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شك ٌرخ خاص

بعد  ُأَوِّجُهه  نجوم العلللوم ال(هذا الشكر الخاص  ( عز و جل إلي برنامج  (stars 
 of scienceو القللائمين عليلله مللن ُمَمللِّولين، و ُمنِتجيللن، و فريللق عمللٍل و : ( 

 ُمَحِّكمين، و كذلك رفاقي في الموسم الرابع؛ ذلك لنه أجبرني علي تغييللر أسلللوب
َأْحَو ج ما أكون فيها لذلك التغيير، كما أنه أتاح لللي  عملي في المشروع في فترٍة كنُت 
 فرصللًة مللن الصللعب أن تتكللَّرر مللن التفللرغ التللام، بعيللدًا عللن المشللاغل اليوميللة و
 الُمنِّغصللات الحياتيللة و تكللاليف التواصللل الجتمللاعي، بمللا َكَفللل لللي تفريللغ طللاقتي
ّقعللٍة بالنسلبة َ  الذهنية كاملًة للمشروع، و هلو مللا أدي بله إللي أن يقفللز قفللزاٍت غيللر ُمتو
َتكَّفل الرفاق و طللاقم العمللل بللالجو َبقة و   .للفترة القصيرة التي شاركُت بها في الُمسا

.الحميم الذي جعل العمل أكثر ُمتعًة و سلسة

ًا ًا لهم جميع فشكر
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رخصةب ُمحتَوياتب هذعاب عالكتاب

 كل المواد المنشورة في هذا الكتاب تخضع لبنود الترخيص التالية، و استمرارك في قراءة ُمحتَويات الكتاب
َفقًة منك علي تلك البنود َبر ُموا  :ُتعت

ُيمِكللن لي أحللٍد نقللل أٍي مللن ُمحتَويللات الكتللاب أو حللتي الكتللاب كللاِمًل علللي أي شللبكة تواصللٍل●   
:اجتماعٍي أو أي وسيلٍة رقميٍة أو غير رقميٍة، بشكٍل غير تجارٍٍي مع اللتزام بل

أو• ، و بشكٍل واضٍح في كل عملية نقل : ِذْكر اسم الكاتب الثلثي  / ( )

بشكٍل واضٍح في كل عملية نقل• ). َوْضع اسم الكتاب نفسه  )

ُيسَمح بالتعديل في أي ُمحتَوي من ُمحتَويللات الكتللاب بللأٍي شللكٍل مللن الشللكال ثللم إعللادة نشللره●   ل 
ّلف أو اسم أي شخٍص آخر، علي أي وسيٍط رقمللٍٍي أو غيلر رقمللي، إل بعللد أخللذ الذن ِ  باسم الُملؤ

ّلف الكتاب  ِ .من ُملؤ

ُيسَمح بهذا إل بعد الحصول علي●   في حالة النقل إلي ُمحتَوًي رقمٍي أو غير رقمٍي بشكٍل تجارٍي فل 
ّلف ِ .إذٍن من الُملؤ

َبر ملكيًة فكريًة لصحابها● ُتعت . بالنسبة للعلمات التجارية المنشورة في هذا الكتاب فإنها 
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عنخ الواقعخ الِعملِمىخ اللسلىمى

 ليس هناك عص ٌر كانت المة السلمية فيه فى أضعف حالتها و أشدها تدهورًا من هذا العصللر؛ فللالواقع أن
ّلى هذا فى كل مناحى الحياة السلمية بل َ ًا، و يتج ًا و خنوع  المة السلمية اليوم هى أشد أمم الرض ضعف
ُقْطللٍر بُقْطِرهللم، و تفِّشللى الللدعوات ٍء واحد، ِبدءًا مللن التشللرذم بيللن أقطللار السلللم و انفللراد أهللل كللل   استثنا
ُترَدم الهوية السلمية تحللت ُركللاٍم مللن صللراخات أهللل تلللك الللدعاوى  الُّشعوبية و الُقْطِرية بين أفراد المة ل

.البغيضة

 إلى انتشار كل ُخلٍق كريٍه بين عامة المسلمين، من سلبيٍة و ُخنللوٍع إلللى التبللاغض و التنللافر حللتى بيللن أفللراد
، إضللافًة إلللى ذلللك الفسللاد الللذى انتشللر بللل و خصوصللًا بيللن أفللراد العائلللة الواحللدة  !)العائلة الواحللدة  ) 
 كالسوس لينخر فى بلد السلم على مرأًى و َمسمٍع من كل مسئول، بل و بُمشاركة و ُمباركة كثيٍر من هلللؤلء
 المسئولين، المر الذي كشفته ثورات الربيع العربي الُمباَركة و ستكشللف اليللام التاليللة أغلللب مللا َخِفللي منلله

. عز و جلالاليوم بإذن 

ُيراعللوا  فرأينا بأم أعيننا مدي فداحة الخسارة التي ُمنينا بها من السرقات و الختلسات التي ولغ فيها مللن لللم 
ًا  عهدًا و ل أمانللة، فسلرقوا و نهبلوا مللا يكفلي لجعلهللم يعيشللون هلم و أحفللاد أحفلاد أحفللاد أحفلادهم ملوكل

ّيل إليهم أن نقودهم ستصحبهم إلي الخرة فأرادوا الستزادة بل شبع  ِ !ُمتَّوجين  و كأنه قد ُخ !
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ّنهم للسرقة إل القول المنسوب لرسول  َ ب َمْناُهوَمــان:( و سلمه عليهال صلوات الو ل تفسير لكل ذلك ال
َياب لب َيْشَب,ع,ب َمْناُهوٌمب فيب ِعْلٍمب لب َيْشَب,ع:ب لب َيْشَباعانب  1)وب َمْناُهوٌمب فيب ُدْن

 :و ليس هذا بآخر السوء فالزيادة فلى الواقلع العلملى الُمخِجلل للملة؛ فلاليوم يعيلش الُمسلِلمون عاللًة عللى
َتجات العلمية بكل المقاييس :غيرهم فى العلوم و الُمن

ُننِتج بل نستهلك،  فل 
ًا، ًا و الفضل مكسب  و ل نختار أجود الُمستهَلكات بل نختار السرع ربح

ُيصللِبح اسللم كللل ُنسِّميه باسمه الصلى بل باسم السلعة الللتى اسللتهلكناها، ف  و حينما نستهلك ما نستهلكه ل 
ُتصِبح كل لعبٍة رقميٍة windows:نظام تشغيٍل  .، و مثل هذا كثيرatari:، و 

ُننِفلق عللى العللوم إل أقلل ُننِفق الكثير و الكثير على تلوافه الملور، و ل   بل و النكى و الشد إثارة للغيظ أننا 
تعلللم كيللف تصللنع ُننِفقه على العلم الحقيقى، بل على العلللم مللن عينللة  ، و حتي أقل القليل هذا ل  "القليل  ! 
ُينَفق يتم إنفاقه على مرتبات موظفى الحكومللة مللن ، و ما تبقى مما   "أسطوانة ويندوز عليها صورك و برامجك

ِبِصلة  هذا  وجع الرأس َيُمُّت لل ٍء  !النوعية التي صارت ل تعبأ ل بعلٍم و ل بتقدٍم و ل بأي شي ” ”

 أما العلم الحقيقى فليس له ُمِعي ٌن من المسئولين و أهل الَحل و الَعْقد، و ليلس أملام الُمبلِدع الحقيقلى إل أن
ُيحلاولوا تجلاوز واقعهلم ُثللًة ملن المنبللوذين و  ُيشلِّكلوا ملع بعضلهم البعلض   يبحث َعَّملن هلم عللى شلاكلته ل
َنْفسه دفعًا للحساس أن كل الملور عللي ْفع  ًا التكيف معه، و َد  المريض، أو أن يرضى بالواقع و يحاول جاهد
َنجح في هذا عاش راضيًا عن نفسه و عن الكللون بمللا ، و متي  ليس في المكان أبدع مما كان ُيرام، و أنه  "ما  " 

َيرضي بها الدجا ج عن عالمه .فيه بذات الطريقة التي 

ُيقلاِرب الثنيلن و و هلو الُمكلَّون مملا   (و لم يكن ُمستغَربًا و الحال هكذا أن نلرى أن العلالم السللمى بأْسلِره 
ًا ُمفِزعللًا فللي جامعللاته و معاهللده و مدارسلله و مللواقعه  )خمسللين دولللًة دينهللا الول السلللم يشللهد انحطاطلل

إل من َرِحم  ًا  ، و أن يصل حال النتا ج العلمي فيه فللي شللتي المجللالت إللليال(التعليمية كلها تقريب  ) تعالي
.الحضيض

 و بينما يهتم أهل التربية و التعليم عندنا بتلقين الطلب أكبر كميلٍة ُممِكنللٍة ملن المعلوملات اللتي ليللس لهللا أي
َلُم الُمتقللِّدم بتحللبيب طلبلله فلي العللم و  أهميٍة ل في حيلاتهم العاديلة و ل فللي مسلتقبلهم العلملي، يقللوم العلا
ّتلللَّرهات ُ أو علي القل ل يتم تعللذيبه بال )التحصيل العلمي و الستمتاع بهما، و بينما يستمتع الطالب الغربي  ) 

ُيشبه ما في كتاب الجغرافيا للصف الول الثانوي في مصر أطناٍن مللن المعلومللات و  :يغرق الطالب عندنا فيما 
ِنَسلِبهم المئويلة ملن  الرقام عن ترتيب دول العالم ملن حيلث إنتللا ج الماشللية و الرز و بقيلة المحاصليل، و 

  عليه و سلم فيه كل ٌم يطول بين علماء الحديث عن صحته،ال صلي الهذا الحديث المنسوب لرسول 1
ُيرَجي التنبه إلي هذا .ف
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ُيصِبح وزير الزراعة ُمباشرًة  فتكللون النتيجللة !ذلك النتا ج العالمي  و كأن الطالب سيخر ج من المدرسة ل ! 
َيكره العلم و التعلم كره الطاعون ّقعة هي أن الطالب صار  َ .الُمتو

 أما في البلد اللتي تحلترم آدميلة البشلر فبلدًل ملن التلقيلن و العتملاد عللي كميلة المعلوملات اللتي حفظهلا
 الطالب يعتمدون علي تنمية مهارات التفكير و البحث العلميين، و يعتبرونهما أهم من كميللة المعلومللات الللتي

.يسكبها الطالب علي ورقة المتحان ثم ينساها فور خروجه من اللجنة

ُيشِبه الحمار الذي يحمل أسفارًا ل يفقه مللا فيهللا و ل يهتللم بلله، و يهملله أكللثر مللا  فتحَّول الطالب عندنا إلي ما 
، و الللتي بللدورها تقضللي القمللة "يهمه مجموُعه الذي سيحصل عليه في النهاية حتي يتأهل لكليٍة من كليللات  " 
 علي البقية الباقية من َمَلكات النقد و الستقللية و حب البحث العلمي عنده، ليتحول إلي حماٍر كامٍل بلدون

.أدني نقص

ًا مللع ّليته التي يتعايش فيهللا عمليلل ِ َترحم؛ فما بين ُك  و تحَّول الطالب الجامعي عند الخرين إلي ماكينة علٍم ل 
حسلابه فلي المنتلديات ملوقعه الشخصلي َيري فيها ُمدِّرِسين َذِوي كفاءٍة و ِمَراس، و  بين ُملدَّونته َيدرسه و  /ما  / 
َتِمل الركان، و ل ينقصه سللوي أن يفللِّرغ نفسلله لحضللور بعللض الُمحاضللرات و ًا ُمك ًا علمي  :العلمية يعيش جو
ُيوَجد منها في بلده و عللي مسلافٍة قريبلٍة منله ُتنِّظمها الشركات الرائدة تقنيًا في العالم، و التي   الُملؤتَمرات التي 

ُتنِّظمها تلك الشركات َبقات العاَلمية التي  ُيشاِرك في الُمسا .ما ليس بالقليل، و أن 

َتجللاتهم يكللون مللن َتجاٍت تقنيٍة مللن أفضللل مللا يكللون، و بعللض ُمن ُيخِرجون ُمن  و الناتج النهائي أن الطلبة عندهم 
ُتورفالدزlinux kernelالنوعية التي تقلب كافة الموازين، مثل نواة اللينوكس  ُنوس    التي بدأها الطالب لِي

linus torvaldsثم ساعده فيها جم ٌع غفي ٌر من الُمبرِمجين الُمتحمسين في أنحللاء العللالم، و بيئللة سللطح  
matthias  التي بدأها الطالب ماتثياس إترش KDEالمكتب  Ettrich !

 بينما رأيُت و سمعُت الكثير من المخازي عن طلبتنا، و من أفدحها حينما أراد أحللد الُمِعيللدين أن يمللزح مللع
ُيفاجللأ ، ل لللو وقعللت الفلشللة علللي الرض هللل سللتنتقل لهللا فيروسللات ؟ "الطلبة فسألهم سلؤاًل سللخيفًا  " : 

المسكين أن الجابات التي َحَصل عليها كانت من النوع النووي؛ 
ل يعلمون   !فقد أجاب كثيرون أنهم  " "

الفيروسات ستنتقل للفلشة بل ريب  !بينما قال البعض الخر أن  " "

. المر من قبل و من بعدلو 

***

َأُعُّد نفسى من أهل البحث العلمللى عامللًة، و مللن أهللل علللوم الحاسللب خاصللًة فللإن هللذا الواقللع ل  :و لننى 
بينما أنا قاد ٌر مع َمن هم مثلى على تغييللر  (ُيرِضينى البتة، و أجد أنه ليس من الدين و التقوى فى شٍئ أن أظل 
َفْتح بللاب التغييللر و لللو فللي تخصصللنا العلمللي ُيمِكننا   )الواقع مكتوَف اليدى أمام كل هذا العبث، فعلي القل 

.فقط

:فما كان منى إل أن فكرُت فى النهضة العلمية للمة

ُيمِكن أن تبدأ ؟ كيف 
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ُيمِكن أن تسير ؟ و إلى أين 
َتتخذ ؟ ُيمِكنها أن  و أى المسارات 

ُيساِعد على هذا ؟ ُيمِكن أن  و َمن ِمن الناس 
و ما هي العقبات التي ستقف في وجه تلك المسيرة ؟

ُيمِكن التعامل معها و التغلب عليها ؟ و كيف 

الصغيرة فى مجال علللوم الحاسللب أن َتيقنُت من تفكيرى و من خبرتى  )َشَغلنى هذا المر لفترٍة طويلٍة حتى  ) 
ُيمِكللن للملة أن تبللدأ بهلا النهضلة العلميلة الجديلدة هلو طريلق عللوم الحاسللب ًا من أيسر الُسللبل اللتى   واحد
َيحتا ج َيحتا ج من النفاق المادى ُمقارنًة بباقى العلوم إل أقل القليل، و ل   البرمجية؛ فهذا النوع من العلوم ل 
 إل الكثير من الفكر و البداع، و فى هذا فإن أمم الرض و شعوبها يتساويان إذا ما تللم تحصلليل العلللم علللى

.قدٍر متساوي

 ثم إن هذا العلم مطلو ٌب فى كل دراسٍة علميٍة أخرى سوا ٌء أكانت تتعلق بمجللال الحوسللبة ام ل، و بإنتاجنللا
ََتجللات  للتطبيقات البرمجية السلمية فإننللا نفتللح البللاب أمللام طوفللاٍن مللن الدراسللات الللتى تسللتثمر هللذه  الُمن

.البرمجية فى باقى المجالت

إضلافًة إللى ملا ُتحِّقق الكثير ملن الهلداف   (و الهم أن خطوة ترجمة و إنتا ج علٍم من العلوم باللغة العربية س
، مثل إثبلات أنله ليللس هنلاك تللك السللطورة الُمسلَّماة َتجاٍت صنعناها بأيدينا و جهدنا  )سنحصل عليه من ُمن

لغة العلم الوحيدة و بالتالى تصلح كل اللغات للنتا ج العلمى و منها اللغة العربية .بل ( )

ُيشِّجع هذا كل من كان ُمتَرِّددًا فى التأليف و البحث العلمى باستخدام اللغة العربيلة عللى ُوللو ج ذللك  و س
ُبر حجللم ُنِتج باللغة العربية، و كلما َك ُيترِجم و يبحث و ي َتم ٌع من العلماء المسلمين   السبيل، لَينشأ بالتدريج ُمج
ًا  هذا المجتمع زاد أمل الشباب فى انتشار فكر النهضة و القيام من جديد، و كلما زادت جذوره قوًة و امتداد
َتادًا كما كان فى عصللر أجللداد ًا ُمع ُيصِبح التفكير العلمى فيه أمر  فى الرض السلمية، حتى يأتى اليوم الذى 
ُتقَطلع إليله ًا جليًل   الجداد من العلماء الُمسِلمين، حينما كان التاجر و الَحَّملال بلل و حلارس اللدواب عالمل

َياِفى و الِقَفار لطلب علمه و التعلم على يديه .الَف

ّلحمللة بيللن أهللله مللن الُمسللِلمين و ذابللت الفللوارق الِعْرقيللة ُ ّيللب زادت ال ِ ُبر حجم هذا الُمجتَمع الط  و كلما َك
 بينهم، فلن يكون هناك مصر ٌى أو باكستان ٌى أو أمريك ٌى أو روس ٌى أو يابان ٌى أو صين ٌى أو غيرهن مللن الجنسلليات،
َنرى بين معاشر الملتزمين فى كللل َتربط بين كل هلؤلء، كما   بل ستكون هناك الهوية السلمية الُموِّحدة التى 

.َعْصٍر و ِمْصر

ُينِتجلله المسلللمون سللوف تتوحللد الجمللاهير  و بكللثرة الحللديث عللن هللذه النهضللة السلللمية و العلللم الللذى 
ْيدًا تحت راية الدين من جديد، و سوف يعود الحساس بالدين كعنصٍر فاعلٍل فلى الحيلاة ًا ُرَو ْيد  السلمية ُرَو

 و شرعه فى كللل منللاحى تعالى التزام بتعاليم اليومية كما كان عليه فى اليام اُلَول، و بالتدريج سيسود الل
ْنِذر الجميع حياتهم له َي .الحياة، و هو الهدف العظم الذى نسعى كلنا خلفه و يجب أن 

18



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

ًا  كما أن هناك الكثير من الخبراء و أهل البداع فى العالم السلمى فللى هللذا المجللال، فهللو منتشلل ٌر الن جللد
مثًل تقنيللة النللانو  :علللى العكللس مللن مجللالٍت أخللرى  ) nano technologَتللاد  ، و تقنيللات إنتللا ج َع

computers الحواسلليب   hardwareًا و بللدمجه  )، أى أن َعاِمللل المللوارد البشللرية متللوف ٌر جللد
.بَعاِمل قلة التكلفة نرى أن كل العوامل أصبحت ُمتوافرًة لدينا للنهضة البرمجية التى نرغب بها :

ُنخِّطلط لهلا ُيكَتب لها البقاء و الحياة و إتيان ثمارهلا المرجلوة منهلا يجلب علينلا أن   :على أن هذه النهضة لكى 
ًا من كل النواحى، َعَمًل بالمبدأ السلمى  َتَوَّكْل"جيد :، فيجب بدايًة أن2"عاْعِقْلاَهاب َو

:ُنحِّدد الهداف الُمستقَبلية المرغوبة بالتفصيل، ثم •

ُنحقللق هللذه الهللداف علللى أرض الواقللع فللى قائمللة أعمللاٍل•  ُنحِّدد ما يجب علينا عمله بالضبط لكى 
:كاملة، و علينا كذلك 

ُيتاح لنا أن نرى تقدمنا أثنللاء العمللل، و مللا• ًا بحيث  ّتبها زمني ِ ُنر  تحديد الولويات بين هذه العمال، بأن 
.َتبَّقى ِفعله فى المرحلة الحالية، و ما سيتوجب علينا فى المرحلة القادمة

و قبل أن نبدأ بالعمل الِفعِلللى فيهللا أن ننظللر إن كللانت هنللاك )و لكن علينا فى بداية كل مرحلٍة من المراحل  ) 
ًا ًا زائدًا فنخسللر وقتلل ُنَحِّمل أنفسنا عبئ ُيمِكن أن نستفيد منها فى عملنا؛ حتى ل   ُمحاَول ٌت سابق ٌة فى هذا الشأن 
ًا علينللا أن ّيمين فى إعادة اختراع العجلة، فإن َوجدنا أن هناك ُمحاَولٍت سابقًة بالفعل أصبح ِلزاملل ِ ًا ق  :و جهد
ُيمِكللن  :ننظللر لهللا بعيللٍن ناقللدة، مللن حيللث قابليتهللا لفادتنللا، و كونهللا علللى الُمسللتَوى المرغللوب أم ل، و هللل 

.استعمالها حتى كمرحلٍة ُوسَطى للوصول إلى الُمستَوى الذى نرغب فيه

َيظللن البعللض، و الحللق أن الكللثيرين ًا فكريللًا و مضلليعًة للللوقت كمللا قللد   و النقد هكذا أم ٌر ضرور ٌى و ليللس ترفلل
َفَعللله  َسَيرون أن هذا المر مضيع ٌة للوقت و الجهد، و أنه من الفضل البدء من الصللفر بللدًل مللن البحللث عمللا 
ّفر علينا الكثير من الوقت ِ ُيو َقشات قد  َقشته و نقِده و لكنى أنبههم أن بعض الجهد فى هذه الُمنا  .الخرون و ُمنا
ُتقربنا مللن أهللدافنا ّيعه فى إعادة ُصنع المصنوع، فنستفيد منه نحن فى إنجاز خطواٍت أخرى  ِ ُنض َبل   فى الُمستق
َفِّصل فيما بعد و لذلك فللإن أى تللوفيٍر  أكثر، فالحق أنه لدينا الكثير من المور التى يجب علينا إنجازها كما سأ

َنِجد  ًا لنا، فإن لم  ًا جد ًا مطلوب ُيعد أمر ُيعيننا على مشوارنا الطويلالفإننا ندعوا للجهد و الوقت  . تعالى بأن 

َقاَل2 ْبِن َماِلٍك  َنِس  َأ ( عن  َيا َرُسوَل : ّلِه:”َقاَل َرُج ٌل  َ َقاَل: ال َتَوَّكُل  َأ ُأْطِلُقَها َو َأْو  َتَوَّكُل  َأ  اْعِقْلَها":"َأْعِقُلَها َو
َتَوَّكْل َقْد ُرِوَى َعْن). “ َو ْلَوْجِه َو ُفُه ِإَّل ِمْن َهَذا ا َنْعِر َنٍس َل  َأ ُبو ِعيَسى َوَهَذا َحِدي ٌث َغِري ٌب ِمْن َحِديِث  َأ  َقاَل 

ّنِبِّى  َ ّيَة الَّضْمِرِّى َعِن ال َ ُأَم ْبِن  .َنْحُو َهَذا-  عليه وسلمالصلى -َعْمِرو 

ْقم  ِبَر الترمذي  َأْخَرَجه  "و َهَذا الَحِديُث  َتْخِريِج ُمْشِكَلة الَفْقر )4415(" اللباني في  (، وَحَّسنه  " ْيَف"  و َك
َلَجَها الْسَلام  -َعا ( )1  /23.(
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ُنحاول ضلم صلاحب الُمكللِّون ُيمِكننا الفادة منه فإننا حينئللٍذ سل ُأنِتج من قبل و  ًا قد   فإذا ما َوجدنا بالفعل شيئ
ًا كبيرًا حينمللا ينضللم ّفر علينا وقت ِ ُيو ًا بالُمكِّون الَمْعِنى و س  إلى مجموعتنا العلمية؛ و ذلك لنه أكثر الناس علم
 إلينا ليعمل على تطوير ُمكِّونه؛ فيتفرغ الباقون للعمل على باقى الشياء التى تحتا ج إلى النتللا ج فللى المرحلللة
َتج المقصللود، و هللى حاللل ٌة َيمنع حدوث هذا فإننا سنقوم بتفريغ أنفسنا لتطوير الُمن  الحالية، فإن كان هناك ما 

.أفضل من البدء من الصفر على كل حال

 فإن لم نجد فالبداية من الصفر ستكون هو الحل الوحيد أمامنا، و لن يكون هذا دافعًا للحباط لدينا على أيللة
ًا مفروشًا بللالورود تمله الحماسللة و الضللياء كمللا  حال؛ فالمر الطبعى أن المشوار الذى سنقطعه ليس طريق
َيظن بعض الشباب ِمَّمن ُيعميهم الحماس عن رؤيلة الواقللع ملن حللولهم، فهنلاك ملن الُمعلرقِلات الكللثير و  قد 

.الكثير

ًا حسللنًا، بللل سليكون حجللر عللثرٍة  و لن يكون غض النظر عن هذه الُمعرِقلت و عن أخذها بعين العتبللار أمللر
َيدق عنق َمن َلم َينتبه إليه، لذا فالحكمة كلل الحكمللة فلى التنبلله لكلل الخطللار و النظلر لهللا  ُيوِقف المسيرة و 
ُيمِكن من أساليب؛ ففى مشواٍر صعٍب طويٍل كمشوارنا لن يكون هنللاك الللوقت  بجديٍة و التحسب لها بكل ما 
 أو الذهن الشاغرين عندنا لترك ما بأيدينا من مهاٍم لحل هذه المشكلة أو التحسِب لعللواقب تلللك أثنللاء العمللل

.الِفعلي

ّتب فيه أوراقنا هو الوقت الول فى عمر المسلليرة؛ ففيلله سلليكون الجميللع مللازالوا ِ ُنر ُيمِكننا أن   و الوقت الذى 
 على بر العمل و لم ينخرطوا فيه بعد، و سيكون مللن الُممِكللن التنبلله للمشللاكل و وضللع العللدة لحلهللا قبللل أن

:تطفو على سطح الواقع، و فى نظرى فإن التجهيز اَلَّولى لتلك المشاكل ينقسم إلى النقاط التالية

 التوضيح الكامل الُمَفَّصل لكل المور التى تتعلق بالمسيرة من قريللٍب أو بشللكٍل ُمباشللر، بللل لللو•
 كانت هناك بعض المور التى تتعلق بالمسيرة بطريقٍة غير مباشرٍة و كللان هنللاك الللوقت الكللافى
َيُحض على حسم أمرها فى البيانات الولى من زمللن العلن  :للتحدث عنها فإن العقل السليم 

.عن الحركة العلمية

َيسمع علن المسليرة الجديلدة•  الرد الستباقي على أية اعتراضاٍت نرى أنها ستخطر على بال من 
 :فى أى جانٍب من جوانبها، و إن كانت هناك اعتراضا ٌت موجود ٌة بالفعل مللن قبللل فللالرد عليهللا
ُيتَوقع صدورها فيما بعللد، و هنللا يجللب َيسبق الرد على العتراضات التى   بكل وضوٍح يجب أن 
 أل نخشى التكرار فى الرد على العتراضات، أى أن بعض العتراضات ربما يكون قد تللم الللرد
فى مواقللٍع غيللر موقللع الللرد و لكللن هللذا ل )عليه بشكٍل غير مباشٍر أثناء الحديث عن المسيرة  ) 
ُيمِكن الكتفاء بما ِقيل من قبل، بل يجب أن يتم الرد بشكٍل ُمباشللٍر علللى العللتراض و  يعنى أنه 

لو كان فى هذا بعض التكرار و الطناب؛ 

20



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

ُيمِكنلله التنبلله إلللى أن الللردود علللى العتراضللات تكمللن فللى الشللروح  فهناك ِملن النللاس َملن ل 
السابقة، 

َيجمع بين أكثر من هللدٍف َيقتنع إل بالكلم الُمباشر الصريح و ليس الكلم الذى   و هناك من ل 
فى ثناياه، و غيرهم و غيرهم، 

 فلكل هلؤلء يجب أن تكون الردود على العتراضات ُمفَردًة فى مكاٍن واحٍد و غير ُمتناِثرٍة هنللا و
.هناك حتى يرى المور واضحًة أمامه

أو الجتماعيللة إن كللانت موجللودًة، و أخللذ الحيطللة• أو الدينية و /التنبه إلى الجوانب القانونية و / 
 لها و دراستها بتأني؛ لن مثل هذه الجوانب يكون لها أخطلر الثلار فيملا بعلد عنلد علدم أخلذ

.الحتياط الواجب لها

 التنبه إلى الجانب التمويلى و الدارى ملن المسللألة؛ فمشلرو ٌع نهضلو ٌى كللبي ٌر كهللذا المشلروع•
ُيمِكللن تلفيهللا، ٍء إداريللٍة كللان  ُيدار بكل حكمٍة و دقللٍة حللتى ل يكبللو لخطللا ُنِريده يجب أن   الذى 
 .فنخسر كل شئ، و خاصًة و أن هناك من سيترصللد للله و يقلف فلى وجهلله عنلوة و كلذا فللإن

.الجانب التمويلى من أخطر الجوانب فى المسألة و ينبغى حسمه منذ البداية بكل وضوح

ّبهُت إلى أهميته سيكون سليرنا فلى مشلوارنا، و ملا هلذه الرسلالة الُمباَركلة إل َ  و سيرًا على هذا النهج الذى ن
ُيغِِّطى كل الجوانب الهامة الللتى تخللص ًا  ًا شامًل شافي ُته؛ فقد ُكِتبت لتكون مرجع  المثال العملى لكل ما أورد

.المشروع العلمى الجديد الذى أرغب فى طرحه و تنفيذه على أرض الواقع
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عنخ الُمتستقَب�ل
 كانت الُخلصة فيما وصلنا إليه فى مقدمة هذه الرسالة أن المة السلمية تحتا ج إلى نهضللٍة علميللٍة حقيقيللٍة
 تكفل لها استرداد مكانتها بين أمم الرض، على شرط أن تكون تلك النهضة قد تم الترتيب لها بشكٍل عميٍق
ُيوِّضح الخطوات التى يجب أن تسير عليهللا فللى تللالى  ُيغِّطى كافة النواحى المتعلقة بها، مع وضع جدوٍل زمنٍى 

.أيامها فل تكون ُعرضًة للتخبط و التشتت

ًا جيدًا بمجالها، فيضع لها جدولها الزمنى و يبنللى الساسلليات  و أن يقوم على أمر هذه النهضة من يمتلك علم
 الولى لها ثم يدعوا الناس لها بعد الوصول فيها إلى مرحلٍة ليست بدائية، ثم يقوم ذلك الشللخص بالتعللاون

.مع من انضم إليه بتنسيق العمل فيما بينهم لتحقيق الجدول الزمنى على أرض الواقع

 هذا إن ظل الجدول الزمنى كمللا هللو بعلد انضللمام الُمنضلِّمين الُجلدد إليلله؛ حيلث أن انضلمام الكللثيرين ملن
ُيغرى بتقديم تنفيذ ما يتعلق بذلك المجلال  أصحاب مجاٍل معيٍن كان قد ُوضع فى ترتيٍب ُمتأخٍر فى التنفيذ قد 

ّفر القوة البشرية الخاصة به، و غير هذا كثير ُ َتو ًا ل .زمني

 و َذَكرنا فيما سبق أيضًا القول بأن أكثر العلوم قابليًة للزرع فى الرض السلمية هى العلوم البرمجيللة؛ لمللا
ّلباٍت ماليٍة أقل من التى تتطلبها باقى العلوم الخرى، و خاصًة بعد نهوض حركللة المصللادر َ  تتمتع به من ُمتط
ّفرت لكل من هم على شاكلتنا ما يلزمهم من أدوات النهضة البرمجية بللدون أى مقابللٍل َ  البرمجية الحرة التى و

.مادى 

ُتوَجللللد أنظمللللة تشللللغيٍل  operating ف systems و ُمترِجمللللا ٌت compilersو ُمفِّسللللرا ٌت  
interpreters و ُمنِّقحا ٌت debuggersو غيرهن من الدوات من الُمنللدِرجات تحلت تصلنيف  
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free البرمجيات الحرة   softwareُيمِكننا أن نستخدم كل ذلك  للوصول إلى الهدف الذى نرغبه  ، و 
ُيزعجنللا أمللر التمويللل و كللذا لتللوافر ًا حللتى ل  ّلفنا إل أقل القليل مادي ِ ُتك  .من تحقيق النهضة العلمية بحيث ل 
و إن غلب عليها المجللالت ذات  (العنصر البشرى من الُمبرِمجين و الخبراء فى مختلف المجالت البرمجية 

).الطابع التجارى

 و ما دام المر هكذا فإننى أجد أن الوقت ُمناس ٌب للدعوة إلى مشروٍع ُأريد مللن الجميللع المشللاركة فيلله معللى
البرمجللة ب  ) هللوإبللداع(لتحقيق ما نتمناه لمتنا و ديننا علميللًا، فالمشللروع الجديللد الللذى أطلقللت عليلله اسللم 

.النموذ ج الذى وضعُته لكل ما تحدثت عنه فى أمر النهضة البرمجية السلمية

 :و خلصة المشروع و الغاية منه هما تزويد المة السلمية بكل الساسيات الللتى تخللص علللوم الحاسللب
 البرمجية باللغة العربية و على كل الُمستَويات، بدءًا من ترجمة أهم المنشورات التى تخص أساسيات مجللال
ُتناِفس اللغات الجنبية فللى قوتهللا و  البرمجيات، ُوصوًل إلى إنتا ج لغات البرمجة العربية الحرة الُمختلفة التى 

ًا بُصنع نظم التشغيل العربية الحرة .ُنضجها، و ليس انتهاء

:غايات المشروع

:و تفصيل غايات المشروع فيما يلى

َّلتافاتب عالخادصةب بالاعلومب عالبرمجيةب عالساسيةب إلىب عاللغةب عالاعربيــة•  ، وترجمةب وب تأليفب عالُملؤ
:أقصد بالعلوم الساسية تلك العلوم الُمتعلقة بللل تصللميم لغللات البرمجللة، و إنتللا ج الُمترِجمللات و : 
 الُمفِّسرات و الُمنِّقحات و كافة الدوات البرمجية الخاصة بها، ُوصللوًل إلللى إنتللا ج بيئللات البرمجللة

integrated  المتكاملة  development environmentsبل و وصوًل إلى ، 
.ترجمة كل ما يتعلق بتصميم و إنتا ج نظم التشغيل المختلفة

ّلفات الهامة التي َ  و ل أعني هنا الترجمة من اللغة النقليزية فقط، بل يجب الهتمام بترجمة كل الُملؤ
أو أي مجاٍل نهتم به فيما بعد و إن لم تكن باللغة النقليزية، )تختص بالمجالت المذكورة بالعلي  ) 
 فلو كانت هناك رسالة دكتوراة أو ماجستير متميزة و كانت افتراضللًا باللغلة اللمانيلة فيجلب أن يتلم
ًا لنه من الُمعتلاد أن يقلوم الُمتخصصلون فلي المجلال التقنلي باسلتخدام اللغلة ُتها، إل أنه نظر  ترجم

ًا .النقليزية فل أظن أن مثل هذه الحالة سوف تحدث كثير

ًا بلغلاٍت غيلر النقليزيلة سلوف يلأتي فلي  كما أن الوصول إلي مرحلة تتبع البحلاث الُمتميلزة علميل
 مراحل غايٍة في التقدم في المشروع، و حينما تترسخ أقدامه و يكون له مصادر تمللويله الخاصللة و

.كوادره العلمية الُمتَفِّرغة

َتجاٍٍتب عربيٍةب تخصب عالدوعاتب عالرئيسةب فىب عالمجالب عالبرمجى•  ، بدءًا من لغات البرمجللةإنتاجب ُمن
.العربية بُمختَلف أنواعها و انتهاءًا بنظم التشغيل العربية بُمختَلف أنواعها
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:الدوافع

:و السباب وراء ذلك هى

عاملب تقويٍةب للغةب عالاعربية:•
ًا ل  .و ذلك باستخدامها فى مجال العلوم البرمجية بتوسٍع بالغ و الغاية من ذلك جعل العربية جلزء
 َيتجزأ من العلم البرمجى؛ لن العتماد على الترجمة بدون نقل العلللم نفسلله إلللى اللغللة و السللهام
 فيه باستخدامها ليس بالمر الذى يحفظ اللغة من النهيار، بل يلؤخر حدوث ذلللك فقللط، و مللا نللراه
و إن كللانت تلللك الكتللب العربيللة  (من تفضيل الكثيرين لقراءة الكتب النقليزية علللى الكتللب العربيللة 
َيرجع إلى النظرة النبهاريللة الللتى ينظللرون َيرجع أول ما   )أفضل من حيث الشرح و كمية المعلومات 
ِبَغض النظر  بها إلى الكتب النقليزية عامة، و النظرة الدونية التى ينظرون بها إلى الكتب العربية عامة، 

.عن الُمحتَوى و الُمستَوى العلمى

َيللرون أن العلللم ينبللع حيللث ينبللع مللن ُيعانون منها؛ فهم   و يرجع هذا بدوره إلى الهزيمة النفسية التى 
 أراٍض غير عربيٍة و بأيٍد غير عربيٍة و ِبلغٍة غير عربية، فمن الطبعى هكذا أن ينظروا للعربيللة علللى أنهللا
و ّثلللة للبرمجللة  ِ َتب بها أهم العناصر الُمم ُيك َتصلح وعاءًا للعلم، و أن ينظروا للغة النقليزية التى   (ل 
 )هو الكود نفسه على أنها لغة العلم الحقيقية، و الكتب التى ُتكتب بلغة العلم لبد من أن تكون هللى

ًا  !الفضل علمي

 و رغم أن الكلثيرون الن يلرون أن الترجملة و تلأليف كتلب الشلروحات العلميلة باللغلة العربيلة أمل ٌر
ّلفها العللرب بالعربيللة، و الللتى أصللبحت ِ ُيلؤ و يشهد على انتشار هذه النظرة كميُة الكتب التى   (جميل 
، أقللول رغللم هللذا فللإنه كمللا :ُتغِّطى مجالٍت علميٍة برمجيٍة كثيرٍة بالفعل و بكميللاٍت ليسللت بالقليلللة ( 

أسلفنا القول ل يكفى للحفاظ على اللغة العربية كما يفعل إنتا ج العلم من أساسه بها؛
ُنترِجم نحتا ج دائمًا إلى إخبار القارئ بالُمراِدفات التقنية الصلية فللى النقليزيللة حللتى  فنحن حينما 
 يستطيع معرفة معنى الُمصطلح النقليزى متى ما رآه، و بالتللالى يكللون مللن السللهل عليلله قللراءة و فهللم
 ُمحتَوى الكتب النقليزية، كما أنه ل بد له من ُمطالعة تلك الكتب النقليزية و لو بعللد حيللن، بللل و ل
 بد له من التوسع فى ذلك الضطلع إذا ما أراد ُمتابعللة الجديللد أوًل بللأول، و كللذلك إذا مللا أراد
ّلفين بالعربية من قبللل، أو كللان الهتمللام بهللا ِ  التعمق فى جزئيٍة من البرمجة لم يهتم بها أح ٌد من الُملؤ

ُيعطيه ما يحتاجه من تعليم ُمتعِّمق أو ُمحَّدث ًا و ل  .ضعيف

ُتطور فيه ُمستخدمًا إياها فإنك تكون حينئذ قللد رَّسللخت أقللدام لغتللك ُتنِتج العلم بلغتك و   أما حينما 
ّثقه بها لن يكون على الراغب ِ ُتو ًَا بلغتك و  ُتنِتج علم  فى المجال البرمجى بأقوى السبل؛ لنك حينما 
أو تطلويره، و بالتللالى /فى تعلملله ملن بنللى جللدتك اسللتخدام لغلٍة أخللرى فللى ُمطللالعته و أو نقلده و / 

ًا ُتلَصق بلغتك لصق ُأخرى  ًا من لغٍة  ُتستخدم من ثوب اللغة  نفسها ل رقع .ستكون كل اللفاظ التى 

تنشئةب أجياٍلب ُمسلمٍةب و/أوب عربيٍةب قادرٍةب علىب عالبرمجةب منذب عالصغر:•
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أو لسانها،   و الفارق كبي ٌر للغاية بين أن يتم تدريس البرمجة للطفللال/لوجود لغة برمجٍة بلغة دينها و
إنقليزيلٍة بطبيعلة الحلال و بيلن أن يكلون التعليلم و اللغلة )بلغتهم ملع البرمجلة بلغلة برمجلٍة أجنبيلٍة  ) 

.البرمجية نفسها عربيين مئة بالمئة

ُتعاِنى حتى الن من َجَّراء كون العلللم الللبرمجى  و أنا أقول هذا الكلم و أنا من الجيال التى عانت و 
ًا أصيًل فى الثقافة العربية، و كل ماله علق ٌة بالحتراف فى المجال البرمجى هو من إنتللا ج  ليس علم
، و ليللس للعربيللة نصللي ٌب مللن التللأليف إل فيمللا نللدر غير العرب و باللغة النقليزيللة  )غير المسلمين ) / 

.العلمى إل القليل، و ما كان من ذلك التأليف إضافًة حقيقيًة إلى العلم هو أقل القليل

ِبُلغٍة غير لغتنللا، و ّنه  ِ كما الجيال السابقة ُمجبرون على تحصيل العلم من َمَظا )لذا فأنا و جيلى كله  ) 
 ل أخشى أن أقول أن المر لم يكن سهًل أو ُمبِهجًا على الطلق بالنسبة لى؛ فقد كللان علللى أوًل أن
 أعتاد على اللغة النقليزية كلغللة تحصلليٍل علمللى، و أن أحفللظ مللن تعبيراتهللا العلميللة و ُمصللطلحاتها
ُأَعِّود نفسى على قراءة الكتللب النقليزيللة  التقنية ما أقدر عليه، و حتى بعد أن فعلُت هذا كان على أن 

ُأَحِّصل من العلم أقله؛ لفتراٍت طويلٍة حتى 
ًا شللبه كامللٍل ل  فالواقع أن الساعة الزمنية التى تكفينى لُمطاَلعة كتاٍب عربٍى كبير الحجم و فهمه فهم
 تكاد تكفينى لُمطاَلعة فصٍل واحٍد فى كتاٍب إنقليزٍى سهل اللغة قريب السلوب، فمللا البللال بللالكتب

ّلفوها إل و كان التحذلق اللغوى فوق أطراف أنوفهم ؟ ِ ّلفها ُملؤ َ َأ !التى ما 

بالنسللبة لللى أنللا ًا إنقليزيللًا لغتلله  ُأطللاِلع كتابلل َيفرض علَّى أن   (و كلما َوجدُت نفسى فى موقٍف سخيٍف 
:المغلوب على أمرى كطلسم السحرة كرهُت الوضع الحالى أشد الكره، و كرهُت أكثر منلله َمللن ( 
، و كرهُت أكلثر ملن كلل هلذا ُيحاِولوا بل و ربما حتي لم  )كانوا يستطيعون التغيير فيه و لم يفعلوا  ) 

ًا فى فشلهم بشكٍل ُمباشٍر أو غير ُمباشر ّبطوا همم من حاول التغيير و كانوا سبب َ َث .من 

ِبُلغتنللا كللان بإمكاننللا البحللار فيلله بمنتهللى البسللاطة و  و عن تجربٍة حقيقيٍة أقول أن العلللم إذا أصللبح 
ّيع الجهد و الوقت الغاليين فللى ِ ُنض  الوضوح، و سيكون تركيزنا على التحصيل الحقيقى للعلم و لن 
مثل اللغة الجنبيلة ليسلت مرغوبلًة فلى حلد ذاتهلا، بلل إن الهلدف منهلا فقلط أن )تحصيل أدواٍت  ) 

.ُتمِّكننا من تحصيل العلم نفسه

 و سيكون المر بالنسبة للصغار أسهل من شللرب المللاء القللراح؛ فنحللن حينمللا نريللد تعليللم الطفللل
 :الصغير البرمجة بلغة برمجٍة أجنبيٍة سلليكون علينللا أوًل أن نجعللله يفهللم أن هللذه لغلل ٌة أخللرى كلغتنللا
ُيمِكن للحاسوب فهمها إذا ما ُكِتبت على نحللِو معيللِن و بألفللاٍظ ُمحللَّددة، و بعللد عنللاء  العربية، و لكن 
َتحيًل على الطفللال غيللر النقليللز فسلليكون و هو المر الذى يكاد يكون ُمس )إيصال ذلك المعنى له  ) 
ُتستخدم فى لغة البرمجة فى الحياة العاديللة و معناهللا )أمامنا أن نجعله يعى معنى كل كلمٍة إنقليزيٍة  ) 
، َتحيل فعليًا على الطفل الصللغير و هو المر القرب للُمس )فى البرمجة حتى يستوعب الفكرة جيدًا  ) 
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سلتعرف معناهلا احفظهلا و انتله و  اكتبها كما هلى و  ُيعِّلمه إل قول  (و بالتالى ل يكون أمام من  ( ) ( ) 
).فيا بعد و ليس الن

ّلفنلللا إل قلللول ُجمللللٍة واحلللدٍة ِ ُيك :أملللا حينملللا نسلللتخدم لغلللة برمجلللٍة عربيلللٍة فلللإن الملللر للللن 

، ّينٍة هى كذا و كذا و كذا َ )يا صغيرى الحاسب ل يفهم إل تعبيراٍت ُمع : )

 :و بالطبع لن نحتا ج إلى شرح المعنى الحيللاتى لهلذه التعللبيرات؛ لن الطفللل يسلتعملها بالفعلل، أو
َيسمع، فالُجَمل الشرطية كجملة  َيستعمل أو  التي سيلي شرحهالويسمعها، أو هى قريب ٌة للغاية مما   ) 

َتحتلا ج إللى أى شلرٍح كجمللة    اللتى نحتلا جif)في أثناء شرح قواعد اللغلة عللى سلبيل المثلال ل 
. أَّول else  و ifلفهام الطفل معها معنى كلمة 

ُيمِكننا التركيز على تعليم الطفال فكرة البرمجة ل تحفيظهم الكلمللات المحجللوزة الخاصللة  و هكذا 
فيما بعد فيما بينهللم باللغللاز البرمجيللة و حلولهللا، )ِبُلغة البرمجة، و سنرى أن الطفال سيتسابقون  ) 
 على العكس من الحالة الثانية التى سيتسابقون فيها بحفظ التلخيصللات و أمثلللة البرامللج و القواعللد

ًا بعد ذلك  !لسكبها على ورقة المتحان ثم نسيانها تمام

إعطاءب عالتافردصةب لربطب عالمسلمينب غيرب عالاعربب باللغةب عالاعربيةب بشكٍلب أكبر:•
ُتصللِبح اللغللة العربيلة بالنسللبة لهللم لغلة ديللٍن و  من خلل تحويل العلوم البرمجية إلي الغللة العربيللة ف
ِبِصلللٍة و ثيقللة؛ حيللث أن  تخصٍص علمٍي في ذات الوقت، و هللو المللدخل الُمتميللز لربطهللم بالللدين 
 المسلم غير العربي على كاهله من الهموم الكثير، مما يشللغله عللن تحصلليل العلللم الشللرعى و تعلللم
ُيَحِّصللل اللغللَة لغة السلم إذا كللان مللن أهللل العلللوم الحياتيللة؛ حيللث سلليكون عليلله أن  )العربية  ) 
اللغة الكثر انتشارًا فى مجال العلوم الحياتية و العلَم الحياتى نفسه، إضللافًة إلللى جهللده )النقليزية  ) 
 الذى يصرفه فى َوْصل رحمه و بقية أمور حياته الخاصة، فل يتبقى للله مللن الللوقت شللي ٌء للهتمللام

.بعلوم الشرع إل على أخف الوجه و أشدها ضرورة

 و لو أننا َحَّولنا العلم البرمجى إلى علٍم أصيٍل فى اللغة العربية و جعلنا لها قدمًا راسخًة فيلله لكللان
 بإمكان المسلم غير العربى استغلل ذلك أفضل الستغلل بتعلم اللغلة العربيلة واسلتخدامها كلغلة
يصلطاد  (تحصيٍل علمٍى للعللم الحيلاتي و كلغلة ديلن، فل يخسلر ملن الجهلد شليئًا و كملا يقوللون 

).عصفورين بحجٍر واحد

َيسللعى لهللا كللل راغللٍب فللى النهضللة بالمللة مللن ُيَعد ِمن أول الهللداف الللتى يجللب أن   و هذا الهدف 
 جديد؛ فليس المسلمون كلهم من العرب، بل إن أغلبهم من غير العرب، و عللى أكتلافهم كملا عللى
ًا ُتشللِّكل أمللر  أكتاف المسلمين العرب تقع مسلؤولية النهضة بالمة من جديد، و مادامت اللغة العربيللة 
ُيبللَذل أقصللى الجهللد فللى سللبيل تقويتهللا عنللد غيللر  ضروريًا ل يتجزأ من الحياة السلللمية فيجللب أن 
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 العللرب و جعلهللا لهللم كمللا كللانت بالنسللبة لُمسللِلمى الزمللان الول مللن العجللم كالمللام محمللد بللن
صلاِحب صلحيح البخلاري  )إسماعيل البخارى  :  ه قضليًة غيلر  قابللٍة للنقلاش أو عليلالللرحملة (

.الجدال حولها من الصل ناهيك عن التخلى عنها

عامٌلب نتافسٌىب هاٌمب للغاية:•
ًا  يجعل من الحديث عن النهضة الشاملة و استرجاع مكانتنا الحضارية فى كل الميادين الحياتية أمر
و خاصللًة إذا كللان  (قوى الحجة إلى أقصى الحدود؛ فمادام المر قللد نجللح فللى علللٍم مللن العلللوم 
ُأثِبللت أنله ل لغلة  )علمًا في غاية التطور مثل علوم الحوسبة فهو قاب ٌل للنجاح فللى كلل العلللوم، فقللد 
 للعلم و أن المهم هو النتا ج العلمى ل اللغة التي يتللم بهللا ذلللك النتللا ج، علللى العكللس ممللا يقللوله

.دجالو هذا العصر من أن العلم غربى الهوية، إنقليزى اللغة، و أن تغيير ذلك من الُمحال :

 و بدًل من المجال البرمجى فقط سللنجد أن النتللا ج العلمللى بالعربيللة قللد توغللل فللى بللاقى الميللادين
َيطلللب العلللم َيسللتنكر طللالب العلللم فيلله أن  ْيدًا سيأتى الزمن الذى  ًا ُرَو ْيد  العلمية بدون استثناء، و ُرَو

  عز و جلللالِبُلغٍة غير اللغة العربية، و سيقول ردًا على هذا كلمًة سأبذل الغالى و الرخيص بإذن 
أنا أريد تعلم العلم الفلنى ل اللغة النقليزية  !".لسمعها من كل الناس  "

عالبرهنةب علىب َستاْفَسطةب عالقائلينب بأنب عاللتزعامب بتاعاليمب عالدينب ضدب عالاعلمب وب عالحضارة:•
َبْخللٍس ممن خانوا دينهم و بللاعوا أنفسللهم للثقافللة الغربيللة بثمللٍن  َتلة عقليًا  )حيث أن الجيال الُمح ) 

ُيسلليئوا  يستغلون الجهل المنتشر بين أهل المة، و الدجَل و الشعوذَة اللذين انتشللرا فللى كللل مكللاٍن ل
.للدعوة إلى اللتزام بتعاليم الدين الحنيف أبشع الساءة

َيصب حديثهم فى هذا الَمَصب النجس، و لنهم انتشروا فى كل مكاٍن و تجدهم بسللهولٍة ًا ما   و دائم
 عند كل زاويللٍة و تحللت كللل حجللر، و لن الجهلل انتشللر بالفعللل بيلن عاَّمللة المللة انتشللار النللار فللى
َيللأمر ُتلؤِمن و أصبح الرد على كل من  ُتصِّدق و  ًا خصبًة و عقوًل  .الهشيم فقد لقت مزاعمهم أرض : 
، و هو ما أؤمن أنلله ِقيللل لكللل ُملللتِزٍم حللتى و إن ُكَّف عن التخلف َينهى عن ُمنَكٍر أن  "بمعروٍف أو  " : 

ْنَكر  !َأَمر بأوضح المعروف و نهى عن أشنع الُم

َتحُّقلٍق بلأنه ضلد العللم و الثقافلة و ُيوَصم دون أى ِجنايٍة أو   و أصبح شوكًة فى حلق كل ملتزٍم أنه 
 الحضارة، على الرغم ِمن أن أغلب َمن فى معاشر الُملتِزمين و أغلب رؤوسهم و مشايخهم هم ِمللن
ًا و ، و لكن الكره ل يدع للعدالة جانبلل  !أهل العلم و الفضل فى العلوم الحياتية قبل العلوم الشرعية 

ًا .الجهل ل يدع للتحقيق و التأكد مكان

عند كثيٍر من الناس البتعاد فللى )بل و أصبح من َسْمت أهل العلم و الدراية بالعلوم و الحضارة  ) 
َتحيلن ُيشللاِبه هيئلة و قللول أهلل الللتزام، و أصلبح النلاس عنلدهم ِقسللَمين ُمل  :الهيئلة و القلول عمللا 

َتِحين ُمتحِّررين تقدميين و القول بخلف ذلك عندهم هرطق ٌة و جد ٌل فارغان  ّلفين، و غير ُمل ِ !ُمتخ .
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َأَمْرنللا ُتَعُّد بمثابة الرد العملى على تلك الدعاوى البغيضة، فللإذا مللا   لذا فإن مثل تلك الدعوة للنهضة 
ّتِهمنللا بللالتخلف كللان بإمكاننللا تلرك البرهللان النظللرى و البرهنللة ُ َنهينا عن ُمنَكٍر و ا  :بعدها بمعروٍف أو 

 جللل و عل، و أن أشللدبالواقع على العكس، و أن أنفع الناس للمة هم الُملتِزمون فيها بتعاليم ربهم 
ًا لِهَمللم أهللل الَحللِّل و الَعْقللِد هللم َمللن ناصللبوا أهللل  الناس إكثارًا فى الحديث بدون جدوى و تثبيطلل

.الدين العداء و وقفوا فى وجوههم

:هدٌفب شخصٌيب دصرف•
 وهو رغبتي الذاتية في تحصيل علوم الساسيات الحاسوبية بشكٍل عملٍي إحترافي، و أنا أضع هللذا
ُيمِكللن تفسللير ُتحِّرك هذه المسيرة علي الطلق، و من خلله   الهدف هنا لنه من أهم الهداف التي 
ٍء مللن الصللفر و عللدم  كثيٍر من القرارات الللتي تبللدو غريبللًة للوهلللة الولللي، مثللل قللرار بنللاء كللل شللي

َتجاٍت أخري كما سيلي ِذْكره .الستعانة بأي ُمن

ُتَعد عللليالله(و كذلك العمل الدؤوب لعامين كاِملين بدون إخبار أحٍد بحقيقة المشروع  ّلة  َ  م إل ِق
، و الصرار علي الُمباَلغة في بعض الحيان فيما يجللب :أصابع اليد الواحدة بحكم الظروف فقط ( 

أو التخطيط له في ُمختَلف مراحل المشروع، و في الوقات القادمة من حياة أو عمله و /دراسته و / 
مع أنها لن تكون ُمستنَكرة ).المشروع سوف يظهر هذا في بعض القرارات الغريبة  )

ّينٍة إلي أشخاٍص بعينهم فبالنسللبة َ ُأريد إيصال رسالٍة ُمع  :و دعوني أسترسل هنا بعض الشيء لنني 
ّنْزع الخير، و أنظر إلي حياتي الماضيةلي فإن  َ  أبشع كوابيسي هو أن أكون علي فراش الموت في ال

 :فأجد أنني جئت إلي الدنيا كأي حيواٍن أعجم أكلُت، و شربُت، و نمُت، و قضيُت حاجتي، ثم ِمللُّت
!و بعد موتي أصبحُت كأني لم أكن ! 

 إن كابوسي الشنع هو أن أموت بدون أن يكون لحيللاتي أي معنللًي أو أثللر، و ل أقصللد الشللهرة هنللا؛
ّثروا في حياتنا بشكٍل كبيٍر جدًا و ل نعرفهم و ل نذكر أفضالهم، إنما أقصد بالكابوس َ َأ  فكم من أناٍس 
ُيحلِدث ًا ُمضلافًا إللي تعلداد النلاس ل   أن أكون عاديًا في ولدتي و حياتي ثم مماتي، أن أكلون رقملل

.فارقًا إن كان بالنقص أو بالزيادة

و الشيء الوحيد الذي أرتضيه لنفسي و أجده يليق بي هو أن أكون علمًة فارقللًة فللي )ما أريده حقًا  ) 
المجال الذي أتخصص فيه، 

ُيَعد كلمللي ملن الدلللة الللتي تفصللل بيللن الُمتنللاِزعين فللي ًا يسير علي قدمين و  ًا علمي  أن أصير َمْرِجع
المسائل العلمية، 

َيجرؤ علي اقتحامها الكثيرون،  ًا لراٍض في المجال العلمي ل  ُأريُد أن أكون ُمقتِحم بل 
َيعلم عنها أغلب الناس  ًا لراٍض ل  ُأريُد أن أكون فاِتح ًا )إن لم يكن كلهم(بل  .شيئ
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ِبخاِرٍق لطبائع المور؛ فمادام المللرء بعيللدًا عللن الغللرور و النتقللاص: فو من وجهة نظري  هذا ليس 
ُيِريد، و أظن أنني أتعلم الدروس التي لبد لي من تعلمها ما دمللُت ُيمِكنه أن يحلم بما  َقْدر غيره ف  من 

ًا ِتلو الخر .قد سلكُت هذا الدرب درس

هلل أقللول :و ما يهمنا هنلا أن هلذا المشللروع هللو أفضللل الُّسلُبل عللي الطلق لرضلاء طملوحي  ) : 
ًا، ُتفِّجر مخللي و أعصللابي تفجيللر ُيمِكنني من خلله تحقيق كل تلك الحلم التي تكاد  ، و   )جشعي ؟
ُيحاِولوا معي تحقيللق أحلمهللم علللي أرض  كما أنه أيضًا فرص ٌة لكل من هم علي مثل شاكلتي لكي 

.الواقع
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العتراضاتخ الُموَّجهةخ لتنتاجخ لغةخ برىمجٍةخ عربيٍةخ وخ الردخ عمليها

ُنحِّققه لجل نهضٍة علميٍة برمجيٍة حقيقيللٍة  ما دام إنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة هو الهدف الول الذي يجب علينا أن 
َنُرَّد علي أية اعتراضاٍت موجودٍة علي هذا الهدف؛ فكمللا أوضللحنا مللن  كما أسلفنا الِّذْكر، فإنه يجب علينا أن 
 قبل فإنه يجب علي القائمين علي شأن أي مسيرٍة علميٍة ذات تخطيٍط جيٍد أن يقوموا بتوضيح كافللة مللا يتعلللق

البرمجللة ب ُتوَجد و قد شرحُت أسس مشروع  (بها منذ البداية و أن يقوموا بالرد علي أية اعتراضاٍت   )إبللداع.
ُتواِجه الهدف الول و الهللم و هللو إنتللا ج لغللة  بإيجاٍز من قبل، و حان الن وقت الرد علي العتراضات التي 

.برمجٍة عربيٍة احترافية

 و قد َجمعُت هذه العتراضات كُمعَظلم البيانلات اللتي أعتملد عليهلا فلي هلذا الكتلاب ملن شلبكة المعلوملات
ُتَثللار بهللا قضللية إنتللا ج لغللة برمجللٍة عربيللٍة  الدولية، و على الخص من الُمنتَديات التقنية و المواقع التى كللانت 

ًا له ُيسِهم الجميع إما موافقًة لهذا المر أو رفض .ف

 فكثيرون كانوا يطرحون هذا المر على باقى المشاركين فى الُمنتَدى أو الموقع إما لُمناقشته ملن حيللث المبللدأ
 فى حد ذاته، أو حتى على سبيل دفعهم للمشاركة معهم فى إنتا ج لغللة برمجللٍة عربيللٍة بللدأوا أو سلليبدأون فللى

.إنتاجها بأنفسهم، أو حتى لُمناقشة ُمحاولٍة تتم حاليًا سمعوا عنها من غيرهم أو من خلل شبكة المعلومات

َقشات ل يخرجون عن إحدى المجموعات التالية :المهم أنه فى كل الحوال فإن المشاركين فى الُمنا
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 عالولى:•
 و هى مجموعة الُمتحمسين للمر بطريقٍة كبيرٍة للغاية قد تصل إلى حد التعصللب الهللو ج، و هللو مللا
 قد يدفعهم إلى الحتداد الكبير أثناء مناقشة المر مع الرافضللين للله، و أسلللوب خطللابهم يشللف علن

.عدم تحملهم لوجود من يرفض المسألة برمتها أو على القل سماع أقوال ذلك الرافض 

ُأواِفقهم فى أصل المسألة فإننى فى معظم الحيان أرفض الحتداد الكبير الللذى و إن كنُت  )و أنا  ) 
نُيصاِحب كل خطاباتهم، و أقول فى ا معظم الحي   لن هناك أوقللا ٌت ل يكللون ُممِكنللًا بالنسللبة لللى 

ّبب فيه و ِ ًا يقع على كاهل الُمتس ّيج العصاب ِوزر ُ َتَه )مثلهم تمامًا أن أضبط أعصابى و عندها يكون  ) 
.ل يكون علَّى أو عليهم فيه أى ذنب

عالثانية:•
ُيصللاِحب أقللوال كللثيٍر  و هى مجموعة الرافضين للمر بُطُرٍق ربما تصل بدورها إلى حد التعصللب، و 
َقشلاتهم للُمللواِفقين و الُمتحِّمسللين للملر، و رغلم  منهم بدورهم ِحَّد ٌة كبير ٌة و سخري ٌة مريلر ٌة أثنلاء ُمنا
ّبرون عن إعتراضللاٍت قويللة، ِ ُيع  إصابة بعضهم فى بعض إعتراضاتهم على المر إل أن الغلبية منهم ل 
ّبر إل عن رفٍض نفسٍى قاطٍع منهم للمسللألة مللن ِ ُتع  بل عن إعتراضاٍت فى قمة الضعف و الهزال، و ل 

!.حيث المبدأ و محاولة إيجاد أي ُمسِّوٍغ منطقٍي لذلك الرفض 

عالثالثة:•
َقشلة الفرضلليات ُيحللاِولون ُمنا  و هم قلي ٌل من الناس من الُمتوِّسطين فلى رفضلهم أو قبلولهم للملر و 
 الُمختِلفة بعقلنية، و العقلنيللة هنللا ل تعنللي التخلللي علن التحمللس لتأييللد أو رفللض المللر بلل تعنللي

.النصاف في التناقش و العتماد علي البراهين و الدلة بحياديٍة تاَّمة

 و ل أعني بِقلة العدد أن عددهم الحقيقلي قليل ٌل بلل أعنلي أن علدد ملن يظهلر منهلم فلي مثلل تللك
ُيبِرز أقللوالهم فللى النقاشللات الللتى دارت و َقشات الحامية هو القليل، كما أن توسطهم هذا لم   الُمنا
كالعللادة لصللحاب المجموعللتين )تدور فى هذا الموضوع، بللل كللانت السلليطرة علللى النقاشللات  ) 
ًا أو هجومللًا، و لصللوتهم العللالي و  السابقتين لحماسللتهم الزائللدة الللتى كللانت تللدفعهم للكتابللة دفاعلل
أسللوب ُأطِللُق عليله اسلم   (السلوب الساخر الذي ل يهتم صاحبه ل بدليٍل و ل ببرهلاٍن و اللذي 

).تطليع اللسان

أو التقنية يكونون أقرب ما يكللون أو السياسية و /و الُملَحظ أن أغلب العرب في نقاشاتهم الدينية و / 
َتنلاِفرة، و يكلون التعصلب عنلدهم لصلالح فريلٍق ضلد فريلٍق آخلٍر و إسلتعمال َيكلة الُم  لفريقين من الِد

ًا طبعيًا للغاية، و لتذهب البراهين و الُحَجج العقلية إلي حيث ألقت  !.التهكم و الُّسباب أمر

 و فيما يلى أطرُح العتراضات الرئيسة التى أظن أن باقى العتراضات تتفللرع منهللا، و قللد قمللُت بالتنسلليق فيهللا
ُتعِطللى ذات المعنللى و الحسللاس اللللذان  قلدر السللتطاعة بحيللث تخللر ج سللليمة اللغللة و فللى نفللس الللوقت 
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 ُتعطيهما كلمات المعترض الصلية، و لما كنُت قد فشلُت فلى معظلم هلذه الُمحلاَولت فلإن التغييللرات اللتى
.سيجدها القارئ ستكون طفيفًة للغاية إن ُوِجدت من الصل

ُتهللا فللى الُمنتللَديات الُمختلفللة، و لللم ّثل الطيف الكامل لكل العتراضات الللتى قرأ ِ ُتم  و قد أدرجُت إعتراضاٍت 
ُيمِكننللى  :ألتزم بأن تكون كلها من العتراضات الوجيهة بل فيها إعتراضا ٌت من النوع الهزيل الضعيف الذى ل 
رغم ضعفه قد صدر عمن هو مقتن ٌع بلله، )أن ُأهمل وجوده و الحاجة إلى الرد عليه، و ذلك لنه ربما يكون  ) 

َبًل .و كذلك لمنع ُخطوِره على خاطر أحٍد آخٍر فيما بعد فنكون قد كفينا أنفسنا ُملؤنة الرد عليه ُمستق

ًا َبَدِهى طبعًا أننى لم أهتم بذكر أسماء أصحاب العتراضات الُمختِلفة، و محوُت ما كان منها موجللود  و من ال
ُيحللِّوله إلللى ذلللك، و هللذه  فى صلب العتراضات ذاتها؛ لن المر غير شخصٍى و ل يحق لللى أو لغيللرى أن 

ًا .نقط ٌة فائقة الهمية أرجو التنبه لها جيد

***

 ت قلدرات عاليلةر ذا- ما معنى أن نبدأ من الصفر فى الوقت الموجود فيله لغلات برمجلة مفتوحلة المصلد1
نحن العرب فى تطوير تلك اللغات مثل آلف العقول حول العالم بدًل منjavaمثل الل )، لماذا لنشارك  ) 

.الكلم الكثير  

.ما نحتا ج إليه فعًل هو عملية تعريب للمراجع الخاصة بالبرمجة

ّلية، فكما أسلفنا القللول مللن قبللل فللإن ِ  الحق أن هذا القول يعنى أن صاحبه يتحدث عن أمٍر ُمختِلٍف بالُك
 النهضة البرمجية التى نرغب فيها ليس الهدف الوحيللد الللذى نللود الوصللول إليلله مللن خللهللا هللو رفللع
 السللهام العلمللى السلللمى فللى مجللال العلللوم البرمجيللة فحسللب؛ لنلله إن كللان المللر كللذلك لكللانت
 الُمساَهمة مع ُمجَتمع المصادر المفتوحة العالمى هو الطريق المثل لنللا بالفعللل كمللا أسلللف صللاحب

.العتراض القول، لكن النهضة لها من الهداف الهم الكثير و التى ل تحققها هذه الوسيلة

 :و هى كما ذكرناها من قبل تقوية اللغة العربيلة فلى مجلال البحلث العلملى، و ربلط الجيلال السللمية
 السلللمى الحنيللف فللى كللل أقطللار السلللم، ثلمالشابة و الطفلة باللغة العربية لزيللادة التمسللك بالللدين 

ًا العلللَم ًا و كبللار َتمع الُمسِلم بحيللث يتنفللس الكللل صللغار  إشاعة جو النهضة العلمية فى كل أرجاء الُمج
.بلغتهم و يتحول تفكيرهم إلى المنهج العلمى الرصين، و غيرها من الهداف التى تترتب على كل هذا

ّبللر بلله الُمعللتِرض عللن َ الكلم الكللثير الللذى ع )و ُمحاَولة تحقيق هذه الهللداف ل يللدخل تحللت مفهللوم  ) 
بعض و ليس كل فللى )شعوره حيال الكلم عن تطوير لغة برمجٍة عربية، و بصراحٍة فإن له بعض الحق  ) 
َتراٍت و شعاراٍت كاذبٍة و دعاٍو براقٍة ليللس  إعتراضه هذا؛ بسبب ما رآه من قبل و ما نراه كل يوٍم من ُمها

.لها مضمو ٌن حقيقى
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ُيسببه كلل هلذا الزخللم يجعللل صللاحبه غيللر قللادٍر علللى تصللديق أى شلٍئ يتعلللق بللذلك  فالحباط الذى 
 الموضوع، و يصير المر بالنسبة له مضيعًة للوقت و الجهد، و هكذا يصير الفضل هو النظر إلللى المللور

ُيمِكن تحقيقها علي أرض الواقع بدون كل أولئك الذين أصابوه بالحباط و اليأس الشديدين .التى 

َيقِصلرها عللى الُمتحمسلين اللذين ُيعِّمم هذه النظرة على الكل؛ فالحق أنله يجلب أن  ُيخِطئ حين   و لكنه 
صلباح الخيلر يلا ، ملن نوعيلة  "يتحمسون للشئ و نقيضه فى وقٍت واحٍد و بنفس الدرجة ملن الصلدق  ! 
ًا ًا هزليلل ُينِتجللون شلليئ  "مان، يل نعمل لغة برمجة عربى ثم ينسون المر فى لحظات، و إن لم ينسللوه فللإنهم 
ُيِثير الغثيان فى نفس من هم على شاِكلة صاحب العللتراض ًا عنه بشكٍل   ُمضِحكًا ثم يملون الدنيا حديث

.و كذلك كاتب هذه السطر

ًا، ُيعاَمل بطريقللٍة ُمختِلفللٍة تماملل  أما من يتحدث بعقلنيٍة و منطقيٍة و يضع لكل أمٍر حسابه و عدته فيجب أن 
 فحينئٍذ يجب النضمام إلى حركته تلك و مساعدته بكل المكانات الُمتاحة لنا، أو على القل إن لم يكللن
أو الدعايلة لحركتلله و أو المعنللوى و /بإمكاننلا المسلاعدة بأنفسلنا ُنسللاعده علن طريلق الللدعم الملادى و / : 

.الترويج لها بين الشباب القادرين على الُمساَعدة

 - لغة البرمجة نفسها ليست هدفًا و إنما وسيلة لعمل برامللج، انظللر إلللى الللدول الولللى عالميللًا فللى تصللدير2
الهنللد الولللى عالميللا فللى صللناعة البرمجيللات لللم  (البرمجيات ستجد أنها لم تعمل لغات برمجة خاصة بها 
، ثللم إنلله لعمللل لغللة  )نسمع فيها عن لغة برمجة هندية ولم يخر ج واحد عبقرى طالب بعمل لغة برمجللة هنديللة
 برمجة محترمة أنت محتا ج مجهود سنين وكوادر وتعاون فى العمل بين الفراد والملؤسسللات البحثيللة وكللل

ل يا نبدأ من الصفر يابلشلهذا والحمد  ًا عندنا، إذًا نعمل بالموجود أم نقول  ”. ليس موجود "

 صاحب هذا العتراض أصاب و أخطأ فى كلمه؛ لقد أصاب حينمللا قللال أن لغللة البرمجللة وسلليل ٌة ل
ُتتيحهللا لنللا لنتللا ج  غاية؛ فالحق أن الهدف من إنتا ج لغات البرمجة ليس هى بحد ذاتها؛ بل القدرة التى 
ُتِتيح لنا التعامل السهل مع البيئة الُمحيطة بنللا فللى المنللزل  البرامج الخرى على إختلف أنواعها و التى 

ُتصبح الحياة أيسر و أفضل أو شتى مجالت الحياة ل أو العمل و .و / /

 و كذلك حينما قال أن إنتلا ج لغلة برمجلٍة يحتلا ج إللى مجهلود سلنيٍن و كلوادٍر و تعلاُوٍن بيلن الفلراد و
 الُملؤَّسسات البحثية؛ فللإن إنتلا ج اللغلات البرمجيلة ليللس بلالمر السللهل كملا قلد يبلدو للُمتحمسللين ملن
ُتنِتج لغة برمجٍة قويللٍة لهللا ُمميللزات لغللات البرمجللة ذات الشللهرة  النوعيات التى تحدثنا عنها قبًل، و لكى 
ًا طويًل  :العالمية و التى ُتتيح لك أن تبنى عليها و على منتجاتها نهضتك العلمية فإن المر سيكون مشوار
 من التعلم، و الدراسة، و التصميم، ثم التنقيح، ثم البناء، ثم التحديث، و غيرهن مللن المللور الللتى تبللدو

ُتقاس بالعمار و الجيال   !.سهلة القول إل أنها 

و هى الصفات ُيمِكن لفرٍد بُمفرده أن يقوم بكل ذلك إل إذا كان فى قمة الذكاء و العلم و التفرغ   (و ل 
، و حللتى إن كللان موجللودًا فللإن هللذا المللر  )الللتى يسللتحيل توافرهللا فللى شللخٍص واحللٍد فللى زمننللا هللذا
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 .سيسلتحوذ علللى عمللره كللله ليصللل إلللى هللدفه و لكللى يتللم الوصللول إلللى الهللدف فللى زملٍن معقللوٍل و
ًا بين الفراد و الُملؤَّسسات البحثية للعمل عليه و جعللله  بالمكانات المعقولة فإن المر يستلزم بحٍق تعاون

ًا أعلى لها .هدف

 هذا ما كان الُمعتِرض ُمِحقًا فيه، أما ما كان ُمخِطئًا فيه فهو تلميحه بأنه يجب علينا أن نعمل بللالموجود و
ِبُلغللات البرمجللة غيللر أى   (أل نبدأ العمل من الصفر؛ و وجه الخطأ هنا هو أننا بالعمل بما هللو متللا ٌح لنللا 
ُنحقق هلدف زيللادة الُمَسللاهمة السلللمية فللى مجللال البحللث  )العربية و إن كللانت مفتوحللة المصللدر سلل
ُنساِهم فى ترسيخ أقدام اللغة النقليزية فى بلدنللا أكللثر، و بالتللالى فللى إضللعاف اللغللة  العلمى، و لكننا س
فللي (العربية فى بلد العرب و قتلها فى بلد المسلمين العاجم و سنكون كالدب الللذى قتللل صللاحبه  . 

!.الحكايات الشعبية حينما أراد إبعاد ذبابٍة وقفت على وجه الخير و أزعجته و هو ُمستغر ٌق في نومه  (

 :و الحل كما أفضنا فى الحديث هلو البلدء بتعللم العللم الموجللود حاليلًا و إتقلانه إللى أقصللى الحللدود
 الُممِكنة، ثم استخدام هذا العلم لبدء طريق النهضة، و بالتالى لن نبللدأ مللن الصللفر كمللا يقللول صللاحب
ُننِتلج ُنصلِّحح ل َننُقللد و  و ليس الُمنَتج الذى أنتجه الخرون، و ملن ثلم  )العتراض بل باستخدام العلم  ) 
 نحن بأنفسنا لنفسنا، و هو الطريق الصحيح للنتلا ج العلمللى الُمسلتِقل و الشللكِل التعللاونى ملع الخريللن

.لجل فائدة البشرية كلها، و الكثر تناسبًا مع احتياجاتنا في ذات الوقت

 و ثانيًا هناك نقطة عدم وجود لغات برمجٍة غير إنقليزية، و هذه النقطة تدل على أن صللاحب العللتراض
 لم يبحث المر كما يجب حينما قال ما قال، بل أطلق العنان للسانه بدون التحقق من حقيقة ما يقول من
 عدمها، فهناك لغللات برمجللٍة كللثير ٌة تسللتخدم مبنيل ٌة علللي لغللاٍت أخللري غيللر اللغللة النقليزيللة، بللل و علللي

!.أبجدياٍت أخري غير البجدية اللتينية من الصل 

: منقول ٌة نقًل من موسوعة ويكيبيدياو هاكم قائم ٌة لمثلٍة على ِكلي النوعين

• Aheui   – An   esoteric programming language  similar to 
Befunge   but using Hangul (Korean)

• AMMORIA      – Open source object oriented Arabic 
    programming language, designed especially for 

Arabs.

• Analitik      – A Russian-based language for symbolic 
      manipulations with algebraic expressions used in the 

   Soviet series of Mir computers

• ARLOGO     – The first open-source Arabic programming 
     language, based on the UCB Logo interpreter
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

•  Chinese BASIC  – Chinese  -localized BASIC dialects 
  based on  Applesoft BASIC   ; for Taiwanese  Apple II 

clones    and the Multitech  Microprofessor II

• எழல    , Ezhil programming language   – A Tamil 
    programming language developed for educational 

 purposes.

• Farsi.NET   - A   Persian (Farsi, ارسللللل یفارسللللل  پ ی, ) OO 
   programming language for  .NET Framework   . It is 

    similar to C# and Delphi.

• Fjölnir   – An Icelandic  imperative programming 
   language of the 1980s

• FOCAL       – Keywords were originally English, but DEC 
      produced versions of FOCAL in several European 

languages

•  4th Dimension      – On local versions, its internal 
  language uses French  or German keywords

•  Jeem  ج     – Arabic     programming language, based on C++ 
      with simple graphics implementation developed by Dr 

   M A Al-Salka  Jeem Website.

• Glagol   – A Russian   -based programming language 
  similar to Oberon  and Pascal

• GOTO++      – A French esoteric programming language 
   loosely based on French  and English

•   Hindawi Programming System  –  Indian language  set of 
   equivalents for C, C++  , lex  , yacc  , assembly  , BASIC, 

logo  , Ada        , and others for languages such as Hindi, 
Gujarati  , Assamese   , and Bangla  (with the 
BangaBhasha version)

•   Hindi Programming Language   – A Hindi programming 
   language for the  .NET Framework

• hForth   – A Forth     system with an optional Korean 
 keyword set
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

• HPL  – Hebrew  Programming Language

• Kumir   - A Russian   -based programming language 
  similar to Pascal     and IDE, mainly intended for 

       educational usage in schools. The name is an 
   acronym, which means   Комплект ученический 'Мир' 

  ('Mir' student's environment).

• Lexico   – A Spanish OO    language for teaching .NET 
programming

• Linotte   – A French  programming language

• Logo      – In one of its  Apple II    editions was available in 
French.

•  Loughaty     (MyProLang) – A general-purpose natural 
Arabic  programming language    based on a proprietary 
syntax.

• LSE      – Langage Symbolique d'Enseignement, a French, 
     pedagogical, programming language designed in the 

        1970s at the École Supérieure d'Électricité. A kind of 
      BASIC, but with procedures, functions, and local 

   variables, like in Pascal.

• Mama   - An   educational programming language and 
     development environment, designed to help young 

     students start programming by building 3D 
       animations and games. It is currently available in 

    English, Hebrew, Yiddish, and Chinese.

•  MS Word  and  MS Excel   – Their macro  languages used 
     to be localized in non-English languages

• ML4      - A language for client/server database 
      programming, with keywords in English or German

• Nadesiko   - A Japanese  programming language.

• Phoenix      - A C-like high-level imperative procedural 
Arabic  programming language
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

• Rapira   – A Russian   -based interpreted procedural 
     programming language with strong dynamic type 

system

•     Robik – A simple Russian  -based programming 
      language for teaching basics of programming to 

children

• SAKO        – A language created in the 1950s and 
  nicknamed the "Polish FORTRAN"

• Swaram (Tamil      ) - A simple, general-purpose and 
     procedural language designed for programming in 

Tamil

• Superlogo   – A Dutch   creation for computer-aided 
instruction    , based on Logo

•  TI-Calculator BASIC      – The 68000 version is localized. 
    Unfortunately, various configuration strings are 

     localized too, preventing direct binary compatibility.

• var'aq        – A language based on the constructed Klingon 
language  of  Star Trek

• W-Language      – A French programming language used 
    in the WinDev CASE Tool.

•  Yiddishe Mama    – An educational programming 
   language with a Yiddish version.

•    YMB (Yazyk mashin buchgalterskih)   – ЯМБ (язык 
     машин бухгалтерских) – A Russian programming 

     language for Iskra-554, Iskra-555, and Neva 
computers.

• 1C   : Enterprise         - A Russian framework and language for 
      business applications. English keywords can also be 

used.

 :و فى هذه القائمة ُذِكر خمس لغلات برمجلٍة عربيلة، و لغتلان هنلديتان، و سلت لغلاٍت روسلية، و سل ٌت
!فرنسية، و لغتان كوريتان، و لغ ٌة يابانية، و غيرهن الكثير 
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

ُأوضلح عنلد كملا س ّثل كل اللغات غيلر النقليزيلة؛ فهلى قطلر ٌة ملن غيلٍث ليلس إل  ِ ُتم  (و هذه القائمة ل 
َقشللاتنا بللإذن  ، و فللى هللذا الكفايللة للللرد علللىالللالحديث عن لغات البرمجة العربية فى تالى ُمنا  ) تعللالي

 العتراض بشأن ابتداعنا لمسألة إنتا ج لغة برمجٍة غيلر إنقليزيلة، و أظللن أننللى قلد نجحلت فللى ذللك إلللى
َبًل .الحد الذى ل يستطيع معه قارئ الرسالة إل الرد بنفسه على مثل هذا العتراض ُمستق

:و هذه صو ٌر لسطٍر برمجيٍة مكتوبٍة بلغات برمجٍة غير إنقليزيٍة للتمثيل

: الروسيةGlagolلغة 

:  السبانيةLexicoلغة 

: الروسيةRapiraلغة 

: إلي الصينيةBASICترجمة لغة 
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

: إلي الصينيةpythonترجمة لغة 

 لسللت ضللد التنللوع -  مازلنا لم نحل مشاكلنا و معوقاتنا التكنولوجية، فكل ما هنا هو تقليد أكثر منه إبداع،3
 ولكننا لن نفرض أنفسنا كمنافسين بالمزيد من إغلق أنفسنا بحللدود معلوماتيللة نضللعها و نحللن حللتى ل نللدرى

.بمعاييرها ول مقاييسها 

 نحن حتى لم نحل مشكلة الخطوط العربية على النترنت ولم نصل لحل لوضع معايير خاصة باللغللة العربيللة
 قد يستخدمها المصنعون العالميون ليتحدثوا إلينا بلغتنا، ل منتجات لدينا لننافس العللالم، مازلنللا فللى المعضلللة

.العربية أل وهى الناقل و المنقول، و الكم المهول من العقول التى ترفض حتى أخذ العلم بلغته الصلية

 لست ضد اللغات ول منشللئيها ولكنللى أرى أنهللا يجللب أل تتجللاوز المفهللوم التعليمللى فللى هللذه المرحلللة مللن
.تاريخنا التقنى  فثقافتنا العربية فى المجال المعلوماتى الن ل تتجاوز مفهوم الترجمة النصية الغير مكتملة 

 هذه اللغات يجب أن تكون وسيلة لحل مشكلتنا أو مشاكلنا الخاصة باللغة العربية قبل أن تستعرض عضلتها
 فى عمل برمجيات سطح مكتبية، مرة أخرى لست ضد اللغات و لكن ما الجديد ؟ وما الهدف ؟ ما العائد ؟ و
 .ما الحلول ؟ ل نستطيع المنافسة فى الصعود الى القمر بعربات تجرها الخيول الفضل أن نكمللل مللن حيللث

.انتهى الخرون ل البدء من الصفر وجعل هذا المشروع هو كل غايتنا

:يحتوى هذا العتراض على ثلثة نقاٍط رئيسٍة هى
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

نحن العرب لم نحلهللا بعللد، مثللل• ُتواِجهنا  )وجود مشاكٍل تقنيٍة حاليٍة    ُمشللِكلة الخطللوط:(
ّنعون ِ  العربيللة علللى النللترنت، و وضللع معللاييٍر خاصللٍة باللغللة العربيللة قللد يسللتخدمها الُمصلل

.العالميون ليتحدثوا إلينا بلغتنا

 لغات البرمجة العربية يجب أل تتجاوز المفهللوم التعليمللى فللى هللذه المرحلللة مللن تاريخنللا•
 التقنى؛ فثقافتنا العربية فى المجال المعلوماتى الن ل تتجاوز مفهوم الترجمة النصية الغير

.ُمكتِملة

ُنكِمل من حيث انتهى الخرون ل البدء من الصفر، وجعللل هللذا المشللروع هللو•  الفضل أن 
.كل غايتنا

 أما العتراض الثالث فقد رددنا عليه من قبل فل حاجة لنا إلى تكرار الرد مللرًة أخللرى، أمللا العللتراض
 الثانى فإجابته بسيط ٌة حقًا؛ فالقول بأن الدور الذى يجلب أن تلعبله لغلات البرمجلة العربيلة فلى المرحللة

ًا لسببين اثنين :الحالية هو الدور التعليمى فقط ليس بالمر المنطقى بتات

أي الللذي ل يقتصللر علللي تعليللم• ُنصِّمم لغة برمجٍة عربيٍة للمجال التعليمى الُممَتللد   (حينما 
ًا فإن الجهد ًا لمن هم أكبر سن  )الطفال فقط، بل يشمل تعليم بعض المور الحترافية أيض
ُيمِكن أن يكون قريبًا من الجهد المبذول فللى تصللميم لغللات البرمجللة  المبذول فى تصميمها 
ُتِتيح لنا الُمنافسة على المستوى العالمى؛ لن الفارق بيللن الثنيللن هللو الهللدف الللذى  التى 
ُنصب أعيننا عند تصميم اللغة الجديدة و بعض الوقت الزائد فى حالة اللغللة الكللثر  نضعه 

.احترافية

َنى لكٍل منهمللا؛ فبينمللا سلتكون ُتب  و الفارق الكبر بين اللغتين سوف يكون فى المكتبة التى 
 فى حالة اللغة التعليمية مكتبًة بسيطًة تكفى فقللط لتعلللم الساسلليات البرمجيللة فللي النقللاط
ُيمِكللن  الُمللراد تعلمهللا فإنهللا سللتكون مكتبللًة ضللخمًة فللى حالللة اللغللة الحترافيللة بحيللث 

و ليست التعليمية الطابع منها فقط ).اسنخدامها لبرمجة كافة أنواع التطبيقات  )

ُيمِكننا أن نستثمر هذا المر لصالحنا، فنضع من ضمن أهداف اللغة البرمجيللة  و بالتالى فإنه 
ُنطاِلب بهلا أن تكللون سلهلة التعلللم بحيلث نسلتخدمها منلذ بدايللة خروجهلا للنلور فلى  التى 
ُتكَتب لها المكتبة الضخمة التى سللتتكفل بجعلهللا قابلللًة للتنللافس  العملية التعليمية، قبل أن 
 العالمى فى مجال إنتا ج التطبيقات البرمجية الحترافية، و نكون بهذا قد اصطدنا أكللثر مللن
 :عصلفوٍر بحجللٍر واحللد فمللن الناحيللة التعليميللة سللتكون لللدينا لغللة البرمجللة الللتى تصلللح
 للتعليللم مللن البدايللة حللتي الحللتراف، و علللى الصللعيد الزمنللى البعللد سللتكون لللدينا لغللة
ُنريد و ذلك دون بذل جهٍد إضللافٍى لنتللا ج  البرمجة الحترافية التى تكفل لنا المنافسة كما 
 اللغة التعليمية، بللل دون تعريللض مللن تعَّلللم لغللة البرمجللة التعليميللة لمشللاكل تغييللر اللغللة
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 البرمجيللة مللن النطللاق العربللى إلللى النطللاق النقليللزى؛ لنلله سلليلجأ إلللي لغللات البرمجللة
ُيكِمل بها مسيرته فيما بعد .النقليزية إن لم يجد لغة البرمجة العربية الحترافية التى 

 إن اكتفينا بالدور التعليمى فقللط و لللم نقللم بإنتللا ج لغللة البرمجللة العربيللة الحترافيللة فكيللف•
َبْرَمللج بالعربيللة علللى التحصلليل العلمللى و  سلليتأقلم َمللن َدَرس العلللم الللبرمجى بالعربيللة و 

!البرمجة بالنقليزية ؟

ُتِتيح له تحصيل العلم أصًل ؟ !و متى سيدرس اللغة النقليزية الحديثية التى س

 و هذا أم ٌر يجب التفكير فيه بروية؛ لن المر للن يكللون مللع الجيلال القادملة كملا هلو ملع
ُتواِجه بعض الصعوبة فللى العللودة  الجيال الحالية التى تعودت على التعلم بالنقليزية و س
 للتعلم بالعربيللة، و سللتكون هللذه الصللعوبة قليلللًة ل لشللٍئ سللوى لنهللا لغتهللم الم و لنهللم

علي القل هذا حللال القسللم الكللبر بينهللم ).درسوا بها العلوم حينما كانوا أصغر سنًا  ) 
 فالجيال القادمة التى ستتعلم بالعربية فقلط للن يكلون التعللم بالنقليزيلة مجلرد تغييلٍر فلى
 الصطلحات الُمستعَملة بل سيعنى النتقال إلى لغٍة مختلفٍة تمامًا لم يتعودوا عليهلا عنلد
 دراسللة العلللم بتاتللًا، و إلللي طللرٍق ُمختلفللٍة فللي التعامللل مللع الُمصللطلحات و تكوينهللا و

!.اختصارها 

 :و بالعودة إلى العتراض الول للرد عليه نجد أن المدخل لذلك هو التسللاؤل عللن السللبب وراء عللدم
 وجود المعايير التى تحكم ما يتعلق باللغة العربية، فالحق أن السبب فى ذلك هو عدم وجود ُملؤَّسسللاٍت
ُتسللِّوق  عربيٍة للتوحيدات القياسية تضع تلك المعايير، أو علي القل ليست هذه الُملؤَّسسات بالقوة التي 

.بها تلك المعايير و تجعل الخرين يسيرون عليها بإرادتهم الكاملة

و ما دام الحال هكذا فمن سيضع تلك المعايير ؟
 و إذا وضعها فما الذى سُيعطيها القوة و النتشار اللزمين لقناع الخرين باستخدامها عنللد الرغبللة فللى

التحدث إلينا ؟
 و إجابة ذلك متعلق ٌة بالنهضة التى نتحدث عنها كللل التعلللق؛ فحينمللا ينشللأ الُمجتَمللع التقنللى السلللمى
ًا عللى ُينِتلج الجديلد ملن العلللم فلإنه سليكون قللادر  الذى نتحدث عنه و الذى يمتلك أدواته الخاصلة و 
 وضع المعايير القياسلية، و سلتتكفل سلمعته و كللذا تواجللده النتلاجى الفعللى بلدعمها بمنتهلى القلوة، و
 سيكونان هما عامل القناع للكل فى الداخل و الخار ج، و بالتالى يتم حل تلك الُمشِكلت التى تحدث
ُتقابِلنللا بالعتمللاد علللى ُتِتيح لنا تطوير حلوٍل لى مشاكل  ًا و بطريقٍة   عنها صاحب العتراض حًل جذري

.أنفسنا و بالتعامل مع الخر بُمنتَهى الِنِّدية

ًا لفلترة 4   سلنين عللى القلل،  وعنلده خلبرة5- من يريد أن يصنع لغلة ل بلد ملن أن يكلون قلد عملل مبرمجل
مع احترامى فيهلم شللباب للم يعمللل، و كللل مللا يفعلللونه )باللغات ومواطن ضعفها، و ليس مثل أناس مثلكم  ) 
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نعمل و نسوى  و ل أحد لديه أى  ".أنهم يسيرون مع الموجة و  "qualificationsًا، والمشللكلة   مطلقلل
ًا ًا مبرمجلل  حتى في أن يطور أحدهم فى لغة موجودة فعليًا؛ و هذا صعب أيضللًا لنللك يجللب أن تكللون أساسلل

.عنده خبرة

ًا ُتصللِّمم لغللة برمجللٍة أفضللل مللن الموجللود حاليلل  هذا الكلم صحي ٌح تمامًا؛ فلكى تقللول أنلله بإمكانللك أن 
ِبُلغللاٍت ُمختِلفللة علي القل ليست بالقليلللة و  )فيجب أن تكون قد َعِملَت فى مجال البرمجة لفترٍة طويلٍة  ) 

:النواع، و أن تكون قد َدَرْسَت على القل العلوم التالية

•، علي القل الجزاء التي تحتاجها في الواقع العملي )هندسة البرمجيات  )

ُيسللَّمي بنظريللة لغللات البرمجللة •  programmingتصللميم لغللات البرمجللة أو مللا 
 language theory،

•، ًا علي القل تطور اللغات الشهر و الكثر إستخدام )تاريخ تطور لغات البرمجة  )

:و أن تكون لديك دراي ٌة بسيط ٌة بفروٍع أخري مثل

 المختلفة فيها،APIأنظمة التشغيل و واِجهات الُمبرِمج •
الشبكات و الساس البرمجى لها،•

 فإن َحَّصل الُمبرِمج هذه العلوم جيلدًا كلان بإمكلانه نظريلًا نقلد لغلات البرمجلة الموجلودة بصلورٍة علميلٍة
ًا و َمساِوئًا فى اللغات الحالية و َجَمع الصفات التى يراها الفضللل فللى لغللٍة  حقيقية، فإذا ما اكتشف عيوب

.جديدٍة أصبح بإمكانه أن يقول أنه قد َصَّمم لغة برمجٍة جديدة

: سلؤال بسيط  انت يا عم المستخدم ضلامن ان اللغلة دى مثل ملش هيبقلى فيهلا 5 -bugsتفتلح ثغلرات  
 .... بنتعلم أحسن تعليللم وعبللاقرة ال ما شاء الأمنية ؟ ل طبعا لن التطوير مقصور على العرب واحنا بسم 

 sun متحمسللين مشللتغلوش مثل فللى 2....فعل عبللاقرة  ههههههلله وعللدد المشللاركين فللى تطللوير اللغللة 
. ليهC++ مثل عملت ايه ول ايه مزاياها ول الناس بتستخدم ال javaوعارفين الل

:يحتوى هذا العتراض على ثلثة نقاٍط رئيسٍة هى

 إمكانية ُوجود ُعيوٍب برمجيٍة تفتح الباب أمام الثغرات المنية فى بناء لغة البرمجة، و ذلللك•
 لعدم وجود الخبرة و التعليلم المطللوبين للسليطرة عللى هلذه العمليلة عنلد العلرب اللذين

.يبنون اللغة

.عدد المشاركين فى تطوير اللغات سيكون قليًل•

ّيلزات لغلات البرمجلة و هلو• ِ  لن يكون لدى الُمشاِركين فى التطوير أى خبرٍة فى عيوب و ُمم
.المر الذى ينتج عنه ما ُذِكر فى النقطة الولى
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َأُرُّد على النقطة الثالثة أوًل، فلن نبدأ المشوار الطويل للنهضة إل إذا ملا َحَّصللنا العللوم  و مرًة أخري س
 التى َذَكْرُت جزءًا منها من قبل، و لن أسمح لنفسى بأن أنشر الدعوة إلى حركة التطوير العلمى الجديللدة
ُتصللِبح المللور عبثيللة، و ُأحِسن القول حتي ل  ُُأْصِبح ذا خبرٍة فى مجالى تكفل لى أن أقول ف  هذه قبل أن 

.فى هذا الكفاية

ًا، و هنللاك ر ٌد آخلل ٌر عنللدى فالعمليللة ًا عليهللا أيضلل َبللر َرَّد ُيعت  :أما النقطة الولى فالرد علللى النقطللة الثالثللة 
ًا، و فللى شللباب  التطويرية لن تكون ِحكرًا على العللرب فقللط بلل سللتكون مفتوحللًة أمللام الُمسللِلمين جميعلل
ّلموا بأفضل الطرق، و فى هلؤلء َ ًا ممن َدَرسوا أفضل الدراسات و تع  الُمسِلمين غير العرب الكثيرون جد
َن ٌد لنا لنهم يتساوون معنا فى الحقية فى العمل فى هذا المر، فللدعوتنا ليسللت للعللرب فقللط، بللل هللى  َس

.لجل السلم أوًل و آخرًا و العرب يستفيدون من ذلك

ًا، و أعلُم أن الُمشاِركين سيكونون فى البداية قليلين للغاية و ربما يقتصللر  أما النقطة الثالثة فأنا أعيها جيد
َنَّحينللا الَعاِمللل الزمنللى قليًل، و ل َيُهللون إذا مللا   المر لسنواٍت و سنواٍت علَّى أنا فقط، و لكللن هللذا المللر 

ُته بالفعل .يتأتى هذا إل إذا ما نذرُت عمرى كله لهذا المر و هو ما قرر

  عللز و جلللالللثم إنه أثناء هذا المشوار الطويل و بعد عدة نجاحاٍت فى مراحل العمل الُمختِلفللة بللإذن 
ْيدًا سلوف تتكللون قاعللد ٌة ملن ًا ُرَو ْيد  سيزيد اهتمام الخرين بالمر و سيرغبون فى النضمام إلَّى فيه، و ُرَو

ُيساِعدون على الوصول  ٍءللهالملؤمنين بالقضية   دف، و ما هى إل بضع سنين و نكون قد وصلللنا إلللى جللز
  تعلالي و حينهللا سللنجد الكللثرين و الكلثرين يرغبلون فللى الُمشلاَركة؛ لنالللكبيٍر ملن أهللدافنا بفضلل 

ّلد الفشل ِ ُيَو إن استسلمنا له  ّلد النجاح و الفشل  ِ ُيَو  ُ .النجاح ( )

 - غلط إنك تجبر طفل فى صغره وفى طفللولته علللى حاجللة معينللة؛ انللت ايلله عرفللك أنلله لمللا يكللبر هيحللب6
 .ده اسمه قتل البداع، واوعى تقوللى أنه هيستخدم البرمجة فى حاجات مفيللدة فللى مجللاله بللدل، المجال ده

:كل ده ممكن تعمل لعبة للطفال توصل لهم قيمة معينللة بحاجللة كويسللة و بالمناسللبة المفللروض نشللجع .. 
 الطفال الصغيرين على تعلم النقليزية منللذ الصللغر وإن أمكلن لغللات أخللرى لن ده بيفتلح عقللولهم ويخليهلم

 نمللا لللو خليللت كللل، إيقدروا لما يكبروا يلقوا مصادر معلومات تفيدهم وممكن يفيدوا بيها المجتمع بعد كدة
.حاجة عربى يبقى انت بترجع للخلف لنه مفيش احتكاك بينك وبين الثقافات التانية وانت الضعف

ُتعاِرض ُيمِكنك أن  ٍء  ُيعتَبر من أسوأ العتراضات إن لم يكن أسوأها بالفعل؛ فأسوأ شي  هذا العتراض 
، فالُمعتِرض قال أن تعليللم الطفللال البرمجللَة منللذ ُتداِفُع عنه  َينِسف حتى ما  !به أمرًا ما هو الشئ الذى  : 
ُنعِّلللم الطفللال منللذ الصللغر اللغللة النقليزيللة و هللذا َبر قتًل للبداع، ثم عاد و قال أن علينللا أن  ُيعت  الصغر 
ًا ّلمنا جدًل بصحة كلمه عن خطأ تعليم الطفللال منللذ صللغرهم علوملل َ  تضا ٌد و تضار ٌب فى كلمه، فلو س
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 :قد ل يحتاجونها حينملا يكلبرون فلإنه حينئلٍذ يصلير ملن العبلث تعليمهلم اللغلة النقليزيلة لنهلم ربملا ل
ًا أو َعاِلم َشْرٍع فإنه لن يحتا ج إلى تعلللم اللغللة النقليزيللة و َبر، فلو صار أحدهم نحوي  يحتاجونها عند الِك

بمقاييس الُمعتِرض قتًل للبداع  َتبر تعليمنا إياها له  ُيع .س ( )

َبر تعليمنا لهم أى شللٍئ ُيعت ّلم الطفال أى شٍئ لنهم ربما لن يحتاجوه فيما بعد و س ِ ُنع ًا لن  ْيد ًا ُرَو ْيد  و ُرَو
!.قتًل للبداع 

ُتلدِرك أهميللة العللوم ُيعتَبر من السللخافة بمكلان؛ فكلل النلاس  ّلمنا بصحة كلمه، و لكن كلمه  َ  هذا لو َس
 البرمجية فى حياتنا الُمعاِصرة، و التجاه الحديث للتعليم فى كل بلد العللالم يسللير ناحيللة التوسللع فللى
 تعليم البرمجة و علوم الحاسب للطفال منذ الصغر، و كللذا تطلبيق علللوم و منهجيلات  الَحْوَسلبة علللي

التفكير الَحْوَسِبي  ُيسَّمي بل computational (كافة مناحي الحياة فيما  thinking.(

 فالعصر الحالى هو عصر الحواسيب و الشبكات، و العصر القادم سيكون لهملا أيضلًا بكلل تأكيلد، و ملا
ُأصللِّدق أن ُته كطالٍب فى الهندسة من دخول الحاسوب و برمجيللاته فللى كللل المجللالت يجعلنللى ل   رأي

.أحدًا يقول بقول صاحب العتراض

َفَّكرنا أن صاحب العتراض لم يقل هذا الكلم عن صحيح اعتقللاٍد فيلله؛ ًا لو   و لكن المر يصير واضح
أو رأي  (بل قاله لنه حاول ُمجاَدلة أصحاب الدعوى لنتا ج لغة برمجللٍة عربيللٍة و لكنهللم حللاُّجوه فغلبللوه 
ُبَّدًا من ترك المر الرئيللس و ضللرب َيِجد  ، فلم   )ذلك يحدث لغيره، أو علي القل خاف من حدوثه معه
ُيحِّققها، و بالطبع فإن على رأس هذه الهللداف هللدف  الهداف التى يقولون أن إنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة س
 .تيسير العلم على أطفال العرب و لكن لن الراء التى يقولها الفرد بدون اقتناٍع فعلٍى بهللا تتضللارب مللع

ًا .باقى أقواله فقد تضاربت أقوال الُمعتِرض مع بعضها البعض كما أوضحنا سلف :

ُيَعد تخلفًا لننا سنفقد حينئٍذ الحتكاك مللع الخللر،  أما قول الُمعتِرض بأن َجْعل كل شٍئ باللغة العربية 
ًا ّلم لننا الضعف فهو ُمغاَلط ٌة واضحة؛ فهذا القول كان سيكون صللحيح ُ  و بالتالى نفقد القدرة على التع
ُنترِجمه فى المرحلة الولى من المشروع ثم قلنللا أننللا قللد اكتفينللا بمللا أخللذناه حللتى  لو أننا اكتفينا بما س
 :الن من الخرين و لن نأخذ شيئًا آخر، و لكن ما ننويه غير ذلك تمامًا حيث سيظل الحتكاك بيننللا و
ًا على أساٍس من الِنِّدية و التعاون الُمتباَدل لخدمة المة السلمية أوًل و التقدم البشللرى  بين الخر قائم

ًا .عامًة ثاني

ُننِكر أهميته بالفعل، و يكفينا مبدأأم ــَة" ا تعليم الطفال لغًة أخرى غير لغتهم الم فأم ٌر ل  ــِرَفب ُلَغ ب َمْنب َع
كمسلللمين و كعللرب اللغتللان3"َقْوٍمب َأِمــَنب َشــَّرُهم :، و بالفعلل فللإن ملن أهللم اللغللات بالنسللبة لنللا  ( ) 

 رالسهذرا ليس بحديٍث نهبوي كما قسد يظسن رالهبعسض، بسل هسو قسوٌل َدراِرٌج َيسنِسسهبه مسن ل يعلسم إلسي رسسول  3
 رالسس صسلي رالسس! و سلمه عليه بدون تحقيٍق أو تدقيق  فُيرجي رالتسنهبه لمثسل هسسذرا لن رسسسول رالصلورات 

45



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

ُأعِّلم كل أطفللال المسلللمين و شللبابهم هللاتين اللغللتين لفعلللت، و  النقليزية و العبرية، و لو استطعُت أن 
.لكن ليس بيدى إل التنبيه و الدعوة

 - ل أعتقد أن فكرة لغة برمجة عربية هي فكرة جيدة، لننا لن نستفيد شيئأ من هذه اللغللة إل الكتابللة بللالرموز7
 العربية وهذا كما أعتقد لسنا بحاجة إليه، لذلك أنا أعتقد أنه يجب تطوير أفكار برمجية جديدة بغض النظر عن

.اللغة من أجل الرقي بالعرب

ً قللال  هذا العتراض يأخللذ مكللانه بجللانب أخيلله السللايق للله علللى لئحللة أسللوأ العتراضللات؛ فللأول
ُنحِّقللق مللن ورائهللا إل فائللدة الكتابللة  الُمعتِرض أن فكرة إنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة ليست جيدًة لننللا لللن 
 بالحروف العربية، ثم قال ثانيًا أنه حتى هذا الهدف لسنا بحاجللٍة إليلله، ثلم ثالثللًا أوضللح فكرتلله بكيفيلة

.الُّرقى بالعرب عن طريق الفكار الجيدة بغض النظر عن اللغة

نحن المسلمين من وراء إنتا ج لغة برمجللٍة )أما أوًل فقد أفضنا فى شرح الفوائد التى ستعود علينا  ) 
 عربية، و لكن المر المهم أنها أكثر من ُمجَّرد كتابة الكواد البرمجيلة باسلتخدام اللغلة العربيلة، أملا
 قوله بأننا ل نحتا ج إلى الكتابة بالحروف العربية فقو ٌل ينللبئ عللن جهللٍل تللاٍم بللالواقع و غللزِو الثقافللات
 لبعضها البعض، و يكفينا هنا أيضًا قائمة الفوائد التى تنتج عن البرمجة باللغة العربية للرد علللى هللذا

.الغلط

و هو حاجتنا إلى الفكار البرمجية الجديدة صللحيح، و ُأنِكر أن نصفه الول  )أما القول الثالث فل  ) 
 لكن العجيب أن الُمعتِرض و من يحذو حذوه يتناسون أن ِبناء لغللات البرمجللة و أدواتهللا الُمسللاِعدة
ُيناِفسلله إل مجللال ِبنللاء أنظمللة التشللغيل، و  ُيَعُّد مجاًل من أهم المجالت البرمجية على الطلق، و ل 
ْين هى نهض ٌة َكسيح ٌة أقصللى طمللوٍح لهللا هللو الشللحاذة العلميللة علللى  نهض ٌة برمجي ٌة بدون هذين الِعْلَم

!.أبواب الُمنِتِجين الخرين 

 - لسللنا بحاجللة إلللى لغللة برمجللة عربيللة؛ فلللن تجللد مللن يعمللل بهللا سللوى الطفللال أو الشللخاص الللذين8
 .. وغيرهللا لللذلك فهلللؤلء ليسللوا بالهميلة كمللاjava واللللCيستصعبون البرمجة بلغات عليا ومعقدة مثل الللل

 المبرمجين العالميين، ولكن لو تم تطوير مبدأ برمجي جديد يغير من المفاهيم الحالية كما ظهرت فلي السلابق
 البرمجة الشيئية التي قلبت الموازين، فإن ظهور شئ مماثل من القوة هو الفضل لنللا لنلله مللن المسللتحيل أن

.نزحزح أي من اللغات عن عرشها 

(عليه و سلم قال  ــَّوْأب َمْقاَعــَدُهب ِمــَن: َتَب َي ّمًدعاب َفْل
ِ
َتاَع َلَّيب ُم َلىب َأَحٍد ،ب َمْنب َكَذَبب َع َلْيَسب َكَكِذٍبب َع َلَّيب  ًباب َع ب ِإَّنب َكِذ

َّناِر . روراه رالهبخاري)عال
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 إذا ما تم إنتا ج لغة برمجٍة عربيللٍة قويللٍة تتفللوق علللى:ردًا على هذ العتراض فإننى أطرح سلؤاًل 
 باقى لغات البرمجة فى كثيٍر من النواحى فهل سليكون ُمسللتخِدموها هللم فقللط مللن الطفللال و

ِبُلغللاٍت ُعليللا و ُمعَّقللدة مثللل الللل ُبون البرمجة  َتْصِع َيْس   ، أم أنjava و اللللCالشخاص الذين 
الُمبرِمجين العرب سيستخدمونها بدورهم ؟

 فإذا كان الرد بأن الُمستخِدمين سيكونون من الُمبرِمجين الُمحترِفين فإن هذا هو المر الللذى نطمللح
َأُّدوا واجبهم ناحية أمتهم و دينهللم، أمللا لللو كللان الُمسللتخِدمون الوحيللدون مللن  إليه، و سيكونون قد 
َبل  :الطفال و المبتدئين فإن الطفال يكفوننا عند تعليمهم و جعلهم ُمللبرِمجين ُمحللتِرفين فللى الُمسللتق
 لتكملة النهضة العلمية البرمجية، و حينها سيكون الخاسللر الوحيللد هللو أولئللك الُمتقاِعسللين الللذين

!.كان بأيديهم الُمساَعدة على إعلء راية المة و لكنهم نكسوا رؤوسهم 

!ثم لماذا يهتم الُمعتِرض بالُمبرِمجين العالميين ؟ 

!و ما دخلهم بهذا الموضوع من الصل ؟

 ألسنا نحاول إنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة لتحقيق الكتفاء الذاتى من العلم و التعليم ؟ فما الللداعى للنظللر
َبللر هللو المللر ُيعت ُيبرِمجون بلغتنا ؟ فللي حيللن ربمللا   إلى جعل غير الُمسِلمين من الُمبرِمجين العالميين 
ُيتِقلن لغتله كلل التقلان ل  الُمستحيل مع لغات البرمجة غير العربية؛ لن الُمبرِملج الُمحلتِرف اللذى 
 َيميل فى الُمعتاد إلى تغيير تلك اللغة إل فللى حللالٍت اسللتثنائيٍة و بعللد تفكيللٍر طويللل؛ و ذلللك لنلله
ّيللف، ُ ّيزاتهللا و عيوبهللا كللل التك ِ ّيللف مللع ُمم َ  يكون قد اعتللاد علللى لغتلله الحترافيللة كللل العتيللاد، و تك
ّلفلله ِ ُيك ًا جميًل، و من أصعب الشياء على النسان شراء منزٍل آخللٍر  َبحْت بالنسبة له منزًل ُمِريح  فأص

.ماًل و جهدًا إضافيين بدون فائدة، فى حين أنه لديه منزله الفخم

 -  أعتقد أن المشكلة الساسية والوحيدة أمام إنشاء لغة برمجة عربية هو عدم وجلود أو قللة ملن يتحلدثون9
.العربية

َيِقللل عللن ثلثمائللة مليللون  إعترا ٌض آَخ ٌر يحتل مكانه فى قائمة أسوأ العتراضات؛ فتعداد العللرب ل 
 إنساٍن أغلبهم من ِفئتي الشباب و الطفال، و هذا العدد سيكون هو الهدف الرئيس لى لغللة برمجللٍة

  فلنها إسلمية الهوية أصًل فهللى ُموَّجهلل ٌة لكللثر ملن مليللاٍر و نصللفإبداععربيٍة يتم إنتاجها، أما لغة 
َيستخِدم َيستخِدمون العربية فى حياتهم أو على القل الجانب الدينى منها، و   المليار من البشر الذين 
 :كثي ٌر منهم الحروف العربيللة لكتابللة لغللاتهم مثللل الفارسللية، و الورديللة، و اَلمَهريللة، و غيرهللن مللن

.اللغات
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ُيكِّونللون ًا و   فعلى أقل الحتمالت تفاؤًل فإن هنللاك الملييللن يقفللون وراء لغللة البرمجللة العربيللة نظريلل
 قاعدًة هائلًة من الُمرَّشحين لستخدامها، و بذلك تكون ُمشِكلة عدم وجود أو قلة عدد من يتحدثون

ًا .العربية ُمشِكلًة وهميًة ل ُوجود لها بتات

 - لغات البرمجة القوية والتي ل تزال حية، لم تصنع لن صانعها أراد صنع لغة برمجة فقط لتكللون لغللة10
:برمجة، بل كل لغة كان لها سبب

C : صنعت بشكل أساسي لبرمجة نظام UNIXعلى حد علمي، وانتشرت أيضًا للدعمها الكلبير للبرمجلة  
.الهيكلية

++C صنعت لتسهيل :Cوإدخال البرمجة غرضية التوجه عليها .

 Visual Basicصنعت لتسهيل البرمجة على نظام ويندوز أو لغراض تجارية  . :

 وبهذا نرى أن لغات البرمجة المشهورة انتشرت لنه كان لها أغراض معينة، أو لنهللا أدخلللت مفللاهيم جديللدة
Small على البرمجة، مثل لغة  talk التي أدخلت مفهوم البرمجة غرضية التوجه OOP .

.إذًا لتصنع لغة برمجة ناجحة، يجب أن يكون لهذه اللغة مميز ما، ول تكون مجرد لغة برمجة أخرى

ًا إل إعطاءنللا ُتقلِّدم فلى علالم البرمجلة شليئ  بدايًة لو كانت اللغة البرمجية العربية التى نطمح إليهلا ل 
ًا؛ و  إمكانية البرمجة بُمصطلحاٍت و حروٍف عريية فإن هذا أم ٌر رائ ٌع جدًا، و ل ينتقص من قدرها شيئ
َفَّكرنا فللى أمللر النهضللة ُيحِّقق لنا الكثير من الهداف التى وضعناها أمام أبصارنا حينما   ذلك لن هذا 
ُتقللِّدم ُتوَجد تلك اللغة البرمجية العربيللة الللتى  ُيقاس هو أن   البرمجية السلمية، و لكن الرائع بما ل 
ُنوِّضللح فيملا ُنْصب أعيننللا كملا س  الجديد إلى العلم البرمجى، و هذا هو ما نود حدوثه و ما سيكون 

.يلى

 و من الخطأ ُمقارنة لغات البرمجة الخرى و خروجها إلللى الوجللود و ظللروف ذلللك الخللرو ج بلغللة
ُيمِكنهللم الكتفللاء بلغللات  البرمجللة العربيللة و ظللروف خروجهللا إلللى الوجللود؛ و ذلللك لن الغربييللن 
 البرمجة التى لديهم و اللتى أنتجوهلا بأنفسلهم، و علدِم إنتلا ج لغلاٍت أخلرى إل حيلن وجلود الطفلرة
ّير من مسار علم البرمجة، و لكن الواقع يقول أنهم لم و لللن يفعلللوا هللذا؛ فللالواقع ِ ُتغ  البرمجية التى 
 يقول أن لغاٍت أخرى جديدة تخر ج إلى الوجود و ذلك لوجود اللداعى التجلارى لهلا رغلم أنهلا ل
ُتلبِّرر إنتللا ج لغللٍة كامللٍة جديلدة و يكلون الللداعى  .ُتحِّقق الطفرة البرمجيلة الضلخمة الملموسللة الللتي 

أو الكبر لهذا هو التنافس التجارى بين عمالقة السوق البرمجى فى العالم )الوحيد  ).

: طيب عندي لك سلؤال الهنود تعدادهم كبير جدًا و متقدمون علينا كثيرًا في مجال تقنيللة المعلومللات11 - 
:و معتزون بثقافتهم فلماذا ل أري نصف لغات البرمجة هندية ؟

:اللمان متعصبون ويعتزون بعرقهم ولغتهم فلم ل أري أكوامًا للغات برمجة ألمانية ؟
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 أنا ل أتعصب ضد اللغة النقليزية لنها أصبحت لغة قياسلية مثلل المعللايير القياسللية، إذا اسلتخدمت لغللات
 البرمجة المشهورة أكون أستخدم نتا ج عدد غير محدود من المستخدمين، طرحي للغة بالنقليزيللة يعللد رافللد

قوي لها، لماذا نتقوقع تحت مسمى اللغة العربية بدل من النطلق باللغات المتوفرة ؟
!.أنت تدعوا لمشروع رائد والدافع الوحيد هو التمني تحت مظلة أن العقلية العربية فذة ول يضاهيها عقلية 

.أما القول بعدم ُوجود لغات برمجٍة بغير اللغة النقليزية فقد رددنا عليه قبًل

ُيشلاِرك فلى  أما القول الثانى فهو ُمغالط ٌة واضلحة؛ فلغلات البرمجلة منهلا ملا هلو مفتلوح المصلدر و 
 تطويره اللف حول العالم، و منها ما هو ُمغَلق المصدر و ل يملك غير ُمصِّمميه قللرارات التصللميم
َبل اللغللة، و تكللون ُمشللاَركة الخريللن فللى تطللوير مثللل هللذا النللوع مللن اللغللات عللن طريللق  و ُمسللتق
ُيقِّدمونها لُمصِّممى تلك اللغات لكى يضللموها إن اسللتطاعوا إلللى اللغللة فتزيللد مللن  القتراحات التى 
ُيشللِرف علللى  قوتها و كفاءتها، و بالنسبة للغة البرمجة العربية التى نودهللا فسللتكون مفتوحللة المصللدر 
ُيللِدير النقاشللات معهللم لتطللوير اللغللة طللوال  تطويرها فري ٌق خا ٌص يسللتقبل اقتراحللات الُمقللتِرحين و 
ُيتاِبع مسيرة تطوير باقى اللغات البرمجية ليسلتفيد منهللا، و بالتلالى للن نخسللر ملن العللم  الوقت، كما 

ًا بإذن  . تعالى بدون الحاجة لجعل لغة البرمجة نفسها باللغة النقليزيةالشيئ

ُتضللاِهيها عقليلل ٌة أخللرى فقللو ٌل  أما القول بأننا نتمنى ما نتمنى تحت مظلة القول بأن العقلية العربيللة ل 
ُنفاِضل بين الناس إل بتقللوى  ًا و قالبًا في مشروعنا هذا؛ فنحن ل    عللز و جللل، و نقللولالللنرفضه قلب

َتاَعــاَرُفوعا(قوله تعالى  ًباب َوب َقَباِئــَلب ِل َنــاُكْمب ُشــاُعو َثــىب َوب َجاَعْل َناُكْمب ِمْنب َذَكٍرب َوب ُأن َلْق َّناب َخ َّناُسب ِإ ّياَهاب عال ُ ب َياب َأ
َّلِهب َأْتَقاُكْمب ِعْنَدب ِإَّنب َأْكَرَمُكْم َّلَهب َعِليٌمب َخِبيٌر)عال :الُحُجرات ب ِإَّنب عال ]13[.

ُيمِكنه فعل هذا بدون أي عائٍق كان ُيريد الُمساهمة معنا في هذا المشروع  .و أي شخٍص 

 - أعتقد أنه من غير المعقول أن نبدأ من الصفر في الوقت الحللالي والثللورة الكللبيرة فللي التقنيللة الحديثللة،12
 ل يجب أن نبدأ ملن آخللر مللا وصلل لله العللم ونحلاول أن نطللور أنفسللناد، بفكل لحظة يتم فيها اكتشاف جدي
. نتفوق عليهمالومنافسة الغرب في لغتهم وبإذن 

 َسَبق و أن أوضحنا أننا لن نبدأ من الصفر على الطلق، و أننا سنبدأ بفهم العلم الحديث و آخر ما
َبر إضافًة ُتعت  وصلت إليه العقول البشرية فى مجالنا، ثم نحاول تطويره أثناء إنتاجنا للغتنا، و بالتالى س

.إلى العلم البشرى عامة
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 ولكن بقليل من المنطق ماذا نستفيد عندما نقوم كل يوم بعمل نفس الفكرة، صراحة ليس لدي الكثير- 13
 ملن الفضلل أن يكلون هنلاك لغلة برمجلة عربيلة أي ملن صلنع عربلي ولكلن يتلم كتابلة. ولكن باللغة العربية ؟

.أكوادها بالنقليزية لن اللغة النقليزية هي القياسية في كل شئ

َبقًا فإن هذا علي القل  في البدء حينما نصنع لغة برمجٍة عربيٍة تقوم بعمل نفس الفكار الموجودة ُمس
ًا عمليًا عن كيفيلة تصللميم لغلات البرمجللة و إنتاجهلا، و هللو مللا يحلدث حلول العلالم فللى  ُيَعد درس
ِبَحلِّث الطلبلة عللى ُصلنع  الجامعات العريقة عند تلدريس ملادة الُمترِجملات، حيلث يقلوم السلتاذ 
ّلم العملى و كسر ُجمود الدراسة النظرية، و لكن لننا هنللا ُ ٍء من ُمترِجماٍت للتع أو أجزا )ُمترِجماٍت  ) 
ُيَعللد موضللع تسللاؤٍل و نقللد، بللل و اسللتهجاٍن و  لدينا من العباقرة الكثيرون فإنه حتى مثللل هللذا المللر 

!.سخرية 

َقض نفسه حينما طاَلب بعمل لغة برمجٍة عربيٍة باللغللة النقليزيللة؛ حيللث أن قللوله  ثم إن الُمعتِرض نا
ّبق على قوله الثانى، فلنا نحن أيضًا أن نسأله بقليٍل من  َ ُيط  :المنطق ماذا نستفيد عندما نقوم كلالول 

! و بنفس اللغة ؟يوٍم بعمل نفس الفكرة

 :أما َكْوُن اللغة النقليزية هى اللغة الِقياِسية فإننا نحن من جعلها لغًة ِقياِسلليًة بتخاذلنللا و خنوعنللا، و
بإذن  ًةال(حينما يشتد ساعد المة العلمى   ) تعالي ستكون اللغة العربية لغًة قياسيًة بللدورها ُمعتِمللد

.على كميٍة هائلٍة من النجازات و البتكارات التقنية

 - الوصول الى الفضل ليست فكرته اللغة، الوصول الى الفضل فكرته صناعة التميز، وصلناعة التميلز14
 ل يهم لغتها، اصنع التميز بلغة العالم تصل الى العالم، اصنع التميز بلغتك تصل الللى نفسللك ومللن حولللك

.فقط  

 هللي نفسللها للجمللع) print(للغة العربية من أصعب اللغات، فمثًل فللي النقليزيللة م، ا:والهم أخي الكري
اطبع واطبعي واطبعوا ولنطبللع إلللى آخللره، بالنسللبة لللك أنللت تعرفهللا، )والملؤنث والمذكر، أما العربية فهناك  ) 

.لكن ماذا بالنسبة لشخص يريد تعلم لغة البرمجة هذه ؟

 لهذا أخي الكريم الفكرة المطروحة عن لغة برمجية بالعربية هي فكرة عقيمللة، وليسللت ذات أهميلله للمنافسللة،
 أصًل صناعة لغة برمجة ليست بتلك الهمية؛ لماذا تريد أن تصنع لغلة برمجللة؟ مللاذا تريللد أن تضلليف علللى

!اللغات المصنوعة أيضًا، ما الفكرة الجديدة المميزة التي تمتلكها ولم ينفذوها ؟

ًا علللىfacebook ،صنع بلغات البرمجة تلك مشاريع مهمةا   لم تصنع لغللة برمجللة لكنهللا صللنعت موقعلل
)النترنت  وصانعها طالب في سنته الثالثللة فللي جامعللة هللارفرد أصللبحت قيمللة شللركته    مليللار دولر15(

  سللنة وأصللبح23أمريكي، حتى أن مايكروسوفت اشترت بعضًا من أسهمها، ومالكها عمللره لللم يتجللاوز الللل 
لماذا ل نصنع هذا ؟ !رقمها السابعة على العالم وهي في تقدم  ..
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 ُأَكِّرر مرًة أخرى أنه لو كنا نطمح إلى الوصول إلى أن نكون الفضللل علميللًا فقللط لكللان هللذا القللول
ُيمِكللن تحقيقهللا إل ُتحَّقللق بهللذه الطريقللة، و ل  ُيمِكللن أن  ًا، و لكننللا َذوو أهللداٍف أخللرى ل   صللحيح

.بالطريق الذى اخترنا سلوكه و الُمِضى فيه حتى آخره

 و لقد ضايقتنى بحٍق فى هذا العتراض ُمحاولة الُمعتِرض تصوير اللغة العربية على أنها لغلل ٌة صللعب ٌة
ًا هو أن كلمة  ًا لذلك مثاًل سخيف ّنث وprintعلميا، ضارب َ   فى النقليزية هى نفسها للجمللع و الُملللؤ

اطبللع و اطبعللي و اطبعللوا و لنطبللع إلللى آخللره، و ردًا علللى هللذا أقللول )الُمذَّكر، أما العربية فهناك  ) 
ُيمِكننا بُمنتهى البساطة تثبيت ِصيغٍة ُمَعينٍة للوامر مثل الِصيغة التى ثبتتهللا لغللة  ج و )للُمعتِرض أنه  ) 

، أى أن هذا أم ٌر بسي ٌط للغاية َأْرُسْم ًتْب و  َأْك ْفَعل  مثل  َأ .هى ِصيغة   ( ) ( ) ( )

ًا فى أسداس قوُل الُمعتِرض أن إنتللا ج  و إن كان هذا قد ضايقنى كثيرًا فإن ما جعلنى أضرب أخماس
ُيضلاف إللى الموجلود فعليلًا فلإن صلناعة لغلة  :لغات البرمجة ليس بهذه الهمية فحيث أنه ل شلئ 
، و الحق أننى لن أرد على هللذا القللول و سللأكتفى بللالقول بللأنه لللو ًا عقيمًا  َتبر أمر ُيع  !برمجٍة أخرى 
ليس بالمكان أفضل ُيفِّكر بطريقة أنه   "أدار مثُل هذا الُمعتِرض شركًة برمجيًة لكانت نهايتها؛ ما دام 

، علي الرغم من أن هذا المجاٍل ل حد له إل حدود البداع البشرى ذاته .مما كان "

 و ِعوضًا عن إضاعة الوقت فى الكلم الفارغ الُمسلَّمى تصلميم لغلات البرمجلة يقلول الُمعلتِرض أن
 15، و الذى أصبحت قيمة شركته Facebookعلينا أن نلتفت إلى إنتا ج أفكاٍر أخرى مثل الل

  اشللترت بعضللًا مللن أسللهمها، ومالكهللا عمللره لللمmicrosoftمليللار دولر أمريكللي، حللتى أن  
، و إنى لتساءل عن البداع الجديد الذى23يتجاوز الل   ! سنة وأصبح رقمها السابعة على العالم 

، فليس هنللاك إبللدا ٌع خللاِر ٌق وراءه إلFacebookَقَّدمه الل  ! مع كل احترامى لفكرته الجميلة ؟
ًا ًا جديللد ُينِتللج علملل ّبى رغبة الكثيرين بطريقٍة أفضل من الموجودة فعًل، و لكن يظل المر أنه لللم  َ  أنه ل
 يسلير بقافلللة العلللم البشللرى إلللى المللام، و أنللا أقللول هللذا رغللم نشللاطي الشللديد علللي تلللك الشللبكة

.التواصلية، و إدراكي لهمية ُوجودها و الفارق الذي تصنعه في حياة الناس بالسلب أو باليجاب

! لماذا نضيع وقتًا على إنشاء لغة برمجة عربية ؟ ما الفائدة منها ؟15 ! -

 إذا علمت الشباب في الجامعات العربية لغللة برمجللة عربيللة وتوجهللوا إلللى سللوق العمللل، كيللف سلليبرمجون
 لمبرمجين أجانب بلغة عربية، لماذا على الجنبي أن يتعلم العربية وهي ليس إل العاشرة على ترتيب اللغللات

أخي الكريم ما الهدف أصًل من لغة برمجة جديدة، ماذا تريلد ملن ميلزات لتضللعها، العالمية )إضافة إلى أنه  ) 
.وهي غير موجودة

ّية من وراء إنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة فأم ٌر تم إيضاحه قبًل،  َ أما التساؤل عن الفائدة الَمْجِن
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 أما التسلاؤل علن كيفيلة تلأقلم الشلباب الُملبرِمجين بلغلة البرمجلة العربيلة ملع الُملبرِمجين الجلانب
ُيراعى أن يكلون ًا ملن الُملبرِمجين سل ُينِشلئ فريقل  فتساؤ ٌل فيه ُمغالط ٌة واضحة؛ لن الجنلبى حينملا س

   قلادرون علللى اسلتخدام نفللس اللغللة البرمجيلةbugs َلِللهُمختبروا ُمنتَجات الفريق و ُمصِلحوا ِع
َيْصُدق هذا على الجانب عامللة، فلللو أدارت   ًاmicrosoftالتى يستخدمها الباقون، و     مشللروع

ًا يستخدم ُمبرِمجوه لغة الل َتجة قللادرونpythonعلمي   مثًل فيجب أن يكون ُمختِبرو التطبيقات الُمن
و لو علي نحٍو بسيطpythonعلى البرمجة باستخدام الل ًا  ). أيض )

ُيبرِمجون بلغة برمجللٍة عربيللٍة ًا   و بالمثل فإنه لو استأَجَرْت شرك ٌة من الشركات البرمجية ُمبرِمجين عرب
ُبرِمجوا بتلك اللغة العربية َتِبري الفريق من اللذين يستطيعون أن ي .فسيكون عليها جعل ُمخ

كأن يطلبوا ُمبرِمجين يحترفون الل  أو اللللRuby(أما إذا اشترطوا استخدام لغٍة برمجيٍة غير عربيٍة 
Delphiو ( مثًل فلن تكون هناك ُمشِكلة؛ لنني أظن أنه يجب علللى الُمبرِمللج العربللى أن يتعلللم  ( 

 )لو بنسبٍة صغيرٍة الكثير من لغات البرمجة بجانب اللغة البرمجية العربيللة، و مللا قللال أحلل ٌد أن إنتللا ج
ُتِفيد الُمبرِمج فللى مجللالت  لغٍة برمجيٍة عربيٍة يمنع من احتراف لغاٍت برمجيٍة غير عربية، على القل ل

.العمل الُمختِلفة، و كذلك ليرى بنفسه الفروق التقنية بين لغات البرمجة و النواع الُمختِلفة منها

بعللد ُنَعِّلم الشباب العربى لغة البرمجللة العربيللة ليحللترف البرمجللة بهللا، ثللم سلليكون عليلله   (أى أننا س
ُيَحِّصل بنفسه لغاٍت أخرى غير عربية، و سللتكون المهمللة يسلليرًة عليلله لنلله  )الوصول للحتراف أن 
 ُيمِسك فعًل بالساسيات من تعلمه للغة العربية، و سيكون عليه فقط أن يعرف الُفروق و يضللعها فللى

ُته سهًل ُته بنفسى و وجد .ُحسبانه و هو المر الذى جرب

 أما بالنسبة للتساؤل عن السبب الللذي سلليدفع الُمبرِمللج الجنللبى لتعلللم اللغللة البرمجيللة العربيللة فل
 محل له من العراب في مشروعنا؛ و قد قلنا قبًل أننا ل نهدف إلي جعل العاِجم من غير الُمسِلمين

.ُيبرِمجون باللغة العربية، و إنما نستهدف الُمسِلمين و العرب

ًا يتساءل الُمعتِرض عن الجدوى ملن إنتلا ج لغلة برمجلٍة جديلدٍة ملن الصلل، و علن الجديلد  و أخير
، و قللد رددنللا ليس فى المكان أبدع ممللا كللان ُتقِّدمه و لم يتم إنتاجه من قبل على طريقة  "الذى س " 

ًا فى سابق كلمنا .على ذلك أيض

ًا ومشلروعك16 ًا جلد . صراحة هذه مشكلتنا، أننا ل نمد أرجلنا قدر لحافنا و أضلغاث أحلمنلا كلثيرة جلد - 
 C++ عربللي عملللوا لغللة زي الللل 50أقول لك مستحييييييييييييييييل  وح تشوف لللو فللي واحللد عربللي ول 

.وكلمي مش تنقيص للعرب ولكن كل الظروف عكس التيار

52



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

لينوس تورفالدز بدايًة من المرحلة الللتي كللان فيهللا َلَما استطاع  ًا  )لو كان مثل هذا القول صحيح ) 
ُيهِّدد الن عللرش نظللام الوينللدوز ُينِتجوا نواة نظام تشغيٍل  ًا قيادة فريٍق من ُمختلف أنحاء العالم ل  طاِلب

windows ُتنِتجه .microsoft الذى 

َلَما استطاعت مجموع ٌة صللغير ٌة مللن الُمللبرِمجين الُمحللتِرفين أَّسسللت مشللروع الللل   إنتللا جGNUو 
َبر الن الدواَت الُمفَّضللة لكلثيٍر ملن الُملبرِمجين الَفطاِحلل و العملاَد الساسلي ُتعت  أدواٍت برمجيٍة 

.لضخم المشاريع مفتوحة المصدر

ماتثياس إتِرش تأسيس مشللروع واجهللة الللل )بل و لما استطاع الطالب  )KDEُيعِجبلله   حينمللا لللم 
ُيلوِنكس   ، و ملن ثلم صلارت ملنunix-likeحال الواِجهات المرئية لنظملة التشلغيل شلبيهة ال

.أنجح و أقوي الواِجهات البرمجية علي ُمستَوي كافة أنظمة التشغيل الموجودة

 و الحق أن ُمشِكلة الُمعتِرض ليست فى ُسوء نظرته إلى العرب، بللل إن ُمشللِكلته الُكللبَرى فللى تعميملله
ًا من الُمبرِمجين العرب و  لهذه النظرة على جميع الُمبرِمجين العرب بل استثناء؛ فمن الحق أن كثير
 خريجى الجامعات العربية ل يفقهون فى العلوم البرمجية إل بمقدار ما يفهم كاتب هذه السطر فللى
ًا ما مع شٍئ ما ثاٍن لنتللَج هللذا ًا، سوى أنك لو َوَضْعَت شيئ و أعترُف أننى ل أفقه فيها شيئ  (الكيمياء 
َفسة ُتلؤِّهله للُمنا ، و لكن من الحق أيضًا أن البعض منهم يمتلك قدراٍت علميٍة رفيعٍة  ًا ما ثالثًا  )لنا شيئ

.العالمية

 سلليظل السللاس اللغلله النقليزيللة لن لغللة الحاسللب هللي السللمبلي، أي أنللك تكتللب المللترجم- 17
Complierالذي يترجم أوامر لغة البرمجة سواءًا كانت بلغة عربية أو روسية أو غير ذلللك فلإنه بالنهللايه  

 يترجمها إلى لغة السمبلي والتي بالساس هي لغة الحاسوب، والتي هي بدورها تقللوم بمحاكللاة الحاسللوب
.ليعمل الوامر وهي لغة مبنية على النقليزية

 ثانيًا ليس هنالك منطق أن تقوم بذلك؛ لنك ستأخذ الللوقت الكللثير الكللثير لبنللاء لغلة أسللمبلي ومللن ثللم لغللة
 برمجة عربية، في حين أن الغرب يتقدم علينا بالتكنولوجيا، يمكننا أن نستخدم ما وصلوا إليه ونحن نبني شلليئ

.جديد فهكذا انتقلت حضارتنا اليهم، أخذوا علومنا وقاموا بالبناء عليها

 فمثًل أخذوا علوم ابن سينا وأكملوا عليها واكتشللفوا اكتشللافات جديلدة بنللاءًا علللى مللا قللام بلله ابللن سللينا فللي
.الطب، وغيره الكثير من علماء المسلمين

َيحِوى من العلم إل مقدار ما يحويه السلراب ملن الملاء؛ فلالُمترِجم   Complier هذا الكلم ل 
ُيترِجم الوامر البرمجية الُعليا فى نهاية المر للغللة التجميللع  assembly ل  language، 

ُيترِجمها إلى لغة التجميع الخاصة بالُمعاِلج    المقصود أوًل، ثم إلى أصفاٍر وprocessorبل 
.آحاٍد فى آخر المر
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 و لغة التجميع ليست هى لغللة الحاسللوب الصلللية، بللل هللى كغيرهللا مللن لغللات البرمجللة الخللرى
ُيسللَّمى  ُمجَّرد واجهٍة لما يفهمه الحاسوب و لذلك فإنها تحتا ج بدورها إلى ُمترِجٍم من نللوٍع خللاٍص 

  يقوم بترجمتها إلى الصفار و الحللاد، و الختلف بينهللا و بيلن اللغللاتassemblerُمَجِّمع 
ًا لوامر اللة .عالية الُمستَوى أن لغات التجميع تكون أوامرها ُمناِظرًة تقريب

:و مثا ٌل وهم ٌى على ذلك قولنا أن المر

00101010111010100100101010011001

َتب :ُيك

 ADD R1   , R2, R3

ُينِتللج نفللس المللر اللللى حينمللا يقللرأ الجملللة ًا  ُيمِكللن أن نصللنع برنامجلل  فى لغة التجميع النقليزية، و 
:العربية التالية

3، م2، م1أجمع  م

 فهل سيصرخ الحاسوب قائًل أنه ل يفهم سوى لغة التجميع النقليزية، أم أنه ل يهملله إل الصللفار
ُيمِكن إنتاجها من ُجْملٍة عربية أو إسبانيٍة أو هيروغليفية ؟  !.و الحاد التى 

َتللاد  :و بالمناسبة فإن هذه الرقام التى يستخدمونها هى ُمجَّرد واجهٍة أخرى لما يحدث حقيقًة فى َع
، فحللتى شللحنة ، و الواحللد رملل ٌز لللل َنة ل ُشللْح )الحاسللوب؛ حيللث أن الصللفر مللا هللو إل رملل ٌز لللل ) ( ) 

َتاد الصلب الُمكِّون لدارات الحاسوب  !الصفار و الحاد ُمجَّرد واجهٍة لما يفهمه الَع

ُيمِكننللا ُنخلاِطب بهلا الحاسللوب عنلد بنلاء الُمللترِجم الكاِمللل   :فببساطٍة حينما نحتا ج إلى لغللة تجميلٍع 
 .بُمنَتهى البسللاطة إنتللا ج لغللة تجميللٍع عربيللة و سللهولة المللر فللى أن لغللة التجميللع تكللاد ل تكللون إل

ًا للوامر الَّولية المبنية داخل الُمعاِلج ًا جلي .إنعكاس

 ! موجودة ؟C++ و C- لماذا نحتا ج للغة برمجية تستخدم كلمات وعبارات لغة عربية و لغات مثل 18
 Cهذا المر سيزيد من الفجوة الرقمية بيننا و بين الغرب، في الحقيقللة فلنفللترض بأننللا نسللتخدم مللترجم لغللة 

 يتعامل بالغة العربية، و أردنا برمجة تطبيق به على نظللام وينللدوز فهللذا المللر سلليتطلب تحويللل جميللع ملفللات
header الترويسللة  files و المكتبللات إلللى مكتبللات تسللتخدم شلليفرة مللترجم لغللة Cالعربيللة، عنللدها  

 ...سيتطلب هذا المر إعادة كتابتها جميعها الخ هذا بالضللافة للمكتبللات المفتوحللة المصللدر و غيرهللا مثللل
  OGRE , openGLو و إلخ . .. ..
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 ,و الشيء الكثر أهمية هو أن اللغة العربية يصعب إيجاد اختصارات بها علللى عكللس اللغللة النقليزيللة هللذا و
 نحن لم نذكر بأن مثل هذه اللغات لن تجد من يبرمج بها لن اللغة العربيللة يصللعب تعلمهللا و هللذا قللد يشللكل

.عقبة كبيرة

 القول بأن الفجوة الرقمية بيننا و بين الغرب ستزداد حينما نستخدم لغللات برمجللٍة عربيللٍة قللو ٌل غيللر
ُينِتجهللا الغللرب و  ُ  صحيح؛ فالفجوة الرقمية تزداد و ستزداد بسبب جهلنا بالتقنيات البرمجية الللتى
 ُيطِّورها كل يوم، فاللغة وعا ٌء للتقنية المطلوبة و ليست تلك التقنية نفسللها، فلللو أنتجنللا لغللات برمجللٍة
 عربيٍة تستخدم التقنيات و الساليب البرمجية الحديثة فلن نتللأخر عللن الغللرب فللى شللئ، و سلليكون
ًا، فللالُمهم هنللا هللو ُلَمَّصللنع عالميلل ًا من ُصنٍع محلٍى له نفس فائدة الِّسماد ا َتستخِدم ِسماد  المر كأن 
ُتخِدمت فى إنتاجه، و ليس مكان ُصنِعه أو لغللة الكلم  ُمكِّونات الِّسماد و الطريقة و التقنيات التى اس

.المكتوب على الكيس الحاِوى له

  الفضلللل وalgorithmsو للللو أن لغتنلللا البرمجيلللة العربيلللة كلللانت تسلللتخدم الُخواِرْزملللات 
programming المنهجيللات البرمجيللة  paradigmsالحللدث و القللوى لسللاَوت  

ّبقناهللا علللى َ  اللغات الخرى فى قوتها، و لو استطعنا تطوير ُخواِرْزماٍت أفضل و منهجياٍت أقوى و ط
.لغتنا البرمجية لصارت أقوى من باقى اللغات

َيتوَّهم الُمعتِرض إمكانية حدوثها عند استخدام ُمترِجم لغللة    يسللتخدمCو بخصوص الُمشِكلة التى 
ِبِقيَعة؛ لننا نستطيع إعطللاء الماِسللح   parser و الَّسللاِبر scannerاللغة العربية فهى سرا ٌب 

 القدرة على التعامل مللع الكلم النقليللزى و العربللى بنفللس الطريقللة  و ترجمللة التعللبيرات الُمتنللاِظرة
 فيهما إلى نفس الُمخَرجات، و بالتالي يكون الُمترِجم قادرًا على ربط الصفار و الحاد الناِتجة من
أو الِعبرى أو الديموطيقى )ترجمة الكلم العربى و الصفار و الحاد الناِتجة من الكلم النقليزى  ) 

َيعلم إل  ًا ل  ًا و آحاد ُينِتج لنا أصفار . عز وجل َمصدر كٍل منهاالل

 :ثم من قال بأن هذا الَهْزل سيكون هو الهدف الذى نرجوه إن هدفنا هو إنتا ج لغة برمجللٍة عربيللٍة لهللا
 مكتبتها الخاصة التى تتفوق على الجميلع، و لللو احتجنلا إللى مكتبللاٍت مكتوبلٍة بغيللر اللغلة البرمجيلة
ُيَمِّكننا من استخدامها، كما ُيشِبه الِجسٍٍر البرمجٍى لتلك المكتبة  ْنُع ما   العربية فمن أسهل ما يكون ُص

ّينٍة مثل الللل َ ُيريد ُمبرِمجو مكتبٍة ُمع   إتاحلة الفرصلةC المكتوبللة بلغلة اللللOpenCVيحدث حينما 
  لستخدام مكتبتهم، و الفارق الوحيد هو أن جسرنا سيأخذ بعينpythonلُمبرِمجى لغٍة مثل الل

ّير اللغة العربية إلى اللغة النقليزية فقط ُ َتغ .العتبار 

ًا َجَلًل بل هو أم ٌر قريب الَمنللال، و مثللا ٌل علللى ذلللك لغللة َيتوَّهم الُمعتِرض أمر  و هذا المر ليس كما 
ُيمِكن فيها مز ج اللغللتين العربيللة و النقليزيللة فللى الكللود سيلي ِذْكُرها فيما بعد و التى  )السوبرنوفا  ) 

َتهى الحرية .البرمجى بُمن
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؟php- ليس هذا الذكاء، الذكاء أن تطرح لغة برمجة للعالم، هل تعلم من هم القائمين على لغة الللل 19   
اسرائيل ولكنها قامت على لغة البرمجة باللغة النقليزية  .شركة برمجة اسرائيلية ومقرها  " "

 :تخيل فقط أن لغات البرمجة ك ٌّل بلغته ماذا ستدرس في الجامعة، وإذا دَّرست كل جامعة في كل بلللد لغللة
 البرمجة الخاصة بلغة تلك البلد في مايكروسوفت مثًل عندما يريللدون توظيفللك وأنللت متخللر ج تعللرف تبرمللج
 بالعربية فقط، لماذا سيوظفونك أصًل، أو مثًل عندما تقوم بعمل كود وتطرحه كود مفتوح من سيعدل علللى
 كودك وهو ل يعرف لغتك، تخيل أن مثًل أكواد المصادر المفتوحللة كلانت باللمانيلة أو الصللينية هلل كنللت
 لتستفيد منها، تخيل لو أن شخص جاء اليك وأنت أكبر خبير فللي البرمجللة وقللال لللك هللذا الكللود بلله مشللكلة

!ووجدته باليابانية ماذا ستفعل؟

 اللغة ليست عائق، تعلم البرمجة تعلم لغة بحد ذاتها وعلى العالم كله أن يتعلم لغلة واحلدة ليتفللاهم، الللذكاء
أن تصنع لغة برمجة في حال كنت في ذاك القدر من الخبرة بالنجليزية تنافس بها العالم

ُتحِّدد الهداف التى ترغب فى تحقيقهللا حللق التحديللد، ثللم تضللع لتلللك الهللداف  بل الذكاء هو أن 
ُيمِكنك من خللها أن تصل إليها، و أن تضع تلك الُطُرق و الوسائل فى جدوٍل زمنٍى ًا و وسائل   ُطُرق
 جيٍد يكفل لك ترتيب جهدك و عدم إضاعة طاقتك و يكفيك شر البلبلللة و التخبللط، و أظللن أننللا قللد
ُيَعد هو حجر الساس فى أى نهضٍة برمجيللٍة نرغللب ُقلنا أن إنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة   َفَعْلنا ذلك حينما 

ُنكِمل باقى مشوار النهضة إل إذا ما حَّققنا هذا الهدف الول ُيمِكننا أن  .فيها، و ل 

 و ليس الذكاء هو طرح لغة برمجٍة للعالم؛ فما الهدف من وراء ذلك ؟، و ما الللذى سنسللتفيده غيللر
ِبُلغتنا و بلاقى الهلداف اللتى ببعلض الجهلد  رفع إسهامنا العلمى فى المجال البرمجى فقط ُمَضِّحين 

الضافى سنحصل عليها عند إنتا ج لغة برمجٍة عربية ؟
َيعنينا فى شئ؛ فلللو لللم تكللن هنللاك لغللات برمجللٍةphpو المثل الذى ضربه الُمعتِرض بلغة الل   ل 

 بلغٍة غير النقليزية على الطلق لما َشَّكل هذا فارقًا بالنسبة لنلا، لنله ملن اللواجب الللدينى علينلا أن
َنعت بللاقى المللم للغللرب و  ُنَقِّوى لغتنا العربية و أن نضع المة السلمية فى مقدمة المم حتى لو َخ

َقَّرت له بالريادة فى كل مجال .َأ

َيُرُّد هذا الدعاء و يقول أن هناك لغات برمجٍة غير إنقليزية و غيللر عربيللٍة مثلمللا أفضللنا  و لكن الواقع 
HPL  القول من قبل، و من القدار أن من ضمنها لغة برمجٍة بالعبرية و هى لغللة  – Hebrew 

 Programming Languageفمللا بالنللا نللرى الخريللن يقومللون بللدافٍع مللن الِحللس ، 
 القومى أو الحماسة لديٍن غير صحيٍح بإنتا ج لغات برمجلٍة بلغلاتهم و ل نقلوم نحلن أصلحاب ديلن

! تعالى الخاتم بالدفاع عن لغة ذلك الدين و عن ريادة أمتنا حتى النفس الخير ؟ال

 و جزئية سوق العمل قد أجبنا عنها ساِبقًا، أما جزئيلة المصللادر المفتوحللة و العللائق اللغلوى الللذى
 :سينشأ حينما نجعل أكوادنا العربية مفتوحة المصدر فأقول أنلله حقيقللًة سللوف يمنللع حللاجُز اللغللة
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و خاصًة غير المسلمين بطبيعة الحال من الُمشاَركة معنا فى أكواد مصادرنا المفتوحة، )الغربيين  ) 
 و لكن أليس فى مليار و نصف مليار ُمسِلٍم من روسيا و تركيا و الصين و اليابللان و فرنسللا و جنللوب

!أفريقيا و البرازيل و الهند و أمريكا و مصر و باقى أنحاء الرض الكفاية ؟

َيقللِدر كللل هلللؤلء بللاختلف ألللوانهم و أعراقهللم و تعليمهللم و بيئللاتهم، و اشللتراكهم فقللط فللى  أل 
  تعالى و الخوِة الرابطة بينهم على جعلنا نستغنى عن أى جهٍد آخٍر من الخللار جالالخلِص لدين 

إن ضن به ذلك الخار ج علينا ؟
و هللم يسللتطيعون و الحمللد   ) تعللالى فل ُمشللِكلة هنللاك، أمللا إن لللم يكونللواللل(فإن كانوا يسللتطيعون 

َفن تحللت الرض مللادامت ُتد  قادرين على ذلك فإن هذه أم ٌة ل تستحق الحياة و من الشرف لها أن 
 ل تقوى بكل هذا العللدد مللن أبنائهللا بكللل الختلفللات و التمللايزات الللتى بينهللم علللى سللتر عورتهللا

!العلمية بين أمم الرض 

َيقصللُد بلله أن عليهللم تعلللم لغللٍة  أما قول الُمعتِرض أن على الَعاَلم أن يتعلم لغًة واحدًة ليتفللاهم فقللد 
ُيَكِّذبه الواقع قبل النظر العقلللى؛ فمللا يحللدث الن أن هنللاك  اللف مللن  برمجيٍة واحدة، و هذا أم ٌر 
ّبللى احتياجللاٍت ُمختِلفللٍة فللى أمللاكن ِ ًتل  لغات البرمجة باختلف أنواعها تم إنتاجها فللى أزمللاٍن ُمختِلفللٍة ل
ّبى طلبللاته ِ ُتل  ُمختِلفة، بل و هناك لكل زمٍن واحٍد و كل حاجٍة واحدٍة و كل مكاٍن واحٍد أكثر من لغٍة 
 و ل داعى لكثرتها إل التنافس التجارى بين الشركات، أو الغيلرة العلميلة بيلن البشلر و ُمحاَوللة كلٍل

ُيِضيف إلى العلم البشرى و لو أقل القليل .منهم الدلء بدلوه فى هذا البحر الِخّضم لعله 

 أما النظر العقلى فيقول بأن التنافس العلمى من المللور المحمللودة؛ لن الفللائز الوحيللد فللى النهايللة
 حق الفوز هو مقدار العلم الذى وصلل إليلله البشللر،  و قلدرتهم علللى تسللهيل حيللاتهم و إنجللاز مللا

.يرغبون فيه بأقل جهٍد ُممِكٍن بالعتماد على ما اكتشَفته و ما أنتَجته قرائحهم من علم

َيقِصد الُمعتِرض باللغة الواحدة اللغَة النقليزية ذاتها كلساٍن ُموَّحٍد للنشر العلمي، و هذا مللن  أو قد 
ًا علللي الَعللاَلم كللله أن يتكلللم لغللًة ًا، فليللس ِلَزاملل ُيَكِّذبه الواقع أيضلل  المور التي فيها ُمغالط ٌة واضحة و 
 واحدًة لكي يتفاهم تقنيًا؛ فللترجمة دورها الساسي إن لم يحدث توحي ٌد للغة البحللث العلمللي، و
ُتطرح بها  لو افترضنا أن اللغة العربية صارت لغًة عالميًة في مجال البرمجة و أصبح من الُمعتاد أن 
مثللل الشللركات  (أبحا ٌث علمي ٌة برمجي ٌة علي مستوًي عاٍل من التميز فللإن الُمهتميللن الغربييللن بالتقنيللة 
ُيضطُّرون في نهاية المللر إلللي الهتمللام بالترجمللة مللن العربيللة  )الضخمة أو الجامعات الكبري سوف 

.إلي النقليزية

 :فإن للم َيهتملوا بالترجملة فسليقع الضلرر عليهلم و ليلس علينلا؛ ففللي النهايللة سلوف نحصلُل عللي
ُنِجيد لغتهم و سيخسرون هم أبحاثنا لعدم اهتمللامهم بمللا هللو خللار ج دائللرة لغتهللم  و  أبحاثهم لننا 
 هذا خط ٌأ كبير، و قد قلنا قبًل أننا سنهتم بكللل البحللاث العلميللة الُمتفللِّردة الللتي نسللتطيع الوصللول

ِبُلغاٍت أخري غير النقليزية ُنترجمها حتي و إن كانت  .إليها و 
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َتِلى أهدافًا أخرى ملن حيلث الهميلة كمللا أوضللحنا ًا و لكنها  َفسة فهى هد ٌف من أهدافنا حق  أما الُمنا
ًا ُتحِّقللق لنللا أهللداف َتج الفضل تحقيقًا لهدافه، و لغة البرمجللة العربيللة   آِنفا، ثم إن التنافس يكون بالُمن
ُنناِفس بهللا هللى الكللثر  أكثر بكثيٍر من لغات البرمجة غير العربية، و باقى التطبيقات البرمجية الللتى سلل
ِبُلغللة َتها  َأَصللنع َفسة، و هللذه ل يهللم فيهللا  ِبَعَرٍب فى الُمنا  أهميًة بالنسبة لغير المسلمين و اللذين ليسوا 
ِبُلغة برمجٍة إنقليزية؛ فالمهم أن تكون تلك اللغة قادرًة علللى إنتللا ج برامللٍج ُكفلللؤٍة لهللا  برمجٍة عربيٍة أم 

  عللاليتين، و كللذاwritability و مكتوبيللٍة readabilityسللرعة تنفيللٍذ عاليللٍة و مقروئيللٍة 
.إعتماديٍة كبيرة

 - تبقى اللغة النقليزية أفضل لن حروفها منفصلة وليس لها أكللثر مللن شللكل كمللا هللو الحللال فللي اللغللة20
 :العربية أحرف متصلة و أخرى منفصلة، وشكل في أول الكلمة وشكل في منتصف الكلمللة وشللكل آخللر فللي

.آخرها، لذلك الترجمة للبرنامج المكتوب باللغة النقليزية سيكون أسهل وأكثر سرعة

:هذا كل ٌم ل يقوله إل شخ ٌص

ًا إلى أقصى الحدود الُممِكنة فأصبح ل يرى فيمللا لللديه أى شللٍئ حسللن، و أصللبح)1  مهزو ٌم معنوي
َتْصلُدق فيله مقوللة ابلن خلللدون َنها، و   يلرى ملا عنللد علدوه اللذى هزَملله أفضلَل الشللياء و أحسل

َتْقِليِدب عالَغاِل"ب" َل,ٌعب ِب ّتِعس فإن اللغة النقليزية4"عالَمْغُلوُبب ُمو َ   أيما ِصْدق؛ ففى نظر هذا ال
 أفضل فى الستخدام فى إنتا ج لغات البرمجة من اللغللة العربيللة لن حروفهللا ُمنفصللل ٌة و ليسللت

، ولها شك ٌل واح ٌد و ليست ُمتعددة الشكال ككثيٍر من حروف اللغة العربية  !ُمتصلة  !

َأْوَرَد ُحَّجًة من ُحَجج ابلن حلزم ضلد َأْوَرده و كأنه   و العجب أن هذا هو السبب الوحيد الذى 
ًا و  ُمناِظريه أفحمهم بها فلم يستطيعوا لها ردا، و الحق أنها جعجع ٌة بللدون طحللٍن و  ُمتهافتلل ٌة قلبلل

ًا  .قالب

:و يتبين من القول كذلك أن المعترض

َقللع فللى)2  ل َحََّظ له من العلوم البرمجية الخاصة بإنتللا ج الُمترِجمللات أو حللتى تصللميمها؛ فقللد َو
ًا بحللاٍل مللن الحللوال، فل َدْخللل لتصللال ٍء ل يقع فيها ُمبرِم ٌج يفهم تلك المور جيد  تقربر أخطا
 الحروف ببعضها البعض أو انفصالها عن بعضها البعض، و تغير أشكالها أو ثباتها أُّى دخٍل فللى

!.سهولة و سرعة ترجمة البرامج المكتوبة بلغة البرمجة  

ًا عن تلك الُموَردة، و منها :و المور التى تحكم هذه العملية تختلف تمام

الُمَقِّدَمة لبن خلدون4 .في  ( )
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ِبٍر •   و ُمَحِّقللٍق منطقللٍيparserطريقة إنتللا ج ُمكِّونللات الُمللترِجم الُمختِلفللة مللن َسللا
 semantic analyzerو غيرهما من بللاقى الُمكِّونللات، فهلل تلم إنتاجهلا  

 باستخدام أدواٍت برمجيٍة ُمتخِّصصٍة تأخذ قواعللد لغللة البرمجللة الجديللدة المكتوبللة
َيٍغ وصللفيٍة قياسلليٍة مثللل الللل ًا يلللؤدى دور الَّسللاِبر أوEBNFبِصلل ُتخللِر ج برنامجلل   و 

ّلغة، و ذلك مثل برامج الل ُ  . الشهيرة ؟ANTLR و اللyaccالُمحِّقق المنطقى ل
ٍء ُممِكللن باسللتخدام  أم تللم إنتاجهللا بشللكٍل مباشللٍر يللدويًا للحصللول علللى أفضللل أدا

.خوارزماٍت خاصة بالُمبرِمج نفسه ؟

ْبر • parsing ُخواِرْزم الَّس algorithmالُمستخَدم فى ُمترِجم اللغة .

semantic ُخواِرْزملللللللات التحقيلللللللق المنطقلللللللى • analyzing 
algorithmsالُمستخَدمة .

 قواعد اللغة البرمجية و مدى سهولة بنائها و التحقللق منهللا برمجيللًا، و عللدم وجللود•
.َتَضاُرٍب منطقٍي فيها

 intermediateشلللللللللللكل الِصللللللللللليغة التمثيليلللللللللللة الوسللللللللللليطة •
representationفى الُمترِجم .

object ُخواِرْزمات إنتا ج الكود الهدف • code.

ْبر للبرناملللللج • parsing ُخواِرْزملللللات تحسلللللين شلللللجرة الَّسللللل tree 
optimization.

.ُخواِرْزمات تحسين الكود الوسيط•

ّثر فقط على سرعة الُمترِجم، و إنما ُتلؤثر كذلك علللى كللل مللا يتعلللق بلله مللن ِ ُتلؤ  و هذه المور ل 
.أموٍر مثل الكفاءة و العتمادية و النشاط الُمستِمر و غيرها من الصفات الخرى

ًا جدليًا أن اللغة النقليزية أفضل فى بناء لغللات البرمجللة مللن اللغللة العربيللة  :و لكن دعونا نفترض افتراض
ّلى عن أمل إنتا ج لغة برمجٍة عربية اللسان ؟ ِ فهل سيدفعنا هذا إلى التخ

ُنحققهللا علللى أرض الواقللع، ًا ل ُنهِمل هللذا المللر تماملل  بالطبع ل؛ لن الهداف التى نسعى إليها ستجعلنا 
ُتلؤِّخر فى أمرنا شيئًا و سيظل الحللال كمللا هللو، و ُتقِّدم أو   فمثل تلك العتراضات حتى و إن َصَّحت لن 

ُنلؤِمن به ليس إل ُنِزيح الحيرة عن الُمحتاِرين و لتطمئن قلوب الناس بما  .لكننا رددنا عليها فقط ل

  مثًل،pascal- لن تجد أب متمرس سوف يجعل ولده يبدأ بلغة عربية بسيطة، بل سيجعله يبللدأ مللن 21
:، أو أي لغه أخرى لعدة أسبابphpأو حتى 

اللغه لن يوجد لها مطورين كثر، •
لن يوجد لها دعم كافي، •
لن يجد لها تطوير و إصلح للخطاء،•
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لن تجد الكتب،•
لن تجد المثلة،•
.لن تكون اللغة متقدمة بالشكل الكافي•

 يعنللي فللي حللال تعلللم الطفللل الساسلليات سللوف يللترك هللذه اللغللة، لمللاذا ؟ لنهللا لللن تكللون ُمنِتجللة
Productiveناهيك عن صعوبة البرمجة من غير وجود واجهات و خاصة لطفل ،.

:الُمعتِرض يفترض فى كلمه أن أى لغة برمجٍة عربيٍة ل بد و أنها ستكون لها الصفات التالية

من الُطُرز البرمجية القديمة و ليست على القدر الكافى من التطور،•
عدد ُمطِّوريها قليل،•
ليس لها دع ٌم كبير،•
سيتوقف تطويرها و إصلح أخطائها بعد فترة،•
ُتعانى من ِقَّلة الكتب التعليمية و المثلة الواقعية التى يتم بها تعليمها للطلب و الصغار• .س

َب ٌل فى تعليم البرمجة للطفللال، و بالتللالى فللإن َيستنِتُج أن هذه اللغة ليس لها ُمستق ًا على كل ما فات   و ِبناء
َأصلبَح الوضلع كملا ، و الحقيقلة أنله للو  ِبُلغٍة مثلها   !الباء الُمتَمِّرِسين لن يبدأوا تعليم أطفالهم البرمجة 

ُيخاِطر أى أٍب بهذا، حتى أنا نفسى إن رزقنى    تعللالى بالولللد و أردُتاللل:افترض الُمعتِرض فبالفعل لن 
َتَحَّدث الُمعتِرض عن مساويها ِبُلغٍة مثل تلك اللغة التى  ّلمه  ِ ُأع .تعليمه البرمجة فلن 

ُتعاِنى من كل تلك العيللوب، فأمللا العيللوب  لكننى أتساءل عن السبب الذى سيجعل لغتنا التى نسعى إليها 
ُتج عن تخاذل الُمجَتمع البرمجى السلمى عن دعم اللغة الجديدة ْن َت  من الثانى و حتى الخامس فهى س
ُقدَرته و فى مجال تخصصه، و بالتللالى يكللون لللى أن أطلللب مللن الُمعللتِرض  و الوقوف وراءها ك ٌّل حسب 
ُه َيكللر ُيلؤِّدى إلى ُوقوع ما   التخِّلى عن موقفه الرافض لنه سيكون من أكبر أسباب ذلك التخاذل الذى س

!من المور 

 و أما السبب الول فل أعلم ما الذى يدفع الُمعتِرض لفتراض أن أى لغة برمجٍة عربيٍة سللتكون قديمللًة و
ْبناه جيللدًا كللانت لنللا الُقللدرة علللى َتَشللَّر  غيللر ُمتقِّدمللة، فللالُمفتَرض أننللا إذا مللا َحَّصلللنا العلللم الللبرمجى و 
ًا و قللديمًا، و بالتللالى يكللون  استخلص جوانب القوة و الضعف فى لغات البرمجة العالمية القللوى حاليلل
 من الُمفَترض أنه بإمكاننا تصميم لغة برمجللٍة تتغلللب علللى الصللعوبات الموجللودة فللى اللغللات الحاليللة و
ّلم و ُ ْبِعى لمرحلة التع على القل من الناحية النظرية و هذا هو الناتج الَّط ).ُتِضيف الجديد الُمِفيد إليها  ) 

َفستهم فى إنتا ج الجديد فى هذا العلم ّتَلِّقى من الُمنِتجين للعلم قبل ُمنا َ .ال
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ُتلللؤِّدى إلللى وأد الفكللار الجيللدة  و مثل هذه النظرة الغير ُمنِصفٍة إلى عقولنا هى من أكللبر السللباب الللتى 
َتمعاتنللا ُنواِجهها فى ُمج ّير دفة المور فى عالمنا فى مجالٍت كثيرة، و قد تحل من مشاكلنا التى  ِ ُتغ  التى قد 

.الكثير

حلتى فلى ًة ُدوِنيلًة   (و هى نظر ٌة لها خاصية تغذية الذات بأثٍر َرْجِعى، حيث أنه ماُدمنا ننظر إلى أنفسنا نظر
ُتِفيدنا فى حل مشاكلنا ُنهِمل الفكار التى كانت س َفسة بعد تحصيلنا للعلم المطلوب فإننا س  )إمكانية الُمنا
ًا يومًا بعللد يللوم و نتيجللًة لتزايللد الُّسللوء و تراكملله َنَّفذناها، و بإهمال هذه الفكار سيزداد الواقع ُسوء  .إن 

ًا  !ستزداد نظرتنا لنفسنا دونيًة و احتقار

.و هكذا ندور فى حلقٍة ُمْفَرغٍة جهنمية

 - حتى نجعل أطفالنا ملؤهلين لسللتعادة مجللدنا السللابق الللذي لللم نسللتطع إسللتعادته فيجللب أن نعلمهللم22
 أشياء كثيرة منها تعلم اللغة النقليزيللة مللن الصللغر بإتقللان؛ عنللدما يتعلللم اللغللة النقليزيللة ويتقنهللا مللن الصللغر
 فستفتح أمامه مجالت كثيرة سيبدع فيها، أما إن ضيقنا المجللال أمللامه بلغللة برمجللة عربيللة فلللن تفتللح للله هللذه

.الفاق الحاسوبية الكبيرة

 :إذًا الخلصة الغرب لما أخذوا العلم من العرب أتوا للعرب و تعلموا لغتهم و أخلذوا علمهلم و طللوروه و
 نحن كعرب الن لسنا ملؤهلين لتطوير علم الحاسب عربيًا لننا لم نصل إلى مللا وصلل إليلله الغلرب فلي هلذا
.العلم، فالصحيح أن ننشئ أطفالنا على تعلم اللغة النقليزية أفضل بكثير من أن ننشأهم على لغة برمجة عربية

:َيحِوى هذا العتراض النقاَط الرئيسة التالية

ُتفَتلح لهلم أبلواب تحصليل العللم اللبرمجى عللى•  ل بد من تعليم الطفال اللغة النقليزية حلتى 
ّله باللغة النقليزية ُ َتب ُمعظُم إنتاجه إن لم يكن ك ُيك .مصاريعها؛ نظرًا لن العلم البرمجى الن 

ّلم أمام الطفل العربى• ُ ًا لفاق التع َبر تضييق ُيعت .تعليم الطفال لغة برمجٍة عربيٍة 

َتنِشئة الطفال على لغة برمجٍة إنقليزيٍة ل على لغة برمجٍة عربية، و ذلللك حللتى نفعللل•  :الصحيح 
 مثلما فعلوا هم حينما كنا الكثر تقدمًا فى العلم و أخذوا هم ملن علمنلا بلغتنلا ثلم طلوروا فيله

.ليصيروا إلى ما صاروا إليه

 أما النقطة الولى فل َجَرم أنها صحيح ٌة كما قلنا فللي السللابق، لكللن النقطللتين الثانيللة و الثالثللة فيهمللا مللن
ّنى الكثير و الكثير؛ لن إنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة ل يعنى أبدًا عدم تعليم الطفال اللغة النقليزيللة بللل و ِ ّتَج َ  ال
َتلَزمهللم فللى بللاقى أمللور حيللاتهم و ليللس بالضللرورة  العبرية و الفرنسية و غيرهن أيضللًا؛ لن هللذه اللغللات 
َتَعارض بين ّلم اللغات الخرى ضرور ٌة للمة، فل  ُ ًا من قبل أن تع  المور العلمية منها فقط، و قد قلُت أيض

.المرين على الطلق
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ٍء خللاطٍئ بللأنه يجللب ّنه بلغتلله، و إيحللا ِ َلٍة صحيحٍة هى أخذ العلم من َمَظا  و تحتوى النقطة الثالثة على َمقو
َيكُفللل لهللم تحصلليل العلللم الللبرمجى، و هللو المللر ّلم النقليزية بالشكل الذى  ُ  على الطفال منذ الصغر تع
َفظللة علللى الِفْكلر السللمى فلى ُيعَقل إذا ما نظرنا إلى ضلرورة تلدريس الطفلال ملا يكفللل الُمحا  الذى ل 

ُيِطيقون فى ِصَغرهم .عقولهم و عدم تحميلهم ما ل 

ّنه، علللى ِ َيعوق تحصيل العلم مللن َمَظللا  وكذلك فهناك اليحاء بأن وجود لغة البرمجة العربية فى حد ذاته 
مللن تحصلليلهم ّبللق النظريللات الللتى تعلمهللا العللرب  ِ ُتط  (الرغم من أن وجود اللغة البرمجية العربيللة الللتى 
َتحِملهللا كلمللات الُمعللتِرض عللن اسللتعادة المجللد ًا للحلم الللتي  ُيَعد تطبيقلل  )للعلم البرمجى بالنقليزية 

!السابق 

 - أراها مضيعة للوقت؛ فاللغة النقليزية هي الفضل في كل شيء يتعلق بالكمبيوتر وليس فقط بالبرمجة،23
  أفضللل مللن إضللاعة الللوقتwpf:لست أريد إحباطك و لكن أظن أن تركز على فهم تقنيللات أخللرى كتقنيللة 

.على إنشاء لغة برمجة عربية

ُيقِّرر أن اللغة النقليزيللة هللي الفضللل فللي كللل مللا  و هذا مثا ٌل آخ ٌر علي الهزيمة النفسية؛ فصاحب الَّرد 
 يتعلق بعالم الَحْوَسبة و ليس فقط المجال البرمجي، و مع ذلك ل يقول لنا ِلَم هذا التفوق ؟ و هللل هللو

أصي ٌل في اللغة أم هو نتيج ٌة للتقدم التقني هناك ؟
يضيع الوقت للتفللرغ لجللادة التقنيللات الجديللدة، و هللي الللدعوة الصللريحة "ثم كانت نصيحته بترك ما  " 

!للحياة في دور الُمستهِلكين إلي أبد البدين 

 - أراها مضيعة للوقت وذلك لن اللغة العربية ليست موحدة اللهجة و إنما هي بلهجات عديللدة و اللغللة24
.النقليزية موحدة اللهجة فهي أقوى من حيث البرمجة

ُتصللِّمم لغللة برمجللٍة عربيللٍة فسللتجعلها بالُفْصللَحي، لكللن َبللَدهي أنللك حينمللا   سب ٌب آخ ٌر ُمتهاِف ٌت للغاية؛ فال
ًا  !صاحب الرد افترَض أنها ستكون بلهجٍة عاميٍة و هو المر الغريب جد

 أما القول بأن اللغة النقليزية ُموَّحدة اللهجة فقو ٌل خاطي ٌء تمامًا؛ فهناك النقليزية البريطانيللة و النقليزيللة
 .المريكية و اللهجة السكتلندية و اللهجة اليرلندية و غيرهن الكللثير و ذلللك لتسللاع رقعللة الُمتحللِّدثين

.بالنقليزية في العالم

لن اللغللات الساسللية مثللل25 ( أخي أنا مع لغة برمجة عربية لغرض التعليم  وليللس لغللرض البرمجللة؛  - 
vb.net ++لغات ،  c sharp، cبحر و لن المبتدئ  وليس لديه لغة اإقليزية قوية سوف يمل و  ( 

.يترك البرمجة، في حين إذا كانت لغة البرمجة عربية ربما يستمتع و يتطور و يميل إلى اللغات الساسية
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.و هذا موق ٌف أفضل من سابقيه، لكنه يتصادم مع بقية الهداف التي نرغب في تحقيقها

 - أعتقد  أنها ستكون بل فائدة؛ لن اللغات التي تراها قضت عشرات السنين فللي التطللور كمللا أن اللغللة26
.النقليزية أسهل للذين يستخدمون الحاسوب

َيفللتِرض الجميللع أن لغللة البرمجللة العربيللة الجديللدة سللتكون غيللر حديثللة، بينمللا ل  لسللُت أدري لمللاذا 
، يلا أهلل َتخُر ُج منها كل ِحيٍن واحد ٌة جديدة   !َيفتِرضون هذا الفتراض مع لغات البرمجة النقليزية التي 
ّلفللًة عللن الُمسللتَوي الحللالي الللذي ِ َنُع لغللة برمجللٍة جديللدٍة أنهللا سللتكون ُمتخ َنصلل  :الخير ليس معني أننللا س
 وصلت إليله اللغلات الخلري؛ كلل ملا هناللك هلو أننلا سلنحتا ج بعلض اللوقت لتملام الدوات اللتي
 :سلليحتا ج لهللا مللن سلليرغب فللي البرمجللة بتلللك اللغللة، و علللي رأس تلللك البرمجيللات الُمللترِجم

compiler و الُمفِّسلللر interpreter و الُمنِّقلللح debuggerو غيرهلللن ملللن الدوات  
ّلغة الجديدة ُ ُيستغَني عنها، و كذلك المكتبة القياسية ل .الخري التي ل 

ًا ِبق .و مسألة سهولة اللغة النقليزية مردو ٌد عليها من أكثر من َوْجٍه ِفيما ُذِكر سا
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تنقدخ لغاتخ البرىمجةخ العربيةخ الحالية
َأجمُع المعلومللات عللن لغللات البرمجللة العربيللة الُمتواِجللدة بالفعللل، أو حللتى تلللك الللتى كللانت َأخْذُت   حينما 
ُفوِجئُت بكميٍة كبيرٍة منها فاقت ما كنُت أظنه موجودًا بمراحل؛ فقد كنُت فى بداية المر  :موجودًة ثم اختفت 
 أظن أن ُمحاَولت إنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة لم تبدأ إل فى السنين الخيرة، على أساس أن ُمعظلم البلد العربيلة

كانت تحت الحتلل فى العقود الماضية، 
 ثم بعد التحرر كانت النهضة القتصادية هى الهللم بالنسللبة للكللل و كللانت النهضللة العلميللة تتعلللق بمجللالت
 التسليح العسكرى ل أكثر، و لم يكن هناك مكا ٌن للحديث عن النهضة العلمية بكامل فروعهللا إل فللى العصللور

الحديثة، 
 و لن علوم الحاسب كانت أقل العلوم انتشارًا فى بداياتها الولى عندنا لنها كانت تتطلب الكثير من النفاق،
 و كانت الجهزة الحاسوبية الشخصية لم تظهر بعد للنلور فكلان الشلكل الوحيلد للحاسلوب هلو الحاسلوب
 الضخم اللذى يحتلل ِمسلاحًة كلبيرًة و ل يسلتطيع شلراءه إل الُملؤَّسسلات الضلخمة، و بالتلالى ل يمللك حلق
ُينِفق على البحث العلمى الكثير، و هو المر الذى لم يكن يدور فللى ُقِّدر له أن يعيش فى بلٍد   استعماله إل من 
أو  /َخَلد العرب آنذاك إما بسبب النظمة الدكتاتورية الغاشمة التي كانت تحتل مراكز القيللادة فيلله احتلًل، و

أو لضعف التعليم أو لغيرها من السباب .لنشغالهم بقضايا التحرر و هى الهم و /

َيِقف فى وجه ُظهور ُمحاَولٍت لنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة فيما مضللى، و أنلله  المهم أننى كنُت أظن أن كل ذلك َس
ّلة هذه الَمواِنع فى هذا العصر فسيكون العرب أكثر إقباًل على َخللوض ِغمللار هللذا الميللدان، َ ًا لختفاء أو ِق  نظر
ُُأفاجأ بعد الذي ظننت أن الُمحاَولت العربية لنتا ج لغة برمجٍة للعرب قديملل ٌة و حق لى أن  ُفوِجئُت  )إل أننى  ) 
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 أكثر مملا كنلُت أظلن، و أنهلا بلدأت فلى العصلور اللتى تللت عصلور التحلرر ملن الحتلل العسلكرى الغربلي
!مباشرة 

 و قد فاجأنى كذلك العدد الكبير الللذى رأيُتلله لهللذه اللغللات؛ فحللتى الن َجمعللُت معلومللاٍت علن أربعيللن لغلة
، و ربمللا النللترنت )برمجٍة عربية، و هى اللغات التى توافر لى عنها معلوما ٌت على الشبكة الدولية للمعلومات  ) 
 كان هناك الكثر من ذلك و منعني عدم وجود معلوماٍت عنها على الشبكة من التعُّرف عليهللا، لكننللى أظللن أن
 هذه اللغات التى جمعُت عنها معلوماٍت تكفى لتكوين نظرٍة شاملٍة إللى اللغلات البرمجيلة العربيلة عاملًة و علن

ْته فى كل مرحلٍة من مراحل انتشار الوعى بأهمية فرع العلم البرمجى .المسار التطورى الذى اتخَذ

ُتها عن اُلخَريللات، ُتها عن كل لغٍة من حيث الكم و الكيف عن تلك التى جمع  وتتفاوت المعلومات التى جمع
 و ذلك حسب كمية المعلومات التى وجدُتها على شبكة المعلومات عن تلك اللغة، فهناك لغا ٌت برمجي ٌة كان
 لها النصيب الكبر من الَمواِقع الشبكية و الكتب اللتى تشلرحها، و ربملا كلذلك ُشلروحا ٌت صلوتي ٌة و مرئيلة،
 فبالتالى كانت لى الفرصة للتعُّرف عليها كل التعُّرف، فى حين أن هناك من اللغات ما ل أعلم عنه إل اسللمه

َتصفاِنه باختصاٍر أو حتى أقل من ذلك  َتين  !و ُجْملًة أو ُجْمل

ُته من معلوماٍت حرصُت أول ما حرصُت على تصنيف تلللك اللغللات البرمجيللة العربيللة إلللى أربللع  و بما جمع
:مجموعاٍت رئيسة 

ُتها اللغات المجهولة،الولى َأسمي  هى مجموعة اللغات الى لم أحصل على قدٍر كاٍف من المعلومات ف
ة أما  ي ن ا ث ل   فهى ِفئة لغات البرمجة التى نقلها الُمبرِمجون العرب نقًل عن لغات برمجٍة غيللر عربيللٍة و بللالدقا

 إنقليزية المبني، و لم يكن لهلم فضل ٌل إل ترجملة اللفلاظ التقنيلة ملن اللغلة النقليزيلة إللى اللغلة العربيلة، أملا
َبقة ِبقًا للصل النقليزي تمام الُمطا ًا فكان ُمطا .الهيكل النحوى الخاص باللغة و كذا كل ما يتعلق بها تقني

ُيللترِجم ّلغة، بل كل ما هناك أنه تم إنتللا ج برنامللٍج  ُ  كما أنه فى هذا النوع لم يتم إنتا ج ُمترِجٍم أو ُمفِّسٍر خاٍص ل
 البرامج المكتوبة بالِصياَغة العربية إلى ملفاٍت مصدريٍة مكتوبٍة باللغللة الجنبيللة الصلللية، لللذا فهللذه اللغللات ل

.ُتَعُّد إل لغات واجهٍة ل أكثر و ليست لغات برمجٍة عربيٍة حقيقية

الثو النوع  ث ل ُتحاِكيهللاا  : هو اللغات المنقولة أى التى كانت تسير على َهْدٍى من اللغات الجنبية أو حللتى 
أو  /بصورٍة تكاد تكون كاملة، لكنها فى ذات الوقت تختلف عن اللغات الُمترَجمة فى أنهللا تمتلللك الُمللترِجم و
ّثللل لهللا ِ ُتم ِبُلغللة البرمجللة الجنبيللة الللتى  أو الُمفِّسر الخاص   /الُمفِّسر الخاص بها، و ل تعتمد على الُمترِجم و

.الصل الذى انحدرت منه

بعأما النوع  را ل   فهو ِفئة اللغات البداعية، و هى تلك اللغات الللتى لللم تأخللذ مللن أصللٍل واحللٍد فقللط، بلللا
َتبُلغ حدًا أفضل منها، مع تطوير الحلللول َنقَدْت تلك الصول لكى   أخذت من أكثر من أصٍل و ربما تكون قد 
ُتللواِجه اللغللة النقليزيللة عنللد  الُمناِسبة للعقبات التى تقف أمام اللغة العربية و التى تختلف عن العقبات الللتى 
 .استخدامهما فى النص البرمجى و بللالطبع فللى هللذا النللوع ملن اللغللات فللإن لكللل لغللٍة ُمترِجمهللا أو ُمفِّسللرها

ًا لجلها ُبِنى خصيص .الخاص بها و الذى 
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َنِجللد فللى ِفئللة اللغللات  و هذا التصنيف ل يأخذ بعين العتبار الجيال البرمجية الُمختِلفة للغات البرمجة، فقللد 
ُيرَجللى َتَكللرة لغللاٍت مللن الجيللال القللدم، ف َنِجللد فللى اللغللات الُمب  المنقولة لغاٍت من الجيال الحديثة، فى حين 

.النتباه لهذا حتى ل تكون المور ُمرِبكًة و يكون استيعاب التقسيم أسهل و أفضل

ُأوِّضح المعلومات الساسية عللن كللل لغللٍة َأعرُض كل ِقْسٍم من هذه القسام باستفاضٍة لكى   و فيما يلى فإننى 
ُبْعد لن هذا المر ل يهمنا هنا من قريٍب أو بعيد، و  مع الحفاظ على البتعاد عن الِّصياَغات النحوية لها كل ال
ُأوِّضح العيوب و المميزات التى أجدها فى كل نوٍع على ِحدا، و إن كانت هناك لغ ٌة داخللل أى فئللٍة تتميللز  س

ًا بها ًا خاص ًا منفرد .عن باقى لغات ِفئتها فسأضع لها نقد

َأِجللد مللن بيللن ِبَراٍض عن تلك الُمحاَولت كل الرضا، أى أننى لللم   إل أنى كما سيتضح فى تالى الكلم لسُت 
َيصلح نقطة بدايٍة لنا فى مشروعنا، و السباب تختلللف مللن ِفئللٍة إلللى ُيمِكننى القول بكل ثقٍة أنه   تلك اللغات ما 

ُأوِّضح فيما يلى السباب الكاملة لذلك فى كل حالٍة من الحالت .أخرى و من لغٍة إلى أخرى، و س

َتصلح رغللم َتصلح لنها ضعيفة الِبناء، و أن هناك لغاٍت أخرى ل   و سيتضح من هذا الكلم أن هناك لغاٍت ل 
 قوتها و قابليتها للستخدام بسبب عدم القدرة على تطويرها؛ لغلق الُمطِّور لهللا لمصللدرها و رفضلله لجعللل

ًا رغم ُمحاَولت الُمحاِولين إثناءه عن ذلك .المصدر مفتوح
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:قائم ٌة بلغات البرمجة العربية التى أعلمها
:اللغات المجهولة•

القول)1
380المحترف )2

1978الخوارزمى)3

4(   Arabic Programming Language (APL(

أول لغة حاسوب للعرب)5 )الحل  )

)MyProgLang(لغتى )6

دنيا)7
سماء)8
نظام جبري للحاسب اللي)9 )نجلء  )1979

CATIB1984كاتب )10

1994السنبلة)11

12( Visual Prog1995 
13(Arablan1995

14( Arab Language 1995

2006َعُموِريا)15

16(    First Arabic Visual Language (FAVL) 
2007

َترَجمة• :اللغات الُم

laith ليث)1

2(Phoenix

فيجوال بازيك العربى)3
1978خوارزمى)4

1978غريب)5

1979سلطانة)6

 1981-1980صخر بيسك)7
8(ARABW1986

1986سيناء)9

1988باسكال العربي)10
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11(ARBI 1990 
 1999 لوقو العربية)12
2000 باسكال المتوازي)13

14(Arlogo2006

:اللغات المنقولة•

أ  لغة برمجة أخرى )1 ب )ل ) . .1986

1998زاى)2

:اللغات الُمبتَكرة•

1984ض)1

 SMPLلغة برمجة منشئ المواقع )2
 )   Sites Maker Programming Language(

1997-1993خبير)3

2001الرسالة)4

2001 ج)5

6(  Arabic Assembly Language 2005

 2009سوبرنوفا)7
2010كلمات)8
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اللغات المجهولة

ب )1 ِت غة كا :ل

. د صبرى محمود ، محمد مندورة:الُمطِّور 

1984:سنة البناء 

جامعة الملك سعود  :الجهة الداعمة
السعودية :البلد 

CPM :نظام التشغيل 

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.ثنائية اللغة، أى أنها تدعم البرمجة بالعربية و النقليزية

 بسيطة البناء لتسهيل استخدامها لغيللر المللبرمجين، كالمدرسللين مثًل بغللرض تعلمهللا و اسللتخدامها
.بكفايٍة لكتابة و تنقيح الدروس التعليمية بمساعدة الحاسوب

ُتناِقش تطوير نسخٍة من اللغة لتعمل على نظام تشغيل الل   و لكنللى لDOSكانت هناك ورق ٌة علمي ٌة 
.أعلم إن تم هذا المر أم ل

ا )2 َي ْن ُد ة  غ :ل

. د زكريا صالح قاسم:الُمطِّور 

 م1978: سنة البناء
: الملؤسسة العامة للمشاريع النفطية بالعراقالجهة الداعمة

العراق :البلد 
assembly:  لغة البرمجة الشبيهة

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

ّبق على أى جهاز َ ُتط .وص ٌف نظر ٌي للتدريس ولم 

نجلء )3 غة  :ل

. د رضا سرا ج الثقة:الُمطِّور 

 م1979:سنة البناء 
جامعة الملك فهد  :الجهة الداعمة

السعودية :البلد 
 و لكنها أقوى في الهيكلةBASIC لغة البيزك :لغة البرمجة الشبيهة 

ْنية الُمعاِلج   أجهزة الفارابي:ِب
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:ُمواَصفا ٌت أخرى  

Local   و متغيرات Arrayتدعم  & Global .

ة  )4 ل ب لسن Arabic   (ا Natural Language Processing :(

. د الفندي:الُمطِّور 

 م1994:سنة البناء 
السعودية :البلد 

5( Arab Language:

 م1995:سنة البناء 
البحرين :البلد 

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.لطلب المدارس

6( Visual Prog:

. د خالد سليمان:الُمطِّور 

 م1995:سنة البناء 
أمريكا: البلد  -بولدر

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.رسالة دكتوراه للدكتور خالد سليمان

ء)7 :سما

 خليل المين عبد الجواد: الُمَطِّور
Khal_i_l@yahoo.com: بريد المطور

لمحترف )8 :380ا

DIGITALشركة  : الُمَطِّور

ْنية الُمعاِلج  VAX-11  و PDP11 أجهزة :ِب

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.لغ ٌة ُمعَّرب ٌة من الحجم الَوَسط
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َترَجمة اللغات الُم

وازي )1 مت ل ا اسكال  ب غة  :ل

دكان، تحت إشراف الدكتور عبد الملك السلمان الالعبد : الطالبان خالد المصيبيح و : الُمَطِّور
 م2000:سنة البناء 

مدينة الملك فهد التقنية السعودية :الجهة الداعمة
باسكال:  لغة البرمجة الشبيهة

WINDOWS :نظام التشغيل 

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.مشروع تخر ج

:لغة غريب )2

 م1978: سنة البناء
 جامعة الموصل :الجهة الداعمة

العراق :البلد 
لغة البيزك: لغة البرمجة الشبيهة 

ْنية الُمعاِلج  IBM  :ِب Mainframe

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.ُموَّجه ٌة للُمبتدئين

.ل تستخدم الحروف العربية و تقوم بالعمليات الحسابية فقط

.الُملؤِّشر فيها من اليمين إلى اليسار

.تستخدم مترجم بلغة فورتران

ليث )3 غة  :LAITHل

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.شبيه ٌة بلغة الكوبول ومحدود ٌة جدا

ة )4 ن :لغة سلطا

 شركة اوترام: الُمَطِّور
 م1979: سنة البناء

السعودية :البلد 

72



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

لغة البيزك: لغة البرمجة الشبيهة 
ْنية الُمعاِلج  .ZX81 جهاز  :ِب

رزمي )5 :لغة خوا

 م1979: سنة البناء
كاليفورنيا بأمريكا :البلد 

لغة البيزك لكن بدون تكرار: لغة البرمجة الشبيهة 
CP/M :نظام التشغيل 

يسك )9 ب :لغة صخر 

 شركة صخر: الُمَطِّور
 م1981-1980بين عامي :سنة البناء 

الكويت :البلد 
بيزك:لغة البرمجة الشبيهة  

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

. الكويتMicrosoftبإذٍن من 

ا )10 ن :لغة سي

. د الفندي: الُمَطِّور

 م1986:سنة البناء 
جامعة الخرطوم  :الجهة الداعمة

 السودان:البلد 
 لغة باسكال: لغة البرمجة الشبيهة
:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.ترجم ٌة نظرية

عربي )11 ل ا اسكال  ب غة  :ل

أحمد محجوب: الُمَطِّور حسن مذكور و د . د .

 م1988 م  و قيل 1986:سنة البناء 
السعودية :البلد 

باسكال:  لغة البرمجة الشبيهة
VAX-11:بنية المعالج  
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:ُمواَصفا ٌت أخرى  

!. فقط scannerِقيل أنه قد تم النتهاء من عمل الُمترِجم، و قيل أنه قد ُكِتب منها الل

غة )12 : ARABWل
 م1986:سنة البناء 

البحرين :البلد 
.الكوبول ولكنها مختصرة:  لغة البرمجة الشبيهة

13(ARBI أي   Arabic Basic :
 م1990:سنة البناء 

GWB  : لغة البرمجة الشبيهة BASIC

DOS :نظام التشغيل 

عربي )14 ل ا اسكال  ب غة  : 96(ل (

عبدالملك السلمان : الُمَطِّور . د

 م1996:سنة البناء 
بمدينة الملك فهد التقنية  :الجهة الداعمة

السعودية :البلد 
 باسكال: لغة البرمجة الشبيهة

windows :نظام التشغيل 

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.بيئ ٌة برمجي ٌة ُمتكاِملة

ة )15 ي ب عر ل ا لوغو  غة  :ل

. الطالبان الجهني و الحربي، تحت إشراف د عبد الملك السلمان: الُمَطِّور :

 م1999:سنة البناء 
مدينة الملك فهد التقنية :الجهة الداعمة

السعودية :البلد 
WINDOWS :نظام التشغيل 

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.مشروع تخر ج
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وازي )16 مت ل ا اسكال  ب غة  :ل

ت إشراف الدكتور عبد الملك السلمان الدكان، تحالد: الطالبان خالد المصيبيح و عب: الُمَطِّور
 م2000:سنة البناء 

مدينة الملك فهد التقنية السعودية :الجهة الداعمة
باسكال:  لغة البرمجة الشبيهة

WINDOWS :نظام التشغيل 

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

.مشروع تخر ج

17(arlogo:

2006:سنة البناء 

windows :نظام التشغيل 

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

arlogo.sourceforge.netمشروع تعريب لغة لوقو 

رَجمة  َت ُم ل ا غات  ل ل ا قد  :ن

.ليست لغاٍت بحق، إنما هى ُمجرد واجهاٍت فقط-1

.لها كل عيوب ومثالب اللغات الصلية-2

ُتقِّدم جديدًا إلى الفكر السلمى باللغة العربيللة؛ لنهللا مجللرد إعللادة إنتللا ٍج للقللديم بشللكٍل جديللٍد-3  ل 
ًا لنا أصًل، كمللا أن أى  فقط، ولهذا السبب فلن يمكننا أن نقوم بتطويرها إلى الفضل لنها ليست ملك
ًا أى أننللا  تغيير ِجِّدٍى لها ليجعلها تلحق بركب التقنيات البرمجية الحديثة سيقوم بتغيير شكلها، تماملل

ًا  .سنقوم بابتكار لغة برمجٍة جديدة تمام

Visual  مثلما حدث مع الل Basic .NETالتى يعلم كل الناس أنهللا ليسللت إل حيلللًة مللن  
microsoft حللتى ل تخسللر عملءهللا مللن مللبرمجى VB6و ذلللك كمللا يقللول الخ تركللى ،: 

Visual (العسيرى فى كتابه الماتع  Basicحيث قال  للجميع : (
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:و إذا ما أصررنا على إيجاد علقٍة بين اللغة القديمة  مثل اللوقو و التطوير الجديد فللإن الناتللج ( ) 
ُيحِّقق أى هدف، أى أن الفضل هو البدء من الصفر أو كمللا ًا ل ينفع فى شٍئ و ل   لن يكون إل مسخ

على مياٍه بيضاء ّبر  ِ ).يقول المثل الُمع )
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اللغات المنقولة

رمجة أخرى)1 ب غة  ل أ أى   ب ل ):لغة  ) ( . . )

. د فلؤاد دهلوي و د محمد مندورة: الُمَطِّور .

 م1986:سنة البناء 
جامعة الملك عبد العزيز و جامعة الملك سعود :الجهة الداعمة

السعودية :البلد 
 البيزك والباسكال:لغة البرمجة الشبيهة 
:ُمواَصفا ٌت أخرى  

. فقط و لم يكتمل بناء الُمترِجم ثم إختفتScannerُكِتب منها 

:لغة زاى)2

.  د جمال الدين زقور الُمَطِّور :

 م1998: سنة البناء
المعهد الوطني للعلم اللي :الجهة الداعمة

الجزائر :البلد 
PASCAL: لغة البرمجة الشبيهة

DOS/WINDOWS:  نظام التشغيل

/http://zegour.uuuq.com:  موقع اللغة

 d_zegour@esi.dz:  بريد المبرمج
:ُمواَصفا ٌت أخرى  

 هى لغة سهل ٌة و بسيط ٌة لكتابة خوارزميللاٍت بسلليطٍة كحسللاب مجمللوع
ّيللة  عدٍد ما من العداد الصحيحة الولى، و البحث عن العداد الول

.الصغر من عدٍد ما، غيرها 

ّيللن، أو البحللثلوحة المفاتيحو للتمُّرن على  َ   بكتابة خوارزمياٍت عديدٍة مثل حساب تكللُّرر حللرٍف ُمع
.عن الكلمات التي تبدأ بحرٍف ما و الكلمات الُمتكِّونة من كلماٍت أخرى، وغيرها 

ّيٍن أو أكبر عدٍد موجوٍد في َ  التمُّرن على آلة العداد بكتابة خوارزمياٍت عديدة، كالبحث عن عدٍد ُمع
ُيساوي مجموع العدديين السابقين لها في اللة، وغيرها ّبعها  َ .ُمحتوى اللة، و العداَد التي ُمر
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ُبنللى،  التمُّرن على بعض طرائق َخْزن الُمعَطيات البسيطة كالجداول و القوائم الخطية المتسلسلة و ال
 و ذلك بكتابة خوارزمياٍت لجرد مجموعة الُمعَطيات المخزونللة أو حللذف عنصللٍر مللا أو زيللادته فللي

ّين  .موضٍع مع

صللحيح َيٍغ ُمناسبٍة بكتابة الكلمات في صيغة المفرد والجمع  :إمكانية استعمال الُمفردات في ِص ) 
مب  اك مباشرة اكتب ُيمِكن اختصار الُمفردات  ، كما  ).صحاح _ : _ ) (

ُيمِكن أيضا كتابة خوارزميات الفرز و معالجة عدة جداوٍل و قوائٍم في الوقت نفسله، بفضلل آلتهلا  و 
.الُمجَّردة و أيضا كتابة خوارزمياٍت ُمتنِّوعٍة لستعمال الملّفات أو تصميم تراكيٍب جديدٍة لها   .

:النقد الُمَوَّجه لهذا النوع من اللغات

ّلغة الصل مثل الل• ُ ًاPascalهى نق ٌل واض ٌح ل ًا خالصلل ّياتهللا إبللداع َ   كمللا.، لذا فهى ل تحمل فى َط
زاى مثًل :أنها نتيجًة لذلك تحمل كل عيوب هذا الصل و تبتعد عن مميزات غيره، فلغة  ( )

ُتجاِرى التقنيات الحديثة فى البرمجة، مثل البرمجة الكائنية و الوراثللة و◦  من الجيال القدم و ل 
ُنِقلللت  التنظيم القوى لملفات البرامج بما يحسن من نوعية التكويد و غيرها، و كللل ذلللك لنهللا 

. القديمةPascalمن لغة الل

 ُمغلقة المصدر أى أنها لن تخر ج عللن دمللاغ ُمَطِّورهللا الللذى ل يجللد الللوقت لتطويرهللا بمللا فيلله◦
و هللو ُتَخَّصللص لجللله هللو التعليللم   (الكفاية، فيظل بالتالى الهدف الوحيد الذى تقللدر علللى أن 

).الهدف الذى صَّرح الُمطِّور أنه هو حقًا السبب وراء إنتا ج اللغة

 و لكن حتى فى هذه الحالة سوف يكون مللن الخطللأ تعويللد الطفللال علللى البرمجللة بالسللاليب
ُيضَّطرون إلى البرمجة بها بعد ذلك، و سيكون من الُمرِبك  القديمة و بلغٍة غير النقليزية التى س

.حقًا التحول من العربية إلى النقليزية بعد التعود على الولى

ُيقِّدم جديدًا إلى الفكر السلمى باللغة العربية لنه بللدوره مجللرد إعللادة إنتللا ٍج•   هذا النوع كذلك ل 
 للقديم بشكٍل جديللٍد فقلط، و أى تغييللٍر ِجلِّدٍى لله ليجعلله يلحلق بركللب التقنيلات البرمجيللة الحديثلة

.سيقوم بتغيير شكله تمامًا، أى أننا سنقوم بابتكار لغة برمجٍة جديدٍة بالكلية 

زاى مثًل و التطوير الجديد فإن الناتللج للن :و إذا ما أصررنا على إيجاد علقٍة بين اللغة القديمة  ( ) 
ُيحِّقق أى هدف، أى أن الفضل كما قلنا من قبل هللو البللدء مللن ًا ل ينفع فى شٍئ و ل   يكون إل مسخ

.الصفر على مياٍه بيضاء
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اللغات الُمبتَكرة

د )1 :لغة ضا

محمد غزالي خياط بجامعة: الُمَطِّور ًا. د  الملك فهد سابقًا و جامعة الملك عبدالعزيز حالي
 م1984:سنة البناء 

مدينة الملك عبد العزيز :الجهة الداعمة
السعودية :البلد 

,BASIC   :  لغة البرمجة الشبيهة Pascal, C

Windows و يجري تطويرها على DOS :نظام التشغيل 

ْنية الُمعاِلج  IBM-PC  و فيما بعد على الل Cromemco أوًل على جهاز :ِب

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

ّيزاٍت جيدٍة في تراكيب البيانات ِ .تحتوي هذه اللغة على ُمَم

ر)2 ي :لغة خب

حسني المحتسب: الُمَطِّور مصطفي عارف  و د . د .

 م1997 و 1993بين :سنة البناء 
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن :الجهة الداعمة

السعودية :البلد 
CPM :نظام التشغيل 

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

. لتمتاز بسهولة نقلها من جهاٍز لخر وبسهولة التكلفةCتم تطويرها باستخدام لغة 

):لغة  ج)3 )

.  د محمد عمار السلكاالُمَطِّور : 
 م2001: سنة البناء

WINDOWS: نظام التشغيل

www.jeemlang.com:  موقع اللغة

drsalka@jeemlang.com: بريد المبرمج

:ُمواَصفا ٌت أخرى  
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ًا و زاى تماملل ُتشِبه لغللة  )هى لغة برمجٍة ُصِّممت خصيصًا من أجل التعليم، و هى فى هذا الجانب  ) 
)إن كانت تختلف عنها فى أن  ج هى إبدا ٌع صرف، حقيق ٌى أنه إبدا ٌع تنقيح ٌى إل أنها ل تزال قريبًة ) 
 من ِقَّمة هرم البداع العربى فى مجال ابتكللار و إنتللا ج لغللات البرمجللة العربيللة، وقللد َصللَّمم الُمَطللِّور

الخوارزمى ).برنامجًا لنتا ج و تنقيح تطبيقاٍت بها هو برنامج  )

 و قد كانت هذه اللغة فى نظرى تصلح نوعًا مللا للبللدء بهللا لنتللا ج لغللات برمجللٍة أخللرى أقللوى إذا مللا
 استمرت عجلة تطويرها باضطراد، و لكن وقفت عدة عوامٍل قويٍة فى وجه هذا الملر سلأذكرها فلى

.عيوب اللغة فيما يلى

:نقد لغة  ج

ُتجلاِرى التقنيلات الحديثلة فلى البرمجلة، مثلل البرمجلة الكائنيلة و الوراثلة و)1  من الجيال القدم و ل 
ُيحِّسن من نوعية التكويد و غيرها .التنظيم القوى لملفات البرامج بما 

 ُمغَلقة المصدر أى أنها لن تخر ج عن دماغ ُمطِّورها الذى ل يجد الوقت لتطويرهللا بمللا فيلله الكفايللة،)2
و هللو الهللدف الللذى ُتَخَّصص لجللله هللو التعليللم   (فيظل بالتالى الهدف الوحيد الذى تقدر على أن 

).صَّرح الُمَطِّور أنه هو حقًا السبب وراء إنتا ج  اللغة

 و لكن حتى فى هذه الحالة سوف يكون من الخطأ تعويد الطفال على البرمجة بالسللاليب القديمللة
ًا التحول ُيضَّطرون إلى البرمجة بها بعد ذلك، و سيكون من الُمرِبك حق  و بلغٍة غير النقليزية التى س

.من العربية إلى النقليزية بعد التعود على الولى

.ليس لها ُمترج ٌم إلى لغة اللة، بل تعتمد على آلٍة وهميٍة لتشغيل برامجها)3

غة )4 Arabic  ل Assembly Language:

محمد العدوي، إسماعيل كشك: الُمَطِّور . د

 هل1425:سنة البناء 
–  جامعة حلوان كلية الهندسة  قسم اللكترونيات و التصالت:الجهة الداعمة –

مصر :البلد 
windows :نظام التشغيل 

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

ُيلؤِّكلدون أنهلم قلاموا بتطلوير لغلة أسلمبلي العربيلة وليلس تعريبلًا للغلة السلمبلي  مطوروا هذه اللغة 
ُتترجم مباشرًة للغة اللة بدون ترجمٍة وسيطة ُيلؤِّكدون أن أوامر هذه اللغة  .النقليزية، و 
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َتستخدم تنسيق الملفات 8086تعمل هذه اللغة على معالجات إنتل   ) لتوليد الكللودexe(.، و 
Binary (الثنائي  Code.(

ا )5 وف ن ر :supernovaلغة سوب

 م2010 إلى مارس من العام 2009: من يوليو سنة البناء
. م محمود سمير فايدالُمَطِّور  :

WINDOWS: نظام التشغيل

http://supernova.sourceforge.net:  موقع اللغة

msfclipper@yahoo.com: بريد المبرمج

:ُمواَصفا ٌت أخرى  

(هللى لغلل ٌة مللن لغللات الجيللل الخللامس، أنتجهللا الُمَطللِّور باسللتخدام تقنيللة البرمجللة بللدون كللود 

     Programming Without Code Technique – PWCTالتى أنتجها ( 
ًا .هو نفسه أيض

  إلللى2009و قد تم إنتللا ج اللغللة فللى الفللترة مللن يوليللو مللن العللام 
ًا حللتي2010مارس من العام  و أظن أن العمللل ل يللزال مسلتمر  ) 

).الن لتطويرها و صيانتها

 و تهدف هذه اللغة إلى أن تكون أكثر قربًا من اللغة البشللرية الطبعيللة،
 .و هى السمة العام فى لغات ذلك الجيل الحديث كما أنها ل يبدو عليهلا أنهلا تقتصلر عللى الملور
 التعليمية فقط، بل يبدو من الواضح أنها لغ ٌة ُخِّصصللت لجللل النتللا ج الللبرمجى مثللل اللغللات عاليللة

ًا مثل  َتخدمة حالي ++C المستوى الُمس ، Javaو غيرهن .

ُتعَتبر من اللغات الللتى تللم فيهللا العتمللاد علللى الفكللر الُمَجللَّرد دون  و على الرغم من أن هذه اللغة 
 :النقل إل أننى أجد عندى انتقاداٍت حادًة للغاية لها، و ذلك كما سيتم إيضاحه فى نقللد اللغللة بعللد

.قليل

:supernovaنقد لغة سوبرنوفا 

  أقلل بكلثيٍر ملن أى لغلٍةreadabilityالحشو فيها أكبر من المضلمون المهلم، للذا فمقروئيتهلا ●
:أخرى تتجنب هذه الجزئية، كما أن
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ّلل من مكتوبيتها ● ِ ُيق ُيمِكن استعمال الوسائلwriteabilityالحشو فيها  ًا، كما أنه ل  ًا جد    كثير
 الحديثة فى بيئات البرمجة المتكاملة للُمساَعدة على التغلب على هذه الصعوبة لعدم وجللود كلمللاٍت

ُيمِكن للبيئة البرمجية اقتراحها على المبرمج .مفتاحيٍة فى اللغة 

:و لرؤية الحشو فى اللغة يمكننا أن نرى المثال التالى لبرنامٍج مكتوٍب بها

ُأفللِّرق بينهللا و بيللن الكلمللات  حيث قد أحطُت الكلمات ذات المعنى و الحاجة بُمستطيٍل أحمٍر لكى 
ُتشِّكل عبئًا فى الكتابة و القراءة .التى ل حاجة لنا بها و 

ُأَطِّور هذا البرنامج فيما بعد؛  و ِعبلؤها فى الكتابة واضح، أما عبء القراءة فيظهر حينما يكون علَّى أن 
ًا ُأواجه فوضًى عارمًة و كملل  فحينما ُأحاول أن أستخلص المعلومات و الرقام الهامة من البرنامج فس

.مهوًل من الكلمات أتوه وسطها و ل أخر ج بما أريد إل بعناء

  الللتى يشللتهرjavaو حتى ل نكون مجحفين فإن لغاٍت أخرى مشهورًة لها نفس المشللكلة، مثللل الللل
:بين نقادها ضرب المثال على الحشو فيها بالبرنامج التالى
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ُيمِكن ضرب مثاٍل ُمشابٍه لهاC#و كذلك لغة الل : التى 

.و كل هذا لكتابة ُجملٍة بسيطٍة على الشاشة

 :و لكن هذه اللغللات لهلا هلد ٌف ملن وراء هلذا الحشلو و هلو إجبلار المبرمللج علللى اسلتخدام نملط
  على اعتبار أنه اَلْسللم لله و الفضلل تقنيلًا، و رغلم اختلفللى ملع مصلممىoopالبرمجة الكائنى 

ُأقللاِرن حشللوًا للله هللد ٌف بحشللٍو ليللس للله  اللغتين فى تلك النقطة كل الختلف إل أنه ل يمكننللى أن 
.هد ٌف عملي

 حللتى الن لللم يعللرف أحلل ٌد هللل سللتكون هللذه اللغللة فللي النهايللة لغللًة وظائفيللًة أم لغللًة كائنيللة، فكللل●
ُتقللِّدم أى ما كان منها بالعربيللة و مللا كللان بالنقليزيللة ل  ُتها للُمَطِّور  )الشروحات اللكترونية التى قرأ ) 

.معلومٍة عن هذه الجزئية 

 :و لم يتحدث المطور عن دعم الوراثة، معالجة الستثناءات، الواجهات، و غيرهن من المور التى
.هى عصب لغات البرمجة و عمودها الفقرى

ّلغة، مثل● ُ ّنْحِوى ل َ ٍء غريبٍة للغاية فى البناء ال :ُيرِّكز الُمَطِّور و يستنفذ جهده و وقته على أشيا

ًا كالتالى- 1 ًا برمجي :خاصية الكتابة غير الُمنَّظمة و الكلمات الُمتداِخلة التى تجعل نص
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:و كذا النص البرمجى التالى

ًا بهللا فللى )و هى نفس الكللواد الللتى ضللرب بهللا المطللور المثللال علللى هلذه القاعللدة مسللموح ) 
!اللغة 

ُتساِعد الُمبرِمج علللى كتابللة ًا واضحًا فى اللغة إذ أنها هكذا  ُيعُّد عيب  مع أنه من المعروف أن هذا 
 ، !أكواٍد غير مقروءٍة بالمَّرة 

!.و إنى لتساءل عن نوع المبرمج الذى سيستفيد من هذه الخاصية ؟

!و فيم سيستفيد بها ؟

ٍء فقللط، بللل تلللؤثر علللى أداء  بل إن هذه الخاصية ل تكتفى بخطر إنتللا ج كللوٍد ُخرافللٍى غيللر مقللرو
:ُمترِجم اللغة بشكٍل ُمخيف، حيث يقول المطور نفسه

  سللطٍر فللإن1000فإذا كان المر هينًا فى البرامج الصغيرة ذات الكللواد الللتى ل تزيللد عللن 
 المر يصير كارثيًا فى حالة البرامج الكبيرة، و يصير طامًة كبرى ل حل لها فى حالة إنتا ج حزمة

.برمجياٍت مترابطة معًا يتم بناءها كل مرٍة فى نفس الوقت 

 - إعطاء الُمبرِمج القدرة على تسمية المتغير باسٍم طويٍل للغاية من الممكن أن يصل إلى عدة2
 ، !أسطر 

ًا  ُيمكن له أن يحتوي علي مسافاٍت أيض !بل و 
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 و هو المر الذى ل أدرى كيف سمح به الُمَطِّور مادام يعلم أنه من الخطأ تقنيلًا السلماح بهلذا
:حيث يقول فى كتابه

 فالمعلوم أن واحدًا من أهم الهداف الللتى يضللعها ُمصللِّمموا لغللات البرمجللة أثنللاء تصللميم لغللة
ُيقَصللد بله ُيقَصد به الحماية من الختراقات و البرامج الضلارة بلل   برمجٍة جديدٍة هو المن، و ل 
 إجبار المبرمج على استخدام طرق برمجٍة صحيحٍة تحميه من الوقللوع فللى الخطللاء البرمجيللة

.قدر المكان

ميزًة جديدًة هى عللدم المللان "و لكن المر ها هنا يبدو معكوسًا و كأن المطور كان يريد للغته  " 
على المبرمج أن يقوم بما على المبرمج أن يقوم به ".على أساس أنه  "

 - الَّدمج بين اللغتين العربية و النقليزية فى النص البرمجى؛ فما دامت سوبرنوفا لغة برمجٍة3
 عربيٍة تهدف إلى خدمة العرب و اللغة العربية فى مجال البرمجة فما دخل اللغة النقليزيللة فللى

!.هذا المر ؟

:و ما زاد الطين بلة أن المطور يقول فى كتابه

َفظة على الهوية العربية إذا كان الكود مكتوبًا باللغة النجليزية ؟،  و إنى لتساءل عن كيفية الُمحا
 و أتساءل عن كيفية الحفاظ على التواصل العالمى من خلل اللغللة النقليزيللة إذا كللان الكللود

مكتوبًا باللغة العربية ؟، 
.و أتساءل عن كيفية فهم غير العرب للبرنامج الُمختَلط بين اللغتين النجليزية و العربية ؟

 لذا فإننى أقول أنها ميز ٌة وهمي ٌة الغرض الوحيد من ُوجودها هو إعطللاء اللغللة أرضلليًة أكللبر بيللن
ُيبرِمجون بالعربية مع الحفاظ علللى إمكانيللة جللذب المللبرمجين بالنجليزيللة، و  المستخدمين ممن 
كتوضيٍح لمللا يشللرحه ُيرِفقها الُمَطِّور فى كتابه  ّبه إلى أن برامج المثلة التى  ِ ُأن  (يحق لى هاهنا أن 
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 )من قواعد هى فى المقام الول إنقليزية اللغة، و البرامج العربية تكون تاليلًة للبراملج النقليزيلة
!.و كأنها هناك فقط لذر الغبار فى العيون 

ُثللم ُيللذَكر لهللا مثللا ٌل إنقليللز ٌى  ُتذَكر باللغة النقليزية ثللم   و حتى القواعد اللغوية فأنها فى الغلب 
ُيذكر نصللها بالنقليزيللة فقللط كللثيرًا فللإذا كنللت مملن  ُيذَكر الِمثال العربى، أى أن القاعدة اللغوية 
العربية سوبرنوفا فيجب عليللك أن "يريدون استخدام النص العربى فى البرمجة بلغة البرمجة  " 
يجللب علللى المبرمللج أن يقللوم بمللا علللى "تستخلص القاعدة من المثللال العربللى بنفسللك لنلله  . 

".المبرمج أن يقوم به

  و ليسللتxharbourminiGUIالللل- المكتبة الخاصللة باللغللة ليسللت إل واجهللًة لمكتبللة 3
بل كمللا يجللدر باللغللات العرييللة  (مكتبًة حقيقيًة مبنيًة باللغة نفسها كما يجدر باللغات القوية أن تكون 

).الصرفة أن تكون 

ًا قويًا من حوافز إنتا ج لغة برمجٍة عربيٍة ينتفى عند القيام بأمٍر كهذا، و هللو تعلللم كيفيللة  حيث أن جانب
 إنشاء المكتبات من الصفر، و بالتالى َتفوتنا الفرصة العملية المتاحللة لفهللم واحللٍدة مللن أهللم أركللان

.النهضة البرمجية لنا

 :بل و هناك جان ٌب آخ ٌر أن اللغة البرمجية العربية لن تكون فى هذه الحالة أكثر من واجهٍة للمكتبة و
 إمكانياتها، حقيق ٌى أنها ستكون واجهًة ُمتقدمًة للغاية عن لغات الترجمة التى أوضللحناها مللن قبللل، إل
 أنها ستكون لغة واجهٍة فى آخر المللر و كللل مللا تفعللله يعللود فللى أغلللبيته السللاحقة فللى النهايللة إلللى

.إمكانيات المكتبة الحقيقية و إبداع ُمطِّوريها و ليس لقوة لغة سوبرنوفا و ُمطِّوريها

 بل إن الدهى و اَلَمَّر أن ُمَطِّور اللغة لم يهتم بتطوير مكتبٍة قويٍة لها حتى الن، و اكتفى ببضعة أوامٍر●
: خارجيلللللة، و هلللللى كملللللا يقلللللول واصلللللفًا لغتلللللهDLLبسللللليطٍة أخلللللذها ملللللن مكتبلللللات 

:و أهمل أدواٍت كان يجب توفيرها فى الصدارات الولى من اللغة مثل

ة- 1 ي ات الساسل لل ن ا ي ب ل ا اكل   ،queue، الطللابور stack: كللل  الُمكللِّدس هي
sorted ، القائمة المرتبة listالقائمة  listو غيرهن . .
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ٍة-2 ي ٍة أساسل اضي ري ٍت  ا ء جرا إ  ، و جيللب تمللام الزاويللةsin: مثللل جيللب الزاويللة  
cosine و ظل الزاوية ،tanو غيرهن ،.

نحللن الُمرَّشللحين  (و كان الجدر به التركيز على هذا المللر بشللكٍل ضللخٍم علللى القللل ليتسللنى لنللا 
ًا، بدًل من التركيز على المور التى اهتم بدعمها فى لغتلله و  )لنكون مسخدمين للغته أن نختبرها جيد

.أنكرناها عليه فى سابق كلمنا

عدم الحاجة إلللى تعريلف المتغيلرات عللى أسللاس أنهلا ميلزة، فيقللول7 " يضع الُمَطِّور خاصية  " - 
ًا اللغة :واصف

  و هى فى نظري عي ٌب كبي ٌر من عيوب اللغة عندما تجبر الُمبرِمج على جعل كل المتغيرات على هذا
ًا ضارًة هى ّلغة خواص ُ :النمط؛ إذ أنها تجعل ل

 عدم القدرة على ُمساعدة الُمبرِمج على عدم الوقوع فى أخطللاء اسللتخدام المتغيللرات•
ًا يحتوى على قيمٍة نصيٍة على أساس احتوائه على قيمللٍة  المختلفة، كأن يستخدم متغير
ّيٍن من النواع فهذا الخطأ و مثيلته لن يتم َ ّيد المتغير بنوٍع ُمع ِ ُتق  رقمية؛ فلن اللغة ل 
ُيِضلليف إلينلا أعبلاءًا فلوق العبلاء فلى مرحللة  اكتشافها إل فللى زملن التنفيللذ، و هللو مللا 
 الختبار لكتشاف مثل هذا النوع من الخطاء، على الرغم من أن المحاولت الجادة

ُتحاِول جعل هذا فى مرحلة التصحيح قدر المكان .لتطوير عملية اكتشاف الخطاء 

ُيعُّد الكسر الثانى لقاعدة المن فى تصميم لغات البرمجة .و هذا المر 

 استهلك قدٍر أكبر من الذاكرة و وقت الُمعاَلجة من ذلك الذى تأخذه اللغللات الللتى•
 ُتفِّرق بين أنواع المتغيرات، و هذا أم ٌر ُمتَوق ٌع ما دام المبرمج ألقى جزءًا ملن مسلئوليته

.على عاتق اللغة لكى تقوم هى به نيابًة عنه 

 و قد يكون هذا السلوك معقللوًل فللى برمجللة مواقللع الشللبكة نظللرًا لن تحميللل الموقللع
 يأخذ وقتًا أطول من تحميل البرنامج العادى الموجود على القرص الصلب الخاص
ًا نظرًا لتفاهتها مقارنللًة بعبللء َتحدثنا عنها فارق ُتشِّكل الزيادة التى   بالجهاز، و بالتالى ل 
 التحميللل مللن الشللبكة، و لكنلله ليللس معقللوًل أبللدًا حينمللا نتحللدث عللن برمجللة أنظمللٍة
 حساسٍة للوقت مثل أنظمة التشغيل و الُمترِجمات و الُمفِّسرات و غيرهن من النظمة
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و هى النظمة الوللى الللتى يجلب أن نهتللم بهللا لنشلاء قاعللدٍة برمجيلٍة قويللٍة  (المشابهة 
).ُتلؤِّسس للنهضة القادمة

َثاِفى 8 َثة اَل ُيمِكن لكثر من كائٍن واحٍد أن يحمل نفس السللم الللذى5- ثاِل )كما تقول العرب أنه  ) 
!!!ُيستخَدم فى الكود البرمجى  

َتُر فى لغات البرمجللة رفُضلله و عللدُم عقلنيتلله؛ إذ لللو كللان لكللثر مللن كللائٍن نفللس  و هو المر الُمتوا
ّنى لنا أن نقوم بالتفرقللة بينهمللا مللا دام َ ُنجِرى عمليًة ما على أحدها فكيف سيتس  الُمسَّمى ثم أردنا أن 

و هو السم فقد هذه الخاصية ؟ !الشئ الُمخَّصص للتفرقة بينها  ( )

:العجيب أن الُمطِّور يقول فى كتابه

الخيال يسمح بذلك  !و كل هذا لن  " "

الخيللال حللتى و لللو كللان خطللًا لصللارت الللدنيا " و لو كان على القواعد البرمجية أن تتماشى مع  " 
ّلاته َ ًا؛ إذ لبد من قواعٍد صارمٍة تمنع من الوقوع فى الخطأ و ليس مجاراة الخيال علي ِع .خراب

ُيمِكللن الركللون إليهللا ممللن ينللوون التحللول إلللى البرمجللة9 ّلغللة حللتى الن خطللة عمللٍل  ُ  - ليللس ل
ُيعِطى وضللوحًا للرؤيلة و مصلداقيًة كلبيرًة عنلد التعاملل مللع مثلل هلذه  باستخدامها، فالجدول الزمنى 
ُيساِعد ُيوِّضح التقدم فى تطوير اللغة و هل يسير على الُخَطى المرسومة له أم ل مما   المور، كما أنه 

.على تعديل المسار إذا لزم المر

 أما بدون جدوٍل زمنٍى و خطة عمٍل واضحٍة فإن المر يصير بالنسبة للُمطللِّورين الُمشللاِركين تسللليًة ل
 أكثر، و بالنسبة للُمرَّشحين ليكونوا ُمستخِدمين للغة البرمجة فإنه يصير حب معرفٍة ل أكثر، و تتحول

َبللِل، وذلللك ِإذا لللم5 ْلَج ّتِصللَلًة ِبا َ ْلِقْطَعُة ُم َتُكوُن ا َف َتاِن،  َن ْث ْنِبَها ا ُيْجَعُل ِإَلى َج َبِل  ْلَج ْلِقْطَعُة ِمْن ا َثاِفي ا َثُة اَل َثاِل  :و 
َيلٍة مثلِل َأي بَداِه َبلِل  َأي بالَج َثللاِفي  َثلِة اَل َثاِل ِب َثللِل َرَمللاُه اللل  ُفِّسَر قلوُلهم فللي الَم :َيِجُدوا ثالثََة اَلثاِفي و به  : : . 

تا ج العروس من جواهر القاموس للزبيدي َثْعَل ٌب  َبِل قاَله  ).الَج ) . .
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ًا كللبيرًا فلى بدايلة  العملية كلها إلى عبٍث ل جدوى منه حتى و إن كللان الُمشللاِركون يمتلكلون حماسل
.المر؛ فالحماس كما جَّربنا جميعنا ل يكفى أبدًا و لبد من عقل المور بعقاٍل قوٍى ُمَطمِئن

ًا10  - اللغة ملن لغللات الجيلل الخللامس، أى أنهللا ملن اللغللات الللتى تهتلم بللأن يكلون الكللود مكتوبلل
.بأسلوٍب و تركيٍب أقرب ما يكون إلى اللغة البشرية العادية

ّنللة ُمخَّصللٍص لهللا، مثللل َ ُيمِكن العتمللاد عليلله إل فللى مجللالٍت ُمعي  و هذا النوع من لغات البرمجة ل 
 تطوير أسلاليب اللذكاء الصلطناعى و محاوللة الرقلى بالبرمجيلات اللتى تعملل عللى إدارة و تسليير
ُتوَّجه لها باللغة المعتادة حللتى ُيمِكنها أن تستوعب التعابير و الوامر البشرية التى   البشر الليين لكى 
ُيسللٍر دون الحاجللة إلللى إيجللاد لغللاٍت ذات  ُيمِكن ضم هذه اللت إلى الخدمة مع البشللر بسللهولٍة و 

مثل لغات البرمجة الحالية ).قوانيٍن تختلف عن اللغة العادية للتحكم بها  )

نحن المسلمين عامًة و العرب خاصًة لم نصل إلى هذه الدرجلة ملن الُّرِقللى بعللد فللإن مللا :و لننا  ( ) 
ُنناِفس على المستوى العالمى فى مجال إنتا ج البرمجيات، ُيمِكننا بها أن   نحتاجه الن هو اللغات التى 
أى البرمجللة علللى مسلتوى الخانللة ُيمِكنها بالتللالى إنتللا ج تطبيقللاٍت تلتراوح بيللن المسللتوى الدنللى   (و 

 bitwise programmingأى البرمجللة علللى ُمسللتوًى عللاٍل مللن ( و المستوى العلللى  ( 
ُتبَنى بها اللغات المنطقية الراقية التكللوين ، و كذلك   )التجريد و الوراثة و التنظيم الهيكلى للمكتبات
 فيما بعد، و هو المر الذى ل يتحقق ل فى لغللات الجيللال الولللى و الثانيللة و ل فلى لغلات الجيللال

.الرابعة و ل الخامسة و إنما تتفرد به لغات الجيل الثالث

:و الغريب أن الُمطِّور يقول عن هذا المر

ُيحاِول فقط جعلها من لغات الجيل الخامس، بل حاول جعلها تتفوق فللى مسللتوى الُقللرب  أى أنه لم 
ّلمنا للُمطِّور بهذا فإن العتراض يظل موجودًا بأن مثلل هلذه اللغلةمن لغة البشر الطبعية،  َ  فإذا ما س

.خطو ٌة متعجل ٌة على طريق النهضة البرمجية و أن وقتها لم يحن بعد

 أو أنه كان من الخطأ وضعها في مجاٍل ليس مجالها، و كان يجب العلن عنها كلغٍة ُمتخِّصصللٍة غيللر
ُتها هنا .عامة الغراض حتي يتم تجنب معظم العتراضات التي أور

89



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

ًا فللى11 ًا أساسيًا فى تصميم اللغة فإن هناك قواعد  - على الرغم من كون بساطة القواعد كان هدف
 السوبرنوفا تسير على العكس من ذلللك، حيللث أنهللا تكللون أصللعب بكللثيٍر مللن نظيراتهللا فللى اللغللات

:الخرى مثل قول الملؤلف عن التعبيرات

:و مثا ٌل واقع ٌى على القواعد السابقة الجزء التالى من برنامٍج كتبه الُمطِّور

ّتعسف حينما أرغلم الُمبرِمللج الُمسللتخِدم للسللوبرنوفا علللى إحاطلة َ َتَعَّسف منتهى ال  حيث نرى أنه قد 
++كل ُمتغيٍر بقوسين   و أجبره على إحاطة كل قيمٍة بقوسين   فى حين أن لغٍة مثل الللل ( ) [ ]C 

ُتقاَرن بالسوبرنوفا فى هللذا )التى أكرُهها لتعقيدها المقيت تبدو متسامحًة إلي أقصى الحدود حينما  ) 
التى ربما تبلغ فى المعادلت الرياضللية  (الشأن؛ فلن يحتا ج الُمبرِمج إلى إحاطة كل رمٍز من رموزه 
ُيراعى الفرق بيللن ُيحيط القيم بالقواس و ل أن  ُتَحل برمجيًا حدها القصى بالقواس و ل أن   )التى 

.أقواس المتغيرات و أقواس القيم

:و يزداد المر تعقيدًا حينما نأتي إلى التعامل مع المصفوفات حيث نرى ما يشبه الكود التالى
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(فللالُمفتَرض فللى الكللود أن الُمطللِّور يقللوم بأخللذ كللل العناصللر الللتى فللى المصللفوفة الُمسللَّماة 

myarray و يقوم بوضعها فى صندوق قائمٍة ) ( list box ُيسَّمى  ) (listboxو لكللن ،( 
:اللفت للنظر هو كيفية استخدامه لعناصر المصفوفة؛ حيث

]كتب اسم المصفوفة ُمحاطًا بقوسين مربعين   • ]

\ثم تلهما بشرطٍة مائلٍة خلفية  •

بالطبع بين قوسين مربعين لن الرقم هنا• )ليكتب بعدها رقم العنصر المراد استخدامه  ) 
ّتم عليه أن يستخدم القوسين   َ َتح ()ُمخَّز ٌن فى ُمتغير، و لو كان قيمًة ُمباشرة ل

!!!

ّنا هذا بالل َ ًا مرًة ثانية؛ فكل ملا هناللك أنلك سلتكتبC++و لو قار ُيْسر   لوجدنا أنها ستكون الكثر 
بدون أى أقواس ثم تكتب رقم العنصر بين قوسين   بدون شرطة مائلة خلفية ]اسم المصفوفة  ] ( ) 
ًا أن تضللع ُيشِّكل فارقلل ُتضَّطر إلى كتابتهما هنا ُموَّحدا الشكل و لن   \، و القوسين الوحيدين الذين س

ًا ًا رقمي ًا أو أن تضع ُمتغير ًا مباشر .بينهما رقم

ُيلِّخصان لنا خيبة المل الكاملة فى سهولة قواعد سوبرنوفا التى ُوِعدنا بها :و الكودين التاليين 

:حيث فى سوبرنوفا

:C++ُيساِوى فى 

visual فما بالكم إذا ضربُت المثل بالل basicأو بالل python؟ !

 المر هنا أننا نرى أن الهدف الصل الذى قال الُمطِّور أن لغته تهدف إلى الوصول إليه قد تبخر، و
ًا، بل سللنجد  صار بالضبط كَسَراٍب بِقيَعٍة نحسبه نحن المخدوعون ماءًا حتى إذا أتيناه لم نجده شيئ

ُنِطيقه ّنت الذى ل  ُ ّتع َ .ال
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:لغة كلمات)6

. م محمد ساميالُمطِّور :

lispو  python: ُمتأثرة بل

GNU/linuxو  WINDOWS: نظام التشغيل

:موقع اللغة 

http://www.kalimat-lang.com

: بريد المبرمج

  samy2004 @ gmail.com

:ُمدَّونة المبرمج

http://iamsamy.blogspot.com/

ُأخرى  :ُمواصفا ٌت 

:محمد سامي عن اللغة. يقول م

 كلمات لغ ٌة برمجي ٌة عربي ٌة لتعليم الطفال البرمجة و قد راعينا فيها سهولة التعلم وقابليللة البرامللج
. للقراءة

 اللغة تشمل إمكاناٍت جاهزٍة للرسم وتحريك الصور على الشاشة، وبها أيضا إمكانيلة التعاملل مللع
 ليسللهل بهللا كتابللة وتنفيللذ IDEكمللا تللأتي فللي بيئللة تطللويٍر ُمتكاِملللة . لوحة المفاتيللح والمللاوس

. البرمجيات
 ربما تكون كلمات لغة للطفال لكنها ليست لعبة، هذه لغلل ٌة حقيقيلل ٌة بأوصللاٍف مألوفللٍة للُمللبرِمجين

: الُمحترفين

1.            Object-oriented programming 
2.            Dynamic typing 
3.            Garbage collection

) عمل ملف تنفيذي-> انظر قائمة برنامج( exeعمل ملفات تنفيذية            .4

ّلها تكون بإذن  َ ًا من نهضٍة علميٍة في أمتناالولع .  جزء
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:ميزات لغة كلمات

  علي الطلق، فلها الميزات إبداعُتعد لغة كلمات أرقي لغات البرمجة العربية في فترة ما قبل ظهور: بدايًة
:التالية

لهيكل• ا ة  ل م  ، يعني أنها ل ينقصها ُمكِّو ٌن من الُمكِّونات الساسية التي يجب توفرها فيكا
ًا، مثل ُتستخَدم عملي :أي لغة برمجٍة 

.التعامل مع المتغيرات◦

logic   ُمعاِملت حسابية و منطقية ◦ and arithmetic operators

.الُجَمل الشرطية◦

.الُجَمل التكرارية◦

.functionsالدوال ◦

.consoleأوامر إدخاٍل و إخرا ٍج للتعامل مع سطر الوامر ◦

.أوام ٌر للتعامل مع الملفات◦

: الُمكِّونات الُمرَّكبة◦
arraysالمصفوفات ▪

dictsالقواميس ▪

بسيطة• ٍة  ي ب ي تجر ٍة  ب ت مك :، و لها المكانيات التاليةتحتوي علي 

.التعامل مع الملفات◦

.علي الشاشة/الدخال و الخرا ج من◦

. ارسم الخطوط و المستطيلت و الدوائر و النقاطأوام ٌر رسومية◦

 ) كالتحميللل و الرسللم والطيللاف حسللب تعللبير اللغللة(أوامللر التعامللل مللع الصللور ◦
.الخفاء و الظهار

  المدعومة في اللغة، مثل حوادث المللاوسeventsأوامر التعامل مع الحداث ◦
.و حوادث لوحة المفاتيح و حوادث الطياف

.إمكانيات برمجة الواجهات الرسومية◦

بسيطة• ل ا رمجة  ب ل ا غات  ل ة عن  ي غا ل ل قدم ٌة  مت زا ٌت  ي م ها  :، مثلل

:بشكٍل جيد، ففيها oopدعم البرمجة الكائنية ◦

).classesتكافئ الل(تعريف الفصائل ▪

inheritanceالوراثة ▪

.رغوب في إعادة استعمالها في وحداتإمكانية تجميع الكواد الم◦
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events  قويلللل ٌة فللللي جزئيللللة الحللللداث و معالجتهللللا ◦ and events 
handling

 شي ٌئ يشبه في تأثيره تعدد خيوط التنفيذ(تدعم تنفيذ أكثر من عمليٍة في نفس الوقت ◦
multithreading.(

.و للمزيد من التفاصيل و المثلة يمكنكم زيارة موقع اللغة

:عيوب لغة كلمات

ُترِضلليني علللي الطلق،  و لكن علي الرغم من كل تلك الميزات التي لها، إل أن كلمات لها عيو ٌب تجعلها ل 
:و منها

dynamically هي من اللغات ذات التنويع المتغير • typedو هذا النوع ليصلح لكتابة ، 
ُيساِعد فللي الوقللوع فللي أخطللاء التكويللد  البرامج التي تحتا ج إلي سرعاٍت فائقٍة في التنفيذ، و كذلك 

ّيللن  َ ّيللد المتغيللر بنللوع بيانللاٍت ُمع ِ ُتق  ُيرجللي ُمراَجعللة هللذه النقطللة فللي نقللد لغللة(المنطقية لن اللغللة ل 
).السوبرنوفا

:اللغة تحتوي علي ُمكِّونين في غاية التشابه هما•

.الجراء◦

.الدالة◦

َتضم اللغة ُمكِّونين ُمتشابهين كهذين علي الطلق؛ حيث أن هللذا ل داعللي للله  و كان يجب أل 
ّبب تشابُّهما الشديد إلي البلبلة عند المبتدئين و سنري مثاًل لهذا عند التحدث ِ ُيس ًا، بل و   منطقي

 ، و كان من الفضل ضم هذين الُمكِّونين في ُمكِّوٍن واحٍد أشمل و أقللوي ملن5عن العيب رقم 
ُيمكن لكلمات أن تحتوي(كليهما   علي الجراءات فقط، و لكللن مللع الهتمللام بللأن تأخللذ و كان 

ُتْغني عن كل مثيلتها مثلما فعلُت مع ). إبداعالجراءات كل جوانب القوة التي 

:اللغة تحتوي علي ُمكِّوني•

arraysالمصفوفات ◦
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dictsالقواميس ◦

ًا لنلله ُيسِّهل علي المبتللدئين كللثير  و كان بالمكان ضم هذين المكونين في ُمكِّوٍٍن واحد، و هذا س
 هلذه نقطلة نقلٍد فرعيلٍة( يضم المكونات المتشابهة التكوين و الوظيفلة فلي ُمكلِّوٍن واحلٍد أشلمل

).لكنها موجود ٌة بالفعل

:الدوال و الجراءات في كلمات ضعيفة الِبنية؛ فهي•

ًا فقط ◦ ًا واحد ُتِعيللد مخرجللاٍت مللن(ُتعيد خرج  في حالة الدالللة، أمللا الجللراءات فل يفللترض أن 
).الصل

ُيمِكن إعطاء قيٍٍم ابتدائيٍة لُمدَخلت الدالة أو الجلراء، و هلو الملر اللذي كلان بإمكلانه تيسلير◦  ل 
.العمل بها بشدٍة و خاصًة في المشاريع الكبيرة

ُتَّعِّرف محتويات فصيلٍة مللا فيجللب عليللك كتابللة كلٍم كللثير، و هللو•  الفصائل في كلمات ثرثارة؛ فلكي 
 إل أنه أكبر مللن الُمعتللاد فللي Eiffelعلي الرغم من كونه أقل مما هو عليه في حالة لغاٍت مثل الل

ّثرْت بها كلمات بشدةpythonمثل لغة الل(اللغات الخري  َ ).، و هي اللغة التي تأ

:1مثال•

:2مثال
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ُيكاِفئللان "اذهللب إلللى"و " علمللة"تحتوي كلمات علي أمري •  فللي اللغللات" Goto"، و اللللذين 
ُأخللري  النقليزية، و أنا أرفض هذين المرين لنه من الممكن الستغناء عنهمللا و اسللتخدام ُمكِّونللاٍت 

ّببان الرتبللاك فللي الكللود)الحلقات التكرارية و الجمل الشرطية(لتلؤدي عملهما  ِ ُيس  ، و كذلك فهما 
Goto  ُيرَجي ُمراجعة لخطاب (عند استعمالهما بغزارة  statement considered 

harmeful  للبروفيسللللللور ديجكسللللللترا، و الللللللذي أرسللللللله للنشللللللر فللللللى مجلللللللة)

        Communications of the ACM, Vol. 11, No. 3, March 
  1968, pp. 147-148.(

ُيِتيللح تغييللر مقللدار الخطللوة فللي العمليللة إل بقيمللة•  تعبير الحلقات التكرارية ضعي ٌف للغاية، حيللث ل 
ّبه م( 1زيادٍة مقدارها  َ  محمد سامي إلي أنلله ينللوي تلدارك هللذه الجزئيللة فللي الصللدارات. و قد ن
). عز و جلالالقادمة بإذن 

 المكتبة حتي الن مبني ٌة داخل الُمفِّسر نفسلله، و ليسللت قائمللًة بللذاتها و ليسلت مكتوبللًة بلغللة كلمللات•
.QTمع مكتبة الل C++نفسها بل بلغة الل

ُيِتيللح لنللا اسللتخدام بعللض ُمكِّونللات• ُيوَجللد هللو ُمفِّسلل ٌر  ّلغة حتي الن، و كل ما  ُ ُيوَجد ُمترِج ٌم قو ٌي ل  ل 
 ، و هذا أم ٌر مرفو ٌض لننا نحتا ج إللي كتابلة المكتبلة الخاصلة باللغلة كامللًة بهلا نفسلهاQTمكتبة الل

ُيمِكللن كتابللة مكتبللة. ليتسني لنا نقل هذا الجزء من العلم البرمجي إلي العربية  و لكن المشكلة أنلله ل 
.كلمات بها نفسها كما سيلي في العيب العاشر

ُيمِكن كتابة أوامٍر بلغة التجميع •  في برنامج كلمللات، و هللذا يجعلهللا غيللر قللادرٍة assemblyل 
:علي

.إنتا ج مكتبتها باستخدامها هي نفسها◦

.microcontrollersإنتا ج برامٍج تعمل علي المتحكمات الميكروئية ◦

:كتابة البرمجيات الخري التي نحتا ج فيها إلي التعامل مع الذاكرة مباشرًة، مثل◦
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.أنظمة التشغيل▪

.compilersالُمترِجمات ▪

.interpretersالُمفِّسرات ▪

 أي ل يلزم أن تكللون مكتوبللًة فللي فصلليلٍة(الوحدات في كلمات تتيح لنا إنشاء إجراءاٍت و دواٍل حرة •
 ، و هو ما يجعلنا نعاني من مساوئ نموذ ج البرمجة الجرائية في المشاريع الكبيرة، و هذه الصللفة)ما

ُنريده في لغة البرمجة القويةمبدأ المنتناقض  . الذي 

ّقللع حللتي الن،• َ ُتوِّضح حجمها النهائي الُمتو ُتوَضع لها خط ٌة   اللغة لم تستقر في تصميمها بعد، و لم 
ًا بعد يوم .ونحن نري بالفعل أن اللغة يزيد حجمها يوم

exception ليس فيها تعبي ٌر لُمعاِلجة الغلط • handling.

 الُوصول إلي ُمكِّونات الفصيلة غير ُمَوَّحد الشكل، فنحللن نصللل إلللي المتغيللر الللداخلي للكللائن عللن•
:طريق كتابة اسمه ثم كتابة اسم الكائن بعده، مثال

.عنوان، سن، اسم: فيه ثلث متغيراٍت هي objectهو كائ ٌن  محيث 

َتب اسم الكائن أوًل، ثللم نتبعلله بعلمللة ُيك  ثللم اسللم الجللراء أو:  أما الجراءات و الدوال فيجب أن 
:مثال. الدالة

.هو الجراء أو الدالة اضفهو الكائن، و  قحيث 

.enumerationsل تحتوي علي ُمكِّوٍن هاٍم للغاية هو الل •

الموجود في لغاٍت مثل اللdelegatingل تحتوي علي فكرة الل •  # )C.(
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الحاجة إلي لغة برمجٍة عربيٍة جديدة
ُيمِكننللي ّين لللي أنلله ل  َ ًا تللب  :من خلل كل ما سبق ِذكره من انتقاداٍت للغات البرمجة العربية الموجللودة حاليلل
 العتماد علي أي واحدٍة منهن في المشروع الجديد، و ذلك كما قلُت سابقًا نتيجًة لضللعف تلللك اللغللات أو

.لغلق الُمطِّور لمصدرها أو لغيرهما من السباب الخري

 و بصراحٍة فقد وافق هلذا هلوًي فللي نفسلي؛ لنله يعنللي أننللي سللوف أقللوم بتصللميم و بنللاء لغلة البرمجلة اللتي
 أحتاجها من الصفر، و هذا معناه أن الهدف الشخصي في المشروع سوف يحصل علي تقدٍم هائللٍل و الحمللد

. عز و جلل

ًا مللن الللذي ًا أكبر بكللثيٍر جللد ُيقاس فيما بعد؛ فصحي ٌح أنه يعني أنني سأبذل جهد ُيِريحني بما ل   كما أن هذا س
 :كنُت سأبذله لو كنُت قد َطَّوْرُت لغًة قديمًة لكن في النهاية سوف يصللير عنللدي لغلة برمجللٍة جديللدٍة ُصللِنعت
َتحِمل وجهة نظري فللي مجللال تصللميم لغللات البرمجللة  بيدي و علي عيني من البداية حتي النهاية، و بالتالي فس

.بالكامل بدون أي نقٍص أو زيادة و هذا من أكبر المكاسب علي المدي البعيد .
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ىِمْنهاجخ العم�ل
 َوضعُت الخطة الزمنية للمشروع الَّطموح منذ اليام الولى له، و قد كنُت كل فترٍة مللن الزمللن أقللوم بالتعللديل
ًا و ُته من جديٍد و ما أصبحُت أراه هو الهم أو القل أهمية، فأضفُت إليهلا أشلياء َيتناَسُب مع ما تعلم  فيها بما 
ًا ُأخرى حتى استقرت على الشكل الحالى لها و على الرغم من اقتناعى الشللديد بالجللدول  .أزلت منها أشياء
ُأدِرُك و أعلم تمام العلم بأن هذا الجدول قد ل يكون نهائيللًا، بللل هللو قاِبلل ٌل للتعللديل  الحالى للعمال إل أننى 

.فيه بالضافة أو النقصان

ًا، و لكللن  و الجدير بالِّذْكر أن الجدول كان له شك ٌل ُمختِل ٌف تمامًا حينمللا بللدأُت العمللل علللي المشللروع فعليلل
نجوم العلللوم فللي موسللمه الرابللع؛ حيللث اضللطررُت َتَلفت بعدما تأهلُت في ُمساَبقة برنامج  )المور كلها اخ ) 
ّيللرُت أسلللوب العمللل بشللكٍل َ ُأخاِلف ما كنُت قد اقتنعُت به بعد فترٍة مللن الدراسللة و التفكيللر، و غ  ساعتها أن 

َبقة  !جذري ليتناسب مع ظروف ُمشاركتي في الُمسا

َبقة إل أنه بحمد  ُُأكِمل حتي المراحل الغاية في التقدم في الُمسا   تعللالي كللان فلليالو علي الرغم من أني لم 
 ذلك التغيير الخير كل الخير، و لو كنُت أعلم أن المر سيكون بهذا الشكل لكنُت سلكُت تلك الطريللق منللذ

. عز و جل، فله الحمد في الولي و الخرةالالبداية، و لكن ل يعلم الغيب إل 
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 :و قد أدرجُت الخطتين في هذه الرسالة خطة ما قبللل نجللوم العلللوم، و خطللة مللا بعللد نجللوم العلللوم؛ حللتي
َيرَغُب الضطلع عليهما لُملحظة الفارق و استخلص الفوائد و كذا كل من  ّني لهل الختصاص  َ .َيتَس ( )

ُتوِّضح الخطوات الزمنية الكاملة للمشللروع منللذ بللدايته و حللتى المراحللل الُمتقِّدمللة منلله، و  و الخطة الخيرة 
َتمعلله الضللخم و ًا بُمج  التى يكون بعدها قد َوَصل إلى مرحلللة البلللوغ الللتى نرجوهللا للله، و حينهللا يكللون قللادر
َتهلى ُنخِّطلط لله ملن قبلل بُمن َتجاته الثرية على َطْرق أبواب الجديد فى العلوم و المجالت البرمجية مملا للم   ُمن

. عز و جلالالقوة و الحرية بإذن 

ُنِّفذت فعليًا على أرض الواقع، و لكن حتي هذه لم أشطبها  و بالطبع فإن هناك خطواٍت قد تم النتهاء منها و 
 من قائمة العمال؛ لننى أريد من الجميع أن يعلموا كل الخطوات التى تخللص المشللروع سللوا ٌء أكللانت قللد
ُتنَّفذ بعد حتى يكونوا على بينٍة من المر، و يكون بمقدرتهم تكوين نظللرٍة شللاملٍة عللن المشللروع و  ُنِّفذت أم لم 

.المرحلة التى َوَصل إليها

ُنِّفللذت أم ل، فالمراحللل الللتى تللم النتهللاء منهللا  و لكنى َوضعُت علماٍت تدل القارئ عن َكْون كل مرحلللٍة قللد 
َتظللر(َوضعُت أمامها علمة  ُين َنَّفللذ بعللد و  ُت  )، و التى َخَلت من ُوجود العلمة أمامها هى المراحل التى لم 

. تعالىالتنفيذها فيما بعد بتوفيق 
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ما قبل نجوم العلوم )خطة  )

. و التصميم المبدئى لها إبداع- وضع قواعد لغة 

. تصمي ٌم شام ٌل لقسام المكتبة القياسية و تحديد جزء المكتبة الخاص بالصدارات الَّولية منها -

:java بلغة اللإبداع- صنع ُمترِجٍم كامٍل ل

front تصميم و بناء الواجهة المامية • end و التى تتكون من الماِسح scannerو الَّساِبر 
parser.

semantic تصميم و بناء الُمَحِّقق المنطقي • analyzer.

.IRتصميم و بناء ُمنِتج التمثيل الوسيط •

.تصميم لغات التجميع العربية للُمعاِلجات التى سيتم دعمها كمرحلة أولى فى الُمترِجم•

ُتحِّول كلود الشللفرة الوسلليطة إلللى لغلة التجميلع الخاصلة• ّلدات الكواد التى سل ِ  تصميم و بناء ُمو
ّية َ .بالُمعاِلجات الَمعِن

ُتحِّول أكلواد التجميلع إللى أكلواد الللةassemblersتصميم و بنلاء الُمَجِّمعلات •   اللتي سل
.المعنية

parsing  تصميم و بناء ُمَحِّسن شجرة السبر • tree optimizer.

IR تصميم و بناء مراحل التحسين فى الكود الوسيط • optimizing.

لينوكس و إنتا ج البرامج س . فقط فى البدايةgnu/linux/يكون لبيئة القنو

.X86- بناء أساسيات المكتبة لُمعاِلجات 

ًا على الُمكِّونات البسيطة الولللى الموجللودة بالفعللل و الُمكِّونللات . بناء الصناف العلى فى المكتبة اعتماد - 
ُتكَتب فى البداية هى الخاصة بالصدارة رقم  . من المكتبة القياسية)1.0(التى س

.windowsشغيل - تطوير الُمترِجم بحيث يكون قادرًا على إنتا ج برامج تعمل على نظام الت

َتصر اسمها لل إبداع- تصميم آلة  ُيخ .آبو الوهمية التي 

.آبو- برمجة ِبيئة الل 

.  َعْرض المر على الخرين و طلب مساعدتهم -

ًا علللى . دعم المزيد من أرضيات العمل للُمترِجم و المكتبة القياسية من الُمعاِلجات الكثر شهرة و انتشار - 
:سبيل المثال الُمعاِلجات التالية

•ARM

•AMD

• Sun sparc

•MIPS
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.mac التشغيل ماك - تطوير الُمترِجم بحيث يكون قادرًا على إنتا ج برامج تعمل على نظام

.solarisتشغيل ُسولِرز - تطوير الُمترِجم بحيث يكون قادرًا على إنتا ج برامج تعمل على نظام ال

 ، و كلمللاإبلداع لنتا ج إصلداراٍت جديلدٍة منلله باسلتخدام لغلة إبداع- التطوير فى الشفرة المصدرية لُمترِجم 
  وآبللوأنتجنا إصدارًة جديدًة تركنا القديمة و استخدمنا الجديدة لنتا ج القادمة، و كذا لنتللا ج الُمفِّسللر و بيئللة 

هكذا، 
:و فائدة هذا

 - أن النظام سيكون ُمحتِويًا لنفسه؛ فالبيئة البرمجية مكتوب ٌة بذات اللغة التى ُخِّصصت لها و هذا من
.أكبر الثباتات على قوة اللغة و احترافيتها

ُيعِطيهم فرصة الُممارسة العملية لها على أوسعإبداع- سيجعل ُمطِّوري    ُمستخِدمين لها و بالتالى 
.نطاق، و كذا ُملحظة نقاط ضعفها و جوانب النقص فيها و التى تحتا ج إلى ُمعاَلجة

َيجشللد أمللامه شللفرًة ضللخمًة يسللتطيع مللن ّلغللة حينمللا  ُ ّلم الجديللد ل ِ ًا للُمتع ًا ضخم ُيعِطى هذا كنز  - س
.خلل قراءتها أن يتعلم كيفية البرمجة الحترافية باستخدام اللغة الجديدة

ُيحِّول هذا المر العلَم البرمجى الخاص بإنتا ج ُمترِجمات لغات البرمجة إللى عللٍم يعتملد عللى  - س
ًا  اللغة العربية فى أدق دقائقه و هى الكود البرمجى نفسه، و بالتالى فإن التعريب حينها سلليكون أمللر

.مفروغًا منه و لم يتبق منه إل الُشروحات فقط

ّلمين الجدد لُّلغة و الراغبين في التعلم العملي علي المشاريع الضخمة فرصَة ِ ُيعِطى هذا الُمتع  - س
.المشاركة فى تطوير بيئة البرمجة و هكذا نكسب جهود الكثيرين

ًا و لكن على نحٍو أقل قوة ُنطِّور فى المكتبات الخاصة باللغة أيض .و بالتوازى مع تطوير البيئة البرمجية س

َين : سينقسم فريق العمل إلى ِقسم -

ُيتاِبع تطوير البيئة البرمجية . الِقْسم الول  -

ّلغة ُ ُيتاِبع التطوير فى المكتبات الُمختِلفة ل . الِقْسم الثانى  -

. تصميم لغة قواعد البيانات العربية -

. إنتا ج لغة قواعد البيانات العربية و نظام إدارتها -
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ما بعد نجوم العلوم )خطة  )

. و التصميم المبدئى لها إبداع- وضع قواعد لغة 

. تصمي ٌم تجريب ٌي شام ٌل لقسام المكتبة القياسية و تحديد جزء المكتبة الخاص بالصدارات الَّولية منها -

 (  بحيث يتللم تصللحيح البرامللج ثللمjava بلغة اللإبداع- صنع ُمفِّسٍر كامٍل لمعظم الُمواصفات القياسية ل
java تنفيللذها مباشللرة بللدون إنتللا ج ملفللات أكللواد وسلليطة مثللل الللل bytecode ُته َأسللمي ِدع) و  ْب  ُأ

obde3:

front تصللميم و بنللاء الواجهللة الماميللة • end و الللتى تتكللون مللن الفللاحص scannerو  
.parserالسابر

semantic تصميم و بناء الُمحِّقق المنطقي • analyzer.

executing تصميم و بناء ُعَقد التنفيذ • node.

رسالة البرمجة ب ( تكملة و نشر مرجع المشروع  ).إبداع-

. ِبناء الصدار الول من المكتبة -

. َعْرض المر على الخرين و طلب مساعدتهم -

:، معإبداع- تكملة بناء بقية الُمواصفات القياسية ل

ًا على الُمكِّونات البسيطة الولى الموجودة بالفعل . التوسع في بناء الصناف العلى فى المكتبة اعتماد -

ُمفِّسللٍر و ُمللترِجٍم بحيللث يمكنلله إنتللا ج برامللٍج أصللليٍة  الُمفِّسللر إلللي  ) تحويللل  ) ( ) -nativeتعمللل علللي  
لينلوكس    ملعGNU/linux/الُمعاِلجات مباشرة، و سيكون إنتا ج البرامج في البداية لنظلام تشلغيل القنلو

.X86عائلة ُمعاِلجات 

.شغيل الويندوز- تطوير الُمترِجم بحيث يكون قادرًا على إنتا ج برامج تعمل على نظام ت

الُمترِجم . تطوير المكتبة بحيث تتوافق مع هيكلية الُمفِّسر / -

.آبو الوهمية إبداع للة IR- تصميم اللغة الوسيطة 

.آبو- برمجة بيئة الل 

 - إعادة برمجة الُمفِّسر بحيث يحتفظ بخاصية تنفيذ الكواد انطلقًا مللن الملفللات النصللية مباشللرًة، بالضللافة
ُيمِكلن تنفيللذ هلذا الكلود بعلدهاآبو الوهمية إبداعلخاصية إنتا ج كود البرنامج بلغة آلة    في البداية، و من ثلم 

.علي اللة الوهمية علي أي نظام تشغيٍل مدعوم

. دعم  المزيد من أرضيات العمل للُمترِجم و بنللاء أساسلليات المكتبللة للمزيللد مللن الُمعاِلجللات المشللهورة - 
:علي سبيل المثال الُمعاِلجات التالية

•ARM

•AMD
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• Sun sparc

•MIPS

.نظام تشغيل الماك- تطوير الُمترِجم بحيث يكون قادرًا على إنتا ج برامج تعمل على 

. تطوير الُمترِجم بحيث يكون قادرًا على إنتا ج برامج تعمل على نظام تشغيل الُسولِرز -

. تطوير الُمترِجم بحيث يكون قادرًا على إنتا ج برامج تعمل على نظام تشغيل اليونيكس -

 ، و كلمللاإبلداع لنتا ج إصلداراٍت جديلدٍة منلله باسلتخدام لغلة إبداع- التطوير فى الشفرة المصدرية لُمترِجم 
 ، وآبوأنتجنا إصدارًة جديدًة تركنا القديمة و استخدمنا الجديدة لنتا ج القادمة، و كذا لنتا ج الُمفِّسر و البيئة 

ّتوسع في شرح هذه الخطوة و فوائدها َ .قد سبق ال

: سينقسم فريق العمل إلى ِقْسَمين -

ُيتاِبع تطوير البيئة البرمجية . الِقْسم الول  -

ّلغة ُ ُيتاِبع التطوير فى المكتبات الُمختِلفة ل . الِقْسم الثانى  -

. تصميم لغة قواعد البيانات العربية -

. إنتا ج لغة قواعد البيانات العربية و نظام إدارتها -
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الخطوط العريضة لدارة المشروع

:لم يتم التحدث في النقاط السابقة عن أموٍر في غاية الهمية، هن 

كيفية الحصول علي التمويل الكافي للستمرار في العمل،•
المرحلة التي سيتم فيها جعل المشروع مفتوح المصدر، •
الهيكل الداري للمشروع و كيفية التعاون بيني و بين من يرغب في المشاركة فيه، •
ُيمِكن لمن يرغب في المساعدة أن يفعل هذا• .كيف 

. عز و جلاللذا ففي هذا الجزء سيتم شرح هذه المسائل باختصاٍر بإذن 

:أطوار المشروع

:سيكون للمشروع َطْوران من أطوار الحياة، الَطْور الول هو َطْور العمل الفردي، و الَطْور الثاني هللو َطللْور : 
العمل الُملؤَّسسي الجماعي،

عالَطْورب عالتافردي•
 المرحلة الولي من حياة المشروع، و فيها ستكون ُمنتجاته ُمغلقللة المصللدر و سلليكون العمللل علللي
َيتعامللل مللع التسللاؤلت ًا؛ حيث سأكوُن الُمبرِمَج الوحيد فيلله، و الوحيللَد الللذي  ًا تمام  تطويرها فردي

ًا ًا أو إيجاب سلب أو النقاشات الُمختلفة لمن يهتمون بالمشروع  أو الدعايا و أو القتراحات و ).و ) / / /

  مللن الفللراد و الُملؤَّسسللات، و شللراء المنشللورات6و سيتم تمويل المشروع عللن طريللق التبرعللات
مثل هذا الكتاب ).الورقية الخاصة بالمشروع  )

عالَطْورب عالُملؤَّسسي•
 و فيه سيتم تحويل المشروع من عمٍل فللردٍي إلللي ُملؤَّسسللٍة لهللا كيللا ٌن خللا ٌص بهللا، و ذلللك لرعايللة

 ، و سليتم قبلولإبلداعالمشاريع مفتوحة المصدر التي ُذِكرت من قبل في غايات مشلروع البرمجلة ب
َيرغب في تطوير الكواد المصدرية لُمنتجات الملؤسسللة، مللع الخللذ فللي العتبللار أن  ُمشاَركات من 
تماملًا كملا يحلدث فلي حاللة نلواة  (أسماء الُمنَتجات و شعاراتها سليتم اعتبارهلا علملاٍت تجاريلة 

ُنوكس  linux اللي kernel.(

َيكون ُمعتِمدًا علي الطرق التالية :أما التمويل فس

التبرعات◦

ُيمِكنكم زيارة الموقع الرسمي له6 :لمعرفة كيفية التبرع للمشروع 
http://www.ebda3lang.blogspot.com/p/blog-page_2244.html
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 ، و كتللب تعلللمإبللداعشراء المنشورات الخاصة بالمشللروع، مثللل كتللب تعليللم البرمجللة بلغللة ◦
َتجات الخري .التعامل مع الُمفِّسر و الُمترِجم و بيئة البرمجة المتكاملة و غيرهن من الُمن

َترغبmaintaining و الصيانة installingبيع خدمات التنزيل ◦   للُملؤَّسسات التي 
 .في استخدام الُمنَتجات البرمجية للمشلروع سللوا ٌء أكلانت تلللك الملؤسسلات تعليميللًة أم غيلر

.تعليمية

َتجللات◦ َترغب في تلدريب ُموَّظفيهللا علللي الُمن  بيع خدمات التدريب للفراد، و للُملؤَّسسات التي 
 البرمجية للمشروع، و كذا إجراء امتحاناٍت تقويميٍة لعطاء شهاداٍت ُمعتَمدٍة من الُملؤَّسسة لمن

.َيرغب في ذلك

:موعد النتقال من الَطْور الفردي إلي الَطْور الُملؤَّسسي

ًة  :هذا المر يعتمد بشكٍل كامٍل علي ما يتوفر من تمويٍل، فإذا كان هناك عج ٌز ماد ٌي شديد فسيأخذ المللر فللتر
 غير صغيرٍة للتطور، أما لو توافرت المللوارد الماديللة فسلليكون بالمكللان السللراع بهللذه الخطللوة بشللكٍل كللبيٍر

.يتناسب مع مقدار الدعم الموجود

:كيفية أخذ القرار في الُملؤَّسسة فيما بعد

ُيمِكن تأكيده أن أخذ القرارات في كل مشروٍع من المشاريع الُمختِلفةسيكون  هذا أم ٌر ساب ٌق لوانه، و لكن ما 
بللل ربمللا َيحدث فللي ُمجتَمللع نللواة اللينللوكس   (بمنهج التشاور الواضح بين أفراد ُمجتَمع الُمطِّورين له، مثلما 
 ).نعتمد علي ذات الليات التي يعتمدون عليهللا فللي عملهللم و لللو َحللَدث أن انفللرد مالللك العلمللة التجاريللة
 :للمشروع بقراراٍت ل تراها الغلبية فستظل لهم القدرة علي النفصال و إنشاء مشروٍع ُمواٍز مبنٍي علللي آخللر
 الصدارات التي وصل إليها المشروع، و هذا بفضل الرخصة المفتوحة التي ستعتمد عليها الُملؤَّسسللة فللي

. عز و جلالعملها بإذن 

هل ستقتصر الُملؤَّسسة علي البرمجيات فقط في المستقبل ؟
ُيشللِبه شللركة  َلَدَّي لتحويل الملؤسسة إلي مللا    فللي عللالم الحوسللبة، بحيللث تكللونappleهناك ني ٌة صادق ٌة 

  تعمل عليه تلللكhardwareقادرًة علي إنتا ج أنظمٍة ُمتكاِملٍة بكل ما تشمله من برمجياٍت و َعتاٍد صلٍب 
.البرمجيات

 و ل أقصد بالعتاد الصلب هنا أجهزَة الحاسوب العادية فقط، بل أعنللي كللذلك كللل الجهللزة الرقميللة القابلللة
ًا جَّوالًة  أو حتي أجهزة تحكٍم رقمٍي قابلٍة للبرمجللة  ًا أو هواتف  ، أوplcلعادة البرمجة، سوا ٌء أكانت حواسيب

.غيرهن

 علي أن هذا قد يستغرق فترًة طويلًة حتي يصير حقيقًة ملموسة، لما يحتللاجه مللن متطلبللاٍت تكللاد تجعللل المللر
 :يدخل في عداد المستحيل، لكن علي أية حاٍل النية موجود ٌة و جاهز ٌة للتحويل إلي واقٍع متي ما أمكللن فعللل

.ذلك
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عالقاموس
 بعض الصطلحات العربية الُمسَتخدمة ليست هي الشلهر فللي ترجملة ُمراِدفاتهللا التقنيللة النجليزيلة، و إنمللا

.استخدمُتها لنها أدق و أوضح من حيث المعني، بينما الترجمة المشهورة َحْرِفي ٌة أكثر من اللزم

الصطلح النقليزى المكافئالصطلح العربى
Bitwise  برمجة على مستوى الخانة programming level

Object  برمجة كائنية oriented programming

Integrated بيئة برمجة متكاملة development 
 environment (IDE)

جا )جيب الزاوية  )Sin

جتا )جيب تمام الزاوية  )Cos

algorithmخوارزم 

Executing خيوط التنفيذ threads

queueطابور

ظا )ظل الزاوية  )tan

listقائمة

Sorted قائمة مرتبة list

object  =كائن  نسخة = instance

native كود أصلى code

managed كود محكوم code

Microcontrollersُمتحِّكمات ميكروئية

compilerُمترِجم

exceptions ُمعاَلجة الغلط handling

interpreterُمفِّسر

readabilityَمقُروئية

ُتوِبية writabilityَمك

stack ٌمكِّدس

Operating نظام تشغيل system

في نظام تشغيل )ُنواة  )kernel

interfaceواِجهة
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inheritanceِوراثة

debuggerُمنِّقح

Free برمجيات حرة software

Programming  نظرية لغات البرمجة language theory

Application واِجهة ُمبرِمج التطبيقات programmer 
 interface (API)

ّلة َ bugِع

ُيوِنكس unix-likeشبيه ال

Assembly لغة التجميع language

processorُمعاِلج

assemblerُمجِّمع

Programming منهج برمجي paradigm

scannerماِسح

parserساِبر

readabilityمقروئية

writabilityمكتوبية

Semantic ُمحِّقق منطقي analyzer

Intermediate  تمثيل وسيط representation (IR)

Object الكود الهدف code

optimizationتحسين

productiveُمنِتج

List  صندوق قائمة box

Arithmetic ُمعاِمل حسابي operator

Logic ُمعاِمل منطقي operator

functionدالة

consoleسطر أوامر

arrayمصفوفة

dictقاموس

eventَحَدث

class=فصيلة  صنف

Events ُمعاَلجة الحداث handling
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multithreadingتعدد الخيوط

ّير ِ Dynamic تنوي ٌع ُمتغ typing

Front واِجهة أمامية end

computational التفكير الَحْوَسِبي thinking
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عالمصادر

َنن الترمذي رحمة • . عليهالُس

•    Wikipedia the free encyclopedia.

َبللْر، و َمللن عاَصللَرهم(مقدمة كتاب • َبْر َبر، في أيام العرب، و الَعَجم، و ال َبر، و ديوان الُمبتدأ والَخ  :الِع
مقدمة ابن خلدونال) لبن خلدون رحمة ِمن ذوي السلطان الكبر ُتعَرف اختصارًا بل ). عليه، و  )

مقارنة بين ثلث لغات برمجية عربية جيم، زاى، لوجو لكاتبه  طه زروقي• .مقال  : ( )

تطوير بيئة لغة البرمجة العربية • : من إعدادAPL(العرض التقديمي الُمسَّمي    أيمن بن فهد السند)
.سعد بن عبدال السلمةو 

•      (Arabic programming languages) by: sami sarhan.

:  مللن إعللداد لغللة  ج ((العللرض التقللديمي الُمسللَّمي  تعريللب لغللات البرمجللة • (  فيصللل الزامللل و)
.:عبدال الغنيم، تحت إشراف الدكتور عبدالملك السلمان

):الموقع الرسمي للغة  ج • )http://jeemlang.com/

، جامعةالملك فهد للبترول و المعادن، كلية هندسلة• لغة البرمجة العربية خبليلر )العرض التقديمي  ) 
.و علوم الحاسب، من إعداد فهد علي القحطاني :

، تأليف عبد الفتاح جمال عبد الحفللي، الطبعللة الثانيللة• لغة خوارزمي للحاسب اللكتروني :كتاب  ( ) 
.م، شركة الرائد للحاسبات اللكترونية1986-هل 1406

زاي • ):الموقع الرسمي للغة  )zegour.uuuq.com

، تأليف خليل المين عبد الجواد• كتابة مبرمج لغة ض ّيب  ِ .ُكت : ( )

Design    (كتاب • of Arabic programming languageتأليف عبللد ،: ( 
Philadelphia :العظيللم أحمللد عّمللوري، إشللراف لبنللى بللدري فهللد،  University 

   Faculty of Engineering   Department of Computer 
Engineering

ّيب • ِ CATIB:A    (ُكلللللت Bilingual Authoring Language with 
   Hypertext and Multimedia Capabilitiesتأليف صبري عبللد اللل ،: ( 

مجلة الحاسوب السعودية المجلد  )محمود و محمد محمود مندورة، في  6 العدد 6(

، تللأليف صللبري• كاتب و تطبيقاتها في تطوير نظللم تعليللم حاسللوبية ذكيللة بيئة البرمجة  :ُكتاب  ( " " ) 
النللدوة الثانيللة لتعريللب الحاسللوب، جامعللة الملللك (عبد ال محمود و محمد محمود مندورة فللي  . 

). هل1414سعود، َشَّوال 

لغة البرمجة سوبرنوفا اللكترونى العربى للمهندس محمود سمير فايد• .كتاب  : ( )
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 ) و الُمَضللَّمنة مللع ملفللاتSupernova_Abstract(شرائح العرض النقليزية الُمعنَونة •
. من لغة البرمجة سوبرنوفا للمهندس محمود سمير فايد1.2الصدار رقم  :

Supernova  (كتللاب • Programming Languageاللكللترونى النقليللزى ( 
.للمهندس محمود سمير فايد :

، لل م محمد سامي• كلمات لغة البرمجة العربية الجميلة .العرض التقديمي  . ( : )

تعلم كلمات بالمثلة تأليف م محمد سامي• ّيب  ِ .ُكت . : ( )

كلمات • ):الموقع الرسمي للغة  )www.kalimat-lang.com

، تأليف أ عمر مكداشي شركة منشورات دار الراتب الجامعية،• البرمجة باللغة العربية :كتاب  . . : ( ) 
َقشات التى دارت عليه حللولhttp://itwadi.com:موقع الشبكة •     و الُمشاَركات و الُمنا

.إنتا ج لغة برمجٍة عربية

Visual  (كتاب • Basicاللكترونى للملؤلف تركى العسيرى للجميع . : (

ًا• .عدة مواقٍع شبكيٍة أخرى للسف ل أذكرها بالضبط و إن كنُت قد استفدُت منها علمي
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القس مب الثلان ى:
ب عنب الواصفلاتب القيلاسيةب للغة

إبداعالبجمةب العربيةب 

)ب منب اللغة1.0الصدارةب (
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إبداعشرحخ الُمواَصافاتخ القيالسيةخ ل

ُيقللاِرب هللذا الللدور، و  هذا الجزء ليس على هيئة كتب الَمعايير الِقياِسية المشهورة رغم أنه ُوِضللع للقيللام بمللا 
ُتبللاع للُمللبرِمجين العللاديين الراِغللبين ُتَدَّرس أو   ليس على شكل كتب الشروح التعليمية للغات البرمجة التى 
َيمِز ج بين الشللكلين السللابقين و ُيقاِرب هذا الدور؛ فهو  ًا ُوِضع للقيام بما   فى تعلم اللغة الجديدة رغم أنه أيض

.َيصُلح للِقيام بدوريهما بكل كفاءة

ُتحلدد ملا ِبُلغلٍة واضلحٍة كلل الُوضللوح ل  فمن ناحيلة المعلايير القياسلية سلوف تكلون كلل القواعلد مشلروحًة 
إذا كان لها شللروط صللحٍة  (المسموح به فى اللغة و ما غير المسموح به، و ما هى شروط صحة كل عملية 

).معينة

 و لكن رغم ذلك فإن أسلوب الشرح غير جاٍف كما هو فى كتب المعايير الِقياِسية للغللات البرمجللة، بللل هللو
َيْصللح ُتوِّضح القواعد عمليلًا، و بالتلالى فهللذا الجلزء   َسِل ٌس سهل التناول و مدعو ٌم بكٍم كبيٍر من المثلة التى 

ّلم لغة  ُ   كاملًة بسرعٍة كبيرٍة و بمنتهى الكفاءةإبداعككتاٍب تعليمٍى للُمحتِرفين فى لغاٍت أخرى و الراغبين فى تع
كذلك، 
ينو أقوُل  ف ِر ُمحت ل َترط في الراغب فى تعلم ا ُيش   من خلل هذا الجلزء أن يكلون عللى درايللٍة بكللإبداع لنه 

 إبداعالمواضيع التى نتحدث عنها فيه؛ حيث أنه ل يشرح أصل الموضوع بتمعن، بل يتطَّرق إلى موقف لغة 
  تعللالياللل.منه فقط و يستفيض فى شرح هذا الموقف و في الفترة القادمة سيكون هنلاك كتلا ٌب آخلل ٌر بللإذن 

  باستفاضللٍةإبللداعخا ٌص بتعليم البرمجة للمبتدئين من الصفر حتي الحتراف و فيه سأقوم بشرح كل قواعد 
.و توسع
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ّي ٌب منفص ٌل بإذن  ِ َت َنْحللو لغللاتالو كذا سيكون هناك فيما بعد ُك ُأقِّدم فيلله طريقللًة جديللدًة لوصللف    عز و جل 
 البرمجة و قواعدها غير الطرق المعتادة المعروفة حاليًا، و هى فى نظرى أفضل من تلك الطرق المعتادة بكثير
ِبَشلرح تللك الطريقلة الجديلدة بُمنتَهلى الستفاضلة و ّيلب سلأقوم  ِ َت ، و فلي ذات الُك )على القلل بالنسلبة للى ) 
َنْحللو لغللات  الشمولية ليرجع إليه القارئ الكريم عند الرغبللة فللى فهللم أساسلليات الطريقللة الجديللدة لوصللف 

.البرمجة

 و هذا الجزء سيتضمن قواعد الصدارة الولي فقط من اللغة، فلن اللغة لم يكتمل بناؤها بعد فمللن الُممِكللن
ُتنَّفلذ بعلد، و كلذا فقلد قملُت هنلا َتحُدث بعض التغييرات في أجزاء التصميم الموجودة حاليًا و اللتي للم   أن 
 :بالتعريف بالُمكِّونات التي لم يتم النتهاء من ِبنائها بالفعل في الصدار الحالي من الُمفِّسر القياسي الُمسَّمي

ِدع ْب .ُأ
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:صفات اللغة

هى لغة
َنْحو اللغة بشكٍل كامل،بسيطة : عدد قواعدها كأقل و أسهل ما يكون، و يكفى كتا ٌب ُمتوِّسط الحجم لتغطية 
ُيمِكن استخدامها كلغٍة تعليميٍة فى مجال البرمجة للطفال الصلغار بسلهولٍة و سلرعة، فلقلدتعليمية و سهلة  : 

ُروِعى هذا الجانب بشدٍة أثناء تصميمها،
ُتحللاِولهجينللة َتمللِز ج بيللن صللفات اللغللات الجرائيللة و لغللات البرمجللة الكائنيللة، و   : لهللا صللفا ٌت ُمشللتَرك ٌة 

استخلص الفضل من كل نوٍٍع من النوعين،
ُُتراِعى القوة فى كل َمناحى تصميمها، قوية : لنها 
ُتِتيحها له ليستخدمها فى برامجه،نظيفة و آمنة : تختار للُمبرِمج أفضل الختيارات و الدوات و 

: أى بإمكانها إنتا ج برامٍج ذات خيوط تنفيٍذ ُمختِلفة،متعددة الخيوط
ًا مترجمةو تفسيرية  ًا محكوم ُتنِتج كود ُيمِكنها أن  managed : أى  code ًا ًا أصلي  native و كود
codeى و نفس المكتبات،إبداع باستخدام نفس النص البرمجى ال

َتا ٌح للجميللع حسللب التوضلليحات الللواردة فللى الرخصللةمفتوحة المصدر  : فصناعة ُمترِجٍم أو ُمفِّسٍر لها أم ٌر ُم
ُيرَجى النتباه لهذه الوثيقة الفائقة الهمية، التى تلى هذه الصفحة، ف

 : فل نية هناك على الطلق للضافة إليها إل بُمعَّدلٍت بسيطٍة جللدًا و عنللد الحاجللة الماَّسللة لللذلك، ومستقرة
ّيرات ستكون قليلًة للغاية إن حدثت ُ .على العموم فالتغ
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إبداع فى الصدارة  )رخصة ُمواَصفات لغة البرمجة  ))1.0:(

ُبنود التالية1.0 فى إصدارتها رقم إبداعتخضع ُمواَصفات لغة البرمجة العربية  : لل

ُيطاِلع ال•   الخاصة باللغة و أن ينشرها دون أى قيللوٍد أو عوائلق ملا داممواصفاتُيمِكن لى أحٍد أن 
 المر خار ج نطاق الستغلل التجاري، و لكن يجب الحصول علي إذن ُمصِّمم اللغة إذا كان النشر

ًا .تجاري

( و كذلك السم النقليزي إبداع(السم العربي للغة • (ebda3و اسم الُمفِّسر الخللاص بهللا ( 
ْبِدع(بالعربية  ( و ترجمته النقليزية ُأ (obde3َبر علماٍت تجاريٍة لُمصِّمم اللغللة  و ل يجللوز ُتعت  ( 

.التعدي عليها

َتا ٌح للجميع بشرط بنللاء كافللةinterpreter أو ُمفِّسٍر compilerصناعة ُمترِجٍم •   لها أم ٌر ُم
الُمواَصفات الخاصة بها في هذه الصدارة،
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:مبادئ التصميم التى تم اعتبارها أثناء تصميم إبداع

 استخدام الكلمات و الرمللوز المألوفللة، و تقليللل الرمللوز و العلمللات الللتى ل تنتمللى إلللى الحللروف●
.العربية قدر المكان لتكون سهلة التعلم و الستيعاب

ُيقاِرب الوصف العادى باللغة العربية الحديثية، حتى أن أى شخٍص●  تحويل النص البرمجى إلى ما 
ُيمِكنه فهم الكثير بُمجَّرد قراءة البرنامج المكتوب ب َتخِّصٍص  َفظللة علللىإبداعغير ُم  . و لكن مللع الُمحا

ُيناِسللب ِصللَفَتي النتاجيللة و المكتوبيللة  الُبعللد عللن الحشللو الموجللود فللى اللغللة العاديللة و الللذى ل 
ّلغة ُ .الكبيرتين ل

 مز ج التعبيرات و الُمكِّونات البرمجية الُمتقاِربة فى ُمكِّوٍن أو تعبيٍر واحٍد أشمل و أعم لتكون كللذلك●
 .سهلة التعلم و الستيعاب و لتفادى البلبللة و الخللط النلاِجمين علن التشلابه الِصلياغى بيلن تللك

.الُمكِّونات أو التعبيرات

 الستغناء عن أى ُمكِّوٍن أو تعبيٍر يزيد من قواعد اللغة بدون تقديم فائدٍة يتميز بهللا و يكللون الُوصللول●
ًا للغاية .إليها بالُمكِّونات الخرى صعب

ّلغة فى تفاصيٍل فنيللٍة تخللص الُمللترِجم● ُ ُيدِخل المبرمج الُمستخِدم ل  الستغناء عن أى ُمَكِّوٍن أو تعبيٍر 
 .أو نظللام التشللغيل أو الَعَتللاد الصلللب،  أو بطريقللة تنفيللذ البرنامللج بشللكٍل عللام و مثللل ذلللك الللل

Preprocessorالخاص بعائلة الل C )مثل اللللCو الللل #Cو الللل ++C (و الللذى لللم 
.نأخذ منه إل أقل القليل

ّفرة ِ ُيمِكن للُمبرِمج بها الوصول إلى مثل تلك التفاصيل هى الدوات الُمتو  و الطريقة الوحيدة التى 
ًا أفضلإبداعفى المكتبة القياسية ل ًا برمجي ُيحاِفظ على انتها ج الُمبرِمج نهج .، و بالطبع فإن هذا 

ّيللٍن لُّلغللة يحللد مللن صللفاتها و ميزاتهللا،● َ  َجْمع الفضل من كل لغة برمجٍة و عدم الهتمام بتصنيٍف ُمع
ُنَحِّملهللا عيللوب النللوع الللذى ُخِّصَصللت للله و  كأن نجعلها لغًة كائنيًة صرفًة أو لغًة وظائفيًة صللرفًة ف
و هى الُمتللواِفرة فللى  (ُنْفِقُدها ميزات النوع الذى لم تنتم له، و ذلك بالطبع عند الُقدرة على الَجْمع 
ًا مللع بلاقى  )الغالب أما عند عدم الُقدرة على الجمع فيتم اختيار الخاصية الفضل و الكثر انسجام

.قواعد اللغة
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ًء جديدًة بل هو ُمجللرد جللامٍع●  عدم العتراف بالمبدأ القائل بأن ُمصِّمم اللغة ليس عليه أن يبتكر أشيا
ّيدة فى لغات البرمجة الموجودة فعًل فى اللغة الجديدة، و بالتالى اعتماد أى ِصيغٍة أو ِ  للِّصفات الَج

ّلغة الجديدة ُ .ِفكرٍة يتم القتناع بأحقيتها و جدارتها بالضم ل

:ُمساَعدة الُمبرِمج على إنتا ج كوٍد آمٍن عن طريق●

.ُمعاَلجة الغلط-1

ّفر-2 ِ ُتو ُتساِعده على التغلب على الجزاء الصعبة من مهمة التكويد و   َتعبيرا ٌت و ُمكِّونا ٌت قوي ٌة 
.عليه العناء

ُيعِطى الُمبرِمج القدرة على السللتفادة مللن جهللد الخريللن و إنتللاجهم-3  مبدأ التوارث الذي 
.الذى تم التأكد من أمنه
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:قائمة اللغات التى تم الستفادة منها عند تصميم إبداع

 فى كل َمَّرٍة يتم فيها العلن عن لغة برمجٍة جديدٍة تكون هناك تلك المقولة التى مللناها ملن كلثرة تردادهلا و
"هى أن الُمصِّمم   "، و فى ُمعظللمإختاَرب أحسَنب ماب فىب عاللغاتب عالخرىب وب َوَضاَعهب فىب عاللغةب عالوليدة:

َنُشك فللي أنلله  لللم يكللن إل فقاعللًة إعلميللًة ُيخاِلف أغلب توقعاتنا، حتي  ّقق فى المر نرى أنه  ِ ُند  الحيان حينما 
، و أن الهدف الوحيلد ملن ورائله كلان دفلع النلاس لللتفلاف حلول اللغلة الجديلدة و عقلد  !فارغًة ليس إل 

.الُمقاَرنات بينها و بين اللغات القديمة فيكون انتشارها أسهل و أقوى

 لكني أجد نفسي غير قادٍر علي التهرب من ِفْعل نفلس الشليء هنلا؛ فأنلا بالفعلل حلاولُت قلدر المكلان إعطلاء
ُتصللِبح بالفعللل اللغللة الجاِمعللةإبداع   الميزات التي في اللغات الخري و تلفللي عيللوب تللك اللغللات بحيللث 

.للصفات التي ينبغي أن تكون في لغات البرمجة عالية المستوي عاَّمة الغراض

ِبُلغات البرمجة الموجودة بالفعل و التى استفدُت منها بشكٍل واضٍح أثناء تصميم   : إماإبداعو فيما يلى قائم ٌة 
ُتَضم إليها، و إما معرفًة بُمكِّوناٍت سيئٍة يجللب رفللض ضللمها إلللى أى لغللٍة برمجيللة،    كمللامعرفًة لُمكِّوناٍت ُمِفيدٍة 

ُتناِقش القللرارات التصللميمة الُمختِلفللة  سيتضح من الجزاء التالية لجزء وصف اللغة فى هذه الرسالة و التى 
ُتها أثناء التصميم .التى اتخذ

َقناعاتى الُمختِلفللة فللى مجللال تصللميمالففى مكاٍن تاٍل فى هذه الرسالة سوف أتطرق بإذن    تعالي إلى شرح 
 لغات البرمجة بشكٍل ُمستِفيض، و من ثم أتطرق منها إلى ِذْكر الدوافع المنطقية التي جعلتني أتخذ القللرارات

  علي الشكل الذي هي عليه الن، و في مكاٍن آخٍر سوف أذكللر الُمكِّونللات الللتىإبداعالتصميمية التي َجَعَلْت 
َتشللتهر بهللا و رفضللُت ضللَّمها إلللى    و أسللباب ذلللك الرفللض، و ذلللكإبللداعُتوَجد فى لغات برمجللٍة أخللرى و 

.كتوضيٍح تاٍم لتأثرى بتلك اللغات و إن كان ذلك التأثر قد حدث بِصيغٍة سالبٍة ل موجبة

:قائمة اللغات

• C#

• Java

• Matlab

• C++

•  Visual basic

• F#

•  ج
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• Fortran

• Ada

• Pascal

• python

• Eiffel

• C
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ْيَكل البرنامج فى اللغة َه

َأذكُر فى هذا الفصل التكللويَن العللام للبرنامللج المكتللوب ب ُيمِكللن أن يحتللويه مللن حيللثإبللداعسوف    بكللل مللا 
 الُمكِّونات التعبيرية أو من حيث الملفللات، و قواعللد ضللم تلللك الُمكِّونللات و الملفللات إلللى بعضللها البعللض و
ّبلله إلللى أن هللذا الجللزء سيتضلح معنللاه و ِ َن ُأ ًا، و نظرًا لنه لم يتم بعلد شلرح الُمكِّونللات فللإننى   استخدامها سوي
ُء الغامضة فيه أكثر عند المرور على الفصول التى تليه؛ و التى تحلوى شلروحات ُمكِّونلات اللغلة عللى  الجزا

ُيرَجى التنبه إلى هذا .نحٍو تفصيلى ف .

ّلدات filesتكوين البرنامج من الِمَلَّفات  َ :folders  و الُمَج

ُتكتب بصيغة اليونيكود  ملٍف واحٍد أو أكثر  (يتكون من ملفاٍت نصيٍة  ( )utf-8و ملفات البرنامج لها أحد ،( 
:النوعين

رئيس• ل ا لملف  : ا
 و هو الملف الذي يحتوى على المسللار الرئيلس لسللير البرناملج و اللذي يبلدأ التنفيللذ بله، و امتلداد
ُيمِكن للمشروع الواحد أن يحتوي علي أكثر من ملللٍف رئيللٍس )الملف الرئيس هو  رئيس و ل  .*) 

.واحد

اقات• ب : ملف 
كمللا سلليلي توضلليحه فللي الجللزء الخللاص ْنٍف واحللٍد   (و هو الملللف الللذي يحتللوى علللى كللود ِصلل
ُيمِكن للبرنامج أن يحتللوى علللى أي عللدٍد مللن ملفللات الباقللات، و للله المتللداد   ، و  .بالصناف *) ( 

).باقة
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ُتوَضع ُيمِكن لملفات الباقات أن  :و 

، أو • ُيوَجد به الملف الرئيس ّلد الذي  َ و هو نفس الُمَج ّلد البرنامج  َ :داخل  ُمَج ( )

•، ّلد البرنامللج أم ل َ ّلدات الخري موجودًة في ُمَج َ سوا ٌء أكانت تلك الُمَج ّلداٍت أخري  َ )داخل ُمَج ) 
 ، باقات ّلدات الفرعية بالل َ ُتسَّمي هذه الُمَج )و  )

ُيمِكن للبرنامج أن يحتوي علي أي عدٍد من الباقات  .و 

  الللذي سلليليأضللم:و إذا كانت هناك باق ٌة نرغللب فللي اسللتخدامها فيجللب ضللمها باسللتخدام أمللر 
.التنويه إليه

:تكوين الملف الرئيس باختصار

:يتكون الملف الرئيس من العناصر التالية

إن ُوِجَدت )أوامر ضم المكتبات ) ][

][أوامر البرنامج

أو إن ُوِجللد أ ٌي منهللا و أو تعريفللات اللقللاب المنفللردة  إن ُوِجللد أ ٌى منهللا و / الجللراءات المنفللردة  ( ) / ( ) ] 
إن ُوِجد أ ٌي منها )الصناف   )[

:توضيحات

أو اللقللاب ل• أو الصللناف و /الترتيب أم ٌر لزم التباع على النحو سابق التوضلليح، فللالجراءات و / 
َينتج عنهللا خطلل ٌأ ُمناسلل ٌب مللن  ُيمِكنها أن تسبق أوامر البرنامللج، و هكللذا فللإن أى ُمخاَلفللٍة للللترتيب سلل

.الُمترِجم

ُيمِكن أن يمتد المر الواحد إلى أكثر من سطٍر واحلٍد إلإبداعكل أمٍر في •   ينتهى بانتهاء سطره، و ل 
مثللل جملللة  الللذيلللو(إذا كان المر نفسه ُمرَّكبًا  ( الشللرطية مثًل أو تللم اسللتخدام مللاِز ج السللطر  ( 

).سيلي ذكره بالتفصيل

:يتم ضم أي باقٍة من باقات المكتبة باستخدام الصيغة التالية•

3_الباقة2_الباقة1الباقةأضم

الباقة الباقة1(حيث تحتوي الباقة  ( على الباقة  الباقللة2) ( و التي تحتوى بدورها على الباقللة  (3.( 
من أصناٍف و ألقللاب يمكللن اسللتعمالها بشللكٍل ُمباشللٍر و )و معني أمر الضم أن ُمكِّونات هذه الباقة  ) 
 كأنها قد تم تعريفها داخل الملف الرئيس نفسه، بدون الضطرار إلي كتابة اسم الباقة اوًل ثللم يليلله

.اسم الُمكِّون المرغوب في استخدامه في كل مرٍة نرغب في استخدام ُمكِّوٍن داخل الباقة

:مثال بدًل من الجمل الطويلة التالية :
صنف3_الباقة2_الباقة1الباقة .اسم _1

صنف3_الباقة2_الباقة1الباقة .اسم _2

صنف3_الباقة2_الباقة1الباقة .اسم _3
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يمكننا كتابة
3_الباقة2_الباقة1  الباقةأضم

:و بعدها نستخدم الصناف الداخلية مباشرًة كما يلي
صنف 1.اسم

صنف 2.اسم

صنف 3.اسم

)أوامر البرنامج َتحتوى على الوامر التى سيتم تنفيذها فى البرنامللج مثلل اسللتدعاءات الجللراءات• ) 
 procedures calls و استنسلاخات الصلناف   classes instantiatings 

أو اللقاب  ّيللرات enumerations/و ِ َتَغ variables  و إشللهار الُم definitions 
ُيشِبه ُمحتَويات الدالة    فلليmainو غيرهن من الوامر، أى أنها هى المسار الرئيس للبرنامج الذي 

. و يجب في كل برنامٍج وجود أمٍر واحٍد علي القل في ذلك المسارCلغات عائلة الل .

سيتم شرح معني الجللدول فيمللا• ُتوَجد فى جدوٍل   (ُمدَخلت البرنامج عند تشغيله من سطر الوامر 
ُيسللمى نص)بعد نوع عناصره هو  ُبعٍد واحٍد   )، و يتللم التعامللل معلله كللأيدخللل(، و هو جدو ٌل ذو 

.جدوٍل نصٍي عادي

  التى تم تمريرها للبرنامللج عنللد اسللتدعائه، بدايللًة مللنargumentsو يحتوى على الُمعاِملت 
ّيز  ِ . إلى آخر عناصره1( ذي القيمة indexالعنصر صاحب الُمّم (

َتلري بعضلها• ُيمِكنهلا أن  أو اللقلاب الموجللودات فلي الملللف الرئيلس  أو الصناف و /الجراءات و / 
أو أو الجللداول  و أو الثللوابت  و ّيللرات و ِ َيللري الُمتغ ُيمِكن ليها أن  /البعض بشكٍل عادي، و لكن ل  / / 

ُتوَجد في مسار البرنامج الرئيس أو كائنات اللقاب التي  .كائنات الصناف  و /

:تكوين ملف الباقات

:يتكون كل ملف باقٍة من العناصر التالية

إن ُوِجدت )أوامر ضم المكتبات ) ][

إن ُوِجد أ ٌي منها )تعريفات اللقاب المنفردة  ) ][

ْنف ][تعريف الِّص

:توضيحات

َيحتلو• و واحٍد  فقط له نفس اسلم المللف، فلإن للم  ْنٍف واحٍد َيحتوى كل ملٍف على ِص )يجب أن  ) 
ْنٍف حصل الُمبرِمج على خطٍأ نحوٍى من الُمترِجم .على أى ِص

َتبر ضمن ُمكِّونات الباقة ذاتها، بحيث متي ما تم• ُتع  اللقاب الُمنفردة التي يتم تعريفها في ملف الباقة 
باستخدام المر  ُيمِكن استخدام تلك اللقللاب بشللكٍل ُمباشللر وأضم(ضم الباقة إلي البرنامج   ) فإنه 

.كأنه قد تم تعريفها داخل البرنامج
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:شروط التسمية فى إبداع

َبل الُمستخِدم، مثل :هذه الشروط يجب أن تتوافر فى السماء الُمعطاة من ِق

ُيْشِهرها،• ّيرات الُمختلفة التى  ِ الُمتغ
الجراءات،•
اللقاب و كائناتها،•
الجداول،•
أسماء ملفات الباقات،•
الصناف و كائناتها،•

َيكتب هو أسماءها بنفسه . و غيرهن من الُمكِّونات الُمستحَدثة التى 

لشروطو  : هىا

ُيمِكن أن يحتوى السم على تجميعٍة من الحروف و الرقام و النقطة،•
عدم البدء بأرقاٍم أو بنقطة،•
و هن المكتوبات فللى•  (عدم الحتواء على أي علمٍة سوا ٌء أكانت من العلمات المحجوزة  فى اللغة 

)السطر التالي أو غيرهن
،                                                         / \ : | <> >< < > ( { ) } _ - + ÷ × # =

reserveds أل يكون السم من الكلمات المحجوزة • words صنف و إجراء مثل،
 أن يكللون السللم ُمتصللل الحللروف و النقللاط  و الرقللام، أى ل يحتللوى علللى مسللاحاٍت بيضللاء مثللل•

.indentations أو الزاحات spacesالمسافات 

ّيلز السماء • ِ أى تم استخدامه من قبلnamespaceأل يكون ُمتكررا داخل َحل  ( الخاص به 
ّيلز ِ ْنٍف أو خلفه داخل ذلك الَحل ٍء أو ِص ّيٍر أو إجرا ِ ).مع ُمتغ

:ماز ج السطر

و ليس كما فى عائلة اللإبداعفى    التى تنتهى الجمل المريللةC( ينتهى سطر الوامر بالنزول إلى سطٍر جديد 
ُيمِكن باستخدام علمة;فيها بالفاصلة المنقوطة  ًا ملن | )، و لكن  َيعتلبر السلطر التلالى جلزء  جعلل الُملترِجم 

َبر ما بعدها تعليق ُيعت .السطر الحالي حتى يبلغ تلك العلمة، و 

:1مثال

الول  حساب (حساب  الحساب = .50000 |

    20(

ًا كتابة ُيماثل تمام :و هذا 
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الول  حساب (حساب  الحساب = .50000  20(

:2مثال

هذا تعليق|  1(معامل1+  إجراء2=  متغير1متغير
|2          معامل    

)3          معامل

ُيماِثل كتابة :و هذا 

)3  معامل2   معامل1(معامل1+  إجراء2=  متغير1متغير

:أنواع البيانات فى إبداع

: إلىإبداعتنقسم أنواع البيانات فى 

ّيرات و الثوابت و كائنات اللقاب،● ِ ُتسَّمى الُمتغ أنواع بياناٍت أصلي ٌة 
:أنواع بياناٍت ُمَرَّكب ٌة تتألف من تجميعٍة من النوع السابق، و هى●

الجداول،•
كائنات الصناف، •

.و سيأتى ذكر عناصر هذين النوعين بالتفصيل فيما يلى

:التعليقات

:الصياغة

الُمكافئ فى عائلة السىالستخدامالصياغة
*/    لسطٍر واحٍد أو لسطٍر متعددة/ و تنهى بل \ تبدأ بل */

:قواعد الستخدام

.ُيمِكن استخدام التعليقات فى أى مكاٍن داخل الكود

:مثال

/ هذا مثا ٌل لتعليق سطر واحد  \

\ هذا مثا ٌل 
علي

/ تعليٍق لعدة أسطر 
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ّيلرات و الثوابت ِ َتلَغل الُمل
ُيسمي بالل   عللي اللترتيب فلي اللغلات النقليزيلة، و المتغيلراتconstants و الللvariablesهن ما 

و ليست ملؤشراٍت  َيٍم  ًا مللا بمتغيللٍرpointers(عبارة عن حاوياٍت لِق ، بمعنللي أنلله إذا سللاوينا متغيللر  ) لِقَيم
 آخٍر فإن هذا يعني أننا أسندنا قيمة الثاني إلي الول بدون ربٍط بينهما زيادًة عن ذلك، و لو تغيرت قيمة الثاني

ًا .بعد المساواة فإن قيمة الول ل تتأثر مطلقًا أما الثوابت فهن متغيرا ٌت ل تتغير قيمتها الولي نهائي .

:الصياغة

الوصول  الستنساخ  الثبات =  المتغيرالول قيمة  المتغيرالثانى  قيمة.النوع  مستوى =

:النواع

الشرحالنوع

رقم
 و هو نو ٌع عا ٌم يصلح لكل النواع الرقمية الموجبة و السالبة، و الصحيحة و الكسللرية،

 إبللداع الخاصللين بinterpreter أو الُمفسللر compilerو يقللوم الُمللترجم 
ًا .بالتكفل باستنتا ج مساحة الُمتغير الرقمي و ما يحتاجه من الذاكرة تلقائي

ُتللدعينص الللتي   (ُيِشير إلى سلسلٍة نصيٍة تصلح لحتواء النصوص ذات الحللرف الواحللد 
charفي لغة الل javaو النصوص عديدة الحرف . (

( و صحيح(يأخذ أحد القيمتين منطق ).خطأ)

ْنَسٍخ من الصللناف أوحر َت  ُيِشير إلى أى نوٍع من النواع الفائتة، و كذلك إلى أى كائٍن ُمْس
لم يتم بناؤه في الصدارة    الخللاصinterpreter مللن الُمفِّسللر 1.0(اللقاب 

).باللغة

:مستَويات الوصول

:لو تم تعريف المتغير في صنٍف يكون لها المعاني التالية

الشرحالمستوى
.يمكن الوصول إليه من أى مكانعام

.يمكن الوصول إليه من داخل صنفه و الصناف الوارثة له فقطداخلي

خاص
)الفتراضي )

.يمكن الوصول إليه من داخل صنفه الحاوى له فقط

:الستنساخ

الشرحالصفة
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ٍفمشترك ر في صن غي مت ل ا تعريف  م  ت و   : فل يمكن صلنع نسلخٍة منله لكلل نسلخٍة ملنل
ُتسللتخَدم بإسللنادها  صنفه الحاوى له، بل يتم إنشاء نسخٍة واحدٍة لكل نسخ الصنف و 

.إلى أي كائٍن من كائنات صنفها

ٍءأما  ا إجر فه في  ي عر ت تم  و   : ففي كل مرٍة يتم فيها اسللتدعاء ذلللك الجللراء يكللونل
ٍء سللابٍق لللذلك  ذلك المتغير محتفظًا بالقيمة الللتي تللم إسللنادها للله فللي آخللر اسللتدعا

.الجراء

ُتعطي له في  و في كل الحالتين فإن القيمة التي يتم إعطاؤه إياها في نفس سطر تعريفه 
ًا بآخر قيمللٍة ُأسللندت إليلله كمللا تللم  أول مرٍة فقط، بينما في المرات التالية يكون محتفظ

.شرحه لكل النوعين

 بللللللدون صللللللفة
)الفتراضى )

ن في صنف ُتصنع نسخ ٌة منلله لكللل كللائٍن مللن النللوع الحللاوى للله ولو كا  : فسوف 
ًا مستقًل فى الذاكرة، أمللا ًا حقيقي ءُتعتبر كل نسخٍة متغير ا ر إجلل ي  لل ف ن  و كا ل   فسلليتم 

.إعادته إلي القيمة الفتراضية في كل مرٍة يتم فيها استدعاء ذلك الجراء

:الثبات

الشرحالصفة
 قيمته من النوع الثابت  أى ل يمكن تغييرها، و هذا النوع يجللب إعطللاؤه قيمللًة مللا فلليثابت

ًا ًأ نحوي ُتبر خط .نفس سطر تعريفه و إل اْع

 بلللللدون صلللللفة
)الفتراضى )

قيمته من التوع المتغير أى يمكن تغييرها

:1مثال

س   ص  رقم
:2مثال

10=  ص   س  رقم

+ص  س   =5

ص سطر رقم )أكتب ) . .

:2خر ج مثال

15

:تحويل قيمٍة منطقيٍة إلي قيمٍة نصية

نص الذي له الترويسة التالية إلي منطق :ُيمكن ذلك عن طريق استخدام الجراء القياسي  ( . . )

نص نص( إجراء إلي ( النص منطق . . ) المنطقمنطق)
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:مثال

سطر نص (أكتب . ”القيمة المنطقية هي . نص“ إلي (  منطق . . ))صحيح+

:الجراءات القياسية الخاصة بالتعامل مع النصوص

:هناك عد ٌد من الجراءات القياسية في اللغة للتعامل مع النصوص هي كما يلي

رقم صاحب الترويسة• حرف :الجراء  ( . )

رقم نص (إجراء  (الحرف حرف . )النص   نص الرقمرقم )

ُيستخدم في الحصول علي حرٍف معيٍن من داخل النللص عللن طريللق رقلم ذلللك الحللرف داخللل  و 
. كما في الجداول التي سيلي ذكرها1النص، مع العلم أن الترقيم يبدأ برقم 

النص صاحب الترويسة• طول :الجراء  ( . )

النص  رقم( إجراء ( الطول طول . ) النصنص)

أي عدد الحرف و المسافات الفارغة فيه ُيستخدم للحصول علي طول نٍص معيٍن  ).و  )

اقتباس صاحب الترويسة• :الجراء  ( )

( القتباس اقتباس نص( إجراء ) النصنص النهاية  رقم البداية  رقم)

البدايللة و يتضللمنه، و ٍء من النص يبللدأ بللالحرف صللاحب الرقللم  )و ُيستخدم في الحصول علي جز ) 
النهاية و يتضمنه .ينتهي بالحرف صاحب الرقم  ( )

:مثا ٌل علي استخدام تلك الجراءات
)))"بسم ا الرحمن الرحيم" + إلي.نص(طول.النص("طول النص (بسم ا الرحمن الرحيم)  هو "أكتب.نص.سطر(
)) "محمد"  2 + حرف.رقم( من (محمد)  هو "2"الحرف رقم أكتب.نص.سطر(
))  "بسم ا الرحمن الرحيم" 8   5 + اقتباس( "الكلمة الثانية في جملة (بسم ا الرحمن الرحيم) هي "أكتب.نص.سطر(

:و خر ج هذا البرنامج

بسم ال الرحمن الرحيم  هو  )طول النص  )22

محمد  هو ح2الحرف رقم  ) من  )

بسم ال الرحمن الرحيم  هي ال )الكلمة الثانية في جملة  )

:التحويل من و إلي النوع حر

  فلي اللغللات النقليزيلة، و يمكلن إسللناد أي قيملٍة إليلله مهمللا كلان نوعهللا، لكلنvar يماِثل النللوع حرالنوع 
 لرجاع تلك القيمة إلي نوعها الصلي فإن هذا يحتا ج إلي قواعٍد خاصة، تلك القواعد لم يتللم النتهللاء مللن

أي في الصدارة حر لنه لم يتم بناء النوع إبداعتصميمها في  ).1.0( فيها حتي الن 
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الُمعاِملت المنطقية و الحسابية
:الُمعاِملت المنطقية

الشرحالُمعاِمل
 فى التعبير النقليزيANDتكافئ و
 فى التعبير النقليزيORتكافئ أو

 فى التعبير النقليزيNOTتكافئ ليس
ُتكافيء  في لغللات عائلللة=  ، إذا جاءت في جملٍة منطقية ==هل يساوى  ( ) 

Cالل

ل يساوى#
أكبر من >
أقل من<

أكبر من أو يساوى>=
أقل من أو يساوى<=
ل يساوي><
ل يساوي<>

:الُمعاِملت الحسابية

الشرحالُمعاِمل
جمع+
طرح-

ضرب×
قسمة÷
للمساواة=
أس^

:السبقية فى التنفيذ

القواس،)1
السس،)2
<>             المعاملت المنطقية )3 >< # = =>   في>=
،ليسالمعامل المنطقى  )4
،  والمعامل المنطقى)5
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،  أوالمعامل المنطقى)6
الضرب و القسمة أيهما أسبق من ناحية اليمين،)7
.الجمع والطرح أيهما أسبق من ناحية اليمين)8
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الجراءات
:نبذ ٌة بسيطة

ُتنَّفللذ فللى كللل ّي ٌن يتم استدعاؤها بلله ل َ ُيطَلق عليها اس ٌم ُمع َتب كوحدٍة واحدٍة و  ُتك  الجراء هو كتل ٌة من الوامر 
ُيمِكننللا الحصلول عللى ُيمكننا تمرير ُمَعاِملٍت ُمعينة النوع إلى الجراء لكى يعمللل عليهلا، و  َنود تنفيذها، و   مرٍة 

.أكثر من ُمخَر ٍج من الجراء الواحد

ُيماِثل الل . في اللغات الخري مع بعض الختلفاتfunctionو هو 

:الصياغة

الوصول   النوع  إجراء الجراءالُمخَرجات(التغطية    الستنساخ. مستوى (   اسم . :)الُمعاِملت)

/ جسم الجراء  \

:النوع

الشرحالصفة
الفتراضيثابت  ( َنِّفللذ( ُي  هو الجراء العادي المعللروف فللى بللاقي لغللات البرمجللة و الللذي 

.الكود المكتوب فيه فقط عند استدعائه بشكٍل صحيح

 هو الجراء الذى يقبل وضلع اسلتدعاءاٍت لجلراءاٍت أخلرى فلى آخلرحر
َنَّفللذ بعللد الكللود الثللابت المكتللوب قبللل ُت  كوده فى زمن التنفيذ، بحيث 
 زمن التنفيذ، و يقبل كذلك حذف الستدعاءات التى ُوِضعت فيه أثناء

.زمن التنفيذ

 و يتفللق مللع الجللراء الثللابت فللى كللل صللفاته بينمللا يمتلللك خصللائص
 أخرى ل تشاركه فيها الجراءات الثابتة، و سيأتي شرح تلك الصفات

.فيما بعد

. في الفكرة الساسيةdelegationsُيشِبه هذا النوُع الل 

هللللو الجللللراء الللللذى ل يحمللللل إل كللللودًا مكتوبللللًا بلغللللة تجميللللعمخصص
 assembly codeخاصة بمعالج معين يتلم تحديلد اسلمه   

 )، والجللراءات المخصصللة(بالطريقللة الللتى سليأتي شلرحها فللى بنللد 
 الجراء المخصص هو إجللراء ثللابت و لكنلله ل يمكللن أن يحتللوى علللى

 ، بللل يجللب أن يكللون كللل الكللود مكتللوب بلغللةإبللداع بكللود مكتللوب
لللم يتللم بنللاؤه بعللد فللي الصللدارة رقللم    مللن ُمفِّسللر1.0(التجميللع 

).اللغة

133



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

:مستَويات الوصول

:إذا كان الجراء في صنٍف فيكون معناها

الشرحالمستوى
)الفتراضيعام  .يمكن الوصول إلي الجراء من أى مكان(

.يمكن الوصول إليه من داخل صنفه و الصناف الوارثة له فقطداخلي

.يمكن الوصول إليه من داخل صنفه فقطخاص

:الستنساخ

:إذا كان الجراء في صنٍف فيكون معناها

الشرحالصفة
 :ليس في الجراء كود بل مجرد الترويسة التي فيها وصلل ٌف للجللراءمجرد

.و خواصه فقط

ُنسخ ٌة لكل كائٍن ُمستنَسخ، و ل يجللوز داخللله اسللتخداممشترك َنع منه  ُتص  ل 
.أي مكوٍن من مكونات الصنف الغير مشتركة

الفتراضية )بدون صفة  .هو الجراء الُمستنَسخ العادي(

:التغطية

:إذا كان الجراء في صنٍف فيكون معناها

الشرحالصفة
.ل يمكن تغطيته فى الصناف التى ترث صنفهسقف

الفتراضية )بدون صفة  .هو الجراء العادي الذى يقبل التغطية(

:1مثال

( ص ماعددالحالتمنطق س  رقم(عام مشترك   إجراء :) المحتوىنص الحرف  نص)

/ الكود  \

:2مثال

( أ  أوجدالجذرالتربيعىرقم ( عام مجرد إجراء )سرقم  )

 و مهما كان عدد ُمدَخلت أو ُمخَرجلات الجلراء فيجلب فلى كلل الحلوال إحاطتهملا بقوسلين و إل حصلل
ُيعيد أى ُمخلَر ٍج أو ل يأخلذ أى ُملدَخٍل فل يمكننلا أن نكتلب  المبرمج على خطٍأ نحوى، أما إذا كان الجراء ل 
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 كًل من و أيًا من القوسين الخاصين بكل حالٍة فارغين بللل يجللب أل نكتبهمللا علللى الطلق، أى أن الشللكال
:إبداعالتالية  مسمو ٌح بها جميعها فى 

:الشكل الول

:إجراءماعام مشترك  إجراء

/ الكود  \

:الشكل الثانى

:إجراءما ) أ(رقم  عام مشترك إجراء

/ الكود  \

:الشكل الثالث

:)سرقم  ( إجراءماعام مشترك  إجراء
/ الكود  \

ُيسمح بها فى  :، و تلؤدى للحصول على خطٍأ نحوٍى من المترجمإبداعبينما الشكال التالية خاطئ ٌة و ل 

:الشكل الول

() إجراءماعام مشترك  إجراء ():

/ الكود  \

:الشكل الثانى

:إجراءما () عام مشترك إجراء

/ الكود  \

:الشكل الثالث

:() إجراءماعام مشترك  إجراء

/ الكود  \

:الُمدَخلت و الُمخَرجات

ماعددالحالت كمثاٍل لنا فسنجد أننللا ُيِعيد أكثر من قيمة، فإذا ما أخذنا الجراء  )ُيمِكن للجراء فى إبداع أن  ) 
فى هذه الحالة س، ص بصورٍة عاديٍة فى الجلراء، و آخلر قيلٍم )سنستخدم المتغيرات الُمْشَهرة كُمخَرجاٍت  ) 

.ستكون ُمخزنًة فيهما ستكون هى ما سيتم إعادته عند نهاية تنفيذ استدعاء الجراء

:و يتم استدعاء الجراء كما فى المثال التالي

 عددالحالترقم
أغلبيةمنطق . يمثل

أغلبية  ماعددالحالت (عددالحالت،  يمثل = "م  . "بسم ال الرحمن الرحيم ” "(
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ماعددالحالت هو نفسه فى المثال )حيث نفترض أن الجراء   ، و بالتالى نرى أن شروط استدعاء الجللراء1(
:متعدد الخر ج فى حالة عدم الرغبة فى إهمال خر ٍج ما أو أكثر من ُمخَرجات الجراء هى

 وجود متغيراٍت لها نفلس نلوع و ترتيلب ُمخَرجلات الجلراء فلى الجلانب اليملن ملن أملر اسلتدعاء.1
.الجراء

2.، ).الفصل بين كل متغيرين فى الجانب اليمن من الستدعاء بفاصلة  )

 و عدم توافر شرٍط من الشروط السابقة فى استدعاء الجراء متعدد الخر ج يلؤدى إلى ظهور الخطللأ الللبرمجي
.المناسب من المصحح اللغوي

 أما فى حالة الرغبة فى إهمال خر ٍج ما أو أكثر من ُمخَرجات الجراء فهو أم ٌر له شرو ٌط معين ٌة و سليأتى ذكللره
).إهمال خر ج الجراء عند استدعائه(بعد قليٍل فى فصل 

:تمرير الجداول كُمعاِملٍت للجراءات و ُمخَرجاٍت منها

ءات.1 لٍت للجرا ِم عا لجداول كُم :ا

:إذا ما رغبنا فى تمرير جدوٍل للجراء كُمعاِمٍل له فسنستخدم الصيغة التالية فى ُمعاِملت الجراء

}عددالبعاد السمالنوع }

:مثال

( س  ماعددالحالترقم(  إجراء :) ص }1{  نص سنص)

/ الوامر  \

ءات.2 ٍت من الجرا جا لجداول كُمخَر :ا

:إذا ما رغبنا فى تعريف جدوٍل للجراء كُمخَر ٍج منه فسنستخدم الصيغة التالية فى ُمخَرجات الجراء

عددالبعاد }النوع السم {
ُتستخَدم فى الصللل لتعريللف الجللداول لكللن بللدون وجللود صللفاٍت  و هذه هى تقريبًا نفس الصياغة التى 
ّينٍة هى مستَويات الوصول و الستنساخ، و اللتى سليتم شلرحها فيملا بعلد عنلد التعلرض للجلداول َ  :ُمع

.نفسها

:overloadingتحميل الجراءات 

مثًل نفللس الملللف الرئيللس أو نفللس الصللنف ٍء واحللٍد  ٍء فللى حيللز أسللما :هو إمكانيللة تعريللف أكللثر مللن إجللرا ) 
أو /الحاوي لهم نفس السم، و لكللن يجللب أن يكللون هنللاك اختل ٌف بيللن الجللراءات الُمَحَّملللة فللي عللدد و ( 

أو ترتيب أنواع قيم الُمدَخلت .أنواع و /
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ُيعد وجود  فإذا لم يكن هناك أى اختلٍف بين الجراءات الُمَحَّملة يندر ج تحت الختلفات السابقة الِذكر فس
َبل مترجم اللغة ًأ من ِق .الجراءات الُمَحَّملة فى حيز تسميٍة واحِد خط

:أمثل ٌة على تحميلٍت صحيحٍة لجراءات

( ص إجراءمامنطق س  رقم( إجراء :)سرقم )
/ جسم الجراء  \

( ص إجراءمامنطق س  رقم( إجراء  :) سنص)
/ جسم الجراء  \

:إهمال خر ج الجراء عند استدعائه

باسللتقبال قيمتهللا ٍء ُيعيد قيمًة أو أكثر و لكن بدون استخدام بعض أو كل تلك القيم   (إذا أردنا استدعاء إجرا
:فى متغيرات فُيمكننا ذلك بالشكال التالية (

جات .1 ُمخَر ل ا ء عن كل  ا غن :الست

 و فى هذه الحالة يمكن استدعاء الجراء بكتابة اسمه مباشرًة ثم تليه قائمة الُمعاِملت الُمرَسلة إلللي
.الجراء

ما له تحمي ٌل واحد إجرا ٌء الجراء  :مثال ( . ) :

ما (إجراء / تم إهمال جميع ُمخَرجات الجراء )50. \

ما (إجراء ”نص. “(

مامنطق( إجراء ( ص إجراء .  :) سرقم )
/ جسم الجراء  \

ما نطقع رقم ( إجراء ( ص إجراء .  :) سنص)
/ جسم الجراء  \

ُمخَرجات.2 ل ا بعض  ء عن  ا غن :الست

 .يكون ذلك بعدم كتابة أى شيٍئ في مكان الَخللر ج المرغللوب فللي إهمللاله فللى جملللة اسللتدعاء الجللراء و
.ُيمكننا تكرار هذا مع أى ُمخَر ٍج نرغب فى إهماله حتى لو كررناها مع جميع ُمخَرجات الجراء

:مثال

ما (، ع  إجراء . /   تم إهمال الخر ج الول ففط للجراء   )   5= \

ما (،  إجراء . /  تم إهمال جميع ُمخَرجات الجراء )    50.0= \
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مارقم  ص  منطق( إجراء ( ك إجراء .  :) سرقم)
/ جسم الجراء  \

مارقم  ص  منطق( إجراء ( ك إجراء .  :) سنص )
/ جسم الجراء  \

:إسناد قيم ابتدائية لمدخلت و مخرجات الجراء

أي الُمللدَخلت أو ُيمِّررهللا المسللتخدم إلللى الجللراء  ُنعطللى المتغيللرات الللتى  )فللى حالللة مللا إذا أردنللا أن  ) 
ًا إذا ُتعَطى لها فعلي أي الُمخَرجات  قيمًة ابتدائيًة معينًة بحيث  :المتغيرات الناتجة عنه  ( )

ُيمِّرر المستخدم للجراء قيمًة مكاقئًة لذلك الُمدَخل،• لم 
.أو لم يتم إعطاء قيمٍة للُمخَر ج في داخل الجراء في زمن التنفيذ•

: يمكننا أن نفعل ذلك باتباع الصيغة التالية

الوصول   النوع إجراء خر جالتغطيةالستنساخ .مستوى ال1=  قيمة1(  .  اسم معامل....) :....) 1=  قيمة1(إجراء

/ جسم الجراء  \

ُمدَخلت  ل ل ة  نسب ل ا :ب

 :إذا َمَّرر المستخدم للجراء قيمًة للُمعاِمل الول فقط يتم اعتبار قيمة الُمعاِمل الثاني كما ُوِضعت فللى القيمللة
ُيمللِّرر المسللتخدم أى قيللٍم للُمعللاِملت يتللم أخللذ كللل القيللم الفتراضللية و إسللنادها  :الفتراضللية، و إذا لللم 
و  (للُمعاِملت المقترنة بها، و يصح استخدام خاصية التحميل مع الجراءات التى لُمعاِملتها قي ٌم  افتراضللي ٌة 

ًا ُيحِسن التعامل معه جيد ).إن كان هذا قد يلؤدي إلي ارتباك المبرمج إذا لم 

:و لكن يجب مراعاة المور التالية

ُيمكن إهمللال تمريللر• لة فى تمرير القيمة فى آخر قائمة المعاملت، فل  ات المهمل /أن يكون الُمعاِمل / 
 الُمعاِمل الول فى قائمة الُمعاِملت و تمرير الثانى لن هذا سيجعل المترجم يضلع القيملة الُمملَّررة
 للُمعاِمل الثانى فى الُمعاِمل الول و هو ما سيتسبب فى خطٍأ نحوٍى إذا تضاربت أنواع المعللاملت،

ًا فى البرنامج ًا منطقي .بالضافة إلي كونه غلط

التوقيللع الدنللي• ):إذا ما أسمينا توقيَع الجراء بعد اسللتبعاد الُمعللاِملت الللتي لهللا قيلل ٌم ابتدائيلل ٌة بللل ) 
ٍء آخر له نفس السم ٍء مع التوقيع الدني لي إجرا .فيجب أل يتشابه التوقيع الدني لكل إجرا

:مثا ٌل علي التوقيع الدني

:الجراء

):”لا“بسم = ص  نص س   رقم( الجراء إجراء

/        الكود  \
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رقم نص:توقيعه الكامل 
 رقم:توقيعه الدني 

ُمخَرجاتو  ل ل ة  نسب ل ا  :ب
 فإذا قام الُمبرِمج بإسناد قيمٍة للخر ج داخل الجراء و تللم تنفيللذ هللذا السللناد فللي زمللن التشللغيل فلللن يتللم

.إستخدام القيمة الفتراضية حينها، أما إذا لم يفعل فسيتم استخدام القيمة الفتراضية  :

ُيمكن أن تكون في أي مكان ُيشتَرط هنا أن تكون المخرجات ذات القيم الفتراضية في آخر القائمة، بل  .و ل 

:مثال الجراء :

( ص ماعددالحالتمنطق س  رقم( إجراء "ل = الحرف   نص الرقم رقم ) :)"ل أكبرا"= المحتوى نص ”

/  جسم الجراء  \

:يمكن استخدامه كما يلى

المحتوىالستخدام الحرف و  )قيم المتغيرين  ) ( )

ل =الحرف )1(ماعددالحالت  ’ "ال أكبر= المحتوى  ’ "

”ق   2(ماعددالحالت ’ق =الحرف  )" "ال أكبر= المحتوى  ’ "

”ق    3(ماعلللددالحالت  ه"بسلللم اللللل "
)"الرحمن الرحيم

’ق =الحلللرف    "بسلللم الللل الرحملللن= المحتلللوى  ’
"الرحيم

ًا ًأ نحوي ُيسبب الستخدام التالى خط :بينما 

"بسم ال الرحمن الرحيم(ماعددالحالت "(

ماعددالحالت الذى أول معامٍل له من النوع نصلنه تم تمرير متغيٍر من النوع  ) فقط إلى الجراء    ورقللم (
.بالتالى فإن النوعين ل يتفقان

:كسر تنفيذ أوامر الجراء

ٍء معيٍن عند نقطٍة محددة، و فللي هللذه الحالللة يمكننللا اسللتخدام  في أحياٍن معينٍة قد نرغب في إيقاف تنفيذ إجرا
. لداء هذه المهمةأتخطي() أو المر ُأنهيالمر  ()

:مثال

أنهي إجراء : تجربة .

: صحيح لو
أنهيأنهي )تجربة . )

سطر نص (أكتب . ”هذا أمر لن يتم تنفيذه. “(
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: ل فائدة منطقية له إن ُوِضع في صلب الجراء مباشرًة فقد تم منع هذا بحيث لو فعله أحلدهمأنهيو لن  () 
. أو ما شابههالو(لكان خطأ، و ل يصح وضعه إل في داخل جملة  (

  بيللن قوسلليالبرنامجكما أنه يمكننا معاملة البرنامج كله و إيقاف تنفيذه عن طريق استخدام الكلمة المفتاحية 
.أتخطي و أنهيالمرين 

:مثال

: صحيح لو
)البرنامج(أنهي

سطر نص (أكتب . ”هذا أمر لن يتم تنفيذه. “(

code  في نفس كتلتهما التكويديللة أنهي و أتخطيو يجب التنبه أنه ل يمكن كتابة أية أكواٍد بعد  block 
ُتِبر هذا خطأ .و إل اع

:مثال

: صحيح لو
)البرنامج(أنهي

سطر نص (أكتب . ”هذا خطأ. “(×

سطر نص (أكتب . ”هذا أمر لن يتم تنفيذه. “(

:طلب معالجة غلٍط من داخل الجراء

exception ُيمكن في صلب الجراء إلقاء غلٍط  throwingبالطريقة التي سيتم شرحها فيما بعد  
.عند الحديث عن معالجة الغلط

:مثال

غلط إجراء معالجة : تجربة . .

غلط ())أعالج )

ُيشاركه فيه الجراء الثابت :ما ينفرد به الجراء الحر و ل 

ٍء إلى قائمة استدعاءات الجراء الحر فى زمن التنفيذ.1 :إضافة إجرا

:استخدام الصياغات التالية

:1الصيغة

التوقيع في الجراءالحر )  اسم ) )استدعاء الجراءأضيف. )

:و يجب مراعاة القواعد التالية
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 بعد اسم الجراء الحر يمكللن إهمللال كتابللة القللواس و التوقيللع إن لللم تكللن هنللاك تحميل ٌت.1
 للجراء الحر، فإن كلانت هنلاك تحميل ٌت وجلب كتابلة أنلواع المتغيلرات بلالترتيب الصلحيح

و هذا هو المقصود بالتوقيع  ٍء لها  ).بدون وضع أسما )

:مثال

”ق( ماعددالحالت(أضيف  نداءالحالت في "((

:مثال

”ق( ماعددالحالت(أضيف) رقم  نص(  نداءالحالتفي "((

 بعد اسم الجراء الُمضاف يمكن إهمال كتابة القوسين و الُمعلاِملت إن كلان لله نفلس توقيلع.2
 الجللراء الحللر، و سللاعتها سللتكون قيللم الُمعللاِملت الُمَمللَّررة للله هللي نفسللها قيللم الُمعللاِملت

.الُمَمَّررة للجراء الحر الذي تم ضمه إليه

ًة.3 ُتوضع كُمعاِملٍت فللي أمللر اسللتدعاء الجللراء سللوف يتللم حسللابها مللر  :بخصوص القيم التي 
 واحدًة عند تنفيذ أمر الضافة، و في كل مرٍة يتم فيها تنفيذ الجراء الحر الذي تتم الضافة للله

ًا علي قيمة الُمعاِملت التي تم حسابها عند الضافة .سيتم استدعاء الجراء الُمضاف اعتماد

:2الصيغة

لحرفي ا ء الجرا لحر1.  اسم ا ء الجرا ع  اسم ي وق ت ل .ا ( ع  2( ي وق ت ل ...ا ( ءأضيف( دعا ت  (اسلل
ء )الجرا

 و النقاط الثلث معناها أسماء إجراءاٍت أخري لو أردنا كتابة المزيد منها، و هنا يجب مراعاة كل شروط
 ، كما أنه عند إهمال كتابة توقيع الجراء الُمضاف فيجب أن يكون توقيع كل الجللراءات الحللرة1الصياغة

.واحدًا و أن يتفق توقيع الجراء الُمضاف مع ذلك التوقيع

ٍء من قائمة استدعاءات الجراء الحر فى زمن التنفيذ.2 :حذف إجرا

:استخدام الصياغات التالية

:1الصيغة

الجراءالحرفي ...التوقيع  1. اسم ( نداء( آخر .أحذف التوقيع. الجراء ))اسم ) . )

ٍء للجراء الموجود بين قوسي المر  نداءحيث في هذه الصياغة سيتم حذف آخر ندا آخر .أحذف   فللي.
.الجرءات الحرة المذكورة، و يجب مراعاة نفس القواعد التى نبهنا إليها فى صياغات الضافة

 :و إذا لم تكن هناك أي نداءاٍت للجراء الُمراد حذف نداءاته من الجراءات الحرة فلن يتسللبب ذلللك
.في أي خطٍأ في زمن التنفيذ

141



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

:2الصيغة

الجراءالحرفي ...التوقيع  1. اسم ( نداء( كل .أحذف التوقيع. الجراء ))اسم ) . )

ٍء للجراء الموجود بين قوسي المر  نلداءحيث في هذه الصياغة سيتم حذف كل ندا كللل .أحلذف   فللي.
.الجرءات الحرة المذكورة، و يجب مراعاة نفس القواعد التى نبهنا إليها فى صياغات الضافة

 :و هنا أيضًا إذا لم تكن هناك أي نللداءاٍت للجللراء الُمللراد حللذف نللداءاته مللن الجللراءات الحللرة فلللن
.يتسبب ذلك في أي خطٍأ في زمن التنفيذ

:الجمع بين الضافة و الحذف.4

أو الحللذف منهللا فللى  /يمكن الجمع بين العديد من الضافات لستدعاءات إجراءاٍت إلى الجراء الحر و
:تعبيٍر واحد، كما يلي

الجراءالحرفى ...التوقيع 1. اسم ( ):

)استدعاء الجراء(أضيف

نداء آخر .أحذف )(استدعاء الجراء.

.…

:مثال

: نداءالحالتفى

(ماعددالحالتأضيف ”م( “((

نداء كل .أحذف (ماعددالحالت. ))نص(

:التفريغ الكامل.5

ُأِضيفت إليلله فللى زمللن  بعد تنفيذ الجراء الحر باستدعائه لن يتم تلقائيًا حذف كل الجراءات التى 
 التنفيذ بشكٍل ذاتى، بل إذا أراد المبرمج حدوث هذا فيجب أن يللأمر بللذلك صللراحًة عللن طريللق

الكل(استخدام المر  : كما يلى.أحذف (

:1الصياغة

التوقيع  في الجراءالحر ... اسم ( ) الكل. ().أحذف

 و هنا أيضًا كما فى الضافة و الحذف يمكن إهمال كتابة التوقيع و القواس بعد اسم الجراء الحللر
.إن لم تكن هناك تحميل ٌت له، فإن كانت هناك تحميل ٌت وجب كتابة توقيعه

:1مثال
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الكل() نداءالحالت في  ().أحذف

نداءالحالت نكتب :و بفرض وجود تحميٍل للجراء ( )

الكل) نص رقم ( نداءالحالتفي  ().أحذف

:2الصياغة

التوقيع  في الجراءالحر : اسم … ( ) .

الكل ().أحذف

ُتشاِركه فيه النواع الخرى :ما ينفرد به الجراء الُمَخَّصص و ل 

). من ُمفِّسر اللغة1.0(لم يتم بناء الجراء الُمخَّصص في الصدارة رقم 

ّيلن، بحيث أنه  َ :الجراءات الُمَخَّصصة هى إجراءا ٌت يرتبط كل واحٍد منها بُمعاِلٍج ُمَعل

:تكون الصياغة•

الوصولمخصص إجراء )الُمخَرجاتالتغطية    الستنساخ. مستوى الُمعاِملت ( الجراء )اسم ) .:

المعالج يخص :. نوع

/ جسم الجراء  \

  هى كلم ٌة مفتاحي ٌة يجب كتابتها لتنبيه الُمترِجم إلى أن هللذا الجللراء ُمخَّصلل ٌصيخصحيث أن كلمة 
  فهللو عنصلل ٌر مللن اللقللبيخللص.للُمعاِلج التالي إسمه أما نوع الُمعاِلج الذى تتم كتللابته بعللد كلمللة 

ّيٍن من الُمعاِلجات، أو عللن عائلللٍة مللنبيئة(الِقياِسي  َ ّبر كل عنصٍر من عناصره عن نوٍع ُمع ِ ُيع  ) الذي 
.الُمعاِلجات ُمتواِفق ٌة مع بعضها البعض

:مثا ٌل تخيلي

: إجراءمامخصص إجراء

إنتليخص : 8086_  بيئة
/ جسم الجراء  \

ِبُلغللة التجميللع • ٍء ُمخَّصٍص يجب كتابللة الوامللر  assembly داخل كل إجرا language 
ُيسللَمح بللأوامٍر عاليللة  الخاصة بالُمعاِلج الذي تلم تخصليص ذلللك الجللراء للله بصللورٍة صللرفة، و ل 
َيلي ِذكللره و بللالطبع فللإن لغللات التجميللع الللتي سلليتم اسللتخدامها سللتكون  .الُمستَوي، ما عدا ما َس

. عز و جلاللغات تجميٍع عربيٍة بإذن 
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ُيمِكن استعمال أكللواٍد بلغللة •   إل اسللتدعاءات الجللراءات، وإبللداعفي داخل الجراء الُمخَّصص ل 
َتب به فللي برامللج  ُتك َتب بنفس الشكل الذي  ُتك  ، بشلرط أل يكللون هنللاك إسللناد قيلٍم عنللدإبللداعالتي 

:الستدعاء

:مثا ٌل تخيل ٌي صحيح

2، م3 أضع

()إجراءما

2، م1 مأجمع

:مثا ٌل تخيل ٌي به خطأ

2، م3 أضع

()س  إجراءما =

2، م1 مأجمع

َيكون نوع•  :إذا كانت هناك تحميل ٌت للجراء الُمخَّصص فعند الستدعاء سيتم تنفيذ الجراء الذي 
فلي حاللة الُمفِّسلر أو )الُمعاِلج الذى ُخِّصَص له ذلك الجراء هو نفس نوع الُمعاِلج الذي يعملل  ) 

في حالة الُمترِجم عليه نظاُم التشغيل،  )سيعمل  )

:أي بفرض أن لدينا الجراءات التالية

ما مخصص إجراء :.إجراء

إنتليخص : 8086_ بيئة
/ جسم الجراء  \

مامخصص إجراء :. إجراء

: ARM_ بيئةيخص
/ جسم الجراء  \

:فعند الستدعاء

()إجراءما

. فإنه سيتم تنفيذ الجراء الول8086و كان الُمعاِلج الذي يعمل عليه هذا البرنامج هو  إنتل
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ُيمِكللن لمجموعللٍة مللن الجللراءات الُمخَّصصللة أن تمتلللك نفللس  و يتضللح مللن المثللال السللابق أنلله 
 :الخصائص من السم، و عدد و أنواع و ترتيب الُمدَخلت و الُمخَرجات، و ُمعللاِملت الوصللول،
 و باقى الخصائص الخاصة بإجراءاٍت أخللرى ثابتللٍة غيللر ُمخَّصصللة، أو ُمخَّصصللٍة لُمعاِلجللاٍت أخللرى
َبر فى حد ذاته ُمعاِمل تفرقٍة بين ُيعت  تختلف عن تلك التى ُخِّصصت هي لها؛ حيث أن نوع الُمعاِلج 

.الجراءات الُمحَّملة

 عند استدعاء الجراء الُمخَّصص، و في حالة لم يكن هنللاك تحميلل ٌل خللا ٌص بالُمعاِلللج الللذي يعمللل•
َينتج عن هذا غل ٌط زمن تنفيٍذ ُمناِسب، :عليه نظام التشغيل الحالي فس

 :إذا كان هناك إجرا ٌء ثاب ٌت أو ح ٌر له تحمي ٌل واح ٌد أو أكثر مللن إجللراءاٍت ُمخَّصصللٍة فعنللد اسللتدعاء•
ُيوَجللد إجللرا ٌء ُمخَّصلل ٌص  ذلك الجللراء فسللتكون أولويللة التنفيللذ للجللراءات الُمخَّصصللة، أمللا إذا لللم 

.خا ٌص بالُمعاِلج الحالي فإنه يتم تنفيذ التحميل الثابت أو الحر

:أي بفرض أن لدينا الجراءات التالية

ماإجراء :. إجراء

/ جسم الجراء  \

مامخصص إجراء :. إجراء

: ARM_ بيئةيخص
/ جسم الجراء  \

:فعند الستدعاء

()إجراءما

 : فإنه سليتم تنفيللذ الجلراء الثللاني؛ لنللهARMو كان الُمعاِلج الذي يعمل عليه هذا البرنامج هو  
.ُمخَّص ٌص لهذا النوع من الُمعاِلجات، مع أن الجراء الول يصلح بالطبع للتنفيذ في كل الحوال

ٍء آخٍر فهنا حالتان• :في داخل الجراء الُمخَّصص إذا كان هناك استدعا ٌء لجرا

:الجراء الُمستدَعي هو إجرا ٌء ُمخَّصص•

َيمهللا قبلللregistersسيتم التعامل مع الُمخِّزنللات  ّيللرا ٌت ُمشللتَركة، أي أن ِق ِ   كأنهللا ُمتغ
َتكون واحلدة، و ِقَيمهلا فلي نهايلة تنفيلذ  الستدعاء و عند بداية تنفيذ الجراء الُمسلتدَعي سل
 الجراء الُمستدَعي و بعد انتهاء تنفيذ الستدعاء و العودة إلي الجلراء الُمسلتدِعي سلتكون
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.واحدة

:الجراء الُمستدَعي هو إجرا ٌء ُمخَّصص•

َيم الُمخِّزنات إلي ما كانت عليه قبل تنفيذ  بعد انتهاء تنفيذ الجراء الُمستدَعي سيتم إعادة ِق
.أمر الستدعاء

أي• َيكون لها خر ٌ ج أو دخ ٌل من أي نوٍع من النواع البسيطة أو الُمرَّكبة  :ُيمِكن لهذه الجراءات أن  ) 
أو رقم أو نص/ و ، و لكللن التعاملللمنطق/ و أو اللقللاب أو كائنللات الصللناف و أو الجللداول و ) و / / / 

 . مللع ُمراعللاة قواعللدنللص و رقلم:داخل الكود لن يكون ُممِكنًا إل مللع النللوعين البسلليطين التللاليين 
َيِرد ِذْكرها في بند  ).كيفية التعامل مع الُمدَخلت و الُمخَرجات(التعامل التي َس

:كيفية التعامل مع الُمدَخلت و الُمخَرجات

سللوا ٌء أكللانت ُمعللاملٍت ُممللَّررًة أم ّيللرات  ِ  (نظرًا لن الكود سيكون مكتوبًا بلغة التجميع فإن التعامللل مللع الُمتغ
 مرجللع)ُمخَرجاٍت سيكون باستخدام عناوينها، و يكون استخلص عنوان المتغير باستخدام الجراء الِقياِسي 

:كما يلى

المتغير(مرجع )اسم .

المر الوهمى التالى :مثال :

، م(مرجع[ أحمل 1)]س

أى قيمة المتغير س نفسه إلى ُيِشير إليه عنوان المتغير س  )ُيفتَرض أن معناه تحميل ُمحتَويات العنوان الذى  ) 
.1الُمخِّزن الُمسَّمى م

:المر الوهمى التالى2مثال :

)]صمرجع[، 2 مأخزن )

ُيِشير إليه عنوان المتغير ص، أى فى المتغير ص نفسه .يضع قيمة المتغير ص فى المكان فى الذاكرة الذى 

ٍء ُمخَّصٍص كامٍل كالعادة أوامر لغة التجميع المكتوبة فى هذه الجراء أوام ٌر وهمي ٌة للتمثيلمثا ٌل على إجرا  : ) : 
):فقط

رقم   :)س  رقم( إجراءما)ص(إجراء مخصص 
إنتليخص : 8086_ بيئة

، ممرجع[ أحمل )]س )1

2، م3 أضع

2، م1 مأجمع

)]صمرجع[، 2 مأخزن )

146



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

َناف الْص

:نبذ ٌة بسيطة

أو الصللناف الخللرى أو الجللراءات و ّثل تجميعًة من المتغيرات مختلفة النللواع  و ِ ُيم ْنف هو ُمكِّو ٌن  .الِّص / / : 
 حيث أنه ُيشبه حاويًة للجراءات  بحيث تعمل على المتغيلرات الموجلودة فللى داخلله بجانبهللا، و هلو بللذلك

  فللى الفكللرة الساسللية و يختلللف فلليC# و اللللjava  و اللللC++ فللى لغللات اللللclassesُيشبه الللل
.الصياغات و التفاصيل، و سيلى شرح كل ذلك بطريقٍة شاملة

:الصياغة

الوصول  الوراثة   :….  3  صنف2  صنف1  صنفيرثالسم .صنف مستوى

ما عدا إن أردنا استعماله   / تعبير  ( ) \

تلقيب إن أردنا استعماله  / تعبير  ( ) \

أو  أو الجداول و أو الثوابت و المتغيرات  و / تعريف حاويات الصنف  / / ) \

أو كائنات اللقاب  /كائنات الصناف و /

أو الصاف الداخلية   أو الجراءات الداخلية  و / تعريف اللقاب الداخلية و / / \

:مستَويات الوصول

ًا في صنٍف آخٍر أو في ملف باقٍة فتكون لها المعاني التالية :إذا كان  الصنف موجود

الشرحالمستوى
)الفتراضيعام  ٍةإذا كان ( ق ا ب في  ًا  ف . فيمكن الوصول إليه من أى مكاٍن خار ج باقته صن

آخٍرأما لو كان  ٍف  ًا داخل صن ف   فمعنللي كللونه عامللًا هللو أنلله يمكللنصن
.الوصول إليه من داخل صنفه الحاوي له و الصناف التي ترثه

ةإذا كان داخلي ق ا ب في  ًا  ف . فيمكللن الوصللول إليلله مللن داخللل بللاقته فقللطصن :

آخٍرأما لو كان  ٍف  ًا داخل صن ف  : فيمكن الوصول إليه مللن داخلللصن
 صنفه الحاوي له و الصناف الوارثة للله فقللط، أي أنلله فللي هلذه الحالللة فللإن

ُيمكللن الوصللولداخلللي يشبه وصف عاموصف    تمامللًا فللي العمللل لنلله ل 
.لصنٍف داخل صنٍف آخٍر من أي مكاٍن خار ج صنفه الحاوي له

ةإذا كان خاص ق ا ب في  ًا  ف ُيمكن الوصول إليه ملن خللار ج بللاقته، أي أنللهصن  : فل 
.خلللللللاص و داخلللللللليفلللللللي هلللللللذه الحاللللللللة يتسلللللللاوي وصلللللللفي 
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آخٍرأما لو كان  ٍف  ًا داخل صن ف  : فيمكن الوصول إليه مللن داخلللصن
.صنفه الحاوي له فقط

:صفات الوراثة

الشرحالصفة
 ل يمكللن وراثتلله و يمكللن فقللط صللنع كائنللاٍت منلله، و فللي هللذا النللوع مللنسقف

أو أصللناٍف داخليللٍة مجللردة لنلله لللن  /الصناف ل يمكن تعريف إجراءاٍت و
.تكون هناك فرص ٌة لبنائها في صنٍف وارث

 ل يمكن صللنع نسللخٍة منلله بلل ُيمكللن وراثتلله فقللط، و عنللدها يجلب بنللاء كلللمجرد
.إجراءاته المجردة

الفتراضى )بدون صفة  .الصنف العادى الذى يمكن وراثته أو استنساخه(

:مثال

:حساب مجرد   عامصنف 

/ جسم الصنف  \

َيغ الستخدام :ِص

:1الصيغة

الصنف  الوصول.اسم المرجع الستنساخ  .مستوى النسخة .ثبات المعللاملت إن1.اسم الصنف (  اسم . = 
النسخة )ُوِجَدت  المعاملت إن ُوِجَدت  2.اسم الصنف ….  اسم ( ) . =

:مستويات الوصول

ُأشهر الكائن فى صنٍف ما .هى نفسها الخاصة بمتغيرات الصناف إذا 

:الستنساخ

ُأشهر الكائن فى صنٍف ما .هى نفسها الخاصة بمتغيرات الصناف إذا 

:ثبات المرجع

الشرحالصفة
َبللط بهللا فلليثابت ُير  قيمة الملؤشر من النوع الثابت و هو مخصلل ٌص للنسللخة الللتى 
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، أى ل يمكللن سللواء أكللان الربللط فللى جملللة الشللهار أم بعللدها )أول مللرٍة  ) 
 .تغييرها و جعل الملؤشر يشير إلى نسخٍة أخرى مللن نفللس الصللنف  و فعللل
 ذلك يلؤدى إلى إعلن الملترجم حلدوث خطلأ نحلوى، و للو تلم اسلتخدام
 هذه الكلمة فيجب أن يتم حجز مكان في الللذاكرة للكللائن فللي نفللس الجملللة

.التعريفية

 بلللدون صلللفة
)الفتراضي )

 قيمتلله مللن النللوع المتغيللر أى يمكللن تغييرهللا بصللورٍة عاديللة، و حينهللا يكللون
بالمكان أن نحجز له مكان في الذاكرة في أى وقت

:1مثال

الول  حساب  عام حساب ()الحساب = .

:و هنا نلحظ أنه لو كتبنا

الول  حساب  عام حساب ()الحساب = .

الول   =الحساب لشئ.
الول ل يشير إلى أى كائن الحساب .فإننا نكون بذلك قد أنهينا وجود الكائن فى الذاكرة و أصبح المتغير  ( . )

:2الصيغة

الصنف  الوصول.اسم المرجع   الستنساخ  .مستوى النسخة.ثبات .اسم

النسخة   =اسم الصنف. وجدت.اسم إن )المعاملت . . )

الصنف=  عدم استخدام  وجدت.اسم إن )المعاملت . .    يعنى أننا أشهرنا متغيرًا مللن نللوع الصللنف و لكنللا(
.لم نحجز له مكانًا فى الذاكرة، ثم قمنا في السطر التالى بحجز ذلك المكان له

:مثال

الول  عام حساب .الحساب

الول   =الحساب ()حساب.

:فىتعبير 

اٍت فللى كللائٍن مللا لتللوفير الللوقت اللزمفي(ُيستخدم تعبير  أو نستدعى إجللراء اٍت  و /  حينما نستخدم متغير / / ( 
 لكتابة الستدعاءات منسوبًة إلي اسم كائن الصنف فللي كللل ملرة، و لبقلاء الكلود ُمختَصللرًا قلدر المكللان ملع

:المحافظة على الوضوح، و صيغته كما يلى

:1الصيغة

كائنفى :. اسم
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/ إسناد قيم لعناصر الكائن  \

=قيمة1متغير
=قيمة2متغير
:مثال

:1 حسابفى

20000=القيمة  

10=الربح  

الكلية  احسب ()القيمة = .

:2الصيغة

:....   2كائن  1كائن فى

/ إسناد قيم لعناصر الكائنات  \

=قيمة1متغير
=قيمة2متغير
:مثال

:2 حساب  1 حسابفى

20000=القيمة  

10=الربح  

الكلية  احسب ()القيمة = .

:استخدام مكونات الكائن من صنف

.نستخدم العلمة  لكى نستخدم أى ُمَكِّوٍن من ُمكَّونات الصناف مثل المتغيرات و الجراءات _

:الصياغة

المكون_الصنف .اسم

:1مثال

الول الحساب  _.الحساب =قيمة .50000

:الوراثة فى الصناف

150



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

الوراثة المتعددة 1 ( تدعم  - multiple inheritanceُتَحل مسألة تداخل أسماء المتغيرات  ) و 
إذا حدث و أو اللقاب الداخلية   أو الصناف الداخلية و أو الجراءات و أو الثوابت و أو الكائنات و (و / / / / / 

أو صنٍف موروٍث مع الصنف الوارث عن طريق :تشابهت أسماء ُمكِّوٍن أو أكثر فى صنفين موروثين و ( /

: جملة إعادة تسمية للسماء المتشابهة و هى كما يلى1 -

:3  صنف2 صنفيرث 1. صنفصنف

:تلقيب

القديم 3          صنف المتغير =اسم . . الجديد_ 1. السم

هنللاك تحميللل 2          صللنف لللو المعللاملت أنللواع القللديم الجللراء =اسللم ( . . . ) . . _ 
الجديد 2.السم

 .لو كان ذلك الُمكِّون إجراءًا فيجب كتابة أنواع الُمعللاِملت لللو كللان  للله تحميللل مللع العلللم بللأن الجللراءات
 الموروثة فى كل صنٍف من الصناف الللتى تغيللر اسللم مكونللاٍت فيهللا سلليتم تلقائيللًا تغييللر كودهللا لتسللتخدم

.السماء الجديدة بدًل من السماء القديمة

َيِرثون منها جميعًا مثل الشكل التالي :أما مسألة كون أكثر من صنٍف موروٍث لها أصنا ٌف مشترك ٌة 

صللنف صللنف6(حيللث أن الصللنف  ( يللرث كًل مللن الصللناف  صللنف3) ( و  صللنف4) ( و   )، لكللن5)
صنف صنف3(المشكلة أن الصنفين  ( و  صنف4) ( يشتركان فى الوراثة من  صللنف1) ( و أن الصنفين  (

صنف4 ( و  صنف5) ( يشتركان فى الوراثة من  (2.(

:فلها أكثر من احتماٍل و أكثر من حل

ل الول.1 ما  :الحت

1صنف

5صنف 4صنف 3صنف

6صنف

2صنف
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صنف ُتعِّدل فى الصناف الموروثة المشتركة5 و صنف4 و صنف3(الصناف الموروثة   ) لم 
صنف أضليفت إليهلا زيلادًة عللى2 و صنف1(بينها  (، و ليست بهلا أيلة إجلراءاٍت جديلدٍة زائلدٍة  ( 

 )الوراثة متشابهة السماء، و هنا ل تكون هناك أى مشكلٍة لنه سيتم وراثة المتغيللرات و الجللراءات
صللنف ُتوَجللد فلى الصللناف المشللتركة    ) كمللا هلى فلى الصللنف2 و صللنف1(و الصناف التى 

صنف صللنف6(الجديد الخاص بنا  (، و سيتم كذلك وراثة الجراءات الزائدة فللى   و صللنف3)
. كما هى بدون أى مشاكٍل لنها مختلفة السماء5 و صنف4 (

نى.2 ا ث ل ا ل  ما  :الحت
 هناك تعدي ٌل قد تم فى بعض أو كل الجراءات الخاصة بالصناف المشتركة، عن طريق قيللام أحللد
أى التغيير فى بنائها كما سيتضح فلى  (الصناف الوارثة لها بتغطية ُمكِّوٍن من هذه الُمكِّونات أو أكثر 
، أو هنللاك ُمكِّونللا ٌت متشللابهة النللواع و السللماء فللى الصللناف الموروثللة  )كلمنللا عللن الجللراءات

 )، و بالتلالى تظهلر مشلكلة أن هنلاك ُمكِّونلات تتفلق فلى السلم و5 و صنف4 و صنف3(صنف
.لكنها تختلف فى البناء و من ثم ل نستطيع الستغناء عن أحدها بالخر 

: و هى كما يلىإبداعو لهذا المر حلوله فى 

ًا باستخدام)1 ةيدوي ث لورا ا من  ء  ا ن ث ر الست ي عب ت   :
ُتسبب المشللكلة مللا عللدا ُمكللِّوٍن  حيث يقوم المبرمج باستثناء كل الُمكِّونات المتشابهة التى 
 واحٍد سيبقي  لتتم وراثته هو فقط فللى الصللنف الجديللد و مللن ثللم تتلشللى المشللكلة مللن

.الصل

:و بالنظر إلى المثال السابق يمكننا أن نرى أن الحل سيكون كما يلى

:4  صنف 3  صنفيرث  6 صنفصنف 

:ما عدا

1_إجراء3           صنف

 و  لن يكون هناك أى تضارٍب فى أسلماء الجلراءات اللتى تملت وراثتهلا، و هكلذا نلرى أن
صنف ُتَضم نتيجة الوراثة إلى  : هى6(الجراءات التى س (

---->  من صنف1إجراء ()4

---->  من صنف2إجراء ()1

---->  من صنف3إجراء ()1

.و يجب كتابة توقيع الجراء إذا ما كان هناك تحمي ٌل له

:مثال

:4  صنف 3  صنفيرث  6 صنفصنف 
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:ما عدا

)نص  رقم(1_إجراء3           صنف

لقيب)2 ت ل ا م  استخدا ب ًا  ي دو  :ي
ًء جديلدًة مللا عللدا واحللٍد  حيث يقوم المبرمج بنفسه بإعطاء كل المكونللات المتشللابهة أسللما
 فقط، و عندئٍذ سيقوم المترجم تلقائيًا بضمه إلى الصنف الجديد لنه وحيد السم و ليس
 هناك ُمكِّونا ٌت أخرى ُتشاركه ذلك السلم بعلد عمليللة التلقيللب أى أن المشللكلة للن تظلل
ُتغَّطى بندائه هلو فلى كودهلا لنله الوحيلد اللذى لله  موجودة، و ستقوم الُمكِّونات التى لم 

.السم القديم

 مع الخذ فى الحسبان أنه عند تلقيب جميع الُمكِّونات المشتركة و تغيير أسللمائها و عللدم
ُتَغَّطى فى الصناف الموروثة  ترك أٍى منها باسمها القديم، فإن الُمكِّونات الخرى التى لم 
ُتنللاِدى المكونللات المشللتركة بأسللمائها القديمللة، و مللن ثللم ًا   سلتظل فللى هللذه الحالللة أيضلل
ُيكِمل عملله، و ذللك لنله للن يكلون هنلاك ُمكلِّو ٌن ُيخِر ج لنا المترجم رسالة خطٍأ و لن   س

.بنفس السم القديم الذى تستخدمه المكونات غير الُمَغَّطاة

:و بالتطبيق على مثالنا نرى أن الحل سيكون كما يلى

:4   صنف3 صنف يرث  6 صنفصنف 

:تلقيب

3.1 إجراء=  1_إجراء3          صنف

ُتَضم إلى صنف : كما يلى6فتكون الجراءات التى 

---->     من صنف1إجراء ()4

---->     من صنف2إجراء ()1

---->     من صنف3إجراء ()1

---->  من صنف3.1إجراء ()3

إجللراء إجللراء3 و إجللراء2(و عندما يقوم الجللراءان  ( باسللتخدام   ) سلليجدان أمامهمللا1)
صنف ًا آخر4(الجراء المضموم من  . فقط و ليس شيئ (

لللو:ملح ٌظ هام  ( فى هذه الحالة فإن الجراءات التى سيتم تلقيبها سللوف تسللتدعى نفسللها 
.كانت تستدعي نفسها بالسم الجديد (
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ٍء آخٍر فى الصنف الموروث فإن الجراء3 ٍء فى الصنف الوارث له بنفس اسم إجرا  - إذا ما تم تعريف إجرا
ُيَغِّطى القديم و ُيخفيلله عللن المسللتخدم للصللنف الللوارث، و يظهللر للله الجللراء الجديللد فقللط و ل  .الجديد س
َتا ج إلى كتابة كلماٍت خاصٍة ُتعبر عن قابلية الجراء فى الصنف لتغطيته فى الصللناف الللتى تللرث صللنفه،  ُيح

 ) كمللا سلليلي فللي الجللزءسللقف(بل هناك كلم ٌة مفتاحي ٌة واحد ٌة لجعل الجراء غير قابٍل للتغطية و هى كلمة 
.الخاص بالجراءات

ُيسمح بوراثة أصناٍف لها أسما ٌء متشابهة4 . ل  -

):هذا(الكلمة المفتاحية 

ُتستخَدم  ُنريد استخدام ُمكللِّوٍنهى كلم ٌة مفتاحي ٌة  ُتكتب داخله، و نلجأ إليها عندما   للشارة إلى الصنف الذى 
 codeمن ُمكِّونات الصنف الحالى و هناك مكو ٌن آخ ٌر يحمل نفللس السللم فللى نفللس المسللاحة التكويديللة 

block أى أن هناك مشكلة تضارٍب فى السماء ستحدث ،.

ُتشللبه أسللماء المتغيللرات ٍء متغيرا ٌت لها أسللما ٌء   و مثا ٌل على ذلك أن يكون هناك فى الُمعاِملت الُممَّررة لجرا
 التى ُتوجد فى الصنف الحالى، و بالتالى عند استخدام اسم المتغير يتم استخدام الُمعاِمل ل متغير الصللنف

  كملا فلى المثلالهلذارغم أنه ربما يكون هو المقصود بالستخدام، و ُتحل هذه المشلكلة باسلتخدام الكلملة 
:التالى

:1. صنفصنف

المحتوىنص 
إلي إجراء النص ( غير . :) المحتوىنص.

=المحتوى  المحتوىهذا _

ّيدات ِ :الُمش

  في اللغات الخري، و هى إجراءا ٌت عادي ٌة يتم استدعاؤها عندما يتم تعريللفconstructorsُتماِثل الل
ّيدكائٍٍن جديٍد من الصنف الُمحتِوى على ا ِ   يتللم هللذاإبللداع و حجز مكاٍن له فى الذاكرة،  و فى حالة لغللة لُمش

َتب ُيك :عندما 

الصنف  () اسم . = 
.بعد اسم الكائن فى جملة تعريف الكائن الجديد، و قد سبق شرح هذا

ّيد و ال ِ ُيشترط فيها شر ٌط واحلل ٌد فقللط هللو أن يكللون اسللمهاإبداع ات فى ُمش ًا و لكن   هي إجراءا ٌت عادي ٌة تمام
.هو نفس اسم الصنف الحاوي لها

ّيد و لل ِ :ات نوعانُمش

تراضي-1 ُنَمِّرر له أى ُمعاِملتالف . أى الذى ل  :
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:مثال

:1 صنفعام إجراء

=الحساب  هذا _2000

2-

لمعاملت ا : ذو 

:مثال

:)الحسابرقم (1  صنفعام إجراء

=الحساب  هذا _2000

ّيدو استدعاء  ِ ّيدات الصناف الموروثة عند استدعاء ُمش ِ :ات الصناف الوارثة يكون طبقًا للقواعد التاليةُمش

ّيدفي حالة وجود • ِ ُتماِثل ُمش ّيداٍت  ِ : الصنف الوارث في توقيع الُمدَخلت ُمش

ُيسللتدعي فيهللا  ّيديقوم الُمترجم تلقائيًا باستدعائها فللي كللل ملرٍة  ِ   الصللنف الللوارث، و تكللون قيلمُمشلل
ّيٍدالُمعاِملت الُمَمَّررة لكل  ِ ّيد منها هي قيم الُمعاِملت الُمَمَّررة لُمش ِ . الصنف الوارثُمش

ّيٍدفي حالة عدم وجللود و لللو • ِ   واحللٍد فللي صللنٍف مللن الصللناف الموروثللة يحمللل نفللس توقيللعُمشلل
ّيدالمدخلت الذي ل ِ : الصنف الوارثُمش

ّيدفإن المترجم يترك أمر استدعاء  ِ  ات الصناف الموروثة للمبرمللج تمامللًا لتكللون العمليللة يدويللًةُمش
.بالكامل
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ُيوط التنفيذ  executing ُخ threads

). من ُمفِّسر اللغة1.0(لم يتم بناؤها في الصدارة 

ُتعتَبر خيوط التنفيذ المتعددة عبارة عللن إجللراءاٍت يتللم تنفيللذ كللٍل منهللا بللالتوازي مللع اُلُخَريللات، وإبداعفى    
.ُتعاَمل كحالٍة َوسيطٍة بين كائن الِصْنف و الجراء العادي، كما سيتضح من الشرح التالي

:إنشاء الخيط

الجديد(أنشيء الخيط "اسم . . التوقيع إن احتجناه" الجراء ))    اسم ) .

:مثال

الول(أنشيء "الخيط . ما“ )  إجراء .

:الستخدام

ًا، كما يلي :لبدء عمل الخيط يتم التعامل معه كأنه إجراء عادي تمام

الُمعاِملت الخيط )اسم ) .

:مثال

الكبر(أنشيء الرقم "أوجد . . الكبر“ )  الرقم .

الكبررقم الرقم رقم  أوجد ( أكبر . . = .542   9898(

:التحكم في عمل الخيط

، ُيشِبه التعامل مع كائنات الصللناف بما  ٍء قياسٍي عليه  )ُيمِكن التحكم في عمل الخيط عن طريق تطبيق إجرا ) 
:كما يلي

الُمعاِملت القياسي الجراء الخيط )إسم ) . _ .

:مثال

الول _الخيط )2  1(أوقف.

ُيمِكن تطبيقها على الجراء الخيط :الجراءات القياسية التي 

ُيوَجد عند بناء خيللوط التنفيللذ فللي  :ملح ٌظ هام أسماء الجراءات القياسية التالية ُمجَّرد خطوٍط عريضٍة لما س
أو تنقص أو تزيد و .ُمفِّسر اللغة، أي أنها قد تتغير و / /

() أوقف•
ًا ليقاف تنفيذ خيط التنفيذ الحالي نهائي

الكل• () .أوقف
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ًا ليقاف تنفيذ كل خيوط التنفيذ الحالية نهائي
)فترةزمنية أثبط• )

ليقاف تنفيذ خيط التنفيذ لفترة معينة
() أنشط•

لعادة خيط تنفيذ إلى العمل بعد التثبيط
الكل• )فترةزمنية .أثبط )

ليقاف تنفيذ كل خيوط التنفيذ ما عدا صاحب النداء لفترة معينة
الكل• () .أنشط

لعادة كل خيوط التنفيذ المثبطة إلى العمل
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لو )الجملة الشرطية  )

:الصيغة

/ الشرط   لو  \:

/  الوامر  \

/ شرط آخر   أما لو \:

/  الوامر  \

:  غيره

/  الوامر  \

و القواس اختيارية

 :مثال
: ص = س  لو  

سطر  نص (أكتب . "س يساوي ص. “(

: 12 إلي 1 من في س أما لو
سطر   نص (أكتب . )”12 إلي 1“س في المجموعة من .

:} 5  4  3  2  1{ في س أما لو

سطر   نص (أكتب . {س في المجموعة . “1  2  3  4  5”{(

الرقام  في س أما لو :.جدول

سطر   نص (أكتب . الرقام. ”س في  جدول . “(

: 20< س  و   12> س  أما لو
سطر   نص (أكتب . )”20 و الل12“س بين الل.

:غيره

سطر نص (أكتب . "س خار ج الحتمالت الممنوحة. “(

:حيث نري أن التعبيرات المنطقية المسموح بها كما يلي

ة• دي لعا ا رات  ي عب ت ل : مثل ا

=س  ص ◦
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20< س  و   12>س  ◦

ر • ي عب : و هو  دائمًا علي الشكل التاليفيت :

 
حاوية    < تجمي ٌع من الحاويات من نفس النوعفي <  < >

:و له الحالت التالية

ُبعٍد في جدول، مثلفي جدول◦ : أن يكون التجميع عبارة عن إسم جدوٍل أو  :

الرقامفي س لو . جدول

ر◦ ي عب :   و ل يصح استخدامه إل مع القيم الرقمية، مثلبقيمة–  إلي–  من( ت : (–

2 بقيمة 100 إلي 2 من في س لو

اشرة◦ مب م  ي :، مثلق

}6  5  4  3  2  1{ في س لو

ما سبق• ين كل  ب لمز ج  :، مثلا

}5  4  3  2  1{ في   س    أو 20< س    و 12> س  لو
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الجداول

 :1الصياغة
:التعريف الكامل بدون تحديد المحتويات

عددالبعاد }النوع الوصول  { المرجع  -مستوى ....  2السم   1سمال .الستنساخ  ثبات

:2الصياغة

:التعريف مع تحديد المحتويات

عددالبعاد }النوع الوصول  { | {=  السم الستنساخ  -مستوى
الول    البعد { اسم = . الول  . الصف =اسم . /عناصر الصف . \     |

الثانى    الصف =اسم . /عناصر الصف . \     |
الثالث    الصف =اسم . عناصر الصف  .  / \ { |

الثاني    البعد { اسم = . الول  . الصف =اسم . /عناصر الصف . \  |
الثانى    الصف =اسم . /عناصر الصف . \     |
الثالث     الصف =اسم . /عناصر الصف . \{ |

/ بقية البعاد  \

{

:مع ملحظة أنه فى كل الِصَيغ الفائتة فإن

.أسماء الصفوف يمكن إهمالها مع علمة التساوى التى تليها .1

ُيمِكلن أن يكلون لله نلو ٌع خلا ٌص بله، أملا للو كلانحر(لو أعطينا الجدول النوع  .2  ) فلإن كلل صلٍف 
 ) فل يمكن لى صللٍف أن يحللوى غيللر ذلللك النللوع، و ل يمكللن كتابللةحر(للجدول نو ٌع آخ ٌر غير 
.نوٍع أمام اسم الصف

:مستَويات الوصول

ُتخِدمت مع الجداول التى توجد فى الصناف يكون لها نفس معاني مستَويات وصول المتغيرات التى  إذا اس
.توجد فى الصناف

:الستنساخ

ُتخِدمت مع الجداول التى توجد فى الصناف يكون لهللا نفللس معللاني  صللفات استنسللاخ المتغيللرات  إذا اس
.التى توجد فى الصناف

:ثبات المرجع

160
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ًا خاصللًة  .تمامًا ككائنات الصناف و يجب أن يكون الجدول ثابتًا لكي يمكن إعطاء أبعللاده و صللفوفه أسللماء
.بها

:1مثال

 العدادعام مشترك }1{رقم

:2مثال

الولعام }2{رقم ={ ثابت العداد  الصف . الثانى4  6  2={ ={  الصف . {10  16  33{{

:3مثال

  العدادعام  }2{رقم
{{العداد   =2  6  4 } {10  16  33{{

:الجداول ذات البعاد مختلفة الطول

.للمبرمج إمكانية إشهار جداوٍل ذات أبعاٍد مختلفة الطوال

:مثال

{{ العداد  مشترك عام} 2{رقم =2  6  4   8   46   5  } {16  8  14{{

=  4  1{العداد {20

العداد سطر رقم {أكتب ) . .1  4({

:حجز أماكٍن فارغٍة لعناصر الجدول

:إذا أردنا أن نحجز أماكنًا فارغًة لعناصر الجدول يمكننا أن نفعل ذلك كما يلي

الثاني   البعد عناصر الول  عدد البعد عناصر عدد الجدول  جديد ….)اسم . . . . . . ) = .

:مثال

(  الرقام  جديد2{رقم = {10   20(

.و سيتم إعطاء تلك العناصر قيمها الفتراضية حسب نوعها بمجرد حجز مكاٍن لها

:الستخدام

:و للوصول إلى عنصٍر فى جدوٍل فهناك طريقتان لفعل ذلك هما

ّيزات -1 ِ َم ُم ل ا :indicesب
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ُيفَصلل بيلن رقلم ، و ل   {}نكتب الرقام التى تعبر عن ترتيب العنصللر فللى الجلدول بيلن أقللواٍس ملن النللوع 
ُبْعٍد و الخر بأي فاصٍل، كما يلى :إحداثى كل 

البعدالثانى   البعدالول   إحداثى إحداثى الجدول ......}اسم . . } .

.1 بالمميز  إبداعمع الخذ فى الحسبان أن العد يبدأ فى الجداول فى لغة

:مثال

{    العداد }2{رقم } =2  6  4   } {5  8  7  { {

=   3   1{العداد  {15

 ) إلى القيمة4(و هنا قمنا بتغيير قيمة العنصر ذى الصف الول و العمود الثالث و الذى كان يحمل القيمة 
)15.(

، كالتالى من  إلي  ٍء معيٍن للعمل عليه من الجدول باستخدام تعبير  :و للمبرمج إمكانية تحديد جز (- – )

:مثال

{  العدادالخرى1    10 إلي  1 من{العداد = } 20 إلي 10 من    5}

العلدادالخرى )و فى هذا المثال وضعنا العداد الموجودة فلي الصلف الخلامس ملن الجلدول الُمسلَّمي  ) 
العللداد بدايللًة20 إلى العنصر رقم 10بدايًة من العنصر رقم  ) في العمود الول مللن الجللدول الُمسللَّمي  ) 

.10 إلى الصف رقم 1من الصف رقم 

م-2 ق ٌة أخرى للستخدا ي :طر

، كما يلي ُبْعٍد واحٍد ذو  :يمكننا التعامل مع الصف كأنه جدو ٌل كام ٌل  ( )

الصف اسم الجدول {}اسم . _ .

ُتنللاِظر أ و اللتي  )مع ملحظة أنه لديه ميز ٌة أخرى، هي أنه لو أردنا الحصول على قيمٍة فللي الصللف المسللمى  ) 
ب فإنه يمكننا القيام بالتي ق في الصف  :القيمة  ( ) ( )

ب  ق )الجدول  أ  = ) _

قيمة الصف  ُبعدق الُمواِزية للعنصر ذي القيمة أ(و هو ما يعني  ). ب في ال
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

ُبعٍد من أبعاده :معرفة طول الجدول أو 

: كما يليطولُيمِكن ذلك عن طريق استدعاء الجراء  ()

طول الجدول ()اسم _ .

ُبعٍد من أبعاده :معرفة عدد البعاد لجدوٍل أو ل

البعادُيمكن ذلك عن طريق استدعاء الجراء  : كما يلي.عدد ()

البعاد عدد الجدول ()اسم . _ .

َتَسْلِسَلات العددية :الُم

 التعبير
}2 قيمةإلى  1 قيمةمن{ 

قيمة ُأحادي يبدأ بالعنصر  قيمة1(يعيد جدوًل  ( و ينتهى بالعنصر   ) و يزيد كل عنصٍر عن ما يسبقه بمقللدار2)
:، و لو أردنا تغيير مقدار الفرق بين كل عنصٍر و الذي يليه نستخدم الصياغة التي في المثال التالي1( (

}3 قيمةبقيمة     2 قيمةإلى    1 قيمةمن {

قيمة قيمللة1(و هذا التعبير يعيد جدوًل أحاديًا يبدأ بالعنصر  ( و ينتهى بالقيمة   ) و كللل قيمللة جديلدة  تزيلد2)
).3(عن القيمة القديمة بمقدار 

:و يمكن استخدام هذا التعبير لملء الجداول كالتالى

:1مثال

{{  العداد }2{رقم {   6 إلى 4 من= {5  8  7{{

:2مثال

{   = العداد }2{رقم {    2بقيمة   8  إلى  4 من{ {5  8  7  { {
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

الُجَمل الِتكرارية

: الشرطيةبينماجملة 

:السمتكرار 

/ شرط بينما  \ : 
/ الكود  \

:مثال

الولتكرار  :.التكرار

: 15< س  بينما
س سطر نص )أكتب ) . .

+س  س =1

َتابعاتبينما جملة  َت :لل

/  السم  تكرار \:

الحاوية  بينما / اسم . التجميعة فى  \ /  اسم . \ : 
/ الكود  \

. الشرطيةلوو التجميعات هنا هي نفسها التي ذكرناها في شرح جملة 

:1مثال

الولتكرار  ::.التكرار

: العدادفي س بينما

س سطر نص )أكتب ) . .

:2مثال

الثانيتكرار :. التكرار

:}20 إلى 10 من{ في س  بينما

س سطر نص )أكتب ) . .
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

:إجراا ٌت قياسي ٌة ذات صلة

رأتخطى-1 كرا ت ل ا )اسم . ):

ُيهِمل تنفيذ الوامر التى تليها فللى ُصلللب الجملللة ُنريد من المترجم أن  َتخدم فى الحالت التى  ُتس  و 
ُتكاِفئ كلمة  .C فى عائلة اللcontinue.التكرارية و يقوم بتنفيذ الدورة التكرارية التالية و 

:مثال للبرنامج التالى :

{ص     }1{رقم =1  2  3  4  5 {

الولالتكرار :. التكرار

: ص فى س بينما

: 3= س  لو
الولأتخطى ) التكرار . )

س سطر نص )أكتب ) . .

:سيكون الخر ج كما يلى

1

2

4

5

  فسللَيفترض المللترجم أنلله اسللمأتخطيو إذا لم نكتب اسم حلقٍة تكراريٍة داخل قوسي المر 
.آخر حلقٍة تكراريٍة من اللواتي  ُكِتب داخلهن

:مثال للبرنامج التالى :

{ص     }1{رقم =1  2  3  4  5 {

الولالتكرار :. التكرار

: ص فى س بينما

: 3= س  لو
) أتخطى )

س سطر رقم )أكتب ) . .

:سيكون الخر ج كما يلى
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

1

2

4

5

هي-2 ن رأ كرا ت ل ا )اسم . ):

ُتكاِفئ كلمة  ُتعاَملل،C فى عائلة اللللbreakو  ُتسلَتخدم لكسلر تنفيلذ الجمللة التكراريلة، و    حيلث 
ًا أتخطيكأمر  . تمام

:و مثا ٌل على ذلك البرنامج التالى

{ص    }1{رقم =1  2  4  0  3  5 {

الولالتكرار :. التكرار

: ص فى س بينما 

: 0= س  لو
الولأنهي )التكرار . )

سطر  نص (أكتب . ) س 1. ÷

:سيكون الخر ج كما يلى

1

0.5

0.25

:و هناك أمو ٌر هام ٌة بخصوص استعمال هذين الجرائين

 ل يمكن استعمالهما في المسلار العلام للبرناملج و ل فلي داخلل الجلراءات مباشلرًة، بلل•
.بينما و لويمكن استعمالهما فقط داخل تعبيري 

 عند كتابة أي من هذين الجرائين في كتلة أوامٍر معينة فإنه ل يمكن ان يأتي بعدهما أي أمللٍر•
.آخٍر في ذات كتلة الوامر

:مثال

: ص فى س بينما 

: 0= س  لو
الولأنهي )التكرار . )

                    هذا خطأ5=س                       
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

اللقاب

:نبذ ٌة بسيطة

ًا ضللمن نللوٍع ُمعيللٍن ملن أنللواع ّثللل قيملل ِ ُتَم ُتَمِّكننا من ضم مجموعٍة من الكلمات على أساس أنهللا   هى ُمكِّونا ٌت 
 يضم القيم رقم البيانات هو اللقب، فكما نقول أن النوع 

1  2  3  4  5

ُيمِكننا إشهار متغيٍر من النوع  يللوم3 له القيمة  رقمو  ُيمِكننللا باسللتخدام اللقللاب القلول بلأن النلوع  )  فإنه  ) 
سللبت  يوم له القيمللة  سبت  أحد  إثنين حيث يمكن إشهار متغيٍر من النوع  )يضم القيم  ) ( ) (  علللى سللبيل(

ُتماِثل الللل   و الللتىC فللى عائلللة اللللEnumeration.المثال، و استخدام ذلك فى الكود و بالتالي هي 
َفَّضلُت عليها كلمللة اللقلاب الواضللحة تعدادات و التى لم أستسغها و  )ُيترِجمها كل من قرأت لهم بالكلمة  ) 

ًا .المعنى و الصغر حجم

:الصياغة

َيغ التالية :يمكن إشهار لقٍب جديٍد باستخدام الِص

:1الصيغة

الوصوللقب  : السم .مستوى
ن .العنصرالول   العنصررقم ..…

:مستَويات الوصول

ُتستخَدم مع اللقاب التي في الباقات أو في الصناف يكون لها المعاني التالية :حينما  

الشرحالمستوى
)الفتراضيعام  يمكن الوصول إليه من أى مكان(

 إن كان في صنٍف فُيمكن الوصول إليه من داخللل صللنفه وداخلي
 الصناف الوارثة له فقط، أما إن كللان فللي ملللف باقللٍة فيمكللن

.الوصول له من داخل باقته فقط

 إن كان داخل صنٍف فيمكن الوصول إليه من داخل صنفهخاص
 فقط، أما إن كان داخللل باقللٍة فيمكللن الوصللول للله مللن بللاقته

.فقط

:مثال
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

:يوم خاصلقب 

السبت الحد الثنين الثلثاء الربعاء الخميس الجمعة

َيغ الستخدام :ِص

:صياغة

اللقب الوصول .اسم الكائن  الستنساخ الثبات .مستوى =اسم اللقب . العنصر.اسم .اسم _

:مستويات الوصول

ُتخِدمت مع كائنللات اللقللاب اللتي تعللرف فللى الصلناف   فكللائن اللقلب للله نفللس مسلتويات:إذا اس
.وصول متغيرات الصناف و نفس معانيها

:الستنساخ

ُتخِدمت مللع كائنللات اللقللاب الللتي تعللرف فللى الصللناف ف  كللائن اللقللب للله نفللس صللفات:إذا اسلل
.متغيرات الصناف و نفس معانيها

:الثبات

.تمامًا كمواصفات المتغيرات

:مثال

الجازة  يوم = أحداليام عام مشتركيوم  =الخميس   يوم . _الجمعةيوم _

:تحويل قيمة كائن اللقب إلي نص

ُيمكننا هذا عن طريق كتابة :قد نحتا ج لهذا لو أردنا أن نكتب قيمة كائن اللقب علي الشاشة مثًل، و 

القيمة نص إلي اللقب )اسم ) . _ .

:أمثلة 

أحداليام نص إلي )يوم ) . _

الجمعة يوم نص إلي )يوم _ ) . _
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

ُمعاَلجة الغلط

:نبذ ٌة بسيطة

ُيطَلق السم إبداعفى  استثناء و كلهما ترجملل ٌة لكلمللة غلط  ُيسميه الخرون  ) على ما  )exceptionو ، 
َتخدمُت كلمة    لن السللتخدام الغللالب علللى هللذا النللوع مللن الدوات يكللون لمعالجللة مللا يعتللبرهغلطقد اس

َيِصللح لغويللًا إطلق وصللف الغلط عليهللا؛ لن ًأ منطقيًا أثناء زمن التشغيل و هللي المللور الللتى   المبرمج خط
ّبر غلطلفظة  ِ ُتع ُيوَضع فى غير محله، و بذلك  ُتطَلق على الشئ الذى   عن المعنى جيدًا و فى نفس الللوقت هللى 

. و تتناثر أكثر على لوحة المفاتيحغلطأخف و أصغر من لفظة استثناء التى تزيد حروفها عن حروف 

:تعريف غلٍط جديد

ُيمكننا أن نفعل ذلك بالخطوات التالية ُنعِّرف أمرًا ما على أساس أنه غلط ٌة منطقي ٌة  ُنريد أن  :حينما  :

).غلط(تعريف صنٍف جديٍد يرث من الصنف )1

:مثال

:  غلطيرث  1 غلطصنف

السببنص 

نصإجراء :. إلى

سطر نص ..أكتب )"1("هذا غلط من النوع غلط.

:  تنبيهإجراء

سطر نص (أكتب . "هللذا تنللبيه عللى وقلوع الغلللط فلى البرنامللج بسلبب أن . " + 
)السبب

 وضع جملة إعلن وجود غلٍط فى الوامر الُمراد معالجللة الغلللط فيهللا، و نسللتخدم الكلمللة)2
. يليها اسم نسخٍة من الغلط المراد معالجته أعالج(المفتاحية  (

 و يمكننا ضبط متغيرات الكائن قبل أمر المعالجة بحيث يسللتفيد منهللا الُمعاِلللج عنللد القيللام
.بالُمعاَلجة كما فى المثال التالى

:مثال

:> س  ص لو

()1=  غ  غلط1غلط
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

السبب    =غ "المتغير س  المتغير ص_ < "

)غ(أعالج

أ)3  ) التللاليحللاول(ُنحيللط جملللة العلن عللن الغلللط بتعللبير معالجللة الغلط، و هللو تعللبير 
.شرحه

:مثال

:أحاول

:> س  ص لو

()1=  الغلط  غلط1غلط

السبب    =الغلط "المتغير س  المتغير ص_ < "

)الغلطأعالج )

–ع  ص  س =

:  غ1غلطمعالجة 

تنبيه ()غ _

:صياغة معالجة الغلط

:أحاول 

/ الوامر المراد تنفيذها عادة  \

الغلط  السممعالجة  :. نوع

/ الوامر التى ستنفذ فى حالة حدوث الغلط المكتوب فى العلى  \

الغلط  السممعالجة  :. نوع

/ الوامر التى ستنفذ فى حالة حدوث الغلط المكتوب فى العلى  \

.

ًا :دوم

/ الوامر التى ستنفذ لو حدث غلط أم لم يحدث  \

:مثال

:أحاول 

سطر نص (أكتب . ”تجربة. “(
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

خر ج  معالجة دخل .غلط : س .

نص إلى ()س . _

ًا مللع نللوعمعالجة(في حالة رفع غلٍط ما و وجود أكثر من فرٍع من أفرع   ) فسيتم اختيار الفرع الكثر تناسللب
ٍء ُمَحَّمل ًا، تمامًا كما يحدث عند نداء إجرا .الصنف الخاص بالغلط تلقائي

:مثال البرنامج التالي :

:أحاول

الفعل رد ()تجربة . .

: غلط   غ معالجة

سطر نص (أكتب . "معالجة  غلط  غ. "(

:  غ 1 غلطمعالجة

سطر نص .أكتب )" غ1("معالجة  غلط.

:دوما

سطر نص (أكتب . ًا. "تنفيذ دوم "(

الفعلإجراء  رد :تجربة . .

()1= غلطة  غلط1غلط

الرسالة  =غلطة الغلط  دا حصل بمزاجي_  " "

)صحيح(غلطة  أعالج

:  غلط  يرث  1 غلطصنف 

: 1 غلطإجراء
لشيء

:له الخر ج التالي

 غ1معالجة  غلط
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

تنفيذ دوما

:الغلط واجبة الُمعاَلجة

ًا ًا لزمل ٍء مللا أملر  في بعض الحيان قللد نحتللا ج إلللي جعلل معالجلة الغلط الللتي قلد تحلدث عنللد تنفيلذ إجلرا
  لمللر الُمعاُلجللةصللحيحللمبرمج الذي سوف يستدعي ذلك الجراء، و لذلك يمكننا تمرير القيمللة المنطقيللة 

. حتي تلؤدي هذا الدورأعالج

:و مثا ٌل علي ذلك البرنامج السابق الذي ُكِتب فيه

)صحيح(غلطة  أعالج

الفعللل(لكي يفرض علي من  يستدعي الجراء  رد .تجربة  فللإن لللم أحللاول ) أن يحيللط أمللر السللتدعاء بتعللبير.
.يفعل فإنه يحصل علي خطٍأ نحوٍي من المترجم

:الغلط القياسية في إبداع

 في كل لغة برمجٍة تدعم معالجة الغلط يكون فيها مجموع ٌة من الغلط القياسية التي من الممكن للُمبرِمللج
غللط محاولللة الوصللول إلللي عنصللٍر فللي غلللط القسللمة علللي الصللفر أو  (العتماد عليها في أكللواده، مثلل  ( ) 

، أما في الصدارة الولي من    فللم يتلم بعللد تصللميمإبلداع)المصفوفة باستخدام مميٍز خار ج نطاق حدودها
 .تلك الغلط القياسية أو بناؤها علي أنه من الُمخَّطط للله أن يتللم تصللميمها الواحللدة تلللو الخللري و بناؤهللا

. تعالي في الصدارات القادمةالبإذن 

م ها ه  ي ب ن   فللي نفللس كتلتلله التكويديلةأعالللجل يمكن كتابة أي كتابة أي أكواٍد بعلد أمللر : يجب التنبه إلي أنه ت
 code blockُتِبر هذا خطأ . و إل اع

:مثال

:صحيح لو

)  غلط أعالج () )

سطر نص (أكتب . ”هذا خطأ. “(×
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

إستخدام الكواد الخارجية في إبداع

: تنقسم إلى الفئات التاليةإبداعالكواد الخارجية في 

:ملفات الباقات العادية التي تحتوى على أكواد أصناف●

ُيمِكن استخدامها كما قلنا من قبل علن طريللق أملر  أوأضلمو   / ثلم التعامللل ملع الباقلات الداخليللة و
ًا أو اللقاب  التي بداخلها بصورٍة عاديٍة جد .الصناف و /

مثل الل● لينللوكس و الللتيSO في الويندوز و اللDLL(ملفات مكتبات الربط الديناميكي  ) في القنو / 
  ثم تم ترجمتها لكى تكون مكتبة ُمتنقلًة قابلًة للستخدام فللي زملنإبداعهي عبارة عن أكواٍد مكتوبٍة ب

:التشغيل

ُتعاَمل ملفات الباقات العاديلة تماملًا، أى نسلتخدم معهلا الملر  ُتعاَمل كما  َتخَدمأضلمو هذه  ُتسل  ، ثلم 
.ُمكِّوناتها الداخلية كالعادة

). من ُمفِّسر اللغة1.0(لم يتم بناؤها في الصدارة 

 : التي ربما يود الُمبرِمج الوصول إليها في برامجلله و هللذهAPIواجهات أنظمة التشغيل الُمختلفة ●
في هذه الصدارة من الُمفِّسر علي القلإبداعلم يتم الستقرار علي الموقف منها في   .( )
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إبداعُروحخ ال
َيلمللسإبللداعفى هذا الجزء سوف ُأناقش أهم القضايا البرمجية التى رَّكزُت عليها بشدٍة أثناء تصميم   ، و ربمللا 

ّلغللة، و سللر ِ َيسللتنِتجها جميعهللا لوضللوح الهتمللام بهللا فللى الشللروحات السللابقة ل  القارئ بنفسه هذه القضايا و 
ُقْصوى فللى العمللل الللبرمجى َيعِكس اقتناعى الشديد بأنها ذات أهميٍة   تركيزى على هذه القضايا أكثر من غيرها 
 عامًة و فى تصميم لغات البرمجة خاصة، و ذلك حيلث أن لغلة البرمجللة هللى الداة الللتى بهللا يتلم بنلاء بلاقى

ًا .ُمخرَجات العمل البرمجى فبالتالى هى المكون الكثر عكسًا للقضايا الهامة برمجي

َقناعاتهم، و ليس المر أننى ملن ُأخاِلف الكثيرين من أبرز أهل الختصاص فى آرائهم و   و فى هذه القضايا قد 
َفعلُت عن قناعٍة َفعلُت ما  ّبى التفرد و الَغرابة اللذين يفعلون ما يفعلون من أجل لفت النظار فقط، بل إننى  َ  ُمح
ُأِحللب لله أن يصلير إليلله، و كللذا ملا آخللذه عللى الواقللع ّلدها ِفَّى تأم ٌل كبي ٌر فى العلم اللبرمجى و ملا  َ  حقيقيٍة َو

ُتزاد ُتَقَّوى و  ّبذا لو  َ ُتزال، و ما أراه فيه من َحسناٍت ح .الحالى من َمآِخٍذ من الفضل أن 

ُيمِكننللا فيهللا  و َمَرُّد المر فى النهاية إلى الَقناعات الذهنية الذاتيلة، و ليللس هلذا المجللال ملن المجللالت الللتى 
ُيِصلليب صللاحبه و  القول بالخطأ الَمْحض و الصواب الَمْحللض، بللل المللر هنللا هللو الجتهللاد البشللرى الللذى 
َنْشللِرها ملا دام الملر أوًل و ّتَفللُّوه بهلا و  َ  ُيخِطئ، و ليس لحٍد تحجيم آراء أحٍد أو منعها أو تقييد الحرية فلى ال

ًا قابًل للنقد و الدحض ًا خالص ًا بشري ًا جهد .آِخر
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ْفِرد لهذا الجزء ورقًة علميًة خاصللًة بلله أتوسللع فيهللا فللى ِتبيللان وجهللات نظللرى فللى ُأ  و قد كان من الُممِكن أن 
  وإبللداعمسائٍل تتعلق بتصميم لغات البرمجة، إل أننى رأيُت أنه لبد من إدراجه هنللا بعللد ِذْكللر ُمكِّونللات لغللة 

َبنيُت عليه كل ما سبق و كل ما سيأتى ُيوِّضح الساس الذى  ّين و  ِ َب ُي .قبل ِذكر ما ليس من ُمكِّوناتها؛ حتى 

 ففى هذا الجزء سيتضح السبب وراء إدرا ج كل ُمكللِّوٍن مللن ُمكِّونللات اللغللة، و سيتضللح كللذلك الَقناعللة الللتى
 دفعتنى إلى رفض ضم أى ُمكِّوٍن َرفضُت ضَّمه إلى اللغة، و بالتأكيد سيتضح للقارئ ما َغُمّض عليه فى شرح

ًا .أسباب رفض الُمكِّونات فى الجزء التالى بسرعٍة كبيرٍة لفهمه لنظرتى للغات البرمجة جيد

ُأرِّكز عليها هنا هى على الترتيب :و القضايا التى س

التخُّصص،)1
الوراثة،)2
التهجين،)3
الشمول،)4
البساطة و الستقرار،)5
المن،)6
.اُلْلفة)7
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:التخُّصص

ُتناِقش ما يجب على الُمبرِمج البللانى للُمللترِجم القيللام بلله و مللا  قضية التخُّصص أحصُرها هنا فى المسألة التى 
ّبر عن رأيى فى هذه القضية بُجملٍة بسلليطٍة و ِ ُأَع ُيمِكننى أن  ُيتَرك للُمبرِمج ُمستخِدم اللغة لكى يفعله، و   يجب أن 

م"هى  ُمستخِد ل ل ة  لمشاكل الساسي ا َّل  َح و  رِجم  ت ُم ل ل َة  ر الدا ".دع 

َفِّصلللها فللى البنللدين ُأ  و حينما أقوُل الدارة فإننى أقصد ُمجَمل النشطة الللتى تختللص بللإدارة الللذاكرة، و الللتى 
:التاليين

ُتوَضع به البيانات فى الذاكرة، أى عملية حجز الماكن لها،• تحديد المكان الذى س
ّيللراٍت فللى• ِ  تحديد الوقت الُمناِسللب الللذى سلليتم فيلله إرجللاع المللاكن الللتى ُحِجللزت لُمتغ

َتُعللد هنللاك حاجلل ٌة لهللا إلللى َحللْوزة نظللام التشللغيل مللرًة أخللرى لعللادة ثللم لللم  )الللذاكرة  ) 
.استغللها

ّثلن التعامل الكاِمل مع الذاكرة من وجهة النظر البرمجيللة للُمسللتخِدم لنظللام التشللغيل، أمللا ِ ُتَم  فهاتان النقطتان 
ًا و تشللعبًا مللن هللذه بكللثير، و إن كللانت ترتِكللز عليهللا  الدارة التى يقوم بها نظام التشغيل فهى عملي ٌة أكثر تعقيد

.بشكٍل أساسى

ُيوِّضح نظرتى إلللى بنيللة  و نظرتى إلى هاتين النقطتين على أنهما من نصيب الُمبرِمج البانى للُمترِجم أو الُمفِّسر 
َقِّسمها إلى ثلثة أقساٍم هى ُأ :إدارة الذاكرة و توزيع المسئوليات وفقها، حيث 

 عالِقْسمب عالدنى:)1
 و يختص به نظام التشغيل، و هي المور الللتى تتعلللق بكيفيللة تنظيللم العمليللات الللتى يجللرى
 تنفيللذها علللى الحاسللوب فللى الللذاكرة، و كيفيللة إْحلل البرامللج الجديللدة الللتى يرغللب
ّقفلل ٌة عللن ِ  الُمستخِدم للحاسوب فى العمل عليها محللل تلللك الللتى قيللد التنفيللذ و لكنهللا ُمتو

ًا .العمل وقتي

  و كذا كيفية التنسيق بين التصور للذاكرة على أنهللا منطقلل ٌة ُمتِصللل ٌة مللن المللاكن التخزينيللة
َتللادى لهللا  مصفوفًة فوق بعضها البعض، و بين التصور الللواقعى لهللا علللى أسلاس الِبنللاء الَع

).أى طريقة ِبنائها كما صَّممتها شركة التصنيع لرقاقة الذاكرة )

 عالِقْسمب عالوسط:)2
ّيللرات و ُمكِّونللات ِ  و يختص به الُمترِجم و الُمفِّسر، و يختص بحجز مكاٍن فللى الللذاكرة للُمتغ
 البرنامج الُمختِلفة، و فى النهاية إرجاع أى ِمساحٍة فى الذاكرة لم يعد البرنامللج فللى حاجللٍة
 إليها إلى نظام التشغيل مرًة أخرى؛ لتقليص المفقللود ملن إمكانيللات جهللاز الحاسللب إلللى

.أدنى المراتب

 عالِقْسمب عالعلى:)3

177



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

ّينللة، و يختللص بلله بطبيعللة الحللال الُمبرِمللج َ  و هو ُمجَّرد الستخدام بدون التقييللد بكيفيللٍة ُمع
َيستخِدم لغة البرمجة .العادى الذي 

، حيث تتداخل أقللدام و جودو ُيحِّول العملية البرمجية إلى حلبة  َأعتِبر أن أى مساٍس بهذا التقسيم س "و أنا  " 
 !.أذرع المتصاِرعين بشكٍل ل يدرى معه أح ٌد لمن هذا الذراع و لمن هذه القدم  و بالطبع فإن هللذه الحللال
ُيداِفع عن الحق الطبعى للُمبرِمج العادى فى الحصول على الحريللة الُقْصللَوى و الراحللة الكاملللة ُترِضى من   ل 
ٍء من وقته و جهللده لعمليللٍة مللن الواضللح  فى التركيز على حل ُمشكلته التى يرغب فى حلها، بدًل من تفريغ جز

.أنه ل ناقة له فيها و ل جمل

َنَّدخرها للُمترِجم إن كانت إدارة الذاكرة من نصيب المبرمللج العللادى، فهللل  ثم إننى أتساءل عن الوظيفة التى 
ُتَرِّكز عليها أغلللب الللتركيز هللى عمليللة التحويللل مللن النللص الللبرمجى  ستكون مهمة الُمترِجمات الرئيسة التى 

ّلاها بنفسه ؟ َ عالى المستوى إلى الصفار و الحاد فقط و نترك المهمات الوعرة الخري للُمبرِمج ليتو

ُنْصب ّنموذ ج النظيف منها، و أن يضعوا  ُ ُيَرِّكز ُمطِّوروا اللغات البرمجية على ال ًا أن   إننى أظن أنه من اللزم حق
ُتِعين الُمبرِمج الُمستخِدم على التركيز على عمله الساسى، و فى نفس الللوقت  أعينهم تطوير ُمترِجمات كفلؤٍة 

ُتعِطى البرنامج كفاءة الستغلل الفضل لموارد الجهاز ّبق أفضل الُخواِرْزمات التى  ِ .ُتط

 إن جعل إدارة الذاكرة ملن نصليب الُمبرِملج النهلائى ل يكتفلى فقلط ببلبللة ِفْكلر الُمبرِملج و َشلغِله علن الملر
ُتِهمه فلى قليلٍل أو كللثيٍر ًا ل  َيْعلم أشياء َيفِرض عليه أن  ، بل  و هو برمجة التطبيق المرغوب فيه )الساسى له  ) 

َيستخدمها،  فى الدوات البرمجية التى 
ًا علي هذا المر َأضِرُب لكم مثاًل شخصي :و س

  الحرة المصدر لنى كنُت أعمللل فللى مركللز أبحللاٍث فللىOpenCVفأنا عن نفسى كنُت أستخدم مكتبة الل
++مشروٍع يتعلق فى ِشِّقه الول بُمعاَلجة الصور الرقمية و كنُت أستخدم لغة الل .Cُأعللانى   الللتى تجعلنللى 

 اَلمَّرين؛ فالبرنامج الذى يحتا ج منى إلى يوٍم لكتابة ُخلواِرْزمه و ضلبطه منطقيلًا يحتلا ج عللى القلل ليلوٍم آخلر
َيحتلا ُج ، مع أنه من الُمفتَرض أن مرحلة التكويد هى أبسط المراحللل فلى البرمجللة، بلل و   !لكتابة الكود نفسه 
 إلى أكثر من يوٍم آخٍر للتنقيح و التخلص من الغلط التى تظهر نتيجًة للقيود التى تضعها اللغللة الُمسللتخَدمة

أنا البائس المسكين ).على كاِهلى  )

:و مثا ٌل لذلك البرنامج التالى الذى فيه غلط ٌة منطقي ٌة تظهر قبل انتهاء عمل البرنامج :
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ّثللل ِ ُيم ُأسللِّجل مللا أقللرأ فللى كللائٍن   ففى هذا البرنامج أقوم بالقراءة من الكاميرا الرقمية الُمَوَّصلة بالحاسللوب و 
ّثلل صللورة، و ملن ثللم أقلوم ِ ُيم  لقطة كاميرا، بعد ذلك أقوم بأخذ اللقطة الجديدة من ذلك الملف إللي كلائٍن 
ُأنِهى العمل عليها أقوم بإغلق النافللذة و تحريللر الللذاكرة  بعرض هذه الصورة فى نافذٍة على الشاشة، و بعد أن 

.الُمخَّصصة لملفى اللقطة و الصورة

!فما هى تلك الغلطة المنطقية التى تظهر ؟

 اتَضَح لى فى النهاية أننى َكتبُت المر الخاص بتحرير جزء الذاكرة المحجللوز للصللورة الجديللدة مللن الكللاميرا
بعد أن َحَّررُت جزء الذاكرة الخاص بملف لقطة الكاميرا، 

!فماذا فى هذا ؟

المقللروءOpenCVكانت الُمشِكلة أن الل  ( حينما عَّرفُت صورًة جديدًة علي أنها مأخوذًة من ملف اللقطة 
 )من الكاميرا لم تنسخ الصورة من ملف اللقطة إلى مكاٍن جديٍد فى الذاكرة لتعمل عليهلا، بلل جعللت الكلائن

ُيِشير إلى الصورة و هى فى مكانها الول فى الذاكرة الخاصة بملف لقطة الكاميرا صورة  .من النوع  ( )

َتطلُب منللى ٍء فائٍق عند التنفيذ، لكن الُمشِكلة أن اللغة  ُيِفيد فى الحصول على أدا  إلى هنا و المور جيدة؛ فهذا 
َفعلُت لم أنتبه إلى كيفية تعامل المكتبة مع الللذاكرة فحللررُت  :تحرير الذاكرة التى أستخدُمها بنفسى، و حينما 
 اللقطة ثم ُعدُت و حررُت الصورة التى تم تحريرها أصًل من ضمن لقطللة الكللاميرا، أى أننللى بهللذا أكللون قللد

!حررُت جزءًا من الذاكرة أصبح غير محجوٍز أصًل 

 و السبب هو التواطلؤ غير المقبول بين المكتبة و اللغة، و لو أن اللغة كانت ُمتعاونًة لكانت هذه ميزًة فى مكتبللة
  و ما كنُت لشللغل بللاِلى بكيفيللة التحسللين الللذى وضللعه ُمصللِّمموها و ُمبرِمجوهللا ليجعلوهللاOpenCVالل

179



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

 ُتعاِلج الصور بشكٍل أسرع، و كنُت سأستفيد منه بدون أن أشللغل ذهنللى بمللا فعلللوا بتاتللًا، و لكللن اسللتخدام
ٍءC++الل ُيِديرون الللذاكرة حللتى ل أقللع فللى أخطللا َفَرض َعَلَّى أن أعلم كيف   ًا بالفعل و    َجَعل المر كابوس

، أى أن ُمبرِمج الل ++منطقيٍة نتيجًة لمضاداة الكود الذى أكتُبه للكود الذى يكتبونه هم  !Cُمعَّر ٌض فللي أي  
ُتصِبح خاصية التجريد  ! ليس لها أى معنى معه abstractionلحظة لن 

ُيصللِبح مأسللاًة حقيقيللًة إذا مللا نظرنللا إلللى المشللاريع ُيمِكللن التعللايش معله فللإنه س ًا و  ّيلللن ِ  فإذا كان المللر هنللا هل
ُتبرَمج باستخدام الل  ، مثل أسطح المكتب الرسومية و أنوية أنظمة التشغيل وC++البرمجية الضخمة التى 

ْنَحلًى ملن ًا و فلى كلل َم  غيرها من المشاريع العملقة، و التى يتم فيها بطبيعة الحال التعاملل ملع اللذاكرة َدْومل
َناحى بشكٍل فى غاية التعقيد بسللبب اسللتخدام لغللة الللل   فللى التكويللد، و سلليكون َعَلللَّى أنC++ أو اللللCالَم

َأردُت المشاركة فى مشروٍع كهذا لمجرد فهم كيفية سير المور؛ حتى ل أسير فللى إتجللاه  ُأعاِنى الَمَّرين لو 
ُتحَمد ُعْقباه  !ُمعاِكٍس فيحدث ما ل 

 :أى أننى بدًل من أقضى الوقت فى التفكير فى كيفية تطوير المشروع و تحسينه و إضافة الفضل إليه سأقضى
ًا هى من َصِميم ُمكِّوناٍت ُأخرى من المشروع، و لكنها تتعلق بالذاكرة التى َعَلللَّى أن  أغلب الوقت أتعلم أشياء
ًا بالحصول  .ُأِديرها حينما أتعامل مع ذلك الُمكَِون أو غيره و لو أننى أهملُت هذه المسألة فسأدفع الثمن غالي
ُيلؤِّدى إلى َجْعل فريق العمل يركل ملؤخرتى و يطردني بل رجعللٍة  على ذاكرٍة كبيرٍة ُمْهَدرة، و هو المر الذى س
ُيسللَمح َيبنوها لبد من أن تكون فى غاية الكفاءة فللى اسللتخدام مللوارد النظللام و ل   منه؛ نظرًا لن النظمة التى 

ٍء من الموارد على الطلق .فيها بإهدار أى جز

ًا بللأن َوْضللع إدارة الللذاكرة بيللن يللدى الُمبرِمللج ًا تاملل  و من الغربب أن الكثيرين من الُمللبرِمجين ُمقتنعللون اقتناعلل
َتجة قوًة و كفاءًة عاليتين، و أصبح هلذا القللول بلدوره ملن التابوهلات الُمحَّرملة فلى ْن ُيعِطى البرامج الُم  النهائى 
ُيَعلِّرض الُمَشلِّكك للسلخرية اللذعلة عللى أسلاس أنله ل يعللم أبسلط  عاَلم البرمجة، و أصبح القلتراب منله 

(القواعللد فللى عللالم البرمجللة الحترافيللة رغللم أن دراسللة   .   The Measured Cost of 
     Conservative Garbage Collection by B. Zornَيت للُمقاَرنة بين ُُأجِر  ) التي 

ّلم إدارة الذاكرة إلى المبرمج النهائى في لغللة الللل ِ ُتَس َأْسللَلم ُمبرِمجوهللاCكفاءة البرامج التى    و البراملج اللتى 
 :أمر إدارة الذاكرة و جمع الُمهَمل منها إلى ُمجِّمع نفايللاٍت جيللٍد أثبتللت أن البرامللج الثانيللة كللانت أفضللل مللن

!ناحية الداء، على العكس تمامًا من القتاعات التى رَّسخها كثي ٌر من المبرمجين الُقدامى فى أذهان الكل 

َنفللتِرض أن إدارة َنفتِرض أن لكل النوعين من البرامج نفس الداء و ُمعَّدل استغلل الللذاكرة، بللل فل  و دعونا 
ُتِحيلل حيلاة الُملبرِمجين إللي ُتعِطي نتائجًا أفضلل فملاذا علن الغلط اللتي تمل البرناملج و   :الذاكرة اليدوية 

ُتحِّول البرنامج إلي أرٍض َملي باللغام الُمعَّرضة للنفجار في أي لحظة  ؟ ُيطاق، و  !جحيٍم ل 

!ماذا عن الوقت الضائع في التنقيح و البحث عن مواضع الغلط و كيفية حلها ؟

!ماذا عن تكلفة كل هذا ؟
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َأْوَضح ؟ !ماذا عن الكود الُمتضِّخم بل معني، بينما أكواد البرامج التي تستعمل ُمجِّمع نفاياٍت أصغر و 

ًا ًا إضللافي َتفُّوق الدارة اليدوية للذاكرة علي الدارة اللية ليست إل تجليلل َقناعة  ُيمِكننى أن أقوله بكل ثقٍة أن   ما 
 للنعزال المعنوي عن الِتقِنيات الحديثة فى عالم البرمجة لدى أجيللاٍل ملن الُمللبرِمجين الُقللداَمى و الُمحللَدثين،
ًا كرفض استعمال الواِجهات الرسومية و بيئات التطوير الُمتكاِملة و لغات البرمجة الحديثللة، و الصللرار  تمام

. فى كل المورعلى إستخدام سطر الوامر

َتعللَّودوا على أساس أنهم نشللأوا علللى سللطر الوامللر و   (و لو أننا التمسنا الُعذر لُقَدامى الُمبرِمجين فى ذلك 
ُيَشللق لهللم غبللا ٌر فللى البرمجلة باسللتخدام اللغللات الللتى اسللتخدموها منللذ  عليه، و كللذلك أصللبحوا ُخللبراء ل 
ّيزاتها و أصبح فى غاية الصعوبة بالنسبة لهللم البللدء مللن الصللفر مللع لغللٍة ِ ّيفوا مع عيوبها قبل ُمم َ  ِصَغرهم، و تك
، أقول لو التمسنا لهم العذر بسبب ما فات ِذْكره لما استطعنا التماس الُعذر للجيللال الجديللدة مللن :جديدة ( 
ُقللَدامى الُمللبرِمجين  الُمبرِمجين الذين نشأوا و تربوا على التقنيات الكللثر َحداثللًة مللن تلللك الللتى اعتللاد عليهللا 

!ِمثلى بالضبط و لكنهم استخدموا تلك القدم على الرغم من ذلك ؟ ( )

َفعهم إلى هذا هو الجانب النفسى الذى جعلهللم يتصللورون أنلله مللادام الُقللَدامى  :فالسبب الوحيد الذى أراه َد
 :ُمِصللُّرين علللى اسللتخدام التقنيللات و الدوات القديمللة فهللى الفضللل بل جللدال، و اسللتخدامها دليلل ٌل علللى
ّفهللون مللن الُمللبرِمجين الصللغار الللذين لللم َ  الحتراف و التمُّكن، أمللا التقنيللات الجديللدة فل يسللتخدمها إل الُمَر

!َيِصلوا إلى مرتبة الحتراف بعد و مازال الطريق أمامهم طويًل 

 و أنا ِبطبعى أكره التعصب لتقنيٍة على حساب تقنيلٍة أخلرى لُمجلَّرد اُللفلة ملع التقنيلة الوللى و علدم اعتيلاد
ُيوِحى بلالخبرة العميقللة فلى البرمجللة و القلدرة عللى أداء العمللال الغايلة فلى  الثانية، أو لن استخدام اُلولى 
ًا الُمبرِملج اللذى يتعاملل ملع ُيعِجبنلى دائمل ًا، و  َيستخِدمون التقنية الولى دوم  الصعوبة كِكبار الُمبرِمجين ِمَّمن 
َقْدر المكان عن مسللاويها و  التقنيات الُمختِلفة على أساس الستفادة الُقْصوى من كل واحدٍة منها و البتعاد 

.عيوبها و هذا هو قول العقل السليم الذى يبحث عن الفضل فى كل شئ .

ّينٍة و يستخدم الواجهة الرسومية فللى أمللوٍر أخللرى، و َ َنِجد الُمبرِمج العاِقل يستخدم سطر الوامر فى أموٍر ُمع  ف
 ُيبرِمج بنفسه البرامج التى يحتاجها فى أمٍر ثالث، و يستخدم برامج الخرين فى أموٍر أخرى، و فلى كلل مجلاٍل
إن اسللتطاع تعديللد اللغللات الللتى يسللتخدمها بللدون )من المجالت يحاول اختيللار اللغللة البرمجيللة الفضللل  ) 

.تعصٍب لتلك اللغة على حساب تلك
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:الِوراثة

ْنٍف مللن الصللناف، ثللم وراثللة ْنع ِصلل َيقصللد نقطللة ُصلل  :حينما يتحدث أي شلخٍص عللن مفهللوم الوراثللة فللإنه 
أو التعديل أما مفهوم الوراثة عندى فهو أم ٌر يتجاوز ذلللك ْنٍف آخٍر و التغيير فيها بالضافة و .ُمحتَوياته فى ِص / 
 إلى معنًى أوسع و أشمل؛ فيحتوى عللى أى طريقللٍة لعللادة اسلتخدام الكلواد فلى البرامللج بللأى شللكٍل ملن
 الشكال بشرط أن َيضمن تأثر الكود الوارث بللالتغييرات الللتى تطللرأ بعللد الوراثللة علللى الكللود المللوروث، و
ّنْسخ و اللْصق التقليدية؛ لنله فيهلا تنقطلع العلقلة بيلن اللوارث و الملوروث َ  بالطبع فإن هذا يستثنى طريقة ال

ًا بُمجَّرد انتهاء العملية .تمام

:لذلك فمفهوم الوراثة عندى يتضمن المور التالية

ْنٍف آخلر، و هلو التعريللف النمطلى الللذىعالورعاثةب عالاعادية• ْنٍف ملن الصلناف و ِصلل   بين ِصل
ْنَحى  .oopُيعِطيه الكل للوراثة فى البرمجة الكائنية الَم

ُنعِلللنتاعريفب كائٍنب أوب ُنسَخٍةب منب دِصْنف• ًا لَوَجللدنا أن الكائنللات الللتى   ؛ فلو فَّكرنللا فيهللا جيللد
 عنها ما هى إل إعادة استخداٍم لكود الِصْنف بدون الحاجة إلللى كتللابته َمللَّرًة أخللرى لكللل كللائٍن

functional كمللا يحللدث فللى منهجيللتى البرمجللة الوظائفيللة  programmingو  
procedural الجرائية  programmingو كذلك فإن أى تغييٍر يطرأ على كود ، 

َتجة منه و بذا يتحقق َشْرَطى الوراثللة عنللدى علللى ُنَسخ الُمن ًا على كافة ال ّبق َ  .الصنف سيكون ُمط
.هذه العملية

َيدفع إلى الظن بأن الوراثة عندى مللاعاستخدعامب عالمكتباتب عالبرمجيةب ذعاته•  ، و هذا المر قد 
 هى إل ُمَسَّمًى آخللر لعمليلة إعلادة السللتخدام، و لكنله ظل ٌن خللاط ٌئ تمامللًا؛ ففلى عمليلة إعلادة
ُيمِكنك أن تقول أن ما حدث هو إعادة استخدام هللو أن  الستخدام يكون الشرط الرئيس لكى 
ُيشللتَرط لكللى تكللون العمليللة  يقوم الُمبرِمج باستخدام كوٍد برمجللٍى مللرًة أخللرى فقللط، أى أنلله ل 
و التى تَّمت بعلد تنفيلذ  (ضمن ِنطاق إعادة الستخدام أن تكون التغييرات الجديدة فى الصل 
 )عملية إعادة الستخدام ذات أثٍر على الفللروع الُمسللتخِدمة للصللل الللبرمجى، فللى حيللن أن

ُأطِلق على العملية لقب الوراثة .هذا شر ٌط أساس ٌى عندى لكى 

ُيوِّضح الفارق عندي بيللن  و لو نظرنا إلى عملية النْسخ و اللصق التقليدية لوجدنا أنها خير مثاٍل 
َيصُدق عليها وصف إعادة السلتخدام بكلل قللوة، فللى حيلن  الوراثة و إعادة الستخدام؛ لنها 
َأُعلَّدها لونلًا ملن أللوان التلوراث لعلدم ُيمِكننللى أن   أنه ل ينطبق عليها مفهوم الوراثة عنلدى و ل 

ّيرات الُمحَدثة إل على الصل المنسوخ فقط ُ .تطبيق التغ
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 و قد أفضُت فى شرح الفارق بين نظرتى للوراثة و بين النظرة الحالية لها لكى أستطيع بعد ذلك أن أتحللدث
.بحريٍة عن مدى أهمية الوراثة عندى، و ذلك بدون خوف اللتباس على القارئ لهذه السطر 

ْنلَدٍس ًا أن أى كلوٍد ُمَه ًًا جازمل  و الحق أن للوراثة عندى أهمي ٌة فى الُحلدود الُقْصلوى لهلا؛ فأنلا أعتقلد اعتقلاد
ُتمِّكننللا مللن حللل المشللاكل الجديللدة بطللرٍق أسللرع و ًا قد يكون قابًل لعادة الستخدام التوارثى بطريقللة   جيد

.أفضل بكثير

َتْدُخل فى أغلب المواضيع الهاَّملة التالية إن لم يكن فيها كلها، و ذلك لن لها مللن  و جدي ٌر بالِّذكر أن الوراثة 
َأُعد هنا طرفًا من هذه الفوائد فيما يلى ُيمِكننى أن  :الفوائد الكثير، و 

 سرعةب عالنتاج:•
علي الرغللم عدم إعادة اختراع الَعَجلة  ًا هو  َيِصف هذه النقطة جيد (و القول الُمنتِشر الذى  " " 
َيكون على الُمبرِمج كتابلة اللف ملن السللطر ، حيث لن   )من إساءة تفسير البعض لهذا المبدأ
َتهللى  فى كل مرٍة يحتاجها فى عمله؛ بل يكتبها َمَّرًة واحدًة فقط ثم يقوم باسللتدعائها كللل مللرٍة بُمن
ْبللل و َق ُفِعللل مللن  َيعنى التركيز على الُمشِكلة الحقيقية و عدم إهدار الجهد فى أمللٍر   السرعة، مما 

ُيلِّؤدى إلى النتاجية الكبيرة فى النهاية .هو ما 

 عالمن:•
ّتَواُرثية، َ ًا قبل َوْضِعها فى الخدمة ال ُتِبَرت جيد َتخَدم فى الوراثة ستكون قد اخ ُتس  الكواد التى س
َيعِنى أن الُمبرِمج الُمستخِدم لهللذه الكللواد الموروثللة يسللتطيع الطمئنللان إلللى َكللْون الكللود  مما 
َيحتا ج إلى إعلادة اختبلاره َملَّرًة أخلرى، و ذللك عللى العكلس ملن  الموروث ذو أماٍن عال، فل 
َأْمللن تلللك َيستخِدم الوراثة؛ حيث سيكون عليه التأكللد مللن  َيكتبها إن لم   الكواد الجديدة التى 

.الكواد فى كل َمَّرة

 َتْوِفيرب عالتكلتافة:•
َيكون من أهم المور إنتا ج التطبيق الُمراد بأقل التكللاليف  :عند إنتا ج البرمجيات ِبصورٍة تجارية 
َيِصلل إلللى هلذا الهللدف ملن ضللمن  الُممِكنة، و قد قلام عللم هندسلة البرمجيللات ملن الصللل ل

.الهداف الرئيسة التى قام لجلها

َتوعاُر ثب عالكتافاءة:ب •
ُيسللتخَدم فيهللا ُخللواِرْز ٌم  حينما يتم اكتشاف ُخواِرْزٍم جديٍد أكثر كفاءًة للقيام بالعملية الللتى كللان 
ًا كللبيرًا؛ ليللس فقللط للتطبيقللات الللتى َيكللون إحلل الجديللد محللل القللديم مكسللب  :أقللل كفللاءًة 
َتستخِدم الُخواِرْزم من أيامه الولى َتستخِدم الُخواِرْزم بعد الحلل، بل حتى للتطبيقات التى   س
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َيِتم ّيدة لللن تجللد طريقهللا فقللط للُمسللتخِدمين الجللدد بللل َسلل ِ  قبل التجديد، أى أن التغييرات الج
بالطبع قد يحتا ج هذا إلي إعادة ترجمة    الكللواد الللتيrecompile(توارثها هى الخرى 

).َتستخِدم الُخواِرْزم َمَّرًة أخري

َّتجُّردب عالقصىب وب بساطةب حلب عالمشاكل:ب • عال
 :حينما تتوافر تحت يد الُمبرِمج أدوا ٌت كثير ٌة جاهز ٌة للستخدام سليكون الملر الوحيلد اللذى
ُيِريد استخدام البرمجللة لحلهللا، و هللو المللر ُيرِّكز عليه جهده و تفكيره هو حل المشكلة التى   س

ًا بكثير بل و أكثر إمتاع ).الذى سَيجعل البرمجة أكثر سهولًة بكثير  )
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ّتْهِجين َ :ال

 َيتفاخر كثي ٌر من ُمصِّممي لغات البرمجة الُمختِلفة و الُمستخِدمين الُمتعِّصبين لهلا اليللوم بأنهللا لغللا ٌت كائنيلل ٌة أو
َتخَّصصللت ّنَمط البرمجى الللذى  َ  وظائفي ٌة أو إجرائي ٌة صرفة، و ذلك من ُمنطَلق أن الخير كل الخير فى ذلك ال

.فيه تلك اللغات و ل َخْير فيما عاداه، و هو القول الذى أود أن أنوه هنا إلي خطئه الفادح الواضح

  يقول أن البرمجة الكائنية هى الفضل، و هى النوع القوى مللن النمللاط البرمجيللةjavaنرى من يتعصب للل
 pure تاَّمللة الكائنيللة javaالتى َوَصل إليها الفكر البرمجى البشرى، و بالتالى كان من الرائع أن تكون الللل

oopُيِصر على أن البرمجة الوظائفية أو الجرائية هى الفضل و القدر على القيام بكل المهام  ، و هناك من 
ِبُلغاٍت مثل الل . ُمنتَهى المتعة بالنسبة له Cبسهولة، و بالتالى تكون البرمجة 

َفلَرغ فيله؛ َينتِبهللا إللى مللا   و الحق أننى ل أرى الحق مع أٍى منهما، بل أظنهما رأيلا مللا امتل ملن الُكللوب و للم 
ّنمط َ َينتِبله إللى ملا بهلا ملن ُعيلوٍب كلان بإمكلانه تفاديهلا عنلد البرمجلة بلال  فالُمبرِمج باللغة الكائنية الصلرفة للم 
َينتِبه إلى أنلله ُأَسِّميه هكذا لم  إن َصَّح لى أن  )الوظائفى أو الجرائى، و كذا فالُمبرِمج الوظائفى أو الجرائى  ) 
َنَمللط  كان بإمكانه الفادة من ميزات البرمجة الكائنية بدًل من الُمعاناة الللتى َوَضللع نفسلله فيهللا حينمللا اسللتخدم 

.البرمجة الخر بُمفرده

َيْعَلمهللا كلل ملن َدَرس علللم هندسللة َنَمللٍط برمجللٍى لله ميزاتلله و عيللوبه الللتى  َيسللتِند إلللى أن كللل   و قللولى هنللا 
ًا بشكٍل كبير، و مادام المر هكذا فإنه من الفضل لو اسللتطاع الُمبرِمللج أن  البرمجيات و َماَرس البرمجة عملي
َيكلون ملن الكفلأ ّنَملط و  َ ّيلز فيهلا ذللك ال َ َيتم ّنلواحى اللتى  َ ْنملاط فلى أفضلل ال َنَملٍط ملن هلذه اَل  َيستخِدم كلل 

.استعماله فيه

ْيَصللل َيستعملها الُمبرِمج فى عمله فللإن هللذه الداة سللتكون هللى الَف   و مادامت اللغة البرمجية هى الداة التى 
َنَمط البرمجة الُمناِسب من بينها، فلو كانت اللغة صللرفة َيُقوم الُمبرِمج باختيار   فى تحديد الختيارات التى س
ّنَمللط علللى الُمبرِمللج و َ ِبَفللْرض ذلللك ال َتقللوُم عندئللٍذ  سوا ٌء أكانت كائنيًة أم وظائفيًة أم إجرائيًة فإنهللا  ّنَمط  َ )ال ) 
ُتَحِّمللله كللل عيللوبه، و فللى ُتعِطيه كل ميزات ذلللك النمللط و لكنهللا  ُيفاِرقه، أى أنها  ًا فل  ّيده به تمام ِ ُتَق ّبله به و  ِ  ُتَك
ُتوَجللد فللى ّتللع بهللا و ل  َ َتم َت ّيللزات الللتى  ِ َتحِرمه من الُمم َتحِميه من ُعيوب النماط اُلخرى و لكنها   نفس الوقت 

.َنَمِطها الُمختار

َنَملٍط آخللٍر هلو نلو ٌع ملن السللِتجارة بالنللار ملن َنَمللٍط باسلتخدام  ُيمِكن ببعللض اللتفلاف بنلاء   و الُمجاَدلة بأنه 
َتِضليه َير ّنَمللط الللذى  َ  الَّرْمضاء؛ فمادام هناك الطريللق السللهل و هللو إتاحللة الُفرصللة أمللام الُمبرِمللج ليختللار ال

ُيِريد ؟ َيحُصل على ما  ّلف الَعناء و إثقال عاِتق الُمبرِمج بمهمة اللتفاف و الدوران ل ُ !لتطبيقه فِلَم تَك :

َتخَفى على أحٍد و منها َنِجد أن لهذا المر أضراره التى ل  :ثم فى النهاية 
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ْنمللاط الخللرى،• ّلَمها للُمبرِمج الُمبَتللدئ فللى البدايللة قبللل اَل ِ ُتع ْنما ٌط يكون من الصعب أن  َأ  هناك 
َيفهم أوًل البرمجة الجرائيللة و ًا قبل أن  َيفهمها جيد ُيمِكن لحٍد أن   مثل البرمجة الكائنية التى ل 

َيكلون أملامه لغلة برمجلٍة كائنيلٍة صلرفٍة مثلل الللل َيحلدث عنلدما     و يبلدأjavaالوظائفية، و ملا 
:تعليمه بها ببرنامٍج هو البسط فى أى لغٍة مثل

 

 
َيتساءل ببراءٍة عن معانى  ّلمله يبلدأ فللى قلول كلٍمstatic و class و publicثم  ِ  : أن ُمع

ُأخِبرك بالسللبب فللى وقللٍت اكتبها كما هللى و سلل لن نتحدث عن هذا الن و  ّيلنة  ِ (كثيٍر من عل ( ) 
َنْفللس الُمسللتِمع إل َدْور إثللارة الحيللرة و  )لحللق و غيللره الكللثير مللن الكلم الللذى ل يجللد فللى 

.الرتباك بشدة

َنحتللا ج إلللى المللرور علللى ُيمِكننا تعليم البرمجة بلغللٍة مثلهللا لننللا  َيكون بعدها من الَجِلى أنه ل   و 
َيضيع الكثير من الوقت على الُمبرِمج الُمبتللدئ  اللغات الخرى أوًل قبل الَمِجئ إليها، و بالتالى 
َأِجد للله ّلم البرمجة بصورٍة جيدة، و هو المر الذى ل  ُ ّبلطًا بين اللغات المختلفة لُمجلَّرد تع ِ  ُمتخل

ًا من أى نوع .داعي

َتدعم البرمجة الكائنية مثل الل َيكللون علللىCو ِخلف ذلك الوْضع مع اللغات التى ل   ؛ حيللث 
ُيخِّفللف ملن عنلاء ذلللك و ّلم البرمجة الكائنية الذهاب إلى لغٍة أخرى، و لعللل ملا  ُ  الراغب فى تع

َيِجد لغلة الللCمشقته فى حالة ُمبرِمجى الل ُيغِملض عينيله بعلضC++ أنه سل ُيمِكنله أن    اللتى 
بضميٍر غير ُمستِريح أنهما ذات اللغة، و أنللهCالشئ عن الُفروقات التى بينها و بين الل ) ليقول  ) 

َتلْرك اللغلة الوللى لتكمللة مشلوار التعُّللم اللبرمجى و لكلن الحقيقلة تظلل هلى ُيضَّطر إلى   .لم 
ُيحاِول َيكن كما   الحقيقة من حيث أنه حتى فى هذه الحالة فإن المر كان ُمرِهقًا بالنسبة له و لم 

.إيهامنا نزهًة ريفيًة جميلة

ْنمللاط  و حتى فى تلك الحالة يظل القول بأن الُمبرِمج ما زال تحت سلليطرة نللوٍع واحللٍد ملن اَل
ْنمللاط البرمجيللة ْنلُفوان، و يظل الحصللول علللى ميللزات اَل  البرمجية حقيقًة لها ُمنتَهى القوة و الُعل
َبللْذله  الخرى مرهونًا بمدى البراعة و الدهاء و الوقت و الجهد، مما في إمكان الُمبرِمج إبداءه و 
َنرى إهللدار الللوقت و ّنلللَمط المطلللوب و هكللذا سلل َ ّلغة لبنللاء ال ِ ّنلَمط الوحيد ل َ  .لللتفاف حول ال
َيللل الُحللواة و الُمشللعِوِذين فللى أكللواد الُمللبرِمجين مللن تلللك النوعيللات المسللكينة  الجهللد و ِح

.المقهورة على أمرها
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َبساطٍة أستطيع أن أقول أن المبدأ الذى يجب على كل لغة برمجللٍة أن تنتهجلله عنللد التعامللل مللع  لذلك و بكل 
ْنمللاط البرمجيللة ّتلْهلِجلين هنا َملْز ج أقصى قدٍر ُممِكٍن مللن اَل َ ّتْهِجين، و أقصد بال َ ْنماط البرمجة الُمختِلفة هو ال  :َأ
ُيِريد ذلك، مدفوعًا بالطبع إلى ذلللك بَقللراراٍت َيكون الُمبرِمج قادرًا على استخدام أيها حينما   فى اللغة بحيث 

ُتخِبره أن ذلك هو القرار التصميمى الفضل فى هذه الحالة .تصميميٍة 

  و قواعلدإبلداعو ليس المر بالصعوبة اللتى سيتصلورها البعلض؛ و الحلق أن إلقلاء نظلرٍة واحلدٍة عللى لغلة 
َقلْول؛ ففلى  ُيبرِملجإبلداعتصميمها يكفى لشرح المر بكل ُوضوٍح بدون الحاجة إلى َمِزيلد  ُيمِكلن للُمبرِملج أن    

أو البرمجة بالعراض الجانبيللة  ًا إجرائيًا  َنَمط ُيلِريده سوا ٌء أكان  ّنلَمط البرمجى الذى  َ side (بال effects 
ّنلَملللط الكللائنى َ ًا أو حللتى الل ُيضاد العراض الجانبية تماملل و هو  ًا  ًا وظائفي َنَمط ًا أم كان  ُيسُّملونها أحيان )كما  ) ( 
َيتصور البعللض، و لكنلله علللى العكللس كللان للله ِسللمة ُيَعِّقد تصميم اللغة كما قد   الواضح القوة، و كل هذا لم 

على القل بالنسبة لى ).التسهيل و التخفيف الشديدين  )
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:الُّشُمول

َيحتا ج إلى الداء الفضللل فعليللك بالبرمجللة بلغللة الللل ُتريد برمجة تطبيٍق ِنظامٍى  ُتريللدC:حينما   ، و حينمللا 
َقواِعللد الَبيانللات فعليللك بالللل َيتعامل مع النواِفذ و الواِجهللات الَمرئيللة أو  ًا   visual أو اللللjavaبرنامج

basicأو الل #C.

...و  و  …

َتديات الُمختِلفللة و ْن ًا فى الُم ًا و ِتكرار َتلكن الغلبية قد َسِمعوه ِمرار إن لم  َأِثلُق أن الكثيرين  )ما فات هو كل ٌم  ) 
َتلللكون الفائللدة ُتناِقش موضوع الترجيح و الُمفاَضلة بين لغات البرمجة الُمختِلفللة، و ل   الكتب الُمتنلِّوعة، التى 
ّثلل ِ ُيم ُيغِنلى أحلدها علن الخلر، و ل  َيخر ج بها القارئ بعد ذلك إل الحساس أن كلل تللك اللغلات ل   التى 

ًا بحاٍل من الحوال ُيسِعد أحد ّيلد فى كل مجال، و هو الحساس الذى ل  ِ ًا منها َدْور الخادم الجل .واحد

َأِجد أنه من حقى كُمبرِمٍج بائٍس أن َأقف لتساءل عن السبب فللى هللذا، فهللل السللبب أن كللل مجللاٍل مللن  و أنا 
ًا ل ُتناِسللبه برمجيلل َتجعللل اللغللة الللتى   مجالت الحاسوب البرمجية يختلللف عللن المجللالت الخللرى بدرجللٍة 

ُتناِسب الخري بنفس القدر ؟
َتراَخى عللن  أم أن السبب أن كل لغٍة كان لها ُمجتَمعها التقنى الذى َرَّكز على جانٍب من الجوانب البرمجية، و 
ُأهِملللت فللى الجللوانب ُتِهرت اللغة بمجال الللتركيز الكللبر و   تغطية المناطق الخرى ِبذات القوة، و من ثم اش

الخرى ؟
أو كللل بنللائه، و َيكون السبب أن كل مجاٍل من المجالت كان له أهله ممن قام علللى أكتللافهم ُمعَظللم  )أم قد  ) 
أو تلللك َقَدرًا يستخدمون لغًة موحدًة أو لغاٍت قليلة العدد فى ذلك البناء، و بالتالى كللانت تلللك اللغللة   (كانوا 
َبَحْت َأْصلل ًا  ْيللد ًا ُرَو ْيللد ًا عند أى حديٍث برمجٍى عن ذلللك الجللانب، و ُرَو  )اللغات هى الوحيدة أو الكثر ظهور

ً؟ ًا  ّثلة له فعلي ِ أو اللغات الُمَم )كأنها اللغة  )

َيكون السبب الرئيس هو كل تلك السباب ُمجتِمعة ؟ أم قد 

َتنطِبق عليه فى تاريخ لغللات البرمجللة بللدرجات قللوٍة ُيحِّققها و   الحق الذى أراه أن كل تلك السباب لها واق ٌع 
ًا علن بللاقى  تختلللف ملن سلبٍب لخللر؛ فالسلبب الول اللذى يقللول أن هنللاك مجلالٍت برمجيلٍة تختللف كللثير
ُتناِسللب المجللالت ُتناِسب تلللك المجللالت ل  و بالتالى فإن لغات البرمجة ذات النوعيات التى   (المجالت 

َيتحقق فى أحواٍل عديدٍة منها ما يلى :البرمجية الخرى  (

أنظمةب عالذكاءب عالدصطناعى:●
 التى َتحتا ج إلى استخدام القواعد المنطقية فى عملها، فمثل هذه النظمة لها ُمستَوًى عاٍل للغاية من
ُتسلتخَدم فيهللا لبلد أن ُبعد عن اللت و ُطُرق عملها، و بالتلالى فللإن لغللة البرمجلة الللتى   التجِريد و ال
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َتسللتخِدم ّفلللقًة غزيللرة النتاجيللة و  ِ َتكللون سلهلًة ُمتد َيِجللب أن   َتكون بعيدًة كل الُبعللد علن التعقيللد، بللل 
  و غيرهن مللن نوعيللة تلللك اللغللات المنطقيللة العاليللةlogo و اللprologالمنطق، مثل لغات الل
.للغاية فى الُمستَوى 

َنستخِدم لغاٍت ُمنخِفضة الُمستَوى مثل الل ُيمِكن مع مجالٍت كهذه أن   ؛ فكل ما سنجنيه حينهاCو ل 
.هو الحباط و اليأس فى اليقظة، و الكوابيس و بلل الفراش في المنام

أنظمةب قوعاعدب عالبياناتب وب عالتاعاملب ماعاها:●
مهما اختلف شلكله فهلو متشلاب ٌه و َنِجد أنه يتم استخدام نوٍع خاٍص من اللغات البرمجية  )حيث  ) 

لغللات السللتعلم الُمَهيَكللل  structured  "ُيَسللَّمى  query languagesللتعامللل " 
oracle  القياسى و SQLاللمعها، مثل  SQL و  MS SQL غيرهن، و التقنية الجديللدةو  

َتخَدم للتعامللل مللعLINQ و هى تقنية اللmicrosoftالتى ابتكروها فى  ُتسلل َتهَدف أن  ُيسلل   الللتى 
كل أنواع مصادر البيانات و ليس مجرد قواعد البيانات فقط،
  على الرغم من أنللهC#  و اللjavaأى أنه لم يتم استخدام لغات البرمجة العامة العادية مثل الل

ْنع مكتبللاٍت لتلللك اللغللات تقللوم بعمللل الِصللياغات الُمختِلفللة للغللات  ُيمِكننللا التحايللل لللذلك و ُصلل
َيْكُمللن ، لكن المر ليس فى إمكانية ِفْعل ذلك من َعَدِمه إنما  ًا جدًا و إن كان ذلك صعب )الستعلم  ) 

.سر الموضوع فى طبيعة التعامل مع قواعد البيانات عامًة

َنِجد أنهم لم َيقوموا بدمج إمكانيات لغات الستعلم فى اللغللات البرمجيللة العامللة ُمباَشللرة،  و لذلك 
 بل قاموا بإعطائها القدرة على استخدام أوامللر لغللات السللتعلم الصللريحة، و إن كللان هنللاك بعللض

ُيِريناC#التغليف اللزم لقبول تلك العبارات فى بيئة لغة البرمجة العادية، و الِمثال التالى بلغة الل   
ًا :مثل ذلك التغليف عملي

َيأخذ كُمعاِملٍت ٍء  ْنع إجرا :على الرغم من أنه كان من الُممِكن الستغناء عن كل ذلك بُص

أسماء الحقول التى سيتم اختيارها للتعامل معها،•
َيحويها،• اسم الجدول الذى 
َينطبق على الِقيم الُمختارة• .الشرط الذى يجب أن 
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  و هذا كما قلنا صع ٌب للغايللة، و لكللن المللر ليللس فللى الصللعوبة فقللط إنمللا فللى الختلف
ًا ُتَعللد جانبلل  الشديد عن البرمجة العادية و هو المر الذى ُتعزى إليه هذه الصللعوبة نفسللها و 

.من جوانب تجلياته

تطبيقاتب عالوعاِجاهاتب عالمرئية:●
ُيمِكن َأْصَعب ما  ُيمِكن عند التعامل معها باستخدام لغات البرمجة الكائنية، و   التى هى من أسهل ما 
ُيمِكننى ببسللاطٍة ِبُلغات البرمجة الجرائية أو الوظائفية؛ حيث فى اللغات الكائنية   لو تم التعامل معها 
ًا للله َيحللِوى زر ُأِريد كائنًا مللن نللوع النافللذة، و هللذا الكللائن  بُمفَردات اللغة البرمجية أننى  )أن أقول  ) 
ًا و َيسلي ٌر جلد و إلللى آخلره، أى أن المللر  ...القيمة الفلنية، و صندوَق نٍص لله القيمللة العلنيللة و ... 

.منطق ٌي للغاية

بطريقٍة وظائفيٍة أو إجرائيٍة صرفة مع هذا المر )فماذا عن اللغات الوظائفية أو الجرائية و تعاملها  ) 
؟

َتعاملُت مع مكتبة الل ًا قد    من خلل عملى فى مجال ُمعاَلجة الصور الرقميةopenCVأنا شخصي
  digital image processingو بالطبع كنُت أتعامل معها باستخدام لغة الل ،++C 

ُيسعدنى أن أقللول أن المللر ، و  و لسباٍب أخرى ليس هذا محلها ٍء ممكٍن  َأفضل أدا )للحصول على  ) 
.كان مأساًة بالنسبة لى

 ) اللللتي لهلللا الترويسلللةcvNamedWindow(فمثًل كلللان َعَللللَّى أن أسلللتدعى الداللللة 
headerالتالية :

َتعقللٍب َتقوم بإنشاء نافذٍة مرئية، ثم كان َعَلَّى أن أستدعى دالًة أخري لكى أقوم مثًل بضم عمود    لكى 
 track bar ُتها توا، و هى دالة  )cvCreateTrackbar( إلى تلك النافذة التى صنع

:التى لها الترويسة التالية
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َأقوم َيكون َعَلَّى أن  أى إنشاء أكثر من نافذٍة و ضم عمود تعقٍب لكل نافذٍة  )و لكى َأقوم بتكرار المر  ) 
َيفعل ذلك ثم الشتقاق منه فى كل مللرٍة غيللر ْنٍف   بتكرار الوامر ذاتها مرارًا؛ لن خاصية كتابة ِص
و يللاللعجب الفكللرة الرئيسللة فللى ّنَمَطيللن الوظللائفي و الجرائللي، بللل هللى  َ بالطبع فى ال )موجودٍة  ) ( ) 

.البرمجة الكائنية

  مثللل أنظمللة التشللغيل و أدوات البرمجللةِبنــاءب أنظمــةب عالِبْنَيــةب عالتحتيــةب عالبرمجيــةب للحاســوب●
  هلىCالُمختِلفة من ُمترِجماٍت و ُمفِّسراٍت و ُمجِّمعاٍت و غيرهن؛ ففى هذا المجال نجلد أن لغللة الللل

ُيناِفسها إل نسختيها الكللائنيتين الللل  objective و اللللC++اللغة الشهر و الكثر تغلغًل و ل 
c؛ بسللبب أنهللا حينمللا ُصللِنعت منللذ البدايللة كللانت قللد و ربما قليل ٌل جلدًا ملن اللغللات الخللري  ( ) 

ٍء للِبَنى التحتية فى الصل، وبذلك وضعوا فيها كل الُمواَصفات اللزمة لهذا  ُصِّممت لتكون لغة بنا
و النعكاس هنا كان بللالطبع حسلب ًا للغاية للِفكر البرمجى فى تلك الناحية  ًا قوي َبَحْت انعكاس َأْص  (ف

).طريقة تفكير ُمصِّمميها و ليس هو بالنعكاس الوحيد الُممِكن

ُيحلاِول إل القليلللون منهلم بحلاٍل ملن الحللوال  و قد استسلم أغلب الُمبرِمجين لتلك الحقيقة و لم 
  التى َكِرهها الكثيرون، و بالتالى كان من الطبعى أن اللغات الجديللدةCتغييرها بالستغناء عن لغة الل

َنللى التحتيللة  الللتى يتللم تصللميمها سللوف يتللم إهمللال تحقيللق الُمواَصللفات اللزمللة للتعامللل مللع الِب
  لعللرش ذلللك المجللال، و الكللثر طبعيللًةCللحاسب فيها؛ لنه ل حاجة لهذا مع الرضا باحتلل الل

ُتنلاِفس ُيمِكنهلا أن  ُتلؤِّهلها للتخصص فى مجاٍل آخلر   هو الهتمام بإعطاء اللغة الجديدة الميزات التى 
.فيه بقوة

 المثلة السابقة كلها كانت لتوضيح أن هناك بالفعل مجالٍت برمجيٍة تختلف عن المجالت الخللرى، بصللورٍة
ُتناِسب العمل فى المجالت الخللرى، إل بتعسللٍف ل ُتناِسب التعامل معها بقوٍة ل   َتجعل اللغة البرمجية التى 

هذا إن نجح من الصل ).ُيلؤدى إل إلى بطء العمل و عدم كفاءته  )

 لكن هناك مجال ٌت أظن أنها تختلف عن المجالت الخرى فى طريقة التعامل معها برمجيا، و بالتالى صارت
َتخُر ج عنه، و منها مجللال برمجللة مواقللع ًا ل  ًا خاص  لها لغاتها البرمجية الخاصة، بل صار للغاتها نفسها سمت
 الشبكة الذى يكاد يكون من المعلوم من العقل بالضرورة عند كل الُمللبرِمجين أنلله مجللا ٌل للله صللفته الخاصللة
َتَوُّطن هذه الفكرة فى عقلول الُملبرِمجين منلذ تعلمهلم ُتشِبه صفات المجالت الخرى، و مع الزمن و   التى ل 
ِبَدوره تابوهللا ملن التابوهللات الُمَحَّرمللة فللى الُمجَتمللع الللبرمجى و للم يتعللرض للله أحلل ٌد  البرمجة أصبح المر 

ًا .بالتغيير الجرئ إل ُملؤَّخر

 و أنا أريد فى هذه النقطة أن أؤكد أن التفرقَة بين برمجة البرامج العادية و برمجة مواقع الشللبكة، و القللوَل بللأن
ُتلؤِّدى كل عمٍل من العمال أشكال تصميٍم ُمختِلفٍة أم ٌر خاطئ، و التفرقة هنلا هلى تفرقلة زوٍر ل ّلغات التى  ِ  :ل

برامللج سللطح المكتللب وَتجوز فى شرع العقل؛  ُنَسَّمها  )فالختلف الوحيد فى برمجة البرامج العادية و ل ) 
برمجة مواقع الشبكة يقع فى الصيغة النهائية التى سيخر ج بها البرنامج، 

191



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

َتسللتهدف ُمَفِّسللرًا فمواقللع الشللبكة تعتمللد علللى برامللج  :من حيث َكْوِنها ِصيغًة تسللتهدف الُمعاِلللج ُمباشللرًة أم 
internet  و Firefox فى عملها مثل browsersالُمتصِّفحات  explorerو غيرهمللا مللن   

 الُمتصِّفحات دائمًا، و ل تعمل بلأى حللاٍل ملن الحلوال بصلورٍة ُمنفلردٍة ُمسلتقلة، فللى حيللن أن براملج سللطح
ّيٍن مثل برمجيات الجافا التى تعمل على منصة الل َ  JVMالمكتب لها الخيار فى أن تكون ُمعتمدًة على ُمفِّسٍر ُمع

visual   و اللC#و برامج الل basic.NETاللواتى يعملن على منصللة الللل  NETو لهللا كللذلك ، . 
ُتريلد ملن ُ مباشرًة على الُمعاِلج و تتحاور مع نظللام التشلغيل لتطلللب منله ملا   الخيار فى أن تكون ُمستقلًة تعمل

.مهاٍم بنفسها ل من خلل وسيط

 و بالتالي نري أن التفرقة بالفعل غريب ٌة للغاية في تصميم لغات البرمجة؛ و قلد قللُت ملن قبلل أننلى ل أجلد أى
java فارٍق حقيقٍى من وجهة نظر الُمبرِمج عالى المستوى، و دلي ٌل على ذلك لغا ٌت كالل scriptالتى ل   

ُتستخَدم فى برمجة مواقع الشللبكة ضللمن أكللواد اللللHTMLُتشِبه لغة الل  ، وHTML.  من قريٍب أو بعيد و 
java لماذا أضرب المثال بالل scriptفى حين أن الحبيبة الغالية الل javaموجود ٌة فى مجال تصميم   

ُتسَتخدم فى الصل لبرمجة برامج سطح المكتب، و أنا هنا آخذ  مواقع الشبكة بكل عنفوانها و هى اللغة التى 
  كدليٍل أقوى و أكثر حسمًا فى هذه النقطة لنها تقللول كلملى علن الفتعللال فللى التفرقلة بيلن نلوعىjavaالل

لسطح المكتب و للشبكة بصورٍة عمليٍة ل ِجدال فيها .لغات البرمجة  ( )

 بل إن هناك من َحَّطم هذا الفارق بشكٍل واسع، حيث قللاموا فللي شللركة قوقللل  بجعللل مللن الُممِكللن تحويللل
  إلللي برمجيللاٍت تعمللل علللي الشللبكة مللن خللnativeبرامللج سللطح المكتللب ذات الكللواد الصلللية 

  Google Native Clientَيكفيك كتابة برنامجك بأي لغة برمجٍة عادية، ثللم ترجمتلله إلللي  . أي أنه 
Intel لغة اللة الخاصة بالُمعاِلجين  x86 و ARMو سيكون بإمكانك تشغيله بصورٍة عاديللٍة ليعملل  : 

َفَق بعض الشروط الساسية .علي الُمتصَّفحات إذا وا

ُيمِكنكللم ُمشللاهدة ُمحاَضللرة  beyond    (و  javascript: programming the web 
  with native client عللللي قنلللاة ) ( google IO َيتحلللدث فيهلللا ( و اللللتي  (david 

springer ،ًا عليه ُيقِّدم مثاًل عملي ) بالتفصيل عن الموضوع و 

أن كل مجاٍل من المجالت كان له أهللله ممللن قللام علللى  (هذا عن السبب الول، أما عن السبب الثانى و هو 
ًا يستخدمون لغًة ُمَوَّحدًة أو لغاٍت قليلة العدد فى ذلك البناء، و بالتللالى كللانت َقَدَر  أكتافهم َمعَظم بنائه و كانوا 
ًا ْيللد ًا عند أى حديٍث برمجٍى عن ذلللك الجللانب، و ُرَو  تلك اللغة أو تلك اللغات هى الوحيدة أو الكثر ظهور
َيللُدل علللى ِبَدْوِره له من الحقيقة نصيبه، و الواقللع  ًا فهو  ّثلة له فعلي ِ َبَحْت كأنها اللغة أو اللغات الُمَم َأْص ًا  ْيد  )ُرَو

.ذلك

  وKDEحيث لو أخذنا على سبيل المثال بِنللاء بيئللات سللطح المكتللب فللى أنظمللة التشللغيل الُمختِلفللة مثلل 
GNOME و LXDE ُيللوِنكس  ،  و غيرهللن مللن البيئللات المشللهورةunix-like فى النظمة شللبيهة ال

ُبِِنَيت باستخدام لغة الل َيغلب عليها أنها قد  ++الخرى لَوَجُدنا أنها  :Cالتى يتحقق فيها شرط اللغات التى  
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ِبُلغاٍت أخرى غيللر الللل +تصلح لهذا المجال، و لكن على الرغم من ذلك فقد كان من الُممِكن أن يتم بناؤها 

+Cمثل الل javaأو الل  object pascalمثُل، إل أن ذلك لم ينتشللر لن الُمللبرِمجين الللذين قللاموا  
َيستخِدمون لغة الل ُنُظم الساسلليةC++بذلك العمل كانوا ِمَّمن  ِبُحكم َكْوِنهم من الُمهتمين بتطوير و بناء ال   

َبح استخدام الل َأص ًا، بل وC++أو البنية التحتية فى عالم الحاسوب، و بالتالى  ًا طبعي   فى هذا المجال أمر
.أصبح مع الزمن من الُمقَّدسات الُمَحَّرم لمسها فى عالم البرمجة

َيكون أكثر نفعًا مللن حيللث السللهولة فللى  :و على الرغم من َكْون استخدام لغاٍت أخرى فى هذه المجالت قد 
و هى المور التى تسعى خلفهللا كللل دراسللات َبعة و التطوير   (الِبناء، و الِكَبر فى النتاجية، و البساطة فى الُمتا
، إل أن المر قلد صلار ُمقَّدسلًا بالفعلل عنلد الُملبرِمجين الُقلَدامى و الُمحلَدثين، و صلار  )هندسة البرمجيات
ًا لعواصٍف من النقد الَهَّدام لصللاحب التعليللق و لفكللاره، و أظللن أنلله لللو كللان  المساس به و لو من بعيٍد ُمثير

ُيخِّصصونه للل ًا لعبدوا آلهًة  ًا بشريًة ممنC++ و اللC:ُمجتَمع الُمبرِمجين الِنظاميين َوثني   و لَقَّدموا لها قرابين
.َيكفرون بهن

ّيٍن من المجالت الحاسوبية من ُمسللتخِدمى لغللة برمجللٍة ُمفللَردة؛ َ  و هذه هى خطورة َكْون الُمهتِّمين بمجاٍل ُمع
ُتسيِطر تلك اللغة على ذلك المجال حتى و إن لللم َتكللن خصائصللها الذاتيللة ُمناِسللبًة للله ًا سوف  ْيد ًا ُرَو ْيد  فُرَو
ّثل الرسمى الوحيلد للذلك المجلال، و أن ِ ًا منطقيًا أن تصير تلك اللغة البرمجية هى الُمَم ًا، و سيكون أمر  تمام
 َتصير باقى اللغات كاليتام على موائد اللئام عند ُولو ج ُمطِّوريها إلى عالمه، فل كرامة لها على الرغم من َكْون

ُتْقَرن به  !بعضها أنسب للمجال من تلك اللغة التى 

كل لغٍة كان لها ُمجتَمعها التقنى الذى َرَّكز على جانٍب من الجللوانب البرمجيللة، و  (و السبب الخير و هو أن 
ُيَغِّطها بذات القوة، و من ثم اشتهرت اللغة بمجال الللتركيز الكللبر  َتراخى عن الهتمام بالمناطق الخرى فلم 

ُُأهِمَلت فى الجوانب الخرى هو بدوره له نصيبه من الصحة .و  (

ُيمِكننا أن نرى أن حال لغة الل visual و على سبيل المثال ل الحصر  basicفى مجال التكامل مع نظام  
Microsoft  و ِحزَمة برامج مكتب ميكروسلوفت windowsالويندوز  officeَجَعَلهللا هلى اللغللة  

َنسللمع فللىmicrosoftالشهر فى هذا، و لن  َتللاد أن    َرَّكزت على هذا الموضوع بقوٍة فقد كان من الُمع
ْنُفوان الللل visual فترة ُع basic  النتاجيلة العاليللة = ِعبللاراٍت علللى شللاِكلة  ) visual basicو ( 

=تطبي ٌق به نواف ٌذ مرئي ٌة  تطبي ٌق مكتو ٌب بل ) visual basicعلى الرغللم مللن أن هنللاك مجللالٍت أخللرى ( 
visual َتْصللُلح لهللا الللل basicبرمجيللًا مثللل كللل اللغللات عاليللة المسللتوى العامللة السللتخدام إل أنهللا  

.اشتهرت بهذا بالذات

ّيللٍن هللو الهمللال الُمتعَّمللد؛ ففللى بعللض َ َيندِر ج تحت القول بالتركيز علللى مجللاٍل ُمع  :و لعل هناك سب ٌب آخ ٌر 
هللو فللى الغللالب  (الحيان يكون هناك إهما ٌل ُمتعَّم ٌد من ُمنِتج اللغة البرمجية لمجاٍل من المجالت لغرٍض ما 
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، و لغللة الللل َيصب فى خانة هدٍف تجارى visual )تجارى أو  basicو لغللات الللل NETًا دليلل ٌل  . عموملل
َيكون قد َحَكم على نفسلله بالبقللاء تحللت َيكاد  َيستخِدم اللغات السابقة   على ذلك كل الدللة؛ فالُمبرِمج الذى 

ًا فللى أى يللوٍم مللنportability للبد، لن الَمْحُموِلية microsoftِمظلة أنظمة تشغيل    لم تكللن أبللد
ًا من أهدافها .اليام هدف

ُيخِّفف ذلك على ُمبرِمجى الل َنلىNETو لعل الشئ الذى  ُتغ  . هو ُوجلود المشلاريع مفتوحلة المصلدر اللتى 
َبل  َتج من ِق و ربمللا الوحيللد هللو مشللروع اللللmicrosoftعن بديلها الُمن ) و أشللهرها  )monoالللذى ، 

visual  و اللللC# يمكن استعمالهما مع لغللتي اللللIDEيتكون من بيئٍة برمجيٍة ُمتكاملٍة  basicو بيئللة ، 
َتِحل محل بيئة الل  . الخاصة بزمن التشغيل على نظام الوينللدوز و تعمللل علللى باقللة أنظمللةNETالعمٍل التي 

و التى تم إهمالها بطبيعة الحللال فللى بيئللة الللل  .NET(التشغيل المشهورة مثل اللينوكس و السولريز و ماك 
).microsoftالخاصة بل

َيرغب فى الستفادة الُقْصوى من  و لكني أظن أنه حتى فى هذه الحالة فإن هناك عوائقًا ستظهر فى طريق من 
ًا عللن  اللغللة؛ نظللرًا لنلله سيضللطر إلللى الحصللول علللى التطللويرات الجديللدة فللى بيئللة العمللل و اللغللة ُمتللأخر

  لن يحدثmono نفسها، فاعتماد التغييرات الجديدة فى microsoftالمبرمجين الذين يتعاملون مع 
و بالطبع سيكون قللد تللم اعتمادهللا  (بين يوٍم و ليلة، بل سيأخذ وقتًا بعد التصريح عن تلك التغييرات رسميًا 

، microsoftفى برمجيات   م إل إذا تعللاونتاللهلل) لتحصل علللى السللبق فللى التسللويق كمللا هللى العللادة
ُيساِير فريق عملها في الجدول الزمنيmonoمايكروسوفت مع فريق عمل  . بقوٍة بحيث 

ريتشللاردmonoو قد أدى وجود براءات اختراعاٍت لمايكروسوفت في بنيللة عملل مشلروع   ( إلللى تحللذير 
 )ماثيو ستولمان من استخدامه في عمل البرمجيات مقتوحة المصدر؛ لن مايكروسوفت قادر ٌة في أي لحظٍة
ًا رغم أننى  بهذا الشكل علي هدم المر كله أو علي القل عرقلته بشدة، و أنا عن نفسى أقبل اعتراضه هذا تمام

َيكونmicrosoft إل أن الحق أحق أن يتبع، و إسناد الظهر إلى C#كنُت من ُمحترِفى البرمجة بالل   سلل
ُته، لذا فأنا أسأل  . تعالى أل أضطر إليه فى يوم من اليامالأكثر قرارات عمرى حماقًة إن اتخذ

***

 كل ما فات كان توضيحًا لسباب عدم شمولية لغللات البرمجللة، و تخصصللها فللى منللاطٍق ُمعينللٍة مللن مجللالت
ُأوِّضح حتى الن َموقفى من كل  البداع البرمجى، و ضعف أو غياب وجودها فى باقى المجالت، إل أننى لم 
ُيمِكن تلخيصله بلدون أى إخلٍل فلى ُجمللٍة واحللدٍة هلى  ذلك الذى ذكرناه، و َموقفى واض ٌح و بسي ٌط للغاية، و 

فى( ها  يلت ث م عن  أغنت  ذا  إ إل  ًة  د جي ًة  دا أ تكون  ل  ة  الدا و  مبرمج،  ل ا ة  دا أ رمجة  ب ل ا غة   ل
ى لل غ ب ن ي و  ل  تعما تحق السلل تسلل ها ل  ن إ ف كن كذلك  َت م  ل إن  ف  ، ه كن كل َي م  ل ن  إ لعمل  ا َظم  ع  ُم

ًا ب ن ْرحها جا ).َط

ّيللٍن هللى َ ُيمِكنه الللتركيز علللى مجللاٍل ُمَع َتِرط على الُمبرِمج التضحية بكثيٍر من المجالت ل َتش  أى أن اللغات التى 
َتُحد من قدراته و أنشطته، أمللا لغللة البرمجللة الحقيقيللة ّبله و  ِ ُتك ْبلذها؛ حتى ل  َنل  أدا ٌة سيئ ٌة يجب على الُمبرِمج 
َيِعللن لله ُتعِطى الُمبرِمج القدرة على البحار باستخدامها فى أى مجاٍل برمجللى  َتستحق الهتمام فهى التى   التى 

َيضع قدمه فيه، أو على القل ُمعظم المجالت البرمجية .أن 
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ُتحِّقق هذا الشلرط قليلل ٌة للغايلة ُمقاَرنلًة بملا هلو  و بالتطبيق على لغات البرمجة الحالية سنرى أن اللغات التى 
ُتضَرب لهذا النوع من اللغات هللى لغللات الللل ,java (ُمستخَدم منها بالفعل، و أشهر المثلة التى س C#, 

   C++, visual basic .NETًا  ) لذا ففى تاِلي كلماتى سوف أناقش موقفى من كل لغللٍة ُموِّضللح
.صحة هذا الزعم من كذبه

َيتحقق فيها ِمللنjavaو أول تلك اللغات هى الل َأَحِّب لغات البرمجة الحالية إلى قلبى؛ لكونها    و و هى ِمن 
  فللىjavaميزات لغات البرمجة الجيدة عندى الكثير، و على الرغم من هذا فإن عنللدى انتقللاداٍت حللادة للللل

ْفِرد للبعلض الَخلر ُأ ُأَصِّرح ببعضها فلى أملاكٍن أخلرٍى ملن هلذا الكتلاب، و سل س  (بعض المسائل التصميمية 
، لكن الكثر أهميًة من هذا هو َكْون الل   قللد حَّققللت ميللزة الشللمولية هللذه إلللىjava)أوراقًا علميَة خاصًة به

َيجعلها بحٍق أشمل اللغات البرمجية التى أعرفها .حدوٍد كبيرٍة للغاية، بما 

ُتعِطى الُمبرِمج القدرة على البرمجة لمجالٍت واسعة المدى مثلjavaفالل  :

GUI برامج سطح المكتب ذات الواجهات الرسومية .1 applications،
console برامج سطح المكتب النصية .2 applications،
client برامج العملء على الشبكة .3 applications،
servers برامج الخادمات .4 applications،
ّلاجات الُمَعَّدلة و غيرهن مللن تلللك النوعيللة ملن.5 َ  برمجة الجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة و الث

الجهزة،
برمجة اللعاب،.6
.التعامل مع قواعد البيانات.7

! و ربما أخريات Jnode و Jxو قد استخدمها البعض بالفعل في بناء أنظمة تشغيٍل مثل .8

ُيفِّكر فيله المبرمللج إل َوَجلد الللل ُيمِكن أن    واقفللًة فللى انتظللاره تمللُّد إليلله يللدjavaو بالتالى فليس هناك مجا ٌل 
  تعمل علللى أنظمللة التشللغيل المختلفللة بُمنتهللى الُمسللاواة و بنفللسjavaالمساعدة، و أهم من ذلك كون الل

ّبر ُمنِتجو اللل ِ ُيع اكتلب ملرًة واحلدًة و َشلِّغل فلى أىjavaالكود البرمجى، و كما   ( علن هلذا المبلدأ بقلولهم 
ُيبَذل من جهٍد للوصول إلى تحقيقه .مكان و يستحق هذا المبدأ كل ما  (

  لسللباٍب كللثيرة، و لكللن و رغللم كللل هللذا فللإنjava فهى لغ ٌة قوي ٌة بالفعل و أراها أقوي مللن اللللC#أما الل
ّناهما من ُمنطَلق الشمولية؛ و ذللك عللى الرغلم ملن أنهلا تصللحjava ل تصمد أمام اللC#الل َ   إذا ما قار

مللع أنظمللة تشللغيلjavaلنفللس المجللالت الللتى ذكرناهللا للللل (   و لكللن بللالطبع مللع َوْضللع ُجْملللة  ! 
microsoftًا إذا ّيلن أبللد ِ  ) فقط أمام اسم كل مجاٍل مما ُذِكر بالقائمة فى العلى، و هذا المر ليس بالهل

َيزيللد علللى السللتينserversما علمنا أن نسبة الخوادم  َتبلغ مللا  لينوكس  َتستخِدم نظام تشغيل القنو  / التى 
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َتسللتخدمه بللدًل مللن الللل فللى المائللة مللن مجمللوع الخللوادم العاملللة فعًل، و أن أشللهر المواقللع العالميللة 
windows.

و علللى الخللص َيتحولللون سللنويًا إلللى أنظمللة التشللغيل الخللرى  َنعلم أن هناك الكثيرين ممللن   (و كذا حينما 
لينوكس بسبب َضعف الل )القنو /windowsَاَلغ فيها،  بالتالى   المنى الشديد و تكلفته و تكلفة برامجه الُمب

  فقلط هلو ضلرب ٌةmicrosoftفإن القول بأن كل البرامج التى سيكتبها الُمبرِمج لن تعمل إل عللى أنظملة 
ًا لن الَمْحُموَلية هى واحللد ٌة مللن أهللمC#فى الصميم لكل ما حازته الل   من شمولية، بل و ضرب ٌة قاضي ٌة تمام

ًا؛ أركان الشمولية، إن لم تكن بالفعل هى الُّرْكن الهم و الشد خطر
 فشمولي ٌة محصور ٌة فى ُرْكٍن ُمعيٍن من عاَلم الحوسبة بالُمقاَرنة بالشمولية الُمنفِتحة على العاَلم الحاسوبي كله
، فالزوجللة و الجاريللة ُمتسللاِويتان فللى الحللق رغم الغرابة فى التشبيه )تشبه بالضبط موقف الجارية من الزوجة  ) 

فى الُمعاَملة الحسنة من الزو ج أو المالك، و للزو ج عليهما حقو ٌق مشترك ٌة كثيرة، 
و لكن هل هناك أى مجاٍل للُمقاَرنة بين وضع الزوجة و وضع الجارية ؟ 

# و شللمولية اللللjavaأى صاحب عقل سيرفض الُمقارنة من الصل، و بالمثل الُمقاَرنة بين شمولية الل

C:،ُيسللتخَدما فيهللا   فهما إسميًا تكادان تتساويان تمامًا من ناحية أنواع التطبيقات و المجالت التى يمكللن أن 
الل ًا للُمساواة بين الزوجة  (# و الجارية اللjava(و لكن ذلك ل يكفى أبد (C.(

visual  ُيقللال بالضللبط علن الللل C#و مللا ِقيللل عللن الللل basic .NETّتلللْوأمة الللتى صللنعتها َ ًا لل   نظللر
Microsoftبين اللغتين حينما ضمتهما إلى إطار عمل الل NET.و بالتالى هى تأخذ نفس حكم الل ،#

Cبل زيادٍة أو نقصان .

 ، و التى حللازت علللى مكانتهللا فللى عللاَلمC++و نعود إلى اللغة الثالثة الشهيرة فى عالم الشمولية و هى الل
؛ فعلللى الرغللم مللن أن الللل إن كللان لللى أن أسللتخدم هللذا التعللبير ِبَلى الذراع  ++الشمولية  ( )Cلغلل ٌة تتميللز  

أو ل تخطر )بالشمولية و يمكن للُمبرِمج بها العتماد عليها فى كل المجالت البرمجية التى تخطر على باله  ) 
ُيمِكللن الطمئنللان  لى نظام تشغيٍل أو ُمعاِلٍج تحت الشمس، إل أن تلك الشمولية فى رأيى شمولي ٌة َخَّداعلل ٌة ل 
ّيع أى ميللزٍة أخللرى تمتلكهللا و ِ ُيَضلل ؛ نظرًا لتعقيد اللغللة الللذى  على القل بالنسبة لى )إليها بحاٍل من الحوال  ) 
 على الخص فى المجالت التى تتعقد فيها الُخواِرْزمات و الفكار فل ينقص الطين بلة تعقيد اللغة البرمجيللة

.نفسها

  تتربع علللى عللرش الشللموليةC++و لكن لننا فى هذا المقام نناقش الشمولية فقط فيمكننى أن أقول أن الل
ّتان ما بينهما فى التعقيدjavaبجانب الل َ و ش ًا  ). تمام )
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:البساطة و الستقرار

ُتثير غيظى فللى لغللة الللل َقضلليُت فللترًة ل بللأس بهللا أتعلُمهللا فيهللا وC#ِمن أكثر المور التى    أننللى بعللد أن 
َأعللِرفjavaأتشَّرُب طريقة التفكير التى تتميللز بهلا كسلابقتها فللى العملر الللل ُأِحلُّس بللأننى ل   :َ أصللبحُت 

ّيبللًا يتحللدث عللن ِ َت ُيراِودنللى الحسللاس بهللذا كلمللا رأيللُت مقللاًل أو ُك ؛ و   !البرمجللة بهللا علللى الطلق 
ُتصِدرها   . من اللغة كللل فللترة فهللذه الصللدارات أصللبحتmicrosoftالصدارات الجديدة التى 

و لى الفخر فللى أن َتنِفخ فى كمية قواعد اللغة حتى انفجرت فى وجه المستخدمين البرياء  ًا  ْيد ًا ُرَو ْيد  (ُرَو
ًا منهم ).أكون واحد

َأصللبحُت َأخللاُف ملن التصللريح بلأننى أسلتخدمها فللىC#و بعد أن كنُت أتفاخر بللأننى أفهللم اللل ًا    جيللد
َيسللألنى عللن القاعللدة الفلنيللة أو القاعللدة العلنيللة الللتى  البرمجة؛ حتى ل يقوم أحدهم بإحراجى حينمللا 

ًا له  .ُضَّمت إلى اللغة فى الصدارة ذات الرقم الفلنى فيبدو جهلى واضح

 و المللر أصللبح مللدعاًة للرثللاء و تقليللب الكللف حيللرًة عنللد التفكيللر فللى السللبب الللذى يقللف وراء تلللك
َنْحو اللغة الن ل يكفيلله ّلغة على فتراٍت ُمنتظمة، حتى أن  ِ ُتعَطى ل "التطويرات و النفخات الجديدة التى  " 
ًا كتا ٌب ضخم الحجم ل يقوى على إستيعابه الُمبرِمج العادى ًا ُمختَصر ًا احترافي شرح )لشرحة بُمفرده  ) 

ًا أو علي القل أسابيع طويلٍة ينقطع فيها لدراسة اللغة تمام .إل فى شهوٍر  ( )

َتلْرك جانٍب كبيٍر من اللغة لدراسته فى وقٍت لحق؛ نظلرًا لنله ل يسلتطيع  و فى النهاية ل يكون أمامه إل 
ًا و هلى اللتى ل تمثلل إل جلزء  (ترك باقى العلوم البرمجية و التفلرغ لدراسلة لغلة البرمجلة كلل اللوقت 
ًيلؤِّجل الللدارس إليلله دراسللة مللا ، و الجدير بالذكر أن الوقت اللحق الذى   )صغيرًا من العمل البرمجى

ًا، و ذلك عن تجربٍة واقعية .بقي من اللغة ل يأتى أبد

:و هكذا ل يكون أمام الُمبرِمج إل خيا ٌر من اثنين 

ولهما ُتمِّكنه من التمكن الجيد منها، ثم ُمتابعة التطللورات و الضللافاتأ   أن يتفرغ لتعلم اللغة فترًة كافيًة 
ُيصبح ُمواِكبًا لحدث تقنياتها على الدوام  ُتضاف للغة كل فترٍة حتى  َتحدث و  .الجديدة التى 

يهماو  ن ا   الكتفاء بمعرفة الجزء الكبر و الهم من اللغة و التمكن منه جيللدًا، ثللم النطلق إلللى العلللومث
.البرمجية الخرى التى لبد من التمكن منها بجانب لغة البرمجة العملية

ُيناِسب من بدأ مشواره فى تعلللم البرمجللة منللذ أن كللان صللغيرًا؛ و بالتللالى كللان أمللامه  أما الخيار الول ف
 الفترة الكافية للتعلم قبل مواجهة سوق العمل الذى يضغط الوقات و العصاب إلى أقصللى الحللدود، و
ُيمِكن أن يتناسب مع ظروف شخص مثل كاتب هذه السطر على سللبيل المثللال؛ فالعمللل يللدفع مللن  ل 
َيدفعه سوق  هم مثله للقراءة و التعلم و الحتراف فى مجالٍت أخرى غير لغة البرمجة المعنية، بل وربما 

َنَمط تفكيره ُتناِسب  َيهتم بها و يجد أنها  .العمل على إتقان لغٍة أخرى غير اللغة التى 
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++و أنا مثا ٌل جي ٌد على ذلك فقد كنُت أستخدم فى البرمجة لغللة الللل :Cُتهللا بعنللف، و كنللُت   الللتى أمق
َلبًا باحترافها و التمكن منها حتى أستطيع العمل بها بحرفية فى مجال ُمعاَلجة الصور الرقمية، و رغللم  ُمَطا

  إل أننى ل أستطيع ُمجاراة آخر التحديثات و التغييرات التى تتم لهمللا؛C# و اللjavaأنني أحب الل
  من ناحيٍةC# من ناحيٍة و تعلم الجديد فى اللC++لننى ل أستطيع أن أقضى وقتى كله فى تعلم الل

مثلل هندسللة ُأَحِّصلللها حللتى أكللون ُمبرِمجللًا بحلق   (أخللرى، فللي حيلن أن هنللاك علومللًا أخللرى يجللب أن 
 )البرمجيات، و الُخواِرْزملات، و غيرهلن و اللتى لللم أتعلمهلا ملن قبللل لننلى احللترفت مجلال البرمجللة و

ًا منذ فترٍة ل تزيد على الخمس سنوات .الحوسبة عموم

غير الذي بدأ فى التعلم منذ الصغر و هو َمن بدأ مع ّلغة  ُ َبعة الُمستمرة ل ُيناِسبه خيار الُمتا :و هناك من  ( ) 
 اللغلة منلذ بلداياتها الوللى و أول إصلداراتها، و بالتلالى كلانت للديه الفرصلة الكامللة للُمتابعلة الدائملة
ًا حينما يللأتى ُيمِكن أن نراهم كثير  كأفضل ما يكون، و هلؤلء ليسوا بالقليلين بل هم فى كل مكاٍن حولنا، و 

  التى أصللبحت البرمجللة بهللا موضللًة مللن موضللات الُمللبرِمجين فللي السللنواتC#المر على لغٍة مثل الل
َبعلة تعلملوا الجديلد أوًل  الماضية، و بالتالى انهمك الجميع فى دراسلتها و هلى بعلد فلى المهلد، و بالُمتا

.بأول 

 أما الخيار الثانى القائل بالتمكن من الجزء الكبر و الهم من اللغة فقط لكى يتبقى الللوقت اللزم لتعلللم
 باقى العلوم البرمجية فهو أم ٌر فيه جلدا ٌل َيطلول؛ و ذلللك لنله و إن كلان ملع أصللحابه الحللق فلى القللول
 بأهمية تعلم باقى العلوم البرمجية غيللر لغللة البرمجللة ذاتهللا فللإنهم ل ينتبهللون إلللى نقطللٍة أخللرى فللى غايللة
 :الهمية و هى أنهم بتطبيقهم خيار التجزيللئ لُّلغللة لللن يتمكنللوا مللن فهللم الكللواد البرمجيللة الللتى يكتبهللا

ُيبرِمجون بنفس اللغة البرمجية و لكنهم يستخدمون ُمكِّوناٍت لم يتعلموها هم  .غيرهم ممن 

ًا جللدًا كلمللا زادت كميللة الكللواد الللتى َيكون مثل هذا الموقف قليل الحدوث بللل سلليحدث كللثير  ولن 
 يضطلع عليها الُمبرِمجون، و هى كثيرة العللدد جللدًا فللى هللذه اليللام بفضللل عللالم المصللادر المفتوحللة و

.الحاجة المضطردة للعتماد عليها حتي لو علي سبيل التعلم

َبرون إن عاجًل أو آجًل على التعللُّرف علللى ُمعَظللم الُمكِّونللات ُيج  و هذا يعنى أن أمثال هلؤلء الُمبرِمجين س
 التى تركوها خلفهم فى اللغة إن للم تكلن كلهلا، و بالتلالى يكلون ملن الفضلل لهلم أن يفعللوا ذللك ملن
 البداية فى ذروة تعلم اللغة ما دام المر ل مفر منه فى النهاية، و من ثم يكون ما نخافه من الهمال لبللاقى
الللتى هللى  (عناصر العلم البرمجى أو حتى عدم التنبه الكامل لهللا حللتى النتهللاء ملن تعلللم لغلة البرمجللة 

).الداة التى يستخدمها المبرمج فى عمله ليس إل

َيِضيع فى تعلم ما كان يجب أن يكون هللو المللر البسللط فللى العمليللة  و هكذا نرى بأم أعيننا الوقت الكبير 
ُتتَرك لما بعد، و بعد كل ذلك تللأتى مرحلللة التطللبيق علللى المجللالت  التعليمية كلها، بينما المور الهم 
ُتستخَدم فيها كل تلك الخبرات البرمجية مثلل برمجلة الشلبكات أو برمجلة تطبيقلات معالجلة  التى سوف 
 .الصور الرقمية و ليس لنا بعد كللل ذلللك الللوقت الُمهللَدر التعجللب مللن كللره الكللثيرين مللن التعمللق فللى
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 دراسات البرمجيات النظرية مثل هندسة البرمجيات و الخوارزمات و رؤيتهللم لهللا علللى أنهللا غيللر ذات
ًا ًا كبير  جدوى، بينما ينظرون إلى تعلم لغة البرمجة على أنه هو كل شٍئ فى عالم البرمجة مادام يأخذ وقت

ُيرِّكز عليه الجميع أغلب اهتمامهم .و يأتى دائمًا فى المقدمة لكل شئ، و 

ًا كل عاٍم أكوامًا من الكتب التعليمية التى لم تعد لها أى فائدٍة رغللم الجهللد الللذى بللذله  و هكذا نرى أيض
 ملؤلفوها فيها؛ لنها أصبحت تتحدث عن ماضى اللغة ل عن حاضرها، و رغللم المللال الللذى دفعلله فيهللا
 ُمشتروها الراغبون فى تعلم اللغة، و بالتدريج سيكون على الُمتعِّلم التفرقة بين الكتب القديمة و الحديثللة

.بُمنتَهى الحرص حتى ل يقع فى معلوماٍت مغلوطٍة عن اللغة 

  التى كنا منذ فترٍة ليست بالبعيدة نقول عنها أنها لغ ٌة ذات أنواٍع ثابتةC#و مثل هذا الموقف نراه فى الل
statically (أو  typedًا ذات أنللواٍع  ) و من ثم فاجأتنا الصدارات الجديدة أنها صارت أيضلل

dynamically (متغيرة أو  typed.(

***

ُيرِضينى ول أقتنع بجدواه على الطلق، بل أقول أن كل هذا عب ٌث سللخي ٌف ليللس  و هذا الحال بالطبع ل 
 له أن يستمر و ل يحق لحٍد أن يفرضه عللى الخريلن بلأى داٍع ملن اللدواعى، فمنتجلوا لغلات البرمجلة

ًا بعد يوم مثل    يجللب عليهللم أنC# و لغتها اللللmicrosoftالشهيرة الذين يزيدون فى قواعدها يوم
ًا فيصللير  يتوقفوا حاًل عن هذا و إل كان لزامًا على معاشر المللبرمجين مقاطعللة أمثللال تلللك اللغللات تماملل

 ث وراءه فللى اللهللاأمثال أولئك الُمنِتجين مثاًل لكل من يتحدى إرادة مجتمع المبرمجين و يجبرهم علللى
.عمليٍة تعليميٍة تعذيبية الطابع ل نهاية لها

عالسبابب عالتىب تجاعلب ُمنِتجيب لغاتب عالبرمجةب يتافاعلونب هذعا:
َتجعللل ُمنتِجللي لغللات البرمجللة يزيللدون مللن َفَّكرنا فى هذه المسألة بعمٍق لوجدنا أن السباب الللتى   إذا ما 
َتمللع َينظللر بهللا ذلللك الُمنِتللج إلللى الُمج َتختلف حسب المنهجية التى  يطورونها ربما  "قواعد لغاتهم أو  " 

 microsoft هللو C#للل خير مثللاٍل علللى ذلللك، فُمنِتللج لغللة الC#البرمجى نفسه، و لنا فى لغة الل
مثلها مثل كل الشركات التجارية إل وراء الكسب المادى  و للحصول على المكسللب .التى ل تسعى  ( ) 

َيكون لها أكبر عدٍد من الُمستخِدمين من الُمبرِمجين ُمختِلفللىC#المادى من وراء لغة الل   من المهم أن 
َنرى أن الل َتلللف أنللواعC#الِطباع و الهواء، لذا  َتجميعًة من ُمخ َيجعلها  َتحوى داخلها من الصفات ما    

ُتوَضع فيهللا بللدعوى التطللوير و ًا يومًا بعد يوم بالزيادات التى  َيزداد هذا المر وضوح  التفكير البرمجية، و 
.التحديث

static و قد ضربنا لذلك مثاًل بالل typingو الل  dynamic typingَنضللِرب للله مثللاًل  ، و 
safe آخر هو البرمجة المنة و البرمجة غير المنللة أو الللل programmingو الللل unsafe 

programmingُتَمِّكن ُمبرِمجى الل َتعللَّودوا عليهللاC#، و التى    من استخدام الُملؤِّشللرات الللتى 
ًا مللنC++فى الل ُيسللِعد بعضلل بالطبع مع وجود بعض الختلفات الضرورية وهللو المللر الللذى قلد   .( ) 
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ُيقِنعهم بالفعل بالنتقللال إلللى البرمجللة باللللC++ُمبرِمجى الل َيجعلللC# و   ، و لكنلله فللى نفللس الللوقت 
  إل لنها لغلل ٌة ُمتطللور ٌة وC# بالنسبة لمن هم مثلى خدعة كبري؛  لننا في الصل لم ننتقل لللC#الل

  و علي رأسها الُملؤِّشرات، فكيف بعللد هللذاC++ل تحتوي علي الُمكِّونات التي يكرهونها في عالم الل
بل لْف“َنِجد أن مايكروسوفت  ِل ل ْب ل ! 7”ِت

عدمب عالخلطب بينب عالستقرعارب وب عالجمود:
َتلوافُره فللى َنستنتُج فيه ضرورة الستقرار كعاِمٍل أساسٍى ملن الضللروري   على أن كل الكلم السابق الذى 
ّبقلله علللى ِ ُتَط َيدفعنا إلى الظن بأن الُجمود سيكون هو َمصير اللغللة الللتى  َيجُب أن   لغات البرمجة القوية ل 
ُتِصر على هذا التطبيق؛ فالواقع أن المللر غيللر ذلللك نهائيللًا لن السللتقرار ليللس معنللاه  :المدى البعيد و 
َيكللون قللد فهللم الكللثيرون مللن سللاِبق القللوال، بللل ّيللٍن منللذ البدايللة كمللا قللد  َ َ نْحٍو ُمع ّلغة عند ِ  الثبات التام ل
ُيمِكننا الستجابة لهللا إل بللالتغيير  :المقصود بالستقرار هو عدم التغيير إل عند الضرورة الُمِلَّحة التى ل 

لطفيف . في اللغةا

لطفيفو أقول التغيير  َتدفعنا دفعًا إلى التفكير فللى تصللميم لغللة برمجللٍةا   لن التغييرات الكبيرة يجب أن 
َتحتللوى داخلهللا الُمكِّونللات الجديللدة الللتى  أخرى ُمنفِصلٍة تمامًا عن اللغة التى صارت من ِطراٍز أقدم، و 

.َنرغب فى ضمها إلى اللغة القدم

 و هذا هو الستقرار الذى أرغب فى الوصول إليه فى لغات البرمجة القوية، و أرى أنه من أول الصفات
 التى يجب أن تتوفر فى أى لغة؛ فلغة البرمجة القوية جيدة التصميم هللى فللى حقيقللة المللر لغللة البرمجللة
َنْحِوهللا إل علللى فللتراٍت ُمتباِعللدة، و كمللا قلنللا قبًل فسللتكون تلللك  الللتى ل تحتللا ج إلللى أى تعللديلٍت علللى 
َتَمس هيكل اللغة  التغييرات قليلة العدد حتى ل يزداد نحو اللغة ضخامة، و الهم أنها ستكون طفيفًة ل 

ُنموذجها البنائى بأى حال  .أو 

 أما لغة البرمجة التى ستحتا ج إلى تعديلٍت كثيرٍة أو جوهريٍة على فتراٍت ُمتقاِربٍة فهى لغ ٌة سيئة التصللميم
 من البداية، و كان يجب أل يتم التعجل فللى تصللميمها، أو كللان يجللب أل يتللم العلن عنهللا مللن الصللل
ّبق هذا المبدأ البسيط على لغات البرمجة من البدايلة لراحنلا ملن كلثيٍر ملن أوجلاع ِ  حتي تنضج، و لو ُط

.الرأس

ْبَحث تصميم لغات البرمجللة فللى البنللود  و فى النهاية فإننى ألخص موقفى فى تلك النقطة الجوهرية من َم
:التالية

ناٍر هادئٍة حتى ل نحتا ج إلى التغيير الكبير فيها فيما بعد• .يجب أن تكون اللغة ُمصَّممًة على  " "

ًا7 ٍء قلوٍي  أن الفاعلل يعتلبر الخلر أحمقل ، ملع إعطلاء إيحلا َتُغلْش َتْخَدع أو  )كلمة عامية مصرية معناها  ) ( ) 
ّفًل َ .ُمَغ
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ُيمِكن أن تحل محلهللا ُمكِّونللا ٌت• ُيمِكن الستغناء عنها و ل  َتُضم اللغُة الُمكِّونات التى ل   يجب أن 
ّلغة، أى أن الولوية فى الضم ستكون للُمكِّونللات الللتى ل ِغنللي عنهللا و ُ  أخرى تم ضمها بالفعل ل

ُتغِنى عن غيرها بينما يتم رفض ذلك الغير .التى 

ًا جديرًا بالضم إلى اللغللة فيجللب أن• ًا جديد  إذا ما كانت هناك تطورا ٌت فى البرمجة تجعل ُمكِّون
َيهدم ُمكِّوناٍت أخرى أم ل، فإن كان ل يفعل و كان  يتم حسم مسألة َكْون هذا الُمكِّون الجديد ل 
ُيمِكن ضمه إلى اللغة بعد فللترة اسللتقراٍر جيللدٍة  :سهل التأقلم مع الُمكِّونات الموجودة بالفعل ف

.ل تقل فى رأيى عن عاٍم كامٍل عن التغيير الضرورى السابق ُمباشرة

ّلغللة مهمللا كللانت• ِ  على مدى حياة اللغة يجب أن يكون هناك ح ٌد يتم بعده رفض ضم أى ُمكِّوٍن ل
ُأقلِّدر أنللا هلذا الحلد بحجلم الكتللاب اللذى ، و  ّتْخَملة ُ حللد ال ُنسِّميه  "أهميته، و هو ما يمكن أن  " 
َنْحو اللغة على نحٍو ُمحتِرٍف ُمختَصر، فلو زاد حجم الكتاب على الخمسين صللفحًة مللن  يشرح 

حجم شرح قواعد A4(ورق الل ( المكتوب بخٍط َوَسٍط ل صغيٍر و ل كبير  ُيمِكننىإبداع)  ) ف
ُتْخمة، و يجب التقليل من كللل ذلللك الكللم ملن القواعللد  أن أعتبر أن هذه اللغة قد بلغت حد ال

.التى ل داعى لها 

ُيمِكللن  و رغللم أن المللر يخضللع للتقللدير الشخصللى إلللى حللٍد كللبيٍر إل أنلله بللالحس الشخصللى 
 التوصل إلى نتائٍج شديدة الشبه عند النظر إلى لغات البرمجللة الُمختِلفللة ملن عينلى أشللخاص
ْتخمة، أى أنه رغم َكْون الِمعيللار غيللر فللائق التحديللد إل  مختلفين إستنادًا إلى المعيار السابق لُل

.أنه عمليًا سيكون ذا قوة توحيٍد قياسيٍة كبيرٍة بين الُمبرِمجين و الناقدين للغات البرمجة

ُتْخمة و يكون هناك ُمكِّونا ٌت • دعندما تبلغ اللغة حد ال   من وجودها فى لغللة البرمجللة الجيللدةلب
ُتلِئم الفكار الجديدة فى العمل البرمجي، أو عندما نحتا ج إلى تغييللر أحللد الفكللار  يسةل رئ ل  ا

  التخلص منها، فيجللبيجبفى لغة البرمجة، أو حتى تكون هناك ُمكِّونا ٌت َعَفى عليها الزمن و 
ّيد الذى فى اللغة القديمة و تضلع الجديلد ِ ُنفكر فى إنتا ج لغة برمجٍة جديدٍة تستلهم الج  علينا أن 

.المرغوب فى ضِّمه محل القديم المرغوب فى تركه

ُيعِطللى للراغلبين فلى  و هذا يجعل تصميم اللغات أسهل، و تطوَرها أكثَر قابليًة للفهلم، كملا أنلله 
ُيجِبرهللم علللى التغييللر  البرمجة باللغة على نفس الشكل القديم لهللا الفرصللة لفعللل ذلللك، و ل 
 للشكل الجديد ما دام الشكل الجديد قد ِصيغ على شكل لغٍة برمجيٍة أخرى مختلفة، لهم كلل

.الحق فى التقرير لنفسهم إن كانوا سيتعلمونها و يستخدمونها أم ل
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:اَلْمن

 ليس المقصود بالمن هنا الحماية ضد البرمجيات الضارة بلاختلف أنواعهللا ملن فيروسلاٍت و برمجيللات
ُتَضم لهلا،  :تجسٍس و أحصنة طروادة، بل المقصود به وجوُد ِرقابٍة من ُمصِّمم اللغة على الُمكِّونات التى 
ُتستخَدم فيها، و كذا َيضمن كونها غير قابلٍة لن تكون مصدرًا للخطاء أو القلقل فى البرامج التى   بحيث 
ُتسلاِعد الُمبرِمللج علللى التغللب علللى الخطللاء اللتى َتظهلر أثنلاء عملل البرناملج مثلل  ضُّم الُمكِّونات التى 

.ُمعاَلجة الغلط

َتلِفى الُمكِّونات السلليئة و ضللِّم الُمكِّونللات  :أى أن الناحية المنية فى اللغة تتكون على القل من عنصرى 
َيصب فى ناحية عنصر البساطة و السللتقرار؛ حيللث َنرى أن عنصر المن  ُيمِكننا أن   الُمفيدة، و على هذا ف
ُيحاِفظ علللى كللون َتُحد من العداد التى يتم قبول َضِّمها إلى اللغة من الُمكِّونات البرمجية، ف ًا   َيضع معايير
َيضمن أن القواعد التى ُضَّمت إليها هللى  اللغة فى الحد القصى المقبول لها من الحجم على القل، كما 

.بالفعل الجدر بالضم

َنضع المن اللغوى بتوسٍع و شموٍل فى ثلثة عناصٍر هى ُيمِكننا أن  :و 

ُيخِطللئ فيهللا الُمسللتخِدم إذا مللا• ُتَسِّهل العمليات كللثيرة السللتخدام، و الللتى قللد   ُوجود ُمكِّوناٍت 
ًا من الجهد نظرًا لكثرة تكرارها، و بالتالى فإن تسللهيل العمليللة علللى الُمبرِمللج  كانت تتطلب كثير
 بتوفير الُمكِّونات الجاهزة فى لغة البرمجة التى تقوم بالعمليللة كاملللًة بالنيابللة عنلله ل يخللدم فقللط
 الناحية النتاجية فى العملية البرمجية، بل كذلك يخدم بشكٍل أساسللٍى عمليللة تفللادى الخطللاء

.البرمجية

ّبب البلبللة و الرتبللاك و مللن ثللم الخطللاء• ِ ُتسلل  إستبعاد الُمكِّونللات أو التعللبيرات البرمجيللة الللتى 
َنْحِوية و أخطلاء زملن تشلغيٍل و أغلٍط منطقيلة، و مهملا جلاَدل ٍء   البرمجية بكل أنواعها من أخطا
ُيمِكللن السللتغناء ُيوِقنللوا أنلله   الُمجاِدلون فى فائدة مثل تللك المكونللات أو التعللبيرات فيجلب أن 
 عنها؛ لنها ِنتا ج ِفكٍر بشرى وجدها حًل لما واجهه من مشاكل، و ليست تنزيًل من السماء يجب
أو حللتى بللالكثير منله إبتكللار ُمكِّونللاٍت أو أسللاليٍب ُيمِكن بالقليل مللن التفكيللر  )قبوله كما هو، و  ) 

ُتْغِنى عن تلك الُمكِّونات و التعبيرات الُمرِبكة .جديدٍة 

و اللتي يتكلون منهلا•  (ُوجود الُمكِّونات التى مهمتها الساسية ُمعاَلجة الخطاء في زملن التنفيلذ 
  و كللثيٍر مللن اللغللات الخللرى، و هللذهC# و اللللjava)أسلللوب ُمعاَلجللة الغلط فللى الللل

ُتقلِّرب الملر ملن التفكيلر العلالى للبشلر إللى  الُمكِّونات تجعل عملية البرمجة متعًة حقيقيًة لنها 
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ّقع حللدوثها و كتابللة الحللداث َ  أقصى الحدود، فبدًل من البحث اليدوى عن كل الغلط الُمتَو
ُيمِكننا بها ببساطٍة تحديد الجللراء الُمناِسللب  :اللزمة لُمعاَلجتها أصبح لدينا تلك الصياغة التى 

.لكل نوٍع من أنواع الغلط
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ْلَفة :اُل

ُمجَتملع لينلوكس العربلى و بالتحديللد فلى العللدد رقلم  )فى مجلة   هلل1430 الصلادر فلى رمضللان 7(
 )م كانت هناك قص ٌة قصير ٌة من ضمن سلسلة قصللٍص قصلليرٍة تتحللدث عللن2009(الموافق أغسطس 

من ُمغللاَمرات الُمحِّقللق وميلرتperlُمغاَمرات ُمبرِمج ُمخضَرم في لغة بيرل   (، و اسم تلك السلسلة هو 
َتعللَّرض واحلل ٌد مللن الُمللبرِمجين سط ٌر بلغة بيرل حيللث فيهللا  ُتسَّمى  ، و كانت قصة ذلك العدد  )فونلى ) ( 
َفَّكللر الُمبرِمللج وميللرت فللونلى ُمسللاَعدته علللى حلهللا، و هنللا  )الُمبتدِئين لُمشكلٍة ما، فطلَب مللن الُمحِّقللق  ) 

  يحللل المسللألة كلهللا، و الهللم أنلله مللن سللطٍرperlالخبير بعض الشئ و مللن ثللم خللر ج ببرنامللٍٍج بلغللة 
!واحد 

و حللتى الن و أنللا أضللعها فللى رأسللى مثللاًل للدعللاء و )و الحقيقللة أننللى منللذ أن قللرأُت تلللك القصللة  ) 
ُتحاِول القول أن لغة  ُيمِكنهللاperlالسخافة؛ لن القصة    قوي ٌة و ذات إمكانياٍت شديدة القوة لدرجة أنلله 

َيضللر فللى المللر و  .أن تحل مشكلًة صعبًة بسطٍر برمجٍى واحد و لو كان المللر هكللذا لمللا كللان هنللاك مللا 
ًا، فنظللر ٌةperlلكنُت واحدًا من أكثر الناس إسراعًا للبرمجة بل  ، و لكن المر كان على ِخلف ذلك تمام

:واحد ٌة إلى البرنامج ذى السطر الواحد و هو

ّلللس علينللا حينمللا َزعللم الملؤلللف أن هللذا برنامللج ِ  هذه النظللرة الواحللدة تكفللى لنللرى أننللا قلد ُخللِدعنا و ُد
َيحِوى و اعذرونى فى التعبير نبش الدجا ج أو طلسم السحرة، فالبرنامج السابق ل  )حاسوب؛ بل كان  ) 

ًا شيئًا و ل حتى على أقل القليل منها، فهو ْنَدسة جيد :من ُمواصفات البرامج الُمَه

َتَراُكللب التعللبيرات بملا جعللهperlصعب القراءة و الفهم إلى درجٍة كلبيرٍة علللى الخلبير بلغلة •  ؛ ل
ُبسللطاء الللذين هللم عامللة  .بالفعللل شللبيهًا بأحجيللة السللحرة و طلسللمهم فمللا بالنللا بللالُمبرِمجين ال
، و الدليل على صعوبة فهم البرنامج أن شرحه الموجللود فللى القصللة كللان أكللبر مللن  !الُمبرِمجين ؟
ُيقاِرب الصفحتين الكبيرتين بينما لم يأخذ البرنامللج نفسلله إل  البرنامج بمراحل، حيث وصل إلى ما 

ًا  ًا واحد !سطر

ًا لفهملله أوًل، ثللم سلليأخذ• ًا كللبير  صعب الصيانة و التطوير؛ لن تعقيده سيأخذ مللن الُمتللاِبع للله وقتلل
 الوقت الطول للتغييلر فيله عنلد الرغبلة فلى التطلوير، و لنله ُمعَّقل ٌد فلإن التغييلر فيله مغلامر ٌة محفوفل ٌة

ًًا ًا إل ُمرَغم عن نفسى مثلها أبد َأِلَج  .بالمخاطر لن  ( )
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 و لنه من أول ُمواصفات البرامج الجيدة هو أن تكون واضحًة للقارئ؛ بحيللث تكللون فللى النهايللة سللهلة
 :الفهم و سهلة التطوير قدر المكان فإن البرنامج السابق يرسللب فللى معللايير البرمجيللات الجيللدة بُمنتَهللى

.الجدارة

َفَّكرنا أن المشكلة فيه هو فقط؛ لن الُمشِكلة الساسية فى اللغة التى ُكِتب بها  و لكننا نظلم البرنامج إذا 
ُتبِعللدهاperlالبرنامج نفسه و هى لغة   ، فهذه اللغة من أكثر اللغات التى تحتوى علللى رمللوٍز و علمللاٍت 

ُتقِّربها من الشكل الطلسمى .عن الشكل القريب من الفهم البشرى و 

ُيسللاِعد إل علللى إنتللا ج برامللٍج ُخراِفيللٍة ل  و كثرة العلمات التى تعمل عمل البديل للنص البرمجى أم ٌر ل 
.ُتصَّدق فى تعقيدها و شكلها السطوريين، تمامًا كالبرنامج السابق الذى نرى المرين قد تحققا فيه

َأخللَذت  و صلب الُمشِكلة هو أن العلمات و الرموز الللتى ل عمللل لهللا فللى الحيللاة العاديللة للنسللان قللد 
ّنِّصللية العاديللة الللتى هللى أقللرب َ ًا فيه من ِصياغات اللغة و قواعدها، على حساب الكلمللات ال ًا ُمباَلغ  حجم
عنللد ُمصللِّممي ذلللك النللوع ملن  (للفهم و الدراك البشريين، و السبب الوحيد الذى قد يدفع إلللى هللذا 
َبللر ُتلللؤِّدى إلللى ِك  )اللغات هو َكْون تلك الرموز و العلمات أسرع فللى الكتابللة و القللراءة، و بالتللالى فإنهللا 

.النتاجية و هو هد ٌف يسعى إليه الجميع 

ٍء كبيرٍة هى َيرتِكب ثلثة أخطا َيقتِنع بهذا الرأى  :لكن الُمشِكلة أن من 

ُقلنللا أن هللذا• ّبل و السللتيعاب، و قللد  ُ ّتق َ َتَقد أن البرامج صغيرة الحجم هى بالضرورة سهلة ال  إع
 خط ٌأ لن السراف الَمَرِضى فى العلمات الغريبة على العقل البشرى فى حياته اليومية ُسيِحيل
َيقِضى أمامها أغلللب الللوقت لفِّكهللا و فهللم بالنسبة له إلى تعاويٍذ ِسحريٍة و طلسم، ف )البرامج  ) 

أقصد الُمبرِمج منها .ُمراد الساحر  ( )

َيخطللر إل• َتَقد أن النتاجية تتأثر أول ما تتأثر بسرعة الكتابة  و هو تصو ٌر طفللول ٌى ل يجللب أن   !إع
َيرونلله فللى مسللائل المنهللج َيللرون مللن البرمجللة إل مللا   ببال الُمبتللدِئين مللن الُمللبرِمجين، الللذين ل 
 الدراسى الذى يدِرسونه فى الجامعة، أو مسائل المتحانات بأفكارها البسيطة الُمكَّررة ل أكثر و
َبَحت كل البرمجة بالنسبة لهللم معرفللة المطلللوب منهللم، و مللن ثللم الجلللوس أمللام  .ل أقل فأص

ُيمِكنهم الحل و الُمراَجعة قبل إنتهاء الوقت المحدد .الحاسوب و البدء فى الكتابة بسرعٍة ل

 َأهَمل ُوجود الدوات البرمجية الُمساِعدة الحالية الللتى تجعلل بإمكانياتهللا القويللة اللغللاَت الللتى•
ُتسِرف فى إستخدام الكلمات الطويلة علللى  ُتسِرف فى إستخدام الرموز البسيطة و اللغاَت التى 

 Visual و بيئللة التطللوير المتكاملللة اللللC#َقللَدم الُمسللاَواة، و عللن تجربللٍة مللع لغللة الللل
 studio .NETّفره ِ ُتللو ًا لمللا  َبللَدِهي ًا  ًا منطقيلل   أقول أن أمر الكتابة السريعة كان بالنسبة لى أمر
Visual  لى بيئة الل studio .NETمن إمكانياٍت ُمساِعدة، و اقتراحاٍت فى كللل خطللوٍة  
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بل كلله عللى الفكلار و الُخواِرْزملات اللتى ُأرِّكز جل تفكيرى  َيجعلنى  )أخطوها، و هو ما كان  ) 
ُيلؤِّدى مهمته بكفاءٍة و قوة  .سأستخدمها فى البرنامج ل

َتحتللا ج إلللى وقللٍت كللبيٍر مللن  بل إن المر فاق هذا إلى الُمساَعدة فى إنتا ج الكللود للجللزاء الللتى 
ُيمِكللن للحاسللوب ُمسللاَعدة الُمبرِمللج علللى القيللام بهللا بكفللاءٍة و سللرعٍة  الُمبرِمللج لعملهللا، بينمللا 

GUI شديدين، مثل ُمَصِّمَمات الواِجهللات الرسللومية  designersُتوِشللك بيئللات   الللتى 
ُتِزيحله ملن عبلء تكلوين شلكل  البرمجة الُمتكاِملة جميعها على التفاق عللى ضلِّمها فيهلا؛ لملا 
 النوافذ باستخدام الكود ُمباشرة، بينما باستخدام ُمَصِّمَمات النوافذ فإن كللل مللا علللي الُمبرِمللج

َيضعه فى المكان الذى يشاء ببساطٍة و سلسٍة شديدين ُيريده و  َيسحب الُمكِّون الذى  .هو أن 

َيكللون آفللًة فللى َجْمللٍع كللبيٍر مللن الُمللبرِمجين ُيوِشللك أن   و إنى للحظ أن إهمال تلك المكانيات 
ّلل من كفللاءتهم، ِ ُيق َيتصورون أن استخدام مثل تلك المكانيات س ُيوِحى بأنهم   الُمخضَرمين، بما 
ُيمِكنهم العتماد على أنفسهم كل العتماد فى بنللاء  لنها أدوا ٌت للمبرمجين المبتدئين الذين ل 
ُتللثير جنللونى فللى  !.و كتابة أكوادهم  و هى النظرة التى أضُّمها بحماٍس إلى قائمة المللور الللتى 
 عالم البرمجة؛ فهذه الدوات معلو ٌم من النظر و الخبرة بالضرورة أنها ذات أثٍر بللالغ القللوة فللى
َيعنى أنلله ُتلؤِّدى إلى طفراٍت إنتاجيٍة كبيرة، مما   العمل و النتا ج البرمجي فى المشاريع الكبيرة، و 
 .من العقل السليم استخدامها و السللتفادة منهللا بأقصللى حللٍد ُممِكللن و بالتللالى يكللون التصللور
َيخطللر ببلال أحلٍد ملن الصللل فمللا بالللك باعتنللاقه و تطللبيقه فلى مجلال  السابق أسخف ملن أن 

َفْرض نتائجه علي الجيل الجديد من الُمبرِمجين  !تصميم لغات البرمجة ؟ و من ثم  !

عدمب عالخلطب بينب عاللتافةب وب عالطنابب عالمرضى:

 َمْدُحنا السابق فى َكْون اللغة البرمجية قريبًة من الكلم البشرى ل يجب أن يدفعنا إلى الظللن أن الُقللْرب الكللبير
ّب ٌب فى البرمجة؛ بل المر على العكس مللن ذلللك مللن حيللث َ  من الطريقة البشرية العادية فى الحديث أمر ُمح
ُنِريلد ملن ُنحللدد ملن بينهللا مللا  ُيمِكننا أن  ُيحِّول البرنامج إلى عجينٍة من الكلمات التى ل   أن ذلك الُقْرب الكبير 
َتوسلٍط فلى الختيللار عنللد تصللميم اللغلة البرمجيللة بيلن َتحتللا ج إللى  ٍء و جهلد، فالمسللألة   معلوماٍت إل بعد عنا

.اختصار و ِصَغر حجم الرموز و العلمات و بين ُوضوح و َمفهومية الكلمات النصية

ُيمِكن الحتكام إليها القواعُد التالية َتضبط هذه المسألة و  :و من المور التى 

لعلمات• من ا لوف  لمأ ا َأِلفللهقاعدة ضِّم  ت ممللا  ُتَضللَّم علملل ٌة إل إذا كللان ُيَضللَّم رملل ٌز أو   /، فل 
 ،()  و القوسللين. و النقطللة ،الُمستخِدمون فى تعللاملتهم مللع النصللوص العاديللة، مثللل الفاصلللة 

َينعللدم فللى الحيللاة العاديللة َيِقل التعامللل بهللا أو   والتقليل قدر الستطاعة من الرموز و العلمات التى 
* و ~ مثل 
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ُتسللتخَدم• لو احتجنا لَضِّمهما فى نفس الوظيفة التى كللانت  )إستخدام الرموز و العلمات المألوفة  ) 
  فللى نهايللة الوامللر البرمجيللة و اسللتخدام النقطللتين.فيها فى اللغة العاديللة، مثللل اسللتخدام النقطللة 

. عند بدء تعبيٍر أو تركيٍب من الُجَمل:القائمتين 

َتكللون فيهللا•  إستخدام الكلمات بدًل من الرموز فى الماكن الُمناِسبة لهذه الرموز فللى الحيللان الللتى 
ُيمِكن للعلمات القيام بها، فمثًل فى    اسللتخدمُتإبداعللكلمات القدرة على القيام بوظائٍف زائدٍة ل 

  للستخدامات المنطقية فى اللغة، على الرغم من أنلله كللان بالمكلانليس  أو  والكلمات المفتاحية 
!       استخدام العلمات المشهورة فى لغات البرمجلة النقليزيلة مثلل ||  فلى ذللك و كلانت &&

ُيمِكن لهذه العلمات أداؤها، و هى تحويل ُتلؤِّدى دور الكلمات المحجوزة، إل أن هناك وظيفًة ل   س
ُيوَصللف بالنسللبة َيزيد من مقروئيللة الكللود بمللا ل   النص البرمجى إلى لغٍة قريبٍة من اللغة العادية مما 

ُتستخَدم اللغة فى تعليمهم البرمجة بإذن  ُيمِكن أن  . تعالىالللُمبتِدئين و الطفال الصغار، الذين 
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الُمكِّوتناتخ التىخ ُرِف ضخ َضُّمهاخ إلىخ خ الملغة

ُتلِزم بله المبللادئ التصللميمية  َأرفقُت هذا الجزء بالرسالة لرغبتي في تقديمه كتطبيٍق عملٍى و شرٍح واقعٍى لما 
َيِسير بُمقَتضاها، و الثر العميق الللذى سللتتركه )التى سبق و أن أبديُت اقتناعى بها فى الجزء السابق كَّل من  ) 
 على عقله عند نقد الُمكِّونات المعروفة و المتوافرة حاليًا فى اللغلات البرمجيللة الخلرى، و الللتى ل شلك فللى

.كونها بيئًة خصبة للتعلم و النقد بالنسبة له

ًا كمللا قلللُت قبًل بقناعللاتىإبللداعلللذا وضللعُت هنللا أهللم الُمكِّونللات البرمجيللة الللتى َرفْضللُت ضللَّمها للغللة    تللأثر
  أنCالتصميمية السالفة الشرح، و من المور التى سلليلحظها كلل ملن للله علقللة احتكللاٍك بعائلللة لغللات الللل

َقشللة ُتوَجد فى تلك العائلة، أو على القل فى ُمعَظم أفرادها إن نجا منهللا واحلل ٌد عنللد ُمنا  ُمعَظم هذه الُمكِّونات 
.ُمكِّوٍن ما ِمن ِضْمن ما ُذِكر هنا 

و ليس التعليم الذاتي على تلك العائلة، و لللم )و السبب الرئيس هو أننى قد تلقيُت ُمعظم تعليمى الجامعى  ) 
visual َيشذ عن تلك القاعدة إل لغة الل basicُتها فى الفرقة العدادية بشكٍل طفيٍف للغايللة   التى َدَرس

ّثرت ِفَّى لغات تلك العائلة، و كذلك لغة الل َ َأ ًا كما  ّثر ِفَّى أبد ِ ُيلؤ ُتها بعمٍق حتى اليللوم،fortranلم    التى كره
ًا و بالتللالى َفض من الصل؛ و ذلك لكونها من الجيال الغاية فللى الِقللَدم برمجيلل  و لكنى لم أر فيها ُمكِّوناٍت ُتر

كمللا سيتضللح لى مقللارٍن بيللن  ًا مرفوضللًا  ّثللل كلهللا كملل ِ ُتم َفللض فيهللا لنهللا  ُير  و اللللإبللداع(ليللس هنللاك مللا 
fortran،(ًا بسليطًا للغايلة فلى مسلألٍة تخلص التعاملل ملع عناصلر   على الرغم من أننى قد تأثرُت بها تلأثر
.إبداعالجداول فى 
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  تضم مجموعًة من اللغات الشهر فى العالم البرمجى كله على اختلف أذواقه و مشاربه،Cكما أن عائلة الل
ّثلهم لغتا الل ِ ُتم   ُوصللوًل إلللى العللالم العلللى بكللل،C++ و اللCبدايًة من العالم السفلى بكل كهنته اللذين 

ّثلهم الل ِ ُتم و ل عجب؛C# و الل javaطياريه و  َتضم ُمعظم ُمبرِمجى العالم  ( و هو الطيف الذى يجعلها  . 
َتحتل ك ٌل منهن مكانًة فائقة القوة بين لغات البرمجة القوى ).فهن أربع لغاٍت 

َقش أوًًل، ثم َنا ُي ًا ُمكَّررًا فى أثناء النقاش هو للتنبيه على الهمية القصوى لما  َنِّوه هنا أن القارئ سيجد كلم ُأ  و 
َيكون بإمكان القارئ الكريم قراءة هذا الجزء ُمفَردًا بدون أن يفقد الكثير من النقاط المحورية ممللا سلللف  لكى 

.ِذْكره، بل يكون بإمكانه اشتفافها من بين السطور على القل

:و الُمكِّونات المذكورة فى هذا الجزء هى على الترتيب

،interfacesالواِجهات -1
،structsالهياِكل -2
،gotoُجْملة -3
،pointersالملؤِّشرات -4
،proceduresالجراءات -5
،delegatesالوسائط -6
،tasksالمهمات -7
ّلفات -8 ِ ،Propertiesالُمَغ
،indexersالُمَفْهِرسات -9
 للصناف و الجراءات،Pythonُنموَذ ج الل-10
.unionsالداِمجات -11
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:interfacesالواِجهات 

:نبذ ٌة بسيطة

  هى ُمكِّو ٌن شبي ٌه بالِصْنف العللادى فيمللا عللدا أنللهC#  و اللjava فى اللinterfacesالواِجهات أو الل
ٍء  أو كللل الجللراءات الُمعَّرفللة فيلله، أى أنلله فللىimplementationقد ل يحتوى على ِبنللا ) لٍي مللن  ) 

ُيريدها كمللا يفعللل ُيريدها و يضع رؤوس الجراءات التى  ّيرات التى  ِ ُيعِلن عن الُمتغ ُيمِكن للُمبرِمج أن   الواجهة 
ُبرِمج الل header  فى ملفات الترويسة C/C++م filesُيمِكن   ل البناء الخاص بالجراء، و بعد ذلك 

.للُمبرِمج استخدام تلك الواجهة فى الوظائف التى ُوِضعت لها

:و الرد عليهاأسباب وجودها 

أناهاب تاعطىب عالاهياكلب إمكانيةب عالورعاثة:•
ُأَوِّضللح فيمللا يلللى، لللذا ففللى  ُيَعد عيبًا فى اللغة فى اعتبارى كمللا س  إبللداعبدايًة فإن وجود الهياكل نفسها 

ّيفة؛ فالوراثللة مللا هللى َ الهياكل من الصل، كما أن هذا الكلم ِخدا ٌع َمْح ٌض لنها وراث ٌة ُمز )ليس لدينا  ) 
 إل إمكانية أن تكتب الكود َمَّرًة و احدًة ثم بجملٍة بسيطٍة تقوم بإعادة استخدام ذلللك الكللود َمللَّرة ثانيللًة و
 .ثالثًة و غيرهن بمنتهى الحرية مع الستفادة بالتطوير الُمستقبلى فى الكللود الصللل أمللا مللا يحللدث مللع
ّينة، ثم يقوم فيما بعد َ ْنف فى واِجهٍة ُمع َيضع تعريفاٍت للُمكِّونات الداخلية للِص  الواجهات فهو أن الُمبرِمج 

 ، وراثة تلك الواجهة ببناء كل تلك الُمكِّونات من البداية بدون أى توفيٍر للوقت أو الجهد  !عند  " "

!.فأين هى تلك الوراثة المزعومة ؟

ّتِضح لنا أن هذه الِميزة ما هى إل فقاع ٌة فاِرغ ٌة ُتقال و ل حقيقللة لهللا، و السللبب الوحيللد لقولهللا هللو َ ًا ي  إذ
ُتقِنعله بيسللٍر  دعم السبب الحقيقى لستخدام الواجهات، و جعلل السلباب كللثيرًة تمل نلاظرى القللارئ ل

ًا أو اثنين على الكثر َيستحق النظر إل واحد .بأهميتها، فى حين أنه ليس هناك سب ٌب حقيق ٌى 

ّردة:•
ِ
ّفرهاب لاهاب عالدصنافب عالُمَج

ِ
ُتاعِطىب عالدصنافب خادصيةب عالورعاثةب عالمتاعددةب عالتىب لب ُتو

ُقلنا فللى السللطور الماضللية فللإن تللك الوراثللة ّيف؛ فكما  َ  يلحق هذا السبب بسابقه من حيث أنه سب ٌب ُمز
ُنسِّميها وراثة زائف ٌة ل حقيقة لها  .إن كان لنا أن  ( )

!ثم لماذا لم يتم دعم الوراثة الُمتعددة الحقيقية ما دامت لها فوائ ٌد هاَّم ٌة إلي هذه الدرجة ؟
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ُيمِكننللاإبداعلقد تم دعم الوراثة الُمتعددة في    بالفعل، و بُمقارنته بدعم الواِجهات في اللغات الخللري 
ًا قريبًا لدعمهما، كما أن لهما تقريبللًا ذات الدرجللة مللن الضللافات لقواعللد َنري أنهما استهلكا مجهود  أن 

ُيضَّمان إليهن  !اللغات اللتي 

ُيخَّصَصلا للدعم الوراثلة ْبللَذل و  ُي ُبِذل ذلك الجهد و ُخِّصَصت تلك القواعد لدعم الواجهات و للم   فِلَم 
!الُمتعددة ؟

َتجدونه عند أصحاب توجه دعم الواِجهات بدًل من الوراثة الُمتعددة .السبب 

ُتاعِطىب عالِصنفب أوب عالدصنافب خصائصب ماب كانتب لتمتلكاها:•
 ، و فى الحقيقة فللإننى ل أفهللم حللتى النjavaَقرأُت هذا السبب فى مرجٍع إنقليزٍى يتحدث عن لغة الل

 ما يقصده الملؤلف من هللذا الكلم، فللإن كللان يقصللد ميللزة إعطللاء الهياكللل و الصللناف ميزتللى الوراثللة و
.الوراثة المتعددة على الترتيب فقد رددنا على هذا الزعم

إجبارب عالصنفب عالجديدب عالبانىب لاهاب علىب بناءب كلب عالجرعاءعاتب عالتىب فياها:•
ُتللؤِّدي هلذا اللدور بكلل قلوٍة و  :و أنا أتساءل ِلَم هذا التكلف ما دامت هنلاك الصلناف الُمجلَّردة اللتى 

!فعالية ؟

ّثلب دورب عالبروتوكولب بينب عالدصنافب عالمختلتافة ،ب وب لذلكب فباعضب لغــاتب عالبرمجــةب عالكائنيــة•
ِ
ب ُتَم

عالتوجهب تسمياهاب (عالبروتوكول)ب بدًلب منب عالوعاجاهة:
ُأكِّرر أن هذا القول يشترك مللع سللابقه  ُيمِكن للصناف الُمجَّردة أن تقوم بنفس الدور بمنتهى الكفاءة، و 
ُيمِكن حلهللا بمنتهللى  فى أن ُمصِّممي اللغات التى تدعم الواِجهات إختاروا الحل الصعب لُمشِكلٍة كان 

! البساطة
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:structsالَهياِكل 

:نبذ ٌة بسيطة

ّثللل تجميعللًةC# و اللللC++ و اللCهى ُمكِّونا ٌت فى الل ِ ُتم ُتشللِبه إلللى حللٍد كللبيِر للغايللة الصللناف، حيلث    
ّيرات، بالضافة إلي الجراءات التى تعمل على تلك المتغيرات و على الرغم مللن هللذا فهللى ِ  .منطقيًة من الُمتغ

ُأوِّضح فيما يلى .ُتخاِلف الصناف فى بعض الخصائص كما س

ُيسَمح بها للسباب التالية :أري أل 

ُتتللاح• َتللرض أن تظللل مقصللورًة علللى الُمبرِمللج البللانى للُمللترِجم و ل  ُيف  ُتدِخل الُمبرِمج فى تفاصلليٍل 
ُتعِطلى الُمبرِملجC++ و الللCلُمستخِدم اللغة؛ فالسبب الرئيس لدعمها فى لغلاٍت مثلل اللل   أنهلا 

ُيريد إنشاء الكائن الجديد فى منطقة الُمَكِّدس    فللى الللذاكرةstackالقدرة على تحديد ما إذا كان 
َتَرض أن تكونheapأم فى منطقة الل ُيف ًا واضحًا على السلطات التى  ُيَعُّد تعدي  ، و كما قلنا أن هذا 

.للُمترِجم أو الُمَفِّسر مع نظام التشغيل

ُيغِنى عن كل هلذه الزيلادات َبْرَم ٌج على ُمستَوًى عاٍل من الِحَرفية و التقان  ًا و ُم ْنَد ٌس جيد َترِج ٌم ُمَه  فُم
ُيغِنى الُمبرِمج عن التدخل فى أمللوٍر يشللتكى أغلبيللة المللبرمجين ملن اضللطرارهم إلللى  في القواعد، و 

.خوض غمارها رغم عدم رغبتهم فى أغلبية الوقت إن لم يكن كله فى فعل هذا

 و القول بأن هناك من الُمبرِمجين من ُتسعده هذه الخاصية فى اللغات التى تللدعمها تجعلنللى أقللترح
ُتعِطيه ملن القللوة الكللثر و سليجد  على هذا الُمبرِمج العودة للبرمجة بلغللات التجميللع، فللالخيرة سلل

ُتسعدهم أكثر من سواها  !ُمبرِمجين يقولون أن البرمجة بها 

ُتوَجد بها فهو أن ظللروف خللرو ج لٍغللة ُنه السبَب وراء وجود هذه الصفات فى اللغات التى   :أما ما أظ
 ِديِنللس ِريتِشللي كان هو السبب الرئيس وراء كل ما حدث؛ حيث أن هذه اللغة قد أنتجها Cمثل الل

 Dennis Ritchie أو على ُتعطيها له لغات التجميع  ُتعِطيه كل القوة التى   (حين احتا ج إلى لغٍة 
، فى حين تكون لها بساطة لغللات المسللتوى العلللى و  ا)القل أغلبها ه ت ي   و قابليللة أكوادهللامحمول

 العيش لفترٍة أطول و الستفادة المتجددة ملن الِتقنيللات الجديلدة فللى برمجلة المترجمللات، و ذللك
ُيوِنكس  .unixليكتب بها نظام التشغيل الجديد الذي يرغب في بنائه، و هو نظام ال

ُتِتيحهللا للله اللغللة ف   و هللوالسلوب الول:و كان أمامه ِخياران لسلوب التعامل مع القوة الللتى 
َيسللتخدمها كمللا  الكثر ُمباشرًة كان أن يضع كل تلك القوة فى يللديه هللو علللى هيئللة أدواٍت واضللحٍة 

ىَيستخدم الُمتغيرات و الجراءات، أمللا ن ا ث ل ا   فهللو أن يضللع كللل تلللك القللوة فللى ِبنيللة السلوب 
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َ تسلتغل ُيمِكنهلا أن ُتنِتلج لله المنتجلات الفضلل تقنيلا، بُخواِرْزملاٍت ذكيلٍة  ّيفهلا ل ِ ُيك  الُمترِجم ذاته ثلم 
ًا و استغلًل للموارد .الفرص التحسينية في الكواد و تقوم بجعل الكود أفضل أداء

َتللوافر كللل الدوات بيللنِديِنسو لن  و هللو   ( كان ُمعتادًا على البرمجة باستخدام السلللوب الول 
؛ لنه عاَصر كل الجيال الولى للغات البرمجة منذ لغة اللة و حتى اللغات عالية المسللتوى  )يديه
 :ُمرورًا بلغات التجميع، و لن السلوب الول هو السلوب السللرع فللى البنللاء فقللد وقللع اختيللاره

.عليه 

 و لما كان ُمعاِصروه لهم نفس ظروفه التى دفعته إلى اختيللار ذلللك السلللوب فقللد وافقللوه أو علللى
.القل وافقه معظمهم على اختياره هذا

 و لهذا كله فإن الغلطة لم تكن هنا، بل كانت فى اللحظة التى كللان بإمكللان الُمللبرِمجين مللن الجيللال
 التالية الستغناء عن هذا السلوب و العودة إلى السلوب الفضل و لكنهم لم يفعلوا، و كان علللى

  فقد أدخلت هذه اللغة إمكانيللات البرمجللة كائنيللة؛C++رأس هذه اللحظات لحظة إنتا ج لغة الل
َنجمللت عللنCالَمنَحى إلى لغة الل   و لكنهللا احتفظللت فللى نفللس الللوقت بكللل عيللوب الخيللرة الللتى 

ُيحاِول ُمطِّورها التخلص مللن تلللك العيللوب  السلوب السرع فى التحكم فى القوة البرمجية، و لم 
َترض على الُمترِجم القيام بها علللى كاهللل الُمبرِمللج ُيف َتوَّسع أكثر من ذلك فى وضع مهاٍم كان   (بل 

!).العادى 

 تزيد من قواعد اللغة بدون فائدة، بل إن الشبه بين قواعدها و قواعد الصناف يجعلهللا مصللدر بلبلللٍة•
َيِرث و ّلغة التى تدعمها؛ فعلى الُمبرِمج أن يتذكر أن الهيكل ل  ُ ّلمين الجدد ل ِ  للُمبرِمج، و أكثر للُمتع
ُيللوَرث، و عليلله أن يضللع فللى ذهنلله أن الهيكللل و َيللِرث و  ُيوَرث على العكس من الِصللنف الللذى   ل 
ُينشأ فإنه  الصنف يشتركان فقط فى الوراثة من الواجهات، هذا بالطبع بجانب تذكر أن الهيكل حينما 

ُيوَضللع الِصللنف فللى منطقللة الللل  . و غيرهلن ملنheapُينشأ فى منطقة الُمَكِّدس فللى الللذاكرة بينمللا 
 الختلفللات الللتى ل سللبيل للتخلللص منهللا إل بللالتخلص مللن التفرقللة بيللن الصللنف و الهيكللل مللن

.الصل

ًا علللى الِصللنف، و  فإذا ما َضممنا الهيكل و الواجهة إلى بعضهما البعض لوجدنا أنهما ليسا إل تنويعلل
 :لكن مع بعض الختلفات فى الوظيفة كما فى حالة الواجهة، أو فى الخصائص الداخلية كمللا فللى

.حالة الهيكل 

 و قد كان بإمكان ُمطِّوري لغات البرمجة الجديدة إن أرادوا َدْمج هذه النواع الثلثللة مللن الُمكِّونللات
كملا فعللُت فلي    فيتفلادوا كلل ذللك الَّزخلم ملن القواعلد)إبلداع(فى ُمكِّوٍن واحٍد أشلمل و أعلم 

ُتج عن التشابه بين تلك القواعد نظريًا و اختلف التعامللل العملللى َتن  الُمرِبكة، و كذا كل البلبلة التى 
.معها
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َنَّوه إليه البروفيسور  .C   و لكن ما حدث هو ما   A. R. HOAREفى ورقٍة علميٍة ماِتَعٍة تحت  
َقلَّدمها علام  ُملحظاٍت حول تصلميم لغلة البرمجلة  )عنوان   ، حيلث قلال فيهلا ملا ترجمتله1973(

):ببعض التصرف )

البسللاطة فللى تصللميم اللغللات، و النمذجللة بللل )بعض ُمصِّممى لغات البرمجة اسللتبدلوا  ) ( ) 
ٍء منهلا النمذجة أن الُمبرِمج إذا لم يستطع فهم اللغلة كامللًة فلإنه يكفيله فهلم جلز )يعنون بل ) 

.فقط

  بالنسبة للبرامج التى تعمل كما قصد منها الُمبرِمج، و لكللن إذا كللانمعقوًلربما يكون هذا 
َقَدَرًا يستخدم صفًة فى اللغة ل يعلمها الُمبرِمج فإنه سيقع فى :برنامجه ل يعمل و كان   ( ) 
ًا نوعًا ما فإن البرنامللج الُمَصللِّحح سلليتحقق مللن خطئلله و ّفق َ  .مشاكٍل صعبة فإذا ما كان ُمَو
.لكنه لن يكون قادرًا على فهم الرسالة التشخيصية، خلف ذلك فإنه لن يكون ذى فائدة 

ُأِضيف إلى تعقيد لغة البرمجة تعقيُد بنائها، و تعقيُد بيئة عملها و كذا تعقيُد معايير  و إذا ما 
 :العمل لستخدامها فإنه ليس من الُمفاِجئ أنه عند مجابهة مهمٍة برمجيٍة معقدٍة فإن العديد

.من الُمبرِمجين ل يستطيعون النجاة

ٍء فقللط مللن اللغللة و عللدم  فقد اعتقد ُمطِّوروا ُمعظللم اللغللات الحاليللة أنلله بإمكللان الُمبرِمللج إتقللان جللز
.  و أدرجناه فيما سبقHOARE البروفيسورالحاجة إلى إتقانها كلها، و لكن الرد عليهم ما قاله 
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: gotoُجْملة 

ًا معينلًة َظلل كلثي ٌر ملن العلملاء و ّيرنى فى عالم تصميم لغات البرمجلة أن هنلاك أملور ِ ُتح  من أشد المور التى 
ُيحِّذرون منها بشدة، ثم رغم هذا يقللع فيهللا ُمصللِّممو اللغللات ُينِّوهون إلى خطرها و   الُمحتِرفين من الُمبرِمجين 

ًا مسللألة ُجْملللة  ، و مللن أشللد المثلللة ُوضللوح   الللتى اختصللها بعللض العلمللاء و هللوgoto!بكللل بسللاطة 
 edsger w.dijkstraبرسالٍة علميٍة خاصٍة للتحذير منها و من خطرهللا، و هللى الرسللالة الُمَسللَّماة  

معكرونلة السلباقيتى ليصلفوا بلهgoto(جملة  ، بل و قلد اشلتهر بيلن الُملبرِمجين ُمصلَطلح  ) تعتبر ضارة ) ( 
ُتفِرط فى استخدام جملة    فتتحول إلى عجينٍة من الوامر التى يصعب فهم عملهللا حللتىgotoالبرامج التى 

!على ُمبرِمجها إن غاب عنها لحظات 

:8 فى البرنامج)goto( جملة و ِقيل عن فائدة عدم وجود

 و إذا كان بالمكان قراءة البرنامج من أعلى إلى أسفل بدون الحاجة إلى القفز عبر الُجَملل المتنلاثرة
: الُمرِبكة فإن التركيز سيكون أكبر لنه سينصب عندئٍذ على جزءgoto(نتيجًة لستخدام ُجَمل  ( 

ٍء ُيعِطى الفرصة لسللتغلل الللذاكرة اللحظيللة جيللدًا و عللدم تكليفهللا متابعللة أجللزا  الكود الحالى، مما 
ُتهِدر قواها و هو نفس السبب الذى يجعللل الُمللبرِمجين الللذين ل ّتتها و  ِ ُتَش  .أخرى من الكود بطريقٍة 
 يستخدمون هذه الُجَمل فللى برامجهللم أقللل عرضللًة للوقللوع فللى الخطللأ، و نتيجللًة لهللذا فقللد نجحللت
 البرمجة الهيكلية فى السبعينات، حيث أنها تقوم علللى البرمجللة فقللط باسللتخدام الُجَمللل الشللرطية و

ًا .الُجَمل التكرارية مما يجعل البرامج أقل أخطاء

جملة  ْنَونة  َنللَّوه الملؤلللف goto(و فى الورقة العلمية الُمَع ( تعتبر ضللارة  ( edsger w.dijkstra( 
َتَصُّرفgotoإلى أن جملة  ببعض ال ): دعو ٌة صريح ٌة للرتباك و البلبلة، حيث قال ما ترجمته  )

ُيصِبح فللى غايللة الصللعوبة إيجللادGotoالستخدام الجامح لعبارة    له عواق ٌب فوري ٌة من حيث أنه 
ُيمِكننا من خللها توصيف العملية عللادًة فللإن النللاس يأخللذون فللى  .مجموعة إحداثياٍت ذات معنًى 
ُيمِكللن فهللم  اعتبارهم كذلك قيم متغيراٍت ُمختارٍة بعناية، لكن هذا خار ٌ ج عن نطللاق التسللاؤل لنلله ل 

ُيمِكللن للمللرء توصلليف البرنامللج بشللكٍلGoto!معنى هذه القيم إل بالنظر إلى التقدم  مع جملللة    
ُنِّفذت منذ بداية البرنامللج الصللعوبة أنلله فللى إحللداثٍى كهللذا ُيحصى عدد الحداث التى   .فريٍد بَعَّداٍد 
ُيصِبح من المور المعقدة  .على الرغم من تفرده أنه ليس مفيدًا على الطلق فى نظاٍم إحداثٍى كهذا 

.للغاية تعريف كل تلك النقاط للتقدم

software (مللن كتللاب 8 engineering الفصللل الثللاني ) (  human factors in 
 software engineering؛ ّلف فلم أستطع الحصول علي اسمه بكللل أسللف  ِ !، أما الُملؤ ( 

ُيجِد نفعا .فالنسخة التي عندي ليس فيها غلف الكتاب، كما أن البحث عنه علي الشبكة لم 
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:و قال كذلك ما ترجمته

ُتَعد بصورٍة كبيرٍة دعوًة لتحويللل البرنامللج إلللىGotoجملة    كما هو الوضع حاليًا بدائي ٌة للغاية، و 
.فوضى

:و من ثم كان من الطبعى أن ينتهى به المر إلى النتيجة التى ذكرها فى بداية رسالته، حيث قال ما ترجمته

َبر دالًة عكسيًة فى كثافة عبارة َت ُتع ًا على ُملحظة أن كفاءة المبرمجين   لعديٍد من السنوات كنُت ُمعتاد
Goto ُينِتجونهللا، و فللى تللوقيٍت أحللدث اكتشللفُت لللم لسللتخدام   هللذهGoto فى البرامج التى 

ُتمَحى من لغات برمجة المسللتوى العلللىGotoالتأثيرات الكارثية، و اقتنعُت بأن جملة    يجب أن 
).أى كل شٍئ فيماعدا شفرة اللة المبسوطة : )

ُنِشرت فى مارس من عام  ُتحِّذر1968و على الرغم من أن هذه الرسالة  ّلفا ٌت أخرى  َ   م، و َصَدر بعدها ُملؤ
ّببها جملة  ِ ُتس   إل أن ُمصِّممي لغات البرمجة ظلوا بعد كل تلك السنين على:gotoمثلها من المشاكل التى 

.عنادهم، و أبقوها فى اللغات الجديدة التى كان يجب فيها التخلص من كل ما ُعِلم خطره على الُمبرِمج

ُيمِكننى بالضبط أن أحدد السبب الذى يجعل لغات برمجٍة كائنية التوجه إلى أقصى الحللدود مثللل الللل #و ل 

Cُيسللببه َأْمِريٍة من العهود القدم للغات البرمجة، على الرغم من أن وجودها إضافًة إلللى مللا  ْبِقى على ُجْملٍة   ُ ت
ُيسبب زيادًة فى قواعد اللغة التى كانت تحتا ج أصًل إلى التقليل مللن ًا   من ارتباٍك منطقٍي فى البرامج فهو أيض

!كميتها المتورمة ل زيادتها 
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:pointersالُملؤِّشرات 

:نبذ ٌة بسيطة

object   و فللي العديلد ملن اللغللات الخلري مثلل اللللjava إل اللللCُتوَجد فى عائلة الللل pascalو  
ّثلل عناوينللًا فللى اللذاكرة إملا ِ ُتم َتحِملها داخلهللا  َيم التى   غيرهن، و هى ُمتغيرا ٌت من نوٍع خاص؛ حيث أن الِق
ٍء مللن الجللراءات، و حينمللا يتللم التعامللل معهللا فللإن الُمبرِمللج  لُمتغيٍر آخٍر أو لبداية ُجْملٍة نصيٍة أو حلتى لجللرا
ًا فلى  .يتعامل مباشرًة مع الذاكرة و ُمحتوياتها دون أى وسيٍط منطقي و التعامل بالملؤشرات يكاد يكون إجباريل

و أقول هذا عن تجربٍة شخصيةC/++Cالل ُيدِخلنها فى أى أمٍر مهما كان صغيرًا  ). اللتى  )

ُيسَمح بها للسباب التالية :أري أل 

ُيفتَرض أن تظلل مقصللورًة علللى الُمبرِمللج البللانى للُمللترِجم ل ُمسللتخِدم•  ُتدِخل الُمبرِمج فى تفاصيٍل 
 اللغة، حيث أن إدارة الذاكرة و إعادة غير الُمستخَدم منها مرًة أخرى إلى حوزة نظللام التشللغيل مللن
 صميم عمل الُمترِجم و ُمبرِمجه، و الذى يجب أل يتخلى عن هذه المهمة لصالح الُمبرِملج العلادى

ًا .أبد

  فإن الُمللبرِمجينإبداعو لكن كما قلنا قبًل عند مناقشة أسباب التخلى عن استخدام الهياكل فى لغة 
 الُقَدامى اختاروا أسرع الحلول للحصول على القوة القصوى فى برامجهم، و قللد كللان بكللل أسللٍف
َّلف هذا الحل الُمبرِمجين الجللدد الكللثير ؛ فقد ك و القذارة هنا بالطبع معنوي ٌة بحتة :الحل القذر  ( ) 

َتخَدم لغات البرمجة لحلها فقللد أصللبح ُتس  فبدًل من النطلق نحو مزيٍد من التركيز على المهام التى 
َيقضى كثيرًا من وقته أمام اللغة ُمحاِوًل الهللروب مللن الُحفللر الُمغطللاة و اللغللام الُمختفيللة؛  الُمبرِمج 

!للحصول على حقه الطبعى فى برنامٍج خاٍل من العيوب و يعمل بكفاءٍة و قوة 

َأصبَح من الُمعتاد بالنسبة للدارسين الجدد تنلبيههم علللى النقلاط الللتى يجلب دراسلتها بُمنتَهللى  و 
ُيخِطئللون بسلبب تلللك  الحرص و التركيز، و أصبح من الكثر اعتيللادًا طمأنلة هللؤلء الجلدد حينمللا 

ر"اللغام بالقول لهم أن  ا كب ل ا ِمجين  ر ب ُم ل ل ، و كللأن هللذا شلل ٌئ يبعللثهذا يحدث حتى   ! " 
!على الُطمأنينة ل الذعر 

محمد نجم َتمع لينوكس العربى للخ  ُمج ُته فى مجلة  ُأدِر ج قوًل قرأ ):و لى هنا أن  ) ( )
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ِبُلغاٍت أخرى ُأدِر ج قوله عن البرمجة  :و لتكتمل الصورة فإنى 

ًة ُيسللبب خسللار  و المر واض ٌح تماما، و يعكس بالفعل ما يحدث لكثيٍر من الُمبتللِدئين فللى البرمجللة و 
.كبيرًة فى نشء الُمبرِمجين و الُمقِبلين على دراسة هذا العلم

ُتصِبح عملية تعلم اللغللة• ّببها بل تزيد من قواعد اللغة بشكٍل كبير، ف ِ ُتس  ل تكتفى بكل تلك البلبلة التى 
ُتصِبح عليه لو لم تكن تلك الُمكِّونات موجودًة فيها ًا عما كانت س .أعقد و أطول و أكثر إرهاق

 و ل تكتفى بإرهاق ُمستخِدم اللغة فقط، بل تتجاوز ذلك إلى ِعقاب الُمصِّمم لها بطريقٍة لو علللم بهللا
 ُمستخِدم اللغة لنتشى شماتًة و نام قرير العين؛ فالُمصِّمم الذى يجعل لغته البرمجية كبيرًة إللى حلٍد
 ُمفِزع ليس له أن َيشتكى من صعوبة التأليف بين كل ذلك الزخم من القواعللد، و ليللس للله كللذلك

َيشتكى من صعوبة ُصنع الُمترِجم أو الُمفِّسر القوى لها .أن 

ًا فأم ٌر سيكون بالنسللبة للله ضللرب ٌا مللن ضللروب الخيللال العلمللى؛  أما تطوير اللغة و الرتقاء بها تدريجي
 :فإذا كان حال اللغة و هى فى أول إصداراتها على تلك الحال الُمزِرية التى وصفنا فماذا سيكون

!حالها عند إضافة الجديد إليها ؟

 إضافًة إلى ذلك فحتى لو استطاع إضافة الجديد إليها فأى ُمبرِمج مجنوٍن ذلك الذى سيتحمل كل
!تلك الضافات و يتماشى معها ؟

ًا بعللد ّلم تلك اللغة البرمجية فلن يجدوا مفللر ُ َفَرضْت عليهم ظروفهم الدراسية تع  أما المساكين ممن 
ًا ل بأس به  ذلك من تكملة دراستها كاملًة و احترافها؛ فعلى الرغم منهم سيكونون قد قطعوا شوط
ًا و  فى تعلم اللغة و لن تكون خسارتهم عند تكملللة دراسللتها أكللبر مللن خسللارتهم عنللد تركهللا نهائيلل
 تعلم لغٍة جديدٍة تمامًا، بل على الرجح ستكون تلك الخسائر أقل و أهون و هو المر الوحيد الذى

إن أتموه ُيِتمون مشوار التعلم هكذا  ).يجعلهم  )

ُتسَتخدم فيهللا، و بالتللالى فللإن•  مصد ٌر ل ينفد للخطاء النحوية و التنفيذية و المنطقية فى البرامج التى 
ٍء من مسئولية إدارة الذاكرة على عاتق المستخدم لتلك اللغة فإنه ُيلِقى بجز  الُمبرِمج للُمترِجم حينما 
ُيقِّلل العباء التى تقع عليه كما يظن، بل إنه يزيدها أكثر و أكثر لحاجته إللى اكتشلاف أنلواٍع أكلثر  ل 

.من الخطاء و المساعدة على تنقيح البرامج حتى تخر ج سليمة النحو و المنطق
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 و كون الملؤشرات مصدرًا للتصعيب فى البرمجة ل يخفى على أحد؛ فهللى أدوا ٌت ُمرِبكلل ٌة للغايللة بطبيعتهللا، و
 عن تجربٍة شخصيٍة أقول أن وجود الملؤشرات فى البرامج التى أكتبها فى عملللى كللانت و ل تللزال تزيللد مللن

ّلفنا من الوقت الغالى الكثير ِ ُيك .صعوبة التكويد إلى الحد القصى مما 

َأضِرُب مثاًل لهذا الموقف بالكود التالى لدالٍة تتعامل مع مكتبة الل ًاOpenCVو    حيث تأخللذ منهللا متغيللر
ّثل هذا النوع التمثيل القياسى للصورة فللى مكتبللة اللللIplImage(من نوع  ِ ُيم  OpenCV*)  حيث 

ُيِشلير إللى أولهلا ُملؤشل ٌر ملن نلوع   double(لُتعيد ما يحتويه من بيانات الصورة على هيئة بايتاٍت ُمتراصٍة 
 *). و الُمفتَرض أنهللا مسلأل ٌة بسليط ٌة للغايللة و ُمباِشلر ٌة و لكلن اسلتخدام الملؤشلرات فيهلا َحللَّول الملر إلللى

.مأساة

ًا من نوع IplImageحيث أن التمثيل   ُيِشللير إلللى أول بللايٍت فللى بيانللاتChar( يستخدم ُملؤِّشر  *)  ل
ُيَسلَّمى هلذا الملؤشلر بلل َثلَّم للحصلول عللى هلذهimageDataالصلورة اللتى يحتلوى عليهلا، و   ، و ملن 

 البيانات و التعامل معها بأى شكٍل من الشكال يجب على الُمبرِمج التعامل مللع الُملؤِّشللرات بكلل مللا يحمللله
.هذا من معانى

َتخَدمcvtImg2Dtaو بالنظر إلى كود الدالة     و المقارنة بين كل ذلك الزخللم مللن الحسللابات الُمسلل
ًة ُيصِبح عليلله إذا كللانت البيانللات موجللود  للوصول إلى بيانات الصورة فى حالتنا هذه، و بين ما كان الوضع ل

two  على هيئة مصفوفة ثنائية البعلاد  dimensional arrayُيصلِبح  : لوجلدنا أن الوضلع كلان ل
.أسهل بكثيٍر و أقل تعقيدًا مما أجبرتنا عليه الملؤشرات بالفعل
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:فبدًل من كتابة

      ( (3*x) + (3*y*img->width) +1 )

ّيلزات العنصلر  ِ element و ما شابهها ملن حسلاباٍت كنلا سلنكتب ُمَم indexesداخلل المصلفوفة  
.مباشرًة و ينتهى المر 

َتسببْت كل هذه الحسابات الُمتداِخلة الُمرِبكة فى تعطيل عملنا لفللترٍة  و ليس المر بالبسيط كما قد يبدو؛ فقد 
ًا مللن ّينلل َ  ل بأس بها؛ بسبب وجود خطٍأ ما فى عمل الدالة احترنا فى سببه، حتى اكتشفنا أننا نسللينا ُمعللاِمًل ُمع
ّبب عدم وجللوده إلللى علدم الشللارة بصللورٍة صللحيحٍة إلللى العناصللر المرغللوب َ َتَس  ِضمن الحسابات الُمرِبكة 
َتَسل عن الحسرة و الغيظ اللذين أحسسنا بهما حينما اكتشفنا أن ذلك الخطأ التافه هللو السللبب ، و ل   !فيها 

.فى كل الربكة و الحيرة اللتان غمرتانا، و كل التأخر الذى حدث لعملنا

 لذلك أقول عن َجٍد و عن تجربٍة شخصيٍة واقعيللٍة أن الصللرار علللى وجللود الُملؤِّشللرات فللى لغللات البرمجللة
َتللرض ُيف ُيقِّدم الخير للجيال الجديللدة مللن المللبرمجين الللذين   الجديدة ل يخدم العلم البرمجى فى شئ، و ل 
 بهم السير بهذا العلم الجليل إلى المام، و هم بطبيعة المر لن يفعلوا هذا إذا ما أصَّرت الجيال القدم مللن
ّلللى زمنهللا و لللم يعللد مللن َ َتِركتهم الثقيلة من الدوات العتيقة و الفكار الُمرِبكة الللتى و  المبرمجين على فرض 

.المناسب بحاٍل من الحوال أن تبقى فى الواقع الَمِعيش للعلم البرمجى
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:proceduresالجراءات 

:نبذ ٌة بسيطة

  بالطبع، بل هى ُمكِّونا ٌت قديم ٌة للغايللة حيللثإبداعالجراءات التي أقصدها هنا ليست هي الجراءات التي في 
ُتشِبه الدوال  ًا فللىfunctionsيرجع ميلدها إلى زمن اليام الولى للبرمجة عالية المستوى، و هى    تماملل

َنَّفذ بالترتيب من أعلي إلي أسفل فللى كللل مللرٍة يتللم ُت ّثل عباراٍت من الكود  ِ ُتم  الفكرة الساسية من حيث أنها 
ًا متعلددًة أملا ُتِعيلد قيملًة واحلدًة أو قيمل  فيها اسلتدعاء ذللك الجلراء، و تختللف علن اللدوال فلى أن اللدوال 

ُتِعيد أى قيم .الجراءات فل 

  و هللىPascal و اللللAda و اللللFortran:و من اللغات التى َتدعم الجراءات فى الوقت الحالى الل
 كلها لغا ٌت من الجيال القديمة، و فى ُمعظم اللغات البرمجيللة الحديثللة تللم السللتغناء عللن الجللراءات بشللكٍل

َيعد لها أى معنى  ّينللٍة مثللل اللللالله(نهائٍى حيث لم  َ object م إل في لغاٍت ُمع pascalو إنللى أوافللق ،( 
 ُمصِّممى اللغات الحديثة فى قرار استبعاد الجراءات كُمكللِّوٍن فللى لغللات البرمجللة الحديثللة للسللباب التاليللة

.الذكر

ُيسَمح بها للسباب التالية :أري أل 

 هناك سب ٌب وحي ٌد لعدم دعم الجراءات فلى لغلات البرمجلة الحديثلة هلو أوضلح ملن الشلمس فلى ُمنتَصلف
ُتِعيد أى قيمة، و ل يختلف عن الللدوال العاديللة فللى أى أمللٍر آخللٍر سللوى  السماء، أن الجراء ما هو إل دال ٌة ل 
أى كل لغات البرمجة الحديثة بطبيعة الحال تدعم الجللراءات )هذا، و بالتالي فأى لغة برمجٍة تدعم الدوال  ) 

ًا لكن مع عدم ذْكر كلمة إجراء بشكٍل صريح .ضمني

َبَده ٌى تمامًا و من غير المنطقى تطبيق غيره فإن هناك لغات برمجٍة سارت  و لكن على الرغم من أن هذا المر 
، و هنا سأتكلم علن لغلة اللل !عكس التيار تمامًا و دعمت الدوال و الجراءات ك ٌل بشكٍل ُمنَفِصٍل عن الخر 

 object Pascalبعينها لمجرد ضرب المثل، ففيها يكون تعريف الجراء كما فى المثال التالى :
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( و Procedure(حيث أن الكلمات  ( Begin) (Endهى كلما ٌت محجوز ٌة ثابت ٌة يجب كتابتها (; 
التللاليينfoo(فى كل مرة، بينما الكلمة  ُيمِكن تغييللره بحريللة، و مللا بيللن القوسللين  ( هى اسم الجراء الذى  ( 

ُيوَضع الكود الُمَكِّون لجسم الجراء بين ُتَمَّرر له للعمل عليها، و   )للسم هى قائم ٌة بُمعاِملت الجراء التى س
( و Begin(كلمتى  (Endالمفتاحيتين . (;

object و لو نظرنا إلى المثال التالى لتعريف دالٍة من الدوال فى الل Pascal:

َقْين اثنين ل ثالث لهما َفْر ًا فيما عدا  ّبق هنا أيض َ ُتَط :لَوَجدنا أن نفس القواعد السابقة 

( بلدًل ملن الكلملة Function(كتابة الكلمة المفتاحيلة • (Procedureفلى بدايلة ُجْمللة ( 
.التعريف كما هو ُموَّض ٌح بالِمثالين و هذا الفارق هزل ٌى كما هو واض ٌح و ل يعنى أى شئ .

(كتابللة نللوع الَخللْر ج الخللاص بالدالللة بعللد أقللواس الُمللْدَخلت الُممللَّررة لهللا، و هللو مللن النللوع •

Integerفى المثال السابق . (

.و فيما عدا هذين الفارقين فالمر واح ٌد ل خلف فيه

َء داخلها بشكٍل منطقٍي فإن المللر المللثير للعجللب و  :و مادام الصل واح ٌد، و مادامت الدالُة تحتوى الجرا
َفَعلت مثل اللغات القدم التى لم يكن ؛ فل هى   !السخرية هو أن تدعم لغة برمجٍة الُمكِّونين فى نفس الوقت 
ًا ًا قويلل َفعلت الصواب حينما َدَعمت الجراءات؛ لنها َدَعمت ُمكِّون ُيسَّمى بالدوال فى وقتها و بالتالى   هناك ما 
َفعلت مثل لغات البرمجة الحديثة التى اكتفت بالُمكِّون العللم و الشللمل و القللوى  بمعايير عصرها، و ل هى 
ّللبللس و البلبلللة مللن علللى كاِهللل َ  الذى هو الجراء؛ و بالتالى فعلت الصواب بتقليل قواعد اللغللة و تخفيللف ا

.الُمبرِمجين

ُيقللِّدمه ُمصللِّممو تلللك اللغللات أنهللم أرادوا مللن وراء ذلللك الُمحافظللَة علللي ُيمِكللن أن   و السبب الوحيد الذي 
backward التوافق العكسي  compatibility؛ لن تلك اللغات الحديثة هي في حقيقللة المللر 

ُتَعد لغة الل object تطوي ٌر للغاٍت أقدم، فمثًل  Pascalًا للغة الل   التي تحتللوي بللدورهاPascal تطوير
َتللْرك كلللPascalعلي الجراءات، و لما كانت برمجيا ٌت كثير ٌة مكتوبًة بالل   فإنهم اعتبروا أنلله مللن الخسللارة 
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++تلك البرمجيات و عدم دعم ترجمتها بشكٍل طبعٍي في لغتهم الجديدة، و نفس الحال تكرر مع لغتي الللل

C/C.

َأرفُض ضم الجراءات؛ لرفضي لمبدأ التوافق العكسلي أصلًل؛ فلغلات البرمجلة  و لكني حتي في هذه الحالة 
ُتقِّدم ما يتوافق مع أحوال الواقع البرمجي الحالي .الحديثة يجب أن تنفصل عن القديم ل

ُيمِكن التغلب علي عدم التوافق بين برامج اللغتين القديمة و الحديثة عن طريق بناء برنامٍج لتحويل الكواد  و 
مثللل الللل  و اللللjava(بينهما آليًا، و هو المللر الموجللود بالفعللل للغللاٍت تختلللف بشللدٍة عللن بعضللها البعللض 

 objective Cفبالتالي سيكون أسهل بمراحٍل عند عمله للتحويل بين لغتين شديدتي التشابه مثل الل (
 object Pascalو الل Pascal.
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:delegatesالَوساِئط 

:نبذ ٌة بسيطة

ُتوَجد في لغة الل ُأرِّكز علي الوسائط كما  و هنا س #الوسائط  )Cهى عبارة عن ُمكِّونلاٍت ملن نلوٍع خلاٍص ( 
ُيمِكلن ّمٍة لدواٍل لها ُمعاِمل ٌت واحد ٌة و أنواع َخْر ٍج واحلد ٌة كلذلك، بحيلث أنله  َ  تسمح بتسجيل استدعاءاٍت عا
َتدعى أية دالٍة أخللرى ُتس كما  )ربط الوسيط الواحد مع أكثر من دالة، و حينما يتم استدعاء ذلك الوسيط  ) 

ُيَمِّرر لها الُمعاِملت التى تم تمريرها له عند استدعائه .َيقوُم الوسيط باستدعاء الدوال المرتبطة به، و 

َيمنع التشابه بين ُملؤِّشرات الدوال  functions و ل  pointersًا   و الَوسائط من َكْون الوسائط نوع
ُيمِكنها أن تقوم بنداء أكثر من دالٍة فى نفس الوقت و تقتصر فى عملهللا ًا؛ حيث أن ُملؤِّشرات الدوال ل   جديد
ُيمِكلن  على استدعاء دالٍة واحدة، و بالتالى تكون الفائدة المرجوة من ورائها صغيرًة نوعلًا ملا، أملا الوسلائط ف

ُتِعيد أى قيمة أن تشير إلى أكثر من دالة ُيمِكنها أن تشير إلى دواٍل ل  على الخص تلك التى  .لها  ( )

ُيسَمح بها للسباب التالية :أري أل 

من حيث الفكرة الساسية ُمكِّونا ٌت فى غاية القللوة و الفائللدة، و لكللن الُمشللِكلة أن الشللكل الللذى )الوسائط  ) 
. للوسائط كان فى غاية الُهَزال و الضعفC#قَّدمته لغة الل

: يتجلى فى الصور التاليةC#و ضْعف صياغات الوسائط فى الل

ُتَمَّرر للدوال التى سيستدعيها الوسيط بأن تكون هى نفسها الُمعاِملت التى•  تقييد الُمعاِملت التى س
ُيمِكنني اختيار تمرير ُمعاِملٍت ُمختلفٍة حتي لو كللانت هنللاك حاجلل ٌة  ُتمَّرر للوسيط ذاته، و بالتالي ل 

:ماَّسة لذلك و هذا العيب أدى إلى عيٍب آخٍر هو .

ُتَضم إلى الوسيط ُمواِفقللًة لُمعللاِملت الوسلليط، أى أن الوسلليط•  يجب أن تكون ُمعاِملت الدالة التى 
هذا بالضللافة إلللى التقيللد بنللوع الخللر ج الُمَوَّحللد بيللن الوسلليط و  (ُيشير إلى نوٍع واحٍد من الدوال 
ُيِشير إلى أى نوٍع ملن أنلواع اللدوال ُتِتيح له أن  ّية التى  َ َفَقد الوسيط ميزة الُعموِم  ).إجراءاته و هكذا 

.مهما كانت ُمعاِملتها و َخْرجها
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:tasksالمهمات 

:نبذ ٌة بسيطة

ُيشللِبه البرنامللجAda هى ُمكِّو ٌن برمجلل ٌى قلائ ٌم بلذاته فللى لغللة اللللtaskالمهمة   ، و هللى فللى الصلل برنامل ٌج 
 .الساسى فى كل شٍئ إل أنه يتم تنفيذه على التوازى مع البرنامج الرئيس أى أنها تقوم بنفلس عملل خيلوط

execution التنفيذ  threadsفى اللغات الخري و لكن بشكٍل أكثر اندماجًا داخل اللغلة نفسلها   
.و ليس بشكٍل ُمنفصٍل عنها فى مكتبة اللغة

ُيسَمح بها للسباب التالية :أري أل 

ُأجاِدل فللى هللذا  فى الحقيقة فإننى ل أعترض على المهمات كُمكِّوٍن أساسٍى فى لغات البرمجة الحقيقية و ل 
ُترِّكلز التقنيلات الحديثلة فلى  على الطلق؛ فأنا من أكثر الناس اقتناعًا بأهمية دعم العمليلات المتوازيلة اللتى 
 تصميم الُمعاِلجات على دعمها بتعديد أنوية تللك المعالجللات فلى الشللريحة الواحلدة و غيرهلا ملن التقنيلات

.الخري

 و لكننى أرى فقط أنه من الفضللل عللدم وضللع هللذا الُمكللِّون فللى صلللب اللغللة مباشللرًة و وضللعه فللى المكتبللة
ُيمِكنك إذا ما احتجت إلي خيللوط التنفيللذC# و اللjavaالقياسية الخاصة بها قدر المكان، فمثًل فى الل   

ُتعِّرف خيط تنفيٍذ جديد، و تربط الخيط الجديد إمللا بصللنٍف جديللٍد يبنللى  الُمتعددة أن تمد يدك إلى المكتبة و 
implements واجهًة interfaceّيلنًة كما فى الل َ ّم ٌت بعض الشللئjavaُ ُمعل ِ  (  و هو نموذ ٌ ج ُمتز

، أو تربطله باسلم داللٍة مللا كملا فلى الللل #في وجهلة نظللري (Cو أظلُن أنلله النمللوذ ج الفضلل و القللوى و   ) 
).السرع

ًة  و لكن يظل المر سيان بالنسبة للُمستخِدم النهائى لُّلغة؛ حيللث سللتظل المهمللات أو خيللوط التنفيللذ ُمتللوافر
 للستخدام بين يديه ليستخدمها كما يشاء و متى يشاء مهما اختلف اسمها أو مكان اعتمادهللا فللى اللغللة، إنمللا
ِنى  الفرق الوحيد بين اعتماد المهمات كُمكِّوٍن لغللوٍى ُمباِشللٍر أو كُمكللِّوٍن فللى المكتبللة يظهللر مللع الُمبرِمللج البللا
 للُمترِجم؛ حيث أنه لو ُوِضعت المهمات فى صلللب اللغللة فسلليكون علللى ُمبرِمللج الُمللترِجم وضللع ذلللك فللى

semantic  و التحقللق المنطقللى scanحسبانه فى مرحلة المسح  analyzingو إنتللا ج الكللود  
 الوسيط، بينما سيكون المر أخَّف لو كانت المهمات جزءًا من المكتبة البرمجية ل اللغة نفسها؛ فعلي القللل

.سيختفي جزءا المسح و التحقق المنطقي و يندمجا ضمن قواعٍد أخري مبنيٍة بالفعل 

 و سيزداد الفرق معه لو كللان قلد قللرر بنللاء الماِسللح و الُمحقللق المنطقللى بيلديه ل باسللتخدام البرامللج الللتى
ّلغة؛ ففى هذه الحالة يكون زيادة ُمكللِّوٍن أو تعللبيٍر برمجللٍىEBNF أو BNFُتنِتجهما باستخدام ِصياغات  ُ   ل

َنْحو اللغللة بشلكٍل تللاٍم فلى عملهللا  واحٍد عبئًا على التصميم و البناء لُمكِّونات الُمترِجم الولى التى تعتمد على 
). parser و اللسابر scanner(أعني الماسح 
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ًا لننى قد قررُت بالفعل عدم اسللتخدام الدوات الُمسللاِعدة فللى بنللاء الواجهللة الماميللة لُمللترِجم   إبللداعو نظر
)علي القل في الصدارات الولي منه؛ و ذلك للعديد من السباب الهامة للغاية فللإننى مللن هللذه النوعيللة ) 
ًا بللالطبع إذا لللم يكللن هللذا ضللار )من الُمبرِمجين الذين يهمهم بالفعل تقليل ُمكِّونات اللغة إلى الحد الدنى  ) 

.لتخفيف الضغط التصميمى و الِبنائى الواقع على كواهلهم
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ّلَفات  ِ :propertiesالُمَغ

:نبذ ٌة بسيطة

ّلَفاتC# فى اللpropertiesهى نفسها الل ِ ُأَسِّميها بالُمَغ الخصائص و لكننى  َتْرِجمها الكل بل ُي ) و التى  ) 
 لسبٍب سيلى ذكره، وهى نللو ٌع خللا ٌص مللن الجللراءات؛ حيللث أنهللا تأخللذ شللكًل شللبيهًا لهللا فللى الوظيفللة و

َتخَدم المتغيرات فهى حلق ٌة وسيط ٌة بينهما  ُتس َتخَدم كما  ُتس .التعريف، و لكنها  :

ِّثلها أمام العلالم الخللارجى و ِ ُتَم  و وظيفتها الساسية هى الحاطة المنطقية بمتغير أو مجموعٍة من المتغيرات ل
.تتعامل معه بالنيابة عنها

: ما يلىC#و مثا ٌل على إشهارها و استخدامها فى الل

ُيسَمح بها للسباب التالية :أري أل 

:إبداعُيمِكن باستخدام الجراءات فعل نفس الشئ و ذلك كما فى المثال التالى ب

)ص  العملء  ) =

ص   +العملء )1(

:) س العملءرقم( إجراء
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العملء .س  عدد =

:) سرقم ( العملءإجراء

العملء  س =عدد .

:و لكن مع الحصول على الفوائد التالية

ّلفات إلى اللغة• ِ ُيصِبح عليه لو تم ضم الُمَغ َنْحو اللغة أبسط و أصغر مما كان س .الحفاظ على 

 :القدرة علللى تحديللد ُمسللتَويات ُوصللوٍل ُمختِلفللٍة لكللٍل ملن إجللراء التغييللر فللى القيمللة، و إجللراء•
.الحصول على القيمة

:مثل البرنامج التالى

:) س العملءرقم ( إجراء عام

=س  عددالعملء

:) سرقم ( العملءخاص إجراء

=عددالعملء  س
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:indexersالُمَفْهِرَسات 

:نبذ ٌة بسيطة

ُتقِّدمه الل ًا  ًا تمام   كطريقٍة جديدٍة للتعامل مع الصناف، و شرح مايكروسوفت يقولC#هى ُمكِّو ٌن أظنه جديد
ْنف كللأنه مصللفوفة  ُتَمِّكننا من التعامل مع الِصلل  ، لكننللى أرى أن هللذا الكلم قللد يبللدوarrayأن الُمَفْهِرسات 

ُيلؤِّدى إلى اليمان بخطئه التام، لن الُمَفْهِرسات مللا هللى إل ًا فى الَوْهَلة الولى و لكن إمعان النظر فيه   صحيح
ّلفات  ِ ْنفها ُمباشرةpropertiesنو ٌع من الُمغ َتدعى عن طريق اسم ِص ُتس . غير الُمَسَّماة و التى 

ّلفللات ِ ْنف كان ُمماِثًل للتعامل مع الُمغ  و بالنظر إلى المثال التالي على الُمَفْهِرسات سنجد أن التعامل مع الِص
:ل  مع المصفوفات

 []و التشابه الوحيد بين التعامل مع المصفوفات و الِصْنف هو استخدام  قوسى المصفوفات و هما  فقط ل
ُتشِبه الُمَفْهِرساُت الخصائَص فيما يلى :غير، بينما 

قسم -1 ّبر عنها العنصر  ِ ُيع َنِّفذ عند قراءة القيمة التى  ُي )،get(بها ِش ٌق 
قسم -2 َنَّفذ عند إسناد قيمٍة للعنصر  ُي )،set(بها ِش ٌق 
َينتج ُمَفْهِر ٌس قاب ٌل للقللراءة و الكتابللة، أو للقللراءة-3 ّيلهما أو كلهما فى الكود ل ُ أ :ُيمِكن وضع الِّشقين  ( ) 

.فقط، أو للكتابة فقط
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ّلفات ِ ّلفات و الُمَفْهِرسات ليس ُمجَّرد تشابٍه بل هو َتطابق، و الفرقان الوحيدان أن الُمغ ِ  :إذًا فالتشابه بين الُمغ
 ُتسَتدعى باسمها بينما يتم استدعاء الُمَفْهِرس باستخدام اسم الكائن نفسه، و كذلك السماح بتمرير ُمَعاِملٍت
ّلفللا ٌت غيللر ِ ًا فالُمَفْهِرسللات مللا هللى إل ُمغ ُيسَمح بهللذا للخصللائص العاديللة، إذ  للُمَفْهِرس للعمل عليها بينما ل 

ّلفات العادية ِ .ُمَسَّماٍة تقترب من الجراءات أكثر من الُمغ

ُيسَمح بها للسباب التالية :أري أل 

ُيمِكلن القيلام بهللا بشلكٍل آخللٍر ربملا يكللون بنفللس البسللاطة أو أكلثر  ليس للُمَفْهِرسات أى فائدٍة تتفرد بهللا و ل 
َتفعل الُمَفْهِرسات بدون إتخام اللغة بُمكِّوٍن جديٍد يزيد من قواعدها َيفعل كل ما  ٍء   بساطة، فبإمكاننا إشهار إجرا
ُيَحِّملل الملبرمجين الُمتعِّلميلن لهلا عبلء إدراك الفلارق بيلن ، و  و هى ل تحتملل ملن الصلل )بشكٍل كبير  ) 

.الُمكِّونات الُمختلفة الُمتشابهة

ًا من الل #و بصدٍق فإن هناك نقط ٌة أخرى تزيدنى غيظ :Cُيِريلدون َجْعلل النلاس   هى الحساس بأن ُمصلِّمميها 
و خاصلة علن اللللC#ُيِحُّسون أن الل ُتقِّدم تقنيلاٍت جديلدٍة َتختللف علن كلل ملا سللبق   )javaّثللل ِ ُتم   الللتى 

ُيشللِّكل ُمشللكلًة ل ّثله ابن الُّضلَّرة للزوجة  حتى و إن كان مضمون تلللك التقنيللات  ِ ُيم  !)لمايكروسوفت نفس ما 
ًا  ًا و دعم ًا ل تخفيف ًا إضافي !حًل، و عبئ
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: للصناف و الدوالPythonُنُموذ ج الل

بل أفضلها مللن حيللث شللكلPythonعلى الرغم من أن لغة الل ّثل بالنسبة لى لغًة من أفضل اللغات  ِ ُتَم  ( ) 
ّثللل ِ ُتم  البرنامج المكتوب بها، إل أنها تحتوى على قراراٍت تصللميميٍة أجللد أنلله مللن الللواجب الللرد عليهللا لنهللا 

َقناعا ٌت تصميمي ٌة كَقناعاتى .قراراٍت سيئٍة بما فيه الكفاية لمن كان له 

َتللرى َأوَضح هذه القرارات الغريبة هي نظرة اللغة إلى الصناف و الدوال؛ حيث أن هذه النظرة الغريبة   و ِمن 
ُيشللِبه الصللناف، فنللرى أن الصللناف فللى الللل ُيشِبه الدوال و ترى فى الدوال مللا   Pythonفى الصناف ما 

ًا ِتلللو الخللر، و أن الُمكِّونللات َتللاٍل واحللد َت َنَّفللذ بشللكٍل ُم ُت َتاِبعة الللتى  َت  عبارة عن حاويٍة لمجموعٍة من الوامر الُم
ّيدات و خلفهما ما هى إل عبارا ٌت تنفيذيلل ٌة بلدورها، و يعنللى هلذا أنلله ِ  الداخلية للصناف مثل الدوال و الُمَش
ْنف و ليللس داخللل  ُيمِكننى أن أقوم بكتابة عبارات إسناد قيللٍم و اسللتدعاءاٍت لجللراءاٍت داخللل صلللب الِصلل

ّيداته أو دواله فقط ِ .ُمش

:و مثا ٌل على هذا

Class class1:

def  func1():

   # code of func1

    A = func1() + 5

def  func2():

   # code of func2

ُتسَّمى  ُيسللَّمى func1حيث يتم فى البداية تعريف دالٍة   ، ثللمA، ثم تم استخدامها لسناد قيمٍة إلى متغيللٍر 
.func2َتَلى ذلك تعريف دالٍة أخرى تسمى 

ُيمِكننللا فللى الللل َنعلم أنه  ُأخللرى، و اسللتخدامPythonو تكتمل الصورة حينما    تعريللف دالللٍة داخللل دالللٍة 
 الدالة الداخلية عن طريلق كتابلة اسلم الداللة الحاويلة لهلا و إتباعهلا بقوسلى داللٍة نكِتلب فيهملا الُمعلاِملت

ُتعَرف الدوال الُمحتِوية بالسم  .closures.الُمَمَّررة للدالة الداخلية و 

:و مثا ٌل على هذا

def   func1(a):

 def   func2(b):

return  a+b

 return  a
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: سنرى أن لكليهما الصفات التاليةPythonو بالنظر إلى صفات الصناف و الدوال فى الل

ُيمِكن التغيير• ُيِشيران للدالة أو الكائن، أى أنه  ْنف هما ُملؤِّشران   اسم الدالة و اسم أى كائٍن من الِص
لا السم  ُيشير إليه الذى  .فى هوية الدالة أو الكائن التي / /

:مثل البرنامج التالى

ُ يِشير إلى كود الدالة log(حيث أنه فى المر قبل الخير جعلنا السم   ) (exp بينما جعلنللا السللم ،) (

exp ُيِشير إلى كود الدالة  ) (logو النتيجة التالية لستدعاء السمين قبل التبديل و بعده تدل علللى ،  ! ( 
:أثر التبديل و نجاحه

َتابعى• َت َنَّفذ بشكٍل  ُت ّثل كتلًة من الوامر التى  ِ ُيم .كلهما 

ُيمِكن للدالة أن تحتوى على تعريف•  كلهما له القدرة على احتواء تعريفاٍت لصناٍف داخله، أى أنه 
َتُعود و تسللتخدمه بصللورٍة طبعيللٍة كمللا يحللدث فللى حالللة الصللناف  ِصنٍف من الصناف داخلها، ل

.الُمتفِّرعة فى باقى لغات البرمجة

:مثال

def   func1(a):

Class class1:

def  func2():

   # code of func1

    A = func2() + 5

def  func3():

   # code of func2
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 كلهما له القدرة على احتواء دواٍل داخليللٍة يتللم اسللتدعاؤها عنللد الحاجللة إليهللا عللن طريللق اسللم•
 الُمكِّون الحللاوى لهلا، ملع الفللارق فلى أن الداللة تحتللوى داخلهلا داللًة داخليللًة واحللدًة فقللط بينملا
َتدعى ُتسلل  للِّصْنف تعديد الدوال، و كذلك فإن الدوال التى فى الِصنف يتم استدعاؤها باسمها بينمللا 

َتدَعى دالتها الحاوية .الدالة الداخلية باسم الُمتغير الذى اس

:1مثال

def   func1(a):

 def   func2(b):

return  a+b

 return  a

  a = func1(5)

  b = a(10)

:2مثال

Class class1:

def  func1():

   # code of func1

    A = func1() + 5

def  func2():

   # code of func2

  Class1 inst

 inst. func1()

 و من الصفات السابقة نرى أن هناك تقريبًا ل معنى له بيللن صللفات ُمكللِّونين برمجييللن يجللب إبقللاء كللٍل منهمللا
َيحمللل شليئًا مللن صللفات الخللر  ُمنفصًل عن الخر، و عدم إثارة البلبلة التى ل داعى لها بجعلل كللٍل منهمللا 

ُيحِقق أية أهداٍف فى حقيقة المر .بشكل ل 

َتَتابعى بحيث يتم اسللتدعاؤها عنللد الحاجللة إليهللا؛ َنَّفذ بشكٍل  ُت   فالدوال هى فى الصل كتل ٌة من الوامر التى 
ّفر ُوجوُدها تكراَر الكواد و مساحَة البرنامج النصية، و يزيد القدرة على اكتشللاف الخطللاء و السللرعة فللى ِ ُيو  ف
َتجمع بين مجموعٍة َتنشأ إل لتكون حاويًة   ذلك و غيرهن من العوامل الخرى، أما الصناف ففى الصل لم 
 من الُمتغيرات و مجموعٍة من الدوال التى تعمل عليها، و عن طريق الستنسللاخ مللن الصللل يتللم السللتفادة
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َتويات الداخلية للكائنات عن الُمبرِمللج النهللائى و غيرهللا  من كود الصنف أقوى استفادٍة عن طريق عزل الُمح
.من الفوائد

َنِّفذ بشللكٍل ُمتِسلِسللٍل و كأنهللا كتلللة ُت ًا  َيحوى أوامر ْنٍف  َتحوى دالًة أخرى داخلها، أو ِص  فما معنى وجود دالٍة 
!أوامٍر فى صلب دالٍة من الدوال ؟

و ما الفائدة التى ستعود علينا من ذلك المز ج و التقريب الغريبين ؟، 
و أى ضرٍر سيعود علينا عند التفريق بينهما كما تفعل بقية اللغات ؟
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:unionsالَّداِمَجات 

:نبذ ٌة بسيطة

 : و ما حذا حذوهما من اللغات هى ُمكِّونا ٌت الفكرة الرئيسة من ورائها C++ و اللC فى اللunionsالل
ّيز من الذاكرة بأي نوٍع من النواع المختلفة، يعنلى أن الَّداِملج عبللارة ِ  هي إتاحة الفرصة لستخدام نفس الَح
َيعتلبر ُتشِبه الِصنف من حيث أنه يتم داخله تعريف ُمتغيرات، و لكنله يختلللف عنلله فلى أن الِصلنف   عن حاويٍة 
ّيز الذاكرة المحجوز له، بينما فللى الَّداِمللج يتللم ِ  كل ُمتغيٍر داخلٍي ُمنفِصًل عن الُمتغيرات الخرى من حيث َح
َتَركًة فى الللذاكرة تبللدأ مللن نفللس النقطللة و تنتهللى حسللب مسللاحة أكللبر  إعطاء كل تلك المتغيرات مساحًة ُمش
ٍء من تلللك الللذاكرة الُمشللتَركة يتناسللب مللع ُيمِكن لي متغيٍر أن يتعامل إل مع جز ًا، و لكن ل   المتغيرات حجم

.نوع ذلك المتغير

:يعنى لو أننا كتبنا ما يلى

ًا يسللمى  ُنَعللِّرف متغيللر ُيمِكننللا التعامللل معلله علللىDATATYPE مللن النللوع var1فللإن معنللى هللذا أننللا    
:أساس 

،ch بالسم char أنه من النوع
،i بالسم intأو النوع 
، l بالسم longأو النوع 
، f بالسم floatأو النوع 
،d بالسم doubleأو النوع 

.و القيمة التى نتعامل معها كل مرٍة هى نفس القيمة و لكن مع اختلف المساحة التى نتعامل معها منها

ُيسَمح بها للسباب التالية :أري أل 

َيُسوقها الشارحون للبرمجة بلغتى ال   فللى كتبهللم لوجللود الللَّداِمَجات وC++ و اللCلأري أن السباب التى 
ُتغِنى من جوٍع أمام التحقيق و التدقيق؛ فما وجدُت منها غير ُتسِمن و ل  :مدى فائدتها ل 
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ّفر فى استخدام الذاكرة حينما نريد التعامل مع قيمللٍة مللا بللأكثر مللن أسلللوب، فبللدًل• ِ ُتَو  أن الَّداِمَجات 
 :من تعريف ُمتغيراٍت ُمختلفة النواع بشكٍل ُمنفصل، و أقوم كل َملَّرٍة حينما أحتا ج إللى التعاملل ملع
 القيمة على أنها من نوع معين بوضعها فللى الُمتغيللر الللذى ينتمللى إلللى ذلللك النللوع، و مللن ثللم أقللوم
 :بإجراء العمليات على ذلك المتغير، أقول بدًل من كل هذا فإننى أقوم ُمباشرًة بوضع تعريٍف لدامٍج
 يدمج بين تلك النواع فى مكاٍن واحٍد لتمكن من التعامل مع القيمة الُمَخَّزنة فى داخله بأى شللكٍل

.أريده

 و هذا سب ٌب ل أظنه موجلودًا اليللوم؛ فهلذا القللول كلان صلحيحًا حينملا كللانت الجهلزة اللتى تتلم
َتِغل نظللام التشللغيل64البرمجة لها ل تحتللوى مللن الللذاكرة إل علللى  َيسلل ُيشللاِبهها،    كيلوبللايت أو مللا 

َتِغل البرامج العادية الباقى، و هذه ُمواصفا ٌت قريب ٌة من ُمواصفات َتس  القليل من الكيلوبايتاٍت منها و 
. مكتوبًة لها، و ما عاَصَرها من الجهزةC التى كانت أوائل برامج اللPDP11أجهزة الل

ًا ُتلوِهمنى أنلك حينملا تكتلب برنامجل  و لكننا الن نعيش فى زمٍن ُمختللٍف ليلس ملن الُممِكلن فيله أن 
ّفر علَّى الكثير من الذاكرة الُمهَدرة، بل العكس أنك ستحصل على برناملٍج غريلٍب ِ ُتَو  كالسابق سوف 
 سئ التكوين ُمقاِبل الحصول على بضعة بايتاٍت ل تساوى أى شٍئ بالُمقاَرنة مع أقللل المكانيللات فللى

.سعات ذواكر الحاسوب الموجودة اليوم 

ّتلم عللى َ  إذًا فهذه الفائدة التى كانت موجودة للدامجات قد انتهت إلى غيلر رجعلٍة و كلان ملن الُمَح
 ُمصِّممى لغات البرمجة التنبه إلى هذا و إبعاد ذلك الُمكِّون الزائللد عللن اللغللات الجديللدة، ل ضللَّمه

. التى سارعت إلى ضمه إليها و كأنه كن ٌز ثمينC++إليها كما حدث مع الل

ُتَحِّول بين أنواع المتغيرات، أى أنه فللى كللل مللرٍة•  الَّداِمجات أكثر كفاءًة من استدعاء الجراءات التى 
 :نحتا ج فيها إلى تحويل قيمٍة ما من نوٍع إلى نوٍع آخلٍر فبلدًل ملن اسلتدعاء إجلراءاٍت للتحويلل بيلن
 أنواع الُمتغيرات فإننا نستخدم المتغيرات الموجودة فى الَّداِمج مباشرة، و نستخدم منها ذلك الذى

.له النوع الذى نرغب فى التعامل مع القيمة على أساسه

ُتقللِّدم تلللك  و هذا قو ٌل آخ ٌر أراه غير منطقٍي في عالم اليوم؛ حيث أن مثل هذه التوفيرات الغريبة ل 
ُتغِرى ببذل الجهد و التضحية للحصول عليها،  النتائج الخارقة التى 

 ، !فما الذى سيضر البرنامج إذا ما استدعى إجراء تحويٍل عشر مراٍت أو أكثر ؟

، !و ما التأخير الذى سيحدث عندئذ ؟

ّثر ذلك التأخير على زمن تنفيذ البرنامج بصورٍة و لو طفيفة ؟ ِ ُيلؤ !و كيف س
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أينخ البداعخ فيهاخ ؟

ُُأصِّمم    بالشكل الذي َظهرْت عليه في النهايللة، فرغللمإبداعهذا الجزء ُمخَّص ٌص لشرح السباب التي جعلتني 
ًا للُمكِّونلات اللتي َرفضلُت  أن هناك شرحًا لقواعد التصميم التي أقتنع بها في فصٍل سابٍق، و أن هنلاك شلرح

 : و السباب التي دفعتني إلي ذلك إل أن الحاجة لهذا الجزء ماَّس ٌة للغاية؛ و ذلك لنلله حللتيإبداعضَّمها ل
 عند ِذْكر الصول الفكرية لي منهٍج من المناهج فسيحدُث اختل ٌف في تفسير تلك الصول و تنزيلهللا علللي
 الواقع، و المر الوحيد الذي سيمنع مثل ذلك التشتت التفسيري هو ضللرب المثلللة العمليللة لللذلك المنهللج

.حينما يتم تنزيله علي الواقع العملي بواسطة من َوَضع تلك الصول

ُيطللاق، و الكثللاِر مللن َقْدر المكان بالبساطِة الشديدة حتي ل يتضخم حجم الكتاب بشللكٍل ل   و قد التزْمُت هنا 
 .المثلة العملية حتي ُتصبح المور أكثر سهولًة من حيث الستيعاب و كللذا فقللد أدرجللُت أمللورًا ربمللا يللري
 القاريء أنها ليست بالهمية التي يجب معها الهتمام بها و إفراد مكاٍن لها، و لكني فعلُت هذا كتوضيٍح لمبللدأ

  ليست ُمجرد تجميعٍة من الُمكِّونات ُوِضعت مع بعضها البعض لتصبح لغللة برمجللٍة عاديللة، إنمللاإبداعأن  لغة 
.هي لغ ٌة ُصِّممت بُمنتهي العناية حتي تتوافق كل ُمكِّوناتها مع بعضها البعض و تنسجم في تناُغٍم جميل

ٍء ما من اللغللة علللي الشللكل الللذي هللو عليلله بشللكٍل ُمباِشللر، و لكللن  و ربما ل تظهر الحكمة من وراء جعل جز
ُتصبح ُيدِرك التوليفة التي جعلت المور   معرفة الكثير من التفاصيل الخري تجعل الذهن يتنبه إلي ما فاته و 

.هكذا
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أسبابب جاعلب لغةب إبدعاعب لغًةب تتافسيريًةب بجان"بب وجودب ُمترِجٍمب لاها:

ُنص على كتابة الكود َمللَّرًة واحللدًة و تشللغيله فللى أى مكللان، وjavaللستفادة من فلسفة الل• َت   التى 
ُيَحِّملل الُمسلتخِدم َنرفُع نسخًة واحدًة على الشلبكة، و  ُنترِجمه مرًة واحدة، و  ُننِتج البرنامج و   :بالتالى 

.النهائى نسخًة وحيدة، إذا رغبنا في هذا

ُيضاَّر الُمبرِمج فللى أى شلليء؛ إذ•  ُتَمِّكننا من نقل البرنامج بين أنظمة التشغيل بحريٍة و ذلك بدون أن 
 أنه يتعاملل ملع البيئلة التشلغيلية اللتى سليتم إعطاءهللا القلدرة عللي أنظملة تشلغيٍل أخلري، و كلذلك
ًة َيعِنللى حيللا  تحديثها للتعامل مع الصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الللتي تللم تحللديثها، و هللذا 

ًا بدون أدني تعٍب من جانب الُمبرِمج .أطول للبرامج و محموليًة عاليًة جد

كلغللٍة للتعللبيرات و• ّيٍن  َ  (إذا ما أردنا بعد ذلك تطوير لغة برمجٍة عربيٍة أخرى ُمتخِّصصٍة في مجاٍل ُمع
 )التعاملت الحصائية علي سبيل الِمثال فإن إنتاجها سيكون أسهل؛ و ذلك لننا لن نحتا ج حينئٍذ
ْنع الواجهة المامية من ُمترِجم تلك اللغة و ُمَحِّوٍل إلى الصيغة الوسطى الخاصللة باللللة  إل إلى ُص

ْنع ُمترِجٍم كاِملإبداعالوهمية ل َتَجُّشم عناء ُص . فقط، دون 

ُتبِعللد البرامللج عللن• ًا  ْيللد ًا ُرَو ْيللد  هذا هو التطور الطبعى فى علوم الحاسب البرمجيللة؛ الللتى ظلللت ُرَو
ُنواة  ُتسِند هذا الدور إلى ال  ، و لم يبق فللى الللوقتkernelالتعامل المباشر مع الَعتاد الصلب و 

 الحالى إل إبعاد البرامج عن التعامللل الُمباِشللر مللع الُمعاِلللج و هللو المللر الللذى يتحقللق باسللتخدام
 .الُمفِّسرات و هكذا نكون فى َمأَمٍن من أغلط الُمللبرِمجين فللى التعامللل مللع الُمعاِلللج فللى التطبيقللات

َنَّفذ بكفاءٍة و قوة ُت .التى ل يهمهم فيها كيفية تنفيذ أوامرهم فى الُمعاِلج مادامت 

ّبقًة فقط على البرامج• َ  :في حالة استخدام بيئات التشغيل فإن التطورات التقنية الجديدة لن تكون ُمَط
 الجديدة كما فى حالة الترجمة منذ البداية، بل ستنطبق بأثٍر رجعٍى على البرامج القديمة التى تعمللل

.على الصدارات الحديثة من بيئة التشغيل

staticب فوعائدب وجودب نظامب أنوعاٍعب ثابتب  typing:
ّيللرات و الثللوابت و كائنللات الصللناف و كائنللات• ِ أي الُمتغ  (إكتشللاف أخطللاء اسللتخدام الَحاِويللات 

compile )اللقاب في زمن الترجمة  time بدًل من زمن التنفيذ  run time.

 تخفيف العبء عن زمن التنفيذ؛ و ذلك لن إختبارات النواع و صحة اسللتخدامها تتللم فللي هللذه•
ّيللر  ِ  dynamicالحالللة فللي زمللن الترجمللة مللرًة واحللدة، بينمللا فللي حالللة نظللام النللواع الُمتغ

typingتتم الختبارات في زمن التنفيذ في كل مرٍة يتم فيها استخدام الحاِوية .
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الُمتللواِفرة فللي زمللن الترجمللة للمزيللد مللن تحسللين اسللتغلل• )إمكانية اسللتغلل معلومللات النللواع  ) 
أو الُمعاِلج و أخذ ذلك في الحسبان أثناء زمن الترجمة .الذاِكرة و /

فائدةب ُوجوبب تاعريفب عالحاوياتب يدويًاب :
.ُيَعد نوعًا من التوثيق الواِضح الِتلقائي•

.ُيكِسب الكود مقروئيًة أعلي•

ْبَعلد عنله عبلء اسلتنتا ج النلواع• َأ  تخفيف العبء من علي كاهلل الُملترِجم و ُملبرِمجيه؛ حيلث أنله 
ُيمِكن  الُمختِلفة بنفسه، مع العلم أنه لم يحمل عنه عبء استنتا ج مساحات الحاويات الُمختلفة التي 

ّيرات الرقمية ِ مثل الُمتغ ّيرة حسب ظروف الستعمال  ِ ).أن تمتلك ِمساحًة ُمتغ )

ُنضَّطر• ًاس ّيرات بدون تعريفها يدوي ِ ُتِتيح للُمبرِمج استخدام الُمتغ  في كثيٍر من الحيان في اللغات التي 
:لُمحاكاة عملية التعريف، مثل الموقف الفتراضي التالي

{}س    / لتعريف جدوٍل فارٍغ لستخدامه داخل تعبير بينما = \

منطقي بينما شرط  : < . >

بينما كود  < . >

َنللابينماحيث احتجنا في هذه الحالة إلي تعريف جدوٍل قبل الدخول إلي صلب تعبير  ُقم  ؛ لننللا لللو 
ًا غير التي نتوقع َيأخذ قيم  !بتعريفه داخل التعبير فسيتم اعتباره جدوًل ُمختِلفًا في كل لفة  و بالتالي 

.له أن يأخذها

س مللا َيعلم ُمترِجم اللغة أن  س حتي  ُنضَّطر إلي إسناد قيمة جدوٍل فارٍغ إلي السم  )و لذلك  ) ( ) 
ُيمِكلن رؤيتله فلي لغلاٍت مثلل  َنرغب في تعريفه و مثلل هلذا المواقلف    وpython.هو إل جدو ٌل 

rubyّير ِ . و غيرهن من لغات التنويع الُمتغ

ُيمِكن َجْعل التعريف و السناد في سلطٍر واحلٍد كُمحاكلاٍة لُّلغلات الديناميكيلة و بالتلالي للن يأخلذ•   
ُيمِكلن َجْعلل التعريفلات فللي أعللي الوامللر َأْطلَول، كملا  َيجعلل الكللود  ًا زاِئللدة و للن   التعريف أسطر

ًا في لغة  object التنفيذية كتوثيٍق واضٍح كما يحدث إجبار pascal.

َتلْي اللل• مثلل لغ (في اللغات التي ل يتم فيها تعريف الحاويات داخلل الصلناف فلي أسلطٍر ُمنفلِردة 

python و rubyُتضَّطر لقلراءة أكلواد إجراءاتله ْنٍف ما س : فإنه لمعرفة الحاويات داخل ِص ( 
ُتِريللد، ُتخِبللرك َعَّمللا  ُيساِعدك علي هذا، أو ستحتا ج لتوثيقاٍت خارجية   كلها، أو ستعتمُد علي برنامٍج 
ُتجِبرك علي التعريف اليدوي فلن تحتا ج لفعل أٍي من هذا لن الكود فلي أعللي  أما في اللغات التي 

ُيغِنيك عنه .الِّصنف 
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فوعائدب عدمب تاعبيرب عالنوعاعب عالبسيطةب عنب عالحجامب :
َّللللة علللدد الكلملللات المفتاحيلللة فلللي اللغلللة، فلللالنواع  •   وfloat و uint و intُيللللؤِّدي إللللي ِق

double و short و decimal بينملا تلمرقلم و غيرهن الكثير تم اختصارها في النلوع ، 
. نص في النوعchar و Stringاختصار النواع 

مثلل العتمللاد علللي علدد البايتللات فللي تحديلد الِمسللاحة و• )عدم التقيد بَمفاِهيم الذاِكرة الحاليللة  ) 
 بالتالي النفصال التام عن تكوين اللة التي يعمل علبها البرنامج، إل عند استخدام أكللواد التجميللع
ّثر علللي ِ ُيلللؤ َنْحللو اللغللة نفسللها، و كللذا بمللا ل  ّثر علللي  ِ ُيلؤ  التي ستتغير إذا تغيرت الِبنية الَعتادية بما ل 
ْين تعمللل عليهمللا  توحيد معني كل قاعللدٍة فللي اللغللة مهمللا اختلللف نظللام التشللغيل أو الُمعاِلللج اللللَذ

.برامجها

:تقليل عدد القواعد في اللغة من حيث•

.castingعدم الحاجة لقواعد التخصيص ◦

generic عدم الحاجة لوجود الكواد العامة ◦ codesبكل ما تحتويه مللن ُصللعوباٍت و  
 تعقيداٍت َجَّمة، فالتعميم موجو ٌد عمليًا فللي الكللواد؛ فليللس هنللاك تفريلل ٌق بيللن الحجللام و لللم

ًا عن الَخر ًا ُمختلف .ُيجَعل كُّل حجٍٍم نوع

َيهتلم إلللي حلٍد كلبيٍر بالتحديلد الفللائق•  التناغم مع التفكير البشري الطبعلي علالي الُمسللتَوي الللذي ل 
ّلغة مع ترك أمر هذه التحديدات للُمللترِجم أو الُمفِّسللر لكللي ُ ّلم ل ُ  .للمور، و بالتالي زيادة سرعة التع

.يهتم هو بها حسب حالة اللة التي يعمل عليها و ظروف العمل

.زيادة المقروئية•

.زيادة المكتوبية•

ب ســب"بب جاعــلب تاعريتافــاتب عاللقــابب وب عالجــرعاءعاتب وب عالدصــنافب فــيب ناهايــةب عالملتافــاتب عالرئيســة ،ب وب باعــدب عالســتخدعام
عالتافاعليب لاها:

ًا للُمبرِمج• أي تعريف تلك الُمكِّونات قبل استخدامها فسيكون ُملؤِلم ):لو كان العكس هو ما حدث  ) 
ُتوّجللد أسللفل ّلللب الكللود بحثللًا عللن بدايللة أوامللر البرنامللج الللتي  ِ ُيق ًا أن   في كل َمَّرٍة يفتح فيها برنامجلل

َيِجد الُمبرِمُج بدايلَة الواملر دون جهللٍدإبداعالتعريفات، لكن في حالة  َتْح الملف الرئيس    فبُمجَّرد ف
.منه

ٍء لله فللي العلادة السللم pythonو فلي لغللاٍت كالللل   ثلمmain يلجلأ الُمللبرِمجون لعملل إجللرا
 يسلتدعونه فللي بدايللة الوامللر بالسللفل، و فللي داخللل هللذا الجللراء يضللعون أوامللر المسللار الرئيللس

ُيحللاُكون أسلللوب اللغللات الوظائفيللة وCللبرنامج كاِملًة كما هو الحللال مثًل فللي لغللة الللل  ، أي أنهللم 
الجرائية للتغلب علي تلك الُمشِكلة، 

:مثال
def  main :
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   # main program's code

def  func1 :

  # function1's code

.

.

.

main()

.بينما َحَلْلناها بشكٍل أبسط و ل يتعارض مع بقية السباب التالية

َيعمُل بها الُمبرِمج؛ حيث عنللدما يقللوم الُمبرِمللج بكتابللة ُخللواِرْزٍم•  هذا يتفق مع الطريقة التلقائية التي 
:لحل ُمشِكلٍة ما فإنه يقوم بل

صللناديق سللوداء ◦ َيسللتخِدم فيهللا  "كتابللة الخطللوط العريضللة العاَّمللة، و  " black boxes 
.عبارة عن ُمكِّوناٍت موجودة، أو سيقوم بإنشائها  بالكامل فيما بعد

 َفُّك الخطوط العريضلة فلي المرحللة السلابقة و توضليح كيفيلة َعَملل كلل صلندوٍق أسلوٍد تلم◦
.استخدامه من قبل

:، حيث إبداعو هذا ما يحدث في 

َتللب بعللد؛ لداء◦ ُتك  َيقوم الُمبرِمج بكتابة المسار العام للبرنامللج باسللتخدام إجللراءاٍت وهميللٍة لللم 
ّثللل دور هياِكللل البيانللات الللتي ِ ُتم أو الُمتكررة، و أصناٍف وهميٍة ل أو الصعبة و /المهام الكبيرة و / 

.يحتا ج إليها في عمله، و كذلك ألقاٍب وهمية

أو اللقلاب فلي المرحللة التاليلة◦ أو الصناف  و /َيقوم الُمبرِمج بكتابة أكواد تلك الجراءات و / 
ًا .بحيث يكتمل الكود تمام

ُنلِحظ هنللا التماثللل التللام بيللن السلللوبين و الللذي يجعللل طريقللة    ُمنللاِظرًة للعمللل التلقللائيإبللداعو 
ّلم للطفال الِّصغار و الُمبتدِئين ُ من جديد يجعل اللغة أسهل في التع .البشري، و هذا  ( )

ب أسبابب إمكانيـةب جاعـلب تاعريتافـاتب عاللقـابب وب عالجـرعاءعاتب وب عالدصـنافب مختلطـة ،ب وب عـدمب إجبـارب عالُمبرِمـ جب علـي
تاعريفب عاللقابب سويًاب وب عالجرعاءعاتب سويًاب وب عالدصنافب سويًا:

 تسهيًل علي الُمبرِمج؛ ففي حالة ُوُجوب َضِّم الُمتشاِبهات فسليكون ملن الُمرِهلق عنللد تعريلف ُمكلِّوٍن•
ُنعللِّرف  جديٍد البحُث عن مكان الِفئة التي ينتمي إليها ذلك الُمكِّون لكتابة تعريفه هناك، و في كل َمَّرٍة 
ًا جديدًا سنضطر للبحث عن مكان تعريف الجراءات لكتابة ذلللك الجديللد هنللاك، و كللذا  فيها إجراء

!مع الصناف و اللقاب 

ُيمِكن الستغناء عنها• ّينٍة ل  َ .زياد ٌة غير ُمبَّررٍة للقواعد لنها ل تأتي بفائدٍة ُمع

 لعطاء الُمبرِمج الُقدرة علي َضِّم الُمكِّونات ُمختِلفة النواع و التي ترتبط وظائفيًا مع بعضها البعض،•
ًا و كللذا عنللد  .بحيث عند التعديل في كيفية القيام بتلك الوظائف ل تكون هناك حاج ٌة للذهاب بعيد
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مثل تحويلهن إللي ّينة  َ ُتلؤِّدي وظيفًة ُمع  (الحاجة لتطبيق أمٍر من الوامر علي الُمكِّونات الُمختِلفة التي 
).تعليٍق لسبٍب من السباب

أسبابب ُوجوبب تاعريفب أيب دصنٍفب خارجب عالملفب عالرئيسب فيب ملفب باقٍةب ُمستقٍلب لهب نتافسب عاسمه:
 في البرامج الصغيرة لن يحتا ج الُمبرِمج إلي ملفات باقاٍت علي الطلق، لنه سيضع الصناف التي•

ُيشِّكل هذا المر له أي فاِرق .يحتاجها في الملف الرئيس لِصَغر حجم الكود كله، و بالتالي لن 

ْنٍف في ملٍف ُمستقٍل لما يلي• :في البرامج الُمتوِّسطة و الكبيرة سيكون من الفضل جعل كل ِص

ْنٍف فللي ملللٍف ُمنفصلٍل◦  ضخامة الصناف في البرامج الكبيرة تجعل من الفضل توزيللع كلل ِصلل
.لضمان ِصَغر حجم الكواد في كل ملٍف قدر المكان

.سرعة الوصول إلي الصنف المرغوب في الوصول إليه◦

و هللذا يرتبللط ببنللاء الُمللترِجم◦  (الُمسللاَعدة الُقصللوي للُمللترِجم فللي أداء عمللله بسللرعٍة و بسللاطة 
).الداخلي

.الُمساَعدة علي إعادة الستعمال الُقصَوي بُمجَّرد نسخ الملف و لصقه في المشروع الجديد◦

تشابه الفتراضي مع الَمْلُموس حيث فللي ◦ "َتماِشيًا مع مبدأ  الملللفإبللداع" ُتوَجللد القاعللدة   ": 
ّلم علي ال ٌمبتدئين و ِصغار السللن، لن هلللؤلء ُ ُتسِّهل التع ّلد  باقة و التي  َ "صنف، و الُمج = = 
ٍء مثل الباقات إن لم ترتبط في أذهانهم بشللي )لن يكون بإمكانهم إستيعاب المفاهيم الُمجَّردة  : ) 

ّلدات َ مثل الُمج ).ملموٍس يرونه بأعينهم  : )

ب بقيمةب -)ب باهذعاب عالشكل: ب إليب  –أسبابب جاعلب تاعبيرب (منب  –

ُتوَضللع بعلد كلمللة • الللتي  ُتجَملع علللي الَحللِّد السللابق فليبقيمللة(في هذا التعبير فللإن قيمللة الزيلادة    ( 
: لنتا ج الّحِّد الجديد، و سبب ذلكseriesالُمتسلِسلة 

َتَسْلِسلللت فللي الحيللان الللتي ل يكللون هنللاك اسلل ٌم للَحللِّد◦  هذه هي الطريقة الوحيللدة لنتللا ج الُم
مثل حالللة  :السابق نعتمد عليه عند وضع تعبير قيمة الزيادة   بقيمللة–  إلللي–  مللن فللي–  بينمللا(

 .( -

ُيمكن َوْضعبينما(حيث في تعبير   : (

: 2+ أبقيمة 100 إلي 1 من في أ بينما
/  الكود هنا  \

:لكن في حالٍة مثل 

{ الرقام  1{رقم = }2 بقيمة 6 إلي 2 من}
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 ل يكون هناك رم ٌز للَحد القديم لوضعه في ُمعاَدلة حساب قيمة الَحد الجديد، و بالتللالي يجللب
ًا .أن يتم هذا المر ِضمني

ًا لصيغة◦ :ُيمكن ُمحاكاة الحالة التي ل يكون فيها الَحد الجديد خاضع

ة ي ل ا ق ت ن ا يمة  ق م   قدي ل ا لحد  ا د   لجدي لحد ا +ا =

:و ذلك عن طريق جعل القيمة النتقالية كما يلي

ة ي ة داخل ي ل ا ق ت ن إ مة  ي ق م   قدي ل ا لحد  ا ة    ي ل ا ق ت لن ا مة  قي ل +ا - =

َتحَّولت لما يلي :و بالتالي تكون ُمعاَدلة حساب الَحد الجديد قد 

ة ي ة داخل ي ل ا ق ت ن ا يمة  ق م   قدي ل ا لحد  ا م   قدي ل ا لحد  ا د   لجدي لحد ا +ا - + =

ة ي ة داخل ي ل ا ق ت ن ا يمة  ق د   لجدي لحد ا =ا

:مثال البرنامج التالي :

 الرقمرقم
{  الرقام     3{رقم = {|

  } {  قيمة  بقيمة  31  إلي 1 من{ {()1   2   3   } {1   2   3   { {  |
  } {  2  بقيمة 200  إلي 2 من{ {1   2   3        { { {

: الرقام في  الرقم  بينما

سطر نص (أكتب . "قيمة حد الرقام الجديد هي . الرقم" نص ))  إلي ) . +

الجديد قيمة رقم( إجراء : الحد ( .

القديم  مشترك رقم = الحد .1

القديم   الجديد    الحد +الحد . - = القديم  2. +  الحد . ×1

القديم   =الحد القديم  2. +  الحد . ×1

:له الَخْر ج
1.0قيمة حد الرقام الجديد هي 

3.0قيمة حد الرقام الجديد هي 

7.0قيمة حد الرقام الجديد هي 

15.0قيمة حد الرقام الجديد هي 

31.0قيمة حد الرقام الجديد هي 

1.0قيمة حد الرقام الجديد هي 
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.

.

200.0قيمة حد الرقام الجديد هي 

1.0قيمة حد الرقام الجديد هي 

2.0قيمة حد الرقام الجديد هي 

3.0قيمة حد الرقام الجديد هي 

: أي أن  31   15  7  3  1{فهنا حينما أردنا عمل َصٍف له القيمة التالية   {

م   قدي ل ا لحد  ا د   لجدي لحد ا ×ا =2   +1

:كتبنا الكود
{ الرقام   1{رقم = } قيمة بقيمة 31 إلي 1 من} ()

انتقالية رقم( إجراء الجديد قيمة : الحد . ( .

القديم  مشترك رقم = الحد .1

القديم   الحد الجديد   +الحد . - = القديم  2. +  الحد . ×1

القديم   =الحد القديم  2. +  الحد . ×1

ب بقيمــةب -)ب محصــورعًاب علــيب عالقيــمب عالرقميــةب فقــطب دونب كائنــاتب عالدصــنافب و ب إليب  –أسبابب جاعلب تاعبيرب (منب  ب –
كائناتب عاللقاب:

ُيسللتخَدم فقللط فللي تعللبيري • ُيسللتخَدم كللذلك فللي إعطللاء الجللداول قيمللةلللو و بينمللاالتعللبير ل  .، بللل 

:مثال

{  الرقام  1{رقم = }10 بقيمة 100 إلي 10 من}

 و بالتالي َمُّد قدرات التعبير لتشمل كائنات الصناف و اللقاب سيجعل استخدامه فللي إعطللاء قيللٍم
ًا و له قواعد ُمعَّقدة، لذا كان الهرب من كل هذا ًا جد .لجداول كائنات الصناف و اللقاب صعب

 عدم القدرة علي استخدام هذا التعبير مع كائنات الصناف و اللقللاب ل يعنللي عللدم القللدرة علللي•
:أداء نفس العمليات عليهما، و المثال التالي يوضح هذا

كائن .الكائن  أول =

كائن بينما :  الكائن  آخر . #

ًا ما   / افعل شيئ \

التالي _الكائن  الكائن =

-من  إلي (و لو كان بالمكان كتابة هذا بتعبير  : لكان كالتالي– (
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

كائن من في الكائن بينما كائن إلي. أول التالي بقيمة. آخر : الكائن  الكائن _ =

ًا ما  / افعل شيئ \

 إلللي و  مللنو الفرق بين الكودين هو سطران ل أكثر، و في حالة كون  التعبيرات التي تلي كلمللات 
:ُمعَّقدًة فربما نحتا ج إلي جعل كل واحٍد منها في سطٍر ُمستِقل، مثل الكود التاليبقيمة و 

البتدائية  من في الكائن بينما القيمة علي الحصول . تعبير . . .|

النهائية   إلي القيمة علي الحصول . تعبير . . .|

النتقالية بقيمة     القيمة : تعبير . .

ًا ما  / افعل شيئ \

:و نظيره الُمكاِفيء له باستخدام الطريقة العادية هو

البتدائية القيمة علي الحصول .الكائن    تعبير . . . =

النهائيةبينما القيمة علي الحصول : الكائن  تعبير . . . . #

ًا ما  / افعل شيئ \

النتقالية القيمة .تعبير .

ُبْعد عن التعقيد .فَنرى هنا أن الفرق تلشي، مع الحتفاظ لكل التعبيرين بالُوضوح و ال

ب كُماعاِمٍلب قياسيب فيب عاللغة:XORسب"بب عدمب ضمب ماب ُيماِثلب عالُماعاِملب عالمنطقيب 
، و انظروا إلي جدولي الصواب لكٍل منهما لتروا أن المر صحيح :لن الُمعاِمل  يقوم بذات الوظيفة  ! #

#جدول صواب الُمعاِمل 

خطأدصحيحدصحيح

دصحيحخطأدصحيح

خطأخطأخطأ

دصحيحدصحيحخطأ

XORجدول صواب الُمعاِمل 

خطأدصحيحدصحيح

دصحيحخطأدصحيح
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

خطأخطأخطأ

دصحيحدصحيحخطأ
.و هما ُمتماِثلن كما هو واضح

ُتقِّدم الُمعاِمل    مللع أنلله يمِكنهللا السللتغناءXORلكن المر الغريب و الُمثير للسخرية أن لغات برمجٍة شهيرٍة 
َيلللٍة إبداع عنه كما فعلنا في  "كتجٍل جديٍد من تجليات عللدم محاولللة جعللل تلللك اللغللات تتبللع نظللام  ِحلْمل " 

!مناسب 

ة  ب ا كت مِكن  :ُي

}:7  6  5  4  3  2  1{  في س لو

/ أوامر  \

ُيمِكن كتابة  :و ل 

{  في س لو }1  2  3 } {4  5  6 :{ {

/ أوامر  \

ُترِهللق ُمبرِمللج الُمللترِجم  .و ذلك لنه من غير المنطقي كتابة الصيغة الثانية بينما الولللي تلللؤدي الغللرض و ل 
 كما أن إجبار الُمبرِمج علي جعل كوده بالصيغة الولي و ليس بالصيغة الثانية يجعل الكود أكثر َمقروئية، خذ

ُتصِبح الصورة أوضح :الجدول الذي في المثال التالي حتي 

{{  في س لو }1  2  3 } {4  5  6 } {7  8  9  }} {{10 11  12 } {13  14  15 } {16  17  18:{{{

/ أوامر  \

:و الن قاِرن بينه و بين المثال التالي

:} 18  17  16  15  14  13  12  11 10 9  8  7 6  5  4  3  2  1{  في س لو

/ أوامر  \

هل رأيَت الفرق ؟

ب سب"بب عالبقاءب عليب ُماعاِمالتب عالودصولب وب عالستنساخب فــيب عالمســارب عالاعــامب للبرنامــ جب وب عالجــرعاءعاتب رغــمب أناهــاب لــن
ُتشكلب فارقًا:
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

:عدم إرهاق الُمبرِمج بمعرفة أنه •

َيِصللح فللي الصللناف◦ َيِصح استخدام ُمعاِملت الوصول في المسار العام أو الجراءات، بللل   ل 
.فقط

َيِصح في الجراءات و الصناف فقط◦ َيِصح استخدام الستنساخ في المسار العام، بل  .ل 

ُيمِكن استخدامه في أي مكان◦ .الثبات 

ُيريللدها الُمبرِمللج فللي أي مكللاٍن بللاختلف  أما في حالة البقاء علللي إمكانيللة كتابللة الصللفات الللتي 
َبَدِهيللة البسلليطة فقللط، و ليللس ال ُيدِرك تلك المعاني  )المعاني حسب السياق فسيكون عليه أن  ) 

َيِصح َيِصح و ما ل  .عليه التنبه لما 

ُيمِكن تسهيل المر عليللهparserعدم إرهاق ُمبرِمج الَّساِبر •   بحالٍت و قواعٍد ليس لها داٍع بينما 
.و الُمستخِدم في ذات الوقت

ب namedسب"بب جاعلب إعطاءب عالقيمب عالفترعاضيةب لُماعاِمالتب عالجرعاءعاتب عنب طريــقب ترتيباهــا ،ب وب ليــسب بالســمب (
parameters: ب(

ُتخِدمت فيها طريقة الل• named لو تم عمل مكتبٍة اس parametersثم استخدَمها الناس  
أو حتي واحٍد منها فقط فسوف يحللدث انهيللا ٌر لكللواد ُقْمنا بتغيير أسماء الُمعاِملت  ):بالفعل، ثم  ) 

َتستخِدم الجراءات الُمعتِمدة علي هذه الطريقة في المكتبة  !الُمبرِمجين  التي 

 تسهيًل علي ُمبرِمج الَّساِبر و الُمبرِمج ُمستخِدم اللغة؛ لنه حلتي للو َدَعْمَنلا الطريقلة الثانيللة فسللنكون•
ُيمِكللن ّثللل إل زيللادًة فللي القواعللد  ِ ُتم ، أي أن الطريقللة الثانيللة ل   !ُمضللَّطِرين لللدعم الطريقللة الولللي 

ًا ؟ !الستغناء عنها، فِلَم ل نسنتغن عنها إذ

ّلم من شرح الطريقتين الولي و الثانية• ُ .وجود الطريقة الولي فقط أسهل في الشرح و التع

ب سب"بب عالستغناءب عنب جملةب  doب  – while:
ُيلؤِّدي نفس الوظيفة ًا سهًل جدًا لن التعبير التالي  :الحق أنه كان قرار

: صحيح بينما
/ أوامر \

/  شرط لو \ :
()أنهي

ُنللدِر ج قاعللدًة أخللري إضللافية إلللي ُيلؤِّدي إلي زيادة عدد القواعد فِلللَم   :و ما دام هناك البديل السهل الذي ل 
!اللغة ؟

ب فيب لغةب عالجافاب : &ِمنب عالسبابب عالتيب تجاعلب منب عالفضلب عدمب ضمب عالُماعاِمالتب عالمنطقيةب عالحَّساسةب مثلب ب |ب ب ب 
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

َينتبلله الُمبرِمللج إلللي سللببها بسللهولة؛ نتيجللًة لعللدم تنفيللذ• ٍء منطقيللٍة قلد ل   ُتلؤِّدي إلي الُوقوع في أخطا
ٍء للله أعللرا ٌض جانبيللة  الُمعاِمل للِّشق الثاني من العملية المنطقية و الللذي قللد يكللون اسللتدعاءًا لجللرا

 side effectsو بالتالي ل يتم استدعاء الجراء و هو ما يتسللبب فللي عللدم تنفيللذ العللراض ، 
ُتنَّفذ  !الجانبية مع أن الُمبرِمج قد اعتمد علي أنها س

ًا لن عيللن الُمبرِمللج تمللر مللرور الِكللرام علللي  و هذا واح ٌد من أعوص المشاكل في الكتشاف؛ نظللر
و أقول هذا عن تجربٍة واقعية ).موضع الغلط دون النتباه إليه  )

:ُيمِكن ُمحاكاة هذا السلوك التحسيني بوضع القواعد التالية في الُمترِجم و الُمفِّسر•

ٍء فسيتم تنفيذه ل محالة؛ لتجنب افتقاد أعراضه الجانبية◦ .إذا كان في العملية استدعا ٌء لجرا

ّبق طريقللة الُمعللاِملت الَحَّساسللة، و بالتللالي لللو◦ ِ ُنط  إذا لم يكن هناك استدعاءا ٌت لجللراءاٍت فسلل
:َحَّول الُمبرِمُج الكوَد التالي

>  10   5( الجراءلو : س  و 15)

/ كود   \

َيِلي :إلي ما 

(  ص  الجراءرقم =5   10(

: س و 15> ص  لو

/  كود   \

.فسيستفيد من التحسينات الُممِكنة

ب سب"بب عدمب دصن,عب إجرعاءعاٍتب حرٍةب قياسيٍةب يتمب عاستدعاءب كلب وعاحٍدب مناهاب عند:ب قــرعاءةب قيمــةب حاويــة ،ب أوب تاعــديل
قيمةب حاويٍةب منب عالحاويات ،ب كردب فاعٍلب لماب فاعلهب عالمبرم جب :

الرقم كما يلي :مثًل يكون الجرائين الُمرتبطين بالمتغير  ( )

 الرقم رقم
الرقم حر إجراء : تعديل .

/ كود  \

الرقم حر إجراء : قراءة .

/ كود  \

ّلفات  ِ ُتحاِكي هذه الجراءات عمل الُمغ .propertiesبحيث 
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

:الجواب 

 سيتم استدعاء إجراءات التعديل بعد التعديل الفعلي في الحاِوية، و هذا أقللل قللوًة مللن الحالللة الللتي•
مثلما يحدث في حالللة الغلفللة أو إجللراءات    وget(يتم فيها فحص القيمة قبل إسنادها للحاِوية 

setًا ّلفة منذ الن فصاٍعد ِ ُنسِّميها الجراءات الُمغ ). العادية التي س

 و لُمحاكاة السلوب الخير سوف تتعقد الجراءات الحرة، و تتعقد كيفيللة عملهللا، و كللذلك كيفيللة
!إسناد القيم للحاِويات نفسها بما يجعل تكلفة المر أكبر بكثيٍر من فائدته التسهيلية 

ّلفة القيام بهذا الدور بُمنتَهي الكفاءة بدون الحاجة لقواعٍد إضافيٍة فللي اللغللة و• ِ  ُيمِكن للجراءات الُمغ
ُيمِكن إعطاء كل واحللٍد فيهللا  الُمترِجم و الُمفِّسر، و في نفس الوقت تحتفظ هذه الجراءات بميزة أنه 
أو عللن الحاِويللة الللتي يتعلللق أو استنساخ ُمختِلف عن الجراء الخر و أو نوع و /ُمستَوي وصوٍل و / / 

.بها عمله

ًا• َتسبب ُوجود هذه الجلراءات الحلرة الِقياِسلية فلي عملل ِعٍبلء ُمِخيلف فلي زملن التنفيلذ؛ نظلر  سي
 لحاجتنا الماَّسة لتوفير الُقدرة علي التعاملل معهلا دوملًا فلي زملن التنفيلذ لكلل الحاِويلات اللتي فلي
فحللص وجللود التعامللل مللع هللذه الجللراءات فللي كللود  (المكتبات أو في برنامج الُمستخِدم، و فكللرة 
ُيلللؤِّدي تطبيقهللا )البرنامج لتحديد هل يوجد سب ٌب لوضع كوٍد لها في زمللن التنفيللذ أم ل ؟ سللوف  : 
 إلي بطء عملية الترجمة بشدة، بمقداٍر يتناسب مع حجللم المكتبللات الُمسللتخدمة و عللدد الحاويللات

ًا .فيها  و هو المر الذي يستحيل قبوله عملي !

:سوف تظهر أسئل ٌة مثل •

ّلللب معله◦ َ ُيتط ُيعتبر تعامًل ملع كلائن الصلنف، بحيلث   هل التعامل مع حاِويٍة داخل كائن ِصنٍف 
إستدعاء رد الفعل الخاص بكائن الِصنف ؟

ّلللب إسللتدعاء رد◦ َ ُيتط َبر تعامًل مع ُملؤِّشللر الجللدول، بحيللث  ُيعت  هل التعامل مع عنصٍر في جدوٍل 
الفعل الخاص بُملؤِّشر الجدول ؟

ُنضطر لوضع المزيد و المزيد من القواعد، ممللا يعنللي تعقيللد  و للجابة عن هذه السئلة سوف 
.َنْحو اللغة بشدة

منب محاسنب وجودب عالورعاثةب عالمتاعددةب م,عب إفرعادب كلب دصنٍفب خارجٍيب فيب ملٍفب ُمنتافصلب :
ْنٍف فيلله علد ٌد كللبي ٌر مللن الجللراءات، و تنقسللم هللذه الجللراءات إلللي مجموعللاٍت وظائفيلٍة  في حالة ُوجود ِصلل
ْنٍف خاٍص بها، ثم تتم وراثللة كللل ُيمِكن وضع الجراءات الخاصة بكل مجموعٍة وظائفية في ِص  :ُمختِلفة فإنه 

ُيشِّكل هو البديل العملي للصنف القديم الُمتَخم ْنٍف واحٍد  .تلك الصناف في ِص

منب فوعائدب جاعلب تاعليقاتب إبدعاعب عليب عالاهيئةب \ب تاعليقب /ب :
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َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

ُيمِكن استعمالها في حالة السطر الواحد أو السطر المتعددة، و بالتللالي أسللهل فللي•  ِصيغ ٌة ُموَّحدة 
.الحفظ

 \ُيمِكن لتعليٍق احتواء أي عدٍد من التعليقللات الخللري، حيللث يتلم قلراءة علدد العلمللات  و انتظللار•
ُيلؤِّدي إلي سلهولة تحويلل أي ِمسلاحاٍت ملن الكلواد إللي تعليلٍق ُيماِثلها من علمات  و هذا   /عدٍد 

*/ مع علمات  Cدون التضارب الذي يحدث في حالة عائلة الل */

فوعائدب من,عب عالعرعاضب عالجانبيةب فيب إجرعاءعاتب عالملفب عالرئيسب :
ُيخَشللي منهللا علللي إطلق•  الُقدرة علي تنفيذ الجراءات علي التوازي مع عدم ُوجود ذاكللرٍة ُمشللتَركٍة 

.الحرية غير المتناهية للجراءات في التوازي

ُيمِّكُننللا مللن اسللتخدام تحسللينات وقللت الترجمللة، مثللل• :إعتمللاد الجللراءات علللي ُمعاِملِتهللا فقللط 

 10= ص  رقم
صرقم ) س  مضروب ) =

( س مضروبرقم( إجراء : ص رقم) (

:0=  ص  أو  1= ص  لو 

1= س  

: غيره 
ص -س  ص  مضروب ) × =1(

ًا ُيمِكن للُمترِجم تنفيلذه فلي زملن الترجملة تلوفير  فبدًل من أن يتم تنفيذ هذا الجراء في زمن التنفيذ ف
.للوقت

ُيسللاِعد• ُيمِكن نقلها مللن مكانهللا بسللهولة؛ حيللث   الُمساَعدة علي جعل الجراءات كياناٍت قائمٍة بذاتها 
ُيشِبه الحالت التي ل نعرف فيها شكل البرنامللج النهللائي، و إنمللا  ذلك علي البرمجة و التصميم بما 
ُنريد ِبناءها و بالتالي نتمكن من ِبنللاء الجللراءات الخاصللة بهللا، و عنللدما  َنعرف بعض الخصائص التي 
ُيمِكننا ذلك بللدون القلللق ملن َكللْون الجللراء ُمرتبلل ٌط بمكللانه  ُنريد ترتيب الجراءات علي نحٍو ُمختِلٍف 

.بسبب العراض الجانبية التي تنتج عنه أو عن أحد الجراءات الخري

lazy ُتِتيح لنا إمكانيللة اسللتخدام الحسللاب الُمصللَّغر • computationمللتي أردنللا ذلللك و  
ّثر ِ ُيلللؤ  وجللدناه أنفللع للداء، حيللث أنلله مللا دام الجللراء ليللس للله أي تللأثيٍر إل علللي ُمخَرجللاته، و ل 

ُيشِّكل ُمشِكلًة للبرنامج .بالعراض الجانبية علي ُمكِّوٍن آخٍر فإن ذلك معناه أن عدم استدعائه لن  :
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مثللل تغييللر ّثر إل علللي ُمخَرجللاته  ِ ُيلؤ  (و رغم أن الجراء قد يكون له أعرا ٌض جانبي ٌة حتي و لو كان ل 
ٍء ذي أعللراٍض جانبيللٍة إل أن ذلللك سللهل التعامللل ْنف، أو استدعاء إجرا  )حقل بياناٍت في كائن ِص

:معه بالقاعدة التالية 

ُيمِكننللا ّثر إل علللي ُمخَرجللاته، و كللل ُمللدَخلته مللن النللوع الُممللَّرر بالقيمللة ف ِ ُيلللؤ :لو كان الجللراء ل  ) 
).استخدام الحساب الُمصَّغر معه لو رغبنا في ذلك
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عالقاموس
 بعض الصطلحات العربية الُمسَتخدمة ليست هي الشلهر فللي ترجملة ُمراِدفاتهللا التقنيللة النجليزيلة، و إنمللا

.استخدمُتها لنها أدق و أوضح من حيث المعني، بينما الترجمة المشهورة َحْرِفي ٌة أكثر من اللزم

الصطلح النقليزى الُمكاِفئالصطلح العربى
classصنف

ْنفاستنساخ Class ِص Instantiating

enumerationلقب

productivityإنتاجية

commentتعليق

ْنف methodإجراء داخل ِص

native كود أصلى code

managed كود محكوم code

Object  برمجة كائنية oriented programming

functional  وظائفيةبرمجة programming

interpreted لغة تفسيرية language

compiled لغة ُمترَجمة language

Pointerُملؤِّشر

compilerُمترِجم

ّير ِ variableُمتغ

exceptions ُمعاَلجة الغلط handling

operatorُمعاِمل

ّلف ِ propertyُمغ

interpreterُمفِّسر

ُتوبية writabilityَمك

ّيد ِ constructorُمش

في نظام التشغيل )ُنواة  )kernel

structsهياِكل

interfaceواِجهة

inheritanceِوراثة
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delegateَوِسيط

procedureإجراء

Procedure استدعاء إجراء call

ّير ِ تعريف ُمتغ )إْشهار  ) Variable definition

َدْخل إجراء )ُمعاِمل  )parameter

Reserved كلمة محجوزة word

spaceمسافة

indentationإزاحة

ّيز أسماء ِ namespcaeَح

Multiple وراثة ُمتعددة inheritance

Code =مساحة تكويدية  كتلة من الكود block

Procedures تحميل الجراءات overloading

Exception إلقاء غلط throwing

abstractingالتجريد

recompileإعادة ترجمة

ّيز ِ indexُمم

Side العراض الجانبية effects

Structured   لغات الستعلم الُمَهيَكل query languages

(SQL)

Digital  ُمعاَلجة الصور الرقمية image processing

headerَتْرِويَسة

َتَعُّقب Track عمود  bar

browserُمتصِّفح

portabilityمحمولية

GUI برامج بواجهة رسومية applications

َنِّصية Console برامج بواجهة  applications

Clients برامج عملء applications

serverخادم

Servers برامج خوادم applications

static تنويع ثابت typing

ّير ِ Dynamic تنويع ُمتغ typing
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Safe برمجة آمنة programming

unsafe برمج غير آمنة programming

GUI ُمصِّمم واجهة رسومية designer

ْيَكل structَه

taskمهمة

indexerُمَفْهِرس

unionداِمج

implementationِبناء

Header ملف ترويسة file

stackُمكِّدس

Backword توافق عكسي compatibility

Functions ملؤشرات الدول pointers

Compile زمن الترجمة time

Run زمن التنفيذ time

Generic الكواد العامة codes

seriesُمتَسْلِسَلة

lazy  الحساب الُمصَّغر  computation
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عالمصادر

•      learning OpenCV (computer vision with OpenCV 
       library). By: gary bradski & adrian kaebler. O'REILLY.

•    Professional C Sharp 3  rd      Edition – Wrox.Press -2004 by:

a.  Simon Robinson

b.  Christian Nagel

c.  Jay Glynn

d.  Morgan Skinner

e.  Karli Watson

f.  Bill Evjen

•   C Sharp,     from Wikipedia, the free encyclopedia.

•         C# How To Program (Redistilled In One Book) by: 
Deitel.

•       Slides named "Introduction to C#" Anders Hejlsberg, 
    Distinguished Engineer Developer, Division Microsoft 

Corporation

ّلٍف حقيقًة ل أعرف اسمه لكنه يضع لنفسه الرمز • ِ )الكامل فى السى شارب لُملؤ )

•       Introduction to C# The New Language for Microsoft 
.NET   , by     H.Mössenböck, University of Linz, Austria.

•       Beginning Programming with Java for Dummies, 2nd Ed 
    – [Wiley], by: Barry burd.

•     Introduction to Java programming: comprehensive 
     version, by: Y. Daniel Liang.—6'Th Ed.

•      Comparison of C Sharp and Java  ,   From Wikipedia, the 
 free encyclopedia.

•    Java (programming language),   From Wikipedia, the 
 free encyclopedia.

، المملكة العربية السعودية، الُملؤسسة العامة للتعليم الفنى و التدريب الِمهنللى،• برمجة الحاسب  ( ) 
.الدارة العام لتصميم و تطوير المناهج

257



َبــْرَمــَجــِةب بــِإْبـــَدعاع َلـــُةب عالــ ِرَســـا

•    C++ Data Structures 3rd    .Edition, by: Nell dale, 
   university of Texas, Austin.

Visual (تاب  ك• Basicتركى العسيرى) للجميع اللكترونى للملؤلف . :

إبدأ مع لغة أوبجكت باسكال • Object (كتاب  Pascalللخ معللتز عبللد العظيللم الطللاهر ،: ( 
).أبو إياس )

، للخ معتز عبد العظيم الطاهر• الخطوة الثانية مع أوبجكت باسكال  صناعة البرمجيات :كتاب  ( – ) 
).أبو إياس )

، للملؤلف مصطفي فرحات• بايثون بلمسة .كتاب  : ( )

a   (ترجمة كتاب • byte of python للملؤلف : (  Swaroop C Hترجمة أشرف ،: 
.علي خلف

•         F# Eye for the C# guy, by: Leon Bambrick, 
secretGeek.net

•          Why F# is like it is, by: Robert Pickering, ALTI

، للملؤلف وجدى عصام عبد الرحيم• :البرمجة بلغة باسكال ( )

•      Eiffel Analysis, Design and Programming Language, 
  Standard ECMA-367, 2nd    Edition – June 2006

•       unix haters handbook, Edited by Simson Garfinkel, 
      Daniel Weise, and Steven Strassmann, Illustrations by 

       John Klossne. Published by :IDG Books Worldwide, Inc.

جمللللة • goto   تعتلللبر ضلللارة goto(الورقلللة العلميلللة  statement cosidered 
harmefulللبروفيسور ،: ( edsger w.dijkstra.

ُملحظللاٍت حللول تصللميم لغللة البرمجللة • hints  (الورقة العلميللة  on programming 
 language design للبروفيسور (   C. A. R. HOARE.

، العللدد • ُنوكس العربلى ُُمجتَمع ِلي )مجلة  الموافلق أغسللطس1430 الصلادر فلى رمضللان 7(  (هلل 
).م2009

•      The Measured Cost of Conservative Garbage 
   Collection by B. Zorn
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مقدملة إللي لغلة • ّيب  ِ :، إعلداد مهندسلة تلولي شلاهين، جامعلة حللب، كليلة الهندسلةada(ُكت ( 
.المعلوماتية

•       The Book (ADA PROGRAMMING), by Wikibooks 
     contributors, Developed on Wikibooks the open-

  content textbooks collection.

stackoverflow.com:موقع •

,Wikipedia   مواضيع مختلفة في • the free encyclopedia.
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ّسيرةب عالَّذعاتية
ِ
عال

َبيانات الشخصية  :ال
كنيتي أبوإياسالسم ) م وائل حسن محمدعلى عبدالمنعم  : ) . :

مصرى: الجنسية
ُبو- ُأْسَوان: محل الميلد ُاْم ُكوم 

أعزب: الحالة الجتماعية
22/10/1987: تاريخ الميلد

:الموقع الشخصي

http://afkar-abo-eyas.blogspot.com

:البريد الليكتروني

Wael_hasan_87@yahoo.com

:الُملؤِّهلت الدراسية و التخصص

 جنوب الوادىجامعة
ُأْسَوانكلية  الهندسة و التكنولوجيا ب
 كهرباءقسم

 حاسبات و نظمشعبة
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( مشلللروع التخلللر ج :     game development using C# and XNA 
library .(

جيد:  التقدير العامإمتياز :  تقدير المشروع
 بنلاء لغلات البرمجلة(، ُمهنِدس برمجيات في مجلال تصلميم و بنلاء لغلات البرمجلة :التخصص الحالي

 و غيرهما من interpretersو الُمفِّسرات  compilersيتضمن تصميم و بناء الُمترِجمات 
.)الدوات الخري

ــةب ( ــةب عالحترعافي ّممب لغــةب عالبرمجــةب عالاعربي
ِ
ــدعاعوب ُمصــ ــرب عالقياســيب (إب ّس

ِ
ــانيب عالُمتاَف ــِدع)ب  ،ب وب ب ب ُأْب

obde3.ب لاها(

:المهارات الحاسوبية

:- لغات البرمجة

•Java

•C#

•C++

•Python

•JavaScript

•  Object Pascal

•Fortran

•matlab

•VB.NET

•ruby

لينوكس  / نظام التشغيل الُمفَّضل هو القنو -GNU/linux و خاصًة توزيعة  ,kubuntu.
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الموافق لشهر يونيللو لعللام 1433- أقوم منذ شهر رجب لعام   )م بنشللر مقللالٍت تقنيللٍة2012(هل 
وادي التقنية  ).Itwadi.com(علي موقع 

:خبرة العمل 

2011 إلى سبتمبر، 2010نوفمبر، •

Center  َباِح ٌث ُمساِع ٌد فى مركز أبحاث الذكاء الصللطناعى و الروبللوت  for Artificial 
    Intelligence and RObotics - C.A.I.R.O ُأْسَوان ّية العلوم ب َ ّل ِ .بُك

 عز و جلال  إلي البد إن شاء 2011سبتمبر، •
البرمجة  ).إبداعب(ُمتفِّر ٌغ لمشروع 
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أدوعاتب إنتاجب هذعاب عالكتاب

ُنوكس kubuntuتوزيعة • ِلي ُنو GNU// من نظام التشغيل ِق linux.

LibreOfficeب برنامج • writerلكتابة الوثائق .

. لعرض الصور و الُمعاَلجة البسيطة لهاGwenviewبرنامج •

. لتعديل الصور باحترافgimpبرنامج •

. لتعديل الصور بشكل بسيطkolourpaintبرنامج •
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