الحــرف المشــدد فــي مصــفوفة المجاهیــل 

                                    سأشــرح هــذا بالتفصــیل الحقــا، ونحــن نــتعلم    ..                                 التــي نعــوض عنهــا فــي التعبیــر الرقمــي
                               كما قلنـا، نحـن هنـا نركـز فقـط علـى    ..             رات االستبدالّ                            ّكیف نكون تعبیرات البحث وتعبی

  .                                           وظیفة البرنامج، وال نشغل بالنا بتفاصیل الكود
 

  :                                    حذف أي ألف وسط الكلمة بعدها حرف ساكن  - ٤ ٢
                                                                              هذه القاعدة سـتعالج بعـض الحـاالت النـادرة فـي اللغـة العربیـة التـي یتتـابع فیهـا حرفـان 

       فــي وزن     ".. ْ     ْمــاددة "              شــدة سنحصــل عـلـى             ، فبعــد فــك ال "ّ    ّمــادة "                      ســاكنان فــي الكلمــة، مثــل 
                                           ن حرـفــا ســـاكنا واحـــدا، ـفــاأللف هنـــا مجـــرد مـــد زائـــد  ی        ن الســـاكن ی  رف                 الشـــعر، ســـنعتبر الحـــ

   ".ْ    ْمددة "                                              وسنعتبره مجرد فتحة، لهذا سنحذف األلف لنحصل على 
                                                                       واضــح طبعــا أن ترتـیــب القواعــد مهــم جـــدا، فــال بــد أن نـفــك التشــدید أوال فــي الخطـــوة 

                                           هـذا هـو السـبب فـي تأخیرنـا لتطبیـق هـذه القاعـدة    ..          ه القاعـدة                      السابقة قبل أن نطبق هذ



 ١١٩ 

  .                       وعدم وضعها مع حاالت األلف
     فهـذه   " ْ     ْالقمـر "    مثـل              بدایـة الكلمـة                                               انتبه أیضا أن هذه الحالة یجب أن تتجنـب األلـف فـي 

     وهـذا  (                     سـاكن فـي نهایـة الكلمـة     حـرف                  األلف التي یتبعهـا            تتجنب أیضا    و ،       التعریف  "   ال "
                           لهــذا سنضــیف فــي بدایــة ونهایــة      ").. ْ    ْنــاس "                افي الســاكنة مثــل                      وارد فــي الشــعر فــي القــو

  :NotEdg                                    التعبیر النمطي شرط تجنب حافة الكلمة 
NotEdg_A_Saken_NotEdgEx.Replace(word, HrfSakenRep) 

 
  :            فك التنوین-  ٣١- ٥ ٢

                                                                    آخـر شــيء ســنفعله هنـا هــو ـفـك التـنـوین إلـى ـنـون ســاكنة، مـع وضــعة فتحــة أو ضــمة 
ــى حســـب ـنــوع التنـــوین                    أو كســـرة عـلــى الحـــرف ال               وهـنــا یحـــین دور    ..                                 ســـابق للتـنــوین عـل

                       فســنبدأ فــي تطبیــق حــاالت True                 ، فــإن كانــت قیمتــه CanHaveTanween        المتغیــر 
  :                                   حاالت مختلفة، كما هو واضح في الكود ٧             التنوین، وهي 

if CanHaveTanween 
   if not ( Tnwn_AlephEx.Replace(word, Ft7h_Noon_SokonRep) or 
      Aleph_ TnwnEx.Replace(word, Ft7h_Noon_SokonRep) or 
      Tnwn_LeenEx.Replace(word, Ft7h_Noon_SokonRep) or 
      Leen_TnwnEx.Replace(word, Ft7h_Noon_SokonRep) or 
      TnwnFt7Ex.Replace(word, Ft7h_Noon_SokonRep) or 
      TnwnDmEx.Replace(word, Dmh_Noon_SokonRep) ) 
         TnwnKsrEx.Replace(word, Ksrh_Noon_SokonRep)  
   end 
end 

  :                                                          السبب في زیادة حاالت التنوین، هو وجود خمس حاالت لتنوین الفتح
               ویمكـن أن یضـع  ،                                                            فالكلمات العادیة یضاف إلیها ألـف التنـوین عنـد تنوینهـا بـالفتح-

                          ، أو علـى الحـرف السـابق لهـا   ")ً     ً شـاعرا "    مثـل  (                                 المستخدم التنوین على ألف التنوین 
                       قاعـــدتان، وفـــي كلتیهمـــا   ان  اـتــ  فه    )..                         وهـــذا هـــو الصـــحیح بالمناســـبة  " ً    ً شـــاعرا "    مـثــل  (

ْـــن "                                              سنحذف ألف التنوین، وبالتالي سیكون نص االستبدال  َ     ْ َ."   
                          یمكــن وضــع التـنـوین عـلـى األـلـف    ")    هــدى "    مثــل  (                               الكلمــات التــي تنتهــي بــألف لیـنـة -



 ١٢٠ 

          قاعـدتان     اتـان ه و     ").. ً   ًهـدى "    مثـل  (                        أو على الحرف السـابق لهـا    ") ً   ً هدى "    مثل  (       اللینة 
ْـــن "                  سیكون نص االستبدال    ، و        اللینة                              أخریان، وفي كلتیهما سنحذف األلف َ     ْ َ" .  

     وهـذه      ")..     ً مبـدًأ "  ،  "ً     ً مكتبـة "  ،  "ً    ً سـماء "    مثـل  (                                    هناك كلمات ال یضـاف إلیهـا ألـف تنـوین -
ْـــن "                            وهنا أیضا سیكون نص االستبدال    ..                   هي القاعدة الخامسة َ     ْ َ."   

  .                                                                  ویتبقى بعد هذا تنوین الضم وتنوین الكسر، وال یوجد شيء غیر عادي فیهما
           ـلـنفحص كــل Or                                انتـبـه فـقـط أنـنـا اسـتخدمنا المعامــل    ..               ح الكــود السـابق           أظـن هــذا یوضــ

                                                                       قاعــــدة إذا فشــــلت القاعــــدة الســــابقة لهــــا، ـفـــال یمكــــن ـبـــالطبع أن تحـتـــوي الكلمــــة عـلـــى 
                                               یستلزم جملة شـرط، وفـي حالتنـا هـذه كـان الشـرط هـو Or        استخدام    ..                تنوینین مختلفین

                        لكــود اـلـذي ننفــذه فــي جمـلـة                                قواعــد، وفــي هــذه الحاـلـة ســیكون ا ٦        فشــل أول    مــن        التأكــد 
  .                                الشرط هو القاعدة السابعة واألخیرة

 

  :Reference Variables                 المعامالت المرجعة 
  :                                               التي استخدمناها لمعالجة التعبیرات النمطیة مثلReplace                     لعلك نظرت إلى الدالة 

Hrf_ShdhEx.Replace(word, Hrf_Sokon_HrfRep) 
ــنص                      أـیــن هـــي النتیجـــة العاـئــد   :               وتســـاءلت ـفــي دهشـــة                                  ة مـــن هـــذه الداـلــة، وكیـــف ســـتغیر اـل
  ؟word                   الموجود في المتغیر 

  :                                                                    هنا یجب أن أخبرك عن اآللیة التي ترسل بها رینج القیم إلى معامالت الدوال
    لها   رســ ت   و            ة جدـیـدة منهــا   نســخ      فتنشــئ                            النصــوص واألرـقـام كـقـیم عادـیـة،           تتعامــل مــع       فهــي -

  .By Value                                     ، وهو ما یسمى إرسال المعامالت بالقیمة           المعامالت   إلى
                       وهـــذا معنـــاه أنهـــا ال تنســـخ    ..         مرجعیـــاObjects            والكائنـــات Lists                     لكنهـــا ترســـل القـــوائم -

         ، وهـو مــا ٕ                                                                       ٕالقائمـة أو الكـائن، وانمــا تنسـخ عنوانـه ـفـي الـذاكرة وترســله إلـى معامـل الداـلـة
  .By Reference                            یسمى إرسال المعامالت بالمرجع 

 

                               أي ـقــیم، ولكنهـــا تحمـــل العنـــاوین                                   ال تحمـــل المتغـیــرات ـفــي لغـــات البرمجـــة ،       الحقیـقــة  ي  ـفــ
      سـیكون   )                ومنهـا المصـفوفات (                  وفـي حالـة الكائنـات    ..                                    التي توجد فیها هذه القیم في الذاكرة



 ١٢١ 

                           ـبــدال مــن إنشـــاء نســـخة مســـتقلة  )            ه فــي اـلــذاكرة     عنواـنــ (            مرجــع الكـــائن                مــن األســـرع تمرـیــر 
  .         الذاكرة                   تحتل مساحة كبیرة في          جدیدة منه 

   ـفــي   ) ByRef.Test               ســتجده ـفــي المـلــف  (     رـیــنج                                  وللتأكــد مـــن هـــذا، جـــرب هــذا الكـــود ـفــي 
  :            أمثلة الكتاب      ضمن tests  د  ل  مج  ال

Load "aString.ring" 
a = 1 
Test(a) 
? "a = " + a 

 

b = "abcd" 
Test(b) 
? "b = " + b 

 

c = [4, 3, 2] 
Test(c) 
? "-------List:------"  
? c 
? "-------" 
 
d = new aString("abcd") 
Test(d) 
? "d = " + d.Text 
 
Func Test(x) 
    x = x + 1 
EndFunc 

                                      تسـتقبل معـامال واحـدا، وكـل مـا تفعلـه هـو Test                                    في هـذا الكـود كتبنـا دالـة بسـیطة اسـمها 
                                                        وـقـد اســتدعینا هــذه الداـلـة أرـبـع مــرات لنرســل إلیهــا رقمــا ونصــا    ..            عـلـى قیمـتـه ١        أن تجمــع 

ــم أن المعامـــل    .. aString                        ومصـــفوفة وكائنـــا مـــن النـــوع              ل مـــع كـــل هـــذه    یعمـــ  +                     أنـــت تعـل
                        ك نصـــــین ویضـــــیف خانـــــة جدیـــــدة ّ                                       ّ األنـــــواع بطـــــرق مختلفـــــة، فهـــــو یجمـــــع رقمـــــین ویشـــــب

  :                                              لو جربت هذا الكود فسترى هذه النتائج على الشاشة   ..         للمصفوفة
 
 



 ١٢٢ 

a = 1 
b = abcd 
-------List:------ 
4 
3 
2 
1 
 

------- 
d = abcd1 

  :                   تالحظ في هذه النتائج
                            الـــذي یحمـــل نصـــا ظـــل كـــل منهمـــا b  ر                         الـــذي یحمـــل رقمـــا والمتغیـــa           أن المتغیـــر  •

                                                                      محتفظــا بــنفس قیمتــه بــال تغییــر بعــد اســتدعاء الدالــة، وهــذا یعنــي أن ریــنج مــررت 
  .By Value                                  هذین المتغیرین إلى الدالة بالقیمة 

                           اـلــــذي یحمـــــل كائـنــــا مـــــن الـنــــوع d                            اـلــــذي یحمـــــل قائمـــــة، والمتغیــــر c            أمــــا المتغـیــــر  •
aStringة، فقـــد أضـــیف عنصـــر جدیـــد                                       فقـــد تغیـــرت قیمتاهمـــا بعـــد اســـتدعاء الدالـــ                      

ـنص اـلـذي یحملــه المتغیــر    إلــى                   للقائمــة، وأضــیف حــرف                 ، وهــذا یعنــي أن d                                نهایــة اـل
           هــذا إذن هــو    .. By Reference                                            ریـنج مــررت هــذین المتغـیـرین إـلـى الداـلـة ـبـالمرجع 

                                            ، ـفـنحن نجــري التعــدیالت مباشـرة عـلـى الكــائن اـلـذي Replace                  مـا یحــدث ـفـي الدالـة 
  .               كمعامل للدالة        المرسلword              یحمله المتغیر 

 

                   بمــا فیهــا المصــفوفات  (                                                         ومــن المهــم أن تنتبــه جیــدا إلــى أن ریــنج تنســخ المتغیــرات جمیعــا 
  :            فلو كتبت مثال     = ..                     عند استخدام المعامل   )          والكائنات

obj1 = obj2 
   ..                            إـلـى كــائن مختـلـف فــي اـلـذاكرة      یشــیرobj2    و obj1                              فهــذا معنــاه أن كــال مــن المتغیــرین 

  :       جرب مثال
list1 = [1, 2, 3] 
List2 = list1 
list1[1] = 5 
? list2[1] 
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    ال list1                         فـي أول خانـة فـي القائمـة  ٥         ، ألن وضـع  ١                              الكود السابق سیعرض على الشاشة 
  .                           فهي كائن مستقل في الذاكرةList2                  یؤثر على المصفوفة 

  :            ملحوظة أخیرة
        یعیـد أي                                          مكـن أن تعیـد الدالـة قیمـة أو تعمـل كـإجراء ال    الم     فمـن                       نظرا ألن رینج لغة مرنـة، 

                   فلــو نظــرت مــثال للســطر    ..         مرین معــا                                      وال یوجــد مــا یمنــع أن تقــوم دالــة واحــدة بــاأل   ..     قیمــة
  :                 فسترى هذا الكودDoAroodWrite                األخیر في الدالة 

If TestingAroodWrite Return word End 
               ، وكمـا تـرى فهـو Return                        الـة الـذي یحتـوي علـى األمـر                          السطر الوحید في هذه الد و     هذا ه

                           ذ أو ال، تبعــــــا لقیمــــــة المتغیــــــر َّ   َّنفــــــُ  ُ  ی  ـقـــــد                       مـلـــــة شــــــرط، وهــــــذا یعنــــــي أنــــــه           موضــــــوع فــــــي ج
TestingAroodWrite وهـــو متغیـــر معـــرف فـــي منطقـــة المتغیـــرات العامـــة فـــي بداـیـــة ،                                                    

               ، أي أن الدالـــــة False                                                  الملـــــف قبـــــل منطقـــــة تعریـــــف الـــــدوال، وقیمتـــــه االفتراضـــــیة هـــــي 
DoAroodWriteلتـأثیر مباشـرة علـى                                             في الوضع االفتراضي لن تعیـد أي قیمـة، وسـیتم ا                  

                                           لكــن لغــرض االختبــار، ســیكون مــن المختصــر أن نكـتــب    ..            كمــا شــرحناword        المعامــل 
  :AroodWrite.Tests.ring                      جمال كالتالیة في الملف 

AssertEqual(3, DoAroodWrite(New aString( ُ     ُقلبھو" ,Text.(1 ,(" ُ"     ُقلبھ ") 
                    لكلمــة التــي عالجتهــا،         تعیــد اDoAroodWrite                     نحتــاج أن نجعــل الدالــة               فــي هــذه الحالــة 

  :                                       لهذا ستجد أننا كتبنا في بدایة هذا الملف
TestingAroodWrite = true 

  :                                                                 فبدون أن تعید الدالة نتیجة، كنا سنضطر لكتابة الكود السابق كما یلي
testWord = New aString(  (" ُ"     ُقلبھ
DoAroodWrite(testWord, 1) 
AssertEqual(3, testWord.Text, "ُقلبھو     ُ ") 

        االختبــار     مـلـف                         سیضــاعف عــدد ســطور الكــود، و                            یكــون الكــود األخیــر أوضــح، لكنــه      ربمــا 
                                               اختبــارا لتغطـیـة االحتمــاالت المختلـفـة للحــاالت التــي    ١٢٠                         یحـتـوي بالفعــل عـلـى أكـثـر مــن 

  .                                                            عالجناها في الكتابة العروضیة، لهذا فضلت استخدام الصیغة األولى
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  :                         معالجة حاالت التقاء ساكنین
                                                            هـي أن نفهـم كیـف بنینـا التعبیـرات النمطیـة التـي اسـتخدمناها فـي                     الخطـوة المنطقیـة اآلن،

                                                 ، لكنـــــي أفضـــــل أن نكمـــــل أوال الخطـــــوة األخیـــــرة فـــــي الكتابـــــة DoAroodWrite       الدالـــــة 
                                                                         العروضــیة، وهــي معالجــة حــاالت انتهــاء الكلمــة بحــرف ســاكن مثــل األلــف واـلـواو والیــاء 

                 ، وهـــو تحدیـــدا حـــرف                                                     وأي حـــرف علیـــه ســـكون، وبـــدء الكلمـــة التالیـــة لهـــا بحـــرف ســـاكن
                                     بحــرف سـاكن غیـره، وهــذا هـو الســبب فـي عــدم         العربیـة                              األلـف، فـال یمكــن أن تبـدأ الكلمــة 

  .                في هذه المرحلة ا             ، الحتیاجنا له )ْ         ْمثل اششمس (                           حذفنا لأللف من بدایة الكلمة 
  :       الكلمات   من                 ، تستقبل مصفوفة AroodWrite                     هنا سنكتب دالة اسمها 

Func AroodWrite(words) 
    L = len(words) 
                        معالجة الكتابة العروضیة //    
EndFunc 

                        ذا فــأي تغییــر ســنجریه علــى                                المصــفوفات إلــى الــدوال بــالمرجع، لــ                     كمــا ذكرنــا، یــتم تمریــر 
ــى المصـــفوفة األصـــلیة التـــي نرســـلها إلـــى words               خانـــات المصـــفوفة                                                     ســـیؤثر مباشـــرة عـل

  .          أي نتیجة      الدالة                      ال نحتاج أن تعید هذه      ولهذاAroodWrite        الدالة 
                 عـلـى كــل كلمــة فــي DoAroodWrite         الداـلـة        تنفیــذAroodWrite                   وســیكون عـلـى الداـلـة

     فكیـف    ..                    كـل كلمتـین متتـالیتین   فـي                        حـاالت التقـاء السـاكنین  ة    عالجـ م     ثم words         المصفوفة 
           سنفعل هذا؟

  :Loops 2               حلقتي تكرار     كتابة                      أول تفكیر سیراودك، هو 
  :DoAroodWrite                    األولى تستدعي الدالة              حلقة التكرار   - ١

For i = 1 to L 
    DoAroodWrite(words[i], i) 
Next 

                وهـذا یعنـي أنـه aString                                                تذكر أن كل خانة في المصفوفة تحمـل كائنـا مـن النـوع 
                                      ـبـالمرجع، حـیـث ســیجري تعــدیل الكلمــة إـلـى DoAroodWrite                ســیمر إـلـى الداـلـة 

     ا أن                     الكـائن مباشـرة، وبمـ   علـى              هـذا التغییـر    ؤثر  سـی و                          الكتابة العروضیة الصحیحة، 



 ١٢٥ 

                                                                   مرجعــه موجــود ـفـي خاـنـة ـفـي المصــفوفة، فهــذا یعـنـي أن التغیـیـر ســیحدث مباشــرة 
  .words[i]           على الخانة 

  :                                               حلقة التكرار الثانیة تعالج حاالت التقاء الساكنین   و- ٢
For i = 1 to L 
                     معالجة التقاء ساكنین //   
Next 

          خدام حلقـة       نـا اسـت                                                             هذه طریقة صـحیحة ألداء المهمـة، لكـن هنـاك طریقـة أكفـأ منهـا، تتـیح ل
                                                       نعـــالج التقـــاء الســـاكنین، نحتـــاج لمعرفـــة الكتابـــة العروضـــیة    حتـــى ف   ..                تكـــرار واحـــدة فقـــط

  :                     لكلمتین فقط في كل مرة
  .                                                               معالجة حالة انتهاء الكلمة األولى بساكن وبدء الكلمة الثانیة بساكن •
  .                                                                 معالجة حالة انتهاء الكلمة الثانیة بساكن وبدء الكلمة الثالثة بساكن •
  .                                                         الة انتهاء الكلمة الثالثة بساكن وبدء الكلمة الرابعة بساكن        معالجة ح •
    ...     وهكذا

              بســاكن، وبــدء words[i-1]                                                     وبصــیغة عامــة نحتــاج لمعالجــة حالــة انتهــاء الكلمــة الســابقة 
                     فـي أول لفـة سـیعطینا i            من العـداد  ١             ونظرا ألن طرح    ..        بساكنwords[i]               الكلمة الحالیة 

                                 فعلیـنـا أن نـبـدأ حلـقـة التكــرار مــن  ن         صــفر، إذ    قمهــا ر                               صـفرا، وال توجــد خاـنـة ـفـي المصــفوفة 
ــى الكتابـــة العروضـــیة ألول كلمـــة بمفردهـــا خـــارج حلقـــة التكـــرار ٢      هكـــذا    ..                                                                ، ونحصـــل عـل

                                                                          ســـیكون شـــكل حلقـــة التكـــرار العامـــة التـــي تعـــالج الكتابـــة العروضـــیة لكـــل كلمـــة وتعـــالج 
  :                                       حاالت التقاء ساكنین لكل زوجین من الكلمات

DoAroodWrite(words[1], 1) 
For i = 2 to L 
   DoAroodWrite(words[i], 0) 
   if words[i][1] = ex.Aleph 
                     معالجة التقاء ساكنین //     
   end 
Next 

   ..                              یســــتقبل رـقـــم الكلمــــة ـفـــي الجمـلـــةDoAroodWrite                              ـتـــذكر أن المعامــــل الـثـــاني للداـلـــة 
              مـع أول كلمـة  ١                           فـي الجملـة، ولهـذا أرسـلنا ١                                        الحالة المؤثرة هي أن تكون الكلمة هي رقم 



 ١٢٦ 

                        لــن یفیــدنا رقــم الكلمــة فــي   )                  داخــل حلقــة التكــرار (              ، لكــن غیــر هــذا words            فــي المصــفوفة 
  .             أو حتى صفراi                       ، سواء كان قیمة العداد  ١                                  شيء، لهذا یمكن أن نرسل أي رقم غیر 

                                                                           اآلن نحن جاهزون لمعالجة حاالت التقاء ساكنین، وكما قلنا، هـي تحـدث فقـط إذا كانـت 
          فــي جملــة words[i][1]       لتعبیــر  ا           اســتخدمنا    وقــد   ..            تبــدأ بــألفwords[i]  ة  یــ            الكلمــة الحال

  .                               خانة في المصفوفة التي تمثل النص                                 أول حرف في الكلمة الحالیة هو أول      ألن      الشرط
                                                                           المطلوب اآلن داخل جملة الشرط، أن نفحص نهایة الكلمة السـابقة، ونـرى كیـف سـنعالج 

                               ل الكــود أوضــح بوضــع بعــض القــیم فــي                     لكــن علینــا أوال أن نجعــ   ..                   حــاالت التقــاء ســاكنین
                                                                       متغیــرات لهــا أســماء واضــحة، وهــذا أیضــا ســیوفر بعــض الوقــت بمنــع تكــرار أداء بعــض 

  :                 العملیات البرمجیة
lastWordId = i - 1 
lastWord = words[lastWordId] 
lastWordLen = lastWord.Length 
endOfLastWord = lastWord[lastWordLen] 
Harakah = "" 

     عالمــة  (                 فسنضــع فیــه حركــة Harakah                           األوـلـى واضــحة، أمــا المتغیــر  ة         رات األربعــ      المتغیــ
  .       الكود       كتابة         نرى أثناء س      ، كما  )                   فتحة أو كسرة أو ضمة  :      تشكیل

                                                                 واآلن، ســــنفحص آخــــر حــــرف فــــي الكلمــــة الســــابقة، حیــــث یعتبــــر ســــاكنا فــــي الحــــاالت 
  :                               الموضحة في جملة االختیار التالیة

Switch endOfLastWord 
   Case ex.Waw 
                          الكلمة السابقة تنتھي بواو //       
   Case ex.Yaa 
                          الكلمة السابقة تنتھي بیاء //       
   Case ex.Aleph 
                          الكلمة السابقة تنتھي بألف //       
   Case ex.AlephLeen 
                               الكلمة السابقة تنتھي بألف لینة //       
   Case ex.Sokon 
      بسكون                     الكلمة السابقة تنتھي  //       
End 

        فما هو؟   .. switch                                   هذه هي أول مرة نرى فیها مقطع الكود    ..        لكن مهال



 ١٢٧ 

  :Switch                        جملة االختیار من البدائل 
                            ، وهـو یجعـل كتابـة الكـود أسـهل If ElseIf                         هو حالة خاصة مـن الجملـة Switch       المقطع 

            ، وتریـــــد فحـــــص  )endOfLastWord    مثـــــل  (                                 وأســـــرع حینمـــــا تتعامـــــل مـــــع متغیـــــر واحـــــد 
        یلیهــا Case                                                      المختلـفـة للقیمــة الـتـي یحملهــا، حـیـث توضــع كــل قیمــة ـفـي حاـلـة          االحتمــاالت 

             لتنفیــذ كــود Else                 ویمكنــك أن تســتخدم    ..                                           الكــود الــذي تریــد تنفیــذه عنــد تحقــق هــذه الحالــة
  :                                       معین في حالة عدم تحقق كل الحاالت السابقة

n = 10 
Switch n 
   Case 1 
       ? "n = 1" 
   Case 2 
       ? "n = 1" 
    Else 
       ? "n > 2" 
End 

       ـبـدال مــن    (Other  و   ) Case       ـبـدال مــن    (On                                     وتـتـیح ـلـك رـیـنج صــیغة أخــرى، تســتخدم فیهــا 
Else (   و  Off)    بـــــــدال مـــــــن       End(  وهـــــــذا باعتبـــــــار أن الكلمـــــــة ،                         Switch تعنـــــــي مفتـــــــاح             

            تعنـي إغـالق Off                                             تعنـي تشـغیل المفتـاح عنـد قیمـة معینـة، والكلمـة On                 التشغیل، والكلمـة 
   ):            نهایة المقطع (        المفتاح 

n = 10 
Switch n 
   On 1 
       ? "n = 1" 
   On 2 
       ? "n = 1" 
   Other 
       ? "n > 2" 
Off 

     مــع On                                                                  وال یوجــد مــا یمنــع مــن اســتخدام مــزیج مــن كــل الكلمــات الســابقة، كــأن تســتخدم 
  .Off                                للقیم األخرى ثم تنهي المقطع بـ Else                   مع قیمة أخرى، ثم Case       قیمة و 

    Switch                                                             مــــا فــــي كــــل المقــــاطع التــــي تعرفنــــا علیهــــا ســــابقا، یمكنــــك تغلیــــف المقطــــع   وك



 ١٢٨ 

  :Off     أو End                                  بالقوسین المتعرجین بدال من استخدام 
n = 10 
Switch n { 
   On 1 
       ? "n = 1" 
   Case 2 
       ? "n = 1" 
   Other 
       ? "n > 2" 
} 

                             ترـتـــاح ـلـــه أكـثـــر، لكـنـــي ســــألتزم                                           ولـــك مطـلـــق الحرـیـــة ـفـــي صــــیاغة الكــــود بالشـــكل اـلـــذي
  .                              في كتابة الكود في هذا الكتابCase.. Else.. End              بالصیغة األولى 

  :                       من حاالت التقاء الساكنین                               دعنا نكتب الكود الخاص بكل حالة      واآلن 
 

   ):Case ex.Waw (                          الكلمة السابقة تنتهي بواو 
    فقــط                 كلمــة تنتهــي ـبـواو                                         عـلـى اـلـواو اللینــة، وأنـنـا هنــا نتعامــل مــع  ا                    ـتـذكر أنـنـا وضــعنا ســكون

      قتـلـوا  (       فمــثال  ،                                        هــذه واو مــد، ویجــب حــذفها عـنـد التـقـاء ســاكنین ف     إذا   ..  )      ســكون   یهــا      لـیس عل (
ْقتل لحلم (           ستتحول إلى   )      الحلم ُ        ْ ّالنمـو  (                                             ، إال في حالـة واحـدة، إذا كانـت الـواو مشـددة مثـل  )ُ ّ      ّ ّ

ْأننموو سسكاني (                التي ستتحول إلى   )        السكاني ْ ْ             ْ ْ               تشـدید بالفعـل،                           انتبـه إلـى أننـا قـد فكننـا ال    ).. ْ
              وكانـت تنتهـي  ٣                                                   نعرف أن الواو مشددة إن كان عـدد حـروف الكلمـة أكبـر مـن  س         وبالتالي 

    ": ْ  ْوو "                  بواو مشددة مفكوكة 
If not (lastWordLen > 3 and lastWord.EndsWith("ْوو  ْ ")) 
   Harakah = ex.Dammah 
End 

                  ضـمة فـي المتغیـر                                                             الحظ أننا لم نفعل أي شيء هنا للتعامل مـع واو المـد، مـا عـدا وضـع
Harakah ..    هذا مؤشر         Flag على ضـرورة حـذف آخـر حـرف فـي الكلمـة ووضـع ضـمة                                           

   مــن     هــذا  ل                                                       ســبب فــي هــذا أن هـنـاك تشــابها بــین حــاالت اـلـواو والیــاء واألـلـف،   ال   ..        ـبـدال منــه
  .                   كما سنرى بعد قلیل     الكود                         األفضل تنفیذها جمیعا بنفس 

 



 ١٢٩ 

   ):Case ex.Yaa (                          الكلمة السابقة تنتهي بیاء 
                                                                               الحالة مماثلة لحالـة الـواو، إال أننـا هنـا نتعامـل مـع الیـاء، وبـالطبع سنضـع كسـرة فـي    هذه

  :Harakah        المتغیر 
If not (lastWordLen > 3 and lastWord.EndsWith("ْیي  ْ")) 
    Harakah = ex.Kasrah 
End 
 

   ):Case ex.Aleph (                             الكلمة السابقة تنتهي بألف مد 
                                     لهـــذا فـــي كـــل األحـــوال یجـــب أن نحـــذف األلـــف                               ال یمكـــن أن یكـــون ألـــف المـــد مشـــددا،

             عنــد نــداء لفــظ   :                 إال اســتثناء واحــدا  ) Harakah                                عالمــة هــذا أن نضــع فتحــة فــي المتغیــر  (
                                              ال تحـذف أل بـل تنطـق همـزة قطـع، وهـي حالـة فریـدة مـن  فـ  ،  )     یـا اهللا   ( : "  یا   "     األداة        الجاللة ب

      حتـى Loop       ا لألمـر                    هـذا هـو سـبب اسـتخدامن    )..        یا ألـاله (        فنقول  ،                      نوعها في اللغة العربیة
  :                                ونقفز مباشرة إلى اللفة التالیةFor                                         نتجاهل باقي اللفة الحالة في حلقة الدوران 

If (lastWord.EndsWith("یا  ") or lastWord.EndsWith("یا َ َ ")) And 
           words[i].StartsWith("ْالاله    ْ ") 
   words[i].SetCharAt(1, "أ ") 
   Loop 
Else 
   Harakah = ex.Fat7ah 
End 
 

   ):Case ex.AlephLeen (                               الكلمة السابقة تنتهي بألف لینة 
  :              ة في كل األحوال               سنحولها إلى فتح    لذا    ،                            ال توجد استثناءات لأللف اللینة

Harakah = ex.Fat7ah 
                         لقـد تجاوزنـا عـن الفـارق فـي     "..  ى "             واأللـف اللینـة   "  ي "                                وعلى المستخدم أن یفرق بـین الیـاء 

                                                  وقـا ال نسـتطیع التغاضـي عنهـا مثـل هـذه الحالـة، لهـذا مـن                        بعض الحاالت، لكـن هنـاك فر
        فلـو كـتـب     )..                  التـي تحتهـا نقطتـان (ّ                                              ّاألفضـل أن یعـود المسـتخدم نفسـه علـى اســتخدام الیـاء 

ْیجــر لمــاء (             فســنحولها إلــى   )           یجــرى المــاء   : (   مــثال َ        ْ                                بوضــع فتحــة عـلـى الــراء وـلـیس كســرة،   ) َ
  .                                          لكن في كلتا الحالتین هذا لن یغیر وزن البیت



 ١٣٠ 

   ):Case ex.Sokon (                    السابقة تنتهي بسكون        الكلمة 
ْ     ْقالـت  (                             لیهـا كلمـة تبـدأ بحـرف سـاكن مثـل  ت                 لتي تنتهـي بسـكون و   ا ة                       في الحالة العامة، الكلم

ْقالت ألعراب (                            ، یتم تحریك السكون إلى كسرة  )      األعراب ِ          ْ   :                     ویستثنى من هذا حالتان    ).. ِ
ْومـن النـاس (ِ                                            ِحرف الجر من، حیث یتم تحریك سـكونه بـالفتح مثـل  • ِ         ْ         ي تتحـول    التـ  ) ِ

ْومن نناس (    إلى  َ ِ        ْ َ ِ.(   
ْالــذین آتــوا  (                             ، حیــث یــتم تحریكهــا بالضــم، مثــل  )               التــي علیهــا ســكون (             الــواو اللینــة  • َ           ْ َ

ْأللذین آتو ززكات (          تتحول إلى   )       الزكاة َُ ْ                ْ َُ ْ.(   
            إلـى فتحــة أو   )                          آخـر حـرف فـي الكلمـة السـابقة (                                   إذن، فكـل مـا سـنفعله هـو تحویـل السـكون 
  :      ل معها                                       ضمة أو كسرة تبعا لنوع الحالة التي نتعام

If lastWord = "ِمْن ْ  ِ " or lastWord = "ِومْن ْ   ِ " or lastWord = "ِفمْن ْ   ِ " 
    Harakah = ex.Fat7ah 
ElseIf lastWord[lastWordLen - 1] = ex.Waw 
   Harakah = ex.Dammah 
Else 
   Harakah = ex.Kasrah 
End 

             نفعــــل شــــیئا                    ، فلــــو كــــان فارغــــا فلــــنHarakah                                  اآلن، لــــم یتبــــق إال أن نســــتخدم المتغیــــر 
                                        ، أما أن كان یحتوي علـى عالمـة تشـكیل، فیجـب  )                                الكلمة السابقة ال تنتهي بحرف ساكن (

                                                                      أن نضــعها بــدال مــن آخــر حــرف فــي الكلمــة الســابقة، لكــن بشــرط أال یكــون الحــرف قبــل 
                                        فلو وضـعنا ضـمة بـدال مـن الـواو، فستصـیر هنـاك   " ُ    ُقالو "                            األخیر علیه تشكیل بالفعل مثل 

  !              ضمتان على الالم
If Harakah != "" 
    If IsTashkeel(lastWord[lastWordLen - 1]) 
        words[lastWordId].Delete(lastWordLen, 1) 
    Else 
        words[lastWordId].SetCharAt(lastWordLen, Harakah) 
    End 
End 

    جعـــل                       وهنـــاك شـــيء آخـــر ســـنفعله ل   ..                                          أخیـــرا، ســـنحذف األلـــف مـــن بدایـــة الكلمـــة الحالیـــة
              یبـدو مربكـا،   مـة   لكل                                                           الكتابة العروضـیة أوضـح فـي القـراءة، فوجـود حـرف سـاكن فـي بدایـة ا



 ١٣١ 

    ).. ْ      ْفـل فصـل (            سـنحولها إلـى   )         فـي الفصـل (     فمـثال    ..                                     لهذا سـننقله إلـى نهایـة الكلمـة السـابقة
                                                                              وســنراعي احتیاطــا الحاـلـة التــي ـقـد یكتــب فیهــا المســتخدم ألـفـا مســتقلة ككلمــة، وهــذا خطــأ 

  :                         یحدث ویسبب خطأ في الكود                بال معنى، لكنه قد
If words[i].Length = 1 
    words[i].Delete(1, 1) // حذف األلف          
Else  //نقل الحرف الساكن الذي یلي األلف إلى الكلمة السابقة                                                  
    words[lastWordId].Append(words[i].Mid(2, 2)) 
    words[i].Delete(1, 3) // لیھ                             حذف األلف والحرف الساكن الذي ی    
End 

  .                                             وهكذا نكون قد أنهینا الكتابة العروضیة بحمد اهللا
 

  :Unit Testing               اختبار الوحدات 
                                                         اختبـــــــارا تغطـــــــي الحـــــــاالت المختلفـــــــة للكتابـــــــة العروضـــــــیة فـــــــي الملـــــــف    ١٤٠     ســـــــتجد 

AroodWrite.Tests.ring فــــــــي المجلــــــــد            Tests ..    هــــــــذه االختبــــــــارات مهمــــــــة للغایــــــــة                          
                                 الــة مــن حــاالت الكتابــة العروضــیة كنــت                                      وســاعدتني فــي حــل مشــاكل كثیــرة، فبعــد كــل ح

                                                                         أكتب اختبارات تغطي كل احتماالتها، وبعد أن أضـیف حـاالت أخـرى للكتابـة العروضـیة 
                                                                           أعید تشغیل كل االختبارات، ألتأكـد مـن أن الحـاالت الجدیـدة لـم تفسـد شـیئا فـي الحـاالت 

      وحـدات                      ، وهـو یعنـي اختبـار كـل Unit Testing                  باختبـار الوحـدات      هـذا    یسـمى   ..        السـابقة
     تسـبب  ی    أال                                                          البرنامج للتأكد من أنها تعمل بشكل صـحیح، وهـي مفیـدة فـي ضـمان   )      أجزاء (

                           أي أخطــاء فـي وحــدات البرـنـامج      حـدوث                                         تعـدیل جــزء مـن الكــود أو إضـافة كــود جدیـد ـفـي 
                                                                      بالنسـبة للكتابـة العروضـیة، هـذه عملیـة معقـدة ومتشـابكة وترتیبهـا حسـاس جـدا،    ..        القدیمة

                                                       یرة وأنا أضیف بعض القواعـد الجدیـدة، مـا اسـتلزم منـي إعـادة                       لهذا حدثت معي أخطاء كث
                    أن أجعـل هـذا الكـود        الصـعب        كان مـن                               و تعدیلها، وبدون اختبار الوحدات               ترتیب القواعد أ

  .              یعمل بشكل صحیح
                                                       إجــراء تعــدیالت فــي أي مـلـف فــي البرنــامج، فقــم بهــا خطــوة خطــوة،     أنــت        قــررت   ـلـو     لهــذا 

                     هـذا سیكشـف لـك أي أثـار  ف                     بـالملف الـذي تعدلـه،                                  وبعد كل خطوة نفذ االختبارات الخاصـة



 ١٣٢ 

ـــذي أجریتــــه فــــي الخطــــوة األخیــــرة                   التراجــــع عنهــــا أو             ومــــن ثــــم یمكنــــك  ،                                          ســــلبیة للتغیــــر اـل
  .       تصحیحها

        األخطـــاء،         كثیـــر مـــن               البرنـــامج مـــن    یقـــي                                       االختبـــارات جـــزء حیـــوي فـــي البرمجـــة الحدیثـــة، 
  .                وتطویره مستقبال                                                           ویوفر علیك الكثیر من الوقت والجهد والمال عند تعدیل البرنامج

 
  :Verbal Expressions                  التعبیرات اللفظیة 

ــــــ ــــــى مرحـل ــــــة  ة                  وصـــــــلنا اآلن إـل                                                   فهـــــــم التعبیـــــــرات النمطیـــــــة الـتــــــي اســـــــتخدمناها فـــــــي الداـل
DoAroodWriteلتحویل الكتابة اإلمالئیة إلى كتابة عروضیة                                         .  

  :                                    فسترى تعریف التعبیرات النمطیة، مثلAroodWrite.ring            بدایة الملف  ل        لو نظرت 
Haa_Dmh = ex.Haa + ex.Dammah 
Haa_Dmh_EdgEx = new Expression(Haa_Dmh + ex.Edge, 1) 

    هــذا    .. expression                                واسـمه اختصــار للكلمـة اإلنجلیزـیـة ex                           الكـود الســابق یسـتخدم الكــائن 
  :                             ، كنسخة من فئة باني التعبیراتaExpressions.ring                     الكائن معرف في الملف 

ex = New ExpressionBuilder 
                                                                      هـــي تمنحنـــا بعـــض الخصـــائص والوســـائل التـــي تســـاعدنا فـــي بنـــاء التعبیـــرات النمطیـــة  و

  .                      باستخدام تعبیرات لفظیة
ــى اســـتخدام التعبیـــرات  أل              دعنـــا ننظـــر أوال  ــنفهم لمـــاذا نحتـــاج إـل                                                               حـــد التعبیـــرات النمطیـــة، ـل

  :                                  هذا مثال تعبیر البحث عن واو الجماعة   ..        اللفظیة
@B4WawGama3ah(-1) ْ  ْ◌ ( ~ ا )ْ  ْ◌ ( ~ و )^ 

                                                               بعــا أن هــذه الصــیغة صــعبة الفهــم، إضــافة إـلـى أن وجــود حــروف عربیــة وســط       واضــح ط
ــنص اإلنجلیـــزي یجعـــل مـــن المســـتحیل علیـــك قـــراءة                                            اـل
                                           الــنص بالترتـیــب الصــحیح، ولكـــي تــدرك هـــذا، سأقســـم 
                                                 لك النص السابق إلى أجـزاء بالترتیـب الـذي كتبتـه بـه، 

  :                                        وقارنه بالترتیب الظاهر لك عند عرضه مجمعا
 

                              د صــارت أوضــح بهــذا التقســیم، لكــن               رغـم أن األمــور ـقـ



 ١٣٣ 

          هــذا صــحیح،    ..                                                              التعبیــر اللفظــي مــا زال یحتــوي علــى رمــوز مبهمــة، ویبــدو أقــرب للشــفرة
                                                                          فكما قلنا هو أشبه ما یكون بلغـة برمجـة تحتـوي علـى رمـوز توجـه بعـض األوامـر لمحـرك 

  .                                            التعبیرات النمطیة للبحث عن صیغ معینة في النص
                م لغـات البرمجـة،  ظـ                                للتعبیرات النمطیـة تلتـزم بهـا مع                              الحظ أن هناك صیغة قیاسیة عالمیة

  :                             لكني لم ألتزم بها هنا، لسببین
                                                                   أن هذا محرك تعبیرات نمطیة مخصـص لوظیفـة محـددة، وقـد اسـتبعدت الكثیـر مـن  - ١

                                                                 الصــیغ الشــهیرة ألنــي لــن أســتخدمها، وأضــفت بعــض الصــیغ الجدیــدة التــي ـتــؤدي 
   ).                الكتابة العروضیة (   بة                                            وظائف تجعل األمور أبسط بالنسبة للمهمة المطلو

                                                                          أنـنـا ـفـي كــل األحــوال سنســتخدم التعبیــرات اللفظـیـة، وبالـتـالي ال یهمنــا شــكل التعبیــر  - ٢
                            الحقیقــة أننــي أتمنــى أن تحتــوي    ..                                           النمطــي فـلـن نســتخدمه فــي الكــود بأنفســنا مباشــرة

  .                              التعامل مع التعبیرات النمطیة      لتسهیل                                  كل لغات البرمجة على تعبیرات لفظیة 
  ؟Verbal Expressions                        ما هي التعبیرات اللفظیة   :                 مجددا إلى السؤال             إذن فقد عدنا 

  :                                                                       ستعرف اإلجابة بنفسك، لو رأیت كیف بنینا التعبیر النمطي السابق في البرنامج
maybeSokon = ex.Maybe(ex.Sokon) 
WawGama3ah = ex.LookBack(1, "B4WawGama3ah") +  
           ex.Waw + maybeSokon + ex.Aleph + maybeSokon + ex.Edge 
WawGama3ahEx = New Expression(WawGama3ah, 1) 

                 ، لكتابــة تعبیــرات Expression Builder                                         فــي الكــود الســابق، اســتخدمنا بــاني التعبیــرات 
                                                                              لفظیة یسهل قراءتها وفهم وظیفتها بمجرد النظر، وبمجـرد جمعهـا معـا ینـتج نـص التعبیـر 

  :          استخدمنا                وفي الكود السابق   ..               النمطي المطلوب
                                                   ، وهـي تســتقبل نصـا، وتخبـر محـرك التعبـیـر النمطـي أنـه ـقـد ex.Maybe        الوسـیلة   -

                               فـي المثـال السـابق نحـن نقـول إنـنـا    ..                                     یجـده فـي الـنص فـي هـذا الموضـع أو ال یجــده
                         هــذه هــي حالــة واو الجماعــة،    ..                                         قــد نجــد ســكونا علــى الــواو أو ســكونا علــى األلــف

                         ، ویمكـــن أن توضـــع ســـكون عـلــى  )ْ  ْواَ  َ ســـع (                                 حیــث یمكـــن أن تكـــون اـلــواو ســـاكنة مثــل 
                           سنســمح للمســتخدم بعــدم وضــع أي    ..                                      األـلـف للدالـلـة عـلـى أنهــا أـلـف زاـئـدة ال تنطــق
                            یمكنـــك أن تســـتنتج أننـــي أســـتخدم  و   ..                                   مـــن هـــاتین الســـكونین أو وضـــعهما لـــو شـــاء



 ١٣٤ 

ـنص بعــد      أن اـلـ                         فــي التعبیــر النمطــي ألخبــره  ~      الرمــز                                 نص قــد یوجــد أو ال، وأضــع اـل
  .(a)~    مثل                     هذا الرمز بین قوسین 

                        تسـتقبل معـاملین، األول هـو       وهـي  "           انظر للـوراء "        بمعنى ex.LookBack        الوسیلة   -
     دالـة     اسـم          والثـاني  ،                                             التي سننظر إلیها قبل الموضع الحـالي فـي الـنص      الحروف    عدد 

     تأكـد                                                               التي نرید مـن محـرك التعبیـرات النمطیـة إرسـال هـذه الحـروف إلیهـا، لل      الفحص 
  ،           المطلوبـة                               الموضـع الحـالي للعثـور علـى الصـیغةٕ               ٕ، واال فلـن یصـلح True          أنها تعیـد 

  .                              ویجب البحث في موضع آخر من النص
                                                                           وفي مثالنا هذا، نرید أن ننظر إلى حرف واحد قبـل واو الجماعـة، ونرسـله إلـى دالـة 

                                             ، وهــي دالــة ســنكتبها نحــن للتأكــد مــن أن هــذه لیســـت B4WawGama3ah      اســمها 
َنمــوا "                                واو أصــلیة یتبعهــا ألــف المثنــى مثــل  َ َ    َ َ ًرخــوا "                  ألــف التنــوین مثــل   أو  " َ ْ    ً       وســنرى     ".. ْ

  .                       كود هذه الدالة بعد قلیل
                             ، مهمتهـا النظــر لألمـام لعـدد مــن LookForward                   وسـیلة مـشـابهة اسـمها      هنـاك  و  -

  .            إلى دالة فحص   ها                                وف التالیة للموضع الحالي، وترسل    الحر
    ثــم                  تبعــه باســم الدالــة،                                  ُ  مــع دوال النظــر لألمــام أو الخلــف، وُأ @                  وأنــا أســتخدم الرمــز 

                           ألنـي ال أحتـاج ألكثـر مـن هـذا فـي   )  ٩           من صفر إلـى  (                        سین بینهما رقم واحد فقط   قو
                                                موجـبـا ـفـي حالـة النظــر لألمــام، وسـالبا ـفـي حاـلـة النظــر           هــذا الـرقم      یكــون  و          البرنـامج، 

  :LookBack                            هذا النص عن استدعاء الوسیلة      ینتج                 وفي مثالنا هذا،    ..      للخلف
@B4WawGama3ah(-1) 

                                           قیاســیة عـلــى صـــیغ للنظــر لألمـــام والخـلــف، لكنهـــا ال                           تحتــوي التعبـیــرات النمطـیــة ال و
ــــذي  ٕ                                                            ٕتســـــتدعي داـلــــة، وانمـــــا تطـــــابق صـــــیغة تعبـیــــر نمطـــــي أخـــــرى عـلــــى اـلــــنص اـل

          قلـل تعقـیـد  أل                                                  بالنسـبة ـلـي فضـلت اســتدعاء دالـة وكتابـة بعــض كـود رـیـنج،    ..      تفحصـه
                                               ختصـر كتابـة التعبیـرات اللفظـیـة التـي تولـد التعبـیـر  أ                        محـرك التعبیـرات النمطـیـة و    كـود 
   ..                                                                    ي، باإلضافة إلى منحنا إمكانیات أكبـر بمـزج كـود ریـنج بـالتعبیرات النمطیـة     النمط

                                                                       الحـــظ أننـــا نســـتطیع االســـتغناء عـــن التعبیـــرات النمطیـــة تمامـــا وكتابـــة كـــود الكتابـــة 
           عـد الكتابـة                                                                العروضیة كامال بلغـة ریـنج مباشـرة، لكـن نظـرا لتـداخل العالقـات بـین قوا



 ١٣٥ 

        ویـل جـدا  ط    كـود                        كـان هـذا سـیتطلب كتابـة                هـا بترتیـب معـین، ئ                    العروضیة وأهمیة إجرا
         أي جـزء                                                              یتكون من كثیر من حلقات التكرار، وسیكون شـرحه وفهمـه صـعبا وتعـدیل

                                                  ذا فالوضـع المثـالي هـو اسـتخدام تعبیـرات نمطیـة بسـیطة،  لـ   ..                    فیه محفوفا بالمخـاطر
  .                                               من الدوال المكتوبة بلغة رینج عند الحاجة إلیها      قلیال ا          تستدعي عدد

                   ، ولـو أضـفته ـفـي أول                 للتعبـیـر الرقمـي^      الرمـز             ، وهـي تضـیفex.Edge        الخاصـیة   -
                                                                     الصــیغة فســیخبر محــرك التعبیــرات النمطیــة أن الحــرف التــالي یجــب أن یكــون أول 

    أمـا    ..                                      یتأكد أن النص یبدأ بالصـیغة الخاصـة بنـا  :        بیر آخر ع       ، أو بت           حرف في النص
      ـیـــة أن                                             ـفـــي نهایـــة الصــــیغة، فســــیخبر محـــرك التعبـیـــرات النمط  ^              إن أضـــفت الرمــــز 

                          هـــذا هـــو الســبب ـفــي تســـمیة هـــذا    ..                                     الــنص یجـــب أن ینتهـــي بالصـــیغة الخاصــة بـنــا
      انتبـــه     )..                   البداـیــة أو النهاـیــة (                          ، فهـــو یمـثــل أحـــد حـــافتي اـلــنص Edge              الرمـــز بالحاـفــة 
                                   أي أـنـه ـفـي حــد ذاتـه ـلـیس أول حــرف ـفـي  ،                  ال یطــابق حرـفـا معینـا  ^               جیـدا أن الرمــز 

  .                         یجب التزامه أثناء البحثّ                                        ّالنص وال آخر حرف في النص، ولكنه یمثل شرطا
  Aleph    و Waw                         ل بعــض الحــروف العربیــة مثــل  یــ   تمث ل              بعــض الخصــائص     أضــفت  -

                 كــان مـن الممكــن أن    ..        نجلیزیـة  اإل     نصـوص   ال                              حتـى ال نكتـب الحــروف العربیـة وســط 
  ، Letters.Waw      ، مثــل aLetters.ring                                نســتخدم معظــم هــذه الحــروف مــن الملــف 
        إضــافة ex                       فضــلت اختصــار االســم إلــى                                     لكــن نظــرا ألن التعبیــرات اللفظیــة طویلــة،

                             وقـد أضــفت بعـض االختصـارات األخــرى    ..                                    إلـى أنـه أكثـر صــلة بـالتعبیرات النمطیـة
  .                                              التعریف ألننا سنستخدمها كثیرا في بناء التعبیرات  "   ال "           وهي تمثل ex.Al    مثل 

  ، ExpressionBuilder                                                      وهناك الكثیر من الخصائص والوسـائل األخـرى معرفـة فـي الفئـة 
  .                                لیها ونحن نبني التعبیرات النمطیة        سنتعرف ع

  :                                                              واآلن، فلنبدأ بناء التعبیرات النمطیة باستخدام التعبیرات اللفظیة
 
 



 ١٣٦ 

  :                        وضع فتحة على واو العطف- ١
                                       ـبـدون اســتخدام تعبـیـر نمطــي، ألن هــذا أبســط           یــنج مباشــرة ر                         هــذه القاعــدة نفــذناها بكــود 

                     عرـیـف تعبیـر نمطــي لهــذه                                                    فـي كتابـتـه وأسـرع ـفـي تنفـیـذه، لكـن ال یوجــد مــا یمنعـك مــن ت
  :              الحالة كما یلي

WEx = new Expression(ex.Edge + e.Waw + ex.Edge, 1) 
                     یســـــــتقبل قیمـــــــة منطقیـــــــة Expression                                  الحـــــــظ أن المعامـــــــل الثـــــــاني لمنشـــــــئ الفئـــــــة 

) True/False(  وأنـــــــت تعـــــــرف أن ،               True و  ١  =              فـــــــي الحقیقـــــــة    False =    لـــــــو    ..  ٠   
        البحــث      إیقـاف                    ك التعبیـرات النمطیـة                      فأنـت بهـذا تطلـب مـن محـر  )  ١   أو    (True      أرسـلت 

                               هـذا سـیوفر بعـض الوقـت عنـدما نكـون    ..                                    عن الصیغة بعـد أول مـرة یجـدها فـي الـنص
  .                                                              متأكدین أن هذه الصیغة ال یمكن أن تأتي أكثر من مرة في نفس الكلمة

  :                  هذا التعبیر النمطي                              وهذا هو تعبیر االستبدال الخاص ب
WRep = e.Waw + ex.Fat7ah 

  :         كالتاليDoAroodWrite                                فیذ هذه القاعدة في بدایة الدالة               وبهذا یمكنك تن
WEx.Replace(word, WRep) 

                                                                   ال أنصحك بهذا، فتكرار فحص هـذه القاعـدة فـي كـل الكلمـات سیضـیع وقتـا بـال  ي   لكن
                                                                          قیمة، في حین أن هذه حالـة نـادرة جـدا تتعلـق بكلمـة تتكـون مـن حـرف الـواو فقـط، وال 

  .                           ة لمعالجتها كما رأینا سابقا                              تحتاج إال لجملة شرط واحدة مباشر
 

  :                      إشباع الهاء المضمومة- ٢
  :                                         هذا التعبیر سهل جدا، ویمكنك فهمه مباشرة

Haa_Dmh = ex.Haa + ex.Dammah 
Haa_Dmh_EdgEx = new Expression(Haa_Dmh + ex.Edge, 1) 

                            ألنـــي ســـأكرر اســـتخدامه فـــي الكـــود   ، Haa_Dmh                          ولعلـــك الحظـــت تعریفـــي للمتغیـــر 
  ،         عـدة مـرات               تشـبیك نفـس الـنص                     سـیكون أفضـل مـن إعـادة             فـي متغیـر           الحقا، ووضـعه

                       سأسـتخدم هــذه الطریقـة ـفـي  و   ..      وضـوحا و                                      ناهیـك أن هـذا ســیجعل الكـود أكثـر اختصــارا 



 ١٣٧ 

                 واآلن تعــــال نســـــتخدم    ..                       التــــي ســـــأعید اســــتخدامها                 التعبـیــــرات النمطیــــة      أجــــزاء       تكــــوین 
  :                      في تكوین نص االستبدالHaa_Dmh        المتغیر 

Haa_WawRep = Haa_Dmh + ex.Waw 
 

  :                      إشباع الهاء المكسورة- ٣
  :                                             مماثل للتعبیر السابق، مع تغییر الضمة إلى كسرة

Haa_Ksrh = ex.Haa + ex.Kasrah 
Haa_Ksrh_EdgEx = new Expression(Haa_Ksrh + ex.Edge, 1) 
Haa_YaaRep = Haa_Ksrh + ex.Yaa 
 

  :               الساكنة إلى هاء                 التاء المربوطة      تحویل  - ٤
   ": ة "                      یمثل التاء المربوطة ex.Taa5        تذكر أن 

Taa5_SokonEx = new Expression(ex.Taa5 + ex.Sokon, 1) 
Haa_SokonRep = ex.Haa + ex.Sokon 

 

  :                                   تحویل التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة  - ٥
ــیس علیهـــا                                                                            بعـــد تنفیـــذ التعبیـــر النمطـــي الســـابق، ســـتتبقى فقـــط التـــاء المربوطـــة التـــي ـل

   ": ت "                       سكون، لهذا سنحولها إلى 
Taa5Ex = new Expression(ex.Taa5, 1) 
                                                                               انتبــه إـلـى أننــا ـلـم نشــترط وجــود التــاء المربوطــة فــي نهایــة الكلمــة، فقــد یلیهــا فتحــة أو 

  .                    ضمة أو كسرة أو تنوین
         مباشــرة         أرســلناها       لهــذا ex.Taa         ببســاطة  ي                                    وال نحـتـاج لتكــوین صــیغة اســتبدال هـنـا، فهــ

  .DoAroodWrite  ة               في كود الدالReplace      لدالة                     إلى المعامل الثاني ل
 

  :                   حذف ألف واو الجماعة  - ٦
  :                                   لقد شرحنا بالفعل هذا التعبیر النمطي

maybeSokon = ex.Maybe(ex.Sokon) 
WawGama3ah = ex.LookBack(1, "B4WawGama3ah") +  
     ex.Waw + maybeSokon + ex.Aleph + maybeSokon + ex.Edge 
WawGama3ahEx = New Expression(WawGama3ah, 1) 



 ١٣٨ 

            هــــي اختصــــار B4       الحــــظ أن    .. B4WawGama3ah                         ولــــم یتبــــق إال تعریــــف الدالــــة 
ــواو    .. Before  "    قـبــل "                 الكلمـــة اإلنجلیزـیــة  ــة إذن ســـتتأكد أن الحـــرف الســـابق ـل                                            هـــذه الداـل

  :            هذا هو كودها   ..                        الجماعة یحقق بعض الشروط
Func B4WawGama3ah(str) 
   If str = "" return false End 
  

   hrf = str[1] 
   if hrf = ex.Kasrah or hrf = ex.Sokon 
      return false 
   else 
      return true 
   end 
EndFunc 
                                                                            أول شرط في الدالـة، هـو التأكـد إن كـان الـنص المرسـل إلیهـا فارغـا، وفـي هـذه الحالـة 

  .                                        الجماعة ال یمكن أن تأتي في بدایة الكلمة        ، ألن واوFalse      ستعید 
                                      البحث عن واو الجماعة في نهایة الكلمة؟         ألم نطلب   :        ستسألني

  !                    هنا لیست واو الجماعة  "   وا     ".. "         وا إسالماه "                          ولكن المستخدم قد یكتب مثال    ..    بلى
                                                          وكـیـف تســتقبل داـلـة النظــر للخـلـف نصــا فارغــا، وـقـد طلبـنـا أن تنظــر   :             ستســألني أیضــا

                   إلى حرف واحد سابق؟
                قة بحــد أقصــى حــرف                                                     ـفـي الحقیقــة نحــن طلبنــا أن ننظــر إـلـى عــدد مــن الحــروف الســاب

                                هــذا یجعــل دوال النظــر أكثــر مرونــة،    ..                            أي أن صــفر هــو عــدد مقبــول أیضــا   ..     واحــد
                                                                      فلو كانت تنظـر لثالثـة حـروف، فیمكنهـا أیضـا أن تغطـي احتمـال وجـود حـرفین فقـط، 

ـــنص    ..                                     أو حــــرف واحــــد فقــــط، أو عــــدم وجــــود أي حــــروف                         لهــــذا علینــــا أن نفحــــص اـل
  .                       قرار المناسب لكل احتمال                                     المرسل إلیها ونتأكد من طوله، ونأخذ ال

    نفــس    ..          الجماعــة                               د حــرف ســابق یعنــي أن هــذه لیســت واو                      فــي حالتنــا هــذه، عــدم وجــو
  :             تین التالیتین       الحال              األمر ینطبق على

  . "ْ    ْحلوا "                      تبعها ألف التنوین مثل  ت                                          لو كان الحرف السابق سكونا، فهذه واو أصلیة   -
َنموا "              لف المثنى مثل        تبعها أ ت        أصلیة         فهذه واو                         و كان الحرف السابق فتحة،    ل- َ    َ َ."   



 ١٣٩ 

   .                            ألن هذه هي واو الجماعة فعالTrue                      غیر هذا، ستعید الدالة  و
  :                                      واآلن، فلنكتب تعبیر استبدال واو الجماعة

WawGama3ahRep = ex.Waw + ex.Var(2) 
  Variable  "      متغیــر "                   هــي اختصــار للكلمــة Var       الدالــة    .. ex.Var(2)              الجدیــد هنــا هــو 

                                         فوفة المتغیـــرات فـــي الخانـــة التـــي نرســـل رقمهـــا                            وهـــي تعیـــد الـــنص الموجـــود فـــي مصـــ
  .                                   ، لقراءة الخانة الثانیة في المصفوفة ٢                                    كمعامل، وفي مثالنا هذا أرسلنا الرقم 

                             فما هي إذن مصفوفة المتغیرات؟
                                                                           لو تأملـت التعبیـرات النمطیـة التـي أنشـأناها حتـى اآلن، فستكتشـف أن أجزاءهـا تنتمـي 

   :                      إلى أحد نوعین متمیزین
  .                      ن نجدها كما هي في النص       یجب أ          نصوص ثابتة  -
    حفـظ  ی و   ..  ة                                                     نصوص مجهولة ال نعرف ما هي مسـبقا، لكنهـا تحقـق شـروطا معینـ   و-

ــة  ــه  (                                           محـــرك التعبیـــرات النمطـیــة هـــذه النصـــوص المجهوـل                      والـتــي تصـــیر معلومـــة ـل
                         فــي مصــفوفة المتغیــرات بــنفس   )                        الصــیغة التــي یبحــث عنهــا                بمجــرد العثــور علــى
  .                  ترتیب العثور علیها

                      ، فســــــتجد أنــــــه یحتــــــوي علــــــى WawGama3ahEx               للتعبیــــــر النمطــــــي          ولــــــو نظــــــرت 
  :                 المتغیرات التالیة

-  ex.LookBack :   ه  ـلـ                                      ألمـام أو الخلـف، ـیـتم حفـظ الـنص الـذي ننظـر  ل          عنـد النظـر  
                    فــي المصــفوفة ویمكــن  ١                           ، وفــي حالتنــا هــذه ســیكون رقــم                 مصــفوفة المتغیــرات   فــي 

  .ex.Var(1)                   التعامل معه من خالل 
-  ex.Maybe :   سـیتم حفـظ النتیجـة فـي  )            قد یوجـد أو ال (         نص محتمل            عند مطابقة ،                      

              علـى هـذا الـنص،                 فسـتحتوي الخانـة                      ، فـإن كـان الـنص موجـودا                 مصفوفة المتغیرات
                                     فـي مثالنـا هـذا هنـاك احتمـال لوجـود سـكون    ..  ة        كون فارغـ ت    فسـٕ                 ٕوان لم یكن موجودا

   ). ٣            المتغیر رقم  (                 ، وسكون على األلف  ) ٢            المتغیر رقم  (          على الواو 
   أي    ..                قبـل رقـم المتغیـر  #                                       نص االستبدال إلى المتغیرات ببساطة بوضـع              وللعلم، یشیر 

                   ، وهـــي كمـــا تـــرى أكثـــر           االســـتبدال  نـــص    إلـــى    "2# "              تضـــیف الصـــیغة ex.Var(2)   أن 



 ١٤٠ 

                                           یجعــل األمــور أوضــح لـنـا عـنـد ـقـراءة الكــود، دون Var                            اختصـارا، لكــن اســتخدام الداـلـة 
  . #                               إرهاق أذهاننا لتذكر معنى الرمز 

                ضــع قیمــة المتغیــر                              االســتبدال، فســتجد أنـنـا نریــد و         إـلـى تعبـیـر                    واآلن، ـلـو أعــدت النظــر 
   ..                                          كاـنـت هـنـاك ســكون عـلـى اـلـواو، فســنحافظ علیهــا  ـلـو           وهــذا معـنـاه    ..            بعــد اـلـواو ٢    رـقـم 

ـــف فســــتحذف وبالتــــالي ســــتحذف معهــــا ســــكونها إن وجــــدت، لهــــذا ال یعنینــــا                                                                    أمــــا األـل
                    لحـروف السـابقة للـواو                  هنـا، ألنـه ینظـر ل ١                         كما ال یعنینا المتغیـر رقـم    ..  ٣            المتغیر رقم 

       لخـلـف ال                                جیـدا إلـى أن دالـة النظـر لألمـام وا      انتبـه    ..                             وال نحتاجهـا فـي عملیـة االسـتبدال
ــذي نعثـــر علیـــه،  ــنص اـل                                   لهـــذا ال تتـــأثر الحـــروف التـــي ننظـــر لهـــا                                    تعتبـــر جـــزءا مـــن اـل

                                                       ألنهــا خـــارج اهتمامـنــا، إال إذا وقــع جـــزء مـــن هــذه الحـــروف ضـــمن                بعملیــة االســـتبدال
ـــوب      اـلـــنص                 ألمــــام، كمــــا ســــنرى                           یمكــــن أن یحــــدث عنــــد النظــــر ل          لفعــــل، وهــــذا  با        المطـل
                                         طــــول اـلـــنص الـــذي نعـثـــر علـیـــه ونجـــري علـیـــه عملـیـــة   :                لكــــن كقاعــــدة عامـــة   ..     الحقـــا

  .                                                                      االستبدال، تحدده كل أجزاء التعبیر النمطي ما عدا دوال النظر لألمام والخلف
 
  :                                                     إضافة فتحة بعد الواو التي تلیها ألف في نهایة الكلمة- ٧

W_AEx = New Expression(ex.Waw + ex.Aleph + ex.Edge, 1) 
W_Fat7a_ARep = ex.Waw + ex.Fat7ah + ex.Aleph 
 

  :                          حذف األلف التي علیها سكون- ٨
A_SokonEx = new Expression(ex.Aleph + ex.Sokon + ex.Edge, 1) 

  .ex.Aleph                       وتعبیر االستبدال هنا هو 
 

  :                             معالجة حرف شمسي مشدد بعد أل- ٩
  :                                              ف بعض المتغیرات لتسهیل كتابة التعبیرات التالیةّ    ّ سنعر

Al_MaybeSokon = ex.AL + maybeSokon 
shmsy = ex.Validate(1, "Shams") 
shmsy_Shdh = shmsy + ex.Shaddah 
Al_shmsy_Shdh = Al_MaybeSokon + shmsy_Shdh 



 ١٤١ 

       فحصـها،                                   ، وهـي تسـتقبل عـدد الحـروف التـي نریـد ex.Validate                     الجدید هنا هو الدالـة 
                   الحــظ أن داـلــة الفحـــص   ..                   ها لفحـــص هــذه الحـــروف ؤ                            واســم الداـلــة التــي ســـیتم اســتدعا

Validateتختلف عن دالة النظر لألمام أو الخلف في شیئین                                             :  
           ففـي مثالنـا    ..                                                           أنها تفحص الحروف بدءا من الموضع الحالي فـي التعبیـر النمطـي-

                   سـكون والحـرف التـالي   ال      تلیهـا      ربما   "   ال "                                   هذا، نرید تكوین تعبیر نمطي یبحث عن 
  .                                           للتأكد من أنه حرف شمسي، والحرف التالي شدةShams                   سیتم إرساله للدالة 

                          تــدخل ضــمن الــنص الــذي نبحــث Validate                                أن الحــروف التــي نفحصــها بالدالــة -
              فهمـــــا تنظـــــران  ،LookBack    و LookForward                      عنـــــه، علـــــى عكـــــس الـــــدالتین 

  .       من النص                           ض الحروف دون اعتبارها جزءا                   لألمام أو الخلف لبع
                                      فــــي الكـــــود الســـــابق الــــنص الـتــــالي للتعبـیــــر ex.Validate                     وللعلــــم، ستضـــــیف الداـلــــة 

  :Shams                                               النمطي، لتطلب إرسال حرف واحد للدالة التي اسمها 
$Shams(1) 

                                           ، فســـیتم وضــع هـــذا الحـــرف ـفــي مصـــفوفة المتغـیــرات، True                     فــإن أعـــادت هـــذه الداـلــة 
                 فســـــیعني هــــذا فشـــــل Falseٕ                                           ٕومواصــــلة فحــــص ـبــــاقي التعبیــــر النمطـــــي، وان أعــــادت 

                                                                         المطابقة في هذا الموضع، وینتقل محـرك التعبیـرات النمطیـة للبحـث عـن الصـیغة فـي 
  .        موضع آخر

  :                                                                        هذا هو تعریف التعبیر النمطي، مع مالحظة أنه سیبدأ المطابقة من بدایة الكلمة
Edg_Al_shmsy_ShdhEx = new Expression(ex.Edge +  
         Al_shmsy_Shdh, 1) 

  :                         وكودها في منتهى البساطةShams                 ر إذن إلى الدالة      فللنظ
Func Shams(str) 
    return find(ex.Shamsiah, str.Text) 
EndFunc 
                                                         فكــــــل مـــــــا فعلنــــــاه هـــــــو البحـــــــث عــــــن الحـــــــرف ـفــــــي مصــــــفوفة الحـــــــروف الشمســـــــیة 

ex.shamsiah ،  الداـلـة     وجعــل         Shamsأـنـت تعـلـم أن الداـلـة    ..                       تعـیـد نتیجــة هــذا البحــث                   
Findمصـــفوفة عـــن اـلــنص المطـلــوب، ـفــإن وجدـتــه أعـــادت رـقــم الخانـــة             تبحـــث ـفــي ال                                                   

ٕ                                            ٕ، وان لـــم تجـــده أعـــادت صـــفرا، وأنـــت تعلـــم أن ریـــنج  ) ١                       تـــذكر أن أول خانـــة رقمهـــا  (



 ١٤٢ 

                      ، بینمــا ـلـو كانــت للشــرط  )False      تنــاظر  (                                     تعتبــر الشــرط خاطئــا لــو كانــت قیمتــه صــفرا 
ـــة          لكــــن احــــذر    ..                                      أي قیمــــة غیــــر الصــــفر فســــتعتبره ریــــنج صــــحیحا    أن               ـفـــي هــــذه الحاـل

                      ـفـي رـیـنج متغـیـر قیمتــه True                     ـفـي كتابــة الشــرط، ألن Shams(x) = True       تســتخدم 
                            لقـد راعیـت هـذا بالتأكیـد وأنـا     !..  ١                              یمكن أن تعیـد أرقامـا أكبـر مـن Shams          ، والدالة  ١

   قــة                                                                         أكـتـب كــود محــرك التعبـیـرات النمطـیـة، لكــن ـلـو أردت أن تكـتـب الداـلـة الســابقة بطری
               أكبــر مــن صـــفر، Find                     كــد مــن أن نــاتج الداـلــة          علـیــك التأ                      ال تــدع أي مجــال للخطــأ، ف

   ): ١       صفر أو  (                    ستعید قیمة منطقیة Shams       الدالة    أن            وهذا سیضمن 
    return find(ex.shamsiah, str.Text) > 0 
                                                                          هــذه عملیــة مقارنــة إضــافیة ستســتغرق جــزءا مــن الملیــار مــن الثانیــة، لكــن أحیانــا قــد 

ــبعض البـــرامج ال                              تـــي تنفـــذ عملیـــات معقـــدة كالرســـوم                                           یكـــون هـــذا وقتـــا طـــویال بالنســـبة ـل
  .                                  لكن لیس هذا هو الحال هنا لحسن الحظ    !..                                وتستدعي نفس الدالة مالیین المرات

 

              ـفـــي الحقیقـــة ـلـــن    ..                                                     بقـــي أن نكتـــب تعبـیـــر االســـتبدال الخـــاص بهــــذا التعبیـــر النمطـــي
                                                                    نســـتطیع أن نكتـــب هـــذا التعبیـــر هنـــا مباشـــرة، ألنـــه یعتمـــد علـــى موضـــع الكلمـــة فـــي 

                                                            حنا من قبل، لو كانت الكلمة فـي بدایـة الجملـة، فسـنحول األلـف إلـى                الجملة، فكما شر
  ) Select              مــن خــالل الداـلـة  (                                  ، وهــذا هــو ســبب اســتخدامنا لجمـلـة شــرط  " أ "           أـلـف مهمــوزة 

  :DoAroodWrite              في كود الدالة 
_A = Select(wordNum = 1, AHmz_FkkShdhRep, A_FkkShdhRep) 

   A_FkkShdhRep                                       إذن، فمـــــــــــــــــا یعنینـــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو تعریـــــــــــــــــف التعبیـــــــــــــــــرین 
                                                ، ونظـرا لوجـود جـزء مشـترك بینهمـا، فسنضـعه فـي متغیـر AHmz_FkkShdhRep  و 

  :                                لنعید استخدامه في أكثر من موضعFkkShdhRep     اسمه 
FkkShdhRep = ex.Expand(2) 
A_FkkShdhRep = ex.Aleph + FkkShdhRep 
AHmz_FkkShdhRep = ex.AlephHmz + FkkShdhRep 

       الكلمــــة    .. ex.Expand(2)                        دال هــــو اســــتخدامنا للدالــــة                       الجدیــــد هنــــا فــــي نــــص االســــتب
Expandســنحتاج إـلـى ـفـك    ..                                                   تعـنـي تمدـیـد وأـنـا أســتخدمها هـنـا لإلشــارة إـلـى ـفـك الشــدة              

                                                                          التشـــدید فـــي العدـیــد مـــن التعبـیــرات النمطیـــة القادمـــة، ودائمـــا ســـیكون الحـــرف المشـــدد 



 ١٤٣ 

       ضـع هـذا                                                               مجهوال وسیوضع في مصفوفة المتغیرات عنـد العثـور علـى نتیجـة، ولكـن مو
       الـتـالي                                                                   المتغـیـر ســیختلف مــن تعبـیـر نمطــي آلخــر، لهــذا ـبـدال مــن إعــادة كتاـبـة التعبـیـر 

   ):                هي رقم المتغیرn    حیث  (         عدة مرات 
ex.Var(n) + ex.Sokon + ex.Var(n) 

  .                         ونرسل إلیها رقم المتغیرex.Expand               سنستدعي الدالة  ف
         فـــك تشــــدید                  ، فسیتضــــح لـــك أـنـــه یFkkShdhRep                            لـــو نظـــرت اآلن لتعبـیـــر االســـتبدال 

                الخانـة األولـى فـي    ..                                                        الحرف الذي وضـعناه فـي الخانـة الثانیـة فـي مصـفوفة المتغیـرات
ــــــى ســـــــكون أو نـــــــص فـــــــارغ تبعـــــــا لنتیجـــــــة التعبیـــــــر                                                              هـــــــذه المصـــــــفوفة ســـــــتحتوي عـل

maybeSokonدت الداـلــة  كــ                                         ، والخانــة الثانـیــة ســتحتوي عـلــى الحــرف اـلــذي أ          Shams  
           مشــددا ســواء   "   ال "       ســي بعــد                                             أنــه حــرف شمســي، وأنــت تعــرف أننــا ننطــق الحــرف الشم

  .                  كانت علیه شدة أم ال
 
   ":  ال "                               معالجة حرف شمسي غیر مشدد بعد -  ١٠

ــیس علـیــه شـــدة، وكمـــا                               عبیـــر مشـــابه للتعبـیــر الســـابق، لكـــن       هـــذا الت                                   الحـــرف الشمســـي ـل
                                                                   شــرحنا مــن قبــل، یجــب أن نســتثني التــاء مــن الحــروف الشمســیة حتــى ال تلتــبس مــع 

  : "     التمس "      مثل  "     افتعل "     صیغة 
Edg_Al_MaybeSokon = ex.Edge + Al_MaybeSokon 
shmsyNoTaa = ex.Validate(1, "ShamsNoTaa") 
Edg_AL_ShmsyNotTaaEx = new Expression( 
                   Edg_Al_MaybeSokon + shmsyNoTaa, 1) 

                 لكننــا نتأكـــد أن Shams                    ، وهـــي مشــابهة للداـلــة ShamsNoTaa                   وهــذا هــو كـــود الدالــة 
  :                                             بل أن نتأكد من وجوده في مصفوفة الحروف الشمسیة               الحرف لیس تاء ق

Func ShamsNoTaa(str) 
    hrf = str.Text  
    return hrf != "ت " And find(ex.shamsiah, hrf) 
EndFunc 

                                    الـتـي اســتخدمناها مــع التعبـیـر النمطــي A_                                   والمــریح هـنـا أن صــیغة االســتبدال ســتكون 
  .      السابق



 ١٤٤ 

  :              یست في البدایة ل  "   ال "                      معالجة حرف شمسي بعد -  ١١
                                        ، لكـنـه غـیـر مـلـزم بالـبـدء مــن بداـیـة الكلمــة،  ٩                                     هــذا التعبـیـر النمطــي مشــابه للتعبـیـر رـقـم 

  :            تلك الحالة ٩                     فقد عالج التعبیر رقم 
Al_shmsy_ShdhEx = new Expression(Al_shmsy_Shdh, 1) 

                              ألن كــال مــن األلــف والــالم ســتحذفان FkkShdhRep                         وســیكون تعبیــر االســتبدال هــو 
   ).ْ     ْوششمس "          التي تنطق   "       والشمس "                             كر أن هناك بادئة تسبقهما مثل   تذ (    هنا 

 
  :          علیها سكون  "   ال "                      معالجة حرف شمسي بعد - ٢ ١

                                                                   ـفــي هـــذا التعبیـــر نحـــن متأكـــدون مـــن وجـــود الســـكون، لكـــن غـیــر متأكـــدین مـــن وجـــود 
      م حـرف ّ  ّال                               ة، لكـن سـنتأكد أن الحـرف التـالي لـ                                     الشدة، ولن نشترط البدء مـن بدایـة الكلمـ

  :     التاء            شمسي ما عدا 
Al_SokonRep = ex.AL + ex.Sokon 
maybeShdh = ex.Maybe(ex.Shaddah) 
ShmsyMaybeShdh = shmsyNoTaa + maybeShdh 
AL_Sokon_ShmsyEx = new Expression(Al_SokonRep + 
       ShmsyMaybeShdh, 1) 

                     هــذا الحــرف ســتعثر علیــه    ..                                             وســیكون تعبیــر االســتبدال هنــا هــو فــك الحــرف الشمســي
                                      فـي مصــفوفة المتغیـرات، لهــذا لـن نســتطیع  ١                               لـة الفحـص وستضــیفه فـي الخاـنـة رقـم   دا

  : ٢                                ھنا ألنھ یتعامل مع المتغیر رقم FkkShdhRep                       استخدام تعبیر االستبدال 
FkkShmsyRep = ex.Expand(1) 
 

  :               في بدایة الكلمة  "   ال "                 إضافة سكون بعد - ٣ ١
  :  ١٠               في القاعدة رقم      فناه ّ                                          ّ هذا التعبیر مباشر، ألنه سیعتمد على متغیر عر

Edg_Al_MaybeSokonEx = new Expression( 
         Edg_Al_MaybeSokon, 1) 

      ســبق    وقــد                                                             لكــن تعبیــر االســتبدال الخــاص بــه یعتمــد عـلـى موضــع الكلمــة فــي الجمـلـة، 
  :         كالتاليDoAroodWrite             في الوسیلة       تعریفه

_AlRep = Select(wordNum = 1, AHmz_L_SokonRep, Al_SokonRep) 



 ١٤٥ 

              ، ولــــم یتبــــق إال   ١٢                 فــــي القاعــــدة رقــــم Al_SokonRep                      وقــــد ســــبق تعریــــف المتغیــــر 
  :AHmz_L_SokonRep              تعریف المتغیر 

L_Sokon = ex.Lam + ex.Sokon 
AHmz_L_SokonRep = ex.AlephHmz + L_Sokon 
 

  :                                           إضافة سكون بعد أي حرف ألف في بدایة الكلمة- ٤ ١
                            لأللـف ال توجـد علیـه ســكون أو أي                       نتأكد أن الحـرف التـالي  سـ                   قبـل أن نضـع السـكون، 

ــى الدالـــة    نرســـ                           نظر لألمـــام لحـــرفین بعـــد األـلــف و  ســـن         لفعـــل هـــذا    ..          تشـــكیل آخـــر                 لهما إـل
CanAddSokonلفحصهما         :  

ifCanAddSokon = ex.LookForward(2, "CanAddSokon") 
                                                               نكتب التعبـیــر النمطــي اـلــذي یســتخدم داـلــة النظــر لألمـــام، مــع مالحظـــة أـنــه  ســ     اآلن، 

  :             ن حافة الكلمة             یجب أن یبدأ م
A_Hrf = ex.Aleph + ex.Any  
A_Hrf_NoTsh = A_Hrf + ifCanAddSokon 
Edg_A_HrfEx = new Expression(ex.Edge + A_Hrf_NoTsh, 1) 

             سیوضــع فــي أول  (                                                   التعبیــر النمطــي الســابق یبحــث عــن األلــف وحــرف مجهــول بعــده 
  .            س عالمة تشكیل                                ، ثم یتأكد أن الحرف التالي له لی )                        خانة في مصفوفة المتغیرات

      یعتمـد                                 التعامل مـع ألـف فـي بدایـة الكلمـة،               وكالعادة عند   ،        االستبدال       تعبیر      نكتب س     اآلن و
  :AroodWrite                    ذا كتبناه في الدالة                             على موضع الكلمة في الجملة، ل    ال      االستبد       تعبیر

_AlephRep = Select(wordNum = 1, E_HrfSakenRep, A_HrfSakenRep) 
     وهمــا   ، E_HrfSakenRep    و A_HrfSakenRep       تغیــرین                        لكــن علینــا هنــا تعریــف الم

  :HrfSakenRep      متغیر   ال                         على جزء مشترك سنضعه في   ان     یعتمد
HrfSakenRep = ex.var(1) + ex.Sokon 
A_HrfSakenRep = ex.Aleph + HrfSakenRep 
E_HrfSakenRep = ex.AlephMaksor + HrfSakenRep 

   ١    رـقـم  (                      المجهـول التـالي لأللـف           مـن الحـرفHrfSakenRep                     یتكـون تعبیـر االسـتبدال 
                              وكــل مـا یفعـلـه التعبیـران اآلخــران    ..                     ، مـع إضــافة سـكون بعـده )                   فـي مصـفوفة المتغـیـرات

  .          في البدایة  "  إ "   أو   "  ا "         هو إضافة 



 ١٤٦ 

ــة                  تتأكـــد أن هنـــاك      ، وهـــيCanAddSokon                                       واآلن ـلــم یبـــق أمامنـــا إال كتاـبــة كـــود الداـل
          لكـن، نظـرا    ..            ف لیس تشـكیال                                         للحرف المجهول التالي لأللف، وأن هذا الحرٍ       ٍ حرف تال

                                                                       ألننا سنحتاج لنفس هـذه الدالـة فـي مواضـع أخـرى لـتفحص حـرفین تـالیین ولـیس حرفـا 
                                                                          واحدا، فسندمج الحالتین معا، ونتأكـد مـن أن أول حـرف لـیس علیـه تشـكیل، وأن ثـاني 

     وكمـا     )..                                 كمـا قلـت سـنحتاج لهـذا فـي حـاالت الحقـة (                         حرف لـیس علیـه سـكون أو شـدة 
                                                         وجــد محــرك التعبـیـرات النمطـیـة عــددا مــن الحــرف أـقـل مــن المطـلـوب                  ذكرـنـا ســابقا، ـلـو 

  :   كود  ال       هذا هو     )..          نصا فارغا (                                           فسیرسل النص الذي یجده حتى لو كان طوله صفرا 
Func CanAddSokon(str) 
    L = str.Length 
    if L = 0 or IsTashkeel(str[1]) 
        return false 
    elseIf L = 1 
        return true 
    elseIf str[2] = ex.Sokon or str[2] = ex.Shaddah 
        return False 
    else 
        return true 
    end 
EndFunc 

     عتمــد  ی                                                                   كـود هــذه الداـلـة بسـیط للغاـیـة، لكـنـه یحتـاج ـلـبعض التركـیـز ألن منطـق الشــروط 
  :           على ترتیبها

  )              حـــروف بعـــد األلـــف       ال توجـــد  (                                   فـــي الشـــرط األول لـــو كـــان طـــول الـــنص صـــفرا  •
                          ـلـن یفحــص الشــرط التــالي لــه Or                     انتبــه إلــى أن المعامــل    .. False              فســتعید الدالــة 

                                                              إال إذا كـــان الشـــرط الســـابق لـــه خاطئـــا، أي أن طـــول الـــنص أكبـــر مـــن صــــفر، 
                                                              وهنــاك عـلــى األـقــل حـــرف واحـــد بعـــد األـلــف، وـفــي هـــذه الحاـلــة ـلــو كـــان تشـــكیال 

  .      أیضاFalse       فسنعید 
ـنص                        فــي الشــرط الثــاني، ـلـو كــان •                انتبــه جیــدا إـلـى    .. True         ، فســنعید  ١  =            طــول اـل

     أو  ١             یمكـن أن یكـون  (                                                أن الشرط السابق أكد لنا أن طول الـنص أكبـر مـن صـفر 
         التأكــد     نكــرر          ، لهــذا ـلـم                                        ، وأكــد لنــا أیضــا أن الحــرف األول ـلـیس تشــكیال    ...)     أو  ٢



 ١٤٧ 

                                                        لدینا حرف واحد فقط بعـد األلـف، ونحـن واثقـون أنـه لـیس تشـكیال،    ..           من هذا هنا
                                   ن نحـن ال نتعامـل مـع حـاالت عملیـة، لكـن      حتى اآل   ..                    ن فسنضع علیه السكون  إذ

    ").  إذ "       بدال من   "   اذ "                   المستخدم، كأن یكتب    من                    تجنب أخطاء الكتابة  ن    فقط 
                                                                  إذا وصـــلنا للشـــرط الثالـــث، فهـــذا یعنـــي وجـــود حـــرفین بعـــد األلـــف، أولهمـــا لـــیس  •

  .False                                                    تشكیال، لهذا لو كان الحرف الثاني سكونا أو شدة فسنعید 
  .True      سنعید   ) Else       المقطع  (                 ما عدا كل ما سبق  •
 
  :                                          تحویل األلف إلى ألف مكسور في بدایة الكلمة- ٥ ١

     فیهــا    ضــع  ن                                                                هــذه القاعــدة مكملــة للقاعــدة الســابقة، فهــي تتعامــل مــع الحــاالت التــي لــم 
  ،                                                                   ســكون عـلـى الحــرف الـتـالي لألـلـف، لهــذا ســنبحث فقــط عــن األـلـف فــي بدایــة الكلمــة

  :                                              لتحویلها إلى ألف مكسورة الهمزة في أول الجملة                  ألننا ما زلنا نحتاج
Edg_AEx = new Expression(ex.Edge + ex.Aleph, 1) 

                            ، وهـو مباشـر وال یحتـاج لتعریـف AroodWrite                                   وقد كتبنـا تعبیـر االسـتبدال فـي الدالـة 
  :                    أي متغیرات جدیدة هنا

_A = Select(wordNum = 1, ex.AlephMaksor, ex.Aleph) 
 

 
 ":لل"ت  حاالتعبیرات
             یمكـن أن تكـون     "..   ال "                                           التعبیـرات النمطیـة التـي تعـالج دخـول الـالم علـى       سنكتب          فیما یلي 

            احتمــال وجــود    مــع   ،  )              تســتخدم كحــرف جــر (          أو مكســورة   )               تســتخدم للتوكیــد (            الــالم مفتوحــة 
      سـابقا    ..              لمراعـاة هـذاex.Maybe                                                  فتحة أو كسرة بعد الالم األولى، ولهذا سنسـتخدم الدالـة 

                                                           الدالـــة نصـــا واحـــدا، لكننـــا هنـــا سنرســـل إلیهـــا مصـــفوفة، لنخبـــر محـــرك               كنـــا نرســـل لهـــذه 
  :                               ا یجد أحد عناصرها في هذا الموضع                          التعبیرات النمطیة بأنه ربم

LL = ex.Lam + ex.Maybe([ex.Fat7ah, ex.Kasrah]) + ex.Lam 
  :                            هو في الحقیقة مجرد اختصار لـ  ex.Maybe([ex.Fat7ah, ex.Kasrah])       الحظ أن 

ex.Maybe(ex.Fat7ah) +  ex.Maybe(ex.Kasrah) 
                                                                         وهذه لیست أفضل صیغة للتعبیـر عـن موضـع واحـد ربمـا توجـد فیـه فتحـة أو كسـرة أو ال 



 ١٤٨ 

        ضـرورة َ                                                                 َ توجدان، لكن المحرك النمطي الخـاص بنـا ال یحتـوي علـى صـیغة كهـذه، ولـم أر
  :                                                                   لتعقید األمر، ما دامت الصیغة السابقة تؤدي الغرض، لكن مع عیبین صغیرین

                                                          طــــابق موضــــعین، وهــــذا معنــــاه أنهــــا تضــــیف متغیــــرین مختلفــــین لمصــــفوفة       أنهــــا ت •
  .                                 ، ویجب مراعاة هذا في صیغ االستبدال )     هنا ٢     و ١            في الخانتین  (          المتغیرات 

       عیـبـــا   اه      ال أر ي     لكـنـــ ، )               فتحــــة تلیهــــا كســـرة (                                   أنهـــا تســــمح بوجـــود الفتحــــة والكســــرة معـــا  •
              فـي البرنـامج                                              سیكون مجرد خطإ مطبعي من المسـتخدم، وسـتكون میـزة    ألنه        خطیرا، 

                                                                   أنه یستطیع التغاضي عـن هـذا الخطـأ، مـع مالحظـة أن هـذا لـن ینطبـق علـى حالـة 
  !                    وجود كسرة تلیها فتحة

   ".  لل "                                         في صیغة التعبیرات النمطیة الخاصة بحاالت LL                          واآلن، دعنا نستخدم المتغیر 
 

   ":ْ  ْ لل "                      معالجة حرف شمسي بعد - ٦ ١
   LL                        زاء ســبق لنــا تعریفهــا مثــل                                              هــذا التعبیــر النمطــي مباشــر جــدا، فهــو یتكــون مــن أجــ

  :maybeShdh    و shmsy  و 
LL_Sokon_ShmsyEx = new Expression(LL + ex.Sokon +  
          shmsy + maybeShdh, 1) 

                                         أیضــا، فأنــت تعــرف أن الــالم الشمســیة لــن تنطــق،                             ســیكون تعبیــر االســتبدال بســیطا و
                  شمسـي وهـو محفـوظ فـي                                                    لهذا ستظل معنا الـالم األولـى فقـط، وسـنفك تشـدید الحـرف ال

  :                           الفتحة والكسرة أول خانتین ت      قد حجز                        ة في مصفوفة المتغیرات، ف             الخانة الثالث
L_FkkShmsyRep = ex.Lam + ex.Expand(3) 
                                                                        الحــظ أنـنـي ـلـم أضــع التشــكیل عـلـى اـلـالم األوـلـى، تالفـیـا لحاـلـة وجــود الفتحــة والكســرة 

  :         ابق لیصیر                                                    معا، لكن لو شئت المحافظة على التشكیل، فعدل الكود الس
L_FkkShmsyRep = ex.Lam + ex.Var(1) + ex.Var(2) + ex.Expand(3) 
                                                           ولكــــــن انتبــــــه إلــــــى أن هــــــذا ســــــیؤدي إلــــــى فشــــــل بعــــــض االختبــــــارات فــــــي الملــــــف 

AroodWrite.Tests.ring ألنـــي كتبـــت االختبـــارات باعتبـــار حـــذف تشـــكیل الـــالم ،                                            
    هــــذه           إلــــى نتیجــــة                                                      األولــــى، لهــــذا لــــو قــــررت اإلبقــــاء علیــــه، فعلیــــك إضــــافة التشــــكیل 

  .    تفشل      حتى ال           االختبارات 
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   ":  لل "                           معالجة حرف شمسي مشدد بعد - ٧ ١
                                  ستوضــع فــي الخانــة الثالثــة فــي مصــفوفة  (  ال                                     فــي هــذا التعبیــر ربمــا توجــد الســكون أو

       ، لهـذا  "  لـل "                                                  ، لكـن العالمـة الممیـزة هـي وجـود شـدة علـى حـرف شمسـي بعـد  )         المتغیـرات
  :       ه سابقا   فناّ        ّ  الذي عرshmsy_Shdh                سنستخدم المتغیر 

LL_MayBeSokon = LL + ex.Maybe(ex.Sokon) 
LL_shmsy_ShdhEx = new Expression(LL_MayBeSokon + 
       shmsy_Shdh, 1) 

                                           أن الحـــرف الشمســـي فـــي التعبیـــر النمطـــي الســـابق    الحـــظ                        ولكتابـــة تعبیـــر االســـتبدال، 
  :                                           سیوضع في الخانة الرابعة من مصفوفة المتغیرات

L_FkkShdhRep = ex.Lam + ex.Expand(4) 
 

   ":  لل "                      معالجة حرف شمسي بعد - ٨ ١
           لهـذا سنرسـل     "..  و "  ،  " ف "  ،  " أ "                          قـد تسـبقها بعـد البـوادئ مثـل      التـي   "   لـل "               سنتعامل هنا مع 

  :ex.Maybe                       هذه البوادئ إلى الدالة 
bwadee= ex.Maybe([ex.AlephHmz, ex.Faa, ex.Waw]) 

               حـروف مختلفـة،  ٣       وجـود                          مواضـع متتالیـة عـن احتمـال ٣                        التعبیر السابق سیبحث فـي 
                      فـي الحقیقـة، هنـاك میـزة    ..                                                 وهذا معناه أنه سیضیف ثالث خانات لمصفوفة المتغیـرات

                                                                        كبیـرة فـي اسـتخدام هـذه الطریقـة هنـا، فهـي تسـمح أیضـا بمطابقـة كلمـات تحتـوي علـى 
                     ، أو حتـى وجـود الحـروف   ")            أوللنـاس عهـد؟ "  ،  "             أفللشمس تنظر؟ "    مثل  (               حرفین قبل الالم 

  :              التعبیر النمطي       هذا هو    ..  !          الثالثة معا
Edg_Atf_LL_shmsy = new Expression(ex.Edge + bwadee +  
     LL_MayBeSokon + ex.LookForward(2, "IsShamsy") +  
     ex.Any + maybeShdh, 1) 

            ، التـي ربمـا  "  لـل "                                                                 هذا التعبیر یبدأ من حافة الكلمة، التي ربما تبـدأ بـبعض البـوادئ قبـل 
  .                     ي حرف، وربما علیه شدة                تلیها سكون، ثم أ
           أن الحــــرف   وال            وال الشــــدة،                                ابق لســــنا متأكــــدین مــــن وجــــود الســــكون              فــــي التعبیــــر الســــ

                                            الحــرف المجهــول والحــرف التــالي لــه إـلـى الدالــة         أرســلنا  ذا          رف شمســي، لــ         المجهــول حــ
IsShamsyجـــزءا مــــن التعبیـــر النمطــــي،  ت   لیســـ                   تنظــــر لألمـــام أي أنهــــا        دالـــة      ، وهـــي                          



 ١٥٠ 

     فـي ex.Any                                      من الصـیغة یحقـق شـرطا معینـا، لهـذا سـیوجد      جزءا    أن         تأكد من  ت   ا     ولكنه
    كــــــــأن   LL_MayBeSokon                                          التعبـیـــــــر الســــــــابق ـفـــــــي الموضــــــــع الـتـــــــالي مباشــــــــرة ـلــــــــ 

ex.LookForwardهذا هو كود الدالة    ..                      غیر موجود في الصیغة                  IsShamsy:  
Func IsShamsy(str) 
    L = str.Length 
    if L < 2 or IsTashkeel(str[1]) 
        return false 
    elseIf str[2] = ex.Shaddah  
        return find(ex.shamsiah, str[1]) 
    elseIf IsTashkeel(str[2]) 
        return False 
    else  
        return find(ex.shamsiah, str[1]) 
    end 
EndFunc 

    حــرف           كــان بعــدها      أو  "  لــل "              أي حــروف بعــد       توجــد        إذا لــمFalse                     الداـلـة الســابقة ســتعید 
  .                                             واحد فقط، فهذه بالتأكید لیس حالة الالم الشمسیة

              تــذكر أن الحــرف    ..                                 أیضــا ـلـو كــان أول حــرف عالمــة تشــكیلFalse               كمــا أنهــا ســتعید 
                               هـو السـكون، وأن الـنص الـذي نفحصـه   "   لـل "                                      الوحید المسموح به على الالم الثانیة فـي 

                            فهــذا یعـنـي أن الـنص یحـتـوي عـلـى                    ـلـو وجـدنا فتحــة هنـا،    ..                        یقـع بعــد السـكون المحتمـلـة
  .                      فتحة، وكالهما غیر مقبول  +      سكون     " +   لل "                   فتحة، أو یحتوي على     " +   لل "

               الحــرف الثــاني     وكــان  ،  )                         الحــرف األول لــیس عالمــة تشــكیل (                       إذا عبرنــا الشــرط الســابق 
                                                                       شــدة، فعلینــا أن نتأكـــد أن الحــرف األول هـــو حــرف شمســـي، لهــذا جعلـنــا الدالــة تعـیــد 

                                                   ف األول في مصفوفة الحروف الشمسیة، فإن لـم یكـن موجـودا                    نتیجة البحث عن الحر
ٕ                                              ٕ، وان كـان موجـودا فسـتعید رقمـا أكبـر مـن صـفر وهـذا False                      فستعید صفرا وهذا یعني 

  .True     یعني 
                                                                   فـــإن فشـــل الشـــرط الســـابق، فســـنفحص إن كـــان الحـــرف الثـــاني تشـــكیال، ونظـــرا ألننـــا 

                     ـنـي أنـنـا نفحــص وجــود أي     یع                                الشــرط الســابق، فمجــرد وصــولنا هـنـا                 اســتبعدنا الشــدة ـفـي
                    ، فـنحن هـنـا ال نتعامــل False         فســنعید                      ـفـإن وجــدنا هـذا التشــكیل                    تشـكیل مــا عــدا الشـدة، 



 ١٥١ 

                فـالالم هنـا أصــلیة   " ْ     ْللطفـك "ٕ                                                  ٕمـع الـالم الشمسـیة، وانمـا مـع الم أصـلیة ـفـي الكلمـة، مثـل 
   ".   طفل "ّ                                 ّللطفل فهنا دخلت الالم الشمسیة على  "                ، وهذا یختلف عن  "  طفُ  ُل "        من كلمة 
                 اآلن متأكـدون أننـا      فـنحن   ،Else                                    كـل الشـروط السـابقة ووصـلنا إلـى المقطـع          إذا فشـلت 

                   ، لهـــذا ســـنعید نتیجـــة  )     تشـــكیل      عالمتـــي       لیســـا (   "  لـــل "    بعـــد        عـــادیین                 نتعامـــل مـــع حـــرفین 
                  أن الدالـــة ســـتعید  ي                                                 البحـــث عـــن الحـــرف الثـــاني فـــي مصـــفوفة الحـــروف الشمســـیة، أ

Trueلو كان الحرف الثاني شمسیا                           .  
                                                      ل الخــاص بهــذا التعبیــر النمطــي، یجــب علینــا إضــافة البــوادئ                     ولكتابــة تعبیــر االســتبدا

              ، مــــع مالحظــــة أن                    ـفـــي مصــــفوفة المتغـیـــرات        األوـلـــى                          الموجـــودة ـفـــي الخاـنـــات اـلـــثالث
ـــل "                      الحــــرف المشــــدد التــــالي ل                                           ســــیكون موجــــودا فــــي الخانــــة الثامنــــة فــــي مصــــفوفة   "   ـل

            والكسـرة، ثـم                                                       فالخانـات الـثالث األولـى محجـوزة للبـوادئ، ثـم خانتـان للفتحـة   :          المتغیرات
  :                                الحرف الشمسي في الخانة الثامنة  ثم                                        خانة للسكون، ثم خانة لدالة النظر لألمام، 

Atf_LRep = ex.var(1) + ex.var(2) + ex.var(3) + ex.Lam  
Atf_L_FkkShdhRep = Atf_LRep + ex.Expand(8) 
 

   ":  لل "                 إضافة سكون بعد - ٩ ١
                          ، وال یوجــد بعــدها أي تشــكیل،   دئ                  التــي قــد تســبقها بــوا  "   لــل "      حث عــن                هــذا التعبیــر ســیب

                                  الشـرطان األخیـران یمكـن التأكـد منهمـا    ..                                       والحرف التالي لها لیس علیه شدة أو سـكون
ــة النظـــر لألمـــام                                  التـــي كتبناهـــا ســـابقا، وهنـــا یتضـــح ifCanAddSokon                          باســـتخدام داـل

   ":  لل "                                                           لماذا أضفت لها شرط عدم وجود سكون أو شدة على الحرف التالي ل 
Edg_Atf_LLEx = new Expression(ex.Edge + bwadee +  
         LL + ifCanAddSokon, 1) 

  :                                     وال جدید في تعبیر االستبدال یستحق الشرح
Atf_LL_SokonRep = Atf_LRep + L_Sokon 
 

  :                                               إضافة سكون على الواو أو الیاء إذا سبقهما فتحة-  ٢٠
           خبرهــا أنـنــا                          ، وسنرســـل إلیهــا مصـــفوفة، لنex.OneOf                          سنســتخدم هـنــا دالــة جدـیــدة هــي 

                      فـي حالتنـا هـذه سـنتعامل    ..                                                نتوقع وجود أحد عناصر هذه المصفوفة فـي هـذا الموضـع



 ١٥٢ 

  :                                  مع فتحة تلیها إما الیاء وأما الواو
Fat7ah_WawYaa = ex.Fat7ah + ex.OneOf([ex.Waw, ex.Yaa]) 

                 صـیغة المصـفوفة    تشـبه                                                          وللعلم، فإن الصیغة المنـاظرة لهـذه الدالـة فـي التعبیـر النمطـي 
  :                                                        ، وفي حالتنا هذه سیكون التعبیر الناتج عن الكود السابق هو       ة برینج     الخاص

◌  َ  [ي,و]
  .                                                          وسیضاف النص الذي تعثر علیه هذه الصیغة إلى مصفوفة المتغیرات

                       الحـرف التـالي للـواو إـلـى       سنرســل       لهـذا          تحقـق منهـا           روط یجـب ال        هنـاك شــ ت          لكـن مـا زالـ
  :                                 للتأكد من أنه لیس ألف مد أو تشكیال  AfterWaw       الدالة 

Fat7ah_WawYaaEx = New Expression(Fat7ah_WawYaa +  
               ex.LookForward(1, "AfterWaw"), 1) 

  :                     هذا هو كود هذه الدالة
Func AfterWaw(str) 
    if str = "" return true end 
    hrf = str[1] 
    If hrf = ex.Aleph or IsTashkeel(hrf) 
        return false 
    else 
        return true 
    end 
EndFunc 

                               یحمـل الـواو أو الیـاء تبعـا لمـا  ١                                               وأخیرا، هذا هـو تعبیـر االسـتبدال، حیـث المتغیـر رقـم 
  :OneOf                 عثرت علیه الصیغة 

Fat7ah_WawYaaRep = ex.Fat7ah + ex.var(1) + ex.Sokon 
 

 :تدریب
  ex.Maybe([ex.Waw, ex.Yaa])    و ex.OneOf([ex.Waw, ex.Yaa])           الـفـرق ـبـین

ــــى أحـــــد الحـــــرفین فـــــي الموضـــــع الحـــــالي OneOf           أن التعبیـــــر    هـــــو                                                  یجـــــب أن یعـثــــر عـل
                                                    ، ولهذا یحجز خانة واحـدة فقـط فـي مصـفوفة المتغیـرات یضـع  )ٕ                    ٕواال فشلت عملیة البحث (

     ـبـنفس  (                      أحــد الحــرفین أو كلیهمــا   Maybe               ـقـد یجـد التعبـیـر                       لحــرف اـلـذي وجــده، بینمــا       فیهـا ا
           الحقیقـة أن    ..                                           منهمـا، وهـو یحجـز خـانتین فـي مصـفوفة المتغیـرات             أو ال یجد أیـا   )        الترتیب



 ١٥٣ 

            الـــذي یســـتقبل   MaybeOneOf                                               محـــرك التعبیـــرات النمطیـــة الخـــاص بنـــا ینقصـــه التعبیـــر 
            مــع تقبــل عـــدم                 الموضــع الحـــالي                         فحـــص احتمــال وجــود أحـــدها فــي              مصــفوفة نصــوص وی

        رف الـذي                                                                  وجود أي منها، مع حجز خانـة واحـدة فـي مصـفوفة المتغیـرات یوضـع فیهـا الحـ
                   لـــو شــــئت أن تضــــیف هــــذه    ..                                            عثرنـــا علـیـــه أو ـنـــص ـفـــارغ إن لـــم نعـثـــر عـلـــى أي حــــرف

             قبـــل مصـــفوفة ~                                                           الصـــیغة لمحـــرك التعبیـــرات النمطیـــة، فیمكنـــك تمثیلهـــا بوضـــع العالمـــة 
  :              النصوص كالتالي

~[str1, str2, str3, …. , strN] 
  ،             نمطیـة كتـدریب                                                               وسأترك لك كتابة الكود الذي یحلل هـذه الصـیغة فـي محـرك التعبیـرات ال

                                                                             ومن ثم یمكنك استخدام هـذه الصـیغة الجدیـدة إلعـادة كتابـة التعبیـر النمطـي الـذي یبحـث 
                                                                     مـع احتمـال وجـود فتحـة أو كسـرة بعـد الـالم األولـى، مـع مراعـاة التغییـرات الـتـي   "   لـل "   عـن 

  .                                                           ستحدث في صیغ االستبدال بسبب اختالف عدد خانات مصفوفة المتغیرات
 

  :          ومعرفة بأل                  مد یلیها حرف ساكن               لتي تبدأ بألف                معالجة األسماء ا  - ١ ٢
  " ْ        ْاالســـــتثناء "      مثـــــل  "  لـــــل "  و   "   ال "                                            لجعـــــل هـــــذا التعبیـــــر یعـــــالج الكلمـــــات التـــــي تبـــــدأ بــــــ 

   .. Maybe                      محــــتمال باســــتخدام الدالــــة   "   ال "   فــــي                   ، ســــنجعل وجــــود األلــــف  "ْ        ْلالســــتثناء " و

   مـة                     یـؤثر فـي شـيء، ألن العال                                        األل ف س یجعلنا نح ذفھا، لك ن ع دم وجودھ ا ل ن       فوج ود
                                                                     الممـیـزة هنــا هــي وجــود الم ســاكنة تلیهــا أـلـف مــد، ونحــن نضــمن وجــود الســكون عـلـى 

   ":  لل "  و   "   ال "                                        الالم دائما ألننا عالجناها من قبل في حاالت 
maybeA_L_Sokon = ex.Maybe(ex.Aleph) + L_Sokon 
L_Sokon_A_Hrf = maybeA_L_Sokon + ex.Aleph + ex.Any 
maybeA_L_Sokon_A_SakenEx = new Expression( 
         L_Sokon_A_Hrf + ex.Sokon, 1) 

  :                      وهذا هو تعبیر االستبدال
L_Kasrah_HrfSakenRep = ex.Lam + ex.Kasrah +  
         ex.Var(2) + ex.Sokon 
 
 
 



 ١٥٤ 

  :          ومعرفة بأل                              معالجة األسماء التي تبدأ بألف  - ٢ ٢
                  لحـرف التـالي لأللـف،                                                        استكماال للحالة السـابقة، لـو لـم یضـع المسـتخدم السـكون علـى ا

                                            تأكــد أوال مــن عــدم وجــود تشــكیل علــى الحــرف التــالي   ال                      فسنضــیفها نحــن، لكــن یجــب 
     التـــي   CanAddSokon                                                  لأللـــف، لهـــذا ســـننظر لحـــرفین لألمـــام ونرســـلهما إلـــى الدالـــة 

  :                            استخدمناها أكثر من مرة سابقا
maybeA_L_Sokon_A_HrfEx = new Expression( 
         L_Sokon_A_Hrf + ifCanAddSokon, 1) 

                    الـــذي اســـتخدمناه ـفـــي L_Kasrah_HrfSakenRep                         وســـیكون تعبیـــر االســـتبدال هــــو 
  .              الحالة السابقة

 
  :          فك الشدة- ٣ ٢

  :                                              ال جدید في هذا التعبیر النمطي، وال صیغة استبداله
Hrf_ShdhEx = New Expression(ex.Any + ex.Shaddah, 0) 
Hrf_Sokon_HrfRep = ex.Expand(1) 
 

  :                               ألف وسط الكلمة بعدها حرف ساكن      حذف أي  - ٤ ٢
                                       فــي بدایــة الكلمــة، وأال یوجــد الحــرف الســاكن      األلــف                            فــي هــذا التعبیــر یجــب أال توجــد 
                                   لـفـــــرض هــــــذین الشــــــرطین، سنســــــتخدم الخاصــــــیة    ..                           الـتـــــالي لهــــــا فــــــي نهاـیـــــة الكلمــــــة

ex.NotEdge وواضــح مــن اســمها أنهــا عكــس الخاصــیة ،                                  ex.Edge وهــي تضــیف ،           
                                              اـلـذي یخبــر محــرك التعبیــر النمطــي بضــرورة وجــود حــرف   ،  &                     للتعبـیـر النمطــي الرمــز 

                  هــذا الرمــز لــن یكــون            ومــرة أخــرى،     )..           أو نهایتهــا (                              واحــد علــى األقــل فــي بدایــة الكلمــة 
                                                                   جــزءا مــن اـلـنص اـلـذي نبحــث عـنـه، بــل مجــرد شــرط إضــافي، ویمكـنـك اعتـبـاره إحــدى 

         أو الخلـف         لألمـام    نظـر                             في الحقیقـة یمكننـا كتابـة دالـة    ..                         صیغ النظر لألمام أو الخلف
                   ، لكــــــن واضــــــح طبعــــــا أن ex.NotEdge    و ex.Edge                         للقـیـــــام ـبـــــوظیفتي الخاصــــــیتین 

  :                     هذا هو التعبیر النمطي   ..                             استخدامها أسهل وأكثر اختصارا
NotEdg_A_Saken_NotEdgEx = new Expression(ex.NotEdge +  
               A_Hrf + ex.Sokon + ex.NotEdge, 0) 



 ١٥٥ 

                                                    ـلـى المعامــل الـثـاني للتعبـیـر النمطــي، وهــذا یعـنـي أن علـیـه  إ  ) False (            أرســلنا صــفرا     لـقـد 
                                                                  البحــث عــن كــل مواضــع هــذه الصــیغة فــي الــنص، وال یتوقــف بعــد أول نتیجــة یعثــر 

  .                                                ربما توجد ألف یلیها حرف ساكن أكثر من مرة في النص  :           بتعبیر آخر   ..      علیها
  HrfSakenRep                                                         وســیكون تعبـیـر االســتبدال الخــاص بهــذا التعبـیـر النمطــي، هــو نفســه 

  .               الذي سبق تعریفه
 

  :                 فتح تلیه ألف مد       تنوین- ٥ ٢
  :                                 هذا التعبیر النمطي في غایة الوضوح

tnwn_AlephEx = new Expression(ex.TanweenFat7 + ex.Aleph, 1) 
   الت                                 واـلــذي سنســـتخدمه أیضـــا مـــع ـبــاقي حـــا                                وهـــذا هـــو تعبـیــر االســـتبدال الخـــاص ـبــه،

  :           تنوین الفتح
Ft7h_Noon_SokonRep = ex.Fat7ah + ex.Noon + ex.Sokon 
 

  :     فتح     تنوین             ألف مد یلیها   - ٦ ٢
Aleph_tnwnEx = new Expression(ex.Aleph + ex.TanweenFat7, 1) 
 

  :                   فتح تلیه ألف لینة       تنوین- ٧ ٢
tnwn_LeenEx = new Expression(ex.TanweenFat7 + ex.AlephLeen, 1) 
 

  :     فتح     تنوین               ألف لینة یلیها   - ٨ ٢
Leen_tnwnEx = new Expression(ex.AlephLeen + ex.TanweenFat7, 1) 
 

  :     فتح       تنوین- ٩ ٢
tnwnFt7Ex = new Expression(ex.TanweenFat7, 1) 
 

  :    ضم       تنوین-  ٣٠
tnwnDmEx = new Expression(ex.TanweenDamm, 1) 
Dmh_Noon_SokonRep = ex.Dammah + ex.Noon + ex.Sokon 
 

  :     كسر       تنوین-  ٣١
tnwnKsrEx = new Expression(ex.TanweenKasr, 1) 
Ksrh_Noon_SokonRep = ex.Kasrah + ex.Noon + ex.Sokon 



 ١٥٦ 

                                                                             وبهــذا نكــون قــد انتهینــا مــن تعریــف كــل التعبیــرات النمطیــة بحمــد اهللا، وفهمنــا كــل الكــود 
  .AroodWrite.ring                 الموجود في الملف 

 
  :     تدریب

  )             تتـالیتین مـثال                         ككتابـة تنـوین الضـم مـرتین م (                                    قد یخطي المسـتخدم ویكتـب تشـكیالت زائـدة 
                                  ســیكون مفـیـدا ـلـو كتـبـت بعــض التعبیــرات    ..                                       وهــذا ســیؤدي إـلـى نـتـائج خاطـئـة ـفـي البرنــامج

  :                               النمطیة لحذف أي تشكیل خاطئ، مثل
  .                 حذف الشدة الزائدة ا  :                شدتین متتالیتین •
ٕ                                             ٕلــــو كــــان هــــذا هــــو الحــــرف األخیــــر فاتركهــــا، واال فاحــــذف   :               شــــدة تلیهــــا ســــكون •

  .      السكون
  .                   احذف التشكیل الزائد  :         شكیل آخر                         أي تشكیل غیر الشدة یلیه ت •
                                          مــع اســتثناء التـنـوین الـذي یوضــع قـبـل أـلـف المــد  (                         عالمـة تـنـوین ـفـي وســط الكلمـة  •

ــى         أو حـــول      احـــذفها   ):               أو األـلــف اللیـنــة                                       تنـــوین الضـــم إـلــى ضـــمة وتنـــوین الـفــتح إـل
  .                        او لم یسبقها تشكیل آخر                          فتحة وتنوین الكسر إلى كسرة

  .            احذف التشكیل  :            أو السكون                          أي تشكیل غیر تنوین الفتح ا           ألف مد علیه •
ٕ                                   ٕإمـــا أن تضـــیف شـــدة قـبــل الضـــمة، وامـــا أن   :                            ـیــاء ـفــي آخـــر الكلمـــة علیهـــا ضـــمة •

  .          تحذف الضمة
  .                                                 وهكذا، یمكنك معالجة أي حاالت تشكیل أخرى غیر مقبولة

ٕ                                                                          ٕواذا ـلـم تكــن متقــبال لفكــرة تصــحیح التشــكیل، فمكــن الممكــن أن تعــرض رســالة للمســتخدم 
  .                      بخصوص التشكیل الزائد            یجب اتخاذه                           تسأله عن القرار الصحیح الذي

                                                البرنـامج مفترضـین أن المسـتخدم یكتـب األبیـات بشـكل        كتابـة                        وبالنسبة لنـا هنـا، سنواصـل
  .    صحیح

 



 ١٥٧ 

-٦- 
یة الرموز  تالصو

 
 
 

               الخطـوة التالـیـة   .  .                                                         نجحنـا حتـى اآلن ـفـي الحصـول عـلـى الكتابـة العروضــیة للبیـت الشــعري
  .                                 ضیة إلى رموز تعبر عن أصوات الحروف                                     سهلة جدا، وهي تحویل هذه الكتابة العرو

 
  :              الرموز الصوتیة

  :                        لدینا في الشعر صوتان فقط
                             وكمـا ذكرنـا سـابقا، یـأتي الصـوت    ..   0                       ونرمز لـه بـدائرة أو صـفر   :             الصوت الساكن •

          ـتــذكر أننـــا    ..                                                       الســـاكن مـــن حـــروف المـــد والـلــین، ومـــن الحـــروف التـــي علیهـــا ســـكون
                             ة بفــك الحــرف المشــدد إـلـى حــرفین                                         تخلصــنا فــي مرحـلـة الكتاـبـة العروضــیة مــن الشــد

       ن نقلـق  لـ                                                                 أولهما سـاكن، وتخلصـنا أیضـا مـن التنـوین بتحویلـه إلـى نـون سـاكنة، لهـذا 
  .       بشأنهما

ــه بشـــرطة   :              الصـــوت المتحـــرك •    وال    ..   |        قائمـــة                                     ویـــأتي مـــن بـــاقي الحـــروف، ونرمـــز ـل
                                     ت علـى الـیـاء والـواو للدالـلـة علـى أنهمــاَ  َعِ  ِضــُ                                    ُ تهمنـا الفتحـة والضــمة والكسـرة إال إذا و

    غیــر               غیــر أـلـف المــد و (                              أي أننــا ســنفترض أن كــل حــرف عــادي    ..              حرفــان متحركــان
                             هـو حـرف متحـرك إذا لـم یكـن علیـه   )             بدایـة الكلمـة            أي موضـع غیـر                 الیاء والـواو فـي 

  .    سكون
 

  .                         واآلن، دعنا نطبق هذا الكالم
 



 ١٥٨ 

  :Romooz Class           فئة الرموز 
          فـئـــة اســــمها             ، وأضــــف إلیـــه Romooz.ring                                  أنشـــئ ملـفـــا جدیـــدا ـفـــي محـــرر رـیـــنج اســـمه 

Romooz..   فــي بدایــة الملــف                                              وكمــا هــو معتــاد، یجــب تحمیــل فئــة النصــوص العربیــة               ..   
  :                               هذا هو الهیكل المفرغ لهذه الفئة

load "aString.ring" 
 

class Romooz 
Harakaat = [] 
Horoof = [] 
 
Func init(words, eshbaa3) 
     // ….. 
EndFunc 
    
Func Horoof(lengthes) 
     return split(Horoof, lengthes) 
EndFunc 
    
Func Harakaat(lengthes) 
     return split(Harakaat, lengthes) 
EndFunc 
    
Func GetOrgHarakaat( ) 
     return split(Harakaat, originalLengths) 
EndFunc 
    
Func ToString( ) 
    result = "" 
    L = len(Harakaat) 
    for i = 1 to L 
        h = Harakaat[i] 
        if h != " "  
            result += h 
        end 
    next 
    return result 
EndFunc 
    



 ١٥٩ 

Private 
originalLengths = [] 
 
Func Split(list, lengthes) 
     // ….. 

EndFunc 
    

EndClass 
  :  یة                   على العناصر التالRomoz            تحتوي الفئة 

  .                                        سنضع فیها الرموز الصوتیة، كل رمز في خانة  : Harakaat               مصفوفة الحركات  •
                                          سنضـع فیهـا الحـروف المنـاظرة لكـل رمـز صـوتي فـي   : Horoof              مصفوفة الحـروف  •

    حـرف  (                                             ویمكن أن تحتوي كل خانة علـى حـرف واحـد أو اثنـین    ..               مصفوفة الحركات
    إـلـى   "  آ "             فـك همـزة المـد                                   تـذكر أننـا فـي الكتابـة العروضـیة لـم ن    )..                علیـه عالمـة تشـكیل

         وـفـــي كلـتـــا    ..                        تـبـــدو مربكــــة مــــن وجهــــة نظــــري  "   أا "           ، ألن كتاـبـــة  " ا "      تلیهــــا   "  أ   : "     حــــرفین
                     وسیضــــافان فـــي خــــانتین 0/                                             الحـــالین، ســــینتج عـــن همــــزة المـــد الرمــــزان الصـــوتیان 

                                                                   متتـــالیتین ـفـــي مصـــفوفة الحركــــات، فكـیـــف ســـنمأل الخــــانتین المنـــاظرتین لهمــــا ـفـــي 
               ، وأتــرك الخاـنــة  " آ "                      ن أضـــع فــي الخانــة األولــى            اختــرت هنــا أ   ..               مصــفوفة الحــروف؟

  .             الثانیة فارغة
                                                   ، التــــي تســــتدعیها ریــــنج عنــــد إنشــــاء نســــخة جدیــــدة مــــن الفئــــة init            دالــــة اإلنشــــاء  •

                                                ولهـــذه الداـلــة معــامالن، األول یســـتقبل مصـــفوفة الكلمـــات    .. new                باســتخدام الكلمـــة 
words متغیـر منطقـي                                                         التي تحتوي على الكتابة العروضیة لكلمـات البیـت، والثـاني            
  .                        ، وسأشرح وظیفته بعد قلیلeshbaa3  "      إشباع "     اسمه 

                                        ، وسنسـتخدمهما فـي تقطیـع البیـت عروضـیا كمـا Harakaat          والدالة Horoof       الدالة  •
  .              سأشرح بعد قلیل

                                             تعیــد مصــفوفة الرمــوز التــي تنــاظر الكلمــات األصــلیة   : GetOrgHarakaat       الدالــة  •
                       ل األصــلیة لرمــوز كــل كلمــة                     الحــظ أننــا ســنخزن األطــوا    )..                 بــدون تقطیــع عروضــي (

  .originalLengths                     في مصفوفة خاصة اسمها 
                فــي نــص واحــد مـــع Harakaat                        وهــي تــدمج خانــات المصـــفوفة   : ToString       الدالــة  •



 ١٦٠ 

ــنص                          اـلــتخلص مـــن أي مســـافات، وتعیـــد ــة واضـــح وال    ..                إلیـــك هـــذا اـل                        كـــود هـــذه الداـل
  .                یحتاج لشرح إضافي

           ال یمكننــــا    لــــذا  Private                             ، وهــــي موجــــودة فــــي الجــــزء الخــــاصSplit             دالــــة التقســــیم  •
ــة تقســـم المصـــفوفة المرســـلة إلیهـــا إلـــى    ..                           اســـتدعاؤها إال مـــن داخـــل الفئـــة                                            هـــذه الداـل
     فـــي GetOrgHarakaat    و Harakaat    و Horoof                           أجـــزاء، وتعتمـــد علیهـــا الـــدوال 

  .               القیام بوظائفها
 

  :Init       الدالة 
       لنضــع hL  ه                  أیضـا متغیـرا اسـمّ     ّسـنعرف و   ،                                       سـنبدأ كالعـادة بوضـع عـدد الكلمـات فـي متغیـر

  :                     سیكون صفرا في البدایة و                        فیه طول مصفوفة الحركات، 
L = len(Words) 
hL = 0 
                                                                        ثـم سـنكتب حلقـة تكـرار للمـرور علـى كـل كلمـة للحصـول علـى الرمـوز الصـوتیة الخاصــة 

  :Harakatٕ                      ٕبها واضافتها للمصفوفة 
For i = 1 To L 
    word = Words[i] 
    wordLen = Len(word) 
    hrf = "" 
    nextHrf = word[1]   
  ١    كود  //    
Next #i 

  :ّ                                           ّفي الكود السابق عرفنا بعض المتغیرات األساسیة
• word: یحمل الكلمة الحالیة                     .  
• wordLen: الكلمة الحالیة          یحمل طول                .  
• hrf: داللــة علــى أننــا                                                       یحمــل حرفــا مــن الكلمــة الحالیــة، وســیكون فارغــا فــي البدایــة                

   ).                    وهو غیر موجود بالطبع   ( ة                           ل مع الحرف رقم صفر في الكلم     نتعام
   ..            فـي الكلمـة ١          الحرف رقـم         وسیبدأ ب                         سیحمل الحرف التالي له، nextHrf         والمتغیر  •

                  للمـرور علـى كـل حـرف   ) j       عـدادها  (                                           الحكمة في هذا أننا سنكتب حلقة تكرار داخلیة 



 ١٦١ 

         والحـرف word[j-1]                                                       في الكلمة الحالیة، وسنحتاج في الكود للنظر للحـرف السـابق 
          م متغـیــرات  ا               لكـنــي فضــلت اســتخد   .. word[j+1]                والحــرف التــالي word[j]       الحــالي 

                      بــــــدال مــــــن التعامــــــل مــــــع هــــــذه   ) nextHrf    و hrf    و prevHrf (             بأســــــماء واضــــــحة 
                                                                        الخانات مباشرة، لیكون الكود أسهل في الفهم، ولتجنـب تكـرار عملیـات طـرح وجمـع 

  .           ال ضرورة لها
                  حـــزح قـــیم المتغیـــرات                                                        وكـــل مـــا ســـنفعله فـــي بدایـــة كـــل لفـــة فـــي حلقـــة التكـــرار، هـــو أن نز

                                                                        للخـلــف، فـــالحرف الحـــالي سیصـــیر الحـــرف الســـابق فـــي اللفـــة الجدیـــدة، والحـــرف التـــالي 
                                                                       سیصــیر الحــرف الحــالي، والحــرف التــالي ســیأخذ قیمــة جدیــدة مــن المصــفوفة إن كانــت 

                         أضـــف الكـــود الحـــالي فـــي موضـــع    .. ٕ                                        ٕهنـــاك خانـــة تالیـــة، واال فسنضـــع فیـــه نصـــا فارغـــا
   ": ١    كود  "        التعلیق 

For j = 1 To wordLen 
    prevHrf = hrf 
    hrf = nextHrf 
    if j = wordLen 
        nextHrf = "" 
    else 
        nextHrf = word[j + 1] 
    end 
  ٢    كود  //    
Next #j 

                                                                           بعـد االنتهــاء مــن المــرور عـلـى كــل حـروف الكلمــة والخــروج مــن حلـقـة التكــرار الداخلـیـة،  و
   ..                                           فة الحــروف ومصــفوفة الرمــوز لنفصــل بــین الكلمــات                   مســافة لكــل مــن مصــفو     سنضــیف

  :                              مستخدم بشكل أفضل كما سنرى الحقا                           سیجعلنا هذا نعرض النتائج لل
 
Horoof + " " 
Harakaat + " " 
                                                                               الحظ أن هذا سیضیف مسافة زائدة بعد الكلمة األخیرة في البیـت، لهـذا علینـا بعـد انتهـاء 

                               نحــذف آخـــر خانــة مـــن مصــفوفة الحـــروف    أن   ) i            التــي عـــدادها  (                      حلقــة التكــرار الخارجـیــة 
  .                              سأكتب الكود الذي یفعل هذا الحقا   ..               ومصفوفة الرموز



 ١٦٢ 

           بطـــرح طولهــــا  (                                                  سنحســـب عـــدد الحركـــات التـــي أضـــفناها إلـــى مصـــفوفة الحركـــات      واآلن 
            أیضــــا بســــبب  ١                             مــــن طولهــــا الفعلــــي حالیــــا وطــــرح hL                          الســــابق المحفــــوظ فــــي المتغیــــر 

                      ، ونضـیف هــذا العـدد إـلـى  )               سـابها ضــمن الطـول                                      المسـافة الزائـدة الـتـي أضـفناها فـال نرـیـد ح
                          لیحتـوي علـى الطـول الجدـیـد hLّ                       ّ، ثـم نحـدث قیمـة المتغـیـر originalLengths         المصـفوفة 

  : ١                             المسافة في العد لهذا لم نطرح                                       لمصفوفة الحركات، لكن هنا یجب أن تدخل
hL2 = len(Harakaat) 
originalLengths + (hL2 - hL - 1) 
hL = hL2 

                                                            زون للحصول علـى الرمـوز الصـوتیة، حیـث سـنكتب كـل الكـود التـالي فـي            اآلن نحن جاه
   ):j            التي عدادها  (                             داخل حلقة التكرار الداخلیة  " ٢    كود  "             موضع التعلیق 

If hrf = Letters.HamzetMadd 
    Horoof + hrf + "" 
    Harakaat + "/" + "0" 
 
ElseIf hrf = Letters.Fat7ah or hrf = Letters.Kasrah or  
           hrf = Letters.Dammah or hrf = Letters.Sokon 
 

    n = Len(Horoof) 
    Horoof[n] += hrf 
 
ElseIf hrf = Letters.Aleph or NextHrf = Letters.Sokon 
    Horoof + hrf 
    Harakaat + "0" 
 
ElseIf hrf = Letters.AlephLeen or hrf = Letters.Yaa or  
        hrf = Letters.Waw 
  ٣    كود  //    
Else 
    Horoof + hrf 
    Harakaat + "|"  
End 

       لفحـص If..ElseIf..Else                                                      الكود السابق بسیط للغایة، فهو یتكـون مـن جملـة شـرط مركبـة 
  :              الشروط التالیة

          ، الخانـة                            فسنضـیف خـانتین لمصـفوفة الحـروف  "  آ "                            لـو كـان الحـرف الحـالي همـزة مـد  •
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                 والثانیــة ســنتركها   ) hrf                      وهــي موجــودة فــي المتغیــر  (       ة المــد                    األولــى سنضــع فیهــا همــز
  :                                             مح رینج أن نضیف الخانتین للمصفوفة في سطر واحد   وتس   ..      فارغة

 Horoof + hrf + "" 
  :             على التوالي0    و  |  ن  ا                                               وسنضیف أیضا خانتین لمصفوفة الحركات، فیهما الرمز

Harakaat + "|" + "0" 
                              فیجـب وضـعها مـع الحـرف السـابق فـي                                     أما لو كـان الحـرف الحـالي عالمـة تشـكیل،  •

   ..                                                             نفــس الخانــة فــي مصــفوفة الحــروف، وـلـن نضــیف أي شــيء لمصــفوفة الحركــات
            الخانـة التـي    (                              فـي آخـر خانـة فـي مصـفوفة الحـروف     موجود                      انتبه أن الحرف السابق 

  : )              طول المصفوفة =      رقمها 
ElseIf hrf = Letters.Fat7ah or hrf = Letters.Kasrah or  
        hrf = Letters.Dammah or hrf = Letters.Sokon 
    n = Len(Horoof) 
    Horoof[n] += hrf 

                                 ، أو كــــان الحـــــرف التــــالي عالمــــة ســـــكون،  " ا "                             أمــــا لــــو كــــان الحـــــرف الحــــالي ألفــــا  •
                      وال تقلــــق بخصـــــوص الســـــكون،  (                                   فسنضــــیف الحـــــرف الحــــالي لمصـــــفوفة الحـــــروف 

  0          ضــــیف الرمــــز     ، ون )                                               فستضــــاف فــــي اللفــــة التالیــــة بســــبب جملــــة الشــــرط الســــابقة
  :               لمصفوفة الحركات

ElseIf hrf = Letters.Aleph or NextHrf = Letters.Sokon 
    Horoof + hrf 
    Harakaat + "0" 

                                                                           أمــا ـلـو كــان الحــرف الحــالي ألفــا لیـنـة أو ـیـاء أو واوا، فســنحتاج لكتاـبـة بعــض الكــود  •
    هـــذا    ، ل                                         ف مـــن حـــروف الـلــین أو المـــد، أم أـنــه حـــرف متحـــرك          هـــذا الحـــر  هـــل       لمعرـفــة 

  :                                      سنترك هذه الحالة لنشرحها الحقا بالتفصیل
ElseIf hrf = Letters.AlephLeen or hrf = Letters.Yaa or  
        hrf = Letters.Waw 
  ٣    كود  //    

                                              الذي یعالج الحـاالت التـي ال تنطبـق علیهـا الشـروط Else                      أخیرا، نصل إلى المقطع  •
                          الحـــرف متحــــرك، لـــذا سنضــــیفه                                  ومـــا دمـنـــا وصـــلنا هنـــا، فهــــذا معنـــاه أن   ..        الســـابقة

  :                 لمصفوفة الحركات |                           لمصفوفة الحروف ونضیف الرمز 



 ١٦٤ 

Else 
    Horoof + hrf 
    Harakaat + "|"  
End 

                        أضـف هـذا الكـود فـي الموضـع    ..                                           إال معالجة حالة األلف اللینة والیـاء والـواو   إذن         لم یبق 
                 سـیتركز حـول معرفـة                        وفة الحروف، والعمـل كلـه  ف                           ، وهو یبدأ بإضافة الحرف لمص " ٣    كود  "

  :                            إن كان الحرف ساكنا أم متحركا
Horoof + hrf 
If j = 1 or Harakaat[Len(Harakaat)] = "0" or 
    nextHrf = Letters.Fat7ah or nextHrf = Letters.Dammah or  
    nextHrf = Letters.Kasrah or nextHrf = Letters.Aleph or  
    nextHrf = Letters.Waw or nextHrf = Letters.Yaa or  
    nextHrf = Letters.AlephLeen 
        Harakaat + "| " 
ElseIf j < WordLen - 1 and Word[j + 2] = Letters.Sokon 
    If i = L And j + 2 = Wordlen 
        Harakaat + "0" 
    Else 
        Harakaat + "|" 
    End 
Else 
    Harakaat + "0" 
End 

  :                   دعنا نفهم هذا الكود
                                                                   أول شــرط فــي الكــود الســابق مكــون مــن عــدد كبیــر مــن الشــروط، وكلهــا تــؤدي إـلـى  •

                       تـذكر أن بعـض المسـتخدمین  (                                                  اعتبار الواو أو الیاء أو األلف اللینـة حروفـا متحركـة 
  :              وهذه الشروط هي    )..                                                 قد یكتب األلف اللینة بدال من الیاء في نهایة الكلمة

  .         یة الكلمة                    إذا كان الحرف في بدا - ١
  .                          إذا كان الحرف السابق ساكنا - ٢
                       أـلـف مــد أو ألفــا لینــة أو    أو                                  لحــرف التــالي فتحــة أو ضــمة أو كســرة         إذا كــان ا - ٣

  .           واوا أو یاء
                                                                 ـلــن نعــالج هـنــا حالــة إذا كـــان الحـــرف التــالي لـلــواو أو الیــاء ســـكونا، فـقــد   :       ملحوظــة



 ١٦٥ 

  .                                                           عالجناها في الشرط الذي یفحص وجود سكون تالیة ألي حرف بشكل عام
                 هنـا یجـب أن نتأكـد    ..                                                   شرط التالي یعالج حالة وجـود حـرف علیـه سـكون بعـد الـواو  ال •

                                                                       أن المصفوفة تحتوي على خانتین على األقل بعـد الحـرف الحـالي باسـتخدام الشـرط  
j < WordLen – 1 الحالیــة        الخاـنـة                                        وأن الحــرف الموجــود ـفـي الخاـنـة الـتـي تـلـي        

   :                 ا أمامنا احتماالن  هن   .. Word[j+2] = Letters.Sokon                بموضعین هو سكون 
                      والسـكون هـي آخـر حـرف فـي   ) i = L      الشرط  (                         هذه هي آخر كلمة في البیت  - ١

                                  ، وكمـــا قلـنــا، یمكـــن أن تكـــون القافیـــة  )j+2 = Wordlen      الشـــرط  (       الكلمـــة 
                                                                   ســاكنة وفــي هــذه الحالــة ال مــانع مــن التقــاء ســاكنین، لهــذا ســنعتبر الیــاء أو 

  .                    الواو حرفي مد ساكنین
                                          الـیــاء حـــرفین متحـــركین لمـنــع التقـــاء ســـاكنین فـــي                        غـیــر هـــذا، ســـنعتبر اـلــواو و - ٢

  .                           منتصف الكلمة أو منتصف البیت
  ، ElseIf    و If   ن     مقطعـی  ال                            ، وبفشـل الشـرطین السـابقین فـي Else                 أخیرا نصـل للمقطـع  •

  .                                                                     لم یبق أمامنا إال اعتبار الواو والیاء واأللف اللینة حروف مد ساكنة عادیة
 

                                     لتكــرار كــامال، وبقیــت أمامنــا خطــوة واحــدة                                        هــذا نكــون قــد أنهینــا الكــود الخــاص بحلقتــي ا ب
  .eshbaa3  "      إشباع "        واسمه Init                                      فقط، هي استخدام المعامل الثاني للدالة 

                                     وكانــت آخــر كلمـــة فــي البیــت تنتهــي بحـــرف True                                  إذا أرســلنا إلــى هــذا المعامـــل القیمــة 
             هــذا معنــاه أن    ..                             مــدها فــي النطــق لتناســب القافیــة ب               حركــة هــذا الحــرف        فسنشــبع        متحــرك، 

                                                                   مـــة األخـیـــرة لـــو كاـنـــت تنتهـــي بالفتحــــة فسنضـــیف ألـفـــا، ولـــو كاـنـــت تنتهـــي بالضــــمة     الكل
                                                                         فسنضیف واوا، ولو كانت تنتهي بالكسرة فسنضیف یاء، ولو كانـت تنتهـي بحـرف عـادي 

                                               وـلــیس علیــه تشــكیل، فسنضـــیف خانــة فارغـــة ألننــا ال نمـلــك   )                       غیــر األلــف واـلــواو والیــاء (
     فـي 0                           الحـاالت، سنضـیف رمـزا سـاكنا           وفـي كـل هـذه   ..                            معلومات كافیـة عـن نطـق الكلمـة

  .                                 الخانة المناظرة في مصفوفة الحركات
           ، وهـو واضـح  )Next #i    بعـد  (                                                    لفعل هذا، أضف هذا الكـود بعـد نهایـة كـود حلقتـي التكـرار 

                                            ســابقا عــن ضــرورة حـــذف المســافة الزائــدة مــن آخـــر     قلـتــه                          وال یحتــاج لتفســیر، وتــذكر مــا 



 ١٦٦ 

                          یمكـــن حـــذف خانـــة مـــن المصـــفوفة    ..                                     خانـــة فـــي كـــل مـــن مصـــفوفتي الحـــروف والرمـــوز
  :                                               ، وهي تستقبل المصفوفة، ورقم الخانة المراد حذفهاDel                باستخدام الدالة 

Del(Horoof, Len(Horoof)) 
L = Len(Harakaat) 
del(Harakaat, L) 
L-- \\ إنقاص عدد الخانات بواحد بعد حذف الخانة                                       
 
If eshbaa3 and Harakaat[L] = "|" 
    Switch hrf 
        case Letters.Fat7ah  
            Horoof + "ا " 
        case Letters.Kasrah  
            Horoof + "ي " 
        case Letters.Dammah 
            Horoof + "و " 
        else 
            Horoof + "" 
    Off 
    Harakaat + "0" 
End 

 
  :Split                        التقطیع العروضي والدالة 

                      ه، ســـنحتاج إـلــى تقطیعهـــا                         ونعـــرف البحـــر الــذي تنتمـــي ـلــ                        د أن نكتشـــف وزن القصـــیدة،   بعــ
  :    مثال   ..                            عروضیا على تفعیالت هذا البحر

 

ٍ                             هال سألت القوم یا ابنة مالك الشطرة َِ 
ْ                   هلال سألتل قوم یب الكتابة العروضیة ْ ْ          نت مالكن ْ َ 
 ٠||٠ ||  |٠|  |٠  |٠|٠  ||٠|٠| الرموز الصوتیة

 

 :رنامج الحقا أن هذه الشطرة تنتمي إلى البحر الكامل، وأنها على وزنسیخبرنا الب
ْ                          مستفعلن مستفعلن متفاعلن ْ ْ 

                أي یجــب أن نعـــرض   ..                                                       وهنــا یجــب علیـنــا تقطیــع الكتاـبــة العروضــیة لتناســـب هــذا اـلــوزن



 ١٦٧ 

       لتناسـب   )                  بـدون حسـاب التشـكیل (       حـروف  ٧                             ثالث كلمات تتكـون كـل منهـا مـن         للمستخدم
ْســتفعلن متفــاعلنْ         ْمســتفعلن م (         التفعــیالت  ْ               ْ      لفعــل    ..                                     ، وبالمثــل علیـنـا تقســیم الرمــوز الصــوتیة )ْ

                    ن نرســل إلیهــا مصــفوفة  أ                                لفئــة الرمــوز، وكــل مــا ســنفعله هــو Horoof                 هــذا أضــفنا الدالــة 
  :                        تحتوي على أطوال التفعیالت

x = r.Horoof([7, 7, 7]) 
  :                       لتقطیع الرموز الصوتیةHarakaat                               وبالمثل، یمكننا استخدام الدالة 

y = r.Harakaat([7, 7, 7]) 
 :وستبدو النتائج التي نحصل علیها كالتالي

ْ          هلال سأل  ْ              تل قوم یب -ْ ْ            نت مالكن–ْ َ 
|٠||٠| || - ٠| |٠| ٠| - ٠|| ٠|٠ 

                                                                   لعلـــك الحظــــت فائـــدة تركـنـــا للمســــافات فـــي مصــــفوفتي الحــــروف والرمـــوز، فهــــي تجعــــل 
  :                                                  التقطیع العروضي أوضح وأسهل في القراءة، عما لو كتبت

ْ            تلقومیب -ْ    أل ْ     هلالس ْ           نتمالكن–ْ َ 
               لتنفـیــــذ عملیـــــة Split                  تســـــتدعیان الداـلــــة Harakaat    و Horoof                     أـنــــت تعـلــــم أن اـلــــدالتین 

  :                   هذا هو هیكلها العام   ..                             دعنا إذن نكتب كود هذه الدالة   ..        التقطیع
Func Split(list, parts) 
   L = len(list) 
   partsCount = Len(parts) 
   result = [ ] 
   i = 1 
 
   for j = 1 to partsCount 
             كود التقطیع //      
   next 
 
   return result 
EndFunc 

  ، L                                                       المصفوفة التي نرید تقسـیمها وسنضـع طولهـا فـي متغیـر اسـمه List               یستقبل المعامل 
                                                      مصـفوفة تحـتـوي عـلـى أطـوال األجــزاء المـراد تقطیعهــا، وسنضــع parts                ویسـتقبل المعامــل 

       عها فـــي  ضـــ                       ، أمـــا نتیجـــة التقطیـــع فسنpartsCount          تغیـــر اســـمه                    عـــدد هـــذه األجـــزاء فـــي م



 ١٦٨ 

  .result             مصفوفة اسمها 
  ، List                                           لنســــتخدمه كعــــداد للمـــــرور عبــــر خانــــات المصـــــفوفة i                فنــــا متغیــــرا اســـــمه ّ      ّ وقــــد عر

                                                الحظ أننا لن نكتب حلقـة تكـرار لهـذه العملیـة، لكننـا    ..                    لیبدأ من أول خانة ١          وضعنا فیه  و
                                                 ننـا ال نعـرف بالضـبط عــدد الخانـات التـي سـتعطینا الجــزء           ـیـدویا، ألi                   سـنزید قیمـة المتغیـر 

                                                              تـذكر مـثال أن مصـفوفة الحـروف قـد تحتـوي علـى بعـض الخانـات الفارغـة أو    ..        المطلوب
ــن یـــدخال ـفــي العـــد وحســـاب طـــول            خاـنــات فیهـــا                                                            مســـافة، وهـــذین النـــوعین مـــن الخاـنــات ـل

           یس الخانــات                  ي موســیقى الشــعر ولــ                            نــا هنــا هــو الحــروف التــي تــؤثر فــ                 الجــزء، ألن مــا یعنی
  .                 الفارغة والمسافات

  ، parts                         للمـرور عبـر مصـفوفة األجـزاء   ) j        عـدادها   (For Next             حلقة تكـرار            قد استخدمنا و
  .                      والقیام بعملیة التقسیم

              كـل المطلـوب هـو    ..                                  ، ونضـعه داخـل حلقـة التكـرار السـابقة "           كـود التقطیـع "              دعنا إذن نكتب 
ـه یســاوي طــول اList                           الحصــول عـلـى جــزء مــن المصــفوفة                         لجــزء الموجــود ـفـي الخانــة                   طوـل

  partLen                            نضع هذا الطول فـي متغیـر اسـمه   وس   .. parts[j]                         الحالیة في مصفوفة األجزاء 
  :                لیكون الكود أوضح

 partLen = parts[j] 
  :                        ، سیكون فارغا في البدایةpart                          سنضعه في متغیر نصي اسمه       سنقطعه            والجزء الذي 

 part = "" 
                                      زیــد قیمتــه كلمــا أخــذنا حرفــا مــن المصــفوفة     ون ١         یبــدأ ب count                   وســنعرف متغیــرا اســمه 

List وأضــــفناه للمتغیــــر                  part ..   مر هــــذه العملیــــة إلــــى أن تصــــیر قیمــــة المتغیــــر  ت    وستســــ                                        
countأكبر من طول الجزء المطلوب                           :  

count = 1 
While count <= partLen 
               كود اقتطاع جزء //    
end #while 
 
if part != "" 
    result + part  
end 



 ١٦٩ 

                           هـــذه الجملـــة تضـــیف الجـــزء الـــذي    .. while     حلقـــة   ال                       ملـــة الشـــرط الموجـــودة بعـــد         انتبـــه لج
  .                                                         حصلنا علیه إلى مصفوفة الناتج بشرط أال یكون هذا الجزء فارغا

  :                                       دعنا إذن نكتب كود حلقة التكرار الداخلیة
     لــم List                                         الــذي نســتخدمه للمــرور عبــر خانــات المصــفوفة i                نتأكد أن العــداد  ســ           فــي البدایــة 

ــذي حصـــلنا علیـــه حتـــى اآلن إلـــى              یتجـــاوز طولهـــا، ٕ                                                         ٕ واال كـــان علینـــا أن نضـــیف الجـــزء اـل
                 هــذا ممكــن فــي ریــنج    ..      معــاWhile    و For                                      مصــفوفة النــاتج، ونخــرج مــن حلقتــي التكــرار 

              فـي حالتـنـا هــذه  و                                                متبوعــا بعـدد حلـقـات التكــرار المـراد الخــروج منهــا، exit              باسـتخدام األمــر 
  :exit 2             سنستخدم األمر 

if i > L  
   if item != "" 
      result + part 
   end 
   exit 2 
end 

  Else                         تغنینــا عــن كتابــة المقطــع Exit    و Loop    و Return                        مــرة أخــرى تــذكر أن األوامــر 
   ..                                                                          لجملة الشرط، ألن ریـنج لـن تصـل إلـى الكـود التـالي لجملـة الشـرط إال إذا فشـل الشـرط

     فـــي i              فـــي الخانـــة رقـــم                               فمهمتنـــا أن نقـــرأ الحـــرف الموجـــود   ،             الشـــرط الســـابق    فشـــل     إذا      لهـــذا 
  count                ونزیـــد المتغـیـــر part                                   ، فـــإن ـلـــم یكـــن مســــافة فسنضـــیفه للمتغـیـــر List         المصـــفوفة 

          ، لكــن رغــم  )count                    نزیــد قیمــة المتغیــر  ن لــ (            فلــن نعــدها      مســافة          إذا كــان    أمــا   ..  ١       بمقــدار 
          نسـتطیع أن    ..                               بشـرط أال تكـون فـي بدایـة الكلمـةpart                              هذا سنضیف هذه المسافة للمتغیـر 

  :               في بدایة الكلمة   ١      تكون  count       لمتغیر       قیمة ا   أن         ن مالحظة  م          نعرف هذا
if list[i] = " " 
    if count > 1 
        part += list[i]  
    end 
else 
    part += list[i] 
    count++ 
end 

ـــى خاـنـــة تالیــــة فــــي المصــــفوفة  ك             بواحــــد للتحــــرi                           وال ـتـــنس أن تزیــــد قیمــــة العــــداد    List                             إـل



 ١٧٠ 

  :While                      لفة التالیة من الحلقة                   استعدادا لتنفیذ ال
i++ 

 :ولكن لعلك تتساءل
                   مــن الواضــح فــي الكــود    ..                                                         لمــاذا لــم نتعامــل مــع الخانــة الفارغــة مثــل تعاملنــا مــع المســافة

   ..                                                  سـتزید بواحــد أیضـا فـي حاـلـة التعامـل مــع خانـة فارغــة؟count                      السـابق أن قیمـة العــداد 
                                       فلماذا نعامل الخانة الفارغة كأنها حرف؟

                                                                  ذا أننـا أضــفنا خانـة فارغـة لتقابـل حركـة مشــبعة مجهولـة فـي موضـع القافـیـة           السـبب فـي هـ
                                                                                لـم نسـتطع أن نحسـم إن كاـنـت ألفـا أو واوا أو یـاء، ولهـذا یجــب أن نعامـل الخانـة الفارغــة 

             وهـي كمـا تعلـم   "  آ "                                                  كما أننـا أضـفنا خانـة فارغـة بعـد خانـة تحمـل همـزة المـد    ..          كأنها حرف
      آخـر  ١                                        فقـط مقابـل همـزة المـد، لهـذا یجـب أن نضـیف  ١              ، لكننـا أضـفنا  "  أا "             تمثل الحرفین 

  .                                 مقابل الخانة الفارغة لنضبط الحسبة
                                                                        وبهــذا یكــون كــود هــذه الفئــة قــد تــم بحمــد اهللا، ویمكنــك االطــالع علیــه كــامال فــي الملــف 
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-٧- 
بحور یالت وا لا  لتفع

 
 

  : ي                بحور الشعر العرب
   بـن                                ا موسـیقیا مختلفـا، سـماها الخلیـل      وزنـ  ١٦                                   كتب الشـعراء العـرب معظـم قصـائدهم علـى 

       أشـــهرها  (       بحـــرا   ١٥                 وـقــد اكتشـــف منهـــا  ،               ـبــالبحور الشـــعریة  )                واضـــع عـلــم العـــروض (     أحمـــد 
     لهـذا  (                                  ، ثم تداركه تلمیـذه األخفـش ببحـر آخـر  )        الوافر   بحر  ال                            البحر الطویل والبحر الكامل و

              أو ـنـادرا مــا  ،                                         أن هنـاك أوزاـنـا أخـرى ـلـم یكتـب علیهــا العـرب     ، كمــا )                   سـمي ـبـالبحر المتـدارك
                                         مثـل البحـر المتـوفر، والبحـر المتئـد، والبحـر  (                               سماها الخلیل بالبحور المهملة  ،           كتبوا علیها
                                                                   ، وهناك بحور أخرى جلبت من األمـم المجـاورة كـالفرس واألتـراك أو اسـتحدثها  )        المستطیل

   ).                           لة، وبحر التطیلي، وبحر شوقي                           مثل بحر الدوبیت، وبحر السلس (            بعض الشعراء 
                                                                          یســهل علــى الشــعراء التفریــق بــین البحـــور، قســم الخلیــل أوزانهــا إلــى وحــدات موســـیقیة   ول

ْ مستـــفعلن، فــاعالتن، مفــاعیلن :   مثــل (              تســمى التفعــیالت  ْ ُْ ُ ِ َْ ْ ُ                           ْ ْ ُْ ُ ِ َْ ْ                            ، حتــى یســتخدمها الشــعراء بــدال  )ُ
ْ البحـر الكامـل هـي متفـاعلن   لـة          فمـثال، تفعی   ..                 الرمـوز الصـوتیة  من ِ َ ُ                         ْ ِ َ                  یمكـن أن تتحـول فـي  و (ُ

ْأي موضــــــع إلــــــى مستـــــــفعلن َْ ْ ُ                     ْ َْ ْ ْمتفــــــاعلن "     نقــــــول             یمكــــــن اآلن أن     ).. ُ ِ َ ُ        ْ ِ َ   ،  ٠  || ٠   |||       بــــــدال مــــــن   " ُ
ْمستـفعلن " و َْ ْ ُ         ْ َْ ْ   :                               لهذا یمكننا أن نتغنى ببیت عنترة  .  .                عند وزن األبیات ٠  || ٠ | ٠ |       بدال من   " ُ

ٍ                                هال سألت القوم یا ابنة مالك  َِ َ ً                           إن كنت جاهلة بما لم تعلمي= ّ ِ 
ْمس   :         على الوزن ُ   ْ ْتـفعلن مستـفعلن متفاعلن ُ ْ ِْ َ ُ ُْ َْ َْ                        ْ ْ ِْ َ ُ ُْ َْ ْمستـفعلن متفاعلن مستـفعلن  = َْ ْ ْْ َْ َْ ُْ ُ ُِ َ                          ْ ْ ْْ َْ َْ ُْ ُ ُِ َ 

  :                                    ومن ثم یمكننا تقطیع البیت عروضیا إلى
ْ                  تل قو م یب -ْ       ال سأل ْ   هل َ َ ْ ْ             نة مالكن -ِ ْ             هلتن بما -ِ           إن كنت جا = َ   لم تعلمي-َ

ّولهـذا نـقـول إن معلـقـة عنـتـرة ـبـن شــداد تنتمــي إـلـى البحــر الكامــل،  ُ                                                          ّ                    ألن وزنهــا مـنـتظم عـلـى ُ
ْالتفعیلة متفاعلن وصیغتها البدیلة مستـفعلن َْْ ْ ُ ُِ َ                                          ْ َْْ ْ ُ ُِ َ.  



 ١٧٢ 

                                                                             والجدول التالي یلخص أسماء البحـور وتفعیالتهـا، مرتبـة بـنفس الترتیـب الـذي سنسـتخدمه 
                                                       بحـرا هـي البحـور العربیـة الشـهیرة، تلیهـا البحـور المهملـة   ١٦    أول    إن                  في البرنامج، حیـث 

  .          والمستحدثة
   

 عدد التفعیالت الدوریة تفعیالته اسم البحر م
َ       الرجز ١ ْ                                            مستفعلن مستفعلن مستفعلن َّ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ١ 
ْ                                   متفاعلن متفاعلن متفاعلن ِ       الكامل ٢ ْ ِْ ِ َِ َ َُ ُ ُ ١ 
ْ                                مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ََ       الهزج ٣ ْ ُْ ُ َُ َ َ ١ 
ْ                                      مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن الوافر ٤ ْ ُْ ُ َُ َ َِ ِ ُِ ُ ُ ١ 
َ       الرمل ٥ ُ       فاعالت َّ ْ                      ن فاعالتن فاعالتنِ ْ ُْ ُِ ِ ١ 
ِ            المتقارب ٦ َ َ ْ                                   فعولن فعولن فعولن فعولن ُ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َ ١ 
َ            المتدارك ٧ ْ                                   فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ََُ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ١ 
ِ           المنسرح ٨ َ ْ ْ                                         مستفعلن مفعوالت مستفعلن ُ ُْ َ ُِ ِْ ْ َْ َْ ُْ َ ُُ ُ ٢ 
ْ                                               مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن البسیط ٩ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ َْ َْ ُْ ُ ٢ 
ِ         المضارع ١٠ ْ                             مفاعیلن فاعالتن مفاعیلن ُ ْ ُْ ُُ َ ٢ 
ْ                                فاعالتن مستفعلن فاعالتن الخفیف ١١ ْ ُْ َ ُُ ِ ْ ْ ُ ٢ 
ْ                          فاعالتن فاعلن فاعالتن المدید ١٢ ْ ُْ ُُ ِ ٢ 
ِ        الطویل ١٣ ْ                                       فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن َّ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ُ ََ َ ٣ 
َ           المقتضب ١٤ َ ْ ْ                                        مفعوالت مستفعلن مستفعلن ُ ُْ ُِ ِْ ْ َْ َْ ُْ ُ َُ ُ ٣ 
ُ                                        مستفعلن مستفعلن مفعوالت َّ       السریع ١٥ ُ ْ ْ َْ ُ ُْ ُْ ُِ َِ َْ ْ ٣ 
ّ          المجتث ١٦ َ ْ ْ                                مستفعلن فاعالتن فاعالتن ُ ْ ُْ ُ َُ ِ ْ ْ ُ ٣ 
ِ       شوقي ١٧ ْ ُ                             مفعول مفعول مفعول َ ُ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ َ ١ 
ِ         الدوبیت ١٨ ُ                                مفعوالت مفعوالت مفعوالت ُّ ُ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ َ ١ 
ِّ           المتوفر ١٩ ََ َ                                فاعالتك فاعالتك فاعالتك ُ َ َُ ُ ُِ ِ َِ َ َ ١ 



 ١٧٣ 

 عدد التفعیالت الدوریة تفعیالته اسم البحر م
َ           السلسلة ٢٠ ِ ْ ُ                                    مفعوالت مستفعلن مفعوالت ِّ ُُ ُْ ْ َْ ُ َْ ُ ِ َ ْ ٢ 
ِ            المستطیل ٢١ َ ْ ْ                                   مفاعیلن فعولن مفاعیلن ُ ْ ُْ ُ ُِ َِ ََ َُ َ ٢ 
ّ          الممتد ٢٢ َ ْ ْ                                   فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن ُ ْ ْ ُْ ُُ ُِ ِ ٢ 
ِ           البارودي ٢٣ ُ ْ                          فاعلن فعولن فاعلن َ ْ ُْ ُ ُِ َِ ٢ 
ّ            التطیلي ٢٤ َِِّ ُ                       مستفعلن مفعوال ُّ ْ َْ ُْ ُ ِ َ ُ             ت مفعوالتْ ُُ ْ َ ٣ 
ِ                 مخلع البسیط ٢٥ ََّ ُ ْ                                مستفعلن فاعلن فعولن َُ ْ ُْ ُ َُ ِْ ِ َ ْ ُ ٣ 
ِ           المنسرد ٢٦ َ ْ ْ                                   مفاعیلن مفاعیلن فاعالتن ُ ْ ُْ ِ ِ ُِ َُ ََ َ ٣ 
َِّ         المطرد ٢٧ ْ                                   فاعالتن مفاعیلن مفاعیلن ُ ْ ُْ ُِ ِ َِ ََ َ ُ ٣ 
َِّ         المتئد ٢٨ ْ                                       فاعالتن مستفعلن مستفعلن ُ ْ ُْ ُِ ِ ِْ َْ َ ُْ ُْ ُ ٣ 
َ       الخبب ٢٩ َ                                 علك فعلك فعلك فعلكَ  ف َ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ ١ 

 

  :                       البحور البسیطة والمركبة
                                                                       مــن الجــدول الســابق، تالحــظ وجــود بحــور بســیطة تتكــون مــن تفعیـلـة واحــدة تتكــرر ثــالث 

   ).                       متفاعلن متفاعلن متفاعلن (                   مثل البحر الكامل             مرات أو أربع
               ثنائیــة وبحــور ّ                                                         ّ هنــاك أیضــا بحــور مركبــة تتكــون مــن أكثــر مــن تفعیـلـة، ومنهــا بحــورْ   ْ لكــن

                                                                       فـي الواقـع كـال النـوعین یتكـون مـن تفعیلتـین مختلفتـین، لكـن فـي البحـور الثالثـیـة    ..      ثالثیـة
ْـفــاعالتن مســـتفعلن مســـتفعلن (                   مـثــل البحـــر المتـئــد  ٢- ٢- ١               ـتــأتي عـلــى اـلــنمط  ْ ُْ ُِ ِ ِْ َْ َ ُْ ُْ ُ                       ْ ْ ُْ ُِ ِ ِْ َْ َ ُْ ُْ ــنمط  ) ُ          أو اـل

ْمفـاعیلن مفـاعیلن فـاعالتن (                    مثل البحر المنسـرد  ٢- ١- ١ ْ ُْ ِ ِ ُِ َُ ََ َ                       ْ ْ ُْ ِ ِ ُِ َُ ََ                    أن البحـر المسـمى بــ     الحـظ     ).. َ
ِمخلـــع البســـیط " ََّ ُ َُ           ِ ََّ ُ    ٣                                                     هـــو مجـــرد صـــیغة مـــن البحـــر البســـیط، ورغـــم أنـــه یبـــدو مكونـــا مـــن   " َُ

ْمستفعلن فاعلن فعولن (              تفعیالت مختلفة  ْ ُْ ُ َُ ِْ ِ َ ْ ُ                    ْ ْ ُْ ُ َُ ِْ ِ َ ْ      ألن  ،                            الحقیقـة مكـون مـن تفعیلتـین فقـط      هو فـي  ف  ) ُ
ْمتفعــــل "                   فعـــولن هــــي ـفـــي الواقـــع  ِ ْ َ ُ      ْ ِ ْ َ ْمســــتفعلن                   وهــــي تحـــویر للتفعیـلـــة   " ُ ُ ِ ْ َ ْ ُ        ْ ُ ِ ْ َ ْ             ل زحــــاف وعـلـــة       بـــدخوُ

  .                   الذي هو بحر ثنائي "      البسیط "                                          لكن رغم هذا سنعتبره بحرا ثالثیا، لیختلف عن    ..      علیها
           ، ألحـدد فیـه  "                    عـدد التفعـیالت الدوریـة "                                                وقد أضفت العمود الرابع للجدول السابق المعنون بـ 



 ١٧٤ 

   ).                أحادي ثنائي ثالثي (          نوع البحر 
    یا؟               ثنائیا أو ثالث     یا أو                               ولكن، فیم یفیدنا كون البحر أحاد

                               الشــعر العمــودي یتكــون مــن أبیــات            أنــت تعــرف أن   ..                   هــم فــي شــعر التفعیلــة          هــذا األمــر م
             ، وأطـول شـطرة  )                                            أي أن كل بیت یحتوي علـى نفـس العـدد مـن التفعـیالت (              متساویة الطول 

                                    أي أن البیــت الــذي یحتــوي علــى شــطرتین  ،        تفعــیالت ٤                          فــي الشــعر العمــودي تتكــون مــن 
                                        لـة یتكـون مـن سـطور مختلفـة الطـول، فـیمكن أن                         تفعـیالت، لكـن شـعر التفعی ٨         یتكون من 

                 تفعـیالت أو أكثـر   ١٠     مـن     ثالـث           تفعـیالت، و ٣                                   یتكون سطر من تفعیلة واحدة، وآخـر مـن 
  !            بدون حد أقصى

                                                                                بالنسبة للبحور البسیطة، ال توجـد مشـكلة فـي شـعر التفعیلـة، فلـدینا تفعیلـة واحـدة تتكـرر  و
                 ر التفعیـلـة مكتــوب  ع        معظــم شــ                                              باســتمرار فــي نفــس الســطر، ولعــل هــذا هــو الســبب فــي أن

  .                  على البحور البسیطة
   خـذ    ..                                                                        لكن بالنسبة للبحور المركبـة، یجـب أن نتوقـع التفعیلـة التـي سـتأتي فـي كـل موضـع

                      مــــع مالحظـــة أن مـفـــاعلن هــــي   )  نُ  ُلِ   ِ فـــاعَ              َ فـــاعیلن فعــــولن مَ       َ فعــــولن م (                 البحـــر الطوـیـــل مـــثال 
                 ر، فسـنعامله كبحـر                                           لو افترضنا كتابة قصـیدة تفعیلـة علـى هـذا البحـ   ..                صیغة من مفاعیلن

  :                                                ثنائي، تتكرر فیه الوحدتان فعولن مفاعیلن، كما یلي
 فعولن مفاعیلن

 فعولن
 فعولن مفاعیلن فعولن

 فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن
 فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن

 فعولن مفاعلن
               ســیكون بعــد كــل                                  لكــن التكــرار اـلـدوري ـفـي نـفـس الســطر ،             لبحــور الثالثـیـة    ـفـي ا     األمــر     نـفـس 

  .          ثالث تفعیالت
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 :الزحافات والعلل
                                   اختالفـات، ودعـنـا نأخـذ البحـر الكامــل     ثالثـة                                   لكـل بحـر عـدة صــیغ موسـیقیة، تـأتي بســبب 

  :             كمثال للتوضیح
 :عدد التفعیالت في كل شطرة -١

ْمتفـــاعلن   :        تفعـــیالت ٣               تتكـــون شـــطرته مـــن  (           البحـــر تامـــا      یكـــون         یمكـــن أن  ِ َ ُ        ْ ِ َ ْمتفـــاعلن  ُ ِ َ ُ        ْ ِ َ ُ  
ْمتفاعلن ِ َ ُ        ْ ِ َ ْمتفـاعلن   :                       تتكون شطرته مـن تفعیلتـین (     زوءا        ، أو مج )ُ ِ َ ُ        ْ ِ َ ْمتفـاعلن  ُ ِ َ ُ        ْ ِ َ             ، أو منهوكـا  )ُ

ْمتفاعلن   :                           تتكون شطرته من تفعیلة واحدة ( ِ َ ُ        ْ ِ َ ُ.(   
 :دخول بعض الزحافات على تفعیالت البحر -٢

                             تفعیلــة ســواء بتســكین حــرف متحــرك   ال            فــي موضــع مــن        یــر یحــدث         اف هــو تغَ  َحــِّ     ِّوالز
ْمتفــاعلن                          مـثـل تســكین الحــرف الـثـاني مــن  ( ِ َ ُ        ْ ِ َ ْمت             ي یحولهــا إـلـى      اـلـذُ ُ   ْ ْـفـاعلنُ ِ      ْ        تكــافئ        والتــي ِ

ْالتفعیلــة مســتفعلن ْ                ْ                         مثــل حــذف الحــرف الثــاني مــن  (                        أو بحــذف حــرف مــن التفعیلــة   ) ْ
ْمتفـاعلن ِ َ ُ        ْ ِ َ ْمـفـاعلن                  الـذي یحولهــا إلـى ُ ِ ُ       ْ ِ ْ والتـي هـي التفعیـلـة مـتفعلنُ ْ ُ                          ْ ْ                ولكــل بحـر أـنـواع     ).. ُ

ـــى مســــتفعلن فــــي البحــــر  (                           مقبوـلـــة موســــیقیا مــــن الزحافــــات                                        مـثـــل تحــــول متـفـــاعلن إـل
                            مثـل تحــول متفـاعلن إـلـى مــتفعلن  (                                    ، وأـنـواع مسـتقبحة ینصــح باالبتعـاد عنهــا  )      الكامـل

                    فـال یمكـن مـثال تحویـل  ،                                   ، وأنواع مرفوضـة تعتبـر كسـرا فـي الـوزن )               في البحر الكامل
ُمتفاعلن إلى مستعلن في البحر الكامـل، لكـن مـن المقبـول أن تتحـول مسـتفعلن إلـى  َِ ْ ُ                                                                        ُ َِ ْ ُ

                              ي هــذا الكتــاب فــي شــرح زحافــات كــل            ولكــن أخــوض فــ   ..                    مســتعلن فــي بحــر الرجــز
                               ، لكنـنـا ســنراعي هــذه الزحافــات فــي                                    حتــى ال نـتـوه فــي تفاصــیل عروضــیة كثیــرة   بحــر

  .                                         البرنامج وسأوضح لك كیف سنفعل هذا بعد قلیل
 : على التفعیلة األخیرة في الشطرةةّ  لِ       دخول ع -٣

ـِ    ِ والع ْ  ْن       متفــاعل       تتحــول     كــأن (                                               ة هــي تغیــر یلحــق بنهایــة التفعیلــة بزیــادة حــرف ســاكن ّ  ـّل
             والتــي تكــافئ  " ْ          ْمتفــاعلن فــع "ْ                  ْتتحــول متفــاعلن إلــى     كــأن  (         أو حــرفین   ) ْ           ْ إلــى متفــاعالن

ــة مـــع                ، كمـــا یمكـــن أن یـــت  ")ْ        ْ متفـــاعالتن "         تســـكین                                 م حـــذف حـــرف أو أكثـــر مـــن التفعیـل
ْ                 ْتتحــول إـلـى متفاعــل  لْ                   ْحــذف حــرف مــن متـفـاعلن  ك (                          الحــرف األخـیـر ـلـو كــان متحركــا 
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ْفعالتــن، و           التفعیـلـة           الـتـي تكــافئ ُ ِ َ        ْ ُ ِ                تتحــول إـلـى متفــا  ل              مــن متفــاعلن    حــروف         حــذف ثالثــة َ
ْ التفعیلة فعلن          التي تكافئ ُ ِ َ               ْ ُ ِ َ.(   

                                                                        وسنكتب برنامج الشاعر بصـیغة عامـة لیراعـي كـل هـذه االختالفـات، فنظـرا ألنـه مكتـوب 
                                              مشــاكل مــع أطــوال البیــت العمــودي المختلفــة، كمــا أن      تحــدث       فلــن         التفعیلــة            لیقبــل الشــعر 

  .                  بحر في أي طول له                                          البرنامج سیقبل الزحافات والعلل الممكنة لكل
                                                                            هنا، یجب أن نتعرف أوال على كل التفعیالت التـي سـنتعامل معهـا فـي البرنـامج، قبـل أن 

  .                               نبدأ في تطبیق تلك القواعد علیها
 

  :        التفعیالت
                                                                       الجـــدول الـتــالي یلخـــص التفعـــیالت الـتــي ســـنتعامل معهـــا ـفــي البرـنــامج، مـــع مالحظـــة أن 

                                 یة وزحافاتهــا، وهــي تفعــیالت یمكــن أن                    هــي التفعــیالت األساســ  ٢٤      إـلـى  ١            التفعــیالت مــن 
   هـــي   )              إلــى النهاـیــة  ٢٥   مـــن  (                                                  تــأتي ـفــي أي موضــع مـــن الشــطرة، بینمـــا التفعـــیالت الباقیــة 

  :                                             تفعیالت العلة، وتأتي فقط كآخر تفعیلة في الشطرة
 

 رموزها التفعیلة م  رموزها التفعیلة م
ُ       فعول ١ ُ ْ              مستفعلن ١١  |٠|| َ ُ ِ ْ َ ْ ُ |٠||٠|٠ 
ُ       فاعل ٢ ِ ْ             متفاعلن ١٢  ||٠| َ ُ ِ ََ ُ |||٠||٠ 
ُ         مفعول ٣ ُ ْ ْ            مفاعیلن ١٣  |٠|٠| َ ُ ِ َ َ ||٠|٠|٠ 
ُ         مفاعل ٤ ِ َ ْ             مفاعلتن ١٤  ||٠|| ُ ُ َ ِ َ ُ ||٠|||٠ 
ُ       فعالت ٥ ِ ْ          فاعالتن ١٥  |٠||| َ ُ ِ َ |٠|٠||٠ 
ُ          مفاعیل ٦ ِ َ ْ         فعالتن ١٦  |٠|٠|| َ ُ ِ َ |||٠|٠ 
ُ           متفاعل ٧ ِ ََ ْ            متفعلن ١٧  ||٠||| ُ ُ ِ ْ َ ُ ||٠||٠ 
ُ        فاعالت ٨ ِ ْ            مفتعلن ١٨  |٠||٠| َ ُ َِ ْ ُ |٠|||٠ 
ُ          مفعوالت ٩ ُ ْ َ        فعلك ١٩  |٠|٠|٠| َ ُ ِ َ |||| 
َ          فاعالتك ١٠ ُ ِ ْ         فعولن ٢٠  ||٠||٠| َ ُ ُ َ ||٠|٠ 
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 رموزها التفعیلة م  رموزها التفعیلة م
ْ         فاعلن ٢١ ُ ِ ْ        فاعالن ٣٥  ٠||٠| َ ِ َ |٠٠||٠ 
ْ          متعلن ٢٢ ُ َِ ْ         متعالن ٣٦  ٠|||| ُ ِ َ ُ ||||٠٠ 
ْ        فعلن ٢٣ ُ ْ ْ       فعالن ٣٧  ٠|٠| َ ْ َ |٠٠|٠ 
ْ        فعلن ٢٤ ُ ِ ْ       فعالن ٣٨  ٠||| َ ِ َ |||٠٠ 
ْ             مستفعالن ٢٥ ِ ْ َ ْ ْ       فعول ٣٩  ٠٠||٠|٠| ُ ُ َ ||٠٠ 
ْ            متفاعالن ٢٦ ِ ََ ْ      فعل ٤٠  ٠٠||٠||| ُ ْ َ |٠٠ 
ْ           مفاعیالن ٢٧ ِ َ ْ              متفاعالتن ٤١  ٠٠|٠|٠|| َ ُ َِ َ ُ |||٠|٠||٠ 
ْ              مفاعلتان ٢٨ َ َ ِ َ ْ             فاعالتاتن ٤٢  ٠٠|||٠|| ُ ُ َ ِ َ |٠|٠|٠||٠ 
ْ           فاعالتان ٢٩ َ ِ ُ        مفعوال ٤٣  ٠٠|٠||٠| َ ْ ْ    تنَ ُ |٠|٠|٠|٠ 
ْ          فعالتان ٣٠ َ ِ ْ            فاعالتكم ٤٤  ٠٠|٠||| َ ُ ُ ِ َ |٠||٠||٠ 
ْ           متفعالن ٣١ ِ ْ َ ْ      فعل ٤٥  ٠٠||٠|| ُ َ َ ||٠ 
ْ           مفتعالن ٣٢ ِ َ ْ ْ    فع ٤٦  ٠٠|||٠| ُ َ |٠ 
ْ          مفعوالن ٣٣ ُ ْ ْ           مفعولن ٤٧  ٠٠|٠|٠| َ ُ ُ ْ َ |٠|٠|٠ 
ْ        فعوالن ٣٤ ُ ُ         مفعوالت ٤٨  ٠٠|٠|| َ ْ  ٠٠|٠|٠||٠| ْ  ناَ

 
 

  : ر             معلومات البحو
           أســهل طریـقــة    ..                                                           نریــد اآلن صـــیاغة المعلومــات العروضـــیة الخاصــة ـبــالبحور بكــود رـیــنج

                                                                 هــي وضـــع البیانــات الخاصـــة بكــل بحـــر فــي مصـــفوفة، ووضــع كـــل مصــفوفات البحـــور 
                   مـن هـذه المصـفوفة،  اً    ً  جـزء         سأریك هنـا   .. BohorInfo                            كعناصر في مصفوفة أكبر اسمها 

     فــــي AroodInfo            ـفـــي المجـلـــد BohorInfo.ring                 كامـلـــة ـفـــي المـلـــف               یمكـنـــك أن تراهــــا و
  :                  مجلد برنامج الشاعر
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  :                                                           الحظ أهمیة التنسیق في إظهار البیانات بصورة واضحة ومنظمة، حیث
   هـا                                                                     استخدمنا مفـاتیح لتسـمیة العناصـر الموجـودة فـي مصـفوفة كـل بحـر، لیكـون معنا  -

       هـذه مـن    ..                                 دمها الحقـا أسـهل فـي كتابتـه وقراءتـه                              واضحا، ولیكون الكود الـذي سیسـتخ
                                            الـتـي تجعــل اســتخدام المصــفوفات ـبـدیال ســهال لتعریــف                           الممـیـزات الجمیـلـة ـفـي رـیـنج، 

  .                                      الفئات التي ال تحتوي إال على بعض الخصائص
                    هـــذا أیضـــا یســـهل قـــراءة    ..                                       وضـــعنا كـــل عنصـــر فـــي المصـــفوفة فـــي ســـطر مســـتقل  -

                                                               ـلـه هــدفا أهــم هـنـا، فكتاـبـة اســم البحــر باللغــة العربـیـة ـفـي ســطر واحــد ّ             ّ البیاـنـات، لكــن
                                      محــرر ریــنج ویجعلــه یعــرض البیانــات بترتـیــب                              مــع كلمــات إنجلیزیــة أخــرى ســیربك 

                                                        لهــذا كقاعــدة عامــة، إذا أردت أن تكتــب حروـفـا عربیــة ـفـي ریــنج،    ..           مخـلـوط عجیــب
    مـثـل  (                    بعـض الحــروف الالتینـیـة       قبلهــا     ضــع                                فیجـب أال تضــعها ـفـي بداـیـة السـطر ـبـل 

:Name =بعــد                             ضــع حــروف التینیــة مثــل الفاصــلة و   ك       ، ویمكنــ )               فــي حالتنــا هــذه    
ٕ                                  ٕ حروـفـا عربـیـة وال أرقامــا واال فســیختل                     كــن ال تضــع بعــد الفاصـلة                 الحـروف العربـیـة، ل

  !           ترتیب العرض
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          ، ولتســهیل BohorInfo           ي المصــفوفة                                  ون رقــم كــل بحــر، هــو ترتیــب إضــافته إلــ   ســیك  -
                                                                    معرفة رقم كل بحر بمجـرد النظـر، أضـفته كتعلیـق فـي سـطر مسـتقل قبـل كـل بحـر

   ..  )           روف العربیـة                                                 ألن وضعه فـي بدایـة أي سـطر سیفسـد طریقـة عرضـه بسـبب الحـ (
   #             لت هنـا الرمــز ّ        ّ ، وقـد فضــ  //                                    هـي عالمــة التعلیـق ـفـي ریـنج مثلهـا مـثـل  #        تـذكر أن 

  .                  استخدامه مع األرقام          من الشائع     ألن
  :                                         وتحتوي مصفوفة كل بحر على البیانات التالیة

-  OrderID :  ألـنــك                                                   رقــم یمثــل ترتیــب البحــر عـنــد عــرض نتــائج التحلیــل العروضــي ،      
                                     لشــــطرات یمكـــن تقطیعهــــا علـــى أكـثـــر مـــن بحــــر،                 عـــد قلـیـــل أن بعـــض ا        ستكتشـــف ب

                  یحــدث هــذا مــع الرجــز  (                                                  وأحیانــا یمكــن اعتبــار القصــیدة كلهــا مــن بحــرین مختلفــین 
                            ال یسـاوي رقـم البحـر، فـالبحر OrderID     أن    الحـظ    )..                           والكامـل، ومـع الهـزج والـوافر

   ـفــي    ..   ١٤           الخـــاص ـبــه OrderID                   ـفــي المصـــفوفة، لكـــن  ٨                   المنســرح مـــثال هـــو رـقــم 
                                                         ن األفضل لـو رتبنـا البحـور فـي المصـفوفة بأولویـة العـرض بحیـث ال              الحقیقة كان م

                                           ، لكنــي صــممت هــذه البیانــات فــي اإلصــدار األول مــن OrderID             نحتــاج للعنصــر 
                                                    وـلــم أكـــن أهـــتم حینهــا بترتـیــب عـــرض البحـــور، وحینمـــا أردت     ١٩٩٨           الشــاعر عـــام 

                       بحـر، ألن تغییـر أرـقـام   لك  لOrderID                                   فعـل هـذا بعـد عــدة سـنوات، أضـفت الحقـل 
                                                                   البحـــور صـــار أمــــرا معقـــدا بعــــد أن اســـتخدمتها فـــي تعرـیـــف التفعـــیالت والزحاـفـــات 

       أفضـــل Constants                                            اـلــدرس المســـتفاد مــن هـــذا هـــو أن اســتخدام الثواـبــت     !..       والعلــل
         ووضـعنا Ragaz$                              فلو قمنا مثال بتعریـف ثابـت اسـمه    ..                         من استخدام األرقام مباشرة

                     قــة تخــص بحــر الرجــز بــدال           فــي كــل عالRagaz$         ا الثابــت  ن         ، واســتخدم ١          فـیـه اـلـرقم 
                 بتغییـــر ترتیبـــه فـــي  (                                        ، فسیســـهل علینـــا الحقـــا تغییـــر رقـــم بحـــر الرجـــز  ١         مـــن الـــرقم 
                                              وكــل المطـلـوب حینهــا لیعمــل البرـنـامج بشــكل صــحیح هــو   ) BohorInfo         المصــفوفة 

      سـأترك   .                                            لیحمل الـرقم الجدیـد بـدون العبـث ببـاقي الكـودRagaz$                  تغییر قیمة الثابت 
                                     لكــن علــى كــل حــال، اســتخدام خاصــیة مســتقلة    ..   دت                        ـلـك تجربــة هــذا بنفســك لــو أر

                                                                    للترتیـب هــي خـبـرة جـیـدة أحببـت أن ألـفـت نظــرك لهــا، ألنـك حـتـى ـلـو كتـبـت البحــور 
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                                                                        بالترتیــب الــذي تفضــله، فقــد تقــرر بعــد فتــرة تغییــر ترتیــب عرضــها، والحــل المثــالي 
ــو أردت إضـــافة  و   .. OrderID                          لهـــذا ســـیكون باســـتخدام الحقـــل                               ســـیفیدك هـــذا مـــثال ـل

  )                           مســتفعالتن مســتفعالتن مســـتفعالتن (                             دیــدة مســتقبال كــالبحر الالحـــق مــثال       بحــور ج
  .            فها للبرنامجِ                      ِ ر المستحدثة التي لم أض و             وغیره من البح

-  Name :  اسم البحر         .  
-  Tafs :  هـذه المصـفوفة سـتحتوي علـى    ..                                    مصفوفة تحتوي على أرقـام تفعـیالت البحـر                        

                        ر الثنائیـة، وثـالث تفعـیالت                                                   تفعیلة واحدة فـي البحـور األحادیـة، وتفعیلتـین فـي البحـو
                                                  فمــثال، بحــر الرجــز بحــر أحــادي یتكــون مــن تكــرار التفعیلــة    ..                  فــي البحــور الثالثیــة

              فـي المصـفوفة         هـذا وضـعت   ، ل )                  فـي الجـدول السـابق  ١١                 وهي التفعیلة رقم  (        مستفعلن 
Tafs أنـنـــي لـــن أســـتخدم المصــــفوفة        الحقیقـــة   ..   ١١        الـــرقم                          Tafs ،فـــي هـــذا الكـتـــاب                 

                                                    ا لو أردت لتطبیـق الزحافـات والعلـل علـى أسـماء التفعـیالت                تستطیع استخدامه   ك   لكن
ْاألصــلیة للبحـــر، لتعـــرض للمســـتخدم مـــثال متفــاعلن ـبــدال مـــن مســـتفعلن ـفــي البحـــر  ْْ ُ ُْ                                                                 ْ ْْ ُ ُْ
َالكامــل عـنــدما ـیــدخل الزحـــاف عـلــى التفعیـلــة متـفــاعلن فیجعـــل الحـــرف الـثــاني فیهـــا  ُ                                                                      َ ُ

  .                                        سنتجاهل تفاصیل الزحافات والعلل للتبسیط   هنا      لكننا   .  .     ساكنا
-  PreferedTafCount :  وهـو عـدد تفعـیالت الشـطرة  ،                         عدد التفعیالت المفضل للبحـر                        

ـــى الصــــیغة التامــــة مــــن البحــــر، فمــــثال شــــطرة الرجــــز تتكــــون مــــن           تفعــــیالت  ٣                                                     عـل
   ا،                                         لـن نسـتخدم هـذه المعلومـة فـي هـذا الكتـاب أیضــ    )..                        مسـتفعلن مسـتفعلن مسـتفعلن (

  . "          متفاعلن فع "       بدال من   "  ن       متفاعالت "                                       لكنك تستطیع االستفادة بها لعرض التفعیلة 
 

  :                                          معلومات التفعیالت وخوارزمیة التقطیع العروضي
                              بكـود ریـنج، وهـي مصـفوفة تحتـوي TafsInfo                                     نحتاج اآلن إلى كتابة معلومات التفعیالت 

  .                                                                  على بیانات كل تفعیلة، بنفس الطریقة التي اتبعناها مع معلومات البحور
                                  ، لكـن األمـر أعمـق مـن هـذا، ألن بیانـات  ط    فقـ                      اسـم التفعیلـة ورموزهـا     سـنكتب    نا         قد تظن أن

  .                                                                   كل تفعیلة هي التي ستساعدنا في تحلیل الشطرة وتقطیعها على بحر أو أكثر
  :           قطیع الشطرة                                        دعنا أوال نفهم الخوارزمیة التي سنتبعها لت
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   ..                                                                   كون لــدینا الرمــوز الصــوتیة التــي تمثــل الشــطرة التــي نریــد تحلیلهــا عروضــیا         مبــدئیا ســت
  ٠  || ٠ | ٠ | ٠  || ٠ | ٠ |     :    رموز                 ولنأخذ مثال هذه ال

  :                                                        ع هذه الرموز بكل التبادیل الممكنة، مع مراعاة هذه القواعد ی  قط        سنحاول ت
  .      رموز ٤      طولها   )                    ما عدا الموضع األخیر (                       أقصر تفعیلة في أي موضع   -
  .      رموز ٧      طولها   )                    ما عدا الموضع األخیر (                       أطول تفعیلة في أي موضع   -
                                لهـذا یمكـن أن ینحصـر طـول التفعیلـة    ..  ة                    ة علـى التفعیلـة األخیـرّ                 ّ یمكن أن تدخل العل  -

  . ٩    و  ٢           األخیرة بین 
  . |                                        لكن یمكن أن تنتهي بعض التفعیالت بالرمز  ٠                             ال یمكن أن تبدأ تفعیلة بالرمز   -

  :                  االحتماالت التالیة                               یمكننا تقطیع الرموز السابقة إلى                      باستخدام هذه القواعد، 
 

 التفعیالت المناظرة التقطیع
ْ                    علن فعولن فاعلنَ  ف ٠||٠ |- ٠|٠ ||- ٠|٠| ْ ْ ُ ْ 
ْ                         فعلن مفاعلیلن فعل ٠ ||- ٠|٠|٠ ||- ٠|٠| َ َ َْ ْ ُ ْ 
ْ                       مفعول فعلن فاعلن ٠||٠ |- ٠|٠ |-| ٠|٠| ْ ُ ْ َ ُْ 
ْ                       مفعول مفعولن فعل ٠ ||- ٠|٠|٠ |-| ٠|٠| َ َ ْ ْْ ُ 
ْ                          مستفعلن فعلن فعل ٠ ||- ٠|٠ |- ٠||٠|٠| َ َ َ ْْ ُْ ْ ْ 
ْ                       مستفعلن مفعول فع ٠ |-| ٠|٠ |- ٠||٠|٠| َ ْ ُْ ْ ْ 

ْ                     مستفعلن مستفعلن ٠||٠|٠ |- ٠||٠|٠| ْْ ْْ ْ 
 

          تقطیعـات  ٧       أعطانـا   )       رمـزا  ١٤ (                          فتحلیـل هـذه الرمـوز القصـیرة    ..                   أعرف أنـك منـدهش اآلن
                        مختلفة، فلماذا حدث هذا؟

     بصـوت                                                                    السبب هو أن جمیع هذه التقطیعات تعطي نفس الصـوت الموسـیقي، ولـو قرأتهـا 
ْمســتفعلن مســتفعلن (                                    فستكتشــف أنهــا جمیعــا تنویعــات للنغمــة      مســموع ْْ ْْ ْ                ْ ْْ ْْ                   ، وهــي النغمــة التــي  )ْ

           فكیـف نجعلـه    ..                                                                ننتظر أن یخبرنا بها البرنامج لیتسق مع قواعد عروض الخلیل بـن أحمـد
          یفعل هذا؟

                          الطبیعــي أن نكتشــف البحــر مـــن    ..                                            الحــل هــو اســتبعاد التقطیعــات التــي ال تعطـــي بحــورا
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               فكیف نفعل هذا؟    !..  ر                                                    خالل التفعیالت، لكننا سنكتشف التفعیالت أیضا من خالل البح
                                                                          بتحلیــل جــدول البحــور، یمكننــا أن نعــرف البحــور التــي تظهــر فیهــا كــل تفعیلــة وفــي أي 

  :      ما یلي                                       دعنا مثال نأخذ التفعیلة مستفعلن، وسنالحظ    ..     موضع
                                   یمكــن أن تــأتي مســتفعلن فــي أي موضــع فــي   )                أحادیــة التفعیلــة (                  فــي البحــور البســیطة   -

   ).                      كزحاف للتفعیلة متفاعلن (                  ك في البحر الكامل     وكذل  )                تفعیلته األساسیة (          بحر الرجز 
  :    في                    یمكن أن تظهر مستفعلن                                   في البحور المركبة ثنائیة التفعیلة  -

         فــي كــل مـــن   )    إلــخ    ...                                       التفعیلــة الثانیــة أو الرابعـــة أو السادســة (                المواضــع الزوجیــة   .   أ
ُ               ُمفعــوالت مســتفعلن  (             وبحــر السلســلة   )                     فــاعالن مســتفعلن فــاعالتن (             البحــر الخفیــف 

  . )ُ      ُ مفعوالت
ــى أو الثالثـــة أو الخامســـة (                المواضـــع الفردیـــة   .   ب ــخ    ...                                     التفعیـلــة األوـل          ـفــي كـــل مـــن   )    إـل

              مســتفعلن فــاعلن  (              والبحــر البســیط   ) ُ                      ُمســتفعلن مفعــوالت مســتفعلن (              البحــر المنســرح 
   ).             مستفعلن فاعلن

  :            مستفعلن في            یمكن أن تظهر                                  في البحور المركبة ثالثیة التفعیلة  -
         فــي كــل مــن   )    إـلـخ    ...                      أو السادســة أو التاســعة                 التفعیـلـة الثالـثـة  (                المواضــع الثالثـیـة   .   أ

َِّالمتئـــــد       والبحـــــر   ) ُ                      ُمفعـــــوالت مســـــتفعلن مســـــتفعلن (              البحـــــر المقتضـــــب  ُ      َِّ        فـــــاعالتن    (ُ
   ).              فاعالتن مستفعلن

      فـي كـل   )    إلـخ    ...                                     التفعیلة األولى أو الرابعة أو السـابعة (                       المواضع ما بعد الثالثیة   .   ب
ّمجتـــث  ال       والبحـــر   ) ُ                      ُ مســـتفعلن مســـتفعلن مفعـــوالت   (َّ      َّالســـریع         مـــن البحـــر  َ ْ ُ     ّ َ ْ         مســـتفعلن    (ُ

ّالتطیـلـي     وبحــر   )               ـفـاعالتن  ـفـاعالتن َِِّ ُّ        ّ َِِّ ُمســتفعلن مفعــوالت مفعــوالت   (ُّ ُ                      ُ           وبحــر مخـلـع   ) ُ
   ).                   مستفعلن فاعلن فعولن (       البسیط 

   فــي   )    إلــخ    ...                                       التفعیلــة الثانیــة أو الخامســة أو الثامنــة (                       المواضــع مــا قبــل الثالثیــة   .   ت
     ریعَّ    َّالســـــ       والبحـــــر   ) ُ                      ُمفعـــــوالت مســـــتفعلن مســـــتفعلن (                    كـــــل مـــــن البحـــــر المقتضـــــب 

  )ُ                      ُ مستفعلن مستفعلن مفعوالت (
            التقطیعـات      معرفـة         یمكننـا       ومـن ثـم                                                   وبالمثل، یمكننا تحلیل البحور الممكنة لكـل التفعـیالت، 
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  :                                    المختلفة بالخوارزمیة البسیطة التالیة
  .                                                        سنحسب البحور الممكنة لكل تفعیلة على حسب موضعها في الشطرة - ١
  ال  (                 كـــان التقـــاطع صـــفرا     فـــإن    ..                                      سنحســـب البحـــور المشـــتركة بـــین كـــل التفعـــیالت - ٢

  )        أو أكثـر (ٕ                                            ٕ، فهذا التقطیع مرفوض، وان وجـدنا بحـرا مشـتركا  )                توجد بحور مشتركة
  .                  فسنقبل هذا التقطیع

   ٥     تبعد   تســ                                                                   ولـو طبقنـا هـذه الخوارزمـیـة علـى االحتمـاالت المـذكورة ـفـي الجـدول السـابق، فس
  :                                          تقطیعات وتترك لنا تقطیعین مقبولین فقط، هما

 

 البحور ناظرةالتفعیالت الم التقطیع
ْ                         فعلن مفاعلیلن فعل ٠ ||- ٠|٠|٠ ||- ٠|٠| َ َ َْ ْ ُ  البحر الطویل ْ

ْ                     مستفعلن مستفعلن ٠||٠|٠ |- ٠||٠|٠| ْْ ْْ  بحر الرجز، البحر الكامل ْ
 

ــى التفعیلـــة      دخـــول                                  الحـــظ أن ســـبب ظهـــور البحـــر الطویـــل، هـــو  ْزحـــاف اســـمه الخـــرم عـل َ                             ْ َ
  )                              األولـى ویكـون بحـذف أول حـرف منهـا                                   وال یـدخل هـذا الزحـاف إال علـى التفعیلـة  (      األولى 

ْوهـذا أدى إلـى تحویـل فعـولن إـلـى عـولن التـي تكـافئ فعـلـن، كمـا أن التفعی ْ َ                                                                ْ ْ ْلـة األخیـرة فعــل َ َ َ              ْ َ َ
            لهــذا ســیعتبر    ..  )   فعــل      ( =           هــا إلــى فعــو ت   حول ف                 حــرفین مــن فعــولن  ت   حــذفّ             ّناتجــة عــن علــة 

     عــولن  ف (                                                                البرنــامج أن عــولن مفــاعلین فعــو هــي صــیغة مجــزوءة مــن صــیغ البحــر الطویــل 
              مـا دفعنـي لهـذا           أذكـرهم أن   ،                            وقبل أن یعترض اللغویـون مـنكم     )!..                      مفاعیلن فعولن مفاعیلن

        قصــر كمــا            الســطور وت                                          اح بالتعامــل مــع شــعر التفعیـلـة، اـلـذي تطــول فیــه               التعمــیم هــو الســم
  .                  في الشعر العمودي ة    توقع     غیر م     صیغ ب                         یرید الشاعر فیأتي أحیانا 

           مــن القصــیدة                          ئــد، فعنــد تحلیــل عــدة شــطرات                                      وـلـیس علیــك أن تقلــق مــن هــذا االحتمــال الزا
  .                                                                    من المستبعد أن یظهر فیها جمیعا، لهذا سیكون احتماال مهمال كما سنرى الحقا

  :                            بقیت ملحوظة أخیرة، تخص العلل
                                                                              كما قلنا، تدخل العلة على التفعیلة األخیرة في الشطرة بحـذف أو إضـافة حـرف أو أكثـر، 

                                  التفعــیالت، لكــن الحــظ أن بعــض التفعــیالت                                      وـقـد أضــفنا تفعــیالت العـلـة ـفـي نهاـیـة جــدول 
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             آخــر حــرف مــن  ت            فمــثال، ـلـو حــذف   ..                                         العادـیـة ـقـد تصــیر تفعــیالت عـلـة فــي بعــض البحــور
ْمتفــاعلن "         التفعیـلـة  ُ ِ ََ ُ        ْ ُ ِ ََ ْمتفاعــل "                     وســكنت مــا قبلــه فستصــیر   " ُ ِ ََ ُ       ْ ِ ََ ْفعالتــن "                   وهــي نفســها التفعیلــة   " ُ ُ ِ َ      ْ ُ ِ َ .."    

ــة  ْفعالـتــن "                      هـــذا معـنــاه أن التقعیـل ُ ِ َ      ْ ُ ِ ْـفــاعالتن "                    ـتــأتي كزحـــاف للتفعیـلــة   " َ ُ ِ َ       ْ ُ ِ ــة   " َ                     وتـــأتي كعـلــة للتفعیـل
ْمتفــاعلن " ُ ِ ََ ُ        ْ ُ ِ ََ                                 فــي نهاـیــة الشــطرة ـفــي البحــر الكامـــل   "    التــنِ  ِ فع "                            ، لهــذا یجـــب أن نقبــل التفعیـلــة  "ُ
ْمتفاعلن متفاعلن فعالتن ( ْ ُْ َ َِ ِ َِ ُ َُ َُ ُ                      ْ ْ ُْ َ َِ ِ َِ ُ َُ َُ ُ.(   

                                                                         لفعل هذا، سنضیف حقـال فـي مصـفوفة كـل تفعیلـة، یخبرنـا بـالتفعیالت األصـلیة التـي لـو 
  ة    عرـفـّ                             ّثـم سنسـتخدم التفعیلـة األصـلیة لم       ، ومـن                   هـا إلـى هـذه التفعیلـة                   دخلـت علیهـا علـة تحول

                كــل تفعــیالت العـلـة    ..                                       نأخــذها ـفـي اعتبارـنـا مــع التفعیـلـة الحالـیـة و                       البحــور الـتـي تظهــر فیهــا
ْفــع "                مــا عــدا التفعیلــة  (                     ســتحتوي عـلـى هــذا الحقــل  َ   ْ   ،  )                             ألنهــا تضــاف كزائــدة لكــل التفعــیالت  " َ

  .      أیضا        ذا الحقل                                 وبعض التفعیالت األصلیة ستحتوي على ه
 

               وفیهــا كــل هــذه TafsInfo                                واآلن نحــن جــاهزون لكتابــة المصــفوفة    ،                    لـقـد فهمنــا الخوارزمیــة
ـــف    ..         البیاـنـــات ـــد   TafsInfo.ring                      ســــتجدها كامـلـــة فــــي المـل      فــــي AroodInfo          ـفـــي المجـل

  :                                        مجلد المشروع، وهذا جزء صغیر منها للتوضیح
TafsInfo = [ 
    #1 
 [ 
  "||0|",  
  :Name = "ُفعول ُ َ     ُ ُ َ ",  
  :BahrAllN = [6], 
  :BahrN20 = [21, 23], 
  :BahrN21 = [13], 
  :BahrN30 = [25] 
 ], 
 // …………… 
    #16 
 [ 
  "|||0|0", 
  :Name = "ُفعالتْن ِ َ  ْ     ُ ِ َ ", 
  :BahrAllN = [5, 19], 
  :BahrN20 = [10, 22], 
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  :BahrN21 = [11, 12], 
  :BahrN30 = [16, 26], 
  :BahrN31 = [27, 28], 
  :BahrN32 = [16, 28], 
  :EllaOf = [5, 7, 12, 24] 
 ], 
    // …….. 
    #47 
 [ 
  "|0|0|0", 
  :Name = "ُمفعولْن ُ ْ َ ْ      ُ ُ ْ َ ", 
  :kharmOf = 13, 
  :EllaOf = [3, 9, 11, 12, 15, 21] 
 ], 
    #48 
 [ 
  "|0|0|0|00", 
  :Name = "ُمفعوالتاْن ْ َ ْ        ُ ْ َ ", 
  :EllaOf = [9] 
 ]      
] 

        تحتــــوي    حیــــث                                                      اســــتخدمنا نفــــس التنســــیق لكتابــــة المصــــفوفة بشــــكل مــــنظم وواضــــح،      لـقـــد
  :                                     مصفوفة كل تفعیلة على البیانات التالیة

ـــة  - ـــم أســــتخدم مفتاحــــا لهــــذا المعلومــــة، ألختصــــر صــــیغة البحــــث فــــي   :              رمــــوز التفعیـل                                                     ـل
                                                        هــــذا یریــــك أنــــك تســــتطیع اســــتخدام المفــــاتیح مــــع بعــــض القــــیم، وعــــدم    ..         المصــــفوفة

  .                             لغة رینج مرنة جدا في هذا األمر   ..   رى               استخدامها مع أخ
-  Name :  یحتوي هذا الحقل على اسم التفعیلة                                .  
-  BahrAllN :   یحتـــوي هـــذا الحقـــل علـــى مصـــفوفة، فیهـــا أرقـــام البحـــور البســـیطة التـــي                                                           

          كاختصــار N                 أســتخدم هنــا الحــرف    ..                                      یمكــن أن تظهــر فیهــا التفعیلــة فــي كــل موضــع
    رمــــــز                          الریاضــــــیات والبرمجــــــة أن ن           الشــــــائع فـــــي  مــــــن   .. Number       جلیزـیـــــة           للكلمـــــة اإلن

  .N               للمواضع بالحرف 
-  BahrN20 :   یحتوي هذا الحقل على مصـفوفة، فیهـا أرقـام البحـور المركبـة التـي یمكـن                                                                
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                                                                     أن تظهــــر فیهــــا التفعیـلـــة ـفـــي المواضــــع الزوجـیـــة، وهــــي المواضــــع الـتـــي یكــــون بــــاقي 
     هـو           كمـا قلنـاN         ، فـالحرف N20                        هذا یشرح لك معنـى المقطـع    ..       صفرا ٢           قسمتها على 

                                     الـرقم الـذي سنقسـم علیـه، والـرقم صـفر هـو      هـو  ٢                          لتفعیلـة فـي الشـطرة، والـرقم       موضـع ا
  :                                           حینما نكتب كود رینج، سیتحول هذا إلى التعبیر   ..            باقي القسمة

If N % 2 = 0 
-  BahrN21:    البحور التي تأتي فیها التفعیلة في المواضع الفردیة            مصفوفة نحمل                                                 .  
-  BahrN30 و    BahrN31 و    BahrN32:  

                                                         تحمــــل البحــــور الثالثـیـــة التــــي یمكــــن أن تظهــــر فیهــــا التفعیـلـــة فــــي          المصــــفوفات   ذه  هــــ
   ).          بالترتیب ٢     أو  ١       صفر أو   =    ٣                باقي القسمة على     حیث  (                 المواضع المختلفة 

-  EllaOf :   یحتوي هذا الحقل على مصـفوفة فیهـا التفعـیالت التـي لـو دخلـت علیهـا علـة                                                                
  .                           تحولها إلى التفعیلة الحالیة

                                                        ر على كتابة كل هذه الحقـول فـي كـل التفعـیالت، فـبعض التفعـیالت                الحظ أنك غیر مجب
       ثالثیـــة،   ال     بحـــور   ال                                                     ال تظهـــر إال فـــي البحـــور البســـیطة، وبعـــض التفعـــیالت ال تظهـــر فـــي 

ــة                                   ومـــن التســـهیالت التـــي تتیحهـــا ـلــك ریـــنج،    ..                                 وبعـــض التفعـــیالت ال یمكـــن أن تكـــون عـل
                        ن قیمـة فـي حقـل غیـر موجـود                                                     السماح بإزالة الحقول الفارغة، فلو بحثت فـي المصـفوفة عـ

                                                      ولـن تعطیـك خطـأ، وهـذا سـمح باختصـار تعریـف التفعـیالت، بـدال  ٠                   فسـتعید ریـنج القیمـة 
  .                وترك بعضها فارغا               في كل التفعیالت                    من إضافة كل الحقول 

 

  :                      تضارب المتغیرات العامة
      سنضـیف    ..                                                                نرید اآلن اسـتخدام معلومـات التفعـیالت ومعلومـات البحـور فـي تقطیـع شـطرة

ّ                                       ّ، وســـــنحمل فــــي بدایـتــــه ملـفــــي معلومـــــات البحـــــور Taqtee3.ring              امج ملـفــــا اســـــمه      للبرنــــ
  :         والتفعیالت

load "AroodInfo\TafsInfo.ring" 
load "AroodInfo\BohorInfo.ring" 

                                    تعـیـد إلینــا مصــفوفة تحـتـوي عـلـى معلومــات  و               رمــوز الشــطرة،       تســتقبل                 وسنضــیف إلـیـه داـلـة 
  :                          التقطیع العروضي الخاصة بها
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Func GetTaqtee3(strHarakaat) 
    t = new Taqtee3Class(strHarakaat) 
    return t.Taqtee3 
EndFunc 
                                                                واضـــــح أن كــــــل مــــــا فعلـنـــــاه ـفـــــي هــــــذه الدالـــــة هــــــو تعرـیـــــف نســــــخة مــــــن فـئـــــة التقطـیـــــع 

Taqtee3Class مـــع إرســـال رمـــوز الشـــطرة لمنشـــئ الفئـــة، ثـــم جعلنـــا الدالـــة تعیـــد قیمـــة                                                              
  .Taqtee3Class            فة في الفئة ّ      ّ  المعرTaqtee3        الخاصیة 

                               لكـن قبـل أن نكتـب كـود هـذه الفئـة،    .. Taqtee3Class                               إذن، فكل العمل سیتم داخل الفئة 
      دون GetTaqtee3                                                              علینــا أن نفهــم أوال، لمــاذا لــم نكتــب الكــود كلــه مباشــرة داخــل الداـلــة 

                                                       الحاجة إلنشاء فئة لن نستخدمها في البرنامج إال مرة واحدة؟
                                            الكــود اـلـذي ســنكتبه ســیحتاج الســتدعاء عــدة دوال                               ـفـي الحقیقــة كــال األمــرین ممكــن، لكــن

         ، فستصـیر  )                  قبـل تعریـف أي فئـةGlobal               فـي الجـزء العـام  (                            ولو كتبناها في الملف مباشرة 
ــــف آخـــــر یقـــــوم بتحمیـــــل الملـــــف                                                                   عامـــــة لكـــــل المشـــــروع ویمكـــــن اســـــتدعاؤها مـــــن أي مـل

Taqtee3.ring ..    لهذا لو أردت إخفاء هذه الدوال، فیجب وضـعها فـي المقطـع                                                    Private  
  .        داخل فئة

                                                                             ربمـا ال یكــون هــذا ســببا كافیـا إلنشــاء الفـئـة، ـفـال شــيء یجبرنـا عـلـى اســتدعاء هــذه اـلـدوال 
                                              فما هو إذن السبب األهم الذي دفعنا إلنشاء الفئة؟   ..                 حتى لو كانت عامة

        عامـــة         متغیـــرات ٤                                                       كمـــا ســـترى بعـــد قلیـــل، تعتمـــد طریقـــة عمـــل هـــذه الـــدوال علـــى وجـــود 
             لــو وضــعنا هــذه    ..  )      منهــا                             یمكــن اســتخدامها فــي كــود أي داـلـة                خــارج الــدوال حتــى ّ      ّمعرفــة  (

                                                                            المتغیرات في الجزء العام من الملـف، فسـتكون هـي أیضـا عامـة ومرئیـة للملفـات األخـرى 
    ملـــف                                  ة كبیـــرة، فـــالمتغیرات العامـــة فـــي أي                       وهنـــا یمكـــن أن تحـــدث مشـــكل   ..           فـــي المشـــروع
      لكــن  ،Load       م األمــر                                              فــي الملفــات التــي تقــوم بتحمیــل هــذا المـلـف باســتخدا           تصــیر مرئیــة 

  !        بتحمیلها          هذا الملف      قام                                                  األغرب من هذا أنها تصیر مرئیة أیضا في الملفات التي 
  :                 عندما تضیف الجملة   ..        كمثالaString.ring         خذ الملف    ..               دعني أوضح األمر

Load "aString.ring" 
  :               ، فسیحدث ما یلي )Taqtee3.ring          مثل الملف  (          في أي ملف 
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                            ستصـــیر مرئیـــة مـــن داخـــل الملـــف aString.ring      الملـــف                        كـــل المتغیـــرات العامـــة فـــي   -
Taqtee3.ringوهذا أمر طبیعي ومتوقع                       .  

                            ستصــیر مرئیــة مــن داخــل المـلــف Taqtee3.ring                             كــل المتغیــرات العامــة فــي الملــف   -
aString.ringوهو أمر غیر متوقع ،                   !  

     نطـاق                                          أن رینج تمزج المتغیـرات العامـة للملفـین فـي    في                            یمكنك أن تلخص األمر ببساطة، 
                      فصـــل الكتابـــة العروضـــیة،                                    أمـــر لـــه مزایـــاه، فلـــو عـــدت بـــذاكرتك إلـــى                عـــام واحـــد، وهـــذا 

                        محـرك التعبیـرات النمطیـة،           الخلـف إلـى                                              فستذكر أننا كنا نرسل اسـم دالـة النظـر لألمـام أو 
          فـة فـي ملـف ّ                                                                   ّ وكان محرك التعبیرات النمطیـة یـنجح فـي اسـتدعاء هـذه الدالـة رغـم أنهـا معر

                                               تحمیـل ملـف التعبیـرات النمطیـة داخـل ملـف الكتابـة         السـبب أن   ..  !                   آخر ال یعلم عنه شیئا
  !                                                                          العروضیة، جعل كل دوال الكتابة العروضیة مرئیة من داخل ملف التعبیرات النمطیة

                  یظـل لهـذا األمـر عیـب   ،         أحیانـا                                                       ولكن رغم هذه الفائدة الهامة التـي تقلـل تعقیـد كتابـة الكـود
                               متغیـــرات العامـــة ـفــي الملـفــین تـــؤدي                                     ، هـــو إمكانـیــة حـــدوث تضـــارب ـبــین أســـماء ال    خطـیــر

                                               لهــذا علـیـك االبتعــاد عــن تعرـیـف متغیــرات عامــة بأســماء    ..                          ألخطــاء توـقـف تنفیــذ البرـنـامج
                                        ، ألن تكـرار تعریفهـا فـي أكثـر مـن ملـف سیســبب name    و n    و x                   قصـیرة ومتداولـة مثـل 

   ف،                                  من الفئة فـي الجـزء العـام مـن الملـ ا       ف متغیرّ                 ّ وعلیك أیضا أال تعر  .  .              تضاربات وأخطاء
                                 ألن هـذا سـیدمر الفئـة أثنـاء تنفیـذ  ،                                                ثم تعید استخدام نفـس اسـم المتغیـر داخـل الفئـة نفسـها

  :         كالتالي       تعریفها  myClass            فئة اسمها  ك           فمثال لو لدی   ..      كودها
Class MyClass 
   Value 
  

   Func Init(n) 
      value = n 
   EndFunc 
 

   Func GetNext( ) 
      s = new MyClass(value + 1) 
      return s 
   EndFunc 
EndClass 
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  :         كالتاليTestMyClass.ring                                      ثم قررت استخدام هذه الفئة في ملف اسمه 
Load "MyClass.ring" 
s = new MyClass(1) 
x = s. GetNext( ) 
? x.Value 

  :                                            فسیحدث هذا الخطأ في البرنامج عند تنفیذ الكود
Line 8 Error (R31) : Trying to destroy the object using the self 
reference In method GetNext() in file F:\ring\AlSha3er\Notes\MyClass.ring 
called from line 3 in file F:/ring/AlSha3er/Notes/TestMyClass.ring 

                متغیـرا جدیـدا، GetNext            فـي الدالـة               الذي تستخدمهs        المتغیر                        السبب أن رینج لن تعتبر  و
                                               ف ـفـي المنطـقـة العامــة ـفـي مـلـف آخــر ـلـم تكــن ـتـدري عنــه ّ      ّ  المعــرs        المتغـیـر       عتبره   ســتٕ      ٕوانمــا 

    أنــه      ریــنج        ستكتشــف             ذا المتغیــر،                   ضــع قیمــة جدیــدة فــي هــ     عنــد و                       شــیئا وأنــت تكتــب الفئــة، و
            قیمتـه سـیدمر         وتغییـر  ، myClass                                                یحمل نسـخة الكـائن الـذي نتعامـل معـه حالیـا مـن الفئـة 

ــذاكرة، وبالتـــال             هـــذا الكـــائن وی ــذي ننفـــذه بـــال معنـــى، و                        حذفـــه مـــن اـل      لهـــذا                                   ي یصـــیر الكـــود اـل
  !ٕ                                                 ٕتضطر رینج لمنع هذا بعرض رسالة خطأ وایقاف البرنامج

         ب دال م ن Load package                                                   وتقدم لـك ریـنج حـال سـهال لمنـع هـذا الخطـأ، باسـتخدام األمـر 

  :                                 عدل أول سطر في الكود السابق لیصیر   .. Load     األمر 
Load package "myClass.ring" 

ــــن   ..          نـفــــذ الكـــــود ــــف Load package                            یحـــــدث خطـــــأ هـــــذه المـــــرة، فـــــاألمر   ـل              یمنـــــع المـل
MyClass.ring من رؤیة المتغیرات العامة في الملف                                    TestMyClass.ring.  

               مــا دام المتغیــر  ف   ..                                                ، هــو أال تضــیف أي متغیــرات عامــة فــي ملفاتــك بــدون داع      حــل آخــر
        ل دالـة،                                           علـى مسـتوى الملـف فقـط، فاألفضـل أن تعزلـه داخـ ه     سـتخدم   وست              لیس عاما فعـال، 

  :                        هذا الكود لن یسبب أي خطأ   ..                                             أو داخل فئة لو كنت تحتاجه على مستوى عدة دوال
Load "myClass.ring" 
Test( ) 
 

Func Test( ) 
   s = new MyClass(1) 
   x = s. GetNext( ) 
   ? x.Value 
EndFunc 



 ١٩٠ 

  ، Test                             متغـیـــر موضــــعي معــــرف داخــــل الداـلـــة        هـنـــا هــــو   s                        الســـبب ـفـــي هــــذا أن المتغـیـــر 
  .                                               بالتالي تستحیل رؤیته من أي مكان خارج هذه الدالة و

                                                                               لهذا، علیك دائما االبتعاد عن تعریـف المتغیـرات فـي المنطقـة العامـة فـي ملفـات ریـنج إال 
    فهـا ّ                     ّ ضـعها داخـل دالـة، أو عر           بـدال مـن هـذا                                رید فعال رؤیتها في ملفات أخرى، و         إذا كنت ت

ٕ                     ٕوان أردت اســتخدام ملــف   .  .                                             كخصــائص عـلـى مســتوى فئــة لتكــون متاحــة ألكثــر مــن داـلـة
  Load package       األمـر        فاسـتخدم                      سـبب أخطـاء عنـد تنفیـذه،  ت                          كـود ال یلتـزم بهـذه القواعـد و

 ☺                          لتدراك الموقف وحل المشكلة 
 

  :Taqtee3Class                    فئة التقطیع العروضي 
  :   هما                               ذه الفئة على عنصرین عامین فقط،        تحتوي ه

   ا ن      قــد وضــع           ع الشــطرة، و                                 ، وهــي مصــفوفة تحتــوي عـلـى نـتـائج تقطیــTaqtee3        الخاصــیة   -
  .                كقیمة ابتدائیة[ ]                  فیها مصفوفة فارغة 

ــى رمـــوز Init                 داـلــة إنشـــاء الفـئــة   - ــذي یحـتــوي عـل                                                   ، ولهـــا معامـــل واحـــد یســـتقبل اـلــنص اـل
                                                                     الشــطرة، وفــي كــود هــذه الدالــة سننســخ الــنص مــن هــذا المعامــل إلــى خاصــیة اســمها 

harakaat ونضـــع طولـــه فـــي خاصـــیة اســـمها ،                           hL)   ّعرفها فـــي                 وكـــال الخاصـــیتین ســـن         ّ
         وسنرس  ل GetTafs                        ، ثــم سنســتدعي دالــة اســمها  )          مــن الفئــةprivate            الجــزء الخــاص 

  :                   أول رمز في الشطرة                             ، لتبدأ البحث عن التفعیالت من  ١                   إلى معاملھا القیمة 
Class Taqtee3Class 
    Taqtee3 = [ ] 
 

    Func init(strHarakaat) 
        harakaat = strHarakaat 
        hL = len(harakaat) 
        GetTafs(1) 
    EndFunc 
    
   Private  
 
EndClass 



 ١٩١ 

 
  :                               فلننظر اآلن للجزء الخاص من الفئة

  ، hL    و harakaat                                     ف أربـــع خصـــائص، ذكرنـــا اثنتـــین منهـــا وهمـــا ّ                 ّ فـــي هـــذا الجـــزء ســـنعر
  ، Tafs                                                                      ونزیـد علیهمــا مصـفوفة سنضــع فیهـا أرـقـام التفعـیالت الـتـي نعثـر علیهــا وسنســمیها 

                                  البحـور المحتملـة للتفعـیالت وسنسـمیها     بـین       تقـاطع         نتیجـة ال                     صـفوفة أخـرى سنضـع فیهـا   وم
propBohor حیــث ،      probاختصــار     هــو         Probable و  "     محتمــل "        بمعنــى ،    Bohor هــي     

  :         كلمة بحور ل                   الكتابة اإلنجلیزیة ل
private  
    harakaat 
    hL 
    Tafs = [ ] 
    propBohor = [ ] 

     ألداء                                تحتـاج إلـى تعریـف ثـالث دوال أخـرى   هـي    ، وGetTafs    الـة                      بعد هذا سنكتب كود الد
  .                        عملها، سنتعرف علیها الحقا

                                                       معامــــل واحــــد یســــتقبل موضــــع الرمــــز اـلـــذي ســــنبدأ مـنـــه البحــــث عــــن GetTafs        وللدالـــة 
                                                                         تفعیلــــة، ولــــیس لهــــذا الدالــــة قیمــــة عائــــدة، فهــــي تكتــــب النتــــائج مباشــــرة فــــي المصــــفوفة 

Taqtee3 كخاصیة عامة على مستوى الفئة                          ، وهذا هو سبب تعریفنا لها                           .  
                                                                              وقبل أن نكتب كود هذه الدالـة، علینـا أن نتعـرف أوال علـى مفهـوم هـام جـدا فـي البرمجـة، 

  .                    وهو الدوال االرتدادیة
 

  :Recursive Functions                 الدوال االرتدادیة 
              ، لكــن المختـلــف          عادیــة جــدا       بطریقــة                      هــي دالــة یــتم تعریفهــا  ،  )         التكراریــة (                 الدالــة االرتدادیــة 

               فعنـد تنفیـذ كـود   ، Loop           حلقـة تكـرار                                             هو أنها تستدعي نفسها، وهي بهذا تعمل كأنهـا     فیها
ــة                                                                   ســـتمر بســـطر مـــن الكـــود یجعلهـــا تســـتدعي نفســـها، وفـــي هـــذا االســـتدعاء الجدیـــد       الداـل

                 لهــذا لــو لــم تضــع  . .      دوالیــك                                                  ســتكرر تنفیــذ الســطر الــذي یجعلهــا تســتدعي نفســها، وهكــذا 
                ، فســـیحدث خطـــأ فـــي                 ف الـــذي تســـعى إلیـــه          تحقیـــق الهـــد      بعـــد                     شـــرطا یوقـــف هـــذه الحلقـــة

           هـي مسـاحة Stack       والرصـة    .. Stack Overflow                تجـاوز سـعة الرصـة      یسـمى          البرنـامج 
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                              أثنـاء تشـغیل البرنـامج، وسـمیت                   لحفـظ قـیم المتغیـرات                              من الذاكرة تخصصـها لغـة البرمجـة 
      أول               ا فــوق الرصــة هــي    تضــعه     قیمــة                                          بهــذا االســم ألنهــا تعمــل مثــل رصــة األطبــاق، فــآخر 

  .      ا منها    سحبه ت     قیمة 
                ـفـي الریاضــیات، Factorial                      كلـنـا درس داـلـة المضــروب    ..                           دعـنـا نأخــذ مثــاال عملـیـا شــهیرا

  :      ، فمثال ١                                          مضروب العدد ن هو حاصل ضرب األعداد من ن إلى    إن     حیث 
  .   ١٢٠    =  ١    ×  ٢    ×  ٣    ×  ٤    ×  ٥    =  ٥      مضروب 

  :                       وبمالحظة بسیطة ستكتشف أن
  ٤      مضروب     ×  ٥    =  ٥      مضروب 

  ١-       مضروب ن  ×   ن   =         مضروب ن   :            وبصیغة عامة
  :                                                            وهو ما یمكن كتابته في البرمجة باستخدام دالة ارتدادیة كالتالي

? Factorial(5) 
 
Func Factorial(n) 
      return n * Factorial(n - 1) 
EndFunc 

  :                                      لو جربت المثال السابق فستحصل على الخطأ
Error (R4) : Stack Overflow! In function factorial( ) 

                 الشـرط المناسـب فـي    ..                                   یوقف تكرار استدعاء الدالـة لنفسـها           یجب وضع شرط            فكما ذكرنا، 
   ١    =  ١         ألن مضــروب    ( ١                                                مثالنـا هــذا، هــو وصــولنا إـلـى صـفر، فمضــروب صــفر یســاوي 

                      ، وأي أرقـام سـالبة غیـر  ) ١  =                                         مضروب صفر، فـال بـد أن تكـون قیمـة مضـروب صـفر   × 
  :                 هو الكود المعدل   هذا   ..                             ، لهذا سنطلق خطأ في البرنامج                 في دالة المضروب      مقبولة

Func Factorial(n) 
    If n < 0 
        Raise("n can't be negative") 
    ElseIf n = 0 
        Return 1 
    Else 
        Return n * Factorial(n - 1) 
    End 
EndFunc 
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                                                                     واآلن ـلـو جربــت هــذه الدالــة فلــن تســبب خطــأ تجــاوز مســاحة الرصــة، ألن جمــل الشــرط 
    عنــد   )               تكــرار االســتدعاء (                                                    تنفـیـذ داـلـة المضــروب عـلـى أعــداد ســالبة، وتوـقـف االرـتـداد     تمـنـع

   ..  ١                                                    ، وهــذا یجعــل الداـلـة تســتدعي نفســها فقــط لألعــداد األكبــر مــن  ١                 الوصــول إـلـى اـلـرقم 
  : ٥                                              هذا ما سیحدث مثال في المثال الخاص بمضروب الرقم 

  . ٥                        سنستدعي الدالة بالمعامل    .  ١
  . ٤                               ستستدعي الدالة نفسها بالمعامل   .  ٢
  . ٣                              ستستدعي الدالة نفسها بالمعامل    .  ٣
  . ٢                              ستستدعي الدالة نفسها بالمعامل    .  ٤
  . ١                              ستستدعي الدالة نفسها بالمعامل    .  ٥
  .                                 ستستدعي الدالة نفسها بالمعامل صفر   .  ٦
  . ١                             ستجعل جملة الشرط الدالة تعید    .  ٧
       ، التــي  ٦                       للدالــة فــي الخطــوة رقــم      ســنرتد                                     بعــد انتهــاء الدالــة فــي الخطــوة الســابقة،    .  ٨

   ١    وهــو    (n                فــي قیمــة المعامــل   )  ١    وهــي  (               لتــي حصــلت علیهــا               ستضــرب القیمــة ا
  .              ، وتعید الناتج )             في تلك الدالة

       ، التــي  ٥                     للدالــة فــي الخطــوة رقــم       ســنرتد                                      بعــد انتهــاء الدالــة فــي الخطــوة الســابقة،    .  ٩
   ٢    وهــو    (n                فــي قیمــة المعامــل   )  ١    وهــي  (                             ستضــرب القیمــة التــي حصــلت علیهــا 

  .              ، وتعید الناتج )             في تلك الدالة
       ، التــي  ٤                       للداـلـة ـفـي الخطــوة رقــم      ســنرتد                       اـلـة فــي الخطــوة الســابقة،               بعــد انتهــاء الد   .   ١٠

   ٣    وهــو    (n                ـفـي قیمــة المعامــل   )  ٢    وهــي  (                             ستضــرب القیمــة الـتـي حصــلت علیهــا 
  .              ، وتعید الناتج )             في تلك الدالة

       ، التــي  ٣                       للداـلـة ـفـي الخطــوة رقــم      ســنرتد                                     بعــد انتهــاء الداـلـة فــي الخطــوة الســابقة،    .   ١١
   ٤    وهــو    (n                ـفـي قیمــة المعامــل   )  ٦    وهــي  (                             ستضــرب القیمــة الـتـي حصــلت علیهــا 

  .              ، وتعید الناتج )             في تلك الدالة
       ، التــي  ٢                       للداـلـة ـفـي الخطــوة رقــم      ســنرتد                                     بعــد انتهــاء الداـلـة فــي الخطــوة الســابقة،    .   ١٢



 ١٩٤ 

   ٥    وهـو    (n                فـي قیمـة المعامـل   )   ٢٤    وهـي  (                             ستضرب القیمة التي حصلت علیهـا 
  .              ، وتعید الناتج )             في تلك الدالة

                                 نعــود إلــى الســطر الــذي اســتدعینا فیــه     قة،                                  بعــد انتهــاء الدالــة فــي الخطــوة الســاب   .   ١٣
                   النــاتج النهــائي علــى      ریــنج       ســتطبع     حیــث   ،  ١              فــي الخطــوة رقــم                الدالــة ألول مــرة 

  .   ١٢٠            الشاشة، وهو 
                                                                             هــذه فكــرة عامــة عــن الــدوال االرتدادیــة، حــاول أن تســتوعبها جیــدا، قبــل االنتقــال للمقطــع 

                      حتمـاالت الممكنـة لتقطیـع                                                       التالي، ألننا سنستخدم الـدوال االرتدادیـة للحصـول علـى كـل اال
  .                      رموز الشطرة إلى تفعیالت

 
  :GetTafs       الدالة 

                                                                        وظیفــة هــذه الداـلـة هــي الحصــول عـلـى تفعیلــة صــحیحة تبــدأ مــن الموضــع المرســل إلیهــا 
      إلـى  ١                       فـي البدایـة سنرسـل الـرقم    ..        كمثـال ٠  || ٠ | ٠ | ٠  || ٠ | ٠ |                 دعنـا نأخـذ الرمـوز    ..       كمعامل

  .               من موضع البدایة                   لتبدأ تحلیل الرموز   GetTafs             معامل الدالة 
        حــروف،  ٧- ٤          ینحصــر ـبـین   )    عـلـة       تفعیـلـة      لیســت  (                                    كمــا ذكرـنـا، ـفـإن طــول التفعیـلـة العادـیـة 

  :                                                   لهذا فاالحتماالت الممكنة للتفعیالت في مثالنا هذا ستكون
ْ وهي رموز التفعیلة فعلن ٠ | ٠ |  - ُ ْ َ                        ْ ُ ْ َ.  
ُوهي رموز التفعیلة مفعول  |  ٠ | ٠ |  - ْ َ                        ُ ْ َ.  
                            فــــي الحقیقــــة ال نحتــــاج للبحــــث ـفــــي    ..  ز                            وال توجــــد تفعیلــــة لهــــا هــــذه الرمــــو   ||  ٠ | ٠ |  -

                   وكمـا قلنـا ال توجـد  ٠                                                    مصفوفة التفعیالت أصال، ألن الرمز التـالي لهـذه الرمـوز هـو 
  .                                                                تفعیلة تبدأ بحرف ساكن، أي أن هذا المسار مقطوع وهذا االحتمال مرفوض

ْ وهي رموز التفعیلة مستفعلن ٠  || ٠ | ٠ |  - ُ ْ َ ْ ُ                           ْ ُ ْ َ ْ ُ.  
                                   تفعــیالت صـــحیحة یمكــن أن تبــدأ مـــن أول                                    تبــدو األمــور ســهلة حـتــى اآلن، فلــدینا ثــالث

           لـدینا شــجرة   :                                  مسـارات مختلفـة للتقطیـع، أو فلنقـل ة                         لكـن هـذا یعنـي أن لـدینا ثالـثـ   ..     موضـع
                      هنــــا تــــأتي أهمیــــة الــــدوال    ..                                      فــــروع، وعلینــــا أن نفحــــص كــــل فــــرع علــــى حــــدة ة       لهــــا ثالثــــ



 ١٩٥ 

                                                                         االرتدادیــة، فكــل مــا ســنفعله ببســاطة بعــد الحصــول علــى كــل تفعیـلـة محتملــة، هــو جعــل
                   مــن الموضــع الـتــالي ً                                ً ها لتبحــث عــن التفعیلــة التالیــة بــدءا            تســتدعي نفســGetTafs       الدالــة 

  :                       لنهایة التفعیلة الحالیة
ْففي حالة التفعیلة فعلن سنستدعي   - ُ ْ َ                               ْ ُ ْ َGetTafs(5).  
ُوفي حالة التفعیلة مفعول سنستدعي   - ْ َ                                ُ ْ َGetTafs(6).  
ْوفي حالة التفعیلة مستفعلن سنستدعي   - ُ ْ َ ْ ُ                                  ْ ُ ْ َ ْ ُGetTafs(8).  

                        عــن الشــجرة الفرعیــة لكــل GetTafs                                         ـفـي كــل مســار مــن تـلـك المســارات، ســتبحث الداـلـة  و
   ..    ٠                 أو یلیهــا الرمــز                           لنا إـلـى رمــوز ال تمثــل تفعیـلـة                          ویعتبــر الفــرع مبتــورا إذا وصــ   ..       تفعیـلـة

  :             لهذا المثال                                       والجدول التالي یلخص لك كل شجرة االحتماالت
 

 x ُ     فعول| ٠||
 x ُ     فاعل| |٠|

ْ         فعولن٠|٠|| ُ 
ْ         فاعلن٠||٠| ُ 

 x ُ       مفاعیل| ٠|٠||
ْ          فعلن٠|٠| ُ ْ َ 

ْ           مفاعیلن٠|٠|٠|| ْ        فعل٠|| ُ َ َ 
 x ُ       فاعل||٠|

ْ         فعلن٠|٠| ْ َ 
ْ         فاعلن٠||٠| ُ 

ُ       مفعول| ٠|٠| ْ x 
ْ           مفعولن٠|٠|٠| ُ ْ        فعل٠|| ْ َ َ 

ُ        مفعول| ٠|٠| ْ َ 

 ْ     فع٠| ُ       مفعوالت| ٠|٠|٠|
|٠|٠|| x 

ْ          فعلن٠|٠| ُ ْ ْ        فعل٠|| َ َ َ 
ُ        مفعول| ٠|٠| ْ  ْ     فع٠| َ

|٠|٠|| x 
ْ               مستفعلن٠||٠|٠| ُ ْ َ ْ ُ 

ْ               مستفعلن٠||٠|٠| ُ ْ َ ْ ُ 



 ١٩٦ 

 

    رمــز                            ، وهـنـاك مسـارات تـبـدأ مـن أول  )x              تنتهـي بالعالمـة  (              فـروع مبـتـورة  ك             كمـا تالحـظ، هـنـا
  :                                                                       وتنتهي عند آخر رمز وتعطینا تقطیعا كامال یتكون من ثالث أو أربع تفعیالت، وهي

                 فعلن فعولن فاعلن   .  ١
ْفعلن مفاعیل   .  ٢ ْ           ْ ْن فعلْ ْ      ْ ْ 
ْمفعول فعلن فاعلن   .  ٣ ْ ُ ْ                 ْ ْ ُ ْ 
ْمفعول مفعولن فعل   .  ٤ ْ ْ ُْ                 ْ ْ ْ ُْ 
ْمفعول مفعوالت فع   .  ٥ ُ ْ ُْ                ْ ُ ْ ُْ 
ْمستفعلن فعلن فعل   .  ٦ ْ ْْ ُ ْ َ ُ                 ْ ْ ْْ ُ ْ َ ُ 
ْمستفعلن مفعول فع   .  ٧ ُ ْ ْْ ُ َ ْ ُ                 ْ ُ ْ ْْ ُ َ ْ ُ 
ْمستفعلن مستفعلن   .  ٨ ُْ ُْ َْ َْ ُْ ُ                ْ ُْ ُْ َْ َْ ُْ ُ 

                 بهذه االحتماالت؟GetTafs                        ولكن، كیف ستحتفظ الدالة 
  :                              سنستخدم هنا طریقة بسیطة للغایة

         المصـفوفة       نهایـة     فـي                  ضـیفها كخانـة جدیـدة  ن                علـى تفعیلـة، فسGetTafs                  حینما تعثر الدالـة 
Tafs ،  ــة التـــي أضـــفناها  ف                        ـلــوراء لتجربـــة احتمـــال آخـــر  ل         العـــودة        لكـــن عنـــد                             ســـنحذف التفعیـل

  " ُ               ُ فعلــن فعــولن فاعــل "                                 فعلــى ســبیل المثــال، بعــد فشــل المســار    ..                      یمكننــا تجربــة فــرع جدیــد ل
ْ                     ْو فــاعلن التــي سنضــیفها                      ، لنجــرب احتمــاال آخــر وهــTafsُ                       ُســنحذف فاعــل مــن المصــفوفة 

   ثـــم    ..                    وهـــو مســـار كامـــل وصـــحیح  " ْ                ْ فعلـــن فعـــولن فـــاعلن "        فتصـــیر Tafs             إلـــى المصـــفوفة 
ـــة   " ْ     ْ فــــاعلن "      ســــنحذف                                                          مــــرة أخــــرى، وهنــــا تنتهــــي احتمــــاالت هــــذا الفــــرع، فنخــــرج مــــن الداـل
GetTafs   الدالـة     إلـى   ّ   ّ رتد  لن        الحالیة       GetTafs التـي اسـتدعتها، والتـي سـتحذف فعـولن مـن                                      
  .     وهكذا   .. ُ                                          ُتضیف بدال منها مفاعیل لتبدأ في فحص فرع جدید   وTafs          المصفوفة

  ؟              تتغیر باستمرار  Tafs                                     كیف سنحتفظ بالنتائج ما دامت المصفوفة   :                  هنا یبرز سؤال هام
  Tafs         المصـفوفة         نسـخة مـن        سنضیف                                فكلما حصلنا على مسار صحیح كامل،    ..       ال تقلق

     مســـار         ة عـــن كـــل                              ، الـتــي ســـتحتوي عـلــى تفاصـــیل كامـلــTaqtee3                   إـلــى مصـــفوفة التقطـیــع 
  .                 والبحر المناظر له         للتفعیالت      ممكن 



 ١٩٧ 

  :                                            دعنا إذن نكتب الكود الذي ینفذ هذه الخوارزمیة
Func GetTafs(startAt) 
    minTafLen = 4 
    maxTafLen = hL - startAt + 1 
    if maxTafLen > 9 
        maxTafLen = 7 
    elseif maxTafLen < 4 
        minTafLen = 2 
    end 
                باقي كود الدالة //    
EndFunc 

                                               الـذي یمثـل الموضـع الـذي سـتبحث عنـده عـن التفعـیالت startAt                      تستقبل الدالة المعامـل 
                      فـي الوضـع العـادي سـیكون    ..                               أصغر وأكبـر طـول ممكـن للتفعیلـة ة   عرف          ، وعلینا م        المحتملة

           لعـلـة، لهــذا                                            رمـوز، لكــن التفعیـلـة األخـیـرة یمكـن أن تصــاب با ٧    و  ٤                 الطـول محصــورا ـبـین 
  :            حسم هذا األمر                    سنجري بعض الحسابات ل     لهذا    ..  ٩    و  ٢                        یمكن أن ینحصر طولها بین 

  . ٤        یساوي minTafLen                                  في البدایة سنجل أقصر طول للتفعیلة   -
                                 مســـاویا لعــــدد الرمــــوز المتبقـیـــة ـفـــي maxTafLen                         وســـنجعل أطــــول طــــول للتفعیـلـــة   -

                     الرمـوز الـذي حفظنـاه                             إلـى النهایـة، وهـو یسـاوي طـولstartAt                النص منـذ الموضـع 
  . ١              ومضافا إلیه startAt             مطروحا منه hL                  من قبل في المتغیر 

ــو كـــان   -                                           ، فهـــذا یعنـــي بالتأكیـــد أن هـــذه لیســـت التفعیلـــة  ٩          أكبـــر مـــن maxTafLen       ـل
                                                                         األخیرة، ألن الرموز التي نتعامل معها تصلح لتقسـیهما إلـى تفعیلتـین، لهـذا سنضـع 

  .     علة    بدون                مع تفعیلة عادیة                ألننا سنتعامل  ٧         القیمة maxTafLen   في 
                                      ، فــنحن بالتأكیــد نتعامــل مــع تفعیـلـة علــة،  ٤          أصــغر مــن maxTafLen            أمــا إذا كــان   -

                                 لنســـمح بمعالجـــة هـــذه الحالـــة، لهـــذا minTafLen                          وفـــي هـــذه الحالـــة ســـنعدل قیمـــة 
                                   هـــذا معنـــاه أن لـــدینا احتمـــاال واحـــد فقـــط    .. maxTafLen                  سنضـــع فیـــه نفـــس قیمـــة 

  :  هي   ٤                               سبب في هذا أن االحتماالت األقل من   ال    )..         أطول طول  =          أصغر طول  (
  .                                            وال توجد تفعیلة بهذا الطول لهذا فهو غیر مقبول  :         حرف واحد  .  ١
ْحرفان، وهي التفعیلة فع  .  ٢ َ                       ْ َ.  



 ١٩٨ 

ْثالثة حروف وهي التفعیلة فعـل،   .  ٣ َ َ                            ْ َ                         ثالثـة رمـوز إلـى تفعیلتـین،               ال یمكـن تقسـیم فـَ
  . )              یصلح كتفعیلة ال (ْ                                                ْفلو أخذت التفعیلة فع فقط فسیتبقى بعدها رمز واحد 

                        ، فعلیـنــا فحـــص هـــذه الرمـــوز  ٤                                ـلــو كـــان المتبـقــي مـــن الرمـــوز أـقــل مـــن   :        فالخالصـــة
  .             كتفعیلة واحدة

        ، ســنكتب                فـي هــذا الموضـع                                         أصـغر وأطــول طـول ممكـنـین للتفعـیالت المحتمـلـة       معرـفـة   بعـد
  GetTafs              وسـتؤدي الدالـة                                  وال المحصـورة بـین هـاتین القیمتـین،                      حلقة تكرار ألخذ كل األط

                                                                  كامـلـة داخــل حلقــة التكــرار، حیــث ســنقتطع جــزءا مــن الرمــوز یبــدأ مــن الموضــع         وظیفتهــا 
startAt وطوله        TafLen قبـل أن  )          مسـار مرفـوض   ( ٠                                ، ونتأكد أن الرمز التالي لـه لـیس ،         

                                                                           نبحث عن الرمـوز التـي اقتطعناهـا فـي مصـفوفة التفعـیالت، فـإن كـان نـاتج البحـث صـفرا
ـنفحص   مــن                  نهي اللـفـة الحالـیـة      ، فســن )                                ال توجــد تفعیـلـة منــاظرة لهــذه الرمــوز (                      حلـقـة التكــرار ـل

  :              االحتمال التالي
For TafLen = minTafLen to maxTafLen 
    endAt = startAt + TafLen - 1 
    if endAt < hl and harakaat[endAt + 1] = "0" Loop End 
    rmz = subStr(harakaat, startAt, TafLen) 
    tafID = find(TafsInfo, rmz, 1) 
    if tafID = 0 Loop End 
    // …… 
Next 

                 العمــود الـذي ترـیـد     رقـم                    هــذا المعامـل یســتقبل    .. find                                   الحـظ أننـا أرســلنا معـامال ثالـثـا للدالـة 
   فـي     )..              متعـددة األبعـاد (                                               ، وهذا مفید حینما تبحث في مصفوفة متعـددة األعمـدة    فیه      البحث 

  .                              ألننا وضعنا فیه رموز التفعیلة                                              حالتنا هذه نرید البحث في أول عمود في المصفوفة،
   ):               في موضع التعلیق (                                  دعنا نواصل كتابة كود حلقة التكرار 
                            لـو كنـا نتعامـل مـع التفعیلـة True          نضـع فیـه lastTaf                            سنحتاج إلـى متغیـر منطقـي اسـمه 

  :hl                   تساوي طول الرموز endAt                                        یمكننا معرفة هذا لو كانت نهایة التفعیلة    ..       األخیرة
lastTaf = (endAt = hl) 

  :                                        أن الكود السابق هو اختصار للكود التالي           أذكرك مجددا
 



 ١٩٩ 

If endAt = hl 
    lastTaf = True 
Else 
    lastTaf = False 
End 

                  إلجـراء عملیـة إسـناد   =                                  ، فأنـت تعلـم أن ریـنج تسـتخدم الرمـز      یربكـك                  ال تجعل الكود األول 
          تســـــــتخدمه                ، ومـــــــن الممكـــــــن أنComparison                  وعملیـــــــة المقارنـــــــة Assignment      القـــــــیم 

                                                                             بالمعنیین في سطر واحد، ألن عملیة اإلسناد تأتي مرة واحـدة فقـط فـي بدایـة األمـر، وأي 
  .                                          بعد ذلك ستفهمها رینج على أنها عملیة مقارنة  = 

     ـفــــي  ة                              نضــــع فیــــه موضــــع التفعیلــــة الجدیــــدtafPos               إلــــى متغیــــر اســــمه      أیضــــا        ســــنحتاج 
     موضــع  (            إلیــه واحــد        مضــافاTafs                               وهــو یســاوي عــدد خانــات المصــفوفة  ،Tafs         المصــفوفة 

  : )                                    الخانة الجدیدة التي سنضیفها بعد قلیل
tafPos = len(Tafs) + 1 

                                          الــذي حصــلنا علیــه مــن عملیــة البحــث، فلــو كنــا TafID               ص رقــم التفعیلــة            نریــد اآلن فحــ
ــن  ــة     تصـــلح                                          نتعامـــل مـــع تفعیلـــة لیســـت فـــي الموضـــع األخیـــر فـل         تـــذكر أن  (               تفعـــیالت العـل

            ســننهي اللفــة    ف  ٢٤        أكبــر مــن   TafID       ـلـو كــان    ذا    ولهــ  )   ٢٤        أكبــر مــن           فــي الجــدول         أرقامهــا 
                 لكــن هنــاك اســتثناء    ..                                                             الحالیــة مــن حلقــة التكــرار ونقفــز للفــة التالیــة لدراســة احتمــال آخــر

                                      ، فــرغم أنهــا تفعیلــة عـلـة تــأتي فــي الموضــع  )  ٤٧    رقــم    " (      مفعــولن "                      واحــد فقــط، هــو التفعیـلـة 
ْحـاف اسـمه الخـرم                                                           األخیر، فمكن الممكن أن تكون أیضا تفعیلة زحاف فـي حالـة دخـول ز َ               ْ َ

           الـتـــــي تكــــــافئ   "       ـفـــــاعیلن "                         فیحـــــذف أول حــــــرف منهــــــا لتصـــــیر   "        مـفـــــاعیلن "             علـــــى التفعیـلـــــة 
  :                            هكذا یمكننا صیاغة هذه الشروط    "..       مفعولن "

if not lastTaf 
    if tafID = 47  
        if tafPos > 1 Loop end 
    elseif tafID > 24 
        Loop 
    end 
end 

                                             لنتأكـــد مـــن وجـــود بحـــر مشـــترك بـــین التفعیلـــة التـــي HasBahr   لـــة                  اآلن، سنســـتدعي الدا



 ٢٠٠ 

             هـذه الدالـة  ت        فـإن أعـاد   .. Tafs                                                   عثرنا علیهـا، والتفعـیالت السـابقة الموجـود فـي المصـفوفة 
falseع الوقـــت فـــي هـــذا المســـار،  ی                                        بمعنـــى عـــدم وجـــود بحـــر مشـــترك، فـــال داعـــي لتضـــی                       

  :                     لدراسة االحتمال التالي                                                    وعلینا إنهاء اللفة الحالیة من حلقة التكرار واالنتقال 
if not HasBahr(tafID, tafPos, lastTaf) Loop End 
الحظ أن هذه الخطوة ستختصر علینا الكثیر من الوقت، ألنها ستستبعد مبكرا ستة من 

، جدول السابق فهي ال تمثل أي بحر معروفاالحتماالت الثمانیة التي عرضناها في ال
 :ینوستترك لنا فقط االحتمالین التالی

ْفعـلـن مفــاعیلن فعــل "   .  ١ َ َ َْ ُْ ُِ َ َ ْ                 ْ َ َ َْ ُْ ُِ َ َ ُ     ُعــولن  (                                          ، ومــن الممكــن أن تكــون صــیغة مــن البحــر الطویــل  "ْ
ْمفاعیلن ُ ِ َ َ        ْ ُ ِ َ ُ فعوَ َ    ُ   . ) "    فعلن   "  (=  "     عولن "             لتحویلها إلى   "      فعولن "َ                َبدخول الخرم على   ) َ

ْمستفعلن مستفعلن "   .  ٢ ُْ ُِ ِْ َْ َْ ُْ ُ                ْ ُْ ُِ ِْ َْ َْ ُْ                                                   وهي صیغة بحـر الرجـز، ویمكـن أن تـأتي فـي البحـر الكامـل   " ُ
  . "           یلن مفاعیلن    مفاع "         كزحاف لـ 

  .          بعد قلیلHasBahr                  وسنكتب كود الدالة 
                                           مــن كـل المقاصــل التـي ـتـتخلص مـن التفعــیالت غـیـر       ونجوـنـا                إلـى هــذا السـطر         لـو وصــلنا

  :                                               التفعیلة التي عثرنا علیها إلى مصفوفة التفعیالت       إضافة                        المقبولة، نستطیع بكل ثقة
Tafs + tafID 

  :                          وهنا سیتبقى أمامنا احتماالن
                            وعلینـا أن نضـیف مسـار التقطـیـع   ) lastTaf = true (                  التفعیلـة األخیـرة              إمـا أن هـذه هـي

ٕ            ٕ، وامـا أنـنـا Taqtee3                                                          الـذي حصــلنا علیـه إـلـى النتـائج الـتـي نحفظهـا ـفـي مصـفوفة التقطـیـع 
                      اسـتدعاء نفسـها لتحصـل GetTafs                                                ما زلنا ننتظر تفعیالت تالیـة، لهـذا یجـب علـى الدالـة 

  :                                      على التفعیلة الموجودة في الموضع التالي
if lastTaf 
    Taqtee3 + [ 
        :Tafs = Tafs,  
        :Bohor = probBohor[Len(probBohor)] 
    ] 
else 
    GetTafs(endAt + 1) 
end 
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  :      خانتین     على       تحتوي        مصفوفة    هو         التقطیع        مصفوفة ل        أضفناه      الذي        الجدید               الحظ أن العنصر
      ـیـــؤدي  =              أن المعامـــل     تـــذكر   .. Tafs                                  التفعـــیالت التـــي وضـــعناها ـفـــي المصـــفوفة  - ١

                                         ، أي أنـه ینشـئ مصـفوفة جدیـدة وینسـخ محتویـات By Value               عملیـة نسـخ قیمـي 
                                               لهــذا ســتكون التفعــیالت التــي أضــفناها لمصــفوفة نتــائج    ..        إلیهــاTafs         المصــفوفة 

ــن تتغیـــر مـــع حـــذف العناصـــر مـــن المصـــفوفة األصـــلیة    Tafs                                                          التقطیـــع آمنـــة، وـل
  .                   سارات التقطیع األخرى م لٕ                                     ٕواضافة عناصر جدیدة إلیها أثناء فحصنا 

                                                                     البحــور الممكـنــة الـتــي تنتمــي إلیهـــا هـــذه التفعـــیالت، وهــي البحـــور الموجـــودة ـفــي  - ٢
                                هـــي البحـــور المشـــتركة بـــین التفعیلـــة  ف  ، probBohor                     آخـــر خانـــة فـــي المصـــفوفة 

                               وســـنرى كیــف حصــلنا علــى هــذه البحـــور    ..                                األخیــرة وكــل التفعــیالت الســابقة لهــا
  .HasBahr                     عند كتابة كود الدالة 

                                                                             هـــذه اللحظـــة، نكـــون قـــد انتهینـــا مـــن اللفـــة الحالیـــة فـــي حلقـــة التكـــرار وأنهینـــا دراســـة   فـــي
                                                                                       التفعیلة المحتملة بالطول الحـالي، لكـن قبـل انتقالنـا إلـى اللفـة التالیـة لدراسـة تفعیلـة بطـول 

           تمنحــك رـیــنج    .. Tafs                                                       آخــر، علینــا أوال أن نحــذف آخــر تفعیلــة أضــفناها إلــى المصــفوفة 
                              إلــــى المعامــــل األول، مــــن الموضــــع        المرســــلة              ة مــــن المصــــفوفة           لحــــذف خانــــdel       الدالــــة 
   ـفــي                   نتعامــل معهـــا محـفــوظ        تفعیـلــة     آخـــر        موضـــع        تــذكر أن   (                    إـلــى المعامـــل الـثــاني      المرســل
  :                                                         وبالمثل، علینا أن نحذف آخر خانة من تفعیلة البحور المحتملة    .. )tafPos        المتغیر 

        // …………         
        del(Tafs, tafPos) 
        del(probBohor, Len(probBohor)) 
    Next 
EndFunc 

  .GetTafs                                                   وبهذا نكون قد أنهینا كود حلقة التكرار، وكود الدالة 
 

  :HasBahr       الدالة 
                                                    عـلـى البحــر اـلـذي تنتمــي إلیــه التفعــیالت، وهــي بهــذا تــؤدي      ســتعثر                   هــذه الداـلـة هــي التــي 

                      ال تـقـل أهمیـة، فهــي تبـتـر                                                      دورا هامـا ـفـي تحلیـل الشــطرة عروضـیا، لكــن لهـا وظیـفـة أخـرى 
   م،  و ز                              ن دراســـة أشـــجار فرعیـــة طویلـــة بـــال لـــ                                       المســـارات الخاطئـــة مبكـــرا فتمنـــع البرنـــامج مـــ



 ٢٠٢ 

      ســتعید                               ر مشــتركة مــع التفعــیالت الســابقة،                                       فبمجــرد الوصــول إـلـى تفعیـلـة ال تمـلـك أي بحــو
ــة False           هـــذه الدالـــة                                          بـــأن هـــذه التفعیلـــة ال تصـــلح، وقـــد رأینـــا فـــي GetTafs               لتخبـــر الداـل

                          مســـارات محتملـــة عنـــد دراســـة  ٨     مـــن  ٦                                  ل كیـــف أن هـــذه الدالـــة ســـتؤدي إلـــى بتـــر      المثـــا
                   مــن االحتمــاالت الـتــي ال   %   ٧٥        دراســة    وقــت           وفــرت علینــا      أنهــا    أي   "                مســتفعلن مســتفعلن "

        مســـتفعلن  "                                                              لـــزوم لهـــا، ولـــك أن تتخیـــل كـــم عـــدد االحتمـــاالت الممكنـــة عنـــد التعامـــل مـــع 
                              ي شـعر التفعیلـة، حیـث تزیـد شـجرة                            أو عدد تفعیالت أطول مـن هـذا فـ  "                مستفعلن مستفعلن

                    سـتهلك وقتـا طـویال جـدا                      جعل دراسـة عـدة أبیـات ی                              االحتماالت بشكل مخیف، وهو أمر سی
  .           من جذورها         الممكنة            المسارات غیر     شجرة        ببتر HasBahr         م الدالة ُ  ُقَ       َ لو لم ت

  :                                                  واآلن لننظر لكود هذه الدالة، وهي تستقبل ثالثة معامالت
  .tafID    یالت                           رقم التفعیلة في جدول التفع  -
  .tafPos                    في الشطرة الحالیة         التفعیلة     موضع   -
  .lastTaf                          هي آخر تفعیلة في الشطرة         التفعیلة   هل   -

Func HasBahr(tafID, tafPos, lastTaf) 
    probBohor + [] 
    L = Len(probBohor) 
    tafInfo = TafsInfo[tafID] 
    // ..... 
EndFunc 

  ، probBohor                         لمصــفوفة البحــور المحتملــة              خانــة جدیــدة                         فــي بدایــة كــود الدالــة سنضــیف
                           سنضـیف فیهـا البحـور المشـتركة    ثم               في البدایة           ستكون فارغة  ،                        هذه الخانة نفسها مصفوفة

     فــي probBohor                   وسنضــع طــول المصــفوفة    ..                                       بــین التفعیلــة الحالیــة والتفعــیالت الســابقة
  tafInfo             متغیـر اسـمه                                              ، وسنضع المعلومات الخاصة بالتفعیلة الحالیـة فـيL           متغیر اسمه 

ــة الحالیـــة موجـــودة فـــي الخانـــة رقـــم    ..                   الختصـــار كتابـــة الكـــود                                                       تـــذكر أن معلومـــات التفعیـل
tafIDفي المصفوفة               TafsInfo ..   لكن بدال من أن نكتب مثال                      :  

TafsInfo[tafID][:EllaOf] 
  :     فنكتبtafInfo                                     سیكون أكثر اختصارا أن نستخدم المتغیر

tafInfo[:EllaOf] 
                                                            عـیــب هـــذه الطریقـــة أنهـــا ـتــؤدي إـلــى إنشـــاء مصـــفوفة جدـیــدة یشـــیر إلیهـــا            لكـــن الحـــظ أن 
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              إلیهـــا، فكمـــا TafsInfo[tafID]                               ، ویـــتم نســـخ العناصـــر مـــن المصـــفوفة tafInfo        المتغیـــر 
       ، وهــــذا By Ref          ال مرجعیــــا  By Value                یعنــــي نســــخا قیمیــــا   =                      قلنــــا اســــتخدام المعامــــل 

                          وال االرتدادیـة، كمـا أن هـذا                                           سرعة البرنامج خاصة داخـل حلقـات التكـرار والـد   من       سیبطئ 
                                                                     ال یصـلح لـو كنـت تتعامـل مـع مصــفوفة تریـد تغییـر بعـض عناصـرها أو إضـافة عناصــر 

              لـن تـؤثر علـى tafInfo                                        ، فكـل العملیـات التـي سـتجریها عبـر المتغیـر                أو حذفها منها     إلیها
TafsInfo[tafID] ..   هـذا سـتجدني أسـتخدم     لكـل     ..                                 إذن فهذه الطریقـة تصـلح للقـراءة فقـط                  

  .         یكون أسرع ل                                                    هنا لتسهیل الشرح، لكن لن أستخدمه في كود البرنامجtafInfo    غیر     المت
   ..                                                                             مهمتنــا اآلن أن نجــري عملیــة التقــاطع بــین بحــور التفعیلــة الحالیــة والتفعــیالت الســابقة

  .                      سنكتب كودها بعد قلیلIntersect                              هذه المهمة ستؤدیها دالة اسمها 
  :               حاالت للتفعیلة ٣          لدینا هنا 

                             أي أنهـا لیسـت تفعیلـة علـة، وفـي   )   ٢٥              رقمهـا أصـغر مـن  (         لة عادیة             أن تكون تفعی - ١
                                                                   هذه الحالة سنجري عملیـة تقـاطع البحـور بغـض النظـر عـن موضـع هـذه التفعیلـة 

   ):                      حتى لو أتت في آخر موضع (          في الشطرة 
if tafID < 25  
    Intersect(tafInfo, tafPos, L) 
end 

         واء أصــغر              ظــر عــن رقمهــا ســ       بغــض الن (                                  إذا كانــت التفعیلــة فــي الموضــع األخیــر  - ٢
   فـي    ، و )                            ون هـي نفسـها علـة لتفعیلـة أخـرى                      التفعیلة العادیة قد تك            أم أكبر، ف  ٢٥   من 

                              الخــاص بالتفعیـلـة، للحصــول عـلـى EllaOf                                 هــذه الحاـلـة علینــا أن نســتخدم الحقــل 
                                              ، ومـن ثـم نكـتـب حلقـة تكـرار إلجـراء تقـاطع بـین بحــور          المعتلـة        األصـلیة  هـا      تفعیالت

  :                                      حور التفعیالت السابقة في الشطرة الحالیة                   التفعیالت األصلیة، وب
if lastTaf 
    ellaTafs = tafInfo[:EllaOf] 
    tL = len(ellaTafs) 
    for i = 1 to tL 
        ellaTaf = ellaTafs[i] 
        Intersect(TafsInfo[ellaTaf], tafPos, L) 
    next  
end 



 ٢٠٤ 

                               الشــطرة، فــیمكن أن تكــون ناتجــة عــن                                     إذا كانــت التفعیلــة فــي الموضــع األول مــن  - ٣
                             الحــظ أننــا لــن نضــع هــذا الشــرط فــي    ..                                دخــول زحــاف الخــرم عـلـى تفعیلــة أخــرى

                                                        متـــرابط مـــع الشـــرط الســـابق، ففـــي شـــعر التفعیلـــة یمكـــن أن یـــأتي ElseIf     مقطـــع 
ــى واألخیـــرة فـــي نفـــس  ــة األوـل ــة واحـــدة، وبهـــذا تكـــون هـــي التفعیـل                                                                   ســـطر فیـــه تفعیـل

ـــة الخــــرم،     !..                 الخــــرم والعـلـــة معــــا                           الوـقـــت، ویمكــــن أن یــــدخل علیهــــا                      لمعالجــــة حاـل
    رمَ  َخـ  ال       حولهـا                                  للحصـول علـى التفعیلـة األصـلیة التـي KharmOf              سنستخدم الحقل 

  :                                                       إلى التفعیلة الحالیة، ومن ثم سنستدعي إجراء التقاطع معها
if tafPos = 1 
    kharmTaf = tafInfo[:KharmOf] 
    if kharmTaf!= "" 
        Intersect(TafsInfo[kharmTaf], 1, L) 
    end 
end 

 
                        ، فلـو كـان طولهـا صــفرا أي probBohor                                       أخیـرا، سـنفحص الخانـة األخیـرة فـي المصـفوفة 

                                                                     ال تحتـــوي علـــى أي بحـــور، فهـــذا معنـــاه أن بحـــور التفعیلـــة الحالیـــة ال تتقـــاطع مـــع      أنهـــا 
       نحــذف                                                                        بحـور التفعــیالت الســابقة، وبالـتـالي ال یوجــد بحــر ممكــن لهــذا التقطـیـع، وعلیـنـا أن

    أمـا    .. false       تعیـد HasBahr               ، ونجعـل الدالـة probBohor                          الخانة األخیرة مـن المصـفوفة 
  :true                                 إن كانت هناك بحور محتملة، فسنعید 

if len(probBohor[L]) = 0 
    del(probBohor, L) 
    return false 
else 
    return true 
end 

  .          قد انتهىHasBahr                      وبهذا یكون كود الدالة 
 



 ٢٠٥ 

  :Intersect   لة     الدا
                              كــل مــا ســتفعله هــو أن تحصــل عـلـى     ولكــن                                         ـلـن ـتـؤدي هــذه الداـلـة عملـیـة التـقـاطع مباشــرة، 
                   التـي سـتجري عملیـة AddToProbBohor                                            البحور الممكنة للتفعیلـة، وترسـلها إلـى الدالـة 

  :                                       تذكر أن لكل تفعیلة ثالثة أنواع من البحور   ..        التقاطع
-  BahrAllN :  الشطرة    من      موضع    أي               ا التفعیلة في                            البحور البسیطة التي تظهر فیه      .  
-  BahrN21 و    BahrN20:  البحــور الثنائیــة التــي تظهــر فیهــا التفعیـلـة فــي المواضــع                                                     

                                                     نســـتطیع معرفـــة المواضـــع الفردیـــة بالتأكـــد مـــن أن بـــاقي قســـمة    ..                 الفردیـــة والزوجیـــة
  .                 عملیة باقي القسمة ل    رمز  ت ل  %              وتستخدم رینج    ..  ١        یساوي  ٢                  موضع التفعیلة على 

-  BahrN31 و    BahrN32 و    BahrN30:  الـتـي تظهـر فیهـا التفعیـلـة        الثالثیـة         البحـور                          
  .          بالترتیب ٠    و  ٢    و  ١       یساوي   ٣                                في المواضع التي باقي قسمتها على 

 

  :                     هذا هو كود هذه الدالة
Func Intersect(TafInfo, tafPos, L) 
    AddToProbBohor(TafInfo[:BahrAllN], L) 
 
    If TafPos % 2 = 1 
        AddToProbBohor(TafInfo[:BahrN21], L) 
    Else 
        AddToProbBohor(TafInfo[:BahrN20], L) 
    End #If 
 
    Switch TafPos % 3 
        Case 1 
            AddToProbBohor(TafInfo[:BahrN31], L) 
        Case 2 
            AddToProbBohor(TafInfo[:BahrN32], L) 
        Else 
            AddToProbBohor(TafInfo[:BahrN30], L) 
    End #Switch 
EndFunc 

 



 ٢٠٦ 

  :AddToProbBohor       الدالة 
   ..                                                           علــى البحــور المشــتركة بــین التفعیلــة الحالیــة والتفعــیالت الســابقة           هــذه الدالــة     حصــل   ست

  :                                                أبسط وأسرع طریقة لفعل هذا، هو الخوارزمیة التالیة
                  الحــظ أن كــل خــانى فــي   .  .probBohor[1]                  األوـلـى فــي الخانــة                  نضــع بحــور التفعیـلـة  -

  .                          ستكون في حد ذاتها مصفوفةprobBohor         المصفوفة 
                                                                                لمعرـفـة البحــور المشــتركة ـبـین التفعیـلـة الثانـیـة والتفعیـلـة األوـلـى، نجــري عملـیـة التقــاطع   -

  ، probBohor[1]       الخانــــة                    البحــــور الموجــــودة فــــي                                بــــین بحــــور التفعیلــــة الثانیــــة وبــــین 
  .probBohor[2]                       ناتج التقاطع في الخانة      ونضع 

                                                                                   لمعرفة البحور المشتركة بـین التفعیلـة الثالثـة والتفعیلتـین األولـى والثانیـة، نجـري عملیـة   -
     نــاتج     علــى            ألنهــا تحتــوي    (probBohor[2]                                       التقــاطع بــین بحــور التفعیلــة الثالثــة وبــین 

  .probBohor[3]                    نضع ناتج التقاطع في    ، و )                             تقاطع الخانتین األولى والثانیة
                         والتفعـیالت السـابقة لهـا، L    رقـم                                     لمعرفة البحـور المشـتركة بـین التفعیلـة   :            وبصیغة عامة  -

                     ، والبحـــور الموجـــود فـــي L                                    عملیـــة التقـــاطع بـــین بحـــور التفعیلـــة رقـــم              یكفـــي أن نجـــري 
  .probBohor[L]                         ناتج التقاطع في الخانة  ع     ، ونضprobBohor[L-1]       الخانة 

 
                             ولكن كیف نجري عملیة التقاطع؟

                                                                       ســنكتب حلقــة تكــرار تمــر عبــر بحــور التفعیلــة، وتبحــث عــن كــل بحــر منهــا فــي الخانــة 
probBohor[L-1] ،  ـــو     لكــــن    .. probBohor[L]         للخانــــة  ه    نضــــیف                   كــــان موجــــودا فیهــــا   فـل

                   لهـذا نسـتدعي اإلجـراء  (                                                        تذكر أن بحور كل تفعیلة یضاف إلیهـا بحـور العلـة وبحـر الخـرم 
Intersectال یســبب هــذا تكــرار أي بحــر أكـثـر مــن       ، وحـتـى )                        ثـالث مــرات ـلـنفس التفعیـلـة                                  

  probBohor[L]                              أن البحــر ـلـیس موجــودا ـفـي الخانــة     أوال                             مــرة ـفـي ـنـاتج التـقـاطع، ســنتأكد 
  .         فته إلیها       قبل إضا

  :            هذا هو الكود



 ٢٠٧ 

Func AddToProbBohor(bohor, L) 
    bL = len(bohor) 
    for i = 1 to bL 
        bahr = bohor[i] 
        if (L = 1 or Find(probBohor[L - 1], bahr)) and  
            Find(probBohor[L], bahr) = 0 
                probBohor[L] + bahr 
        end 
    next 
EndFunc 
 

                                                                 أنهیـنــا كـــود هـــذه الفـئــة بحمـــد اهللا، والخطـــوة التالـیــة هـــي أن نحـلــل نتـــائج              وهكـــذا نكـــون ـقــد
  .                                             حر الذي تنتمي غلیه القصیدة ونقطع أبیاتها علیه                                 البحور التي حصلنا علیها لنعرف الب

  .                         هذا هو موضوع الفصل التالي



 ٢٠٨ 

-٨- 
تاجئ نیل ا  لحتل

 
 

  :Analyzer                   فئة تحلیل البیانات 
                        ، وكــل مــا علینــا هــو جمعهــا         عروضــیا                                           ـلـدینا اآلن كــل المكونــات الالزمــة لتحلیــل القصــیدة

  .                                           للحصول على النتائج المطلوبة وعرضها للمستخدم    معا 
             فــي بداـیــة هـــذا    ..                          واحفظــه ـفــي مجلــد البرـنــامجAnalyzer.ring              ـفــا جدیــدا اســـمه        أنشــئ مل

  :                                                                        الملف علینا تحمیل ملفات الكود التي كتبناها سابقا ألداء وظائف برامج الشاعر
load "aString.ring" 
load "SpWords.ring" 
load "AroodWrite.ring" 
load "Romooz.ring" 
load "Taqtee3.ring" 

            التــي یكتبهـــا                      ، وهـــي تســتقبل القصــیدة Analyzer Class              ب فئــة التحلـیــل             بعــد هــذا ســنكت
  :                       هذا هو الهیكل العام لها    ).. Init                 معامل منشئ الفئة             سنرسلها إلى  (         المستخدم 

Class Analyzer 
    ShatraatCount = 0 
    ShataraatInfo = [ ] 
    QBohor = [ ] 
 
    Func init(strQaseedah) 
        if isAString(strQaseedah) 
            Qaseedah = strQaseedah 
        else 
            Qaseedah = new aString(strQaseedah) 
        end 
 
                   سنحلل القصیدة ھنا //        
    EndFunc 
EndClass 



 ٢٠٩ 

  :                     هذه الفئة ثالث خصائص      وتمتلك
 ShatraatCount                  عدد شطرات القصیدة  - ١
  .ShataraatInfo                 ن تحلیل كل شطرة ع           الناتجة   مات        المعلو           مصفوفة تحوي - ٢
  .QBohor             بحور القصیدة                  مصفوفة سنضع فیها  - ٣

  :                 في موضع التعلیقInit                                  فلنكتب الكود الذي سیوضع في الدالة 
                  سنحلل القصیدة ھنا //

  :aString.GetLines                                                         لتحلیل القصیدة سنبدأ بتقطیعها إلى شطرات باستخدام الوسیلة 
shataraat = Qaseedah.GetLines( ) 

  :                                         ثم سنكتب حلقة تكرار لتحلیل كل شطرة عروضیا
ShatraatCount = Len(shataraat)  
if ShatraatCount = 0 return End 
For i = 1 to ShatraatCount  
     shatrah = shataraat[i] 
 
                   ع الشطرة إلى كلمات ی  قط ت //     
     words = shatrah.GetWords( ) 
 
  ا                   لكلمات الخاصة إمالئی        معالجة ا //     
     FixSpWords(words) 
 
                   إلى كتابة عروضیة                 الكتابة اإلمالئیة     تحویل //     
     AroodWrite(words) 
 
                            المقابلة للكتابة العروضیة                        لحصول على الرموز الصوتیة ا //     
     shatrahRomooz = new Romooz(words, true) 
 
                       عروضیة المحتملة للشطرة                      لحصول على التقطیعات ال ا //     
     TaqTee3 = GetTaqtee3(shatrahRomooz.ToString( )) 
     //….. 
Next 

                                          األجـزاء التـي صـنعناها سـابقا لتكـوین الصـورة      معـا            نحـن فقـط نجمـع   ..               ال جدید حتـى اآلن
           لنعـــرف أي  ،                                                    الجدیـــد هنـــا ســـیكون فـــي تحلیـــل التقطیعـــات التـــي حصـــلنا علیهـــا   ..        الكبیـــرة

          لفعـــل هـــذا،     )..      شـــطرات              أكـبــر عـــدد مـــن ال   ه ـلــ     نتمـــي             البحـــر اـلــذي ی (     تمـــاال               البحــور أكـثــر اح
  ، ShataraatInfo                                                          سنجمع كل المعلومات التـي حصـلنا علیهـا فـي مصـفوفة واحـدة اسـمها 



 ٢١٠ 

                                    مسـبقا عـدد خانـات مسـاویا لعـدد شـطرات        لمصـفوفة     حجـز ل  لن  List                       ویمكننا استخدام الدالة 
  :         السابقة                                    ضع هذه الجملة قبل بدایة حلقة التكرار   ..        القصیدة

ShataraatInfo = List(ShatraatCount) 
  :                  أضف الكود التالي..…//                      واآلن، في موضع التعلیق 

ShataraatInfo[i] = [ 
    :Shatrah = shatrah, 
    :AroodWrite = words, 
    :Romooz = shatrahRomooz, 
    :TaqTee3 = TaqTee3 
] 

                               ـلـــدینا كــــل المعلومــــات عــــن كــــل شــــطرات                                    یكــــون كــــود حلـقـــة التكــــرار ـقـــد انتهــــى، و     وبهــــذا
                                             أن نحلـل هـذه المعلومـات، وسـنفعل هـذا باسـتدعاء  :                بقـي شـيء واحـد فقـط    لكن    ..        القصیدة
  : )Next    بعد    (                                     في السطر التالي لنهایة حلقة التكرارAnalyzeBohor       اإلجراء 

AnalyzeBohor( ) 
  .AnalyzeBohor                                      الخطوة التالیة إذن أن نكتب كود اإلجراء 

 

  :      ملحوظة
  :Init                               ف السطر التالي في نهایة الدالة   أض

Return Self 
            ســیبدو لــك بــال      مــا    وهــو   ،                              تعیــد النســخة الحالیــة مــن الفئــةInit                      هــذا الســطر یجعــل الدالــة 

  :               باستخدام الجملة  init                            یحدث فعال عند استدعاء الدالة                     فائدة، ألن هذا هو ما 
X = New Analyzer("…") 

  .X                             ا من الفئة ویضعها في المتغیر                  النسخة التي أنشأه  New         عید األمر  ی    حیث 

       نطـــاق                                                ریـــنج تعـــاني مـــن مشـــكلة طفیـفــة تمنعـــك مـــن اســـتخدام صـــیغة              هـــذا صـــحیح، لكـــن 
  :                                  الكائن في نفس سطر تعریف نسخة جدیدة

 

New Analyzer("…") { Y = QBohor } 
  Init                 إـلـى نهایــة الداـلـة   Return Self                فـقـط أضــف الجمـلـة  :                ل بســیط كمــا ذكــرت       لكــن الحــ

  .                               بشكل طبیعي دون اعتراض من رینج ة        السابق ة               استخدام الصیغ              وسیصیر بإمكانك
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  :AnalyzeBohor                  دالة تحلیل البحور 
  :                في نهایة الفئةprivate                                سنضیف هذه الدالة في الجزء الخاص 

private 
    Func AnalyzeBohor( ) 
        for shInfo in ShataraatInfo 
            shBohor = GetShBohor(shInfo) 
 
            for bahr in shBohor 
                index = find(QBohor, bahr, 1) 
                if index = 0 
                    QBohor + [bahr, 1] 
                else 
                    QBohor[index][2] += 1 
                end 
            next 
        next 
        QBohor = sort(QBohor, 2) 
    EndFunc 

  :                       حلقتي تكرار متداخلتین                   في هذه الدالة كتبنا
ــــــى كـــــــل شـــــــطرة فـــــــي القصـــــــیدة    الخا •          الدالـــــــة  ي    ســـــــتدع       ، حیـــــــث ن                               رجیـــــــة تمـــــــر عـل

GetShBohorللحصول على البحور المحتملة لكل شطرة                                     .  
    وفة        ه للمصــف ف ی ضــ ت و  ،                                 كــل بحــر محتمــل فــي الشــطرة الحالیــة         تمــر علــى         والداخلیــة •

QBohor مـع مالحظـة أن كـل خانـة فـي هـذه المصـفوفة تحتـوي علـى مصــفوفة ،                                                       
  :           فیها خانتان

  .            ع فیها البحر  نض             الخانة األولى    .  ١
                                                                والخانــة الثانیــة نضـــع فیهــا عــدد الشـــطرات التــي ظهــر فیهـــا هــذا البحــر ـفــي    .  ٢

  QBohor                    بحـر أوال فـي المصـفوفة   ال           ، نبحـث عـن            ولحساب هـذا،    ..        القصیدة
           نضــع فیهــا                                    ـلـم نجــده أضــفنا خانــة جدیــدة للمصــفوفة   فــإن       إلیهــا،     ته        قبــل إضــاف

  :                           ألن هذه أول شطرة یظهر فیها ١             البحر والرقم 
QBohor + [bahr, 1] 



 ٢١٢ 

                         التــي یوجــد فیهــا البحــر حیــث              رقــم الخانــة findٕ                          ٕوان وجــدناه فســتعید الوســیلة 
        لنزیــد QBohor[index]         ل الخانــة ّ           ّ ، لهــذا ســنعدIndex                 ستوضــع فــي المتغـیـر 

                     لزـیــادة عـــدد الشـــطرات         الداخلـیــة                  ثانـیــة ـفــي المصـــفوفة                     عـلــى قیمـــة الخاـنــة ال ١
  :                   التي ظهر فیها البحر

QBohor[index][2] += 1 
  :                 على سطرین للتبسیط                        مربكا لك، فیمكنك كتابته                السطر السابق    كان    لو

value = QBohor[index] 
value[2] += 1 

    وفة                                                                     وبعــــد انتهــــاء حلقتــــي التكــــرار، ســــتتبقى أمامنــــا خطــــوة أخیــــرة، وهــــي ترتیــــب المصــــف
QBohorســنفعل هــذا    ..                                                علـى حســب عــدد مــرات ظهــور كــل بحــر ـفـي شــطرات القصــیدة          
                                وهـي تسـتقبل المصــفوفة التـي ترـیـد  ،sort       اســمها               ل ریـنج الجـاهزة  ا  دو         واحـدة مــن          باسـتخدام 

                    ـفـي حالتنــا هــذه تحتــوي    ..                                                         ترتیبهــا، ورقــم العمــود اـلـداخلي اـلـذي تریــد الترتـیـب عـلـى أساســه
                    ، ونحــن نریــد الترتـیــب  )                     نتي المصــفوفة الداخلـیــة ا خــ (             علــى عمـــودین QBohor         المصــفوفة 

  Sort                ونظــرا ألن الداـلـة    ..                                                    علـى حســب العمـود الـثـاني ألنـه یمـثـل عــدد مـرات تكــرار البحـر
  QBohor                                                            تعیــــد مصــــفوفة جدـیــــدة مرتبــــة، فسنضـــــع المصــــفوفة العاـئــــدة فــــي المصـــــفوفة 

  :                                     وتتبقى لدینا المصفوفة الجدیدة المرتبة                           لنتخلص من المصفوفة القدیمة 
QBohor = Sort(QBohor, 2) 

                   أي أن أول بحـــر فـــي  ،                         هـــذا الترتیـــب ســـیكون تصـــاعدیا  :                          لكـــن لـــدینا مشـــكلة صـــغیرة هنـــا
                   ونحـــن نحتـــاج للترتیـــب                     ا فـــي شـــطرات القصـــیدة،               هـــو األقـــل ظهـــورQBohor         المصـــفوفة 

  !                                                                ، ألن المستخدم بالتأكید یهمه تقطیع القصیدة على البحر األكثر احتماال        التنازلي
                            نمــر علـى هـذه المصـفوفة ـبـالعكس                          مشــكلة سـهل، حیـث نسـتطیع أن                   ال تقلـق، فحـل هـذه ال

  .                              لعرض البحور األكثر احتماال أوال )                        من آخر خانة إلى أول خانة (
  .          قد انتهتAnalyzeBohor         الدالة           وهكذا تكون

 



 ٢١٣ 

  :GetShBohor       الدالة 
                  نمر علـى التقطیعـات           لفعـل هـذا سـ   ..                              على البحور المحتملة في الشـطرة           هذه الدالة      تحصل 

ــة للشـــطرة، ونحصـــل علـــى البحـــور المحتملـــة لكـــل تقطیـــع، ونضـــیفها للمصـــفوفة      المحت                                                                   مـل
shBohor مـع مالحظــة أن البحــر ـقـد یظهــر أكـثـر مـن مــرة بصــیغ تقطـیـع مختلـفـة، لهــذا ،                                                                

      قبــل shBohor                                                 نتأكد أوال أن البحــر لــیس موجــودا بالفعــل فــي المصــفوفة  ســ             منعــا للتكــرار 
  :            إضافته إلیها

Func GetShBohor(shInfo) 
     shBohor = [] 
     For taqtee3 in shInfo[:Taqtee3] 
         For bahr in taqtee3[:Bohor] 
             if not find(shBohor, bahr) 
                 shBohor + bahr 
                end 
         Next 
     Next 
     Return shBohor 
EndFunc 

               لكـن بقـي أمامنـا    ..                                         ف وانتهینـا تمامـا مـن تحلیـل نتـائج البرنـامج                        وهكذا نكون قـد حققنـا الهـد
  .GetTafs             ، وهي الدالة Analyzer                     شيء واحد نضیفه للفئة 

 

  :GetTafs       الدالة 
                 نـا بعـض المعلومـات  ؤ                         للمسـتخدم، ووظیفتهـا إعطا                                  سنحتاج لهـذه الدالـة عنـد عـرض النتـائج

ــذي ســـنعرض تقطیـــع القصـــیدة علیـــه، لهـــذا س                  نرســـل لهـــذه الدالـــة                                                      عـــن تفعـــیالت البحـــر اـل
  : ن ا                مصفوفة فیها خانت      إلینا                                                       معلومات الشطرة ورقم البحر المراد تقطیعها علیه، وستعید 

                                              وتحتــوي عـلـى مصــفوفة فیهــا أطــوال رمــوز التفعــیالت، Lens                   الخاـنـة األوـلـى اســمها    .  ١
  .                   لتناسب تفعیالت البحر       للشطرة                      في التقطیع العروضي   ها      نستخدم ل

  .                                 وي على مصفوفة فیها أسماء التفعیالت      وتحتNames                     الخانة الثانیة اسمها    .  ٢
    حتـى   ) private          قبـل القسـم  (                                                       هذا هو كود هذه الدالة، وسنضعها في القسم العـام مـن الفئـة 

  :                              یمكننا استدعاؤها من خارج الفئة



 ٢١٤ 

Func GetTafs(shInfo, bahrId) 
    for taqtee3 in shInfo 
        if Find(taqtee3[:Bohor], bahrId) 
            TafLens = [ ] 
            TafNames = [ ] 
            For tafId in taqtee3[:Tafs] 
                TafLens + len(TafsInfo[tafId][1]) 
                TafNames + TafsInfo[tafId][:Name]  
            next 
            Return [:Lens = TafLens, :Names = TafNames] 
        end  
    next 
EndFunc 
                                                                        فكـرة الدالـة بســیطة، حیـث نمـر عـلـى كـل تقطیـع محتمــل للشـطرة، ونبحـث ـفـي بحـور هــذا 
                                                                      التقطیـــع عـــن البحـــر المطلـــوب، فـــإن وجـــدناه فســـنمر علـــى كـــل تفعـــیالت هـــذا التقطیـــع، 

                                    ـتــذكر أن رمـــز التفعیلــة هـــو أول خاـنــة ـفــي    (        واســـمها                           لنحصــل عـلــى طـــول رمـــوز التفعیلــة
                                             وسنضـیف هـاتین المعـلـومتین مؤقتـا إلـى المصــفوفتین     )..               ت هـذه التفعیـلـة             مصـفوفة معلومـا

TafLens و    TafNames وبعــد انتهـــاء حلقــة التكـــرار نضــع المصـــفوفتین فــي مصـــفوفة ،                                                    
  :                          الناتج ونجعل الدالة تعیدها

Return [:Lens = TafLens, :Names = TafNames] 
       حلـقــة           یعـنــي إنهـــاء         ال، وهـــذا               ـلــة كلهـــا ـفــي الحـــ                ینتهـــي تنفـیــذ الدا  Return            الحــظ أن األمـــر 

        تــذكر أن    ..                                                التــي كانــت تبحــث عــن البحــر فــي التقطیعــات المحتمـلـةFor Next        التكــرار 
         وتظهــر ـفــي   "         فعــولن فــع "                    كــأن تنتهــي الشــطرة بـــ  (                               البحــر قــد یظهــر فــي أكثــر مــن تقطیــع 

  .                                         سنأخذ أول احتمال ونتجاهل االحتماالت الباقیة ف     إذن     ")..        مفاعیلن "          تقطیع آخر 
  .Analyzer                         أنهینا تماما كود الفئة              وهكذا نكون قد

  .                                                إذن كیف یمكننا استخدامها لعرض النتائج للمستخدمَ    َ فلنر



 ٢١٥ 

  :ToConsole       الدالة 
                                     ، سنرســــل إلیهـــا ـنـــص القصـــیدة، لتـقـــوم بعــــرض ToConsole                     ســـنكتب اآلن داـلـــة اســـمها 

  .                                 تحلیلها العروضي على شاشة المخرجات
  :            الكود التالي           ، وأضف فیه ToConsole.ring                     أنشئ ملفا جدیدا اسمه 

Load "Analyzer.ring" 
 
Func ToConsole(Qaseedah) 
    new Analyzer(Qaseedah) { 
                كود عرض النتائج //        
    } 
EndFunc 

                              بعــد اســم أي متغیــر یحمــل كائنــا { }                    م القوســین المتعــرجین  ا    ســتخد           نــا نســتطیع ا      الحــظ أن
Object ،التعامـل مـع             هـذا النطـاق  خل         نستطیع دا    حیث                              ، لصنع نطاق خاص بهذا الكائن             
ّ                                  ّوفـي الكـود السـابق عرفنـا نسـخة جدیـدة    ..                              مباشـرة بـدون نسـبتها إلـى اسـمه        الكائن     عناصر

        خصائصــــها    مــــع                                         لكننــــا لــــم نضــــعها فــــي متغیــــر، ألننــــا ســــنتعامل Analyzer         مــــن الفئــــة 
  :   مثل   ..                                 وبدون الحاجة لنسبتها السم الفئة{ }                             ووسائلها مباشرة داخل القوسین 

new Analyzer(Qaseedah) { 
    bCount = len(QBohor) 
} 

                              ، وفي الكـود السـابق سـتفهم ریـنج Analyzer                       هي خاصیة تابعة للفئة QBohor       حیث إن 
     مـن       أنشـأته                        ة فـي الكـائن الجدیـد الـذي  ی                                        هذا وسـتعرف أنـك تقصـد التعامـل مـع هـذه الخاصـ

  .Analyzer      الفئة 
               ئـــة مباشـــرة داخـــل                                     ریـــنج، حیـــث تســـتطیع اســـتخدام عناصـــر الف  فـــي                  هـــذه میـــزة قویـــة جـــدا 

    اســــم ٕ                                                             ٕالقوســـین المتعـــرجین كنـــوع مـــن االختصـــار، وان خفـــت مـــن حـــدوث تضـــارب بـــین 
             لإلشـارة إلـى Self         م الكلمـة  ا    سـتخد ا               ر عادي، فیمكنـك     متغی    اسم                      عنصر من عناصر الفئة و

  :                                     الكائن الذي تكتب الكود بین قوسیه، مثل
new Analyzer(Qaseedah) { 
    bCount = Len(Self.QBohor) 
} 



 ٢١٦ 

                                                                   اســـــتفدت مـــــن میـــــزة نطـــــاق الكـــــائن عملیـــــا، فـفــــي البدایـــــة كنـــــت قـــــد كتبـــــت الدالـــــة    وقـــــد
ToConsole داخــل الفئــة             Analyzer وهــذا یعنــي أننــي كنــت أتعامــل مــع عناصــر الفئــة                                           

Analyzerثـم قـررت أن أخـرج الدالـة    ..        ل الفئـة                          بأسمائها مباشرة ألنني داخ                       ToConsole  
        ضـعها فـي  و                     تعریـف نسـخة مـن الفئـة و            وهذا یستوجب                               من الفئة وأضعها في ملف مستقل، 

  Analyzer                                               ل الكـــــود ألنســـــب إـلــــى هـــــذا المتغـیــــر أســـــماء عناصـــــر الفـئــــة  ی  عـــــد ت        متغـیــــر، و
   ضــع  و                          ي وجــدت أن األسـهل واألســرع هــو    لكـنـ   .. ToConsole                        المسـتخدمة ـفـي كــود الدالـة 

  :                                      كل الكود كما هو بدون تعدیل داخل المقطع
new Analyzer(Qaseedah) { 
} 

  .                      تسهیل مریح فعال من رینج  .  .          بال مشاكل   بغي                   لیعمل كل شيء كما ین
  :                               واآلن فلننظر إلى كود عرض النتائج

  :                                                          في البدایة سنعرض رسالة لو لم تكن القصیدة موزونة على أي بحر
bCount = len(QBohor) 
n = 1 
bahrName = "" 
If bCount = 0 
    see "ال یوجد بحر          " + nl 
Else 
                 عرض أسماء البحور //    
End #If 
                  عرض تقطیع القصیدة //

                                                              سنعرض للمستخدم أسماء البحور المحتملـة، مرتبـة تنازلیـا علـى حسـب Else          في المقطع 
                                   كمــا قلنــا ســنمر عبــر مصــفوفة البحــور مــن  (                                   البحــر األكثــر ظهــورا فــي شــطرات القصــیدة 

                                 وسنضــع قـبـل كــل اســم بحــر رقمــا مسلســال،     )..                                       النهاـیـة إـلـى البدایــة ألنهــا مرتبــة تصــاعدیا
      وسنضـع    ..                                                        ن المستخدم إدخال رقم البحر الذي یرید تقطیـع القصـیدة علیـه            ألننا سنطلب م

                                                                          بعــد كــل بحــر النســبة المئویــة ـلـه، وهــي تـنـتج مــن قســمة عــدد الشــطرات الـتـي یظهــر فیهــا 
  .   ١٠٠                                      على عدد شطرات القصیدة، وضرب الناتج في 

  :Else                                              ضع هذا الكود بدال من التعلیق الموجود في المقطع 



 ٢١٧ 

if bCount > 1 
    see "البحور المحتملة               :" + nl 
    for i = bCount to 1 step -1 
        bhr = QBohor[i] 
        bId = bhr[1] 
        ? "" + n + "-" + BohorInfo[bID][:Name] +  
        " (" + 100 * (bhr [2] / ShatraatCount) + "%)" 
        n++ 
    next 
    see "  "                         ترید تقطیع القصیدة علیھ،                    اكتب رقم البحر الذي 
    see " أو اكتب نصا فارغا أو الرقم صفر إلنھاء البرنامج                                             " + nl 
    n = GetANumber(bCount) 
    if n = 0 return end 
end 
 

                                                        یعرض النص التالي له في نافذة المخرجـات لكـن ال یضـیف سـطرا See            الحظ أن األمر 
            الممكـن أن  ن مـ    كـان    ..                  سـطر جدیـد بعـد الـنص      إلضـافة   nl          المتغیر  ت                 بعده، لهذا استخدم

ٕ                                                    ٕ مباشـــرة لعـــرض الـــنص واضـــافة ســـطر، لكـــن كتابـــة نـــص عربـــي بعـــد ?             اســـتخدم الرمـــز 
                                                                         عالمــة االســتفهام یفســد عــرض الكــود ـفـي محــرر رـیـنج، لهــذا كمــا ذكرـنـا ســابقا، علیــك أن 

  See     األمــر    ..                                                           تبــدأ الســطر الــذي فیــه نــص عربــي بكلمــة إنجلیزیــة لیظهــر بشــكل صــحیح
           ن أضــع الــنص                                          مــع مالحظــة أننــي أســتخدم حیـلـة أخــرى أحیانــا، بــأ   ..        ا الغــرض       یــؤدي هــذ

      تحاشـي  أل                          لعـرض محتـوى هـذا المتغیـر، ?                 ثـم أسـتخدم األمـر txt                      العربي في متغیر اسمه
   .                                  وضع النص العربي بعد عالمة االستفهام

 

  :      ملحوظة
               حینمــا تطلــب مــن ف  ،        الجــدد                                  إلــى بعــض االرتبــاك بــین مســتخدمي ریــنجSee          یــؤدي االســم 

                                           أنــك تطلــب منهــا أن تنظــر لمــا كتبــه المســتخدم فــي        ظاهریــا             ، فهــذا یعنــي  "   تــرى "        ریــنج أن 
                        وبســبب هــذا االرتبــاك أضــافت    .. See                                         نافــذة المخرجــات، وهــذا عكــس مــا یقــوم بــه األمــر 

                                                     لوضع النص فـي نافـذة المخرجـات، وسـتجدني أسـتخدم كلیهمـا Put                   رینج أمرا آخر اسمه 
  .         هنا وهناك



 ٢١٨ 

ٕ                     ٕجلیزیـة، وانمـا األوامـر          اللغـة اإلن      كلمـات            ال تعنیـهcompiler  د       الكـو                 على كل حـال، متـرجم
                                 وـلـو أردت بعــض االقتـنـاع عنــد اســتخدام    ..               رى هــذه الكلمــات ـیـ                 لتنفـیـذها حینمــا          الـتـي بــرمج

  :        للجملة ا                            ، ففكر فیها باعتبارها اختصارSee       الكلمة 
Let user see "some text" 

                               ، منهـا إعـادة تعریـف أوامـر ریـنج،                                                وهو ما تستطیع كتابته فعال في رینج بـأكثر مـن طریقـة
                                                                            ومنهــا اســـتخدام مـیــزة معالجـــة اللغـــات الطبیعیــة ـفــي رـیــنج، أو بمنتهـــى البســـاطة بتعرـیــف 

  :         كالتاليuser    و Let                      متغیرین وهمیین اسماها 
Let = 0 
user = 0 
Let user see "some text" 

  .☺                            جرب هذا الكود وسیعمل كالسحر 
                                      الـذي یسـتقبل قیمــة أدخلهـا المسـتخدم ـفـي Give                                ویمكنـك تطبیـق نـفـس الكـالم علـى األمــر 

  :                    فكر فیه أیضا على أنه   ..                       في المتغیر التالي له ا                     نافذة المخرجات، ویضعه
Let user Give n 

 

                                   فـي الكـود الســابق لقـراءة رقـم البحــر GetANumber                       أننـا اســتخدمنا الدالـة  ت   الحظـ     لعلـك 
                         ســنكتب حلـقـة تكــرار تســتمر              فـي هــذه الداـلـة   ..                                      الـذي یرـیـد المســتخدم تقطـیـع القصــیدة علـیـه

        و عــدد  ١           محصــورا بــین  (                                                 فــي طلــب رقــم البحــر إلــى أن یــدخل المســتخدم رقمــا صــحیحا 
                         للداللـــة علـــى إلغـــاء العملیـــة  (                     أو صـــفرا أو نصـــا فارغـــا   )                           البحـــور المحتملـــة فـــي القصـــیدة

                                                              یمكـنـك أن تنظـر لهـذه الداـلـة فـي كـود البرـنـامج المرفـق بالكتـاب، وـلـن     ).. ٕ               ٕوایقـاف البرنـامج
  .                      ه شیئا یستعصي على فهمك      تجد فی

    فلـو    ،If bCount >1             جملـة الشـرط       مقطـع                                    الحظ أیضا أن كل الكـود السـابق موضـوع فـي
                                                                         كــان هـنـاك بحــر واحــد فـقـط ـفـي أبـیـات القصــیدة، فســنعرض تقطـیـع القصــیدة علـیـه مباشــرة 

         وفـــي كلتـــا    ..                                                            وال داعـــي ألن نطـلــب مـــن المســـتخدم اختـیــار البحـــر فـــال یوجـــد اختـیــار هنـــا
                                 ســنكتب بعــد نهایــة مقطــع جملــة الشــرط،   )          أو أكثــر ١                 ء كــان عــدد البحــور    ســوا (         الحــالتین 

                               هــذا هــو الســبب فــي أننــا ـلـم نســتخدم    ..                                        الكــود الــذي یعــرض تقطیــع القصــیدة علــى البحــر
ElseIf ـبـدال منهــا                           فـي هــذا الكــود، واسـتخدمنا         Elseا                              داخلهــا جملـة شــرط، ألن هـنـاك كــود   
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  :              الكود التالي  هو و           لة الشرط،                                 لة الشرط یجب مواصلة تنفیذه بعد جم       عن جم     مستقال
i = bCount - n + 1 
bID = QBohor[i][1] 
bahrName = BohorInfo[bID][:Name] 
txt = "تقطیع القصیدة على البحر                        " 
? txt + bahrName 

  :                                         الجزء الهام في الكود السابق هو السطر األول
i = bCount - n + 1 

                            ن البحـــور المعروضـــة أمامـــه علـــى                                      الـــذي أدخلـــه المســـتخدم هـــو رقـــم البحـــر بـــیn       فـــالرقم 
                                  عكــس ترتیبهــا الحقیقــي فــي المصــفوفة    عـلـى                                      الشاشــة، لكــن هــذه البحــور معروضــة تنازلیــا 

QBohor ..   ویمكننـا    ..  !                       البحـر األخیـر فـي المصـفوفة      یقصـد     فهـو  ،  ١                لو كتب المستخدم  ف        
                               بطــرح اـلـرقم اـلـذي أدخـلـه المســتخدم                    للبحــر فــي المصــفوفة،                          الحصــول عـلـى اـلـرقم الحقیقــي 

  . ١ٕ                ٕد البحور واضافة      من عد
                        كــل مــا عرضــناه حتــى اآلن هــو    ..                                             ولكــن، أیــن هــي البیانــات التــي سنعرضــها للمســتخدم؟

                     فأین باقي المعلومات؟   ..                              تقطیع البحور على البحر الفالني  :       الجملة
   ـفــي                                بعـــد نهاـیــة جمـلــة الشـــرط الخارجـیــة،        وسنضـــعه     اال،                  ســـنكتب هـــذا الكـــود حـــ   ..       ال تقـلــق
  :         التعلیق    موضع

     صیدة             عرض تقطیع الق //
                                                                      السـبب فـي هـذا أنـه حتـى لـو كانـت القصـیدة غیـر موزونـة علـى بحـر، فیجـب أن نعــرض 
                                                                         للمســتخدم الكتابــة العروضــیة لكــل شــطراتها لعــل هــذا یســاعده فــي معرفــة موضــع الكســر 
                                                                   فـــي األبیـــات، أو ربمـــا یكتشـــف أنـــه نســـي وضـــع عالمـــة ســـكون أو شـــدة أو تنـــوین فـــوق 

  .          بعض الحروف
   ..                     الـذي اختـاره المسـتخدم                            المكسورة التـي ال تنتمـي للبحـر                            ونفس هذا سنفعله مع الشطرات 

                                                                    وـلـــن نعــــرض الكتابــــة العروضــــیة للشــــطرات الصــــحیحة، ألن الكتابــــة العروضــــیة تظهــــر 
  .                ضمنیا في التقطیع

         لتشـبیك Join         الدالـة   اء    سـتدع                          ط وواضح وال جدیـد فیـه، سـوى ا   بسی              الذي سنستخدمه     كود    وال
       نســتخدم  س              فــي حالتنــا هــذه    ..     ینهــا                                        كــل خانــات المصــفوفة فــي نــص واحــد ووضــع فاصــل ب



 ٢٢٠ 

  :                                                  كفاصل عند عرض تقطیع القصیدة وعند عرض رموزها كما في    " -    "     النص
? txt + Join(shTaqtee3, " - ") 

  :                               التكرار التي تعرض تقطیع الشطرات       ن حلقة  ذ     هذه إ
For shInfo in ShataraatInfo 
    txt = "الشطرة      : " 
    ? txt + shInfo[:Shatrah].Text 
    If bCount = 0  
        txt = "الكتابة العروضیة                : " 
        ? txt + Join(shInfo[:AroodWrite], " ") 
        Loop 
    End 
 
    tafs = GetTafs(shInfo[:Taqtee3], bID) 
    if isNull(tafs) 
        see "ھذه الشطرة غیر موزونة على بحر                              " + bahrName + nl 
        txt = "الكتابة العروضیة                : " 
        ? txt + Join(shInfo[:AroodWrite], " ") 
    else 
        txt = "التقطیع       : " 
        tafLens = tafs[:Lens] 
        shTaqtee3 = shInfo[:Romooz].Horoof(tafLens) 
        ? txt + Join(shTaqtee3, " - ") 
        txt = "الرموز       : " 
        romooz = shInfo[:Romooz].Harakaat(tafLens) 
        ? txt + Join(romooz, " - ") 
        txt = "التفعیالت        : " 
        ? txt + Join(tafs[:Names], " - ") 
    end 
    ? "---------------" 
next 

ـنص، Join         الداـلـة                كمــا ذكرـنـا، مهمــة        رة عـلـى      ـقـاد   وهــي                                   المــرور عبــر المصــفوفة وتشــبیك اـل
    وقــد    .. aString                                                         التعامــل مــع نصــوص ریــنج العادیــة والنصــوص الخاصــة بنــا مــن النــوع 

           ، فـــي الجـــزء aString                  وضـــعتها خـــارج الفئـــة  (  aString.ring                      أضـــفت هـــذه الدالـــة للمـلــف 
   ..                               ا االسـتفادة منهـا فـي مواضـع كثـیـرة                      ألنهـا دالـة عامــة یمكننـ )                        العـام الموجـود أعلـى الملـف
  .          لتوضیح هنا                        وال جدید في كودها یحتاج ل
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                    أضـف الكـود التـالي فـي    ..                                                           وهكذا نكون قد أنهینا المهمة، ولـم یبـق أمامنـا إال تجربـة الكـود
  :ToConsole                       الملف قبل تعریف الدالة 

      ToConsole( 
ٍهال سألت القوم یا ابنة مالك"             ْ ّ                           ٍ ْ ّ  

ْإن كنت جاهلة بما لم تعلمي ْ ً ْ                         ْ ْ ً ْ            " 
      ) 

    اشـة        سـتعرض ش   ..                        واضغط زر تشغیل البرنامج
  .                              المخرجات النص الموضح في الصورة

                                    وإلدخـــــال الـــــرقم المطلـــــوب، اكتبـــــه فـــــي مربـــــع 
                              الموجــود أســفل ناـفـذة المخرجــات Input     اـلـنص 

                       المجـــاور لـــه، مـــع العلـــم Send           واضـــغط الـــزر 
                             أنــــــــــك ـلــــــــــو تركـــــــــــت مربــــــــــع اـلــــــــــنص فارغـــــــــــا 

        فســــــیتم Send      وضــــــغطت   )             أو كتبــــــت صــــــفرا (
  .              إنهاء البرنامج

            لرؤیــة تقطیــع     %..    ١٠٠                       الكامــل ألنــه موجــود بنســبة                               واضــح أن البیــت ینتمــي إلــى البحــر 
  :                     هكذا ستبدو لك النتائج   .. Send         واضغط   ١                           القصیدة على هذا البحر اكتب 
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  :                       لرؤیة كیف تظهر نتائجه ٢                                              ویمكنك إعادة تشغیل البرنامج واختیار البحر رقم 
 

 
 

  :     تدریب
          ر بعـــد عـــرض                                                              یمكنـــك تعـــدیل الكـــود الـــذي كتبنـــاه، للســـماح للمســـتخدم باختیـــار بحـــر آخـــ

         سـأترك لـك    .. ٕ                                                                ٕتقطیع القصیدة على أحد البحـور، بـدال مـن إغـالق البرنـامج واعـادة تشـغیله
                                                                          التفكیـــر فـــي حـــل لهـــذه المســـألة لتختبـــر قـــدراتك البرمجیـــة بعـــد كـــل مـــا تعلمتـــه فـــي هـــذا 

  .      الكتاب
 

                                                                           هــذا جمیــل، لـقـد نجحنــا بالفعــل فــي تقطـیـع القصــیدة، ویمكـنـك أن تجــرب أبیاـتـا مــن بحــور 
  .                 بار برنامج الشاعر     الخت    أخرى

                           فمظهرهـا غیـر مـریح، كمـا أنهـا                            هذه الطریقة في عرض النتائج    عن                    لكني ال أظنك راضیا
                                                      ال تصلح لتوزیع البرنـامج للمسـتخدمین، فشاشـة المخرجـات تخـص  و                  تصلح للتجریب فقط، 

  .                                محرر رینج فقط، ولن تظهر للمستخدم
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  Console         األوامــر                                                      لحــل هــذه المشــكلة یمكنــك عــرض نتــائج البرنــامج فــي شاشــة ســطور
                                                                           الخاصة بنظـام التشـغیل، وهـي التـي سـتظهر للمسـتخدم فعـال لـو أعطیتـه الملـف التنفیـذي 

exeویمكنــك معاینــة هــذا مــن محــرر ریــنج بفــتح القائمــة الرئیســیة    ..           للبرنــامج                                                     Program  
       لألســف  ك   لكنــ   ..                          مباشــرة مــن لوحــة المفــاتیحCtrl+D         أو ضــغط Debug          وضــغط األمــر 

                                                 ر األوامــر عـاجزة عـن عــرض الحـروف العربـیـة، وسـتعرض ـبـدال                    سـتفاجأ بـأن شاشــة سـطو
  !                           منها نقوشا عجیبة غیر مفهومة

         ألــن یكــون    ..                                      بحــث عــن طریقــة أفضــل لعــرض نتــائج البرنــامج  لل        یــدفعنا             وهــذا ســبب آخــر 
ــو عرضـــنا للمســـتخدم ناـفــذة فیهـــا مرـبــع نـــص یكـتــب فیـــه القصـــیدة، وزر یضـــغطه                                                                         رائعـــا ـل

                            لى النافذة بشكل منظم ومریح؟                    ، لتظهر له النتائج ع             لتحلیل األبیات
           كیـف نسـتخدم     معـا                                                                إذا كانت اإلجابـة بلـى، فانتقـل إلـى الفصـل التـالي مـن الكتـاب، لنـتعلم 

  .                                  نوافذ رینج إلنشاء مثل هذه النافذة    مصمم
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-٩- 
 ئتصممي وا ة مریة  لرب مج

 
 
 
 

  :Form Designer             مصمم النماذج 
             مــن القائمــة   ها             ذ، ویمكنــك عرضــ                                             یحتــوى محــرر ریــنج عـلـى شاشــة تســتخدم لتصــمیم النوافــ

       هــذا          حینمــا تفعــل    لكــن    .. From Designer Window             بضــغط األمــرView         الرئیســیة 
ٕ                                                                            ٕأثناء عرض إحـدى نوافـذ الكـود فـي محـرر ریـنج، لـن یظهـر مصـمم النوافـذ مباشـرة، وانمـا 

  :Form Designer                                            سیظهر شریط جدید أسفل نافذة الكود مكتوب علیه 
 

 
 

  :                                         اضغط هذا الشریط بالفأرة لعرض مصمم النوافذ



 ٢٢٥ 

 
 

  :                                      هذه الشاشة تتكون من أربعة أقسام رئیسیة
  :Command Bar               وشریط األوامر Main Menu                 القائمة الرئیسیة    .  ١

                                                                    یعرضـــان كـــل األوامـــر الالزمـــة لـفــتح ناـفــذة جدـیــدة وحفظهـــا وتنســـیق األدوات علیهـــا 
                                                     ن القائمـة الرئیسـیة الخاصـة بمصـمم النوافـذ وشـریط األوامـر            انتبه إلى أ   ..         وغیر ذلك

                                                                     الموجـــود تحتهـــا یختلفـــان عـــن القائمـــة الرئیســـیة وشـــریط األوامـــر الخاصـــین بمحـــرر 
  .                                                                     رینج، وأنك سترى هذه العناصر األربعة معا في نفس النافذة، فال ترتبك بینها

 

 
 

  :ToolBox             صندوق األدوات    .  ٢
                  مكتــوب علــى كــل منهــا                مجموعــة أزرار                                 یظهــر علــى یســار الشاشــة، ویحتــوى علــى

  .TextBox             ومربع النص Button                              رسمها على النافذة، مثل الزر              اسم أداة یمكن
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  :                 سطح تصمیم النافذة   .  ٣
                                                                یظهــــر فــــي منتصــــف الشاشــــة، وتــــرى فیــــه نافــــذة فارغــــة، یمكنــــك أن ترســــم علیهــــا 

  .                                                 األدوات الموجودة في صندوق األدوات كما سنرى بعد قلیل
  :Properties Window              نافذة الخصائص    .  ٤

                                    تظهــر علــى یمــین الشاشــة، وهــي جــدول یعــرض 
                                          أســماء وقــیم خصــائص النافــذة أو األداة المحــددة 

                  ، حیـث یمكنـك تغییـر Selected Control       علیهـا
                                       هــــذه القــــیم بالضــــغط فــــوق خانــــة القیمــــة مــــرتین 

      دعـنــــــا   ..          الكتابــــــة    وبــــــدء  Double-click        بالفــــــأرة 
   ):       النافذة (                 یر خصائص النموذج   نغ

                       هــذا هـــو اـلــنص اـلــذي ســـیظهر    ..       الشـــاعر  :      إـلــىTitle     اصـــیة             غیــر قیمـــة الخ •
  .                         على الشریط العلوي للنافذة

  .Width             في الخاصیة    ٩٠٠                            غیر عرض النافذة بوضع القیمة  •
  .Height             في الخاصیة    ٥٧٠                               غیر ارتفاع النافذة بوضع القیمة  •

  .                                                                سترى تأثیر هذه القیم على شكل النافذة المعروضة في المصمم في الحال
  :                            ا نضع بعض األدوات على النافذة         واآلن، دعن

  TextEdit                           فـــــي صـــــندوق األدوات اضـــــغط األداة 
                 تحــــــرك بالفــــــأرة فــــــوق  و   ،                  ضــــــغطة واحــــــدة بالفــــــأرة

           ســــــتالحظ أن   ..               إلــــــى موضــــــع یناســــــبك         النمــــــوذج
         داللـة علـى   +                              شر الفـأرة قـد تحـول إلـى العالمـة  ؤ م

                                    أنــــــــك تســــــــتطیع اســــــــتخدام الفــــــــأرة للرســــــــم فــــــــوق 
        األیســــر                        لفعــــل هــــذا اضــــغط زر الـفـــارة   ..        النمــــوذج

Left-Click وال تتركــه، وتحــرك بالفــارة فــوق النمــوذج لتحدیــد المســتطیل الــذي تریــد رســم                                                                    
  .                                       سیتم رسم األداة داخل المساحة التي حددتها   ..                               األداة داخله، ثم اترك زر الفأرة



 ٢٢٧ 

                                      وظیفـــــة مربـــــع الـــــنص متعـــــدد األســـــطر، وهـــــي أداة      تـــــؤدي   TextEdit             الحـــــظ أن األداة 
                       وهنـاك أداة شـبیهة لكنهـا    ..                         ها نصا مكونـا مـن عـدة سـطور                          یستطیع المستخدم أن یكتب فی

  .LineEdit                                  تسمح بكتابة سطر واحد فقط هي األداة 
                                                                   اآلن بعـــد أن رســـمت مربـــع الـــنص علـــى النمـــوذج، یمكنـــك ضـــغطه بـــزر الفـــأرة األیســـر 

                  كمــا یمكنــك التحلیــق    ..             لتغییــر موضــعه  )                                أثنــاء االســتمرار فــي ضــغط زر الفــأرة (      وســحبه 
                                                         ربع النص إلى أن یتحول مؤشرها إلى شكل السـهم، ثـم تضـغط زرهـا                   بالفأرة فوق حواف م

  .                                         األیسر وتسحب الحافة لتغییر مساحة مربع النص
ـــى  و                                                                      یمكـنـــك تحدـیـــد أي أداة بضــــغطها مــــرة ـبـــزر الفــــأرة األیســــر، وینطـبـــق هــــذا أیضــــا عـل

            ها األربعـة،              زرقـاء علـى رؤوسـ  ة     صـغیر                                  ویؤدي تحدید األداة إلـى ظهـور مربعـات   .  .       النموذج
                    خصـــــائص األداة المحـــــددة                 وكمــــا قلـنــــا، تظهــــر    ..            إـلــــى األزرق ا           لــــون إطارهـــــ       مــــع تحـــــول

Selected  Control نافذة الخصائص     في              .   
                                                 دعـنــا نغـیــر ـقــیم بعـــض خصائصـــه ـفــي ناـفــذة الخصـــائص كمـــا هـــو                 حـــدد مرـبــع اـلــنص، و

  :              موضح في الجدول
 

 ملحوظة القیمة الخاصیة
Name txtQaseedah  لألداة             االسم البرمجي     .  

X ٤٤٥ 
                                األفقــــــي، وهــــــو المســــــافة بــــــین الحافــــــة       الموضــــــع

  .                                   الیسرى لألداة والحافة الیسرى للنموذج

Y ١٦ 
                                             الموضــع الرأســي، وهــو المســافة ـبـین الحاـفـة العلـیـا 

  .                            لألداة والحافة العلیا للنموذج
Width عرض األداة ٤٣٠         .  
Height ارتفاع األداة ٢٥٠            .  

Text Color Black مكتوب في مربع النص           لون النص ال                  .  
Back Color White لون أرضیة مربع النص                   .  
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 ملحوظة القیمة الخاصیة

Font 

Simplified 
Arabic,14, 
-1,5,50,0, 

0,0,0,0 

                                  خصـــائص الخـــط، مثـــل اســـمه وحجمـــه وهـــل هـــو 
  .            سمیك أو مائل

Text  
ـنص اـلـذي    ،  ا                  ، وســنتركه هنــا فارغــ     األداة     عرضــه  ت          اـل

  .              في مربع النص                         ألن المستخدم سیكتب القصیدة
 

           مـن نافـذة Back Color    و Text Color     یتین                                  تسـتطیع اختیـار اللـون المناسـب للخاصـ و
   ..                             خانــة القیمــة فــي نافــذة الخصـــائص ل         المجـــاور         ضــغط الــزر        عرضــها ب       یمكنــك         األلــوان، و

  Font                                                                وینطبق نفس األمر على مواصـفات الخـط، فلـو ضـغطت الـزر المجـاور للخاصـیة 
ــــزر    تـــــر  أال       ویمكـــــن   ..                         فســـــتظهر نافـــــذة اختیـــــار الخـــــط ــــو كـــــان             ى هـــــذا اـل           عـــــرض نافـــــذة        ـل

                                      تحرك بالفـــــأرة ـفـــــوق الحافـــــة الیســــــرى لناـفـــــذة                  ویمكنـــــك تكبـیـــــره ـبـــــال       غیرا،   صــــــ       الخصـــــائص
  .              افة إلى الیسار   الح    سحب                                            إلى أن ترى سهم تغییر الحجم، ثم ضغط الفأرة و        الخصائص 

 

 
 

                                                                          ـبـنفس هــذه الطریـقـة فــي تصــمیم األدوات، یمكنــك تصــمیم النافــذة لتـبـدو كمــا ـفـي الصــورة  و
  :                                 أثناء تشغیل البرنامج وعرض النتائج

 



 ٢٢٩ 

 
 

                                                                        لخـــص الجـــدول التـــالي أنـــواع األدوات الموجـــودة علـــى النافـــذة ووظائفهـــا، وهـــي مرقمـــة   وی
  :                              بنفس األرقام الموضحة على الصورة

 

 اسمها البرمجي نوع األداة م
Name 

 وظیفتها

١ TextEdit txtQaseedah مربع نص نكتب فیها أبیات الشعر                             .  
٢ Button btnExecute  تحلیل القصیدة "     الزر             ."   
٣ Label Label1  البحور الممكنة "       الالفتة              " .  
٤ ComboBox cmbBohoor قائمة منسدلة تعرض أسماء البحور                              .  
٥ ListWidget lstShataraat قائمة عناصر تعرض الكتابة العروضیة                                 .  
٦ 

TextEdit txtDetails 
                      نـــــــص یعـــــــرض تفاصـــــــیل الشـــــــطرة      مربـــــــع 

  .                                 المحددة في قائمة الكتابة العروضیة
 

                         هــذا االســم یجـب أن تكتـبـه ـفـي    ..                        یعـرض االســم البرمجــي لـألداة                     الحـظ أن العمــود الثاـلـث 
  ،  )                                  ســـتجدها أول عنصـــر فـــي النافـــذة ألهمیتهـــا (                   فـــي نافـــذة الخصـــائص Name        الخاصـــیة 
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                                                                         وتنطـبـق عـلـى هــذا االســم نـفـس قواعــد تســمیة المتغیــرات ـفـي لغــة ریــنج، ألننــا سنســتخدمه 
               وقـــد التزمنـــا فـــي    ..                  الـــذي یمثـــل األداةObject                                   بالفعـــل فـــي الكـــود كمتغیـــر یحمـــل الكـــائن 

                                                                      تسـمیة األدوات بوضــع بادـئـة مــن ثالـثـة حــروف ـفـي أول االســم هــي اختصــار لـنـوع األداة 
ـنص txt  ة                                فهــم الكــود، فمــثال اســتخدمنا البادئــ               حـتـى یســهل علیـنـا    ، TextEdit               مــع مربــع اـل

  .     وهكذا    ... Button          مع الزر btn         والبادئة 
                     وجــود ضــمن كــود المشــروع      وهــو م (                                            بعــد انتهائــك مــن تصــمیم النمــوذج بالشــكل المطلــوب 

                                             ، اضـغط زر الحفـظ علـى شـریط أدوات مصـمم النمـاذج،  )                         المرفـق بالكتـاب علـى كـل حـال
ـــى                   الحــــظ أن رـیـــنج تحفــــظ    .. FrmQaseedah                                  وـفـــي خاـنـــة االســــم غیــــر اســــم النمــــوذج إـل

  :                         النموذج في ثالثة ملفات، هي
-  FrmQaseedah.rform :   یحتـوي علـى خصــائص النمـوذج واألدوات كمــا حـددتها ـفـي                                              

  .                              ال تغیر محتویات هذا الملف یدویا   ..            صمم النماذج م
-  FrmQaseedahView.ring :   ـالزم الســتخدام مكتبــة        لرســم QT                                    یحتــوي عـلـى الكــود اـل

                                رســـــم النمـــــوذج واألدوات أثـنــــاء تشـــــغیل                    هـــــذا الكـــــود هـــــو اـلــــذي ی   ..                النمـــــوذج واألدوات
  .                              ال تغیر محتویات هذا الملف یدویا   ..         البرنامج

-  FrmQaseedahController.ring :   مـلـف اـلـتحكم           Controller  هــو اـلـذي نكـتـب فیــه  و                 
                         هـذا هـو الملـف الـذي یعنینـا    ..                                              الكود الذي یتحكم في وظـائف األزرار ومربعـات الـنص

  .                                       عملیا، وهو الذي سنفتحه في محرر كود رینج
         لتضــع فیــه                                 أنصــحك أن تنشــئ مجلــدا لكــل نمــوذج  ،                    مشــروعك أكثــر تنظیمــا         وحتــى یكــون
  .FrmQaseedah                                      هذه احفظ ملفات النموذج في مجلد اسمه          في حالتنا   ..              ملفاته الثالثة

             مــن القائمــة Open             اســتخدام األمــر                                 ة ـفـتح أي نمــوذج ـفـي مصــمم النمــاذج ب           تسـتطیع إعــاد و
     .. rForm.                           ، واختیـار الملـف ذي االمـتـداد                           مـن شـریط قـوائم مصـمم النمـاذج  File        الرئیسـة 

          الموجـود Source Code                                                 ویمكنك عرض ملف التحكم الخـاص بـالنموذج بضـغط الشـریط 
ٕ                                                                            ٕأسفل مصمم النماذج لالنتقال إلى محرر الكود، حیـث سـتجد الملـف مفتوحـا، وان أغلقتـه 

           كمـــا تـفــتح FrmQaseedahController.ring                                   بنفســك فیمكـنــك إعـــادة فتحـــه بـفــتح المـلــف 
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  .                أي ملف رینج عادي
  :                        تعریف فئة التحكم كالتالي          وسترى فیه    ،                            وستجد في هذا الملف بعض الكود

Class frmQaseedahController from windowsControllerParent 
   oView = new frmQaseedahView 
EndClass 

          هـــذه الفئـــة    .. frmQaseedahController                                     وســـنكتب كـــل الكـــود الخـــاص بنـــا داخـــل الفـئــة 
   ..      الفـئــة     اســم     بعــد  From        الكلمــة      وجــود     الحــظ (  windowsControllerParent          تــرث الفئــة 

  . )                                  ها رینج لجعل الفئة ترث من فئة أخرى                         هذه هي الكلمة التي تستخدم
              اختصــار للكلمــة    هــي   o            حیــث البادئــة   oView                    تعریــف خاصــیة اســمها        الفئــة        ویظهــر فــي

object  ـــة ـــى       دالـل                                                   أن هــــذا هــــو نــــوع هــــذه الخاصــــیة، وهــــي تحمــــل نســــخة مــــن الفئــــة     عـل
frmQaseedahView التــي تــم تعریفهــا فــي الملــف                           FrmQaseedahView.ring،   هــي  و   

ــى إنشـــاء النمـــوذج واألدوات فعلـیــا، لهـــذا ســـنتعامل مـــع كـــائن النمـــوذج          المســـئولة       الفـئــة                                                                عـل
  ف ّ          ّ ، دعنــا نعــر ا                        وجعــل الكــود أكثــر اختصــار           ولتســهیل هــذا   ..                األدوات مــن خاللهــا        وكائنــات 

                                                                    مجموعــة خصــائص لهــا نفــس أســماء األدوات وتحمــل الكائنــات الخاصــة بهــا، وسنســمى 
   ):window      ا لـ      اختصار   (win            النموذج هنا 

Class frmQaseedahController from windowsControllerParent 
   oView = new frmQaseedahView 
   win = oView.win 
   txtQaseedah = oView.txtqaseedah 
   cmbBohoor = oView.cmbBohoor 
   lstShataraat = oView.lstShataraat 
   txtDetails = oView.txtDetails 
 
 
EndClass 

  .                     ن لكتابة وظیفة األدوات             نحن جاهزون اآل
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  :Handling Events                      االستجابة ألحداث األدوات 
                                    لهـــذا تســـمى البرمجـــة الموجهـــة باألحـــداث Events                               تعتمـــد برمجـــة النواـفــذ عـلــى األحـــداث 

Event-Driven Programming.  
                           مثـل الكتابـة فـي مربـع اـلـنص  ،                                  هـو فعـل معـین قـام بـه مسـتخدم البرنـامج  Event       والحـدث 

                                                            و اختـیـار عنصــر مــن القائمــة، ویترـتـب عـلـى هــذا الفعــل أن یرســل نظــام              أو ضــغط اـلـزر أ
                                                           رسـالة للبرنـامج یخبـره فیهـا بمـا فعلـه المسـتخدم، وتقـوم كـل أداة   )              كالویندوز مثال (        التشغیل 

                       ها واالســتجابة لهــا، ســواء  صــ       التــي تخ  )       األحــداث (                                     بـقـراءة رســائل الوینــدوز لمعرفــة الرســائل 
                                     ییــر شــكل اـلـزر إلشــعارك بأـنـه صــار مضــغوطا،                                  بكتاـبـة الحــروف فــي مرـبـع اـلـنص، أو تغ

  .   إلخ    ...                                       أو تلوین العنصر الذي اخترته في القائمة
                                                                               بعد هذا، یمكن أن تمـرر األداة الرسـالة لنـا نحـن المبـرمجین إذا كـان مـن المهـم أن نكتـب 

  :                           كل أداة بعض األحداث الهامة    تطلق     لهذا    ..                           كودا إضافیا لالستجابة للحدث
              بعــد حــدوث أي TextChangedEvent        الحــدث  ق   یطـلـ  TextEdit           فمربــع الــنص  •

  .                                  تغییر في النص المكتوب في مربع النص
  .              بعد ضغط الزرClickEvent        الحدث     یطلق  Button      والزر  •
        عـنــــدما CurrentItemChangedEvent        الحـــــدث     تطـلــــق  ListWidget         والقائمـــــة  •

  .                                    یتغیر العنصر المحدد حالیا في القائمة
  CurrentIndexChangedEvent  ث       الحــد    تطلـق  ComboBox                 والقائمـة المركبـة  •

  .                                                   عندما یتغیر العنصر المحدد حالیا في القائمة المنسدلة
  Handler            نكتب معالجــا                       لكتابــة برنامجـنـا، حیــث ســ                              وهــذه هــي األحــداث الـتـي سنســتخدمها 

            عنـدما ینطلـق                سـیتم اسـتدعاؤها           هـو دالـة Event Handler            معـالج الحـدث    ..        لكل حـدث
    )..           ستســتجیب لــه (          ســتعالجه                   حــدث بالدالــة التــي                                الحــدث، لهــذا یجــب علینــا أن نــربط كــل

                                                            ل هــذا ببســاطة مــن نافــذة الخصــائص فهــي تعــرض أحــداث األداة فــي األســفل         ویمكــن فعــ
                                                                ، وكـل مـا علیـك هـو أن تنقـر مـرتین بالفـأرة علـى خانـة القیمـة المجــاورة  )           بعـد الخصـائص (

ــــة                                        والجـــــدول التـــــالي یلخـــــص أســـــماء الـــــدوال التـــــي   ..                            الســـــم الحـــــدث، وتكتـــــب اســـــم الداـل
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  :                              سنستخدمها لمعالجة أحداث األدوات
 

 )الدالة(اسم المعالج  اسم الحدث اسم األداة
btnExecute ClickEvent btnExecute_Click 
cmbBohoor CurrentIndexChangedEvent cmbBohoor_IndexChanged 
lstShataraat CurrentItemChangedEvent LstShataraat_ItemChanged 

 

  :                                 لتزم في تسمیة معالج الحدث بالصیغة              ومن األفضل أن ت
ControlName_EventName 

  .                                                                 حتى یكون اسم الدالة ممیزا في ملف الكود ووظیفتها واضحة بمجرد النظر
                                                                           بعد أن تكتب أسماء هذه المعالجـات فـي نافـذة الخصـائص، انتقـل إلـى ملـف كـود الـتحكم 

FrmQaseedahController.ring الدوال (                      ، واكتب كود المعالجات      .(   
                                                 مـثـل أسـماء األدوات لیســهل علینـا كتاـبـة الكـود، وسنضــیف                         لقـد أضـفنا بالفعــل خصـائص ت

                 التــي سنحصــل علیهــا                               نضــع فیهــا نتــائج تحلیــل القصــیدة  results       اســمها      أخــرى       خاصــیة  ال
                        أضــــف هــــذا الســــطر بعــــد تعریــــف    ..                                       بعــــد ضــــغط الــــزر، لنســــتخدمها مــــع بــــاقي األدوات

  :           خصائص الفئة
results 

                                                   النمــوذج واألدوات تعــرض النصــوص مــن الیمــین إـلـى الیســار                      مــن المهــم أیضــا أن نجعــل
ٕ        ٕ وارسـال SetLayoutDirection                             یمكـن فعـل هـذا باسـتدعاء الدالـة    ..                      لمناسبة اللغة العربیة

  :       إلیها ١        المعامل 
win.SetLayoutDirection(1) 

ــة  ت     أن     یمكـــن ــة         الســـابقة            كتـــب الجمـل ــتحكم، أو كاختصـــار، Init          فـــي الداـل                                   الخاصـــة بفئـــة اـل
                            ، ألن الكــــود الـــذي یظهــــر ـفـــي هــــذه         مباشــــرة             تعریـــف الخصــــائص    بعــــد          تكتبهــــا         یمكنـــك أن

  .Init       الدالة    مع                                                 یتم تنفیذه عند إنشاء الفئة مباشرة مثلما یحدث       المنطقة
                                         وسـیكون شــبیها جـدا بـالكود اـلـذي كتبنـاه لعــرض    ..                               واآلن فلنكتـب كـود معالجــات األحـداث

                        ســـنأخذ المـــدخالت مـــن مربـــع                                                 النتـــائج فـــي نافـــذة المخرجـــات، لكـــن االختالفـــات هنـــا أننـــا
  .                          التي وضعناها على النافذة   خرى  األ     دوات   األ                       النص، ونعرض النتائج في 
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  : "             تحلیل القصیدة "   زر 
ــى الفئـــة  ــنص ونرســـله إـل                                                                    ـفــي حـــث ضـــغط هـــذا اـلــزر، ســـنقرأ نـــص القصـــیدة مـــن مربـــع اـل

Analyzer   لتحلیـلـه، وسنضــع الـنـاتج فــي الخاصــیة                                 Results التــي عرفناهــا عـلـى مســتوى ّ                        ّ
  .                                       حكم، لنستخدمها في كتابة كود باقي األدوات       فئة الت

                      لقـــــراءة اـلــــنص المكتـــــوب ToPlainText                 تســـــتخدم الوســـــیلة TextEdit             الحـــــظ أن األداة 
  !             لقراءة النصGetText                      التي تستخدم الوسیلة LineEdit          خالف األداة     على       فیها، 

Func btnExecute_Click( ) 
    results = new Analyzer(txtQaseedah.ToPlainText( ))  
 باقي الكود //    
EndFunc 

                                                       علینـــا إفـــراغ األدوات التـــي تعـــرض النتـــائج مـــن أي نتـــائج ســـابقة                    بعـــد تحلیـــل القصـــیدة، 
  :         یضغط الزر و   ى ر خ                                                معروضة فیها، فمن الممكن أن یكتب المستخدم قصیدة أ

cmbBohoor.Clear( ) 
lstShataraat.Clear( ) 
txtDetails.Clear( ) 

   .. cmbBohoor  )                 القائمـــة المنســـدلة (   ـبــة ّ                    ّ حـــور ـفــي القائمــة المرك             نضــع أســـماء الب س     واآلن 
          نــص العنصــر                            وهــي تســتقبل معــاملین، أولهمــا   ، AddItem          الوســیلة                 لفعــل هــذا سنســتخدم
     عمـود           لـدینا هنـا     ..              عـرض العنصـر فیـه                            الثـاني رقـم العمـود الـذي تریـد                    الذي ترید إضافته، و

                       كــن یجــب أن نتأكــد أوال أن  ل  .  .                               نرســل إلــى هــذا المعامــل القیمــة صــفر      لهــذا س  ،      فقــط    واحــد
   ":          ال یوجد بحر "ٕ                                                      ٕعدد البحور ال یساوي صفرا، واال فسنعرض في القائمة العنصر 

bCount = len(results.QBohor) 
if bCount = 0 
     cmbBohoor.AddItem("0 ,"ال یوجد بحر)  
else 
     for i = bCount to 1 step -1 
          bhr = results.QBohor[i] 
          bId = bhr[1] 
          cmbBohoor.AddItem(BohorInfo[bID][:Name] +  
              " (" + 100 * (bhr[2] / results.ShatraatCount) + "%)", 0) 
      next 
end 
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                                                                            هـذا هـو تقریبـا نـفـس الكـود الـذي اســتخدمناه لعـرض أسـماء البحــور فـي نافـذة المخرجــات، 
  .                                              لبحور للقائمة بدال من كتابتها في نافذة المخرجات                      لكننا هنا نضیف أسماء ا

 
  :                                          حدث تغیر العنصر المحدد في القائمة المنسدلة

  IndexChanged     لحـــدث          سنســـتخدم ا                                           عـنــدما یختـــار المســـتخدم بحـــرا مـــن قائمـــة البحـــور، 
  .lstShataraat                                                 عرض الكتابة العروضیة لشطرات هذا البحر في القائمة  ل

                       د ملئهــا بأســماء البحــور،  عــ                          دد أول عنصــر فیهــا تلقائیــا ب                           الحــظ أن القائمــة المنســدلة ســتح
  .                                          تلقائیا بعد أن نمأل القائمة بأسماء البحورIndexChanged        الحدث       سینطلق     لهذا 

                                                                          ـفـي معــالج هــذا الحــدث، ســنبدأ بــإفراغ قائمــة التقطیــع العروضــي ومربــع نــص المعلومــات 
  :                          العروضیة من أي نتائج سابقة

Func cmbBohoor_IndexChanged( )  
   lstShataraat.Clear( ) 
   txtDetails.Clear( ) 
 باقي الكود //    
EndFunc 

                           الحـظ أن أول عنصـر فـي القائمـة    ..                                     نتأكد أن هناك عنصـرا محـددا فـي القائمـة س        بعد هذا 
  .QTٕ                                                                    ٕرقمه صفر، ألن هذه األدوات لیست مكتوبة بلغة رینج، وانما قادمة من مكتبة 

            نعــم هــي دالــة    (CurrentIndex                   د باســتدعاء الوســیلة                              یمكننــا معرفــة رقــم العنصــر المحــد و
              تتعامـــل بهــــذه QT      مكتبـــة     !..                                      خاصـــیة، ویجـــب أن تضـــیف قوســــین بعـــد اســـمها ت    ولیســـ

                                                    فـــإن كـــان رقـــم العنصـــر المحـــدد أقـــل مـــن صـــفر، أو عـــدد البحـــور     )..  !               الطریقـــة العجیبـــة
  :                                               لمغادرة الدالة في الحال وعدم تنفیذ باقي الكودReturn                   صفرا، فنستخدم األمر 

If cmbBohoor.CurrentIndex( ) < 0 return End 
                                                                             فــإذا لــم یتحقــق الشـــرط الســابق، وواصــلنا تنفـیــذ كــود الدالــة، فســـنكتب حلقــة تكــرار لمـــلء 

  :                           بالكتابة العروضیة للشطراتlstShataraat        القائمة 
for shInfo in Results.ShataraatInfo 
    lstShataraat.AddItem(Join(shInfo[:AroodWrite], " "))  
next 

                                     ال تحــــــدد أول عنصــــــر فیهــــــا تلقائیــــــا، لهــــــذا ListWidget                     الحــــــظ أن قائمــــــة العناصــــــر 
                                        بأنفســــنا، وهــــي تســــتقبل معــــاملین، أولهمــــا رقــــم   SetCurrentRow        الوســــیلة         سنســــتدعي 
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         ـیــــتحكم ـفــــي           ، والـثــــاني  )                          علمــــا ـبــــأن أول عنصـــــر رقمـــــه صــــفر (                     العنصــــر المـــــراد تحدـیــــده 
       للســــماح                          را دائمــــا فــــي برنامجـنـــا هــــذا            ، وســــیكون صــــف                   تحدـیـــد عناصــــر القائمــــة       خصــــائص

  :                                        للمستخدم بتحدید عنصر واحد فقط في القائمة
lstShataraat.SetCurrentRow(0, 0) 

 

  :                                                حدث تغیر العنصر المحدد في قائمة الكتابة العروضیة
                 ، فسنســـــــتخدم الحـــــــدث lstShataraat                                     عنـــــــدما یختـــــــار المســـــــتخدم شـــــــطرة مـــــــن القائمـــــــة 

ItemChangedیة لهــــــــذه الشــــــــطرة ـفـــــــي مرـبـــــــع اـلـــــــنص                    عــــــــرض التفاصــــــــیل العروضــــــــ   ل                            
txtDetails ..   وسنبدأ كالعادة بإفراغ مربع النص من أي نتائج سابقة                                                 :  

Func lstShataraat_ItemChanged( ) 
    txtDetails.Clear( ) 
           باقي الكود //    
EndFunc 

                                    نحصـل علـى رقـم العنصـر المحـدد حالیـا فـي  ل  CurrentRow          الوسـیلة        سنستخدم        بعد هذا 
                                                ألن عناصـــــر القائمـــــة تـبــــدأ بـــــالرقم صـــــفر، بینمـــــا عناصـــــر  ١            وســـــنجمع علـیــــه          القائمـــــة، 

                    فــإذا كــان الــرقم الــذي    ..  ١                                                      المصــفوفة التــي نحــتفظ فیهــا بمعلومــات الشــطرات تبــدأ بــالرقم 
ٕ                             ٕفســنغادر اإلجــراء فــي الحــال، واال   )                 ال یوجــد عنصــر محــدد (   ١                   حصــلنا علیــه أصــغر مــن 

  :           لیل القصیدة                                             فسنحصل على معلومات الشطرة الحالیة من نتائج تح
index = lstShataraat.CurrentRow( ) + 1 
If index < 1 return End 
shInfo = results.ShataraatInfo[index] 

   .                   أو تعرض بحرا معینا  "           ال یوجد بحر "                  قائمة البحور تعرض   :                   اآلن أمامنا احتماالن
  ة          هــذه الشـــطر "                                                         لــو لــم تكــن القصــیدة موزوـنــة علــى أي بحــر، فســنعرض ـفــي مربــع الــنص 

  :                           ونعرض رموزها، ونغادر اإلجراء  "                       لیست موزونة على أي بحر
bCount = len(results.QBohor) 
if bCount = 0 
    txtDetails.SetText("ھذه الشطرة غیر موزونة على أي بحر                                 " + 
        nl + "الرموز       : " + 
        Join(shInfo[:Romooz].GetOrgHarakaat( ), " ") 
    ) 
    return 
End 



 ٢٣٧ 

                                                                     إذا ـلـــم یتحـقـــق الشــــرط الســــابق، فسنواصــــل عــــرض النتــــائج عـلـــى البحــــر اـلـــذي اختــــاره  ـفـــ
  :         ، كالتالي                        المستخدم من قائمة البحور

                                                            نحصــل عـلـى رقــم البحــر اـلـذي نعــرض نتائجــه، وســنجري هـنـا نفــس العملیــة  س           ـفـي البدایــة 
                نحن نعـرض البحـور  فـ                                                         الحسابیة التـي شـرحناها عنـد عـرض النتـائج فـي نافـذة المخرجـات، 

  :                                                  في القائمة بترتیب معكوس لترتیبها في مصفوفة النتائج
i = bCount - cmbBohoor.CurrentIndex( ) 
bID = results.QBohor[i][1] 
                                                                             الجزء الباقي من الكـود سـیكون شـبیها للغایـة بكـود عـرض التفاصـیل العروضـیة فـي نافـذة 

             الـنص ـفـي مرـبـع          لكتاـبـة Append    و SetText                                     المخرجـات، لكنـنـا هـنـا نسـتخدم الوســیلتین 
  :     ، حیثtxtDetails     النص 

                     ربــع اـلــنص، وتكـتــب اـلــنص                            تمحـــو كـــل الــنص الموجـــود ـفــي مSetText        الوســیلة  •
  .       بدال منه             المرسل إلیها 

     ولكــــن    ،                               الــــنص المكتــــوب حالیــــا فــــي مربــــع الــــنص         ال تمحــــو Append        الوســــیلة  •
  .                               تضیف إلیه النص الذي نرسله إلیها

  :            هذا هو الكود
tafs = results.GetTafs(shInfo[:Taqtee3], bID) 
if isNull(tafs) 
   txtDetails.SetText("ھذه الشطرة غیر موزونة على بحر                              " + 
   BohorInfo[bID][:Name] + nl + "الرموز       : " + 
   Join(shInfo[:Romooz].GetOrgHarakaat(), " ")) 
else 
   shTaqtee3 = shInfo[:Romooz].Horoof(tafs[:Lens]) 
   txtDetails.Append("التقطیع       : " + Join(shTaqtee3, " - ")) 
 
   romooz = shInfo[:Romooz].Harakaat(tafs[:Lens]) 
   txtDetails.Append("الرموز       : " + Join(romooz, " - ")) 
 
   txtDetails.Append("التفعیالت        : " + Join(tafs[:Names], " - ")) 
end 

                       یمكنــــك اآلن ضــــغط زر تشــــغیل    ..        النافــــذة                                    وبهــــذا نكــــون قــــد أتممنــــا عــــرض النتــــائج فــــي 
  .                البرنامج وتجربته



 ٢٣٨ 

  :                                   إنشاء الملف التنفیذي لبرنامج الشاعر
   ا             واضـــح طبعـــا أننـــ   ..                                                      نریـــد اآلن أن ننشـــئ برنـــامج الشـــاعر لیعمـــل مـــن خـــارج لغـــة ریـــنج

                                                                                نستخدم النافذة التي أنشأناها لتكون هي واجهـة البرنـامج، وكـل مـا نریـد فعلـه هـو إنشـاء  س
         لفعــل هــذا    ..                            دأ التشــغیل بعـرض هــذه الناـفـذة    یـبـExecutable File (.exe)           ملـف تنفـیـذي 

  :                    اتبع الخطوات التالیة
 

  :Main                                إنشاء الدالة الرئیسیة للبرنامج  :             الخطوة األولى
                   ، واحفظــه فــي المجلــد AlSha3er.ring                                       فــي محــرر كــود ریــنج، أنشــئ ملفــا جدیــدا اســمه 
  :                                             الرئیسي لبرنامج الشاعر، وأضف فیه الكود التالي

load "FrmQaseedah\FrmQaseedahController.ring" 
 
Func Main( ) 
   ShowfrmQaseedah( ) 
EndFunc 

                                         ، وهـي الدالـة التـي یـتم اسـتدعاؤها فـي بداـیـة Main                                   فـي هـذا الملـف أضـفنا الدالـة الرئیسـیة 
                                             في هذه الدالة كتبنـا سـطرا واحـدا یسـتدعي الدالـة    ..          للبرامجexe.                        تشغیل الملفات التنفیذیة 

ShowfrmQaseedahهــذه الدالــة سنضــیفها فــي فئــة    ..                             ومهمتهــا عــرض نافــذة البرنــامج                          
                                            ، وهذا هو سبب تحمیلنـا لفئـة المـتحكم باسـتخدام frmQaseedah                       التحكم الخاصة بالنافذة 

  :    األمر
load "FrmQaseedah\FrmQaseedahController.ring" 

           افــــتح الملــــف    ..                   داخــــل فئــــة المــــتحكمShowfrmQaseedah                       علین    ا إذن إض    افة الدال    ة 
FrmQaseedahController.ring قـبـل تعرـیـف  (                                        واكتـب الداـلـة التالـیـة داخــل الجــزء العــام          

   ):frmQaseedahController      الفئة 
Func ShowfrmQaseedah( ) 
   new App { 
      StyleFusion( ) 
      open_window(:frmQaseedahController) 
      exec( ) 
   } 
EndFunc 



 ٢٣٩ 

  :                                         ذه الدالة هو نفس الكود المكتوب داخل الشرط ه           الحظ أن كود 
if IsMainSourceFile() { 
    // ……. 
} 

                        لهــذا یمكنــك أن تختصــر هــذا    ..                                               الــذي یضــیفه مصــمم نمــاذج ریــنج لملــف الــتحكم تلقائیــا
  :                             التكرار وتعدل ذلك الشرط لیصیر

if IsMainSourceFile( ) 
    ShowfrmQaseedah( ) 
End 

 
 :ء الملف التنفیذي للبرنامجإنشا: الخطوة الثانیة
  "      توزیـــع "                                         فـــي محـــرر كـــود ریـــنج، ومـــن القائمـــة الرئیســـیة AlSha3er.ring             اف   تح المل   ف 

Distributeاضغط األمر           :  
Ring2Exe (Distribute application – use all runtime – hide console window) 

                  بعــد قلیــل ســیتم فــتح                           أن األمــر ـیـتم تنفیــذه، ثــم     رســالة                             ســتظهر نافــذة أوامــر ســوداء تعــرض 
                                وهـــو نفـــس مجلـــد برنـــامج الشـــاعر، لكـــن  (                            تـــم إنشـــاء ملفـــات البرنـــامج فیـــه             المجلـــد الـــذي 

                             ، وبعــــد انتهــــاء العملـیـــة ســــتختفي  )Targets                                الملـفـــات ستضــــاف ـفـــي مجـلـــد فرعــــي اســــمه 
  .              الشاشة السوداء

                                           مجلـــــدا باســـــم نظـــــام التشـــــغیل الـــــذي تعمـــــل علیـــــه مثـــــل        ســـــتجد Targets         المجلـــــد   فـــــي
windows ..   اخــل هــذا المجـلـد ســتجد كــل الملفــات الالزمــة لتشــغیل البرنــامج، ومــن     ـفـي د                                                           

      ســتظهر    ..                                   یمكـنـك أن تنقـره مــرتین بالفـأرة لفتحــه   .. AlSha3er.exe   ي                   بینهـا المـلـف التنفیـذ
  .☺                                                                النافذة الرئیسة للبرنامج، ویمكنك استخدام برنامج الشاعر كما ترید 

  .                                   وهكذا نكون قد أنجزنا المهمة بحمد اهللا
 

ــى العالمیـــة           فـــي الفصـــل ا                                                             لتـــالي ســـنخطو خطـــوة أبعـــد، ونجعـــل برنـــامج الشـــاعر یصـــل إـل
  .        فهیا بنا   .. ☺                   ویعمل على موقع ویب 



 ٢٤٠ 

-١٠- 
شاعر شاء موقع ویب لرب مج ا لا                              ٕ 

 
 
 
 

                                                                        ـفــي الفصـــول الســـابقة مـــن الكـتــاب أنشـــأنا برـنــامج الشـــاعر واســـتطعنا عـــرض نتائجـــه ـفــي 
                    ملــف تنفیــذي یعمــل علــى                                                    شاشــة المخرجــات، وأیضــا صــممنا لــه واجهــة مرئیــة وشــغلناه ك

                                                              وكال األمرین كان سـهال، ألننـا كتبنـا وظیفـة البرنـامج نفسـها مسـتقلة عـن    ..           سطح المكتب
                                                                            طریقة عرضه، وهذا یعنـي أننـا نسـتطیع إنشـاء واجهـات مختلفـة لبرنـامج الشـاعر تسـتخدم 
                                                                         نفــس الكــود بــال تغییــر، وهــذا یمتــد لیشــمل تصــمیم موقــع ویــب لبرنــامج الشــاعر، وكــذلك 

  !                                                                 طبیق جوال لجعل البرنامج یعمل على الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحیة       تصمیم ت
                                                                        وفـي هـذا الفصــل، سـنرى كیـف یمكــن اسـتخدام رـیـنج إلنشـاء موقـع وـیـب لبرنـامج الشــاعر 

  .              بمنتهى السهولة
 

  :            من المشروعWeb                 تجهیز نسخة الویب 
          مشـروع لكـل                            والـذى یتـیح لنـا توزیـع نفـس ال  Qt Framework    عمل   ال      إطار     رینج          تدعم لغة 

   .. Mobile               جهـــزة المحموـلـــة     واألWeb        اإلنترنـــت        مواـقـــع   وDesktop            ســـطح المكتـــب   مـــن 
                   فــي المتصــفحات، بــدون     ویــب   ال          تطبیقــات       لتشــغیل  WebAssembly        تقنیــة Qt        وتســتخدم 

                                       ، وهــذا یعنــي أننــا نســتطیع تشــغیل كــود رـیــنج Java Script                      الحاجــة إلــى جافــا ســكربت 
  . ة                                   مباشرة في المتصفح من خالل هذه التقنی

  :                   تعال نجرب هذا عملیا
 Distribute         الرئیسیة       قائمة   ال   من                      في محرر كود رینج، وAlSha3er.ring    ملف   ال    فتح  ا
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  :         اضغط األمر
Ring2EXE (Prepare Qt Project – Distribute for Web Browsers using WebAssembly) 

         ستوضــع فــي         ، والتــي                         ملفــات المشــروع المطلوبــةٕ      ٕوانتــاج                 انتهــاء العملیــة    حــین     إلــى     نتظــر   وا
  .                         داخل مجلد برنامج الشاعرTarget/webassembly/qtproject       المجلد 

                                   سنحتاج لفتح هذا الملـف ببرنـامج اسـمه    .. project.pro        ا اسمه   ملف                   في هذا المجلد ستجد 
Qt Creator  ) لكن علیـك أوال تنزیـل هـذا  )                                       الذي سیقوم بإنتاج نسخة الویب من المشروع ،                         

           المطلوبـــة     دوات     واألQt             تنزـیــل مكتـبــة            ســـتجد تفاصـــیل  و   ..         ـلــى جهـــازكٕ                  ٕالبرـنــامج واعـــداده ع
  :    رینج               على موقع لغة       التالي         الرابط   في  WebAssembly       تقنیة     لدعم 

https://ring-lang.github.io/doc1.14/qtwebassembly.html   
                        وفیهـــا تفاصـــیل كامـلــة عـــن QT                     رابطـــا ینقلــك إـلــى موـقــع                          ســنجد ـفــي بداـیــة هـــذه الصـــفحة 

ـــن یكــــون ســــهال علــــى                                                                     كیفیــــة إعــــداد مكتبــــة الویــــب أســــمبلي الخاصــــة بهــــا، وهــــو أمــــر ـل
                                                                       المبتـــدئین، لهـــذا لـــو شـــق علیـــك األمـــر فتجاهلـــه اآلن ألنـــه یحتـــاج منـــك لـــبعض القـــراءة 

ــــى یوتیـــــوب                     ویمكنـــــك مواصـــــلة قـــــراءة    ..                                            ومشـــــاهدة فیـــــدوهات تشـــــرح هـــــذه الخطـــــوات عـل
ــة المتبقـیــة مـــن هـــذا الفصـــل ألخـــذ فكـــرة عـــن األمـــر، وســـتجد فـــي نهایـــة   ال                                                                      صـــفحات القلیـل

  .                                                                   الفصل رابطا لموقع نشرنا علیه برنامج الشاعر، حیث یمكنك تجربته مباشرة
 

  :                 إنشاء تطبیق الویب
                                                 علـى جهــازك، یمكنـك النـقـر مـرتین بالـفـأرة علـى المـلـف Qt Creator                 بعـد إعـداد برـنـامج 

project.pro نافــذة ضـــبط خصــائص المشـــروع   ـلــك     تظهر  ســ   ..             هــذا البرـنــامج           لفتحــه ـفــي                          
  :    اختر   ..              لیعمل علیها                 نرید بناء المشروع     التي      منصة                یمكنك اختیار ال       ومنها

Qt 5.15.0 WebAssembly 
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            اضــــغط الشــــریط   )      األســــود (                مــــن الهــــامش األیســــر    ..                               الخطــــوة التالـیـــة هــــي بـنـــاء المشــــروع
Project   ومن القائمة التي ستظهر اختر األمر                                 Release،   كما في الصورة             :  
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  )                  من لوحة المفاتیحCtrl+R    ضغط  ا  و  أ (        للتشغیل   Run        الشریط      اضغط   ثم 
 

e  
 

  .     األولى        المرة   في            عدة دقائق    هذا      ستغرق   سی   ..             بناء التطبیق                لحین االنتهاء من      نتظر   وا
 

 
 

             تلقائیـــا داخـــل                  ببرنـــامج الشـــاعر              التطبیـــق الخـــاص      یظهر ســـ                           بمجـــرد انتهـــاء عملیـــة البنـــاء و
                                               االفتراضـي الـذي تســتخدمه علـى جهـازك، وسـتالحظ أنهــا Web Browser    ح      المتصـف

                                                                         نـفـس الواجهــة الـتـي أنشــأناها لتعمــل عـلـى ســطح المكـتـب، حیــث یمكنــك كتاـبـة أبیــات مــن 
  !                                                    الشعر وضغط زر تحلیل القصیدة لعرض معلومات عروضیة عنها

 



 ٢٤٤ 

 
 

  :               نشر تطبیق الویب
  ، target                  سـتجده داخـل المجلـد   webassembly       اسـمه         جلـد جدیـد م                     ینتج عن عملیـة البنـاء 

  :         التالیة        الخمسة                          ما یهمنا منها هو الملفات         كثیرة لكن      ملفات           یحتوى على     وهو 
Project.html 
Project.js 
Project.wasm 
qtloader.js 
qtlogo.svg 

        عـنـد نشــر        لهــا                       عملـیـة البـنـاء وال نحـتـاج     أثـنـاء       نتجــت  ة            ملـفـات مؤقـتـ ي          الملـفـات فهــ         أمــا ـبـاقي 
  .         وقع الویب              الشاعر على م     تطبیق

    ، WebAssembly    و JavaScript    و HTML      ملـفـــــــات    هــــــــي                     هــــــــذه الملـفـــــــات الخمســــــــة
                         فــي المتصــفح الخــاص بــه، وكــل   Client Side                 علــى جهــاز العمیــل     تعمــل            ومهمتهــا أن 

       ســتحتاج  (  Web Server    ویــب        ي خــادم  أ                    نشــر هــذه الملفــات علــى                 المطلــوب منــك أن ت
  )                             ال تعنینــا هنــا فــي هــذا الكتــاب          هــذه تفاصــیل   ..                                   بــالطبع لشــراء استضــافة وعنــوان لموقعــك

               متصــفح اإلنترنــت       ن یكــون  أ        المهــم   ..                 لغــة برمجــة معیـنـة            خــادم الوـیـب   دعم    أن ـیـ         وال یشــترط 
    شـهر                   ي، وهـذا أمـر سـهل فأ    سـمبل أ              ویـدعم الویـب  ا        ومتطـور ا                         یستخدم لفتح الموقع حـدیث ي   الذ



 ٢٤٥ 

ــى مختلـــف                            وغیرهمـــا تـــدعم هـــذه التقنیـــة Chrome    و Edge    مثـــل           المتصـــفحات                  حالیـــا عـل
  .                 التشغیل الشهیرة ة    أنظم

     صـــورة        إضـــافة     مثـــل  project.html    ملـــف   ال      علـــى  ت     تعـــدیال                     الحـــظ أنـــك تســـتطیع إجـــراء 
  "       الشـاعر   "             اسـم التطبیـق        ، وكتابـة                تحمیـل البرنـامج     أثنـاء                            للمجلد وعرضها في صفحة الویب 

  .                      وأي تعدیالت أخرى تریدها
      سأضـــعه  (       التــالي                 مــن خــالل الــرابط                             برنــامج الشــاعر علــى موقــع الویــب            یمكنــك تجربــة   و 

   ):                                               أیضا في مجلد أمثلة الكتاب لتضغطه مباشرة من هناك
https://ring-lang.github.io/web/poet/project.html  
                                                                       مـع مالحظــة أن ـفـتح الـرابط ألول مــرة ـقـد یسـتغرق بعــض الوـقـت ألن تقنیـة وـیـب أســمبلي 

       كمــا أن    ..                                                         زیــل الملفــات الخاصــة بالمشــروع إلــى جهــاز المســتخدم فــي أول مــرة         تحتــاج لتن
                       بــت، لهــذا مــن األفضــل أن   ٣٢                                                هـنـاك احتمــاال أال یعمــل هــذا الموـقـع عـلـى أجهــزة ویـنـدوز 

  ، QT                            ربمــا یكــون هــذا عیبــا فــي تقنیــة    ..     بــت  ٦٤                                تفتحــه علــى نظــام تشــغیل یعمــل بنظــام 
                              باســـتخدام تقنیــات أخـــرى لــن تواجـــه                                            لكنــي أطمئنــك أن رـیــنج تــدعم تصـــمیم مواقــع الویــب 

                                                         لكن شرح هذا خارج عن نطاق هـذا الكتـاب، ویمكنـك االسـتزادة عنـه    ..                 معها هذه المشكلة
  .                    المرفق بأمثلة الكتاب  "                مصادر تعلم رینج "                                  من خالل الروابط الموجودة في المجلد 

 
                                                                           وهكــذا تكــون رحلتنــا فــي هــذا الكتــاب قــد انتهــت، لكنــي أرجــو أن تكــون رحلتــك فــي عــالم

  .                                                البرمجة قد بدأت للتو، وأن تستمتع فیها بصحبة رینج
 
 

 تم بحمد اهللا
 محمد حمدي غانم

٢/٩/٢٠٢١  
 



 ٢٤٦ 

 عن ا اكتب
 

 .محمد حمدي غانممهندس  •
 .١٩٧٧من موالید محافظة دمیاط  •
 .خریج هندسة االتصاالت، جامعة القاهرة •
  .                       عمل مبرمجا وكاتبا تقنیا •
  MS Small Basic         ة مـن لغـة               وهـي نخـة مطـورSmall Visual Basic         أنشـأ لغـة  •

  .                                                                        لتعلیم البرمجة لألطفال والمبتدئین، ونشر سلسلة درو مرئیة لشرحها على یوتیوب
  :     وهي#C    و VB.NET                       في البرمجة تشرح لغتي  ة     متخصص     كتب   له  •

  .         اللغتین   بین                      طریقك المختصر لالنتقال   :                       فیجیوال بیزیك وسي شارب -
  .     وت نت                             تعلم البرمجة بفیجیوال بیزیك د  :               المبرمج الصغیر -
   .        سي شارب  :                         المدخل العملي السریع إلى -
   .                     فیجیوال بیزیك دوت نت  :                         المدخل العملي السریع إلى -
  .       سي شارب  :                     من الصفر إلى االحتراف -
  .                    فیجیوال بیزیك دوت نت  :                     من الصفر إلى االحتراف -
  .                برمجة إطار العمل  :              إلى االحتراف        من الصفر -
  .                    برمجة نماذج الویندوز  :                     من الصفر إلى االحتراف -
  .                               برمجة قواعد البیانات في سي شارب  :                    ن الصفر إلى االحتراف م -
  .VB.NET                        برمجة قواعد البیانات في   :                     من الصفر إلى االحتراف -
  .                 لمبرمجي سي شاربWpf        أساسیات  -
  .                             لمبرمجي فیجوال بیزیك دوت نتWpf        أساسیات  -

  :      منها    أخرى      أدبیة          إصدارات   له  •
           مــن إصـــدارات   "      لمســرح      آفــاق ا "     مــن   ١٦      العــدد  (ّ                           ّمجــرد طریقــة للتفكیــر، مســرحیة  -

   ).    ٢٠٠٠              قصور الثقافة، 
   ).    ٢٠١٠                   مكتبة دار المعرفة،  (                                   انتهاك حدود اللحظة، دیوان شعر فصیح  -
   ).    ٢٠١٣                 قصر ثقافة دمیاط،  (                          دالل الورد، دیوان شعر فصیح  -

 : االلكترونيبرید •
msvbnet@hotmail.com 

mailto:msvbnet@hotmail.com


 ٢٤٧ 

 رســــــــــهـلفا
 
 

 دمةمق
 ٥                          الرحلة من الشاعر إلى رینج

 ٧               لمن هذا الكتاب
 ٨                                  الشاعر البرنامج الذي جعلني مبرمجا

 ١٧ لغة برمجة بأیاد عربیة: رینج
 ٢٠              فریق عمل رینج

 ٢١                         الصعود المستمر للغة رینج
 

-١- 
یتزنیل وا داد لغة رنج                      ٕ 

 ٢٣               تنزیل لغة رینج
 ٢٥               إعداد لغة رینج
 ٢٧              محرر كود رینج

 
-٢- 

نصوص العریة يف رنجا یتعامل مع ا ب ل  ل
 ٣٠ Strings        النصوص

 ٣٢                قراءة حروف النص
 ٣٤ Encoding             ترمیز الحروف 
 ٣٥ QString              استخدام الفئة 

 ٣٧ aString                         إنشاء فئة النصوص العربیة 



 ٢٤٨ 

 ٤٥ Tests               اختبارات الكود 
 ٤٨ Initializer                           واضع القیم االبتدائیة للفئة 

 ٥١ If Statement           جملة الشرط 
 ٥٥ aString           دوال الفئة 

 

-٣- 
نص اىل سطور ولكامت ل یع ا ٕ                   تقط      

 ٦٠  )Array         المصفوفة    (List        القائمة 
 ٦٣             تقطیع السطور
 ٦٦ For Loop             حلقة التكرار 

 ٦٩                      تقطیع السطر إلى كلمات
 

-٤- 
یا ئلكامت  اصة امال                 ٕ 

 ٧٦                                  الكتابة اإلمالئیة والكتابة العروضیة
 ٧٩            خاصة إمالئیا  ال      كلمات          معالجة ال

 

-٥- 
یة ضا ابة العرو  لك

 ١٠٥                                       تحویل الكتابة اإلمالئیة إلى كتابة عروضیة
 ١٢٠ Reference Variables                 المعامالت المرجعة 

 ١٢٤                          معالجة حاالت التقاء ساكنین
 ١٢٧ Switch                        جملة االختیار من البدائل 

 ١٣٠ Unit Testing               اختبار الوحدات 
 ١٣٢ Verbal Expressions                  التعبیرات اللفظیة 

 



 ٢٤٩ 

-٦- 
یة الرموز  تالصو

 ١٥٧               الرموز الصوتیة
 ١٥٨ Romooz Class           فئة الرموز 

 ١٦٦                التقطیع العروضي
 

-٧- 
بحور یالت وا لا  لتفع

 ١٧١                  بحور الشعر العربي
 ١٧٣                        البحور البسیطة والمركبة

 ١٧٥ الزحافات والعلل
 ١٧٦         التفعیالت

 ١٧٧               معلومات البحور
 ١٨٠          ع العروضي                                 معلومات التفعیالت وخوارزمیة التقطی

 ١٨٦          في رینج                      تضارب المتغیرات العامة
 ١٩٠ Taqtee3Class                    فئة التقطیع العروضي 

 ١٩١ Recursive Functions                 الدوال االرتدادیة 
 ١٩٤                         الحصول على شجرة التفعیالت

 ٢٠١                                  الحصول على البحر المناظر للتفعیالت
 

-٨- 
تاجئ نیل ا  لحتل

 ٢٠٨ Analyzer                   فئة تحلیل البیانات 
 ٢١١            حلیل البحور ت

 ٢١٥                              عرض النتائج في نافذة المخرجات



 ٢٥٠ 

-٩- 
 ئتصممي وا ة مریة  لرب مج

 

 ٢٢٤ Form Designer             مصمم النماذج 
 ٢٣٢ Handling Events                      االستجابة ألحداث األدوات 

 ٢٣٤  "             تحلیل القصیدة "   زر 
 ٢٣٥                                           حدث تغیر العنصر المحدد في القائمة المنسدلة

 ٢٣٦                            د في قائمة الكتابة العروضیة                     حدث تغیر العنصر المحد
 ٢٣٨                                    إنشاء الملف التنفیذي لبرنامج الشاعر

 
-١٠- 

شاء موقع ویب  لرب مج  ٕ                       ا
 

    ٢٤٠             من المشروعWeb                 تجهیز نسخة الویب 
 ٢٤١                  إنشاء تطبیق الویب
 ٢٤٤                نشر تطبیق الویب

 
 

  ٦  ٢٤          عن المؤلف
 


