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ترجمة
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تقديم

ت

تعلم DOM

تقديم

يغفس سسل الغالبيس سسة من المس سسبرمجين عن أهميس سسة تعلم التعامس سسل مس سسع مسس سستندات  HTMLمباشس س ً
سرة عسسسسبر
 ،JavaScriptدون استعمالهم لمكتبةٍ جاهزةٍ مثل jQuery؛ مما يورث قصورًا في فهمهم لطريقة عمل
تلك المكتبات ،ويرتبطون بها تمامً ا مما يجعلهم غير قادرين على تعديل عناصر  HTMLدونها.
ليا أتى هيا الكتاب ليشرح كيفية اسسسستفادة من  DOMلتعسسديل عناصسسر  HTMLعسسبر JavaScript
ِ
شس ً
توض سح المفسساهيم البرمجيسسة السستي يحسساول هسسيا
عمليس ا مسسدعّ مً ا باممثلسسة القابلسسة للتطسسبيق ،والسستي
سرحا
ً
ً
نشسئ فيسسه مكتبس ً
الكتاب إيصالها ،ويأتي في آخره فصس ٌ
سل ُن ِ
عملي ا على
ًس
سدريبا
سبيهة بمكتبسسة  jQueryتس
سة شس
ً
استعمال دوال وكائنات  DOMلتعديل المستندات.
مترجم عن كتاب « »DOM Enlightenmentلمؤلفه  ،Cody Lindleyواليي َن َش َ
ٌ
رته
هيا الكتاب
ً
سحقا بنفس اسسمُ .ن ِش َ
رت هيه النسخة المترجمة بعد أخي إذن المؤلف.
دار نشر O'Reilly
ٌ
مرخص بموجب رخصة المشاع البداعي َ « Creative Commonsنسسسب المُ صسنّف -
هيا الكتاب
غسسسسسسير تجسسسسسساري  -السسسسسسترخيص بالمثسسسسسسل ،)Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0( »4.0
لمعلومات أكثر عن هيا الترخيص راجع هيه الصفحة.
ٍ
وفي النهاي سسة ،أحم سسد ل على توفيق سسه لي بإتم سسام العم سسل على الكت سساب ،وأرج سسو أن يك سسون إض س ً
سافة
ً
مفيدة للمكتبة العربية ،ول ولي التوفيق.

عبد اللطيف محمد أديب ايمش
حلب ،سورية 2018/5/21
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سيليا لمسسيزات  DOMأو  ، JavaScriptلكنسسه ربمسسا يكسسون أكسسثر الكتب
هسسيا الكتسساب ليس مرجعً ا تفصس ً
ً
سبب
شرحا لطرائق استخدام ميزات  DOMدون الحاجة إلى اسسستعمال مكتبسسة أو إطسسار عمل .هنالسسك سس ٌ
وجيه ّ
ٌ
لق لة المؤلفات عن هسسيا الموضسسوع ،فأغلبيسسة مسسؤلفي الكتب التقنيسسة س يرغبسسون بسسالغوص في هسسيا
المجس سسال بسس سسبب الكم الهائس سسل من اسختلفس سسات في تطس سسبيق المتصس سسفحات القديمس سسة لمواصس سسفات DOM
طبقتها تلك المتصفحات من امساس!
( )DOM specificationsهيا في حال ّ
ولخدمسسة الغسسرض والهسسدف من هسسيا الكتسساب (والسسيي هسسو اسسستيعاب المفسساهيم امساسسسية اسسستيعابًا
ً
ّ
جانبا
فسأنحي الفوضى الموجودة في الواجهة البرمجية (  )APIالتابعة للمتصفحات القديمة
كامل)،
ً
بهدف إظهار الميزات الحديثة في DOM؛ أي أنني سأحاول تجنّب الخوض في الماضي (وتعقيسسدات
ِ
مركز على الحاضسسر والمسسستقبل .وعلى أيّس ة حسسال ،هنالسسك حلس ٌ
سول جس ٌ
ساهز
اسختلفسسات بين المتصسسفحات)
في متناولنسسا كمكتبسسة  jQueryللتعامسسل مسسع المتصسسفحات القديمسسة ،وأنصسسحك أن تسسستعمل مكتبس ً
سة مثسسل
 jQueryعندما تتعامل مع تلك المتصفحات.
وعلى ال سسرغم من أن سسني س أش س ِ
سجع فك سسرة التخلي عن المكتب سسات وكتاب سسة ش سسيفرات  DOMي سسدويً ا ،إس
ُ
أن مكتبسسات التعامسسل مسسع  DOMليس
أنني
كتبت هيا الكتاب وفي نيتي أن أجعسل المطسسورين يسسدركون ّ
ض سسرورية دومً ا عن سسد التعام سسل م سسع ّ .DOM
ً
وأل ُ
أيضس سا لِمَ ن يكتب ش سسيفرات JavaScript
فت ه سسيا الكت سساب
ً
لبيئةٍ وحيدةٍ (أقصد هنسسا متصس ً
أداة لتحويسسل شسسيفرات
سفحا وحيس ًدا ،أو متصسسفحات الهواتسسف اليكيسسة ،أو
سات للهواتس سسف مثس سسل كوردوفس سسا [ .)]Cordovaفربمس سسا سس سستجعل
 HTMLو  CSSو  JavaScriptإلى تطبيقس س ٍ
المعلومسسات –السستي سسستتعلمها في هسسيا الكتسساب– من اسسستخدام مكتبسسات  DOMأمسسرًا غسسير ضسسروري في
ٍ
الحاست المثالية.
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 .1من عليه قراءة هذا الكتاب

ِ
ُ
سات
أن كل الن سسوعين ذوا إمكاني س ٍ
كتبت ه سسيا الكت سساب وأن سسا أفكر بن سسوعين من المط سسورين ،س سسأفترض ّ

برمجية متوسطة أو متقدمة في لغات  JavaScriptو  HTMLو .CSS
ٌ
ٌ
كافيسسة في  JavaScriptأو  ،jQueryلكنسسه لم ينفسسق وق ًتسسا لفهم الغايسسة
درايسسة
نسسوع هسسو مَ ن لسسه
أوّ ل
ٍ

ّ
تسلحِ ه بالمعلومات التي أخسسيها
والهدف من المكتبات مثل  ،jQueryفيلك النوع من المطورين –بعد
من هيا الكتاب– يجب أن يقدر على فهم القيمة التي توفرها  jQueryوكيسسف تسسساعد المطسسورين عنسسد
التعام سسل م سسع  ،DOMإض س ً
سافة إلى فهم طريق سسة «تجري سسد»  jQueryللي سسة التعام سسل م سسع  DOMوتوحي سسد
الواجهة البرمجية التي نتعامل فيهسسا مسسع أكسسثر من متصسسفح ،ولمسساذا (وكيسسف) تكمسسل  jQueryالفراغسسات
وتسد النواقص.
ِب منه كتابة مستندات  HTMLالتي ستعمل في المتصفحات
النوع الثاني هو المهندس اليي ُطل َ
الحديثة فقط ،أو تلك التي سسستحوّ ل إلى شسسيفرات خاصسسة بأنظمسسة التشسسغيل (مثسسل كوردوفسسا) ويسسرغب
في تجنّب تحمّ ل عبء استخدام مكتبةٍ ما.

 .2التفاصيل التقنية والتجاوزات والمحدوديات
سفح حسسديث (أي  ،IE9+وآخسسر
المحتسسوى والشسسيفرات الموجسسودة في هسسيا الكتسساب مكتوبسسة في متصس ٍ
إص سسدار من  Firefoxو  Chromeو  Safariو  ،)Operaفغرض سسي ه سسو ش سسرح المف سساهيم ال سستي تعم سسل في
ُ
جنحت عن هسسيا الهسسدف
المتصفحات الحديثة دون مكتبسسات أو إضسسافات (وتضسسمين أمثلسسة عليهسسا) .إذا
يتنب ه .أحسساول عس ً
سادة أن أبتعسسد مسسا اسسستطعت عن تضسسمين
سأبين ذلسسك للقسسارئ كي
ّ
سبب من امسسسباب فسس ّ
لسس ٍ
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ً
طبق في نسسسسسسسسسسسبةٍ ضسسسسسسسسسسئيلةٍ من
تخص متص
ّ
أيّ ة معلومسسسسسسسسسسات في هسسسسسسسسسسيا الكتسسسسسسسسسساب
سسسسسسسسسسفحا معي ًنسسسسسسسسسسا أو ُت ّ
المتصفحات الحديثة.
س أحاول في هيا الكتاب أن ِ
معينة لتقنيسسات  DOMأو  CSSأو HTML؛
أركز جهدي على مواصفة
ّ
ً
ّ
سير
فليس الغرض هاهنا هو شرح مواصفة
ّ
سع كبس ٍ
معينة ،وسيكون ذلك هدفا كبيرًا ( وأرى أنه ليس ذا نفس ٍ
حالي ا وتسساريخ المتصسسفحات ومقسسدار تطبيقهسسا لتلسسك
ًس
في كتاب) بعد أخسسينا عسسدد المواصسسفات المتسسوافرة
ستعملت في طيس سسات فصس سسول الكتس سساب بعض المحتس سسوى المس سسأخوذ من عس س ِ
ُ
سدة
المواصس سسفات بالحسس سسبان .اسس س
مواصس سسفات (  ،Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specificationو ،DOM4
و  ،Document Object Model HTMLو  ،Element Traversal Specificationو Selectors API
2

 ،Levelو Serialization

and

Parsing

 ،DOMو Reference

5

 ،HTMLو 5

HTML

 ،Specificationو  ،HTML Living Standardو HTML 5 - A technical specification for Web
ٌ
ّ
سأخوذ من مسا يسستعمله
جل محتوى هسيا الكتساب م
أن
 ،Developersو  ،)DOM Living Standardإس ّ
مجتمع المطورين وس أحاول أن أشرح معيارًا بعينه.
ً
ُ
ووضسسعت هسسيه المواضسسيع في
مباشسسرة بمسسيزات ،DOM
سأشسسرح بعض المواضسسيع السستي س تتعلسسق
الكتاب لكي يبني القارئ فهمً ا جي ًدا لعلقة  DOMمع  CSSو .JavaScript
ُ
ُ
وتجنبت شسسرح الواجهسسة
وأهملت ذكر بعض التفاصسسيل السستي تتعلسسق بلغسسة  XMLأو  XHTMLعمس ًدا،
البرمجيسسة للنمسساذج والجسسداول محسساول إبق سساء هسسيا الكت سساب صسسغيرًا ،إس أن سسني ق سسد أض سسيفها إلى الكت سساب
ً
إصدار سحق.
مستقبل في
ٍ
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 .3يختلف هذا الكتاب عن بقية الكتاب البرمجية
شسسسيفرات
ٍ
َتوَ ّج ُه هسسسيه السلسسسسلة من الكتب («تعلم  »jQueryو «تعلم  )»JavaScriptهسسسو توفسسسير
كلميا مطس ً
صغيرةٍ قابلةٍ للتنفيي ومعزولةٍ عن بعضها بس ً
سدس من شسسرح المفسساهيم شس ً
سوس وبنسساء بسسرامج
سرحا
ً
أن «الكلمسسسات هي أقسسسل مسسسستوى من مسسسستويات
كبسسسيرة يصسسسعب فهمهسسسا بعسسسد تضسسسخمها .قسسسال أحسسسدهم ّ
أساسسسا مس سسلوبي في ص سسياغة هسسيه السلسسسلة.
التواص سسل بين البشسسر» وأوافقسسه قول سسه وأجعسسل من ذلسسك
ً
سدر
أرى ّ
أن من امفضل شرح المواضيع التقنية بأقل عدد كلمسسات ممكن ،لكن دون الغفسسال عن وضسسع قس ٍ
ضروري وس ُب ّد منه ليصال الفكرة.
إن ذلك
ٍ
مناسب من الشيفرات مع
تعليقات عليها إذ ّ
ٌ
ٍ
تعريفسسا جي س ًدا ببلغسسةٍ  ،مدعومس ً
سرة معرفس ً
سدم فكس ً
ً
أسسسلوب هسسيا الكتسساب يحسساول أن أن يُ قس ِ
سة بشسسيفرةٍ
سة
حقيقي سسة .ولهسسيا علي سسك عنسسدما تح سساول اس سستيعاب المف سساهيم المش سسروحة أن ُت ِ
نفي الشسسيفرة وتتفحص سسها
ً
ُ
أيض سا في هسسيه
ساولت
جي س ًدا ،وبالتسسالي سس ُست هيئ نفسسسك للكلمسسات المسسستخدمة لشسسرح ذاك المفهسسوم .وحس
ُ
السلسلة أن ُأ ِ
سياق منفصسسل كيل تتسسداخل المفسساهيم
قسم امفكار إلى أصغر امجزاء
وراعيت شرحها بسس ٍ
ً
بعضا وتختلط على القارئ.
مع بعضها
ً
ِ
يأت ليشسسرح
مطوس ،ولم
أن هيا الكتاب ليس كتابًا
كل ما سبق يُ شير إلى نتيجةٍ وحيدةٍ أس وهي ّ
ً
ً
مستفيضا.
شرحا واسعً ا
مواضيع متفرقة

 .4تنسيق الكتاب
رجاء س تتخطى هيا القسم منسسه يحتسسوي
ً
قبل أن تبدأ ،من المهم أن تفهم طريقة تنسيق الكتاب،
معلومات مهمةٍ ستساعدك أثناء قراءت َ
ِك لهيا الكتاب.
ٍ
على
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تفح ص الشيفرات بدقة .يجب أن تنظر إلى الشرح كأمر ثانوي ملحس ٌ
ّ
سق بالشسسيفرة .شخصس ًسيا
رجاء
ً
أن الشسسيفرة تسسساوي ألسسف كلمسسة .س تقلسسق إن زاد الشسسرح حيرتسسك في البدايسسة ،إذ عليسسك أن تتفحص
أرى ّ
الشسسيفرة وأن تقسسرأ التعليقسسات مس ً
سرة أخسسرى وتكس ِسر ر هسسيه العمليسسة إلى أن يصسسبح المفهسسوم أو الفكسسرة السسيي
أحسساول شسسرحه واضس ً
سح ا .أرجسسو أن تصسسل إلى مرحلسسةٍ من الخسسبرة لكيل تحتسساج إس إلى شسسيفرةٍ موثقسسةٍ
ً
توثيقا جي ًدا لكي تستوعب أحد المفاهيم البرمجية.
سأستخدمُ الخسسط العسسريض في اممثلسسة (كمسسا في المثسسال التي) للشسسارة إلى الشسسيفرات وامسسسطر
ً
مباشسسرة بسسالمفهوم السسيي نشسسرحه ،وسأسسستعمل اللسسون الفضسسي الفسساتح للشسسارة
البرمجيسسة السستي تتعلسسق
إلى التعليقات:

><!DOCTYPE html><html lang="en"><body><script
ٌ عن الشيفرة لتوضيحها //
هذا تعليق
;'var foo = 'calling out this part of the code
></script></body></html
أغلبيسسة أمثلسسة هسسيا الكتسساب مرتبطسسة بصسسفحة خاصسسة بهسسا في ( jsFiddleحيث أضسسع قبسسل الشسسيفرة
رابط ا إليه سسا بعن سسوان «مث سسال حي») ،حيث يمكن سسك تع سسديل وتنفي سسي الش سسيفرة مباش س ً
ً
سرة؛ أمثل سسة jsFiddle
تس سستخدم إض سسافة  Firebug lite-devل سسيا س سستعمل دال سسة ع سسرض الن سساتج (وهي  )console.logفي
أن عليسسسك أن تتعسسسرف على الغسسسرض من الدالسسسة
معظم المتصسسسفحات الحديثسسسة دون مشسسساكل .أرى ّ
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وكيفيسسة اسسستخدامها قبسسل قسسراءة هسسيا الكتسساب؛ وهنالسسك بعض الحسساست السستي يُ سسسبِب

قررت ّ
ً
ً
ُ
حية لتلك اممثلة.
تجربة
أس ضع
 jsFiddleمشاكل فيها ،ليا
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شجرة تتألف من كائنات JavaScript
 DOM .1هي
ٌ
عنسسدما تكتب مسسستند  HTMLفسسأنت ُتضس ِسمن عناصسسر  HTMLداخسسل عناصسسر  HTMLأخسسرى ،وبفعلسسك
ً
ً
ّ
عسسادة تلسسك الهيكليسسة بصسسريً ا بمحسساذاة
وتوضسسح
هيكليسسة يمكن التعب سسير عنهسسا كشسسجرة،
لسسيلك ستضسسبط
الوسسسوم في شسسيفرات  .HTMLيُ ِ
فس سر المتصسسفح عنسسد تحميلسسه لمسسستند  HTMLهسسيه الهيكليسسة ويُ ِ
نش سئ
ً
شجرة من الكائنات العقدية ( )node objectsالتي ُتحاكي الطريقة التي ُكت َِبت فيها الشيفرة.

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><title>HTML</title
></head
><body
> --أضف المحتوى هنا <!--
></body
></html
ُ
ست ِ
نشئ شيفرة  HTMLالسابقة –عند تفسيرها من المتصفح– مستن ًدا يحتوي على العقد
ِ
هيك َل ً
(ُ )nodesم َ
توضسسسح بنيسسسة الشسسسجرة من
سسسة على شسسسكل شسسسجرة (أي شسسسجرة  .)DOMهسسسيه الصسسسورة
ِ
المطور في متصفح :Opera
مستند  HTMLالسابق باستخدام أدوات
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سسسترى على الجسسانب اميسسسر من الصسسورة مسسستند  HTMLعلى شسسكل شسسجرة ،وعلى اليمين سسسترى
ً
كسسائن  JavaScriptالسسيي يُ ِ
فمثل ،العنصسسر المُ ح س ّدد < >bodyملسسوّ ٌن بسساللون امزرق
مثل العنصسسر المُ ح س ّدد.
وهسسسسسسسسسو عقسسسسسسسسسدة عنصسسسسسسسسسر ( node

سسسسسسسسسخة مبني ٌ
ٌ
سسسسسسسسسة من الواجهسسسسسسسسسة ()interface
 )elementوهسسسسسسسسسو نس

المسماة .HTMLBodyElement
فسسر من المتصسسفح وتحسسوّ ل إلى بنيسسةٍ شسسجريةٍ
أن مسسستندات ُ HTMLت ّ
ما عليسسك أن تفهمسسه هنسسا هسسو ّ
مثل عقسسس ًدا السسستي بسسسدورها ُت ِ
كائنسسسات ُت ِ
ُ
مثل المسسسستند .الهسسسدف من  DOMهسسسو توفسسسير واجهسسسة
ٍ
تتسسسألف من
برمجيسسسة لكتابسسسة السسسسكربتات لجسسسراء عمليسسسات على المسسسستند (مثسسسل الحسسسيف والضسسسافة واسسسسستبدال
والتعديل وربط العناصر مع امحداث…) باستخدام .JavaScript

ملحاظة

كانت  DOMهي الواجهة البرمجية ( )APIللتعامل مع مستندات  ،XMLإس ّ
أنها

ً
مستخدمة في مستندات .HTML
توسعت وأصبحت
ّ
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 .2أنواع العقد
سنورد هنا أشهر أنواع العقد (أي  nodeTypeأو تصنيفات العقد) السستي سسستواجهك عنسسد تعاملسسك
مع مستندات ( HTMLلن أذكرها كلها):
•
•

ً ( DOCUMENT_NODE
مثل)window.document :

ELEMENT_NODE

( ً
مثل >body< :أو < >aأو < >pأو < >scriptأو < >styleأو

< >htmlأو <… >h1إلخ).
•

ً ( ATTRIBUTE_NODE
مثل)class="funEdges" :

•

سطر
( TEXT_NODEأي المحارف النصية في مستند  HTMLبما فيها محارف اسنتقسسال إلى سس ٍ
جديد والفراغات…)

•

ً ( DOCUMENT_FRAGMENT_NODE
مثل:
)()document.createDocumentFragment

•

ً ( DOCUMENT_TYPE_NODE
مثلhtml< :

)>!DOCTYPE

ُ
ذكرت أسماء أنواع العقد السابقة بنفس تنسيق ورودها في المتصفحات كخاصسسيةٍ ()property
فص سل بين كلماتهسسا بشسسرطةٍ سسسفلية _) .هسسيه الخاصسسيات هي
ٍ
تابعسسةٍ للكسسائن ( Nodeأي بس
سأحرف كبسسيرةٍ يُ َ
قيم ثابت س ٌ
ُ
سة (ُ )constants
ٌ
معين من العق سسد .ففي المث سسال التي
سوع
وتس سستعمل لتخ سسزين
ٍ
ّ
رقم يرتب سسط بن س ٍ

ً
أن العقسسدة هي عقسسدة عنصر
تكسسون قيمسسة  Node.ELEMENT_NODEمسس
ساوية إلى  ،1والقيمسسة  1تعسسني ّ

(( )element nodeمثال حي):
23
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script>
//  ويعني أنَ العقدة هي عقدة عنصر،1 الناتج
console.log(Node.ELEMENT_NODE)
</script>
</body>
</html>
:)سأعرض في المثال التي جميع أنواع العقد وقيمها (مثال حي

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script>
for(var key in Node){
console.log(key,' = '+Node[key]);
};
/* ما يلي هو ناتج تنفيذ الشيفرة السابقة
ELEMENT_NODE
24
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ATTRIBUTE_NODE
TEXT_NODE

= 2

= 3

CDATA_SECTION_NODE

= 4

ENTITY_REFERENCE_NODE
ENTITY_NODE

= 5

= 6

PROCESSING_INSTRUCTION_NODE
COMMENT_NODE
DOCUMENT_NODE

= 8
= 9

DOCUMENT_TYPE_NODE

= 10

DOCUMENT_FRAGMENT_NODE
NOTATION_NODE

= 7

= 11

= 12

DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED
DOCUMENT_POSITION_PRECEDING

= 2

DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING

= 4

= 1

DOCUMENT_POSITION_CONTAINS

= 8

DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BY

= 16

DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC
</script>
</body>
</html>
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سة مفص س ً
أعطان سسا المث سسال الس سسابق قائم س ً
سلة لجمي سسع أن سسواع العق سسد ،لكنن سسا لن نش سسرحها جميعه سسا في ه سسيا
ً
ً
صغيرة منها ذكرناها في بداية هيا القسم؛ فمن المرجح أن تتعامل مسسع
قائمة
الكتاب ،وإنما سنناقش
تلك امنواع أثناء كتابة سكربتات ُت ِ
عدل في صفحات .HTML
سسسسسأذكر في الجسسسسدول التي امسسسسسماء المعطيسسسسة للسسسسدوال البانيسسسسة (  )constructorsأو الواجهسسسسات
هيئ أغلبيسسة أنسسواع العقسسد مسسع تصسسنيف  nodeTypeعسسبر السسرقم واسسسسم .آمس ُ
سل أن
( )interfacesالسستي ُت ّ
أن قيمسسة ً ( nodeType
مثل  )1هي تصس ٌ
رقمي السسيي يُ سسستخ َدم لوصسسف
سنيف
تفهم من الجسسدول التسسالي ّ
ٌ

ً
فمثل ،الواجهسسة
معين من العقسسد السستي ُتبسسنى من دالسسةٍ بانيسسةٍ أو واجهسسةٍ مُ حسس ّددةٍ في .JavaScript
سوع
ّ
نس ٍ
ُ HTMLBodyElementت ِ
مثل كائن عقدة ذو النوع  ،1وهو التصنيف اليي يوافق .ELEMENT_NODE
الواجهة أو الدالة البانية
ً ( HTML*Element
مثل:

ً
معادة من )nodeType
نوع العقدة (
( 1أي )ELEMENT_NODE

)HTMLBodyElement
Text

( 3أي )TEXT_NODE

HTMLDocument

( 9أي )DOCUMENT_NODE

DocumentFragment

( 11أي )DOCUMENT_FRAGMENT_NODE

DocumentType

( 10أي )DOCUMENT_TYPE_NODE
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نون العقد مثل  Nodeو  Elementو  Textو Attr
 مواصفة ُ DOMتعَ ِو  HTMLAnchorElementعلى أنها «واجهات» ( ،)interfacesوهي كيلك،
ٌ
معطية إلى دالةٍ بانيةٍ (constructor
أن امسماء نفسها
أبق في ذهنك ّ
لكن ِ
 )functionفي  JavaScriptالتي تبني تلك العقد؛ وستلحظ أنني أشير إلى

تلك الواجهات (أقصد  Elementو  Textو  Attrو
أن
 )HTMLAnchorElementعلى أنها كائنات أو دوال بانية ،بغض النظر ّ

المواصفة ُتشير إليها على أنها واجهات ( ِ
صحيح تمامً ا).
ٌ
أن كل اممرين
أكرر ّ
مسباب
جزءا من الشجرة لكنها ميكورة
ً
  ATTRIBUTE_NODEليستٍ
ِ
ً
فصل عن «عقد الخاصيات» ( )attribute nodesوإنما
أوفر
تاريخية .لن

ملحاظات

أن عقد الخاصيات هي عق ٌد
سأناقشها في فصل «عقد العناصر» منني أرى ّ

ٌ
فرعية من عقد العناصر ( )element nodesلكن بدون تمثيل حقيقي في بنية
ُ
أن  ATTRIBUTE_NODEقد أهمِ َلت (
شجرة  .DOMأريد أن ألفت انتباهك ّ
 )depreciatedفي .DOM 4
ً
أن التعليقات
 لم أضعفصل في الكتاب لشرح  COMMENT_NODEلكن اعلم ّ

في مستندات  HTMLهي عق ٌد من النوع  Commentوهي ذات طبيعةٍ شبيهةٍ
بطبيعة العقد النصية من النوع .Text

ً
أحيانا إلى عقدةٍ
 ستلحظ أثناء شرحي للعقد في هيا الكتاب أنني أشيرمعينةٍ باسسم المعطى لها من الخاصية ً ( nodeType
مثل:
ّ

 ،)ELEMENT_NODEأفعل ذلك مجل التوافق مع اسصطلحات المستخدمة
في المواصفات التي توفرها  W3Cو .WHATWG
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 .3كائنات العقد الفرعية التي ترث الكائن Node
كسل كسسائن عقسسدة في شسسجرة  DOMيسسرث خاصسسيات ودوال من الكسسائن  .Nodeواعتمسسا ًدا على نسسوع
ِ
سأوض سح هنسسا طريقسسة الوراثسسة
العقسسدة في المسسستند ،فقسسد تسسرث العقسسد كائ ًنسسا منحسسدرًا من الكسسائن .Node
المعتمدة من المتصفحات لواجهات العقد الشائعة:
•

الكائن Node < Object

<

HTMLElement < Element

< ( ً
مثل

)HTML*Element
ُ
< ( Attrأهمِ َلت في )DOM 4

•

الكائن Node < Object

•

الكائن Text < CharacterData < Node < Object

•

الكائن HTMLDocument < Document < Node < Object

•

الكائن DocumentFragment < Node < Object

أن جميع أنواع العقد ترث الكائن Node
ليس المهم فقط أن تتيكر ّ

فحسب ،وإنما عليك أن

ً
فمثل جميسسع عقسسد  HTMLAnchorElementتسسرث خاصسسياتها من
أن سلسلة الوراثسسة قسسد تطسسول،
تدرك ّ
الكائنات  HTMLElementو  Elementو  Nodeو .Object
أن  Nodeسترث من
 Nodeهي دالة بانية في  ،JavaScriptوهيا يعني
منطقيا ّ
ً

ملحاظة

 Object.prototypeكغيرها من الكائنات (نعم ،الدوال البانية
هي كائنات).
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أن جمي سسع أن سسواع العق سسد ت سسرث خاص سسياتها من الك سسائن  Nodeفلنح سساول الم سسرور على الك سسائن
للتأك سسد ّ
 Elementونتفحص خاصياته ودواله (بما في ذلك الخاصيات والدوال الموروثة) (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><a href="#">Hi</a
><script
الحصول على مرجعية لكائن عقدة العنصر //
;)'var nodeAnchor = document.querySelector('a
إنشاء مصفوفة باسم  propsلتخزين مفاتيح الخاصيات //
لكائن عقدة العنصر //

;][ = var props
المرور على الكائن والحصول على جميع الخاصيات والدوال //
(بما فيها الموروثة) //

{)for(var key in nodeAnchor
;)props.push(key
}
ًا للخاصيات والدوال //
إظهار قائمة مرتبة هجائي

;))(console.log(props.sort
29
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></script
></body
></html
ً
ً
َ
طويلة من الخاصيات المتوافرة
قائمة
شغلت الشيفرة السابقة في متصفح ويب فسترى
إذا
لكائن عقدة العنصر ( .)element node objectتتضسسمن هسسيه القائمسسة الخاصسسيات والسسدوال الموروثسسة
من الكس سسائن  Nodeبالضس سسافة إلى عس سسددٍ س بس سسأس بس سسه من الخاصس سسيات والس سسدوال الموروثس سسة من الكائنس سسات
 Elementو  HTMLElementو  HTMLAnchorElementو  Nodeو  .Objectس أرمي إلى شسسسسرح
سة أساسس ً
أن جميسسع العقسسد تسسرث مجموعس ً
سية
جميع تلك الخاصيات والسسدوال الن لكنسسني أود أن أشسسير إلى ّ
من الخاص سسيات وال سسدوال من الدال سسة الباني سسة له سسا بالض سسافة إلى أخ سسيها لخاص سسيات ودوال أخ سسرى ع سسبر
سلسلة .prototype
إذا كنت تحب رؤية سلسلة الوراثسسة ،فيمكنسسك تفحص مسسستند  HTMLالسسسابق في أدوات المطسسور
الخاصة بمتصفح :Opera

30

الفصل امول :لمحة عن العقد في شجرة DOM

تعلم DOM

أن عقسسسسسسسسسسسدة العنصسسسسسسسسسسسر < >aتسسسسسسسسسسسرث من  HTMLAnchorElementو HTMLElement
سحسسسسسسسسسسسظ ّ
و  Elementو  Nodeو Object

ٌ
ظاهرة في قائمة الخاصيات ذات الخلفية
وكل تلك الكائنات

ِ
توفر سلسلة الوراثسسة (أي سلسسسلة  )prototypeعسسد ًدا كبسسيرًا
الرمادية على الجانب اميمن من الصورة.
من الدوال والخاصيات المشتركة لجميع أنواع العقد.

ملحاظة

أن من المستحسن تعديل
يمكنك الضافة على شجرة  ،DOMلكن س أظن ّ
كائنات المضيف (.)host objects

 .4الخاصيات والدوال المشتركة للعقد

أن جميسسسسسع كائنسسسسسات العقسسسسسد ( ً
مثل  Elementو  Attrو … Textإلخ ).تسسسسسرث
ذكرنسسسسسا منسسسسسي قليسسسسسل ّ

الخاصسسسسسسسيات والسسسسسسسدوال من الكسسسسسسسائن  ،Nodeوالسسسسسسستي تسسسسسسسساعدنا في تعسسسسسسسديل وتفحص شسسسسسسسجرة DOM
والتنقل فيها.
وبالضسسسسافة إلى الخاصسسسسيات والسسسسدوال السسسستي توفرهسسسسا واجهسسسسة  ،Nodeفهنالسسسسك عسسسسد ٌد س بسسسسأس به
من الخاصيات والدوال التي توفرها الواجهات الفرعية مثل  documentو .HTMLElement
هسسيه قائمس ٌ
سة بأشسسهر خاصسسيات ودوال الكسسائن  Nodeالموروثسسة من جميسسع كائنسسات العقسسد ،وتتضسسمن
ً
أيض ا الخاصيات الموروثة التي تستعمل للتعامل مع العقد من الواجهات الفرعية.
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:Node خاصيات الكائن

nodeType

•

childNodes

•

nodeValue

•

firstChild

•

parentNode

•

lastChild

•

previousSibling

•

nextSibling

•

nodeName

•

:Node دوال الكائن

insertBefore()

•

appendChild()

•

isEqualNode()

•

cloneNode()

•

removeChild()

•

compareDocumentPosition()

•

replaceChild()

•

contains()

•

hasChildNodes()

•

:document دوال الكائن

document.createElement()

•

document.createTextNode()

•

:HTML*Element الخاصيات الموروثة من
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•

lastElementChild

•

previousElementChild

•

nextElementChild

•

children

دالة موروثة من :Element
•

)(insertAdjacentHTML

 .5تحديد نوع واسم العقدة

ً
فمثل العقسسد النصسسية
تملك كل عقدة الخاصية  nodeTypeو  nodeNameالتي ترثها من .Node

 Textله سسا قيم سسة لخاص سسية  nodeTypeتس سساوي  3وقيم سسة لخاص سسية  nodeNameتس سساوي '.'#text
تمثل نسسسسسوع الكسسسسسائن السسسسسيي ِ
سسسسسيفرة ِ
ٌ
سسسسسرت س ً
ُ
تمثلسسسسسه العقسسسسسدة
أن القيمسسسسسة الرقميسسسسسة  3هي ش
وكمسسسسسا ذك
سسسسسابقا ّ

(أي === 3

.)Node.TEXT_NODE

ِ
سأفص س سل فيمس سسا يلي القيم المُ عس سسادة لخاصس سسيتَي  nodeTypeو  nodeNameلكائنس سسات العقس سسد الس سستي
أن من امبسط َت َي ّكرُ القيم الرقمية منواع العقد الشسسائعة مننسسا نتعامسسل
سنناقشها في هيا الكتاب .أرى ّ
عمومً ا مع خمسة أنواع منها فقط (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><a href="#">Hi</a
><script
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// َ
 ننnodeType 10  أوDOCUMENT_TYPE_NODE هذه هي
// Node.DOCUMENT_TYPE_NODE === 10

console.log(
//  لتحصل علىdocument.doctype ِب أيضًا
 جر،html الناتج
َ
// <!DOCTYPE html>

document.doctype.nodeName,
// DOCUMENT_TYPE_NODE  والذي يربط إلى،10 الناتج

document.doctype.nodeType
);
// َ
 ننnodeType 9  أوDOCUMENT_NODE هذه هي
// Node.DOCUMENT_NODE === 9

console.log(
// '#document' الناتج

document.nodeName,
// DOCUMENT_NODE  والذي يربط إلى،9 الناتج

document.nodeType
);
// َ
 ننnodeType 11  أوDOCUMENT_FRAGMENT_NODE هذه هي
// Node.DOCUMENT_FRAGMENT_NODE === 11

console.log(

34

DOM تعلم

DOM  لمحة عن العقد في شجرة:الفصل امول

// '#document-fragment' الناتج

document.createDocumentFragment().nodeName,
// DOCUMENT_FRAGMENT_NODE  والذي يربط إلى،11 الناتج

document.createDocumentFragment().nodeType
);
// َ
 ننnodeType 1  أوELEMENT_NODE هذه هي
// Node.ELEMENT_NODE === 1

console.log(
// 'A' الناتج

document.querySelector('a').nodeName,
// ELEMENT_NODE  والذي يربط إلى،1 الناتج

document.querySelector('a').nodeType
);
// َ
 ننnodeType 3  أوTEXT_NODE هذه هي
// Node.TEXT_NODE === 3

console.log(
// '#text' الناتج

document.querySelector('a').firstChild.nodeName,
// TEXT_NODE  والذي يربط إلى،3 الناتج

document.querySelector('a').firstChild.nodeType
);
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></script
></body
></html
ِ
ً
أن أسهل طريقة لتحديد ما هو نوع العقدة هي
إن لم تكن اممور
واضحة لديك ،فأحب أن أذكر ّ
ساو
التحقق من قيمة الخاصية  .nodeTypeسنحقق فيما يلي إن كان العنصسسر < >aلسسه رقم عقسسدة مسس ٍ
للقيمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  ،1وإن كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيلك ،فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنعلم ّ
من
أنه عقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدة من النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوع ّ Element

=== 1

( Node.ELEMENT_NODEمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><a href="#">Hi</a
><script
هل < >aعقدة من النوع ELEMENT_NODE؟ //
َ < >aعقدة عنصر //
الناتج  ،trueنن

;)console.log(document.querySelector('a').nodeType === 1
أو يمكننا المقارنة بالخاصية // Node.ELEMENT_NODE
التي تحتوي على القيمة العددية // 1
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=== console.log(document.querySelector('a').nodeType
;)Node.ELEMENT_NODE
></script
></body
></html
تحديد نوع العقدة سيساعدنا كثيرًا عند كتابة السكربتات مننا سنعرف ما هي الخاصيات
والدوال المتاحة إلى العقدة المعنية.

ملحاظة

القيم المُ عادة من الخاصية  nodeNameقد تختلف تبعً ا لنوع العقدة .انظر إلى
مواصفة  DOM 4للتفاصيل.

 .6الحصول على قيمة العقدة
الخاصسسية  nodeValueتعيسسد القيمسسة  nullمغلبيسسة أنسسواع العقسسد (مسسا عسسدا  Textو .)Comment
سأبين نسساتج
واسسستعمالها مقتصسسرٌ على اسسستخلص السلسسسل النصسسية من العقسسد النصسسية والتعليقسسات .سس ّ
استعمالها على العقد المشروحة في هيا الكتاب في المثال التي (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
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<a href="#">Hi</a>
<script>
//  وDOCUMENT_NODE  وDOCUMENT_TYPE_NODE  لعقدnull الناتج
// ELEMENT_NODE  وDOCUMENT_FRAGMENT_NODE

console.log(document.doctype.nodeValue);
console.log(document.nodeValue);
console.log(document.createDocumentFragment().nodeValue);
console.log(document.querySelector('a').nodeVale);
// 'Hi' الناتج هو سلسل نصية قيمتها

console.log(document.querySelector('a')
.firstChild.nodeValue);
</script>
</body>
</html>

يمكن ضبط قيم العقد النصية أو التعليقات عبر إسناد سلسل نصية جديدة

ً ( nodeValue إلى خاصية
:مثل

.)document.body.firstElementChild.nodeValue
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 .7إنشاء عقد نصية وعناصر باستخدام دوال JavaScript
عنسسسسدما يُ ِ
سسسساء على محتوياتسسسسه،
سسسسفح مسسسسستن َد  HTMLويبسسسسني العقسسسسد وشسسسسجرة  DOMبن ً
فسسسسسر المتص ُ
فسي ِ
نشئ المتصفح العقد المبدئية عند تحميل مستند  .HTMLلكن من الممكن إنشاء العقسسد الخاصسسة
ُ

برمجيا بإنشسساء عقسسد  Elementو Text
بك باستخدام  .JavaScriptالدالتان التيتان ستسمحان لنا
ً
عبر :JavaScript
•

)(createElement

•

)(createTextNode

تتوافر دوال أخرى لكنها غير شائعة اسستخدام (مثل )(createAttribute
و )( .)createCommentسس س سسأريك في المثس س سسال التي بسس س سساطة إنشسسسسسساء عقس س سسدٍ نصس س سسيةٍ وعقس س سسدِ عنصر
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><script
;)'var elementNode = document.createElement('div
الناتج هو // <div> 1
َ العقدة هي عقدة عنصر //
ُشير القيمة  1إلى أن
إذ ت

;)console.log(elementNode, elementNode.nodeType
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;)'var textNode = document.createTextNode('Hi
الناتج هو // Text {} 3
َ العقدة هي عقدة نصية //
ُشير القيمة  3إلى أن
إذ ت

;)console.log(textNode, textNode.nodeType
></script
></body
></html
ٌ
ٌ
ً
نصية ُت ِ
حدد ما
سلسلة
معامل وحي ًدا هو
 تقبل الدالة )(createElementً
سي َ
مماثلة للسلسلة
نشأ .يجب أن تكون السلسلة النصية
هو العنصر اليي ُ

لكائن من النوع .Element
المُ عادة من الخاصية tagName
ٍ
 -الخاصية )( createAttributeأصبحت مهملة ( )deprecatedوس

ً
عادة الدوال
يجدر بنا استعمالها لنشاء عقد للخاصيات .يستعمل المطورون

ملحاظات

)( getAttributeو )( setAttributeو )(removeAttribute
والتي سأناقشها بالتفصيل في فصل «عقد العناصر» .Element
 ُفصل الدالة )( createDocumentFragmentفي الفصل الثامن.
ست ّ
أن الدالة )( createCommentمتوافرة لنشاء عقد
 يجب أن تعلم ّللتعليقات ،إس أننا لن نغطيها في هيا الكتاب لكنها متوافرة للمطورين اليين

ً
قيمة في استعمالها.
يرون
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 .8إنشاء وإإافة عقد الكائنات والعقد النصية باستخدام السلسل
النصية في JavaScript

ً
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافة إلى الدالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة
الخاصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيات  innerHTMLو  outerHTMLو  textContentإض

ِ
ً
آلية لنشاء وإضافة العقد إلى شجرة  DOMباستخدام سلسل
توفر
)(insertAdjacentHTML
نصية عادية في .JavaScript

سنسسسستخدم في الشسسسيفرة التيسسسة الخاصسسسيات  innerHTMLو  outerHTMLو textContent
ً
لنشاء عقد عبر استخدام سلسلة نصية عادية في  JavaScriptوالتي ُ
مباشرة إلى شجرة
ستضاف
( DOMمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div id="A"></div
><span id="B"></span
><div id="C"></div
><div id="D"></div
><div id="E"></div
><script
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// DOM  وعقدة نصية وإضافتهما إلى شجرةstrong إنشاء عنصر

document.getElementById('A').innerHTML =
'<strong>Hi</strong>';
ً
// بدل من
 وعقدة نصية ووضعهماdiv إنشاء عنصر
// >span id="B"></span<

document.getElementById('B').outerHTML = '<div id="B"
class="new">Whats Shaking</div>'
// div#C إنشاء عقدة نصية وتحديث محتوى العنصر

document.getElementById('C').textContent = 'dude';

// )outerText  وinnerText استخدام خاصيات غير قياسية (أقصد
// div#D إنشاء عقدة نصية وتحديث العنصر

document.getElementById('D').innerText = 'Keep it';
// div#E إنشاء عقدة نصية واستبدال العنصر
ً
// بدل منه
ووضع العقدة النصية
// )ًا
 لم يعد موجودdiv#E َ العنصر
(أي أن

document.getElementById('E').outerText = 'real!';
console.log(document.body.innerHTML);
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الناتج */
><div id="A"><strong>Hi</strong></div
><div id="B" class="new">Whats Shaking</div
><span id="C">dude</span
><div id="D">Keep it</div
!real
*/
></script
></body
></html
ً
دقة من الطرائق
الدالة )( insertAdjacentHTMLالتي تعمل مع عقد  Elementفقط أكثر
سابقة اليكر .فسيمكن باستخدام هيه الدالة إضافة العقد قبسسل وسسسم البدايسسة أو بعسسد وسسسم البدايسسة أو
ِ
ً
جملسسسسسة في المثسسسسسال التي باسسسسسستخدام الدالسسسسسة
سسسسسأركب
قبسسسسسل وسسسسسسم النهايسسسسسة أو بعسسسسسد وسسسسسسم النهايسسسسسة .س
)(( insertAdjacentHTMLمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body><i id="elm">how</i
><script
;)'var elm = document.getElementById('elm
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elm.insertAdjacentHTML('beforebegin', '<span>Hey-</span>');
elm.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<span>dude-</span>');
elm.insertAdjacentHTML('beforeend', '<span>-are</span>');
elm.insertAdjacentHTML('afterend', '<span>-you?</span>');
console.log(document.body.innerHTML);
/* الناتج
<span>Hey-</span><i
id="A"><span>dude-</span>how<span>-are</span></i><span>-you?
</span>
*/
</script>
</body>
</html>

 الموجودة ضمن السلسلةHTML  ستحوّ ل عناصرinnerHTML  الخاصية لنشاء العقدtextContent  بينما يمكن استعمالDOM النصية إلى عقد
ً
ً
َ
 إلىHTML نصية تحتوي على عناصر
سلسلة
مررت
 إذا.النصية فقط

.فسر
ٍ
 فستظهر تلك العناصرtextContent
ّ كنص عادي ولن ُت

 لنشاء وإضافة العقد إلىdocument.write()  يمكن استخدام الدالة-

ً
ضرورية
 لكنها لم تعد تستعمل في هيه الفترة إس إن كانت. معً اDOM شجرة
 هو إخراج القيمwrite()  المفهوم امساسي وراء الدالة.معينة
لنجاز مهام
ّ
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أن
المُ مرّ رة إليها إلى الصفحة أثناء تحميل وتفسير المستند .يجب أن تدرك ّ
الدالة )( writeستؤدي إلى إيقاف تفسير مستند  HTMLمؤق ًتا إلى أن
ينتهي تنفييها.
 يؤدي استخدام الخاصية  innerHTMLإلى استدعاء مُ ِفسر ثقيل ج ًدا

ً
ضئيل
أن إنشاء العقد النصية س يتطلب إس قدرًا
لشيفرات  ،HTMLفي حين ّ
من الموارد ،ليا اقتصد في استخدام  innerHTMLوأخواتها.

 خيارا الدالة  insertAdjacentHTMLالليان يضيفان العقدة قبل وسمالبداية ( )beforebeginوبعد وسم النهاية ( )afterendسيعملن إن
كانت العقدة لها عنصرٌ أب ( )parent elementفقط.
ً
أصليا في متصفح Firefox
مدعومة دعمً ا
 لم تكن الخاصية outerHTMLً
ٌ
التفافي لهيه المشكلة.
حل
حتى الصدار  11منه .لكن يتوفر
ٌ

 الخاصية  textContentتستطيع الحصول على محتوى جميع العناصر بمافي ذلك < >scriptو < ،>styleلكن الخاصية  innerTextس تستطيع
فعل ذلك.
 الخاصية  innerTextتأخي بالحسبان تنسيق العنصر ولن ُتعيد المحتوىالنصي للعناصر المخفية ،بينما ستفعل ذلك الخاصية .textContent
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 .9استخلا أجزاء من شجرة  DOMكسلسل نصية في JavaScript
يمكننسسسسا اسسسسستخدام نفس الخاصسسسسيات ( innerHTMLو  outerHTMLو  )textContentالسسسستي
استخدمناها لنشاء وإضافة العقد إلى شجرة  DOMسستخلص أجسسزاء من شسسجرة ( DOMأو حسستى
شسسسسسسجرة  DOMكلهسسسسسسا) على هيئسسسسسسة سلسسسسسسسلةٍ نصسسسسسسيةٍ في  .JavaScriptسأسسسسسسستخدمُ في المثسسسسسسال التي
الخاص سسيات الس سسابقة لع سسادة سلس سسلة نص سسية تحت سسوي على قيم نص سسية وش سسيفرات  HTMLمن المس سستند
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div id="A"><i>Hi</i></div
><div id="B">Dude<strong> !</strong></div
><script
الناتج '<// '>i>Hi</i

;)console.log(document.getElementById('A').innerHTML
الناتج <// >div id="A">Hi</div

;)console.log(document.getElementById('A').outerHTML
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ًا //
لحظ إعادة المحتوى النصي كله حتى لو كان موجود
في عقدة عنصر فرعية (أقصد <// )>strong> !</strong
الناتج '! // 'Dude

;)console.log(document.getElementById('B').textContent
استخدام خاصيات غير قياسية (أقصد  innerTextو // )outerText
الناتج '! // 'Dude

;)console.log(document.getElementById('B').innerText
الناتج '! // 'Dude

;)console.log(document.getElementById('B').outerText
></script
></body
></html

ُ
فستعاد جميع العقد
عندما نحصل على قيمة من الخاصية textContent

ً
فمثل لو حاولنا الوصول إلى الخاصية
النصية الموجودة في العقدة المعنية،

ملحاظة

( document.body.textContentس أنصحك بفعل ذلك في المواقع
ُ
فست عيد محتوى جميع العقد النصية الموجودة في العنصر ،body
النتاجية)
وليس أوّ ل عقدة نصية فقط.
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 .10إإافة كائنات العقد إلى شجرة  DOMباستخدام
)( appendChildو )(insertBefore
تسمح لنا الدالتان (الموروثتان من  appendChild() )Nodeو )( insertBeforeبإضافة
كائنات العقد المُ َ
نشأة باستخدام  JavaScriptإلى شجرة .DOM
الدالة )(ُ appendChild
ست ضيف العقسسدة بعسسد نهايسسة العقسسد امبنسساء للعنصسسر المُ حس ّدد ،وفي حسسال
ُ
فستضسساف العقسسدة كسسأوّ ل عقسسدة ابن للعنصسسر المحسسدد .س ُن ِ
نشسئ في المثسسال التي
عدم وجود عقد أبنسساء
سدة نصس ً
عقسسدة عنصسسر (< )>strongوعقس ً
سية ( ،)Dudeثم س س ُن ِ
حدد العنصسسر < >pمن شسسجرة  DOMلكي
أن
ُنضس سسيف إليس سسه العنصس سسر < >strongالس سسيي أنشس سسأناه باسس سستعمال الدالس سسة )( .appendChildسحس سسظ ّ
ُ
ّ
مغلس ٌسف داخسسل العنصسسر < >pوأضسسيف كسسآخر ابن لسسه .الخطسسوة التاليسسة هي تحديسسد
العنصسسر <>strong
العنصر < >strongوإضافة العقدة النصية ' 'Dudeإليه (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><p>Hi</p
><script
ً //
ً نصية
إنشاء عقدة عنصر فارغة وعقدة

;)'var elementNode = document.createElement('strong
;)'var textNode = document.createTextNode(' Dude
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// DOM إضافة العقدتين السابقتين إلى شجرة

document.querySelector('p').appendChild(elementNode);
document.querySelector('strong').appendChild(textNode);
// >p>Hi<strong> Dude</strong></p< الناتج

console.log(document.body.innerHTML);
</script>
</body>
</html>
ً
عوضا عن إضافة العقد بعد نهاية العقد
وعندما يكون التحكم في مكان الضافة ضروريً ا
> في المثال التي قبل أوّ لli<  إذ سأضيف العنصر.insertBefore()  فحينئيٍ نستعمل،امبناء
:)> (مثال حيul< عقدة تابعة للعنصر

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<ul>
<li>2</li>
<li>3</li>
</ul>
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<script>
// li إنشاء عقدة نصية وعقدة عنصر
// li وإضافة العقدة النصية إلى العنصر

var text1 = document.createTextNode('1');
var li = document.createElement('li');
li.appendChild(text1);
//  في المستندul تحديد العنصر

var ul = document.querySelector('ul');

/*
ت
ُ لحظ أنني حدد،DOM  الذي أنشأناه إلى شجرةli إضافة العنصر
>li>2</li<  إلىul.firstChild ت المرجعية
ُ> ومررul< العنصر

*/
ul.insertBefore(li,ul.firstChild);
console.log(document.body.innerHTML);
/* الناتج
<ul>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
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></ul
*/
></script
></body
></html
الدالة )(insertBefore

تتطلب معاملين ( ،)parametersأولهما هو العقدة التي ُ
ستضاف،

وثانيهما هو مرجعٌ إلى العقدة الموجودة في المستند التي تريد إضافة العقدة قبلها.
ً
 إذا لم ُت ِثانيا إلى الدالة )( insertBeforeفستسلك نفس
معامل
مرر
ً

ملحاظات

سلوك الدالة )(.appendChild
ٌ
دوال أخرى (مثل )( prependو )( appendو )(before
 لديناو )( )afterلنتطلع إليها في .DOM 4

 .11حاذف واستبدال العقد باستخدام )( removeChildو
)(replaceChild
عدة خطوات .إذ عليك ً
تتألف عملية حيف عقدة من شجرة  DOMمن ِ
أوس تحديد العقسسدة السستي
سول إلى العنصسسر امب لهسسا عسسبر الخاصسسية  ،parentNodeثم عليسسك
تريسسد حسسيفها ،ثم تحصسسل على وصس ٍ

ً
تنفيي الدالة )( removeChildعلى العقدة امب ُم ِ
مرجعية إلى العقدة السستي تسسود حسسيفها.
مررًا إليها

51

DOM تعلم

DOM  لمحة عن العقد في شجرة:الفصل امول

ِ
:)سأوضح ذلك في المثال التي على عقدة عنصر وعقدةٍ نصية (مثال حي

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div id="A">Hi</div>
<div id="B">Dude</div>
<script>
// حذف عقدة العنصر

var divA = document.getElementById('A');
divA.parentNode.removeChild(divA);
// حذف العقدة النصية

var divB = document.getElementById('B').firstChild;
divB.parentNode.removeChild(divB);
// DOM َر في شجرة
إظهار ما تغي
//  الفارغ فقطdiv#B إذ سيظهر فيها العنصر

console.log(document.body.innerHTML);
</script>
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</body>
</html>
 سأستعمل في المثال التي نفس بنية.س تختلف آلية استبدال عنصر عن آلية حيفه كثيرًا
 لتحسسديثreplaceChild()  في المثال السابق لكنني هيه المرة سأسسستخدم الدالسسةHTML مستند
ً العقد
:)بدس من حيفها (مثال حي

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div id="A">Hi</div>
<div id="B">Dude</div>
<script>
// استبدال عقدة العنصر

var divA = document.getElementById('A');
var newSpan = document.createElement('span');
newSpan.textContent = 'Howdy';
divA.parentNode.replaceChild(newSpan,divA);
// استبدال العقدة النصية

var divB = document.getElementById('B').firstChild;
var newText = document.createTextNode('buddy');
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;)divB.parentNode.replaceChild(newText, divB
َر في شجرة // DOM
إظهار ما تغي

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

أن توفير سلسلة نصية فارغة إلى الخاصيات  innerHTMLأو
 يجدر باليكر ّأن
 outerHTMLأو  textContentقد يكون أسهل وأسرع مما سبق ،إس ّ
ذلك يعتمد على العقد التي تحاول حيفها أو استبدالها .احير من حدوث
تسريب في الياكرة ) (memory leaksفي المتصفح.

ملحاظات

 ُتعيد الدالتان )( replaceChildو )( removeChildالعقدة التي ُن ِف َيتً
ِ
موجودة في
تختف بمجرد استبدالها أو حيفها ،وإنما لم تعد
عليها ،فهي لم

النسخة الحالية الحية ( )liveمن المستند ،لكن ما يزال بإمكانك الشارة إليها
في الياكرة.
ٌ
ٌ
إضافية (مثل )( replaceو )( )removeلنتطلع إليها
دوال
 هنالكفي .DOM 4
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 .12نسخ العقد باستخدام )(cloneNode

ً
ً
ً
عقدة مع جمي سسع
وحيدة ،أو
عقدة
من الممكن عند استخدام الدالة )( cloneNodeأن نستنسخ

العقد امبناء التابعة لها.
سأنس سسخ في ه سسيه الش سسيفرة العنص سسر < >ulفق سسط (أقص سسد  )HTMLUListElementوال سسيي بع سسد
نسخه سنستطيع التعامل معه كغيره من المرجعيات إلى العقد (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><ul
><li>Hi</li
><li>there</li
></ul
><script
;)(var cloneUL = document.querySelector('ul').cloneNode
الناتج )(// HTMLUListElement

;)console.log(cloneUL.constructor
ٌ لعدم نسخ أي شيء //
ٌ فارغة
ٌ نصية
الناتج هو سلسلة
عدا العنصر // ul

;)console.log(cloneUL.innerHTML
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</script>
</body>
</html>
إلى الدالة

ً
ِ
true معامل قيمته
فمرر
،أما لنسخ عقدة وجميع العقد امبناء فيها

ً
 لكنها ستنسسسخ في هسيه المسسرة جميسسع،مرة أخرى
cloneNode()  سأستعمل الدالة.cloneNode()
ً
:)أيضا (مثال حي
العقد امبناء

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<ul>
<li>Hi</li>
<li>there</li>
</ul>
<script>
var cloneUL = document.querySelector('ul').cloneNode(true);
// HTMLUListElement() الناتج

console.log(cloneUL.constructor);
// <li>Hi</li><li>there</li> الناتج

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

 عند نسخ عقدة عنصر (أي  )Elementفستنسخ جميع خاصياتها وقيم تلكالخاصيات .لكن انتبه ّ
شيء
ٍ
أي
أنه لن يُ َ
نسخ إس الخاصيات فقط! إذ سيضيع ّ
آخر تضيفه إلى عقدة ( DOMمثل دوال التعامل مع امحداث) عند نسخها.

ملحاظات

سيعيد
أن نسخ العقدة مع جميع أبنائها )ُ cloneNode(true
 ربما تظن ّقائمة  NodeListلكنه لن يفعل ذلك.
 قد يؤدي استخدام )( cloneNodeإلى تكرر مُ ِعرف  idالعنصر
في المستند.

 .13فهم مجموعات العقد ( NodeListو )HTMLcollection
عن سسد تحدي سسد مجموع سسات من العق سسد من ش سسجرة ( DOMسنش سسرح ذل سسك في الفص سسل الث سسالث «عق سسد
سبقا من العق سسد ،فس سستكون تل سسك العق سسد موج س ً
العناصر») أو الوص سسول إلى مجموع سسة معرّ ف سسة مس س ً
سودة في
ً ( NodeList
مثل )'*'( )document.querySelectorAllأو HTMLcollection

( ً
مثل

 .)document.scriptsتلسسسسسسسسك المجموعسسسسسسسسات ( )collectionsتشسسسسسسسسبه المصسسسسسسسسفوفات (لكنهسسسسسسسسا ليس
مصفوفات حقيقية) ولها الخصائص التية:
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•
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ً
ً
أن العق سسد الموج سسودة في
حيسسسة ( )liveأو
تك سسون المجموعسسسة إم سسا
ثابتسسسة ( .)staticه سسيا يعسسسني ّ
سزءا من المس سستند الحي الح سسالي أو ك سسانت موج س ً
سودة في نس سسخةٍ
المجموع سسة إم سسا أن تك سسون ج س ً
سابقةٍ من المستند.

•

ُت ّ
أن تسسرتيب
رتب العقد
افتراضي ا داخل المجموعسسة حسسسب ترتيبهسسا في الشسسجرة ،وهسسيا يعسسني ّ
ً
خطيا من «ساق» الشجرة إلى «أغصانها».
يكون
ً

•

ِ
تخزن عدد العناصر في القائمة.
لدى المجموعات خاصية  lengthالتي

 .14الحصول على قائمة لجميع العقد البناء
اسس سستخدام الخاصس سسية  childNodesسس سسيؤدي إلى توليس سسد قائمس سسة شس سسبيهة بالمصس سسفوفات (أقصس سسد
ِ
سسسسأحدد في المثسسسال التي
 )NodeListلجميسسسع العقسسسد امبنسسساء المباشسسسرة لهسسسا (.)immediate child
العنصسسر < >ulثم سأسسستخدمه لنشسساء قائمسسة لجميسسع العقسسد امبنسساء الموجسسودة مباشس ً
سرة ضسسمن العنصر
<( >ulمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><ul
><li>Hi</li
><li>there</li
></ul
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><script
= var ulElementChildNodes
;document.querySelector('ul').childNodes
الناتج هو قائمة شبيهة بالمصفوفات فيها جميع //
ً في // ul
العقد الموجودة مباشرة

;)console.log(ulElementChildNodes

*/
استدعاء الدالة  forEachكما لو أنها دالة تابعة للكائن
 NodeListلكي نتمكن من الدوران على عناصر القائمة .فعلنا ذلك
ٌ بالمصفوفات إل أنه ل يرث الكائن
َ الكائن  NodeListشبيه
نن
ً
 Arrayمباشرة

*/
Array.prototype.forEach.call(ulElementChildNodes,function(ite
{)m
إظهار كل عنصر موجود في «المصفوفة» //

;)console.log(item
;)}
></script
></body
></html
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 -القائمة من النوع  NodeListالمُ عادة من الخاصية  childNodesستحتوي

ً
مباشرة في العقدة المعنية (أي لن تظهر العقد المتشعبة).
على العقد الموجودة

ملحاظات

أن الخاصية  childNodesس ُتعيد عقد العناصر (من النوع
 -سحظ ّ

ً
 )Elementفقط ،وإنما ُ
أيضا جميع امنواع امخرى من العقد (مثل
ستعيد

العقد النصية  Textوالتعليقات .)Comment
 -أضيف دعم  [].forEachفي الصدار الخامس من .ECMAScript

 .15تحويل كائن  NodeListأو  HTMLCollectionإلى مصفوفة
Array
الكائنسسان  NodeListو  HTMLCollectionهمسسا كائن سسان ش سسبيهان بالمصسسفوفات إس أنهم سسا ليسسسا
برمجي ا باسسستخدام
ًس
مصفوفات حقيقة في  JavaScriptلسسيا لن يرثسسا السدوال الخاصسسة بهسسا .سسسأريك ذلسسك
ٍ
الدالة )(( isArrayمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><a href="#"></a
><script
ً //
َ  HTMLCollectionليست مصفوفة
الناتج  ،falseنن
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;))console.log(Array.isArray(document.links
ً //
َ  NodeListليست مصفوفة
الناتج  ،falseنن

;)))'console.log(Array.isArray(document.querySelectorAll('a
></script
></body
></html

ملحاظة

ً
متاحة مني الصدار الخامس من
الدالة  Array.isArrayأصبح
( ECMAScriptأي .)ES5

سنسسسسسسستفيد كثسسسسسسيرًا من تحويس س سسل كائنس س سسات  NodeListأو  HTMLCollectionإلى مصس س سسفوفات
 JavaScriptحقيقيس سسةً .
أوس  ،سس سسنتمكن من إنشس سساء نسس سسخة من القائمس سسة دون أن ترتبس سسط بشس سسجرة DOM
أن  NodeListو  HTMLCollectionهما قائمتان حيتسسان
الحية في المستند بعد امخي بالحسبان ّ
وثانيا ،تحويسسل قائمسسة إلى مصسسفوفة  JavaScriptسسسيعطينا وصس ً
سوس إلى السسدوال الموجسسودة
(.)live list
ً
في الكائن ً ( Array
مثل forEach :و  popو  mapو ... reduceإلخ.).
ِ
فمرر القائمسسة إلى الدالسسة )(call
لتحويل قائمة شبيهة بالمصفوفات إلى مصفوفة ،JavaScript
سفوفة حقيق س ً
ً
أو )( ، applyوال سستي ستس سستدعي دال س ً
سة غ سسيرَ معدل سسةٍ .سأس سستخدم في المث سسال
سة ُتعي سسد مص س
التي الدالة )( .sliceالتي لن ُت ِ
أي شيء وإنما سأسسستعملها لتحويسسل قائمسسة إلى مصسسفوفة من
قسم ّ
من القيمة المُ عادة من الدالة )( sliceهي مصفوفة) (مثال حي):
النوع ( Arrayذلك ّ
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<a href="#"></a>
<script>
// true الناتج

console.log(Array.isArray(Array.prototype.slice.call(document
.links)));
// true الناتج

console.log(Array.isArray(Array.prototype.slice.call(document
.querySelectorAll('a'))));
</script>
</body>
</html>

 التيArray.from  هنالك دالة باسم،ECMAScript في الصدار السادس من

ٌ
ً
ِ
كائن شبيه بالمصفوفات مُ مرّ رًا إليها كمعامل
قائمة أو
وسيطا وحي ًدا هو
تحول
ٌ
 [المستعمل منDOMTokenList  أوNodeList  أوarguments (مثل
 [المستعمل من الخاصيةNamedNodeMap ] أوclassList

. ثم ُتعيد تلك المصفوفةArray() ]) إلى مصفوفةattributes
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 .16التنقل في عقد شجرة DOM

من الممكن عبر استعمالنا لمرجع عقسسدةٍ مسسا ( ً
مثل )' )document.querySelector('ulأن

مرجع لعقدةٍ مختلفةٍ عبر التنقل في شجرة  DOMباستخدام الخاصيات التية:
نحصل على
ٍ
•

parentNode

•

nextSibling

•

firstChild

•

previousSibling

•

lastChild

سنستعمل خاصيات الكائن Node

في المثال التي لتبيان آلية التنقل في شجرة DOM

(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body><ul><!-- comment --
><li id="A"></li
><li id="B"></li
><!-- comment --
></ul
><script
ًا //
تخزين قيمة المرجعية إلى عقدة  ulمؤقت

;)'var ul = document.querySelector('ul
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// ؟ul ) للعنصرparentNode( ما هي العقدة انب
// body الناتج

console.log(ul.parentNode.nodeName);
// ؟ul ) للعنصرfirstChild( ول ابن
َما هو أ
// comment الناتج

console.log(ul.firstChild.nodeName);
// ؟ul ) للعنصرlastChild( ما هو آخر ابن
// comment  وليسtext الناتج هو
// والسبب هو وجود سطر إضافي بعد التعليق

console.log(ul.lastChild.nodeName);
// ؟li ول عنصر
َ) نnextSibling( ما هي العقدة «انأ» التالية
// text الناتج

console.log(ul.querySelector('#A').nextSibling.nodeName);
// )previousSibling( ما هي العقدة «انأ» السابقة
// ؟li خخر عنصر
// text الناتج

console.log(ul.querySelector('#B').previousSibling.nodeName);
</script>
</body>
</html>
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تعاملت كثيرًا مع  DOMفيجب ّ
َ
أن التنقسسل في  DOMس يتضسسمن التنقسسل بين عقسسد
إذا
أس يفاجئسسك ّ
أن آخر مثال قسسد ِ
وضسح هسسيه الفكسسرة.
العناصر فحسب وإنما يتضمن العقد النصية والتعليقات .أتوقع ّ
يجسسدر بالسسيكر ّ
أننسسا نسسستطيع اسسستخدام الخاصسسيات التيسسة للتنقسسل في شسسجرة  DOMمسسع تجاهسسل العقسسد
النصية والتعليقات:
•

firstElementChild

•

lastElementChild

•

nextElementChild

•

previousElementChild

•

children

ملحاظة

لم نيكر الخاصية  childElementCountلكنها موجودة وتستعمل لحساب
عدد العناصر امبناء لعقدةٍ ما.

ً
مرة أخرى إلى المثال السابق لكن مع استعمال دوال التنقل بين عقد العناصر (مثال حي):
انظر

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body><ul><!-- comment --
><li id="A"></li
><li id="B"></li
><!-- comment --
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</ul>
<script>
// ًا
 مؤقتul تخزين قيمة المرجعية إلى عقدة

var ul = document.querySelector('ul');
// ؟ul ) للعنصرfirstElementChild( ول ابن
َما هو أ
// li الناتج

console.log(ul.firstElementChild.nodeName);
// ؟ul ) للعنصرlastElementChild( ما هو آخر ابن
// li الناتج

console.log(ul.lastElementChild.nodeName);
// )nextElementSibling( ما هو العنصر «انأ» التالي
// ؟li ول عنصر
َن
// li الناتج

console.log(ul.querySelector('#A').nextElementSibling.nodeNam
e);
// )previousElementSibling( ما هو العنصر «انأ» السابق
// ؟li خخر عنصر
// li الناتج
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console.log(ul.querySelector('#B').previousElementSibling.nod
;)eName
ما هي العناصر الموجودة كعقد أبناء للعنصر ul؟ //
الناتج هو // ،HTMLCollection
يتضمن جميع العقد انبناء بما فيها العقد النصية //

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

 .17التحقق من موإع عقدة في شجرة  DOMباستخدام
)( containsو )(compareDocumentPosition

سدة نصس ٌ
من الممكن معرفسسة إن كسسانت عقس ٌ
سية موجس ً
سودة داخسسل عقسسدةٍ أخسسرى باسسستخدام الدالسسة التابعسسة

للكسسسسائن  Nodeذات اسسسسسسم )( .containsسسسسسأحاول في الشسسسسيفرة التيسسسسة معرفسسسسة إن كسسسسان العنصر

< >bodyموجو ًدا ضمن <"lang="en

( >htmlمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
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><script
ٌ ضمن <">html lang="en؟ //
هل العنصر < >bodyموجود

= var inside
document.querySelector('html').contains(document.querySelecto
;))'r('body
الناتج // true

;)console.log(inside
></script
></body
></html
ً
وفقا لموقعها
معلومات أدق عن مكان العقدة في شجرة  DOMوذلك
ٍ
إذا أردت الحصول على
نس ً
سسسسبة إلى العقس سسد السسسستي حولهسسسسا ،فيمكنسسسسك اسسسسستعمال الدالسسسسة الموجسسسسودة في كس سسائن  Nodeذات اسسسسسسم
ٌ
دالسسسسة تعطيسسسسك إمكانيسسسسة طلب معلومسسسسات حسسسسول مكسسسسان
)( ،compareDocumentPositionوهي
العقدة المُ ح ّددة نسس ً
سبة إلى العقسسدة السستي مُس ِررَ ت إلى تلسسك الدالسسة .المعلومسسات السستي ستحصسسل عليهسسا هي
ٌ
رقم يرتبط بالمعلومات التالية:
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شرح قيمة ذاك الرقم

)(compareDocumentPosition
0

العنصران متماثلن تمامً ا.

1

DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED
أن العقدتين ليستا في نفس المستند.
أي ّ

2

DOCUMENT_POSITION_PRECEDING
أن مكان العقدة المُ مرّ رة إلى الدالة في شجرة
أي ّ
 DOMيسبق العقدة المُ ح ّددة.

3

DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING
أن مكان العقدة المُ مرّ رة يلي العقدة المح ّددة.
أي ّ

8

DOCUMENT_POSITION_CONTAINS
أن العقدة المُ مرّ رة هي عنصرٌ أب (مباشر أو غير
أي ّ
مباشر) للعقدة المُ ح ّددة.

10 ،16

( DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BYتوافق
القيمة  ،16أو  10بالنظام الست عشري).
أن العقدة المُ مرّ رة هي من سللة (ابن مباشر أو غير
أي ّ
مباشر) العقدة المُ ح ّددة.
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 الدالة )(ُ containsستعيد  tureإذا كانت العقدتين –المُ ح ّددة والمُ مرّ رة
إليها– متماثلتين.

ملحاظات

 -قد تربكك القيمة المُ عادة من الدالة )(compareDocumentPosition

ً
فمثل لو كانت العقدة
في بعض امحيان سحتمال تعقيد علقة عقدة بأخرى.

تحتوي ( )16على عقدةٍ أخرى وتسبقها ( )4فالقيمة المعادة من الدالة
)( compareDocumentPositionهي .20

 .18كيفية معرفة إن كانت العقدتان متماثلتين
ً
وفقا لمواصفة  ،DOM 3تكون العقدتان متماثلتين إذا تحققت الشروط التية جميعها:
•

كانت العقدتان من نفس النوع.

•

كسسسسسسسسسسسسسانت قيم الخاصسسسسسسسسسسسسسيات  nodeNameو  localNameو  namespaceURIو prefix
و nodeValue

•

ً
متساوية .أي أنها س تساوي  nullولها نفس الطول والمحارف تمامً ا.

الخاصسسيتان  attributesمتماثلتسسان في كل العقسسدتين ،أي أن قيمتهمسسا س تسسساوي ،null
ولهما نفس الطول…

•

الخاصسسسسسيتان  childNodesمتسسسسسساويتان ،أي أنهسسسسسا س تسسسسسساوي  nullولهمسسسسسا نفس الطسسسسسول،
وتحتوي على نفس العقد في نفس الترتيب.

ً
يمكن معرفة إن كسسانت عقس ٌ
ساوية لعقسسدةٍ أخسسرى باسسستدعاء الدالسسة )( .isEqualNodeعلى
سدة مسس
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سأبي ن طريقسسة عمسسل الدالسسة السسسابقة في هسسيا المثسسال بتنفيسسيها على
ّ  سس.أوسهمسسا وتمريسسر امخسسرى كمعامسسل
:)عقدتين متماثلتين وعقدتين مختلفتين (مثال حي

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<input type="text">
<input type="text">
<textarea>foo</textarea>
<textarea>bar</textarea>
<script>
// ًا
َ العقدتين متماثلتين تمام
 وذلك ننtrue الناتج

var input = document.querySelectorAll('input');
console.log(input[0].isEqualNode(input[1]));
// َ العقدة النصية مختلفة
 وذلك ننfalse الناتج

var textarea = document.querySelectorAll('textarea');
console.log(textarea[0].isEqualNode(textarea[1]));
</script>
</body>
</html>
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َ
أردت معرفة إن
إن لم تكن مهتمً ا بمعرفة إن كانت عقدتان متماثلتين وإنما

كانتا ُت شيران إلى نفس العقدة ،فيمكنك حينئيٍ التحقق من ذلك عبر معامل

ملحاظة

مثل === document.body
ً:
المطابقة === (

 .)document.bodyوهيا

سيخبرنا ّ
أن هما يشيران إلى نفس العقدة تمامً ا ولن يخبرنا إن كانتا
متماثلتين أم س.
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 .1لمحة عن العقدة document

عند تهيئة الدالة البانيسسة ( HTMLDocumentالسستي تسسرث من الكسسائن  )documentفسس ُست ِ
مثل عقس ً
سدة

خاصسسة من النسسوع ( DOCUMENT_NODEأي  )windows.documentفي شسسجرة  .DOMوللتأكسسد من
ذلك ،فسنحاول معرفة ما هي الدالة البانية المستعملة لنشاء كائن العقدة ( documentمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><script
الناتج هو } ]// function HTMLDocument() { [native code

;)console.log(window.document.constructor
الناتج // 9
وهو القيمة الرقمية المرتبطة بالنوع // DOCUMENT_NODE

;)console.log(window.document.nodeType
></script
></body
></html
أن الدالة البانية HTMLDocument
النتيجة المستخلصة من الشيفرة السابقة هي ّ

ُ
ست ِ
نشئ

الكائن  window.documentاليي هو كائن من النوع .DOCUMENT_NODE
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ً
ُ
عادة من المتصفح
هيأ الدالتان البانيتان  Documentو HTMLDocument
ست ّ
عندما ُت ِ
حمل مستند  .HTMLلكن عبر استخدام الدالة

)( document.implementation.createHTMLDocumentسيصبح

ملحاظة

من الممكن إنشاء مستند  HTMLمستقل عن المستند المُ َ
نشأ في المتصفح.

ٌ
إمكانية لنشاء
وبالضافة إلى الدالة )( ،createHTMLDocumentهنالك
هيأ ليصبح مستند  HTMLوذلك عبر الدالة
كائن  documentاليي ُ
سي ّ
)( .createDocumentيرتبط اسستخدام اسعتيادي لهيه الدوال بتوفير
برمجيا.
مستند  HTMLإلى عنصر iframe
ً

 .2خاصيات ودوال الكائن ( HTMLDocumentبما فيها الموروثة)
للحصسسسسول على معلومسسسسات دقيقسسسسة فيمسسسسا يخص الخاصسسسسيات والسسسسدوال المتسسسسوافرة لكسسسسائن العقسسسسدة
تفحص المصسسفوفات المُ َ
ّ
نشسأة
 ،HTMLDocumentفامفضل تجاهل المواصفة وسؤال المتصفح عنها.
في الشسسسسسسيفرة التيسسسسسسة السسسسسستي تف ِ
صسسسسسس ل مسسسسسسا هي الخاصسسسسسسيات والسسسسسسدوال المتسسسسسسوافرة لكسسسسسسائن من النسسسسسسوع
( HTMLDocumentأقصد الكائن ( )window.documentمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><script
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// document ً للكائن
الخاصيات التابعة مباشرة

console.log(Object.keys(document).sort());
// ) (بما فيها الموروثةdocument الخاصيات التابعة للكائن

var documentPropertiesIncludeInherited = [];
for(var p in document){
documentPropertiesIncludeInherited.push(p);
}
console.log(documentPropertiesIncludeInherited.sort());
//  الموروثة فقطdocument خاصيات الكائن

var documentPropertiesOnlyInherited = [];
for(var p in document){
if(
!document.hasOwnProperty(p))
{documentPropertiesOnlyInherited.push(p);
}
}
console.log(documentPropertiesOnlyInherited.sort());
</script>
</body>
</html>
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الخاصيات المتوافرة لهيا الكائن كثيرة ،حتى لسسو لم نأخسسي بالحسسسبان الخاصسسيات الموروثسسة .هسسيه
ٌ
ٌ
طيات هيا الفصل:
قائمة
مختصرة بالخاصيات والدوال التي تلفت النظر والتي سنشرحها في ّ
•

doctype

•

lastModified

•

documentElement

•

referrer

•

*implementation.

•

URL

•

activeElement

•

defaultview

•

body

•

compatMode

•

head

•

ownerDocument

•

title

•

)(hasFocus

ً
كبير من الخاصيات
قدر
عادة للوصول إلى
يُ ستخ َدم الكائن HTMLDocument
ٍ
ٍ
امعم امغلب) للتعامل مع ً ( DOM
مثل:
ّ
والدوال (الموروثة في

ملحاظة

أن كثيرًا من هيه
)( .)document.querySelectorAllسترى ّ

ً
فصول
مكانا في
الخاصيات لن ُتشرح في هيا الفصل وإنما سنخصص لها
ٍ
أخرى مناسبة في هيا الكتاب.

 .3الحصول على معلومات عامة عن مستند HTML

يُس س ِ
ً
وصسسسوس إلى بعض المعلومسسسات العام سسة عن مس سستند ( HTMLأو )DOM
وفر الك سسائن document

حمسسسسسسس ل في المتصسسسسسسسفح .سأسسسسسسسستخدم في الشسسسسسسسيفرة التيسسسسسسسة الخاصسسسسسسسيات  document.titleو
المُ ّ

 document.URLو  document.referrerو document.lastModified
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 يجب أن تكسسون. للحصول على بعض المعلومسسات العامسسة عن المسسستندdocument.compatMode و
ً
ّ
والتفكر بأسسسماء الخاصسسيات السستي
منطقية بالنسبة لك بعد النظر
القيم المعادة من الخاصيات السابقة
:)ُتعيد تلك القيم (مثال حي

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script>
var d = document;
console.log('title = ' +d.title);
console.log('url = ' +d.URL);
console.log('referrer = ' +d.referrer);
console.log('lastModified = ' +d.lastModified);
// )]Quirks Mode[  (نمط التجاوزاتBackCompat الناتج إنما
// ) (في النمط القياسيCSS1Compat أو

console.log('compatibility mode = ' +d.compatMode);
</script>
</body>
</html>
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 .4العقد البناء لعقد document
يمكن أن تحتوي العقد من النوع  Documentعلى كسسائن  DocumentTypeوحيسسد وكسسائن عقسسدة
عنصس سسر  Elementوحيس سسد .يجب ّ
من مسس سستندات  HTMLتحتس سسوي عس سسادةٍ على نس سسوع
أس يفاجئس سسك ذلس سسك ّ

مس سستند وحي سسد (ن سسوع المس سستند ه سسو  doctypeمث سسل <html
<"lang="en

 )>!DOCTYPEوعنص سسر وحي سسد ( ً
مثل:

 .)>htmlوبالتسسسسسسسسسسسسالي إذا سسسسسسسسسسسسسألت عن أبنسسسسسسسسسسسساء الكسسسسسسسسسسسسائن Document

( ً
مثل:

 )document.childNodesفستحصسسسسل على مصسسسسفوفة تحتسسسسوي على امقسسسسل على نسسسسوع المسسسسستند

ظهس س ر نسسسسوع العقسسسسدة window.document
( )doctypeوعلى عنص س سسر < .>htmlالشسسسسيفرة التي س سسة ُت ِس
(أي  )Documentمع العقد امبناء (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><script
هذا هو // doctype/DTD
الناتج  ،10وهو الرقم الذي يرتبط بنوع // DOCUMENT_TYPE_NODE

;)console.log(document.childNodes[0].nodeType
هذا عنصر <// >html
الناتج  ،1وهو الرقم الذي يرتبط بنوع // ELEMENT_TYPE_NODE

;)console.log(document.childNodes[1].nodeType
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></script
></body
></html

س تخلط بين الكائن  window.documentالمُ َ
نشأ من الدالة البانية

ملحاظة

ّ
أن  window.documentهو
 HTMLDocumentمع الكائن .Document
تيكر ّ
نقطة اسنطلق التي تبدأ منها شجرة  .DOMوهيا هو السبب احتواء
الخاصية  document.childNodesعلى العقد امبناء.

ُ
إذا ُ
سسسسسسسسسسسق (السسسسسسسسسسستي لن نشسسسسسسسسسسسرحها في هسسسسسسسسسسسيا الكتسسسسسسسسسسساب) خسسسسسسسسسسسارج العنصر
سسسسسسسسسسسدة تعلي
أن ِشسسسسسسسسسسسئت عق
ٍ

<"lang="en

 >htmlفستصسسسسسبح عقسسسسسدة ابن للكسسسسسائن window.document؛ لكن وجسسسسسود عقسسسسسد

ٌ
سسسسسسرق
للتعليقسسسسسسات خسسسسسسارج العنصسسسسسسر < >htmlسسسسسسسيؤدي إلى حسسسسسسدوث علسسسسسسل في متصسسسسسسفح  IEوهسسسسسسو خ
لمواصفة .DOM

ِ
ٍ
اختصارات إلى < >!DOCTYPEو
يوفر الكائن document
.5
<" >html lang="enو < >headو <>body
استخدم الخاصيات الميكورة أدناه للحصول على مرجعيةٍ إلى العقد التية:
•

الخاصية ُ document.doctypeتشير إلى <>!DOCTYPE

•

الخاصية ُ document.documentElementتشير إلى <"lang="en

>html
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>head<  ُتشير إلىdocument.head الخاصية

•

>body<  ُتشير إلىdocument.body الخاصية

•

:)وضحنا ذلك في الشيفرة التية (مثال حي

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script>
DocumentType {nodeType=10,

الناتج

// ownerDocument=document, ...}

console.log(document.doctype);
// >html lang="en"< الناتج

console.log(document.documentElement);
// >head< الناتج

console.log(document.head);
// >body< الناتج

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

 نوع المستند ( doctypeأو  )DTDهو عقدة من النوع  10أو DOCUMENT_TYPE_NODEوالتي س يجب أن تخلط بينها وبين
( DOCUMENT_NODEأي الكائن  window.documentالمبني من

ملحاظات

)( ،)HTMLDocumentي ُن َشأ نوع المستند من الدالة البانية
)(.DocumentType
 في متصفحات  Safariو  Chromeو  Operaلن تظهر الخاصية document.doctypeفي قائمة .document.childNodes

 .6الكشف عن ميزات وخصائص DOM
من الممكن عسسبر الدالسسة )( document.implementation.hasFeatureأن نعسسرف مسسا هي
الم سسيزات ال سستي ي سسدعمها المس سستند الح سسالي وم سسا ه سسو مس سستوى دعم المتص سسفح لتل سسك الم سسيزة .على س سسبيل
دعم مسسساس مواصسسفة  DOM Level 3عسسبر
المثسسال ،يمكننسسا أن نسسسأل المتصسسفح إن كسسان يحتسسوي على
ٍ
تمرير اسم الميزة وإصدارها إلى الدالة )( .hasFeatureسنسأل المتصسسفح في الشسسيفرة التيسسة إن
دعم لمواصفة  Coreذات الصدار  2.0و ( 3.0مثال حي):
كان يحتوي على
ٍ
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script>
console.log(document
.implementation.hasFeature('Core','2.0'));
console.log(document
.implementation.hasFeature('Core','3.0'));
</script>
</body>
</html>
ِ ُي
]) والصدارات التيmodules [ »عرف الجدول التي الميزات ( ُتسميها المواصفة «بالوحدات
:hasFeature() يمكنك تمريرها إلى الدالة
اصإدارات المدعومة

83

الميزة

3.0  و،2.0  و،1.0

Core

3.0  و،2.0  و،1.0

XML

2.0  و،1.0

HTML

2.0

Views

تعلم DOM

الفصل الثاني :عقدة المستند

StyleSheets

2.0

CSS

2.0

CSS2

2.0

Events

 ،2.0و 3.0

UIEvents

 ،2.0و 3.0

MouseEvents

 ،2.0و 3.0

MutationEvents

 ،2.0و 3.0

HTMLEvents

2.0

Range

2.0

Traversal

2.0

بشكل متزامن)
( LSالتحميل والحفظ بين الملفات وشجرة DOM
ٍ

3.0

بشكل
( LS-Asncالتحميل والحفظ بين الملفات وشجرة DOM
ٍ

3.0

غير متزامن)

Validation

3.0
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ً
فعل من
 س تثق بدالة )( hasFeatureبمفردها ،وما يزال عليك التحققدعم الميزة بعد استعمالها.
 -يمكن عبر استخدام الدالة  isSupportedالحصول على معلومات عن دعم

ملحاظات

معينةٍ فقط ( ً
مثل:
إحدى الميزات وذلك لعقدةٍ
ّ

)version

.)element.isSupported(feature,

متصفح ما عبر زيارة الصفحة
ٌ
 -يمكنك أن تعرف ما الميزات التي يدعمها

ً
ِ
يوضح ما هي الميزات التي يدعمها المتصفح
جدوس
التية التي ستجد فيها
اليي فتح الرابط السابق.

حااليا في المستند
الفعالة
 .7الحصول على مرجعية إلى العقدة
ّ
ً

عسسبر اسسستعمال الخاصسسية  document.activeElementسسسنتمكن من الحصسسول على مرجعيسسة

للعقدة الفعّ الة ( ، activeأو العقدة المُ ّ
ركز عليها [.)]focused
سأض س سسبط في الش س سسيفرة التي س سسة الترك س سسيز عن س سسد تحمي س سسل الص س سسفحة إلى عق س سسدة < >textareaثم
سنحصل على مرجعيةٍ لتلك العقدة باستخدام الخاصية ( activeElementمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><textarea></textarea
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><script
ضبط التركيز إلى <// >textarea

;)(document.querySelector('textarea').focus
َل //
ُفع
الحصول على مرجعية إلى العنصر الم
َز عليه في المستند //
أو المرك
الناتج <// >textarea

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

يمكن لخاصية  activeElementإعادة العناصر التي يمكن التركيز عليها

ملحاظة

َ
َ
أن
زرت صفحة ويب
( )focusفقط .فلو
وبدأت بالضغط على زر  tabفستجد ّ
عنصر إلى آخر في تلك الصفحة .تلك هي العناصر التي
التركيز قد انتقل من
ٍ
يمكن إعادتها عند استخدام الخاصية .activeElement
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تركيز على عقدة المستند أو أي عقدة
 .8تحديد إن كان هنالك
ٌ
داخلها
من الممكن أن نعلم عسسبر اسسستخدام الدالسسة )( document.hasFocusإذا ّ
ركسسز المسسستخدم على
النافسسية السستي تحتسسوي على مسسستند  HTMLالحسسالي .فلسسو نفس َ
سيت الشسسيفرة التيسسة ثم بس َ
سدلت التركسسيز إلى

سبيق آخسسر ،فسس ُستعيد الدالسسة )( hasFocusالقيمسسة false
نافسسيةٍ أو لسس ٍ
سان أو تطس ٍ

أمسسا لسسو لم تنتقسسل إلى

لسان آخر فالناتج ( trueمثال حي):
نافيةٍ أو
ٍ

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><script
َ التركيز على النافذة/اللسان التي يوجد فيها //
إذا أبقيت
المستند فالناتج  ،trueوعدا ذلك فالناتج // false

)(setTimeout(function
;){console.log(document.hasFocus())},5000
></script
></body
></html
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اختصار للكائن الرئيسي
 .9الخاصية  document.defaultviewهي
ٌ

يجب أن تدرك أن الخاصية  defaultViewهي اختصارٌ للكسسائن الرئيسسسي ( )head objectفي

 JavaScriptواليي يُ شار إليه في بعض امحيان بالكائن العام ( .)global objectالكائن الرئيسسسي في
متصسسفح السسويب هسسو الكسسائن  windowوالخاصسسية ُ defaultView
ستشسسير إليسسه في بيئسسةٍ تعمسسل على
ظهر المثال التي قيمة الخاصية  defaultViewفي متصفح (مثال حي):
متصفح ويبُ .
سي ِ

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><script
اششارة إلى الكائن الرئيسي في // JavaScript
َض أن يكون الكائن  windowفي متصفحات الويب //
ُفتر
ي

;)console.log(document.defaultView
></script
></body
></html
َ
كنت تتعامل مع  DOMخارج بيئة المتصفحات أو لم تكن بيئة  JavaScriptالمستعملة هي
إذا
ً
متصفح ويب (أقصد ّ
وصوس إلى الكائن الرئيسي.
أنك تستعمل  )Node.jsفستعطيك هيه الخاصية
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 .10الحصول على مرجعية إلى المستند من أحاد عناصره عبر
الخاصية ownerDocument

ً
مرجعية إلى الكائن Document
ُتعيد الخاصية  ownerDocumentعند استخدامها على عقدة

اليي يحتوي تلك العقدة .سأشير في المثال التي إلى الكائن Document

للعنصر < >bodyفي

مس سستند  ،HTMLثم سأش سسير إلى الك سسائن  Documentلعق سسدة العنص سسر < >bodyالموج سسودة في مس سستندٍ
معروض عبر :iframe
ٍ

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
>"<iframe src="http://FileServedFromServerOnSameDomain.html
></iframe
><script
الحصول على الكائن  window.documentالذي يحتوي على //
العنصر <// >body

;)console.log(document.body.ownerElement

العنصر < >bodyالموجود في إطار // iframe
العنصر < >bodyالموجود في إطار // iframe

;)console.log(window.frames[0].document.body.ownerElement
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></script
></body
></html
إذا استدعيت الخاصية  ownerDocumentعلى عقدة Document

فالقيمة الناتجة

هي .null
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 .1لمحة عن الكائنات HTML*Element

لدى جميع العناصسسر في مسسستند  HTMLخصوصس ٌ
سة بانيس ً
سية في أنهسسا تملسسك دالس ً
سة لهسسا في JavaScript

هيئ عقسسدة العنصسسر في شسسجرة  .DOMعلى سسسبيل المثسسالُ ،ت َ
نشسأ عقسسدة  DOMللعنصسسر < >aمن
السستي ُت ّ
ً
أن العنصسسر < >aقسسد ُ
فعل
أن ِشسئ
الدالة البانية )( .HTMLAnchorElementسأريك في المثسسال التي ّ
من الدالة )(( HTMLAnchorElementمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><a></a
><script
أخذ عقدة العنصر < >aمن شجرة  DOMوالسؤال عن اسم الدالة
البانية التي أنشأتها //
الناتج } ]// function HTMLAnchorElement() { [native code

;)console.log(document.querySelector('a').constructor
></script
></body
></html
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ٌ َ ُ
َ
ٍنشسأ من دالسسةٍ بانيسسة
 مDOM أن كسل عنصسر في
النقطة التي
ّ أردت إيصسسالها في المثسسال السسابق هي
ً
فكرة س بسسأس بهسسا عن السسدوال البانيسسة المسسستخدمة في إنشسساء عناصسسر
 يجب أن تأخي.فريدةٍ خاصةٍ به
:)أن القائمة غير كاملة
ّ  بعد تصفح هيه القائمة (سحظHTML
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HTMLHtmlElement

•

HTMLFieldSetElement

•

HTMLHeadElement

•

HTMLLegendElement

•

HTMLLinkElement

•

HTMLUListElement

•

HTMLTitleElement

•

HTMLOListElement

•

HTMLMetaElement

•

HTMLDListElement

•

HTMLBaseElement

•

HTMLDirectoryElement

•

HTMLIsIndexElement

•

HTMLMenuElement

•

HTMLStyleElement

•

HTMLLIElement

•

HTMLBodyElement

•

HTMLDivElement

•

HTMLFormElement

•

HTMLParagraphElement

•

HTMLSelectElement

•

HTMLHeadingElement

•

HTMLOptGroupElement

•

HTMLQuoteElement

•

HTMLOptionElement

•

HTMLPreElement

•

HTMLInputElement

•

HTMLBRElement

•

HTMLTextAreaElement

•

HTMLBaseFontElement

•

HTMLButtonElement

•

HTMLFontElement

•

HTMLLabelElement

•
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HTMLTableElement

•

HTMLModElement

•

HTMLTableCaptionElement

•

HTMLAnchorElement

•

HTMLTableColElement

•

HTMLImageElement

•

HTMLTableSectionElement

•

HTMLObjectElement

•

HTMLTableRowElement

•

HTMLParamElement

•

HTMLTableCellElement

•

HTMLAppletElement

•

HTMLFrameSetElement

•

HTMLMapElement

•

HTMLFrameElement

•

HTMLAreaElement

•

HTMLIFrameElement

•

HTMLScriptElement

•

السابقة ترث خاصيات ودوال الكائنات

HTML*Element أن الدوال البانية
ّ ابق في ذهنك
ِ
.Object  وNode  وElement  وHTMLElement

) (بما فيها الموروثةHTML*Element  خاصيات ودوال كائنات.2
للحصسسسسسسسول على معلومسسسسسسسات دقيقسسسسسسسة فيمسسسسسسسا يخص الخاصسسسسسسسيات والسسسسسسسدوال المتسسسسسسسوافرة لكائنسسسسسسسات
َ ُتفحص المصسسفوفات الم
ّ
نشسأة
. فامفضل تجاهل المواصفة وسؤال المتصفح عنها،HTML*Element
ِ
HTML*Element تفص سل مسسا هي الخاصسسيات والسسدوال المتسسوافرة لكائنسسات
في الشسسيفرة التيسسة السستي
:)(مثال حي
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<a href="#">Hi</a>
<script>
var anchor = document.querySelector('a');
// الخاصيات التابعة للعنصر

console.log(Object.keys(anchor).sort());
// الخاصيات التابعة للعنصر مع الخاصيات الموروثة

var documentPropertiesIncludeInherited = [];
for(var p in document){
documentPropertiesIncludeInherited.push(p);
}
console.log(documentPropertiesIncludeInherited.sort());
// الخاصيات الموروثة فقط

var documentPropertiesOnlyInherited = [];
for(var p in document){
if(!document.hasOwnProperty(p)){
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;)documentPropertiesOnlyInherited.push(p
}
}
;))(console.log(documentPropertiesOnlyInherited.sort
></script
></body
></html
الخاصيات المتوافرة كثيرة حتى لو استثنينا الخاصيات الموروثة .سأعرض في القائمة التية
شي ًئ ا من الخاصيات والدوال التابعة للكائن السابق والتي سنناقشها في سياق هيا الفصل:
•

)(createElement

•

)(hasAttribute

•

tagName

•

)(removeAttribute

•

children

•

)(classList

•

)(getAttribute

•

dataset

•

)(setAttribute

•

attributes

للحصول على قائمة كاملة ،فراجع موسوعة حسوب التي تشرح الخاصيات والدوال العامة
المتوافرة مغلبية عناصر .HTML
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 .3إنشاء العناصر
ُت َ
نشسسأ عق سسد العناص سسر ( )Elementعن سسدما يُ ِ
سفح مس سستن َد  HTMLويب سسني ش سسجرة DOM
فسسسر المتص س ُ
الموافقة له اعتما ًد ا على محتويات المسسستند .لكن نسسستطيع بعسسد ذلسسك إنشسساء عقسسد العناصسسر (من النسسوع
برمجيا باستخدام الدالة )(.createElement
)Element
ً
ُ
سأ ِ
نش سئ في المثسسال التي عقسسدة العنصسسر < >textareaثم سأضسسيف العقسسدة إلى شسسجرة DOM
الحالية (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><script
ُنشِئ //
الدالة البانية )( HTMLTextAreaElementت
العنصر <// >textarea

;)'var elementNode = document.createElement('textarea
;)document.body.appendChild(elementNode
ًا من // DOM
َ العنصر قد أصبح جزء
التأكد أن

;))'console.log(document.querySelector('textarea
></script
></body
></html
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سلة نص س ٌ
القيم سسة المُ م سسرّ رة إلى الدال سسة )( createElementهي سلس س ٌ
سية ُتح س ِ
سدد ن سسوع العنص سسر (أي
سي َ
نشأ.
 )tagNameاليي ُ

ملحاظة

ُ
ستحوّ ل القيمة المُ مرّ رة إلى الدالة )( createElementإلى حالة امحرف
الصغيرة قبل إنشاء العنصر.

 .4الحصول على اسم وسم أحاد العناصر
يمكن للخاصسسية  tagNameالوصسسول إلى اسسسم العنصسسرُ .تعيسسد الخاصسسية  tagNameنفس القيمسسة
سأحرف كب سسيرةٍ بغض النظ سسر عن حال سسة أح سسرف
ٍ
ال سستي س س ُستعيدها  .nodeNameكل القيم سستين س سستكونان ب س
ِب في شيفرة .HTML
الوسم ( )tagعندما ُكت َ
سنحصل في مثالنا هيا على اسم وسم العنصر < >aالموجود في شجرة ( DOMمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><a href="#">Hi</a
><script
الناتج // A

;)console.log(document.querySelector('a').tagName
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ُعيد الخاصية  nodeNameنفس القيمة //
ست
الناتج // A

;)console.log(document.querySelector('a').nodeName
></script
></body
></html

 .5الحصول على قائمة بخاصيات أحاد العناصر وقيمها
عبر استخدامنا للخاصية ( attributesالسستي ترثهسسا عقسسد العناصسسر من الكسسائن  )Nodeسسسنتمكن
من الحصس سسول على مجموعس سسة من عقس سسد  Attrالمُ عرّ فس سسة للعنصس سسر المُ ح س س ّدد .القائمس سسة المُ عس سسادة من نس سسوع
ِ
وسأفصسسل قيم ك سسل
 .NameNodeMapس سسأمرّ في المث سسال التي على خاص سسيات ( )attributesالعنص سسر
عقد  Attrالموجودة في القائمة (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
"<a href='#' title="title" data-foo="dataFoo" class="yes
>style="margin:0;" foo="boo"></a
><script
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;var atts = document.querySelector('a').attributes
{)for(var i=0; i< atts.length; i++
;)console.log(atts[i].nodeName +'='+ atts[i].nodeValue
}
></script
></body
></html

أن المصفوفة المُ عادة من الوصول إلى الخاصية
 -يجب أن تع ّد ّ

ٌ
أن محتواها قد يتغير
 attributesهي
مصفوفة حية ( ،)liveوهيا يعني ّ
في أي لحظة في حال تغيرت قيمة إحدى خاصيات العنصر.

ِ
ً
دواس للتعامل مع
يوفر
 -المصفوفة المُ عادة ترث  NameNodeMapمما

ملحاظات

المصفوفة مثل )( getNamedItemو )( setNamedItemو
)(.removeNamedItem
يجب أن تنظر إلى التعامل مع الخاصية  attributesبهيه الدوال على أنه

أمرٌ ثانوي وتستخدم ً
بدس من ذلك الدوال )(getAttribute

و )( setAttributeو )( hasAttributeو )(.removeAttribute

ويُ ِ
ً
مباشرة مع عقد  ،Attrوالفائدة الوحيدة من
فضل المؤلف عدم التعامل
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استخدام الخاصية  attributesهي الحصول على قائمة بالخاصيات
الحية التابعة للعنصر.
 الخاصية  attributesهي مجموعة ( )collectionشبيهةبالمصفوفات التي تملك خاصية  lengthالمتاحة للقراءة فقط.
 -الخاصيات المنطقية ( ،Boolean attributesمثل

<selected>foo</option

 )>optionستظهر في قائمة

واحدة ( ً
ً
َ
مثل:
وفرت
 attributesلكن دون ارتباطها بقيمة إس إن

<selected="selected">foo</option

.)>option

 .6الحصول على قيمة خاصية أحاد العناصر أو إبطها أو حاذفها
أفضل طريقسسة للحصسسول على قيمسسة خاصسسية ( )attributeمسا أو ضسسبطها أو حسيفها هي اسسستخدام
السسسسسسسسدوال )( getAttributeو )( setAttributeو )(( removeAttributeعلى التسسسسسسسسوالي
ِ
سأوض س ح اسسستخدام كسسل دالسسة من السسدوال السسسابقة لدارة خاصسسيات العناصسسر في المثسسال
وبسسالترتيب).
التي (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
"<a href='#' title="title" data-foo="dataFoo
"style="margin:0;" class="yes" foo="boo
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hidden="hidden">#link</a>
<script>
var atts = document.querySelector('a');
// removeAttribute() حذف الخاصيات عبر الدالة

atts.removeAttribute('href');
atts.removeAttribute('title');
atts.removeAttribute('style');
atts.removeAttribute('data-foo');
atts.removeAttribute('class');
atts.removeAttribute('foo');
atts.removeAttribute('hidden'); // خاصية منطقية
// setAttribute() ضبط الخاصيات عبر الدالة

atts.setAttribute('href','#');
atts.setAttribute('title','title');
atts.setAttribute('style','margin:0;');
atts.setAttribute('data-foo','dataFoo');
atts.setAttribute('class','yes');
atts.setAttribute('foo','boo');
// الخاصيات المنطقية تتطلب إسناد قيمة إلى الخاصية أيضًا

atts.setAttribute('hidden','hidden');
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// getAttribute() ضبط الخاصيات عبر الدالة

console.log(atts.getAttribute('href'));
console.log(atts.getAttribute('title'));
console.log(atts.getAttribute('style'));
console.log(atts.getAttribute('data-foo'));
console.log(atts.getAttribute('class'));
console.log(atts.getAttribute('foo'));
console.log(atts.getAttribute('hidden'));
</script>
</body>
</html>
ً  لحيف الخاصياتremoveAttribute()  استخدم الدالةبدس من ضبط
.setAttribute()  أو '' عبر الدالةnull قيمتها إلى
) التابعة لعقد العناصر كخاصياتattributes(  تتوافر بعض الخاصيات أوdocument.body.id مثل
:ً
( )properties( للكائن

 لكن ينصح المؤلف بتجنب استخدام.)document.body.className
ً
.مباشرة واستعمال الدوال آنفة اليكر للتعامل معها
هيه الخاصيات
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عينة
ّ  التحقق من امتلا العنصر على خاصية ُم.7

ً
خاصسسسسسية مسسسسسا هي اسسسسسستخدام الدالسسسسسة
أفضسسسسسل طريقسسسسسة لتحديسسسسسد إن كسسسسسان أحسسسسسد العناصسسسسسر يملسسسسسك

title  وhref > لسسسه الخاصسسسياتa< أن العنصسسسر
ّ  سسسسأتحقق في المثسسسال التي.hasAttribute()
:) (مثال حيfoo  وclass  وdata-foo  وstyle و

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<a href='#' title="title" data-foo="dataFoo"
style="margin:0;" class="yes" goo></a>
<script>
var atts = document.querySelector('a');
console.log(
atts.hasAttribute('href'),
atts.hasAttribute('title'),
atts.hasAttribute('style'),
atts.hasAttribute('data-foo'),
atts.hasAttribute('class'),
//  بغض النظر إن كانت هنالكtrue َ القيمة
الحظ أن
// ٌ بالخاصية
ٌ مرتبطة
قيمة

atts.hasAttribute('goo')
)
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></script
></body
></html
َ
ُ
الخاصية حتى لو كانت دون قيمة .أي
ستعيد الدالة السابقة القيمة  trueإن كان يملك العنصر
سنحصل على قيمة ُمعادة من الدالة )( hasAttributeإن اسسستعملناها على الخاصسسيات المنطقية
فعسسسسس ٌ
أن صسسسسسندوق التأشسسسسسير ( )checkboxمُ ّ
ل
( .)Boolean attributesسسسسسسأتحقق في المثسسسسسال التي ّ
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><input type="checkbox" checked></input
><script
;)'var atts = document.querySelector('input
الناتج // true

;))'console.log(atts.hasAttribute('checked
></script
></body
></html
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 .8الحصول على قائمة بقيم الخاصية class

سي ِ
مكننا استخدام الخاصسسية  classListالموجسسودة في عقسسد العناصسسر من الوصسسول إلى قائمسسة
ُ

(من النسسوع  )DOMTokenListلقيم الخاصسسية ( class ) attributeالسستي يسسسهل التعامسسل معهسسا أكسسثر
من السلس سسلة النص سسية المُ ع سسادة من  classNameوالمفص سسول بين قيمه سسا بف سسراغ .س سسأقارن في المث سسال
التي بين استخدام  classListو ( classNameمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div class="big brown bear"></div
><script
;)'var elm = document.querySelector('div
الناتج {// }0="big", 1="brown", 2="bear", length=3, ...

;)console.log(elm.classList
الناتج '// 'big brown bear

;)console.log(elm.className
></script
></body
></html
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 الخاصية  classListهي قائمة ( )listشبيهة بالمصفوفات التي تملكخاصية  lengthالمتاحة للقراءة فقط.

ملحاظات

ٌ
متاحة للقراءة فقط لكن يمكن تعديلها عبر استخدام
 الخاصية classListالدوال )( addو )( removeو )( containsو )(.toggle
أن الدعم أصبح
 لم يكن يدعم متصفح  IE9للخاصية  ،classListإس ّمتوافرًا في  .IE10هنالك الكثير من الحلول اسلتفافية لهيه المشكلة.

 .9إإافة وحاذف القيمة الفرعية من الخاصية class
ِ
اسسسسستخدام السسسسدوال )( classList.addو )( classList.removeيُ
سسسسسهل تعسسسسديل قيمسسسسة
الخاصس سسية () attribute

سأبي ن في الشس سسيفرة التيس سسة كيفيس سسة إضس سسافة وحس سسيف الفئس سسات من
 .classسس س ّ

الخاصية ( classمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div class="dog"></div
><script
;)'var elm = document.querySelector('div
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;)'elm.classList.add('cat
;)'elm.classList.remove('dog
الناتج '// 'cat

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

 .10تفعيل أو تعطيل قيمة من قيم الخاصية class
عسسبر اسسستعمال الدالسسة )( classList.toggleسسسنتمكن من تفعيسسل أو تعطيسسل قيمسسة من قيم
الخاص سسية  .classوه سسيا يس سسمح لن سسا بإض سسافة قيم سسة إن ك سسانت ناقص س ً
سة أو ح سسيفها إن ك سسانت موج س ً
سودة.
س سسأريك في المث سسال التي كي سسف تعم سسل الدال سسة )( toggleعلى القيم سستين  visibleو  growوه سسيا
يعني أنني سأحيف  visibleوسأضيف  growإلى قيمة الخاصية ( classمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div class="visible"></div
><script
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var elm = document.querySelector('div');
elm.classList.toggle('visible');
elm.classList.toggle('grow');
// 'grow' الناتج

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

ً
معينة
فئة
 تحتويclass  معرفة إن كانت الخاصية.11
ّ

ِ  أن ُنclassList.contains() من الممكن عبر الدالة
class حدد إن كانت قيمسسة الخاصسسية
التابعة للعنصر

class  سنختبر في المثال التي إن كانت الخاصية.تحتوي على فئةٍ ُمح ّددة
:) (مثال حيbrown > تحتوي الفئةdiv<

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div class="big brown bear"></div>
<script>
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;)'var elm = document.querySelector('div
الناتج // true

;))'console.log(elm.classList.contains('brown
></script
></body
></html

 .12الحصول على قيم الخاصيات * data-وإبطها
سائن يحتسسوي على
تحتسسوي الخاصسسية ( dataset ) propertyالموجسسودة في عقسسدة عنصسسر على كس ٍ
ّ
سائن
جميسسع الخاصسسيات ( )attributesالتابعسسة للعنصسسر والسستي تبسسدأ بالسسسابقة * .data-ومنهسسا مجسسرّ د كس ٍ

عسسادي فيمكننسسا تعسسديل الخاصسسية  datasetوسسستنعكس تلسسك التغيسسيرات مباشس ً
سرة على شسسجرة DOM
ٍ
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div data-foo-foo="foo" data-bar-bar="bar"></div
><script
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var elm = document.querySelector('div');
// الحصول على القيم

console.log(elm.dataset.fooFoo); // 'foo'
console.log(elm.dataset.barBar); // 'bar'
// ضبط القيم

elm.dataset.gooGoo = 'goo';
// DOMStringMap {fooFoo="foo", barBar="bar", gooGoo="goo"}
console.log(elm.dataset);
// DOM كيف يبدو العنصر في شجرة

/* <div data-foo-foo="foo" data-bar-bar="bar" data-googoo="goo"> */
console.log(elm);
</script>
</body>
</html>
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كلمات تبدأ
ٍ
 تحتوي الخاصية  datasetعلى نسخةٍ من البيانات ذاتأن  data-foo-fooستحوّ ل إلى الخاصية
ٍ
بأحرف كبيرة .وهيا يعني ّ
أن
 fooFooفي الكائن ( datasetذي النوع  .)DOMStringMapأي ّ

الشرطة "ُ "-
وسيك َتب الحرف اليي يليها بحالة كبيرة.
ستحيف
ُ

 يمكن ببساطة حيف خاصية من خاصيات * data-من شجرة DOMباستخدام المعامل  deleteعلى مرجعية تلك الخاصية في الكائن

ملحاظات

ً ( dataset
مثلdataset.fooFoo :

.)delete

حل التفافي .إس ّ
ّ
أنك
 س يدعم متصفح  IE9الخاصية dataset؛ لكن هنالكً
مباشرة
تستطيع استخدام الدوال التي تجري عمليات على الخاصيات

(مثل )'getAttribute('data-foo
و )'removeAttribute('data-foo
و )'setAttribute('data-foo
و )'.)hasAttribute('data-foo
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معينة
 تحديد عقدة.1
ّ

:أشهر الدوال للحصول على مرجعية لعقدة عنصر وحيدة هي

querySelector()

•

getElementById()

•

:) (مثال حيHTML سأريك استخدمهما في الشيفرة التية لتحديد عقدة عنصر من مستند

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<ul>
<li>Hello</li>
<li>big</li>
<li>bad</li>
<li id="last">world</li>
</ul>
<script>
// Hello الناتج

console.log(document.querySelector('li').textContent);
// world الناتج

console.log(document.getElementById('last').textContent);
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></script
></body
></html
ٌ
ً
مقارنة مع الدالة )( querySelectorالمرنة.
بسيطة ج ًدا
الدالة )(getElementById
ً
مسسعسامسل ( )parameterبصيغة ُم ِ
حددات ( CSSأي CSS
تسستسقسبسل السدالسة )(querySelector
ً
عادة هو تمرير مُ ِ
حدد  CSS3للدالة
 .)selectorsما ستفعله
( ً
سيستخ َدم لتحديد عنصر وحيد
مثل )'#score>tbody>tr>td:nth-of-type(2)' :اليي ُ
في شجرة .DOM
 ُستعيد الدالة )( querySelectorأوّ ل عنصر ستعثر عليه في المستند
أننا ُن ِ
اليي يُ طا ِبق المُ ِ
نظرت إلى المثال السابق فستجد ّ
َ
حدد جميع
حدد .فلو

ملحاظات

سيعاد أوّ ل عنصر تمت مطابقته فقط.
عناصر  liفي المستند ،لكن ُ
ٌ
 الدالة )(ُ querySelectorمعرّ ًٌ
أيضا في عقد العناصر ،مما
ومتاحة
فة
يسمح بتضييق مجال التحديد (أي عبر استعمال سياق [ُ ]contextمخصص)
معين في شجرة .DOM
فرع
إلى
ّ
ٍ

 .2تحديد أو إنشاء قائمة من عقد العناصر
أشسسهر السسدوال المسسستخدمة لنشسساء قائمسسة (من النسسوع  )NodeListلعقسسد العناصسسر الموجسسودة في
مستند  HTMLهي:
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querySelectorAll()

•

getElementsByTagName()

•

getElementsByClassName()

•

> الموجودة في المستندli< سنستخدمها جميعها في الشيفرة التية لنشاء قائمة بعناصر
:)(مثال حي

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<ul>
<li class="liClass">Hello</li>
<li class="liClass">big</li>
<li class="liClass">bad</li>
<li class="liClass">world</li>
</ul>
<script>
// DOM  الموجودة فيli ً بعناصر
ُنشِئ جميع الدوال اختية قائمة
ست

console.log(document.querySelectorAll('li'));
console.log(document.getElementsByTagName('li'));
console.log(document.getElementsByClassName('liClass'));
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></script
></body
></html
أن الدوال المستعملة في المثال السابق س ُت ِ
ً
حدد
إذا لم يكن ذلك
واضحا إليك ،فأود أن أضيف ّ
ً
قائمة (من النوع  )NodeListللعناصر التي ُتطا ِبق ما مرّ َ
عنصرًا معينًا ،وإنما ُت ِ
رته إليها.
نشئ
 تع ّد القوائم المُ َنشأة من الدالتين )( getElementsByTagNameو

)( getElementsByClassNameعلى ّ
أنها «حية» ( )liveوستعكس دومً ا
ّ
متغير ثم حدثنا شجرة .DOM
خزنا القيمة في
حالة المستند الفعلية حتى لو
ٍ

ً
ً
حية للعناصر المُ ح ّددة ،وهيا
قائمة
 س ُتعيد الدالة )(querySelectorAllأن القائمة المُ َ
نشأة من الدالة )( querySelectorAllهي «لقطة»
يعني ّ

ملحاظات

من حالة المستند في وقت إنشاء المجموعة وس تعكس التغييرات التي
أن القائمة ثابتة س تتبدل.
ٍ
تحصل في المستند في حال تعديل
شيء فيه .أي ّ

 الدوال )( querySelectorAllو )(getElementsByTagNameً
أيضا في عقد العناصر ،مما
و )(ُ getElementsByClassNameمعرّ فة
معين (أو ِ
عدة أفرع) في شجرة
فرع
يسمح بتضييق مجال التحديد إلى
ّ
ٍ
ً ( DOM
مثل:

document.getElementById('header').getElementsByClas
)'.)sName('a
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ً
مقارنة
 لم أذكر الدالة )( getElementsByNameلعدم شيوع استخدامهابغيرها من الدوال ،لكن يجب أن تدرك وجودها وأن تعلم أنها ُت ِ
حدد عناصر

 formو  imgو  frameو  embedو  objectالموجودة في المستند والتي
لها نفس القيمة المُ سن َدة إلى الخاصية .name
 تمرير معامل إلى الدالة )( querySelectorAllأو)( getElementsByTagNameيحتوي على السلسلة النصية '*' –التي

ً
عادة « كل شيء»– سيؤدي إلى إعادة قائمة بكل العناصر الموجودة في
تعني
المستند.
ً
أن الخاصية ُ childNodes
قائمة من النوع
ستعيد
أبق في ذهنك ّ
ِ -

 NodeListكما تفعل الدوال )(querySelectorAll

و )( getElementsByTagNameو )(.getElementsByClassName
ٌ
كائنات شبيهة بالمصفوفات (لكنها س ترث الدوال
 قوائم  NodeListهيالخاصة بالمصفوفات) والتي تكون الخاصية  lengthفيها للقراءة فقط.

 .3تحديد جميع البناء المباشرة لحاد العناصر
يمكننسسا عسسبر اسسستخدام الخاصسسية  childrenفي عقسسدة عنصسسر أن نحصسسل على قائمسسة (من النسسوع
 )HTMLCollectionلجميع عقد العناصر امبناء المباشرة ( )immediate child element nodes
التي تمتلكها العقدة .سأستعمل في الشيفرة التية الخاصية  childrenلنشسساء (أو تحديسسد) قائمسسة
بجميع عناصر < >liالموجودة داخل العنصر <( >ulمثال حي):
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><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><ul
><li><strong>Hi</strong></li
><li>there</li
></ul
><script
;var ulElement = document.querySelector('ul').children
الناتج هو قائمة (شبيهة بالمصفوفات) لجميع عقد انبناء
المباشرة //

]>console.log(ulElement); // [<li>, <li
></script
></body
></html
أن الخاصية children
الحظ ّ

ً
وصل إلى عقد العناصر امبناء المباشرة فقط مع
ستعطينا

ساء فس س ُستعيد
اس سستثناء أيّ سس ة عق سسد س تمث سسل عناص سسر (مث سسل العق سسد النص سسية) .إذا لم يكن يمل سسك العنص سسر أبن س ً
ً
ً
فارغة.
قائمة
الخاصية children
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 -القوائم من النوع  HTMLCollectionتحتوي على العناصر بنفس ترتيب

ملحاظات

ورودها في المستند (أو في شجرة .)DOM
 قوائم  HTMLCollectionهي قوائم حية ،مما يعني أنها ستعكس أيّ ةديناميكيا.
تغييرات ُتجرى على المستند
ً

 .4تحديد العناصر مع توفير سياق للبحث
ً
عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادة إلى السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدوال )( querySelectorو )(querySelectorAll
نصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

و )( getElementsByTagNameو )( getElementsByClassNameمن الكسسسسائن document
ً
أيض ا في عقد العناصر ،وهيا يسمح باستخدام تلك الدوال منها لتحديد فرع (أو أفرع)
لكنها معرّ فة
معينسسة من شسسجرة  DOMالسستي نريسسد الحصسسول على النتسسائج بسسالبحث فيهسسا .أو بعبسسارةٍ أخسسرى ،يمكنسسك
ّ
اختيسسسسار «سسسسسياق» ( )contextالسسسسيي تريسسسسد من تلسسسسك السسسسدوال البحث فيسسسسه عن عقسسسسد العناصسسسسر وذلسسسسك
باستدعائها من عقدة أحد العناصر (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div
><ul
><li class="liClass">Hello</li
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<li class="liClass">big</li>
<li class="liClass">bad</li>
<li class="liClass">world</li>
</ul>
</div>
<ul>
<li class="liClass">Hello</li>
</ul>
<script>
//  اختي هو سياق البحثdiv َ عنصر
سنعد
// مما يجعل دوال التحديد تبحث في العناصر الموجودة فيه فقط

var div = document.querySelector('div');
console.log(div.querySelector('ul'));
console.log(div.querySelectorAll('li'));
console.log(div.getElementsByTagName('li'));
console.log(div.getElementsByClassName('liClass'));
</script>
</body>
</html>
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ً
أيضا على
 وإنما ستعمل،المفسرة من المتصفح فحسب
DOM لن تعمل تلك الدوال على شجرة
ّ
:)برمجيا (مثال حي
 التي أنشأناهاDOM جميع بُنى
ً

<!DOCTYPE html>
<html lang="en"><body>
<script>
// DOM إنشاء بنية

var divElm = document.createElement('div');
var ulElm = document.createElement('ul');
var liElm = document.createElement('li');
liElm.setAttribute('class','liClass');
ulElm.appendChild(liElm);
divElm.appendChild(ulElm);
// ًا
 التي أنشأناها برمجيDOM استخدام دوال التحديد على بنية

console.log(divElm.querySelector('ul'));
console.log(divElm.querySelectorAll('li'));
console.log(divElm.getElementsByTagName('li'));
console.log(divElm.getElementsByClassName('liClass'));
</script>
</body></html>
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عددا من عقد العناصر
تضم
مسبقا
 .5قوائم مضبوطة
ً
ً
ّ

ً
سبوطة مسس ً
سبقا لسسك
يجب أن تسسدرك وجسسود بعض القسسوائم الشسسبيهة بالمصسسفوفات والسستي تكسسون مضس

والتي تحتوي على عقد العناصر الموجودة في مستند  .HTMLسأذكر هنسسا بعضسسها (هسسيه القائمسسة غسسير
كاملة) والتي يجب أن تعرف عن وجودها.
•

 :document.formsجميع عناصر النماذج < >formفي مستند .HTML

•

 :document.imagesجميع الصور < >imgفي مستند .HTML

•

 :document.linksجميع الروابط < >aالموجودة في مستند .HTML

•

 :document.scriptsجميع عناصر < >scriptالموجودة في مستند .HTML

•

 :document.styleSheetsجميسسسسسسسسسع كائنسسسسسسسسسات < >linkأو < >styleالموجسسسسسسسسسودة في
مستند .HTML
ً
 ُت َمسبقا من الكائن  ،HTMLCollectionما عدا
نشأ القوائم المضبوطة

ملحاظات

 document.styleSheetsإذ يستخدم الكائن .StyleSheetList
 القوائم من النوع  HTMLCollectionهي قوائم حية مَ َث ُلها َكمَ َث ِل القوائممن النوع .NodeList
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حدد عبر تعبير تحديد
 .6التحقق من َ
سي َ
أن أحاد العناصر ُ

نسسستطيع أن َنعسسرف عسسبر الدالسسة )( matchesإن كسسان سس ُسيح ّدد أحسسد العناصسسر في حسسال اسسستعملنا

تعبسسير تحديسسد .فلنقسسل على سسسبيل المثسسال أننسسا نريسسد معرفسسة إن كسسان العنصسسر < >liهسسو أوّ ل ابن للعنصر
< ،>ulسسسسنفعل ذلسسسك في الشسسسيفرة التيسسسة بتحديسسسد العنصسسسر < >liداخسسسل < >ulثم سسسسؤاله إن كسسسان
ِ
ُ
سسسيطا ِبق المُ
فسسستعيد الدالسسة )( matchesالقيمسسة
حسسدد  ،li:first-childوبسسسبب مطابقتسسه لسسه
ُ
( trueمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><ul
><li>Hello</li
><li>world</li
></ul
><script
الناتج // false

console.log(document.querySelector('li').matches('li:first;))'child
></script
></body
></html

124

الفصل الخامس:

البعدية للعناصر
الخواا ُ

5

البعدية للعناصر
الفصل الخامس :الخواص ُ

تعلم DOM

 .1لمحة عن أبعاد العناصر وانزياحاها وعن آلية التمرير
فسر عقسد ُ DOM
سكال مرئيسسة عنسسد عسسرض مسسستندات  HTMLفي متصسفحات السسويب.
ُت ّ
وت َ
رسسم بأشس ٍ

ً
مرئيسسس ا تعرضسسسه المتصسسسفحات ،ولتفحص (أو تعسسسديل) التمثيسسسل المسسسرئي وامبعسسساد
تمسسسثيل
تملسسسك العقسسسد
ً
برمجيس ا فسنسسستعمل واجهسسة برمجيسسة مُ عرّ فسسة في وحسسدة .CSSOM View Module
الخاصسسة بالعقسسد
ً
هنالسسك مجموعسسة من السسدوال الموجسسودة في تلسسك المواصسسفة السستي تسسوفر طرائسسق لتحديسسد أبعسساد العنصسسر
ومكانسسسسسسه (اعتمسسسسسسا ًدا على الزاحسسسسسسة [ )]offsetبالضسسسسسسافة إلى آليسسسسسسات لتعسسسسسسديل العقسسسسسسد القابلسسسسسسة للتمرير
( .)scrollableسيشرح هيا الفصل تلك الخاصيات والدوال.
أغلبية تلك الخاصيات (باستثناء  scrollLeftو  )scrollTopتأتي من

ملحاظة

ُ
حسب في كل مرة
مواصفة  CSSOM View Moduleوهي للقراءة فقط
وست َ
ٌ
قيم حية (.)live
نحاول الوصول إليها فيها ،أي بعبارةٍ أخرى :تلك القيم هي

ً
نسبة إلى offsetParent
 .2الحصول على قيم اززاحاة
باسس سستخدام الخاصسسسسيتين  offserTopو  offsetLeftسسسسسنتمكن من معرفس سسة مقس سسدار الزاحس سسة
بالبكسسسل نسس ً
سبة إلى عقسسدة العنصسسر الموجسسودة في  .offsetParentهاتسسان الخاصسسيتان سسستعطياننا
ً
مقدرة بالبكسسسل من زاويسسة الطسار الخسسارجي العليسسا اليسسسرى إلى زاويسسة الطسسار السسداخلي العليسسا
المسافة
اليسسسسرى للعنصسسسر الموجسسسود في ُ .offsetParentتحسسس ّدد قيمسسسة  offsetParentعسسسبر البحث عن
أقرب أب (مباشر أو غير مباشر) للعنصسسر الحسسالي السسيي يملسسك خاصسسية ( positionفي  )CSSقيمتهسسا
ُ
فستشسسير الخاصسسية  offsetParentإلى العنصسسر
س تساوي  .staticإذا لم يُ عثر على هكيا عنصسسر
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< .>bodyفلو كان عندنا جدول وكانت قيمة الخاصية  positionفي  CSSلعنصر < >tdأو <>tr
أو < >tableس تساوي  ،staticفسيصبح ذاك العنصر هو .offsetParent

أن الخاصس سستين  offsetTopو offsetLeft
لنتحقس سسق من ّ

ً
سحيحة .يجب أن
قيمس س ا صس س
ً
تس سسوفران

أن العنصسسسسسسر < >divذا
تخبرنسسسسسسا الخاصسسسسسسيتان  offsetLeftو  offsetTopفي الشسسسسسسيفرة التيسسسسسسة ّ
الخاصسسسسية  idبقيمسسسسة  redيبعسسسسد  60بكسسسسسل عن الزاويسسسسة العليسسسسا اليسسسسسرى من العنصسسسسر الموجسسسسود في
 offsetParentوهو العنصر < >bodyفي هيا المثال (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><style
};body{margin:0
#blue{height:100px;width:100px;background};color:blue;border:10px solid gray; padding:25px;margin:25px
#red{height:50px;width:50px;background-color:red;border:10px
};solid gray
></style
></head
><body
><div id="blue"><div id="red"></div></div
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><script
;)'var div = document.querySelector('#red
console.log(div.offsetLeft); // 60
console.log(div.offsetTop); // 60
>console.log(div.offsetParent); // <body
></script
></body
></html
ِ
ً
توضح كيف ستبدو الشيفرة السابقة في المتصفح لتساعدك
نظرة على الصورة التية التي
ألق
ِ

في تخيل كيف ُتحس ّدد قيمسسة الخاصسسيتين offsetLeft

و  .offsetTopالعنصسسر < >divذو اللسسون

امحمر يبعد  60بكسل تمامً ا عن .offsetParent
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سحسسظ أنسسني أقيس من الطسسار الخسسارجي للعنصسسر < >divذي اللسسون امحمسسر إلى الطسسار السسداخلي
لعنصر ( offsetParentأي <.)>body
ً
سرت سس ً
وكمسسا ذكس ُ
سابقا ،إذا ع س ّد ُ
مطلقس ا
لت عنصسسر < >divامزرق في المثسسال السسسابق ليصسسبح موضسسعه

(أي س س سستكون لسسسسه الخاص س سسية absolute

 )position:فهسسسسيا س س سسيؤدي ب س سسدوره إلى تغي س سسير قيم س سسة

 .offsetParentسسسسسسسسأفعل ذلسسسسسسسك في المثسسسسسسسال التي وسسسسسسسستتغير القيم المُ عسسسسسسسادة من الخاصسسسسسسسسيتين
من قيمسسسسة  offsetParentأصسسسسبحت
 offsetLeftو  offsetTopلتصسسسسبح  25بكسسسسسل .وهسسسسيا ّ
العنصر < >divوليس <( >bodyمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><style
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#blue{height:100px;width:100px;backgroundcolor:blue;border:10px solid gray;
padding:25px;margin:25px;position:absolute;}
#red{height:50px;width:50px;background-color:red;border:10px
solid gray;}
</style>
</head>
<body>
<div id="blue"><div id="red"></div></div>
<script>
var div = document.querySelector('#red');
console.log(div.offsetLeft); // 25
console.log(div.offsetTop); // 25
console.log(div.offsetParent); // <div id="blue">
</script>
</body>
</html>
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ِ
ستوضح كيف ّأنه قد تم قياس القيمتين offsetLeft
الصورة التية المأخوذة من المتصفح
و  offsetTopمن العنصر < >divذي اللون امزرق.

بدءا من الطار الداخلي
ً
 العديد من المتصفحات تتجاوز القاعدة وتقيسعندما تكون قيمة  offsetParentهي < >bodyوكان للعنصر <( >bodyأو

ملحاظات

< )>htmlقيمة مرئية للهامش ( )marginأو الحاشية ( )paddingأو الطار
(.)border
 الخاصيات  offsetParentو  offsetTopو  offsetLeftتتبع للكائن.HTMLElement
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 .3الحصول على إزاحاة ازطار العلوي والسفلي واليسر واليمن
ً
نسبة إلى إطار العرض
سنتمكن عسسبر اسسستخدام الدالسسة )( getBoundingClientRectأن نحصسسل على موقسسع الطسار
الخارجي للعناصسسر كمسسا هي مرسسسومة في إطسار العسسرض (  )viewportنسس ً
سبة إلى الزاويسسة العليسسا اليسسسرى
أن الحافسسة اليمسسنى واليسسسرى مُ قاسس ٌ
سة من الطسسار الخسسارجي للعنصسسر إلى
من إطسسار العسسرض .وهسسيا يعسسني ّ
الحافة اليسرى من إطار العرض .والحافة العلوية والسفلية ُمقاسس ٌ
سة من الطسسار الخسسارجي إلى الحافسسة
العليا لطار العرض.
ُ
سأ ِ
نشسسئ في المثسسال التي عنصسسر < >divأبعسساده  50×50بكسسسل ولسسه إطسسار بسسسماكة  10بكسسسل
وهامش بقيمة  100بكسل .للحصول على المسافة من كل حافة للعنصر < >divفسأسسستدعي الدالسسة

)( getBoundingClientRectعليس س سسه الس س سستي سس س س ُستعيد كائنًسسسسسا يملسسسسسك الخاصس س سسيات  topو right
و  bottomو ( leftمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><style
};body{margin:0
div{height:50px;width:50px;background-color:red;border:10px
};solid gray;margin:100px
></style
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</head>
<body>
<div></div>
<script>
var divEdges =
document.querySelector('div').getBoundingClientRect();
console.log(divEdges.top, divEdges.right, divEdges.bottom,
divEdges.left); // '100 170 170 100'
</script>
</body>
</html>
ظه ر الصورة التية كيفية عرض المتصفح لشيفرة السابقة مع إظهار أدوات القياس لتبيين
ِ ُت
. المكان بدقةgetBoudingClientRect() كيف َتحسب الدالة
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الحافة العليا ( )topللطار الخارجي للعنصر < >divتبعد مسافة  100بكسل عن الحافة العليسسا
لطار العرض ،والحافة اليمنى ( )rightللطسار الخسسارجي للعنصسسر < >divتبعسسد مسسسافة  170بكسسسل
عن الحافسسة اليسسسرى لطسسار العسسرض .والحافسسة السسسفلى ( )bottomللطسسار الخسسارجي للعنصسسر <>div
تبعد  170بكسل عن الحافة العليا لطار العرض ،والحافة اليسرى ( )leftللطسسار الخسسارجي للعنصسسر
< >divتبعد  100بكسل عن الحافة اليسرى لطار العرض.
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 .4الحصول على أبعاد العنصر (ازطار والحاشية والمحتوى) في
إطار العرض
أن الدالسسة )(ُ getBoundingClientRectتعيسسد كائ ًنسسا لسسه الخاصسسيات  topو right
ٌ
صس
سحيح ّ
و  bottomو  leftإس ّ
ً
أيضا الخاصيتين  heightو width
أنه يملك

واللتان تشيران إلى أبعاد

العنصسسر ،إذ تكسسون أبعسساد العنصسسر هي حاصسسل جمسسع أبعسساد المحتسسوى (  )contentوالحاشسسية ()padding
والطار ( )borderمعً ا.
سأحصسسسسسسسسسسسسل على أبعسسسسسسسسسسسساد العنصسسسسسسسسسسسسر < >divالموجسسسسسسسسسسسسود في شسسسسسسسسسسسسجرة  DOMعسسسسسسسسسسسسبر الدالسسسسسسسسسسسسة
)(( getBoundingClientRectمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><style
div{height:25px;width:25px;background-color:red;border:25px
};solid gray;padding:25px
></style
></head
><body
><div></div
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<script>
var div =
document.querySelector('div').getBoundingClientRect();
console.log(div.height, div.width); // '125 125'
// +  للمحتوى25 +  بكسل الحاشية25 +  بكسل25 نن عرض اشطار
// 125 =  إطار25 + ) للحاشية (من الطرف اخخر25

</script>
</body>
</html>
offsetHeight يمكن الحصول على نفس قيم امبعاد السابقة من الخاصيتين
 سأستعمل الخاصيتين السابقتين للحصول على نفس قيم أبعاد العنصر التي.offsetWidth و
ِ
:) (مثال حيgetBoundingClientRect() توفرها الدالة

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
div{height:25px;width:25px;background-color:red;border:25px
solid gray;padding:25px;}
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></style
></head
><body
><div></div
><script
;)'var div = document.querySelector('div
'console.log(div.offsetHeight, div.offsetWidth); // '125 125
نن عرض اشطار  25بكسل  25 +بكسل الحاشية  25 +للمحتوى // +
 25للحاشية (من الطرف اخخر)  25 +إطار = // 125

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

 .5الحصول على أبعاد العنصر (الحاشية والمحتوى) في إطار العرض
دون ازطار

ّ
الكلي سسة للعنص سسر بجم سسع أبع سساد
الخاص سسيتان  clientWidthو ُ clientHeightتعي سسدان امبع سساد

محت سسوى العنص سسر م سسع حاش سسيته دون احتس سساب أبع سساد الط سسار .سأس سستخدم الخاص سسيتين الس سسابقتين في
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المثسسسال التي للحصسسسول على ارتفسسساع وعسسسرض العنصسسسر بمسسسا في ذلسسسك حاشسسسيته لكن باسسسستثناء الطسسسار
:)(مثال حي

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
div{height:25px;width:25px;background-color:red;border:25px
solid gray;padding:25px;}
</style>
</head>
<body>
<div></div>
<script>
var div = document.querySelector('div');
 للحاشية (من الطرف25 +  للمحتوى25 +  بكسل25 نن الحاشية
// 75 = )اخخر

console.log(div.clientHeight, div.clientWidth); // '75 75'
</script>
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></body
></html

 .6الحصول على أعلى عنصر في إطار العرض الموجود في نقطة
حددة
ُم َ

يمكن عبر اسسستعمال الدالسسة )( elementFromPointالحصسسول على مرجعيسسة إلى أعلى عنصسسر

موضعً ا ( أي العنصر اليي يقع أمام بقية العناصر) في مستند  HTMLفي نقطة مُ ح ّددة.
سأسأل المتصسسفح في المثسسال التي عن أعلى عنصسسر موجسسود على بعسسد  50بكسسسل من أعلى إطسسار
الع سسرض و  50بكس سسل من يس سسار إط سسار الع سسرض .ولوج سسود عنص سسرَ ي < >divفي ذل سسك المك سسان ،فس س ُسيعاد
سحقس ا ،في حسسال لم ُتضس َسبط قيمس ٌ
ً
سة للخاصسسية
العنصر اليي يقع أمسسام العنصسسر الخسسر (أي العنصسسر المُ عسسرّ ف
( )z-indexمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><style
div{height:50px;width:50px;background};color:red;position:absolute;top:50px;left:50px
></style
></head
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><body
><div id="bottom"></div><div id="top"></div
><script
>"// <div id="top
;))console.log(document.elementFromPoint(50,50
></script
></body
></html

 .7الحصول على أبعاد العنصر الذي يتم تمريره ()scroll
الخاص سسيتان  scrollHeightو  scrollWidthتعطيانن سسا ارتف سساع وع سسرض العق سسدة ال سستي يتم
تمريرها ( ،)scrolledفعلى سبيل المثال ،افتح أي مستند  HTMLاليي تتمكن من التمرير فيسسه داخسسل
متصسسسسسفح السسسسسويب ثم حسسسسساول الوصسسسسسول إلى الخاصسسسسسيتين السسسسسسابقتين على عنصسسسسسر <ً ( >html
مثل:
ً
مثل:
 )document.documentElement.scrollWidthأو <( >body
 )document.body.scrollWidthوستحصسسسسسسل على أبعسسسسسساد كامسسسسسسل مسسسسسسستند  HTMLالسسسسسسيي يتم
التمرير فيه.
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ً
قسسسابل للتمريسسسر عسسسبر ( CSSأقصسسسد عسسسبر القاعسسسدة overflow:
ولمّسسس ا كنّسسسا نسسسستطيع جعسسسل العنصسسسر
ً
قابل للتمرير،
مثال عملي .سأجعل في الشيفرة التية العنصر <>div
 ،)scrollفلننظر إلى
ٍ
ُ
وستعاد أبعاد العنصر < >divعندما نحسساول
ويحتوي على عنصر < >pأبعاده  1000×1000بكسل.
عرض قيمة الخاصيتين  scrollHeightو ( scrollWidthمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><style
};*{margin:0;padding:0
};div{height:100px;width:100px; overflow:auto
};p{height:1000px;width:1000px;background-color:red
></style
></head
><body
><div><p></p></div
><script
;)'var div = document.querySelector('div
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'// '1000 1000
;)console.log(div.scrollHeight, div.scrollWidth
></script
></body
></html

إذا أردت معرفة أبعاد (العرض واسرتفاع) لعقدة تقع داخل منطقة قابلة
للتمرير وكانت تلك العقدة أصغر من إطار العرض التابع للمنطقة القابلة

ملحاظة

للتمرير ،فل تستعمل الخاصيتين  scrollHeightو  scrollWidthإذ
ستعطيانك أبعاد إطار العرض .فلو كانت العقدة التي يجري تمريرها أصغر من

المنطقة القابلة للتمرير ،فاستخدم  clientHeightو clientWidth
لتحديد قياس تلك العقدة.

 .8الحصول على عدد البكسلت التي جرى تمريرها أو إبط قيمتها
الخاصيتان  scrollTopو  scrollLeftهما خاصيتان يمكن القراءة منهما أو الكتابة إليهما
ً
ُ
نتيجسسسة للتمريسسسر في
سسسست عيدان عسسسدد البكسسسسلت غسسسير الظسسساهرة في إطسسسار العسسسرض القابسسسل للتمريسسسر
إذ
الصسسفحة .سأضسسبط في الشسسيفرة التيسسة عنصسسر < >divقابسسل للتمريسسر السسيي يحتسسوي على عنصسسر <>p
(مثال حي):

142

DOM تعلم

البعدية للعناصر
ُ  الخواص:الفصل الخامس

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
div{height:100px;width:100px;overflow:auto;}
p{height:1000px;width:1000px;background-color:red;}
</style>
</head>
<body>
<div><p></p></div>
<script>
var div = document.querySelector('div');
div.scrollTop = 750;
div.scrollLeft = 750;
console.log(div.scrollTop,div.scrollLeft); // '750 750'
</script>
</body>
</html>
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ُ
برمجيسسس ا عسسسبر ضسسسبط قيمسسسة الخاصسسسيتين scrollTop
أجسسسريت تمريسسسرًا في عنصسسسر <>div
لقسسسد
ً

و scrollLeft

إلى  ،750ثم حاولت الحصول على قيمتهما ،وبالطبع ُ
ستعيدان القيمة  750مننا

ضسسبطنهما إلى ذلسسك .القيمسسة ُ 750ت شسسير إلى عسسدد البكسسسلت امعلى أو أقصسسى اليسسسار والسستي لم تعسسد
ً
َ
نظسسرت إليهمسسا كقيسساس لعسسدد
مرئيسسة في إطسسار العسسرض .قسسد يسسسهل عليسسك فهم هسساتين الخاصسسيتين إذا
البكسلت غير الظاهرة في إطار العرض من امعلى أو أقصى اليسار.

 .9التمرير إلى أحاد العناصر
سسسسسسسسل للتمريسسسسسسسسر باسسسسسسسسستخدامنا للدالسسسسسسسسة
يمكننسسسسسسسسا التمريسسسسسسسسر إلى عقسسسسسسسسدةٍ موجسسسسسسسسودةٍ في عنص ٍ
سسسسسسسسر قاب ٍ

ُ
سأ ِ
حدد في المثال التي العنصر < >pالخامس الموجسسود في عنصسسر <>div
)(.scollIntoView
قابل للتمرير ،ثم سأستدعي الدالة )( scrollIntoViewعليه (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><style
};div{height:30px;width:30px; overflow:auto
};p{background-color:red
></style
></head
><body
><div
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<content>
<p>1</p>
<p>2</p>
<p>3</p>
<p>4</p>
<p>5</p>
<p>6</p>
<p>7</p>
<p>8</p>
<p>9</p>
<p>10</p>
</content>
</div>
<script>
// َ
 نن4  وضعت الفهرس،> والتمرير إليهp>5</p< تحديد العنصر
//  كما في المصفوفات0 العد يبدأ من الفهرس

document.querySelector('content')
.children[4].scrollIntoView(true);
</script>
</body>
</html>
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عبر تمرير معامل بقيمة  trueإلى الدالسسة )( scrollIntoViewفسسسأطلب من الدالسسة أن ُتمس ِسرر
أن المعامسسل  trueليس ضسسروريً ا ّ
منه هسسو القيمسسة اسفتراضسسية في الدالسسة ،أمسسا إذا
إلى أعلى العنصر؛ إس ّ
ِ
َ
فمرر القيمة  falseإلى الدالة.
أردت التمرير إلى أسفل العنصر المحدد
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style  لمحة عن الخاصية.1
 (أيCSS  السستي يمكن اسسستخدامها لتضسسمين خاصسسياتstyle  الخاصسسيةHTML يملسسك كسسل عنصسسر
 سأحاول في الشيفرة التيسسة الوصسسول إلى الخاصسسية.عنصر ما
) لكي تتبع إلىinline style أن تكون
ٍ
:) (مثال حيstyle  في خاصيةCSS > اليي يحتوي على أكثر من قاعدةdiv<  في عنصرstyle

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div style="background-color:red;border:1px solid
black;height:100px;width:100px;"></div>
<script>
var divStyle = document.querySelector('div').style;
// CSSStyleDeclaration {0="background-color", ...}
console.log(divStyle);
</script>
</body>
</html>
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أن الخاصسسسسسسسسسسية  styleقسسسسسسسسسسد أعسسسسسسسسسسادت كائ ًنسسسسسسسسسسا من النسسسسسسسسسسوع
الحسسسسسسسسسسظ في الشسسسسسسسسسسيفرة السسسسسسسسسسسابقة ّ

CSSStyleDeclaration

سلة نص س ً
ولم ُتع سسد سلس س ً
ً
أيضسسا ع سسدم ذك سسر أيّسس ة قواع سسد  CSSغ سسير
سية .سح سسظ

ُمضسسمّ نة ( )inlineفي العنصسسر مباشس ً
سرة (أقصسسد قواعسسد  CSSالسستي يرثهسسا العنصسسر من صسسفحات امنمسساط
امخرى) داخل الكائن .CSSStyleDeclaration

ضمنة وإبطها وحاذفها
 .2الحصول على قواعد ُ CSS
الم َ

يمكن تمثي سسل أنم سساط  CSSكخاص سسية (أقص سسد هن سسا خاص سسية للك سسائن [  )]object propertyللك سسائن

 styleالمتوافر في كائنات عقد العناصر .وهسسيا يس ِ
سوفر واجهس ً
سة تسسسمح لنسسا بالحصسسول على قيم قواعسسد
 CSSالمختلفة الموجودة في عنصر  HTMLأو ضبطها أو حيفها.
سأضس سسبط وأحس سسيف وأحصس سسل على قيمس سسة أنمس سساط العنصس سسر < >divفي المثس سسال التي عس سسبر تعس سسديل
خاصيات الكائن ( styleمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div></div
><script
;var divStyle = document.querySelector('div').style
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// ضبط اننماط

divStyle.backgroundColor = 'red';
divStyle.border = '1px solid black';
divStyle.width = '100px';
divStyle.height = '100px';
// الحصول على اننماط

console.log(divStyle.backgroundColor);
console.log(divStyle.border);
console.log(divStyle.width);
console.log(divStyle.height);
/* حذفها
divStyle.backgroundColor = '';
divStyle.border = '';
divStyle.width = '';
divStyle.height = '';
*/
</script>
</body>
</html>
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 أسماء الخاصيات ( )propertiesالموجودة في الكائن  styleس تحتويعلى الشرطة – المستخدمة في أسماء خاصيات  ،CSSلكن التحويل بينهما
بسيط ،إذ عليك حيف الشرطة ووضع الحرف اليي يسبقها بالحالة الكبيرة

( ً
مثل font-size :تصبح  fontSizeو  background-imageتصبح
ً
 .)backgroundImageوفي حال كان اسم خاصيات ِ CSS
كلمة
يمثل

محجوزة في  JavaScriptفعندئيٍ أسبق الكلمة بالسابقة «ً ( »css
ً
مثل:
 floatتصبح .)cssFloat

ملحاظات

ً
أيضا كخاصيات في ، JavaScriptحيث
 القواعد المختصرة في  CSSمتوافرةً
إضافة إلى .marginTop
تستطيع ضبط قيمة إلى الخاصية margin

 تيكر تضمين واحدة ( )unitلكل خاصية  CSSتتطلب واحدة قياس ( ًمثل:

;' style.width = '300pxوليس ;'= '300

)style.width

فعندما يُ حمّ ل المستند في نمط المعايير ( )standards modeفسيتم تجاهل
أيّ ة خاصية تتطلب واحدة لكنها غير موجودة ،أما في نماط التجاوزات

( )quirks modeفسيتم افتراض واحدة إن لم ُتح ّدد.

خاإية JavaScript

خاإية CSS

background

background

background-attachment

backgroundAttachment

background-color

backgroundColor

background-image

backgroundImage
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backgroundPosition

background-position

backgroundRepeat

background-repeat

border

border

borderBottom

border-bottom

borderBottomColor

border-bottom-color

borderBottomStyle

border-bottom-style

borderBottomWidth

border-bottom-width

borderColor

border-color

borderLeft

border-left

borderLeftColor

border-left-color

borderLeftStyle

border-left-style

borderLeftWidth

border-left-width

borderRight

border-right

borderRightColor

border-right-color

borderRightStyle

border-right-style

borderRightWidth

border-right-width

borderStyle

border-style

borderTop

border-top

borderTopColor

border-top-color
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borderTopStyle

border-top-style

borderTopWidth

border-top-width

borderWidth

border-width

clear

clear

clip

clip

color

color

cursor

cursor

display

display

filter

filter

font

font

fontFamily

font-family

fontSize

font-size

fontVariant

font-variant

fontWeight

font-weight

height

height

left

left

letterSpacing

letter-spacing

lineHeight

line-height

listStyle

list-style
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listStyleImage

list-style-image

listStylePosition

list-style-position

listStyleType

list-style-type

margin

margin

marginBottom

margin-bottom

marginLeft

margin-left

marginRight

margin-right

marginTop

margin-top

overflow

overflow

padding

padding

paddingBottom

padding-bottom

paddingLeft

padding-left

paddingRight

padding-right

paddingTop

padding-top

position

position

styleFloat

float

textAlign

text-align

textDecoration

text-decoration

textDecorationBlink

text-decoration: blink
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textDecorationLineThrough

text-decoration: linethrough

textDecorationNone

text-decoration: none

textDecorationOverline

text-decoration: overline

textDecorationUnderline

text-decoration: underline

textIndent

text-indent

textTransform

text-transform

top

top

verticalAlign

vertical-align

visibility

visibility

width

width

zIndex

z-index

ً
وصوس إلى
وهي توفر

CSSStyleDeclaration  هي كائن من النوعstyle الخاصية

setPropertyValue(propertyName)  بالضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافة إلى السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدوالCSS قواعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد
التي

removeProperty()  وgetPropertyValue(propertyName, value) و

 سسسأحاول في الشسسيفرة التيسسة. الموجسسودة في عقسسدة العنصسسرCSS ُتسسستعمَ ل لتعسسديل مختلسسف قواعسسد
> والحصسسول عليهسسا وحسسيفها وذلسسك عسسبر اسسستعمال السسدوالdiv<  على عنصسسرCSS ضسسبط قيم لقواعسسد
:)السابقة (مثال حي
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
</style>
</head>
<body>
<div style="background-color:green;border:1px solid
purple;"></div>
<script>
var divStyle = document.querySelector('div').style;
// ضبط القواعد
divStyle.setProperty('background-color','red');
divStyle.setProperty('border','1px solid black');
divStyle.setProperty('width','100px');
divStyle.setProperty('height','100px');
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// الحصول عليها
console.log(divStyle.getPropertyValue('background-color'));
console.log(divStyle.getPropertyValue('border','1px solid
black'));
console.log(divStyle.getPropertyValue('width','100px'));
console.log(divStyle.getPropertyValue('height','100px'));
/* حذفها
divStyle.removeProperty('background-color');
divStyle.removeProperty('border');
divStyle.removeProperty('width');
divStyle.removeProperty('height');
*/
</script>
</body>
</html>

أن اسم الخاصية المُ مرّ ر إلى الدوال السابقة (أقصد
ّ أبق في ذهنك
ِ

)removeProperty()  وgetPropertyValue()  وsetProperty()
ً ( –  بما فيه الشرطةcss هو اسمها كما يُ كتَب في
:مثل

.)backgroundColor  وليسbackground-color
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ضمنة وإبطها وحاذفها
 .3الحصول على جميع قواعد ُ CSS
الم َ

من الممكن عن اسسسستعمال الخاصسسسية  cssTextالتابعسسسة للكسسسائن  CSSStyleDeclarationأو

عبر استعمال الدالتين )( getAttributeو )( setAttributeأن نحصل أو نضسسبط أو نحسسيف
جمي سسع قواعسسد  CSSالمُ ضسسمّ نة (أي  )inline stylesلخاص سسية  styleباس سستخدام  .JavaScriptس سسأفعل
ً
عوضسا عن تغيسسير
ذلك في المثال التي للحصول على جميع قواعد  CSSالمُ ضمّ نة وضبطها وحسسيفها (
القواعد ً
كل على حدة) وذلك على عنصر <( >divمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div></div
><script
;)'var div = document.querySelector('div
;var divStyle = div.style
ضبط قواعد  CSSعبر الخاصية // cssText

divStyle.cssText = 'background-color:red;border:1px solid
;';black;height:100px;width:100px
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// ثم الحصول عليها بنفس الطريقة

console.log(divStyle.cssText);
// ثم حذفها

divStyle.cssText = '';
// ًا باستخدام الدالتين
سنحصل على نفس الناتج تمام
// getAttribute()  وsetAttribute()
// setAttribute()  عبر الدالةCSS ضبط قواعد

div.setAttribute('style','background-color:red;border:1px
solid black;height:100px;width:100px;');
// getAttribute() ثم الحصول عليها عبر الدالة

console.log(div.getAttribute('style'));
// removeAttribute() ثم حذفها عبر الدالة

div.removeAttribute('style');
</script>
</body>
</html>
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ً
أن استبدال خاصية  styleكلها
إن لم يكن ذلك
واضحا بالنسبة إليك ،فاعلم ّ

ملحاظة

ووضع أخرى جديدة ً
بدس منها هو أسرع طريقة لجراء ِ
عدة تعديلت على

آن واحد.
تنسيق العنصر في ٍ

 .4الحصول على كامل النماط المطبقة على العنصر
تحتسسوي الخاصسسية  styleعلى قواعسسد  CSSالمُ ضسسمّ نة في العنصسسر فقسسط ،وللحصسسول على جميسسع
امنماط المطبقة على العنصر ( بمسسا فيهسسا تلسسك السستي يرثهسسا من القواعسسد المعرفسسة في العنصسسر <>style
أو من صس سسفحات امنمس سساط الخارجيس سسة ،أو من أنمس سساط المتصس سسفح اسفتراضس سسية) بالضس سسافة إلى القواعس سسد
المُ ضسسسسسسسسسسمّ نة في العنصسسسسسسسسسسر ،فاسسسسسسسسسسستخدم الدالسسسسسسسسسسة )( getComputedStyleالسسسسسسسسسستي تسسسسسسسسسسوفر كسسسسسسسسسسائن
 CSSStyleDeclarationللقسسراءة فقسسط شس ٌ
سبيه بالكسسائن المُ عسساد من الخاصسسية  .styleسسسأريك في
ً
مثاس عن قراءة أنماط أحد العناصر (مثال حي):
المثال التي

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><style
{div
;background-color:red
;border:1px solid black
;height:100px
;width:100px
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}
</style>
</head>
<body>
<div style="background-color:green;border:1px solid
purple;"></div>
<script>
var div = document.querySelector('div');
// green  أوrgb(0, 128, 0) الناتج
// منة في العنصر
وهذه خاصية م
َُض

console.log(window.getComputedStyle(div).backgroundColor);
// 1px solid purple  أو1px solid rgb(128, 0, 128) الناتج
// ٌ في العنصر
َنة
ُضم
ٌ م
وهذه خاصية

console.log(window.getComputedStyle(div).border);
// ً في العنصر
ً مضمنة
 وهذه ليست خاصية،100px الناتج

console.log(window.getComputedStyle(div).height);
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ً في العنصر //
ً مضمنة
الناتج  ،100pxوهذه ليست خاصية

;)console.log(window.getComputedStyle(div).width
></script
></body
></html
أن الدالة )(getComputedStyle
من المهم أن تلحظ ّ

تحترم قواعد وراثة الخاصيات في

ً
فمثل كسسسسسانت قيمسسسسسة  backgroundColorللعنصسسسسسر < >divفي المثسسسسسال السسسسسسابق هي green
،CSS

وليست red

ُ
ً
َ
عيدت
مباشرة في العنصر تكون لها أولوية على غيرها ،ليا أ
من امنماط المُ ضمّ نة
ّ

ً
مباشرة في العنصر عند محاولة الوصول إلى الخاصية ّ backgroundColor
منهسسا
القيمة المُ ضمّ نة
سيطبِ قها المتصفح على العنصر.
هي القيمة التي ُ
 س يمكن ضبط أيّ ة قيم في الكائن  CSSStyleDeclarationالمُ عاد منالدالة )( ،getComputedStylesإذ ّ
أنه للقراءة فقط.

ُ -تعيد الدالة )( getComputedStylesقيم املوان بالصيغة

ملحاظات

) rgb(#,#,#بغض النظر عن طريقة كتابة اللون في المستند.
حسب الخاصيات المختصرة في الكائن  CSSStyleDeclarationليا
 لن ُت َعليك استخدام الخاصيات غير المختصرة للوصول إلى قيمها ( أي عليك ً
مثل

استخدام ً marginTop
بدس من .)…margin
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 .5تطبيق وحاذف خاصيات  CSSعلى أحاد العناصر باستخدام class
و id
يمكن إضسسافة أو حسسيف قواعسسد امنمسساط المُ عرّ فسسة في عنصسسر < >styleأو ضسسمن صسسفحة أنمسساط
خارجي سسة إلى عنص س ٍسر باس سستخدام الخاص سسيتين  classو  .idوه سسيه هي أك سسثر طريق سسة ش سسائعة لتع سسديل
تنسيق العناصر.
سأس س سستخدم في المث س سسال التي السسسسدالتين )( setttributeو )( classList.addلتع س سسديل
ً
أيضسا
طبقة على العنصر < >divعبر ضبط قيمسسة للخاصسسيتين  classو  .idيمكن
قواعد امنماط المُ ّ

حسسسسسسسسيف تلسسسسسسسسك القواعسسسسسسسسد عسسسسسسسسبر السسسسسسسسدالتين )( removeAttributeو )(classList.remove
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
><style
{.foo
;background-color:red
;padding:10px
}
{#bar
;border:10px solid #000
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margin:10px;
}
</style>
</head>
<body>
<div></div>
<script>
var div = document.querySelector('div');
// ضبط
div.setAttribute('id','bar');
div.classList.add('foo');
/* حذف
div.removeAttribute('id');
div.classList.remove('foo');
*/
</script>
</body>
</html>
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Text  لمحة عن الكائن.1
ّ ُت
 والسستي ُتنتِج،Text()  ككائنسسات من الدالسسة البانيسسةHTML مثل النصوص الموجسسودة في مسسستند
ً
ِ
فستحول النصسسوص الموجسسودة في عناصسسر
HTML فسر مستند
عق ًدا
ّ ُ وعندما ي.)text nodes( نصية
:) إلى عقدٍ نصيةٍ (مثال حيHTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<p>hi</p>
<script>
// "hi" تحديد العقدة النصية

var textHi = document.querySelector('p').firstChild
console.log(textHi.constructor); // Text()
// Text {textContent="hi", length=2, wholeText="hi", ...}
console.log(textHi);
</script>
</body>
</html>
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أن الدال سسة الباني سسة )(ُ Textت ِ
نشس سئ العق سسد
الفك سسرة ال سستي أح سساول إيص سسالها في المث سسال الس سسابق هي ّ

أن الكسسسسسسائن  Textيسسسسسسرث من الكائنسسسسسسات  CharacterDataو Node
سسسسسسق في ذهنسسسسسسك ّ
النصسسسسسسية ،لكن أب ِ
و .Object

 .2خاصيات الكائن Text
سات دقيقسسة فيمسسا يتعلسسق بالخاصسسيات والسسدوال المتسسوافرة للكسسائن  ،Textفمن
للحصول على معلومس ٍ
ست َ
امفضسسل تجاهسسل المواصسسفة وسسسؤال المتصسسفح عنهسسا .تفحص المصسسفوفات السستي ُ
نش سأ في الشسسيفرة
ِ
تفص ل ما هي الخاصيات والدوال المتوافرة للعقد النصية (مثال حي):
التية والتي

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><p>hi</p
><script
;var text = document.querySelector('p').firstChild
ً //
الخاصيات التابعة للكائن  textمباشرة

;))(console.log(Object.keys(text).sort
الخاصيات التابعة للكائن ( textبما فيها الموروثة) //

;][ = var textPropertiesIncludeInherited
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for(var p in text){
textPropertiesIncludeInherited.push(p);
}
console.log(textPropertiesIncludeInherited.sort());
// الخاصيات الموروثة فقط

var textPropertiesOnlyInherited = [];
for(var p in text){
if(!text.hasOwnProperty(p)){
textPropertiesOnlyInherited.push(p);
}
}
console.log(textPropertiesOnlyInherited.sort());
</script>
</body>
</html>
ً
ُ
قائمة من
اخترت
.الخاصيات المتوافرة للكائن كثيرة حتى لو استثنينا الموروثة منها
ً
: والتي سأشرحها في هيا الفصل،جديرة باسهتمام
الخاصيات والدوال
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•

textContent

•

insertData()

•

splitText()

•

replaceData()

•

appendData()

•
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•

)(subStringData

•

)(normalize

•

)(document.createTextNode
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•

data

صحيح أنها ليس خاصية تابعة للعقد النصية ،إس
ٌ
(

أنني سأشرحها هنا)

ً
 .3الفراغات ُت ِ
نصية من النوع Text
عقدا
نشئ
ً

فست َ
عنسسدما ُت َ
ُ
نشسأ العقسسد النصسسية
نشسأ شسسجرة  DOMمن قِ بسسل المتصسسفح أو عسسبر الطرائسسق البرمجيسسة،

محتويس س ً
أن الفراغس سسات هي محس سسارف في نهايس سسة
سة على الفراغس سسات أو على المحس سسارف النصس سسية .س تغفس سسل ّ
سراغ وحيسسد
المطاف .سحسسظ ّ
أن الفقسسرة الثانيسسة (العنصسسر < )>pفي الشسسيفرة التيسسة السستي تحتسسوي على فس ٍ

ً
ً
ً
ً
ً
ً
تابعسسسسسة لها
نصسسسسسية
عقسسسسسدة
أن الفقسسسسسرة امولى س تملسسسسسك
نصسسسسسية
عقسسسسسدة
سسسسسستملك
تابعسسسسسة لهسسسسسا ،وفي حين ّ
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><p id="p1"></p
><p id="p2"> </p
><script
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// null
)'console.log(document.querySelector('#p1
;).firstChild
// #text
)'console.log(document.querySelector('#p2
;).firstChild.nodeName
></script
></body
></html
ٌ
ً
أن الفراغات والمحارف النصية ُت ّ
نصية ،وهيا
عادة في شجرة  DOMعلى أنها عق ٌد
مثل
س َ
تنس ّ
أن محسسرف العسسودة إلى بدايسسة السسسطر (  )carriage returnهسسو عقس ٌ
ً
سدة نصسسية .سسسأريك ذلسسك
يعني
أيضسا ّ
مثل في شسسجرة  DOMعلى ّ
أن محرف العودة إلى بداية السطر يُ ّ
أنه
في المثال التي اليي
أظهر فيه ّ
ِ
ٌ
ٌ
نصية (مثال حي):
عقدة

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
<p id="p1"></p> <!-نعم ،توجد عقدة نصية تحتوي محرف العودة إلى بداية السطر قبل
َ هذا التعليق هو عقدة
(وبعد) هذا التعليق ،بغض النظر أن
> --منفصلة
170

الفصل السابع :العقد النصية

تعلم DOM

><p id="p2"></p
><script
// Text
;)console.log(document.querySelector('#p1').nextSibling
></script
></body
></html
ً
فراغا أو أي محرف في مستند  HTMLفمن المرجح ّ
أنه
ففي الواقع ،في كل مرة تدخِ ل فيها
سيتحول إلى عقدة نصسسية ،وإذا فكس َ
أن مسسستند  HTMLاسعتيسسادي يحتسسوي
سرت ًس
ملي ا في اممسر فسسستجد ّ
كبير من الفراغات العاديسسة ومحسسارف السسسطر الجديسسد والسستي سس ُست ّ
مثل في شسسجرة  DOMعلى
على عددٍ
ٍ
نصية ،ما لم َتضغط (أو ُت ِ
ٌ
صغر) مستند  HTMLالنهائي.
أنها عق ٌد

 .4إنشاء وإإافة عقدة نصية من النوع Text
ُت َ
تلقائي ا عنسسدما يُ ِ
فسسر المتصسسفح مسسستند  HTMLويبسسني شسسجرة  DOMاعتمسسا ًدا
ًس
نشسأ العقسسد النصسسية
نشئ عقس ًدا نصس ً
على محتويات المستند .وبعدئيٍ نستطيع أن ُن ِ
برمجي ا باسسستخدام
ًس
سية من النسسوع Text
سدة نص س ً
نشسسئ عق س ً
الدال سسة )( .createTextNodeس سسأريك في المث سسال التي كي سسف ُت ِ
سية وتض سسيف تل سسك
العقدة إلى شجرة  DOMالتابعة للمستند (مثال حي):
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><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div></div
><script
;)'var textNode = document.createTextNode('Hi
;)document.querySelector('div').appendChild(textNode
console.log(document.querySelector('div').innerText); // Hi
></script
></body
></html
ً
نصية إلى عناصر وبُنى  DOMالمُ َ
برمجيا .إذ
نشأة
أن تستطيع أن ُتضيف عق ًدا
أبق في ذهنك ّ
ً
ِ

سسسسسدة نص ً
سأضسسسسسيف عق ً
سسسسسية داخسسسسسل عنصسسسسسر < >pأنش ُ
برمجيسسسسس ا قبسسسسسل أن أضسسسسسيفه إلى شسسسسسجرة DOM
سسسسسأته
ً
(مثال حي):
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><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div></div
><script
;)'var elementNode = document.createElement('p
;)'var textNode = document.createTextNode('Hi
;)elementNode.appendChild(textNode
;)document.querySelector('div').appendChild(elementNode
>// <div>Hi</div
;)console.log(document.querySelector('div').innerHTML
></script
></body
></html

 .5الحصول على قيمة العقد النصية عبر  .dataأو nodeValue
يمكن اسسستخراج القيمسسة النصسسية المُ ّ
مثلسسة عسسبر عقسسدةٍ نصسسيةٍ من النسسوع  Textباسسستخدام الخاصسسية
َ
َ
ُ
النصسسسسية الموجسسسسودة في عقسسسسدة .Text
السلسسسسسلة
سسسسستعيد كل الخاصسسسسيتان
 .dataأو .nodeValue
سأسسستخدمهما كلهمسسا في المثسسال التي للحصسسول على القيمسسة النصسسية الموجسسودة ضسسمن العنصسسر <>p
(مثال حي):
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<p>Hi, <strong>user</strong></p><body>
<script>
// 'Hi,'
console.log(document.querySelector('p')
.firstChild.data);
// 'Hi,'
console.log(document.querySelector('p')
.firstChild.nodeValue);
</script>
</body>
</html>
،)>strong< > يحتوي على عقدتين نصيتين وعلى عقدة عنصر (أقصدp< أن العنصر
ّ سحظ
.>p< ولم نحصل إس على القيمة الموجودة في أوّ ل عقدة نصية موجودة ضمن العنصر

174

الفصل السابع :العقد النصية

تعلم DOM

ٌ
سهل ج ًدا،
الحصول على طول السلسلة النصية الموجودة في عقدةٍ نصيةٍ
وذلك عبر الوصول إلى الخاصية  lengthالتابعة للعقدة نفسها ،أو التابعة
للقيمة النصية للعقدة (إما

ملحاظة

 document.querySelector('p').firstChild.lengthأو

document.querySelector('p').firstChild.data.length
و )'document.querySelector('p
.).firstChild.nodeValue.length

 .6تعديل العقد النصية

يس ِ
سوفر الك سسائن – CharacterDataال سسيي ي س ِ
سورث خاص سسياته إلى كائن سسات العق سسد النص سسية– ال سسدوال

التية التي تستعمل لتعديل العقد النصية واستخراج قيمة فرعية منها.
•

)(appendData

•

)(deleteData

•

)(insertData

•

)(replaceData

•

)(subStringData

سأريك استخدامً ا لكل واحدةٍ منها في المثال التي (مثال حي):
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<p>Go big Blue Blue<body>
<script>
var pElementText = document.querySelector('p').firstChild;
// إضافة عممة تعجب

pElementText.appendData('!');
console.log(pElementText.data);
// Blue ول كلمة
َحذف أ

pElementText.deleteData(7,5);
console.log(pElementText.data);
// ً أخرى
 مرةBlue إضافة كلمة

pElementText.insertData(7,'Blue ');
console.log(pElementText.data);
ً
// Blue ول كلمة
Bunny وضع الكلمة
َبدل من أ

pElementText.replaceData(7,5,'Bunny ');
console.log(pElementText.data);
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استخما السلسلة النصية الفرعية // Blue Bunny

;))console.log(pElementText.substringData(7,10
></script
></body
></html

ملحاظة

يمكن استخدام نفس دوال المعالجة السابقة على عقد التعليقات (من النوع
.)Comment

 .7متى تظهر عقدتان نصيتان بجوار بعضهما
عس ً
من المتصسسفح يُ ِ
نشسئ شسسجرة DOM
سادة ،س تتواجسسد عقسسد نصسسية من النسسوع  Textبجسسوار بعضسسها ّ
ب سسيكاء وي سسدمج بين العق سسد النص سسية المتتابع سسة؛ لكن هنال سسك حالت سسان يك سسون فيهم سسا من الممكن أن تظه سسر
عقدتان نصيتان متتاليتان .أوّ ل حالةٍ واضحة ،وقد رأيتهسسا منسسي قليسسل ،وتكسسون عنسسدما تحتسسوي العقسسدة
النصسسسسسسسسسية على عقسسسسسسسسسدة عنصسسسسسسسسسر (ً ( )Element
مثل<strong>user</strong> :

<p>Hi,

أن الموضوع معقد ،إس
سي ّ
> )welcome!</pوبالتالي ُ
قسم النص إلى مجموعتين .قد تظن مخط ًئا ّ
أنسسه ليس كسسيلك ،وانظسسر إلى العنصسسر < >pفي المثسسال التي وسحسسظ وجسسود ثلث عقسسد بداخلسسه ،وهي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
نصية (( )Textمثال حي):
عقدة
نصية ( )Textثم عقد عنصر ( )Elementثم
عقدة
–بالترتيب–
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<p>Hi, <strong>User</strong> welcome!</p>
<script>
var pElement = document.querySelector('p');
// 3 الناتج

console.log(pElement.childNodes.length);
// 'Hi, ' الناتج

console.log(pElement.firstChild.data);
// >strong< الناتج

console.log(pElement.firstChild.nextSibling);
// ' welcome!' الناتج

console.log(pElement.lastChild.data);
</script>
</body>
</html>
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ُ
ً تحدث الحالة الثانية عنسسدما ُنضسسيف عقس ًدا نصس
ِ سأ
نشسئ في
.برمجي ا
ًس
سية يسسدويً ا إلى عنصس ٍسر أنشسسأناه
 ممسسا يسسؤدي إلى وقسسوع عقسسدتين من النسسوع،> وسأضسسيف إليسسه عقسسدتين نصسسيتينp< المثال التي عنصر
:) بجوار بعضهما (مثال حيText

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div></div>
<script>
var pElementNode = document.createElement('p');
var textNodeHi = document.createTextNode('Hi ');
var textNodeUser = document.createTextNode('User');
pElementNode.appendChild(textNodeHi);
pElementNode.appendChild(textNodeUser);
document.querySelector('div').appendChild(pElementNode);
console.log(document.querySelector('div p')
.childNodes.length); // 2
</script>
</body>
</html>
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 .8إزالة الوسوم وإعادة جميع العقد النصية الموجودة في أحاد
العناصر
يمكن اس سستعمال الخاص سسية  textContentللحص سسول على جمي سسع العق سسد النص سسية ،بالض سسافة إلى
معي نة .عندما تستعمل هيه الخاصية على عقدة،
القدرة على ضبط محتويات إحدى العقد إلى قيمة
ّ
َ
ستدعيت هسسيه
فستعيد سلسلة نصية تحتوي على جميسسع العقسسد امبنسساء الموجسسودة في العنصسسر السسيي اسس
الدالة عليهُ .ت ِ
سه ل هيا الخاصية كثيرًا من استخلص جميع القيم من مستند .HTML
أن الخاصسسية
سأستخرج في المثسسال التي جميسسع النص الموجسسود ضسسمن العنصسسر < ،>bodyسحسسظ ّ
 textContentس تأخي العقد امبناء المباشرة فقط ،وإنما تجمع محتوى جميع العقد النص سسية بغض
النظسسسسسسر عن تشسسسسسسعبها داخسسسسسسل أحسسسسسسد العناصسسسسسسر الموجسسسسسسودة في العنصسسسسسسر السسسسسسيي اسسسسسسستخدمنا الخاصسسسسسسية
 textContentعليه.

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><h1> Dude</h2
><p>you <strong>rock!</strong></p
><script
الناتج '! 'Dude you rockمع بعض الفراغات //

;)console.log(document.body.textContent
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></script
></body
></html
أما عندما ُتستعمل الخاصية textContent

لضبط المحتوى النصي الموجود ضمن عقدة،

حيف ً
فسس ُست َ
أوس جميسسع العقسسد النصسسية امبنسساء, ،وسس ُستب ّدل جميعهسسا إلى عقسسدةٍ نصسسيةٍ وحيسسدةٍ من النسسوع
سدة ب س ً
سدة نص س ً
سية وحي س ً
 .Textسأض سسع في المث سسال التي عق س ً
سدس من جمي سسع العق سسد امبن سساء الموج سسودة في
العنصر <( >divمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div
><h1> Dude</h2
><p>you <strong>rock!</strong></p
></div
><script
;'!document.body.textContent = 'You don\'t rock
'!console.log(document.body.textContent); // 'You don't rock
></script
></body
></html

181

الفصل السابع :العقد النصية

تعلم DOM

 ُستعيد الخاصية  textContentالقيمة  nullإذا استعملناها على عقدة

ملحاظات

من النوع  documentأو .doctype
 ُستعيد الخاصية  textContentمحتويات العناصر <>script
و <.>style

 .9الفرق بين  textContentو innerText
ت سسدعم أغلبي سسة متص سسفحات ال سسويب الحديث سسة خاص سسية ش سسبيهة بخاص سسية  textContentاس سسمها
سواء ،وعليك أن تعرف ما هي اسختلفات بينهما.
ً
innerText؛ لكنهما ليستا
•

طبقسسة على النص ،لسسيا إذا كسسان لسسديك ٌ
مخفي
نص
خاصية  innerTextتدرك أنماط  CSSالمُ ّ
ٌ
فستتجاهله الخاصية  ،innerTextلكن الخاصية  textContentستعيده.

•

لمّس ا كسسانت الخاصسسية  innerTextتأخسسي أنمسساط  CSSبالحسسسبان ،فسسستؤدي إلى إجسسراء إعسسادة
تنسيق للنص ( ،)reflowلكن  textContentس تفعل ذلك.

•

الخاصسسسسسسية  innerTextتتجاهسسسسسسل العقسسسسسسد النصسسسسسسية الموجسسسسسسودة في عناصسسسسسسر <>script
و <.>style

•

ُ
سسستعاير النص ( )normalizeالمُ عسساد بينمسسا س تفعسسل ذلسسك الخاصسسية
الخاصسسية innerText
ِ .textContent
حرفي ا في
ًس
فكر بخاصية  textContentعلى أنها ُتعيسسد النص الموجسسود
المستند بعد إزالة الوسوم ،وهيا يتضمن الفراغات وامسطر الجديد.
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واحادة
عقدة
 .10دمج عقدتين نصيتين متتاليتين لتصبحا
ً
ً

توج سسد العق سسد النص سسية المتتالي سسة ع س ً
برمجيس ا إلى ش سسجرة  .DOMيمكنن سسا
ًس
سادة عن سسدما يُ ض سساف النص

استخدام الدالة )( normalizeلدمج العقد النصية المتتالية التي س تحتوي عقد عناصر من النوع
 Element؛ سيؤدي استخدام هيه الدالة إلى دمج العقد النصية المتجاورة لتصبح عقدة وحيدة.
ِ
سأنش ئ في المثال التي عقدتين نصسستين متتسساليتين ،وأضسسيفهما إلى شسسجرة  ،DOMثم أسسستعمل
الدالة )( normalizeعليهما (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div></div
><script
;)'var pElementNode = document.createElement('p
;)'var textNodeHi = document.createTextNode('Hi
;)'var textNodeCody = document.createTextNode('Cody
;)pElementNode.appendChild(textNodeHi
;)pElementNode.appendChild(textNodeCody
;)document.querySelector('div').appendChild(pElementNode
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// 2
;)console.log(document.querySelector('p').childNodes.length
دمج العقد النصية المتجاورة مع بعضها //

;)(document.querySelector('div').normalize
// 1
;)console.log(document.querySelector('p').childNodes.length
></script
></body
></html

 .11تقسيم العقد النصية

عندما تستدعى الدالسسة )(– splitTextالسستي تقبسسل معس ً
سامل هسسو مكسسان التقسسسيم [  –]offsetعلى

عقسسسدةٍ نصسسسيةٍ من النس سسوع  Textفسس س ِ
ستعدل محتواهسسسا (وسس سستترك النص الموجس سسود من أولهسسسا إلى مكس سسان
ً
ً
ً
التقسيم) ُ
جديدة تحتوي على النص المحيوف من العقدة النصية امصلية.
نصية
عقدة
وتعيد

لسسدينا في المثسسال التي عقسسدة نصسسية محتواهسسا !Yo

 Heyوالسستي سنقسسسمها بعسسد  Heyوسسستبقى

ً
موجسسسسودة في شسسسسجرة  DOMبينمسسسسا سسسسستحوّ ل ! Yoإلى عقسسسسدةٍ نصسسسسيةٍ جديسسسسدةٍ ُتعسسسساد من الدالسسسسة
Hey
)(( splitTextمثال حي):
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<p>Hey Yo!</p>
<script>
// DOM إظهار العقدة النصية الجديدة المأخوذة من شجرة

console.log(document.querySelector('p')
.firstChild.splitText(4).data); // Yo!
// ...DOM إظهار ما بقي من العقدة النصية انصلية في

console.log(document.querySelector('p')
.firstChild.textContent); // Hey
</script>
</body>
</html>
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 .1لمحة عن الكائن DocumentFragment

إنشسساء واسسستخدام عقسسدة من النسسوع ِ ( DocumentFragment
تمثل قطعسسة مسسستند) سسسيوفر لنسسا

أن عقسسد DocumentFragment
شجرة  DOMمنفصلة عن شجرة  DOMالحية في المستند .تخيل ّ
ُت ِ
ً
فارغا اليي يحتوي على شجرة  DOMلكنه موجو ٌد في الياكرة فقط ،ويمكن معالجة
مثل مستن ًدا
العقسسسسسد امبنسسسسساء التابعسسسسسة لتلسسسسسك العقسسسسسد في السسسسسياكرة بسسسسسسهولة ثم إسسسسسسنادها إلى شسسسسسجرة  DOMالحية
في المستند.

 .2إنشاء عقدة من النوع DocumentFragment

ُ
سأ ِ
نشئ في الشيفرة التية قطعة مستند (أي عقدة  )DocumentFragmentباسسستخدام الدالسسة

ُ
)( createDocumentFragmentوسأسنِد عناصر < >liإليها (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><script
;)(var docFrag = document.createDocumentFragment
)["blue", "green", "red", "blue", "pink"].forEach(function(e
{
;)"var li = document.createElement("li
;li.textContent = e
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;)docFrag.appendChild(li
;)}
console.log(docFrag.textContent); // bluegreenredbluepink
></script
></body
></html
استخدام documentFragment

لنشاء بُنى للعقد في الياكرة مفي ٌد ج ًدا عندما نريد إضافة

عقد  documentFragmentإلى شجرة  DOMالحية.
فضل استخدام ً documentFragment
قد تتساءل لماذا يُ ّ
بدس من إنشسساء عنصسسر <( >divعسسبر
ٌ
ٌ
مختصسسسسسرة
قائمسسسسسة
)( )createElementفسسسسسارغ والعمسسسسسل داخلسسسسسه لنشسسسسساء ُبس س سسنى  .DOMهسسسسسيه هي
باسختلفات:
•

قد تحتوي قطعة المستند (  )document fragmentعلى أي نوع من الشيفرات (باستثناء
< >bodyأو < )>htmlبينما س يمكن فعل ذلك عبر إنشاء عنصر.

•

س ُتضسساف قطعسسة المسسستند نفسسسها إلى شسسجرة  ،DOMوإنمسسا ُ
ستضسساف محتوياتهسسا (أي العقسسد
الموجسسودة داخلهسسا) ؛ أمسسا إضسسافة عنصسسر إلى المسسستند سسستؤدي إلى إضسسافة العنصسسر نفسسسه إلى
شجرة .DOM
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عنسسدما ُتضسساف قطعسسة المسسستند إلى شسسجرة  DOMفسسستنتقل العناصسسر الموجسسودة في القطعسسة
ً
موجسسودة في السسياكرة في مكسسان إنشسسائك لهسسا ،لكن هسسيا ليس
إلى مكسسان إسسسنادها ،ولن تبقى
ً
صحيحا لعقد العناصر التي تستخدمها مؤق ًتا ثم ُتسندها إلى شجرة  DOMالحية.

 .3إإافة  DocumentFragmentإلى شجرة  DOMالحية
سسسسسسسيط ذي النسسسسسسسوع  documentFragmentإلى الدالسسسسسسسة )( appendChildأو
ٍ
عسسسسسسسبر تمريسسسسسسسر وس
أبنسساء للعق سسدة الموجسسودة في
ً
)( insertBeforeفس سستنتقل العقسسد امبنسساء لقطع سسة المس سستند لتص سسبح
ِ
سأوض سح الشسسرح المبهم السسسابق بإنشسسائي
 DOMوالسستي اسسستدعيت عليهسسا إحسسدى السسدالتين السسسابقتين.
لقطعة مسسستند ،وإضسسافة بعض عناصسسر < >liإليهسسا ،ثم إضسسافة تلسسك العناصسسر إلى شسسجرة  DOMالحيسسة
باستخدام )(( appendChildمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><ul></ul
><script
;)'var ulElm = document.querySelector('ul
;)(var docFrag = document.createDocumentFragment
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["blue", "green", "red", "blue", "pink"].forEach(function(e)
{
var li = document.createElement("li");
li.textContent = e;
docFrag.appendChild(li);
});
ulElm.appendChild(docFrag);
/* <ul><li>blue</li><li>green</li><li>red</li><li>blue</li>
<li>pink</li></ul> */
console.log(document.body.innerHTML);
</script>
</body>
</html>

 إلى دوال إضافة العقد فيdocumentFragment تمرير العقد من النوع
 سيؤدي إلى إضافة جميع العقد امبناء الموجودة في بنية قطعةDOM شجرة
. نفسهاdocumentFragment  دون إضافة عقدة،المستند
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 .4استخدام  innerHTMLعلى عقد documentFragment

ممل وط س ً
ً
سويل
ق سسد يك سسون إنش سساء ُبسسنى  DOMفي السسياكرة باس سستخدام دوال العق سسد التقليدي سسة أم سسرًا

ويأخسسسسسسسسي وق ًتسسسسسسسسا كثسسسسسسسسيرًا؛ إحسسسسسسسسدى الطرائسسسسسسسسق لللتفسسسسسسسساف على هسسسسسسسسيه المشسسسسسسسسكلة هي إنشسسسسسسسساء عقسسسسسسسسدة
من الخاصسسسسية  innerHTMLس
 documentFragmentوإضسسسسافة عنصسسسسر < >divإلى تلسسسسك القطعسسسسة ّ
تعمس سسل على عقس سسد  documentFragmentمباشس س ً
سرة؛ ثم اسس سستخدام الخاصس سسية  innerHTMLلضس سسافة
ست َ
العناصسسر عسسبر تمريسسر سلسسسلة نصسسية فيهسسا عناصسسر  HTMLإليهسسا ،وبهسسيا ُ
نش سأ بُنيسسة  DOMمن سلسسسلةٍ
ُ
سأ ِ
نشس سئ في المث سسال التي بني سسة  DOMال سستي أس سستطيع معاملته سسا على أنه سسا ش سسجرة من العق سسد
نص سسية.
وليست مجرد سلسلة نصية عادية (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><script
إنشاء عقدة < >divوقطعة مستند //

;)'var divElm = document.createElement('div
;)(var docFrag = document.createDocumentFragment
إسناد عقدة < >divإلى قطعة المستند //

;)docFrag.appendChild(divElm
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ُنية  DOMمن سلسلة نصية //
إنشاء ب

= docFrag.querySelector('div').innerHTML
;'>'<ul><li>foo</li><li>bar</li></ul
ُنية  ،DOMوالتي أستطيع //
ستتحول السلسلة النصية إلى ب
الوصول إليها عبر دوال مثل )(// querySelectorAll
ٌ ضمن //
ُنية التي أنشأناها موجودة
َ كامل الب
َ أن
ل تنس
عنصر >// <div

console.log(docFrag.querySelectorAll('li').length); // 2
></script
></body
></html
عندما يأتي الوقت لسناد بُنية  DOMالتي أنشأناها في قطعة المستند وعنصر < >divفقد س
ترغب بإضافة عنصر < >divإلى شجرة  DOMالحية (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div></div
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<script>
// > وقطعة مستندdiv< إنشاء عقدة

var divElm = document.createElement('div');
var docFrag = document.createDocumentFragment();
// > إلى قطعة المستندdiv< إسناد عقدة

docFrag.appendChild(divElm);
//  من سلسلة نصيةDOM ُنية
إنشاء ب

docFrag.querySelector('div').innerHTML =
'<ul><li>foo</li><li>bar</li></ul>';
// ول عقدة ابن
 بدءDOM إسناد العقد إلى شجرة
ًَا من أ
// >div< للعنصر

document.querySelector('div')
.appendChild(docFrag.querySelector('div').firstChild);
// <ul><li>foo</li><li>bar</li></ul>
console.log(document.querySelector('div').innerHTML);
</script>
</body>
</html>
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ّ
ً
التطلع إلى  ،DOMParserاليي
إضافة إلى  ،DocumentFragmentعلينا

ملحاظة

يستطيع تفسير سلسلة نصية تحتوي شيفرة  HTMLوتحويلها إلى مستند
.DOM

 .5ازبقاء على العناصر الموجودة في قطعة المستند عند إسنادها
عندما ُنسنِد عقدة  documentFragmentإلى شجرة  DOMالحيسسة فسسستنتقل العقسسد الموجسسودة
َ
أردت البق سساء على محتوي سسات القطع سسة في
في قطع سسة المس سستند إلى ش سسجرة  DOMالحي سسة ،وفي ح سسال
ً
متوافرة بعد إسسسنادها ،فيمكنسسك نسسسخ عقسدة  documentFragmentكلهسسا
الياكرة ،أي أن تبقى العقد
باستخدام )( cloneNodeعند إسنادها.
سأنسخ في المثال التي العناصر < >liالموجودة في قطعة المستند بس ً
سدس من نقلهسسا إلى شسسجرة
 DOMمباشس س س ً
سرة ،ممس س سسا يس س سسترك عناصسسسسسسر < >liداخس س سسل عقس س سسدة  documentFragmentبعس س سسد السسسسسسسناد
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><ul></ul
><script
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// documentFragment  وعقدةul إنشاء عنصر

var ulElm = document.querySelector('ul');
var docFrag = document.createDocumentFragment();
//  إلى قطعة المستندli إضافة عناصر

["blue", "green", "red", "blue", "pink"].forEach(function(e)
{
var li = document.createElement("li");
li.textContent = e;
docFrag.appendChild(li);
});
//  فيul  المنسوخة إلى عنصرdocumentFragment إضافة عقدة
//  الحيةDOM شجرة

ulElm.appendChild(docFrag.cloneNode(true));
/* <li>blue</li><li>green</li><li>red</li><li>blue</li>
<li>pink</li> */
console.log(document.querySelector('ul').innerHTML);
// [li,li,li,li,li]
console.log(docFrag.childNodes);
</script>
</body></html>
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 .1لمحة عن أنماط CSS
ُتضاف أنماط ( CSSأي  )CSS Style Sheetsإلى مستند  HTMLإمسسا باسسستخدام عقسسدة من النسسوع

( HTMLLinkElementأي العنصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر "href="stylesheet.css
>"type="text/css

<link

" )rel="stylesheetلتطبيق صفحة أنماط خارجية ،أو عبر

عقسسسسسدة من النسسسسسوع ( HTMLStyleElementأي العنصسسسسسر < )>styleلتعريسسسسسف قواعسسسسسد أنمسسسسساط CSS
داخل الصفحة.
لسسدي في مسسستند  HTMLالتي كل العنصسسرين السسسابقين ،وسسسأرى مسسا هي الدالسسة البانيسسة السستي بنت
تلك العقدتين (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
"<link id="linkElement
href="http://yui.yahooapis.com/3.3.0/build/cssreset/reset>"min.css" rel="stylesheet" type="text/css
>"<style id="styleElement
};body{background-color:#fff
></style
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</head>
<body>
<script>
// function HTMLLinkElement() { [native code] }
console.log(document.querySelector('#linkElement')
.constructor);
// function HTMLStyleElement() { [native code] }
console.log(document.querySelector('#styleElement')
.constructor);
</script>
</body>
</html>
ّ فست
ُ
.CSSStyleSheet بكائن من النوع
مثل
، إلى الصفحةCSS بعد أن ُتضاف أنماط
ٍ
ُ مث
ّ ست
ُ
ٍ) موجودةbody{background-color:red;} :CSS  (مثال عن قواعدCSS ل كل قاعدة
أي دال سسة باني سسة ق سسد أنش سسأت ص سسفحة
ّ  س سسأتحقق مِ ن.CSSStyleRule داخ سسل ص سسفحة امنم سساط بك سسائن
ِ  (المُ حCSS امنمسسسسسسساط وقواعسسسسسسسد
 والقيم المرتبطسسسسسسسة بهسسسسسسسا) في المثسسسسسسسال التيCSS سسسسسسسددات وخاصسسسسسسسيات
:)(مثال حي
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style id="styleElement">
body{background-color:#fff;}
</style>
</head>
<body>
<script>
//  ننfunction CSSStyleSheet() { [native code] } الناتج هو
// هذا الكائن هو صفحة اننماط نفسها

console.log(document
.querySelector('#styleElement').sheet.constructor);
//  ننfunction CSSStyleRule() { [native code] } الناتج هو
//  الموجودة بداخل صفحة اننماطCSS هذا الكائن هو قواعد

console.log(document.querySelector('#styleElement')
.sheet.cssRules[0].constructor);
</script>
</body>
</html>
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أن تحديسسسد العنصسسسر السسسيي يُ ض ِ
سسسمن قواعسسسد  CSSفي الصسسسفحة (أقصسسسد < >linkأو
أبسسسق في بالسسسك ّ
ِ

< )>styleيختلسسسسسسف عن الوصسسسسسسول إلى الكسسسسسسائن الفعلي ( )CSSStyleSheetالسسسسسسيي يُ ِ
مثل صسسسسسسفحة
امنماط نفسها.

 .2الوصول إلى جميع أماكن تعريف أنماط  CSSفي شجرة DOM

تعطينسسا الخاصسسية  document.styleSheetsوصس ً
سوس إلى قائمسسة بجميسسع الكائنسسات السستي ُت ِ
مثل

خارجية (ومُ ضمّ ً
ً
نة في المستند باس سستخدام
سواء كانت
ً
أنماط ( CSSأي كائنات )CSSStyleSheet
العنصسسسسر < )>linkأو مضس س ً
سافة إلى المسسسسستند مباشس س ً
سرة (أقصس سسد العنصسسسسر < .)>styleسأسسسسستخدم في
المثسسسسسسسال التي الخاصسسسسسسسية  styleSheetsللوصسسسسسسسول إلى جميسسسسسسسع صسسسسسسسفحات امنمسسسسسسساط الموجسسسسسسسودة
في المستند:

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
<link
href="http://yui.yahooapis.com/3.3.0/build/cssreset/reset>"min.css" rel="stylesheet" type="text/css
><style
};body{background-color:red
></style
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></head
><body
><script
console.log(document.styleSheets.length); // 2
>console.log(document.styleSheets[0]); // <link
>console.log(document.styleSheets[1]); // <style
></script
></body
></html
ٌ
ٌ
حية ( )live listكغيرها من القوائم
قائمة
 قائمة  styleSheetsهيالمرتبطة بالعقد.
بدءا
ً
 -الخاصية ُ lengthت عيد عدد صفحات امنماط الموجودة في القائمة

ملحاظات

من الفهرس ( 0أي .)document.styleSheets.length
ً
عادة أيّ ة
 -صفحات امنماط الموجودة في القائمة  styleSheetsتتضمن

صفحات أنماط ُأ ِ
نش َئت باستعمال العنصر < >styleأو عبر العنصر <>link

اليي ُ
ض ِب َطت فيه العلقة (الخاصية  )relإلى "."stylesheet
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إضس ً
سافة إلى اسسستعمال الخاصسسية  styleSheetsللوصسسول إلى صسسفحات امنمسساط الموجسسودة في
ً
أيض سا الوصسسول إلى صسسفحة امنمسساط في مسسستند  HTMLبتحديسسد العنصسسر في شسسجرة
المسسستند ،يمكن
ً DOM
أوس (< >styleأو < )>linkثم اسسسسسسسسسسسستخدام الخاصسسسسسسسسسسسية  .sheetللوصسسسسسسسسسسسول إلى كسسسسسسسسسسسائن
 .CSSStyleSheetسسسسسأحاول في المثسسسسال التي الوصسسسسول إلى أنمسسسساط  CSSالموجسسسسودة في مسسسسستند

 HTMLبتحديد العنصر اليي يُ ستعَ مل لتضمين امنماط في المسسستند ،ثم اسسستخدام الخاصسسية sheet
التابعة له (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
"<link id="linkElement
href="http://yui.yahooapis.com/3.3.0/build/cssreset/reset>"min.css" rel="stylesheet" type="text/css
>"<style id="styleElement
};body{background-color:#fff
></style
></head
><body
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><script
الحصول على كائن  CSSStyleSheetللعنصر < >linkكما //
لو استعملنا ]// document.styleSheets[0

;)console.log(document.querySelector('#linkElement').sheet
الحصول على كائن  CSSStyleSheetللعنصر < >styleكما //
لو استعملنا ]// document.styleSheets[1

;)console.log(document.querySelector('#styleElement').sheet
></script
></body
></html

 .3خاصيات ودوال الكائن CSSStyleSheet
للحصسسسسسسول على معلومسسسسسسات دقيقسسسسسسة فيمسسسسسسا يتعلسسسسسسق بالخاصسسسسسسيات والسسسسسسدوال المتسسسسسسوافرة لكائنسسسسسسات
 ،CSSStyleSheetفمن امفضل تجاهسسل المواصسسفة وسسسؤال المتصسسفح عنهسسا .انظسسر إلى المصسسفوفات
المُ َ
لكسسسسائن من النسسسسوع
ظهسسسس ر مسسسسا هي الخاصسسسسيات والسسسسدوال المتسسسسوافرة
نشسسسسأة في هسسسسيا المثسسسسال والسسسستي ُت ِ
ٍ
( CSSStyleSheetمثال حي):
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style id="styleElement">
body{background-color:#fff;}
</style>
</head>
<body>
<script>
var styleSheet =
document.querySelector('#styleElement').sheet;
// ً
 مباشرةstyleSheet الخاصيات التابعة للكائن

console.log(Object.keys(styleSheet).sort());
//  بما فيها الموروثةstyleSheet الخاصيات التابعة للكائن

var styleSheetPropertiesIncludeInherited = [];
for(var p in styleSheet){
styleSheetPropertiesIncludeInherited.push(p);
}
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console.log(styleSheetPropertiesIncludeInherited.sort());
// الخاصيات الموروثة فقط

var styleSheetPropertiesOnlyInherited = [];
for(var p in styleSheet){
if(!styleSheet.hasOwnProperty(p)){
styleSheetPropertiesOnlyInherited.push(p);
}
}
console.log(styleSheetPropertiesOnlyInherited.sort());
</script>
</body>
</html>
.she  أو عبر الخاصةstyleSheets  عبر قائمةCSSStyleSheet يمكن الوصول إلى كائن
: ويملك الخاصيات والدوال التية،et
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الخاصيات  hrefو  mediaو  ownerNodeو parentStylesheet
ملحاظة

ٌ
خاصيات للقراءة فقط ،أي س تستطيع أن تضبط قيمة
و  titleو  typeهي
ً
مباشرة.
هيه الخاصيات

 .4لمحة عن الكائن CSSStyleRule

يُ ِ
مثل الك سسائن  CSSStyleRuleقواع سسد  CSSالموج سسودة في ص سسفحة امنم سساط .ويمكنن سسا أن نعسس ّده

ً
واجهة للتعامل مع خاصسسيات وقيم  CSSالمرتبطسسة بمُ حس ِ
سدد ( .)selectorسسسأحاول في الشسسيفرة التيسسة
برمجي ا إلى تفاصيل كل قاعدة موجودة في صفحة أنماط مُ ضمّ نة داخسسل الصسسفحة (العنصسر
الوصول
ً
< )>styleعبر الوصول إلى الكائن  CSSStyleRuleاليي يُ ِ
مثل قواعد ( CSSمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
>"<style id="styleElement
 */هذه قاعدة body {background-color:#fff;margin:20px;} /* CSS
 */هذه قاعدة p {line-height:1.4em; color:blue;} /* CSS
></style
></head
><body
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><script
;)'var sSheet = document.querySelector('#styleElement
"} ;// "body { background-color: red; margin: 20px
;)console.log(sSheet.cssRules[0].cssText
"} ;// "p { line-height: 1.4em; color: blue
;)console.log(sSheet.cssRules[1].cssText
></script
></body
></html

 .5خاصيات ودوال الكائن CSSStyleRule
للحصسسسسسسول على معلومسسسسسسات دقيقسسسسسسة فيمسسسسسسا يتعلسسسسسسق بالخاصسسسسسسيات والسسسسسسدوال المتسسسسسسوافرة لكائنسسسسسسات
 ، CSSStyleRuleفمن امفضسسل تجاهسسل المواصسسفة وسسسؤال المتصسسفح عنهسسا .انظسسر إلى المصسسفوفات
المُ َ
لكسسسسائن من النسسسسوع
ظهسسسس ر مسسسسا هي الخاصسسسسيات والسسسسدوال المتسسسسوافرة
نشسسسسأة في هسسسسيا المثسسسسال والسسسستي ُت ِ
ٍ
( CSSStyleRuleمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
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<style id="styleElement">
body {background-color:#fff;}
</style>
</head>
<body>
<script>
var styleSheetRule =
document.querySelector('#styleElement').sheet.cssRules;
// ً
 مباشرةstyleSheetRule الخاصيات التابعة للكائن

console.log(Object.keys(styleSheetRule).sort());
//  بما فيها الموروثةstyleSheetRule الخاصيات التابعة للكائن

var styleSheetRulePropertiesIncludeInherited = [];
for(var p in styleSheetRule){
styleSheetRulePropertiesIncludeInherited.push(p);
}
console.log(styleSheetRulePropertiesIncludeInherited.sort());
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// الخاصيات الموروثة فقط

var styleSheetRulePropertiesOnlyInherited = [];
for(var p in styleSheetRule){
if(!styleSheetRule.hasOwnProperty(p)){
styleSheetRulePropertiesOnlyInherited.push(p);
}
}
console.log(styleSheetRulePropertiesOnlyInherited.sort());
</script>
</body>
</html>
) الموجودة فيbody{background-color:red;} برمجيا إلى القواعد (مثل
الوصول
ً
: واليي يحتوي على الخاصيات التية،CSSRules صفحة أنماط أصبح ممكنًا عبر الكائن
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 .6الحصول على قائمة بقواعد  CSSالموجودة في صفحة

سابقا في ه سسيا الفص سسل القائم سسة  styleSheetsال سستي ت س ِ
سوفر قائم س ً
ناقش سسنا س س ً
سة لص سسفحات امنم سساط

ِ
ً
قائمة (من النوع  )CSSRulesListالسستي تحتسسوي
يوفر الكائن CSSRules
الموجودة في الصفحة.
على جميع قواعد ( CSSأي كائنات ( )CSSStyleRuleمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
>"<style id="styleElement
};body{background-color:#fff;margin:20px
};p{line-height:1.4em; color:blue
></style
></head
><body
><script
;var sSheet = document.querySelector('#styleElement').sheet
قائمة شبيهة بالمصفوفات تحتوي على جميع كائنات // CSSRules
َل كل قاعدة  CSSموجودة في صفحة اننماط //
ُمث
التي ت
ِ

;)console.log(sSheet.cssRules
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console.log(sSheet.cssRules.length); // 2
ًا من الفهرس // 0
القواعد مفهرسة في قائمة  CSSRulesبدء

ول قاعدة console.log(sSheet.cssRules[0]); //
أَ
ثاني قاعدة console.log(sSheet.cssRules[1]); //
></script
></body
></html

 .7إإافة وحاذف قواعد  CSSالموجودة في صفحة أنماط
السسسدالتان )( insertRuleو )( deleteRuleتس سسوفران لنسسسا القسسسدرة على تعسسسديل قواعسسسد CSS
برمجي ا .سأسسستخدم في المثسسال التي الدالسسة )( insertRuleلضسسافة
ًس
الموجودة في صفحة أنماط

القاعسسدة }{color:red

 pإلى عنصسسر < >styleفي الفهسسرس  ،1تس ّ
أن قواعسسد  CSSالموجسسودة
سيكر ّ

في صفحة امنمسساط مرقمس ٌ
سدءا من الصسسفر ،أي بإضسسافتنا للقاعسسدة في الفهسسرس  ،1فسسستنتقل القاعسسدة
سة بس ً

التي كانت موجودة في الفهرس ( 1أي };{font-size:50px

 )pإلى الفهرس ( 2مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
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<style id="styleElement">
p{line-height:1.4em; color:blue;} /* 0 * الفهرس/
p{font-size:50px;} /* 1 * الفهرس/
</style>
</head>
<body>
<p>Hi</p>
<script>
// 1  جديدة في الفهرسCSS إضافة قاعدة

document.querySelector('#styleElement').sheet
.insertRule('p{color:red}',1);
// التحقق أنها أضيفت

console.log(document.querySelector('#styleElement')
.sheet.cssRules[1].cssText);
// لنحذفها

document.querySelector('#styleElement').sheet.deleteRule(1);
// لنتحقق أنها حذفت

console.log(document.querySelector('#styleElement')
.sheet.cssRules[1].cssText);
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></script
></body
></html
ٌ
حيف أو إزالة قاعدة هو أمرٌ
سهل ج ًد ا ،وذلك بتمرير فهرس القاعدة التي تريد حيفها في
صفحة امنماط إلى الدالة )(.deleteRule
برمجيا ،نظرًا لصعوبة إدارة
عمليا تعديل أنماط CSS
ليس من الشائع
ً
ً
«انسيابية» ( )cascadeامنماط باستخدام نظام الفهارس الرقمية (أي تحديد

ملحاظة

فهرس القاعدة دون النظر إلى محتويات صفحة امنماط نفسها) .من امسهل

التعامل مع قواعد  CSSفي مستند  HTMLقبل أن يُ خ ّدم إلى العميلً ،
بدس من
برمجيا.
محاولة تعديل القواعد
ً

 .8تعديل قيمة  CSSStyleRuleباستخدام الخاصية .style
كما استطعنا استخدام الخاصية  .styleلتعديل أنماط  CSSالمرتبطة بعقد العناصسسر ،نسسستطيع
أي ً
ض س سا اسس سستخدام الخاصس سسية  styleلكائنس سسات  CSSStyleRuleالس سستي تسس سستطيع من خللهس سسا تعس سسديل
ً
مباشرة .سأستعمل في المثال التي الخاصية  .styleلضبط والحصول على قيمسسة قواعسسد
امنماط
 CSSالموجودة في عنصر < >styleفي مستند ( HTMLمثال حي):
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style id="styleElement">
p{color:blue;}
strong{color:green;}
</style>
</head>
<body>
<p>Hey <strong>Dude!</strong></p>
<script>
var styleSheet =
document.querySelector('#styleElement').sheet;
//  في صفحة اننماطCSS ضبط بعض قواعد

styleSheet.cssRules[0].style.color = 'red';
styleSheet.cssRules[1].style.color = 'purple';
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الحصول على قيمها //

'console.log(styleSheet.cssRules[0].style.color); // 'red
'console.log(styleSheet.cssRules[1].style.color); // 'purple
></script
></body
></html

ضمنة في مستند HTML
 .9إنشاء صفحة أنماط جديدة ُم َ

ديناميكي ا في صسسفحة  HTMLبعسسد تحميلهسسا ،فعلينسسا إنشسساء عقسسدة
ًس
لنشسساء صسسفحة أنمسساط جديسسدة

للعنص سسر < >styleثم إض سسافة قواع سسد  CSSإلى تل سسك العق سسدة باس سستعمال الخاص سسية  ،innerHTMLثم
ُ
سأ ِ
برمجيسسسس ا في المثسسسسال التي صسسسسفحة أنمسسسساط
نشسسسسئ
إضسسسسافة العقسسسسدة < >styleإلى شسسسسجرة .DOM
ً

وأضيف إليها القاعدة };{color:red

 bodyثم أضيفها إلى مستند ( HTMLمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head></head
><body
><p>Hey <strong>Dude!</strong></p
><script
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;)'var styleElm = document.createElement('style
;'}styleElm.innerHTML = 'body{color:red
َل إلى انحمر //
َ لون النص في المستند قد تحو
لحظ أن
بعد إضافتنا لصفحة اننماط إلى شجرة // DOM

;)document.querySelector('head').appendChild(styleElm
></script
></body
></html

 .10إإافة صفحة أنماط خارجية جديدة إلى مستند HTML
ً
ُ
ِ
ذات الخاصسسيات
عقسدة للعنصسر <>link
فأنشسئ
برمجي ا،
ًس
لضسسافة ملسسف  CSSإلى مسسستند HTML
( )attributesالملئمة ،ثم أضف عنصر < >linkالسابق إلى شجرة  .DOMسأضسسيف صسسفحة أنمسساط
برمجيسسسسس ا في المثسسسسسال التي عسسسسسبر إنشسسسسساء العنصسسسسسر < >linkوإضسسسسسافته إلى شسسسسسجرة DOM
خارجيسسسسسة
ً
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head></head
><body
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<script>
// > وضبط خاصياتهlink< إنشاء العنصر

var linkElm = document.createElement('link');
linkElm.setAttribute('rel', 'stylesheet');
linkElm.setAttribute('type', 'text/css');
linkElm.setAttribute('id', 'linkElement');
linkElm.setAttribute('href', 'http://yui.yahooapis.com/3.3.0/
build/cssreset/reset-min.css');
// DOM إضافته إلى شجرة

document.head.appendChild(linkElm);
// التأكد من إضافته

console.log(document.querySelector('#linkElement'));
</script>
</body>
</html>
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 .11تعطيل أو تفعيل صفحات النماط
من الممكن عسسبر اسسستعمال الخاصسسية  disabledالتابعسسة للكسسائن  CSSStyleSheetأن ُن ِ
فعل أو
ُن ِ
عطل صفحة أنماط .سأحاول الوصسسول –في المثسسال التي– إلى قيمسسة الخاصسسية  disabledالتابعسسة
ِ
أعطلهما كلهما باستعمال الخاصسسية disabled
لصفح َتي أنماط موجودتين في مستند  ،HTMLثم
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
"<link id="linkElement
href="http://yui.yahooapis.com/3.3.0/build/cssreset/reset>"min.css" rel="stylesheet" type="text/css
>"<style id="styleElement
};body{color:red
></style
></head
><body
><script
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// disabled الحصول على القيمة الحالية للخاصية

// 'false'
console.log(document.querySelector('#linkElement')
.disabled);
// 'false'
console.log(document.querySelector('#styleElement')
.disabled);
//  مما يؤدي إلى تعطيل،disabled ضبط قيمة للخاصية
// جميع صفحات اننماط الموجودة في المستند

document.querySelector('#linkElement').disabled = true;
document.querySelector('#styleElement').disabled = true;
</script>
</body>
</html>
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 .1لمحة عن تنفيذ سكربتات  JavaScriptفي مستندات HTML
يمكن إضافة سكربتات  JavaScriptإلى مستند  HTMLبتضمين ملفسسات  JavaScriptخارجيسسة أو
بكتابسسسة محتسسسوى تلسسسك السسسسكربتات ضسسسمن المسسسستند على شسسسكل عقسسسدة نصسسسية .س تخلسسسط بين تضسسسمين
 JavaScriptفي معالجسسسسسسسسسسسسسسسسسسة امحسسسسسسسسسسسسسسسسسسداث المتعلقسسسسسسسسسسسسسسسسسسة بالعناصسسسسسسسسسسسسسسسسسسر ضسسسسسسسسسسسسسسسسسسمن تعريفهسسسسسسسسسسسسسسسسسسا (أي

><div onclick="alert('yes!')"></div

) وبين كتاب سسة الس سسكربت ض سسمن المس سستند في

عنصر <( >scriptأي <.)>script>alert('hi')</script
تتطلب طريقتس سسا تضس سسمين شس سسيفرات  JavaScriptضس سسمن مسس سستند  HTMLاسس سستعمال عقس سسدة العنصر
< .>scriptقد يحتوي العنصر < >scriptعلى شسسيفرة  JavaScriptأو يمكن اسسستخدامه لتضسسمين
ِ
سأوضس سح طريق سسة اس سستعمال كل الطريق سستين في المث سسال التي
ملف سسات خارجي سسة ع سسبر الخاص سسية .src
(مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
ٍ آخر <!--
> --تضمين لملف خارجي من نطاق
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9
>.0/underscore-min.js"></script
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ً <!--
> --كتابة الشيفرات داخل المستند مباشرة
><script
;)'console.log('hi
></script
></body
></html

 من الممكن إضافة وتنفيي شيفرة  JavaScriptفي شجرة  DOMبوضعها فيخاصيةٍ تابعةٍ محد العناصر غرضها هو معالجة أحد امحداث ( ً
مثل:

>onclick="alert('yo')"></div
بروتوكول ً ( javascript:
مثل:

 )<divأو عبر استعمال

>href="javascript:alert('yo')"></a
ً
شائعة ومستخدمة في البرمجيات الحديثة.
تعد

ملحاظات

 )<aلكن هيه الطرائق لم

ً
إضافة إلى
 محاولة تضمين ملف  JavaScriptخارجي عبر عنصر <>scriptمحلي ة فيه ستؤدي إلى تجاهل الشيفرات المحلية وتنزيل ملف
كتابة شيفرات
ّ
 JavaScriptالخارجي وتنفييه.
 -يجب تفادي استعمال وسم ذاتي الغلق (  )self-closing tagللعنصر

<( >scriptأي >src="" /

ِ
متزم ًتا وتتبع قواعد
 )<scriptما لم تكن

حرفيا.
XHTML
ً
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 س توجد خاصيات مطلوبة للعنصر < >scriptلكن هنالك بعض الخاصياتاسختيارية مثل async :و  charsetو  deferو  srcو .type
ً
مباشرة إلى إنشاء
 ستؤدي كتابة شيفرات  JavaScriptفي مستند HTMLعقدة نصية ،مما يسمح باستخدام الخاصيتين  innerHTMLو
 textContentللحصول على محتويات الوسم < ،>scriptلكن إضافة
عقدة نصية جديدة تحتوي شيفرات  JavaScriptإلى شجرة  DOMبعد إنهاء
المتصفح لتفسيره للمستند لن تؤدي إلى تنفيي شيفرة  JavaScriptالجديدة،
وإنما ستؤدي إلى استبدال (أو إنشاء) المحتوى النصي فقط.
 إذا احتوت شيفرة  JavaScriptعلى السلسلة النصية '<'>/scriptفعلينك تهريب ( )escapeالشرطة المائلة «( »/أي استعمال
'< )'>\/scriptكي س يظن المُ ِ
أن هيه السلسلة هي وسم الغلق
فسر ّ
للعنصر <.>/script

افتراإيا
بشكل متزامن
فسر سكربتات JavaScript
ٍ
ً
ُ .2ت َ

فسسسسر ش سسجرة  DOMويع سسثر المتص سسفح على عنص سسر < >scriptفسسسسيتوقف عن تفسسسسير
عنسسسدما ُت ّ

المستند ويمنع أيّ س ة عمليسسات عسسرض أو تنزيسسل ،ثم يُ ِ
نفي شسسيفرات  JavaScriptالموجسسودة فيسسه .وبسسسبب
فيعسس ّد هسسيا
إيقسساف المتصسسفح ميّسس ة نشسساطات أخسسرى ولعسسدم إكمالسسه لتفسسسير مسسا بقي من شسسجرة ُ DOM
السلوك على أنه تفسيرٌ متزامن للسكربتات (.)synchronous
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إذا كانت شسسيفرات  JavaScriptموجسسودة في ملسسف خسسارجي وليسسست ُمضسسمّ ً
نة في مسسستند ،HTML
بلة ،لضرورة تنزيل ملف ً JavaScript
فسيزداد الطين ً
فسر.
أوس لكي يُ ّ
ِ
سأوض ح في الشيفرة التية مسساذا يحسسدث أثنسساء تحميسسل المتصسسفح للصسسفحة وعنسسدما يواجسسه عس ِ
سدة
سكربتات في ( DOMمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
إيقاف تفسير المستند ،وعدم السماح بإكماله ،وتنزيل

<!--

> --السكربت ،ثم تنفيذه ،ثم إكمال تفسير المستند

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9
>.0/underscore-min.js"></script
إيقاف تفسير المستند ،وعدم السماح بإكماله ،وتنفيذ

<!--

> --السكربت ،ثم إكمال تفسير المستند

><script>console.log('hi');</script

></body
></html
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يجب أن تلحس سسظ في المثس سسال السس سسابق اسختلف بين السس سسكربتات الموجس سسودة في مسس سستند HTML
والسكربتات الخارجية من ناحية ضرورة تنزيل ملف خارجي.
السلوك اسفتراضي للعنصر < >scriptاليي يمنع إكمال تفسير المستند قد
يؤثر على امداء وعلى التمثيل المرئي لصفحة الويب ،فلو كان عندك ِ
عدة

ملحاظة

عناصر < >scriptفي بداية مستند  HTMLفلن يستطيع المتصفح القيام

بأيّ ة مهمة ( ً
مثل :تفسير  DOMوتنزيل الموارد اللزمة كالصور والفيديو) إلى
نفي ً
نزل كل سكربت ويُ ّ
أن يُ ّ
كل على حدة وبالتتالي.

 .3تأجيل تنزيل وتنفيذ ملفات  JavaScriptالخارجية
ِ
ستؤجل إيقس سساف تفسس سسير المسس سستند،
هنالس سسك خاصس سسية للعنصس سسر < >scriptاسس سسمها  deferالس سستي سس س
وس س ِ
ستؤجل تنزي سسل وتنفي سسي مل سسف  JavaScriptالخ سسارجي إلى أن ينتهي المتص سسفح من تفس سسير المس سستند
أن غسسرض هسسيه الخاصس ُ
وصس ً
سية بسس ٌ
سيط أس وهسسو تأجيسسل مسسا
سوس إلى وسسسم الغلق للعقسسدة < .>htmlأي ّ
سسسيفعله المتصسسفح عنسسدما يجسسد ملسسف  JavaScriptخسسارجي إلى مسسا بعسسد انتهسساء تفسسسير بقيسسة المسسستند.
سأؤجل في المثال التي تنفيي سكربتات  JavaScriptالخارجية (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
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تأجيل تفسير هذا السكربت إلى ما بعد النتهاء من تفسير

 بقية المستند-->

<script defer
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9
.0/underscore-min.js"></script>
<!--

تأجيل تفسير هذا السكربت إلى ما بعد النتهاء من تفسير

 بقية المستند-->

<script defer
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquer
y.min.js"></script>
<!--

تأجيل تفسير هذا السكربت إلى ما بعد النتهاء من تفسير

 بقية المستند-->

<script defer
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mousewheel/
3.0.6/jquery.mousewheel.min.js"></script>
<script>
// َ هذا السطر
 غير متوافرة ننjQuery َ
نحن نعرف أن
// >html< يقع قبل نهاية العنصر

console.log(window['jQuery'] === undefined); // true

226

تعلم DOM

الفصل العاشر JavaScript :و DOM

لكن بعد تحميل كل المستند فنستطيع أن نضمن //
تحميل وتفسير مكتبة // jQuery

)(document.body.onload = function
{console.log(jQuery().jquery)}; // function
></script
></body
></html

ً
وفق ا للمواصفة ،يجب تنفيي السكربتات المؤجلة بنفس ترتيب ورودها في
المستند وقبل إطلق الحدث  ،DOMContentLoadedلكن التزام
ّ
موحد فيما بينها.
المتصفحات الحديثة بهيه القاعدة ليس تامً ا وغير
ٌ
ٌ
منطقية ( )Boolean attributeالتي س تملك
خاصية
 -الخاصية  deferهي

ملحاظات

ً
ً
مرتبطة بها.
قيمة

 تدعم بعض المتصفحات تأجيل تنفيي السكربتات المحلية الموجودة ضمنمستند  ،HTMLلكن ذلك ليس شائعً ا في المتصفحات الحديثة.
سيف َترَ ض عدم استخدام الدالة )( document.writeعند تأجيل تنفيي
 ُالسكربتات الخارجية ،وإس فسيظهر تحيير ولن تعمل تلك الدالة.
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بشكل غير متزامن
 .4تنزيل وتفسير سكربتات  JavaScriptالخارجية
ٍ

ً
خاصية باسم  asyncالتي ستتجاوز سلوك إيقاف التفسير عنسسد بنسساء
يملك العنصر <>script

ش سسجرة  DOMللص سسفحة والعث سسور على عنص سسر < .>scriptس سسنخبر المتص سسفح –ع سسبر اس سستعمالنا له سسيه
الخاصسسية– ّ
أس يوقسسف عمليسسة بنسساء الصسسفحة (أي عمليسسة تفسسسير  ،DOMبمسسا في ذلسسك تنزيسسل الوسسسائط
الخارجيسسسسسسسة مثسسسسسسسل الصسسسسسسسور وصسسسسسسسفحات امنمسسسسسسساط …إلخ ).ويتجسسسسسسساوز تنزيسسسسسسسل وتنفيسسسسسسسي السسسسسسسسكربتات
الخارجية بالتتالي.
ست ّ
ُ
أن الملفات ُ
فسسر بعسسد إكمسسال
نزل بسسالتوازي
وست ّ
ما يحدث عند استخدام الخاصية  asyncهو ّ
ِ
سأعلق على الشسسيفرة التيسسة موضس ً
سحا مسسا السسيي
تنزيلها (بغض النظر عن ترتيب ورودها في المستند).
يجري عند تفسير مستند  HTMLوعرضه من قِ بل المتصفح (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
َِر ونَ
ِذ الملف
ف
ل توقف التفسير ،وإنما أكمل التنزيل ثم فس

<!--

> --بعد إكمال تنزيله

<script async
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9
>.0/underscore-min.js"></script
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ََِر ون
ِذ الملف
ف
 وإنما أكمل التنزيل ثم فس،ل توقف التفسير

 بعد إكمال تنزيله-->

<script async
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquer
y.min.js"></script>
<!--

ََِر ون
ِذ الملف
ف
 وإنما أكمل التنزيل ثم فس،ل توقف التفسير

 بعد إكمال تنزيله-->

<script async
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mousewheel/
3.0.6/jquery.mousewheel.min.js"></script>
<script>
// ليس لدينا فكرة فيما إذا كانت
َُنز
// …ً أم ليس بعد
َرة
ُفس
ً وم
َلة
 مjQuery مكتبة

console.log(window['jQuery'] === undefined); // true
// لكن بعد تحميل كل المستند فنستطيع أن نضمن
// jQuery تحميل وتفسير مكتبة

document.body.onload = function()
{console.log(jQuery().jquery)};
</script>
</body>
</html>
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 متصفح  IE10يدعم الخاصية  ،asyncلكن  IE 9س يدعمها.أن ملفات
 -الجانب السلبي الرئيسي سستخدام الخاصية  asyncهو ّ

فسر بنفس ترتيب ورودها في مستند  ،DOMمما قد يؤدي
 JavaScriptقد س ُت ّ
إلى مشاكل في إدارة اسعتماديات (أي لو كانت إحدى المكتبات تعتمد على

فسر بعد).
أخرى ،لكن الثانية لم ُت ّ

ملحاظات

ٌ
ٌ
ً
ً
مرتبطة بها.
قيمة
منطقية وس تملك
خاصية
 الخاصية  asyncهيسيف َترَ ض عدم استخدام الدالة )( document.writeعند استعمال
 ُالخاصية  ،asyncوإس فسيظهر تحيير ولن تعمل تلك الدالة.
 لدى الخاصية  asyncأولوية على الخاصية  deferإن استعملناهما علىنفس عنصر <.>script

بشكل غير
 .5إمان تنزيل وتفسير سكربتات  JavaScriptالخارجية
ٍ
ديناميكيا
متزامن عبر تحميل السكربتات
ً

سكل
إحدى الطرائق اسلتفافية التي تستعمل لجبار المتصفح على تنزيسسل وتفسسسير السسسكربتات بشس ٍ

برمجيسسسس ا والسسسستي ترتبسسسسط بملفسسسسات
غسسسسير مسسسستزامن ( )asynchronousهي إنشسسسساء عناصسسسسر <>script
ً
 JavaScriptالخارجية ثم إضافتها إلى شجرة .DOM
ُ
سأ ِ
برمجيسسسس ا ثم أضسسسسيفها إلى < >bodyممسسسسا يجسسسسبر
نشسسسسئ في المثسسسسال التي عناصسسسسر <>script
ً
بشكل غير متزامن (مثال حي):
المتصفح على تحميل السكربتات المرتبطة بعناصر <>script
ٍ
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<!--

ََِر ون
فذ الملف
 وإنما أكمل التنزيل ثم فس،ل توقف التفسير
ِ

 بعد إكمال تنزيله-->

<script>
var underscoreScript = document.createElement("script");
underscoreScript.src =
"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9.0/u
nderscore-min.js";
document.body.appendChild(underscoreScript);
</script>
<!--

ََِر ون
فذ الملف
 وإنما أكمل التنزيل ثم فس،ل توقف التفسير
ِ

 بعد إكمال تنزيله-->

<script>
var jqueryScript = document.createElement("script");
jqueryScript.src =
"http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.mi
n.js";
document.body.appendChild(jqueryScript);
</script>
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ََِر ون
ِذ الملف
ف
 وإنما أكمل التنزيل ثم فس،ل توقف التفسير

 بعد إكمال تنزيله-->

<script>
var mouseWheelScript = document.createElement("script");
mouseWheelScript.src =
"http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-mousewheel/3.0.
6/jquery.mousewheel.min.js";
document.body.appendChild(mouseWheelScript);
</script>
<script>
// بعد تحميل كل المستند فنستطيع أن نضمن
// jQuery تحميل وتفسير مكتبة

document.body.onload = function()
{console.log(jQuery().jquery)};
</script>
</body>
</html>

أن
ّ الجانب السلبي الرئيسي سستخدام التحميل الديناميكي للسكربتات هو

 مما،DOM فسر بنفس ترتيب ورودها في مستند
ّ  قد س ُتJavaScript ملفات
.قد يؤدي إلى مشاكل في إدارة اسعتماديات
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فسر بشكل غير متزامن
 .6معرفة متى ينتهي تحميل سكربت ُي َ

يسسدعم العنصسسر < >scriptحس ً
سدثا يس ّ
أن تنزيسسل السسسكربت الخسسارجي وتفسسسيره قسسد انتهى (وهسسو
سدل ّ

برمجيس ا) مسستى ينتهي
الحسسدث  .)onloadسأسسستعمل في الشسسيفرة التيسسة الحسسدث  onloadلتنبيهنسسا (
ً
تنزيل وتنفيي ملف ( JavaScriptمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
َِر ونَ
ِذ الملف
ف
ل توقف التفسير ،وإنما أكمل التنزيل ثم فس

<!--

> --بعد إكمال تنزيله

><script
;)"var underscoreScript = document.createElement("script
= underscoreScript.src
"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9.0/u
;"nderscore-min.js
underscoreScript.onload = function(){console.log('underscsore
;};)'is loaded and exectuted
;)document.body.appendChild(underscoreScript
></script
َِر ونَ
ِذ الملف
ف
ل توقف التفسير ،وإنما أكمل التنزيل ثم فس

<!--

> --بعد إكمال تنزيله

233

تعلم DOM

الفصل العاشر JavaScript :و DOM

<script async
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquer
y.min.js" onload="console.log('jQuery is loaded and
>exectuted');"></script
></body
></html

 .7إع بحسبانك مكان عناصر < >scriptفي مستند HTML
أن إضسسافة عناصسسر <>script
ضع نصب عينّيك الطبيعة المتزامنة لعناصر < ،>scriptواعلم ّ
داخسسل العنصسسر < >headفي مسسستند  HTMLتسسؤدي إلى إشسسكالية في تسسوقيت التنفيسسي في حسسال كسسانت
شيفرات  JavaScriptتعتمد على إجراء عمليات على عناصر  DOMالسستي تلي مكسسان تعريفهسسا .بعبسسارةٍ
أخسسرى :إذا نفسسينا سسسكربت  JavaScriptفي بدايسسة المسسستند وكسسان يحسساول إجسسراء عمليسسات على شسسجرة
 DOMالتي ُ
ستعرّ ف بعده ،فسنحصل على خطأ في  .JavaScriptانظر إلى هيا المثال:

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
إيقاف التفسير ومنع المتصفح من إكمال قراءة بقية

<!--

> --المستند ،ثم تنفيذ السكربت ،ثم إكمال التفسير

><script
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ل يمكننا إجراء عمليات على العنصر  bodyاخن// ،
ًا لعدم تفسيره من المتصفح// ،
ننه ليس موجود
ًا في شجرة  DOMبعد //
أي أنه ليس موجود

/* Uncaught TypeError: Cannot read property 'innerHTML' of
null */
;)console.log(document.body.innerHTML
></script
></head
><body
><strong>Hi</strong
></body
></html
ولهيا السبب يحاول الكثير من المطورين –وأضم نفسي إليهم– وضع جميع عناصر
أن جميسسع عناصسسر شسسجرة DOM
< >scriptقبسسل وسسسم الغلق للعنصسسر < ،>/bodyوبهسسيا سنضسسمن ّ
الموجسسودة قبسسل عنصسسر < >scriptقسسد ُف ِسسسرَ ت وأصسسبح من الممكن التعامسسل معهسسا عسسبر ،JavaScript
فسر شيفراتنا قبل أن تصسسبح
وسنتخلص من اسعتماد على الحدث  readyاليي كنّا نستعمله كي س ُت ّ
ً
جاهزة.
شجرة DOM
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> الموجودة في شجرةscript<  الحصول على قائمة بعناصر.8
DOM
ً
قائمسسسسة (من النسسسسوع
 تعطينسسسساdocument  المتسسسسوافرة للكسسسسائنdocument.scripts الخاصسسسسية
.DOM حاليسسسسسس ا في شسسسسسسسجرة
> الموجسسسسسسودةscript< ) تضسسسسسسم جميسسسسسسع عناصسسسسسسرHTMLCollection
ً
 لكسسسسسسل سسسسسسسكربت موجسسسسسسودsrc سأسسسسسسستعمل في المثسسسسسسال التي هسسسسسسيه الخاصسسسسسسية للوصسسسسسسول إلى قيمسسسسسسة
:في المستند

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.9
.0/underscore-min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jque
ry.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/
1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
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<script>
Array.prototype.slice.call(document.scripts)
.forEach(elm => console.log(elm.src));
</script>
</body>
</html>
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 .1لمحة عن أحاداث DOM
عرفسسة مسس ً
تعريسسف «الحسسدث» ( )eventفي سسسياق حسسديثنا عن  DOMهسسو لحظسسة خاصسسة ُم ِ
سبقا في
معين تحسسدث مرتبطس ً
سة بالكسسائن  documentأو  .windowهسسيه اللحظسسات ُتح س ّدد مسس ً
سبقا وتربسسط
وقت
ٍ
ّ
هيئ تلسسك
برمجيس ا بوظيفسسةٍ معينسسة السستي سسستقع عنسسدما يحين وقت حسسدوث تلسسك اللحظسسات .يمكن أن ُت ّ
ً
ً
سل في نم سسوذج
اللحظ سسات اعتم سسا ًدا على حال سسة واجه سسة المس سستخدم (مثل :تم الترك سسيز [ ]focusعلى حق س ٍ

تغي رت حالسسة البيئسسة السستي ُتشس ِسغل برنسسامج JavaScript
إدخسسال أو تم سسسحب [ ]dragأحسسد العناصسسر) ،أو ّس
مثل :انتهى تحميسسل الصسسفحة أو انتهى تنفيسسي طلبيسسة  ،)XHRأو تغسسيرت حالسسة البرنسسامج نفسسسه ( ً
( ً
مثل:
مراقبة تفاعل المستخدم مع الواجهة لمدة  30ثانية بعد تحميل الصفحة).
ً
مباشرة ،أو عبر ضبط الخاصيات
يمكن ضبط امحداث باستخدام خاصيات العناصر في HTML
باسسسسستخدام  ،JavaScriptأو بوسسسسساطة الدالسسسسة )( .addEventListenerسأشسسسسرح الطرائسسسسق الثلث
جميعها في المثال التي ،إذ ستؤدي جميسسع الطرائسسق إلى إطلق الحسسدث  clickفي كسل مسرة يُ ضسسغط
فيها على العنصر < >divباستعمال مؤشر الفأرة (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
ً <!--
> --طريقة إضافة انحداث عبر وضعها في العنصر مباشرة
<body onclick="console.log('fire/trigger attribute event
>")'handler
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><div>click me</div
><script
;)'var elementDiv = document.querySelector('div
َن باستعمال // JavaScript
ث معي
طريقة ربط العنصر بحدٍ

elementDiv.onclick = function(){console.log('fire/trigger
;})'property event handler
َنة باستعمال الدالة //
ث معي
طريقة ربط العنصر بأحداٍ
)(// addEventListener

)(elementDiv.addEventListener('click',function
;){console.log('fire/trigger addEventListener')}, false
></script
></body
></html
ٌ
مرتبط بالعنصر < ،>bodyإن وج ّد َ
أن إطلق الحدث المرتبط
أن أحد تلك امحداث
ت ّ
سحظ ّ
غسسسسريب فسسسساعلم ّ
أنك عنسسسسدما تضسسسسغط على العنصر
ٌ
بالعنصسسسسر < >bodyبالضسسسسغط على العنصسسسسر <>div
< >divفأنت تضسسغط بسسدورك على العنصسسر <ِ .>body
جسرب أن تضسسغط على عنصس ٍسر آخسسر في الصسفحة
أن الحسسسسسدث  clickسس س س ُسي َ
طلق على العنصر
السسسسسسابقة (أضس س سسف واحسسسسس ًدا للتجربسسسسسة إن شسسسسسئت) وسسسسسسترى ّ
< >bodyبمفرده.

240

تعلم DOM

الفصل الحادي عشر :أحداث DOM

أن
أن الطرائسسق الثلث السسسابقة تسسستطيع ربسسط امحسسداث
ٌ
برمجيسس ا إلى عناصسسر  ،DOMإس ّ
صسسحيح ّ
ً
دالة )( addEventListenerهي الحل امكثر تنظيمً ا وكفاءة ،فالخاصية المُ ضمّ نة داخل العناصر
تخلط بين شيفرات  JavaScriptو  HTMLومن المستحسن الفصل بينهما.
الجسسانب السسسلبي لسسسناد امحسسداث عسسبر خاصسسيات  JavaScriptهسسو عسسدم إمكانيسسة إسسسناد أكسسثر من
معين .أي ّ
أنك س تستطيع أن ُت ضسسيف أكسسثر من دالسسة لمعالجسسة أحسسد امحسسداث المرتبطسسة
حدث
ٍ
قيمة إلى
ّ
ِ
سأوض سح ذلسسك في المثسسال التي عسسبر إسسسناد قيمسستين إلى الخاصسسية ،onclick
عين.
بعنصسسر  DOMمُ ّ
أن الدالة الثانية هي التي ُ
ستستدعى عند وقوع الحدث (مثال حي):
وسنلحظ بعد ذلك ّ

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div>click me</div
><script
;)'var elementDiv = document.querySelector('div
َن باستعمال الخاصية // onclick
ث معي
ربط العنصر بحدٍ

elementDiv.onclick = function(){console.log('I\'m first, but
;})'I get overridden/replace
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إعادة إسناد قيمة إلى الخاصية مما يؤدي إلى //
ول دالة //
استبدال أَ

;})'elementDiv.onclick = function(){console.log('I win
></script
></body
></html
ً
ً
مباشرة أو
إضافة إلى ما سبق ،تعاني دوال معالجة امحداث المُ ضمّ نة في عنصر HTML
المُ ضس سسافة عس سسبر خاصس سسية  JavaScriptمن مشس سساكل في المجس سسال ( )scopeفقس سسد يس سسأتي أحس سسدهم محس س ً
ساوس
اسسستخدام سلسسسلة المجسسال ( )scope chainمن داخسسل الدالسسة السستي ُ
ستسسستدعى عنسسد إطلق الحسسدث.
ُت ِ
بسط الدالة )( addEventListenerاممسسر علينسسا وتحسسل تلسسك الشسسكاليات ،ولهسسيا سنسسستعملها في
بقية هيا الفصل.
ً
عادة إضافة معالجات أحداث ُمضمّ نة في
 -تدعم عقد العناصر ()Element

شيفرة  HTMLإليها ( ً
مثلonclick=""></div< :
معالجات أحداث عبر خاصيات ً ( JavaScript
مثل:

ملحاظات

 )>divوتدعم إضافة

)(document.querySelector('div').onclick = function
ً
أيضا باستعمال الدالة )( addEventListenerمعها.
}{) ويُ سمَ ح
 تدعم العقد من النوع  Documentإضافة معالجات أحداث عبر خاصياتً ( JavaScript
مثل= function(){} :

 )document.onclickوتدعم

ً
أيضا.
استعمال الدالة )(addEventListener
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 يدعم الكائن  windowإضافة معالجات أحداث ُمضمّ نة في العنصر <>bodyأو <ً ( >frameset
مثلonload=""></body< :
خاصيات ً ( JavaScript
مثل= function(){} :

 )>bodyأو عبر
)window.load

وباستعمال الدالة )(.addEventListener
 -كان يُ شار إلى إضافة امحداث عبر خاصيات  JavaScriptباسصطلح

ً
عادة
«أحداث في  DOMمن المستوى  .)DOM level 0 events( »0ويُ شار
إلى امحداث المُ ضافة بوساطة الدالة )( addEventListenerباسصطلح
«أحداث في  DOMمن المستوى  ،)DOM level 2 events( »2لكن ذلك
غريب ومربك لعدم وجود توثيق في المواصفة للحداث من المستوى  0أو .1
تدعى امحداث المُ ضمّ نة في عناصر  HTMLباسسم «معالجات أحداث
.)HTML event handles ( »HTML

 .2أنواع أحاداث DOM
سأفصل في الجداول التيسسة أشسسهر امحسسداث المُ عرّ فسسة مسس ً
ِ
سبقا السستي يمكن ربطهسسا بعقسسد Element

وبالكائن document

ً
و  .windowأبق في بالك ّ
قابلة للستعمال في
أنه ليست جميع امحداث
ِ

أن
العقدة أو الكائن المرتبطة به؛ وس يعني عسسدم ظهسسور رسسسالة خطسسأ عنسسد ربسسط تلسسك امحسسداث بالعنصسسر ّ

من المنطقي إضافة أحداث مثل  ،window.onchageفهي غير مصممة لتعمل مع الكائن window
(وس حتى إطلق تلك امحداث ،مثل إطلق الحدث  onchangeعلى الكائن window

عبر انتقال

امحداث [.)]bubbling
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أ .احأداث المرتبطة بواجهة المستخدم

load

Event,
UIEvent

unload

UIEvent

abort

Event,
UIEvent

error

Event,
UIEvent

resize

UIEvent

يُ َ
طلق هيا الحدث عندما ينتهي تحميل
المورد (صفحة  ،HTMLأو صورة ،أو ملف
 ،CSSأو مجموعة إطارات [ ،]frameset

Element, Document,
window,
XMLHttpRequest,

الفقاعات

الحدث

()interface

تطبيق الحدث عليها

قابل لللغاء

نوع

الواجهة

الوإف

العناإر التي يمكن

س

س

XMLHttpRequestUpload

أو العنصر < ،>objectأو ملف
.)JavaScript
يُ َ
طلق عندما يحيف العميل المورد
(المستند ،أو العنصر) أو أي مورد آخر

window, <body>,
><frameset

س

س

يعتمد عليه المستند (صورة ،أو ملف CSS
أو .)JS
يُ َ
طلق عندما يتوقف المورد (resource
مثل الصور) عن التحميل قبل إكمال

Element,
XMLHttpRequest,

نعم

س

XMLHttpRequestUpload

تحميله تمامً ا.
يُ َ
طلق عندما يفشل تحميل أحد الموارد أو
أ ّنه قد ُن ِزل لكن س يمكن تفسيره بسبب

Element,
XMLHttpRequest,

نعم

س

XMLHttpRequestUpload

خطأ لغوي فيه ،مثل الصور التالفة أو
وجود خطأ بُنيوي في السكربت أو وجود
خطأ في ملف …XML
يُ َ
طلق عندما يتم إعادة تحجيم ()resize

سي َ
طلق هيا الحدث بعد أن ُت ّ
نفي
المستندُ .

window, <body>,
><frameset

نعم

س
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تطبيق الحدث عليها

الفقاعات

الحدث

()interface

الوإف

العناإر التي يمكن

قابل لللغاء

نوع

الواجهة

تعلم DOM

جميع التأثيرات الناجمة عن إعادة
تحجيم المستند من قِ بل العميل.
scroll

UIEvent

context
menu

MouseEvent

يُ َ
طلق عندما يُ ِ
مرر ( )scrollالمستخدم

Element, Document,
window

يُ َ
طلق بالضغط بالزر اميمن للفأرة على

Element

داخل المستند أو داخل أحد العناصر.

س

نعم

نعم

نعم

أحد العناصر.

ب .أأداث التركيز

blur

FocusEvent

focus

FocusEvent

focusin

FocusEvent

يُ َ
طلق عندما يفقد العنصر التركيز

( Elementما عدا <>body

( )focusإما عبر المؤشر أو عبر الضغط

و <,)>frameseet

على زر .tab

Document

يُ َ
طلق عندما يحصل العنصر على

( Elementما عدا <>body

التركيز.

و <,) >frameseet

الفقاعات

الحدث

()interface

تطبيق الحدث عليها

قابل لللغاء

نوع

الواجهة

الوإف

العناإر التي يمكن

س

س

س

س

Document
يُ َ
طلق عندما يوشك أحد العناصر أن

Element

س

نعم

يحصل على التركيز لكن قبل انتقال
التركيز تمامً ا .يقع هيا الحدث قبل
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تطبيق الحدث عليها

الفقاعات

الحدث

()interface

الوإف

العناإر التي يمكن

قابل لللغاء

نوع

الواجهة

تعلم DOM

ً
مباشرة
الحدث focus
focusout

FocusEvent

يُ َ
طلق عندما يوشك أحد العناصر أن

Element

س

نعم

يفقد التركيز لكن قبل انتقال التركيز
تمامً ا .يقع هيا الحدث قبل الحدث blur

ً
مباشرة

ت .أأداث النماذج

change

ٌ
خاص بنماذج

يُ َ
طلق عندما يفقد حقل النموذج التركيز

HTML

تغيرَ ت قيمته عن القيمة التي كانت
وقد ّ

ٌ
خاص بنماذج

يُ َ
طلق عندما يُ عاد ضبط ( )resetالنموذج.

Element

الفقاعات

الحدث

()interface

تطبيق الحدث عليها

قابل لللغاء

نوع

الواجهة

الوإف

العناإر التي يمكن

نعم

س

ً
مسندة إليه قبل أن يحصل على التركيز.

reset

Element

س

نعم

HTML
submit

ٌ
خاص بنماذج

يُ َ
رسل ( )submitالنموذج.
طلق عندما يُ َ

Element

نعم

نعم

HTML
select

ٌ
خاص بنماذج

يُ َ
طلق عندما يُ ِ
حدد المستخدم بعض النص

HTML

حقل نصي ،بما في ذلك input
في
ٍ

Element

س

نعم
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تطبيق الحدث عليها

الفقاعات

الحدث

()interface

الوإف

العناإر التي يمكن

قابل لللغاء

نوع

الواجهة

تعلم DOM

و .textarea

ث .أأداث الفأرة

click

MouseEvent

dblclick

MouseEvent

يُ َ
طلق عندما ينقر على زر الفأرة الرئيسي (أو
أن يضغط المستخدم على الزر  )Enterعلى

الفقاعات

الحدث

()interface

تطبيق الحدث عليها

قابل لللغاء

نوع

الواجهة

الوإف

Element,
Document, window

نعم

نعم

العناإر التي يمكن

عنصرُ .تعرّ ف النقرة ( )clickعلى أنها وقوع

َ
الحدثين  mousedownو  mouseupفي نفس
المكان على الشاشة.

ترتيب وقوع هيه امحداث هو mousedown
ثم  mouseupثم .click
اعتمادًا على ضبط بيئة المتصفح ،يمكن أن
يقع هيا الحدث حتى لو وقع أحد امحداث
 mouseoverأو  mousemoveأو  mouseoutبين
الضغط على زر المؤشر وتحرير الضغط عنه.
تبع الحدث  clickبالحدث
يمكن أن يُ َ
.dblclick
يُ َ
طلق عندما يُ َ
نقر على زر المؤشر مرتين

Element,
Document, window

نعم

نعم
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متتاليتين على أحد العناصر.
تعريف النقر المزدوج يختلف اعتمادًا على
ضبط البيئة ،لكن من الضروري أن يكون
العنصر نفسه بين امحداث  mousedownو
 mouseupو .dblclick
يجب أن يُ َ
طلق هيا الحدث بعد الحدث

 clickإذا َ َ
نقر
صدَف وأن تلقى نقرٌ مفر ٌد مع ٍ
مزدوج في نفس الوقت ،وبعد الحدث

 mouseupفيما عدا ذلك.
mousedown

MouseEvent

Mouseente
r

MouseEvent

mouseleav
e

MouseEvent

يُ َ
طلق عندما يُ ضغط بزر المؤشر على أحد

Element,
Document, window

يُ َ
طلق عندما يدخل المؤشر إلى داخل حدود

Element,
Document, window

العناصر.

العنصر أو أحد العناصر الموجودة داخله .هيا

نعم

نعم

س

س

ٌ
شبيه بالحدث  ،mouseroverلكن
الحدث
أن هيا الحدث س ينتقل إلى
الفرق بينهما هو ّ
العناصر الباء (أي ليس  ،)bubbleلكن يجب

ّ
أس يقع هيا الحدث عندما يتحرك المؤشر من
عنصر ابن له.
أحد العناصر إلى داخل حدود
ٍ
يُ َ
طلق عندما يخرج المؤشر إلى خارج حدود
العنصر أو جميع العناصر الموجودة داخله.

Element,
Document, window

س

س

ٌ
شبيه بالحدث  ،mouseoutلكن
هيا الحدث
أن هيا الحدث س ينتقل إلى
الفرق بينهما هو ّ
العناصر الباء (أي ليس  ،)bubbleلكن يجب

ّ
أس يقع هيا الحدث عندما يتحرك المؤشر من
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أحد العناصر إلى داخل حدود جميع العناصر
امبناء له.
mousemove

MouseEvent

mouseout

MouseEvent

mouseup

MouseEvent

mouseover

MouseEvent

يُ َ
طلق عندما يتحرك المؤشر وهو ما يزال
فوق العنصر .تواتر إطلق هيا الحدث أثناء

Element,
Document, window

س

نعم

حركة الفأرة تتعلق بالجهاز والمتصفح ونظام

التشغيل ،لكن يجب إطلق ِ
عدة أحداث
ً
تحريكا
 mousemoveعند تحريك الفأرة

متواصلً ،
ً
حدث وحيد لكل
ٍ
بدس من إطلق
حركة مستمرة.
ً
معين لموازنة
عادة تحديد تواتر
يراعى
ّ
امداء مع استجابة البرنامج لحركة الفأرة.
يُ َ
طلق هيا الحدث عندما تتحرك الفأرة خارج
ٌ
شبيه بالحدث
حدود العنصر .هيا الحدث

Element,
Document, window

نعم

نعم

 mouseleaveلكنه يختلف عنه في موضوع
نقل الحدث إلى العناصر الباء (،)bubble

ويجب أن يُ َ
ً
أيضا عندما
طلق هيا الحدث

يتحرك المؤشر من العنصر إلى حدود أحد
العناصر امبناء.
يُ َ
طلق هيا الحدث عند تحرير الضغط على زر

Element,
Document, window

يُ َ
طلق عندما يُ حرّ ك المؤشر فوق أحد

Element,
Document, window

الفأرة فوق أحد العناصر.

العناصر.

نعم

نعم

نعم

نعم
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ج .احأداث المرتبطة بدوبب الفأرة

يمكن تطبيق

()interface

الفقاعات

نوع الحدث

الوإف

قابل لللغاء

الواجهة

العناإر التي

نعم

نعم

الحدث عليها
( wheelتستخدم

WheelEvent

يُ َ
طلق عندما يدور دوسب الفأرة حول

المتصفحات الحدث

أي محور ،أو عندما يحاكي أي جهاز

 mousewheelلكن

إدخال مكافئ هيا الحدث (مثل بعض

المواصفة تستعمل

أنواع أجهزة الدخال اللوحية أو لوحة

الحدث )wheel

اللمس [... ]touchpadإلخ ).يمكنك

Element,
Document,
Window

معلومات مفيدة حول دعم
ٍ
العثور على
المتصفحات هنا.

ح .احأداث المرتبطة بلوأة المفاتيح

keydown

KeyboardEvent

يُ َ
طلق هيا الحدث عندما يُ َ
ضغط أحد

Element, Document

الفقاعات

الحدث

()interface

تطبيق الحدث عليها

قابل لللغاء

نوع

الواجهة

الوإف

العناإر التي يمكن

نعم

نعم

امزرار .يقع هيا الحدث بعد إجراء
معين (key
برمز
عملية ربط الزر
ّ
ٍ

 )mappingوقبل إرسال المحرف إلى

الحقل النصي .يقع هيا الحدث عند
الضغط على أي زر حتى لو كان هيا
الزر س يرتبط بأحد المحارف.
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keypress

KeyboardEvent

keyup

KeyboardEvent

تعلم DOM

يُ َ
طلق عندما يُ ضغط على أحد امزرار

Element, Document

ً
مرتبطا بأحد المحارف.
وكان ذلك الزر

نعم

نعم

يقع هيا الحدث بعد إجراء عملية
معين لكن قبل إرسال
برمز
ربط الزر
ّ
ٍ

المحرف إلى الحقل النصي.

يُ َ
طلق عندما يتم تحرير الضغط على

Element, Document

َ
الحدثين
تبع هيا الحدث
الزر .يَ َ

نعم

نعم

 keydownو .keypress

خ .احأداث المرتبطة باللمس

()interface

touchstart

TouchEvent

touchend

TouchEvent

touchmove

TouchEvent

touchenter

TouchEvent

تطبيق الحدث عليها

الفقاعات

الواجهة

قابل لللغاء

نوع الحدث

الوإف

Element, Document,
window

نعم

نعم

العناإر التي يمكن

يُ َ
أن المستخدم قد بدأ
طلق للشارة إلى ّ

يُ َ
أن المستخدم لم
طلق للشارة إلى ّ

Element, Document,
window

يُ َ
طلق عندما ُتحرّ ك نقطة اللمس على

Element, Document,
window

يُ َ
أن نقطة اللمس
طلق للشارة إلى ّ

Element, Document,
window

بلمس الشاشة اللمسية.

يعد يلمس الشاشة.

الشاشة.

أصبحت داخل منطقة تفاعلية التي

نعم

نعم

نعم

نعم

؟

س

ُتعرّ ف من قِ بل عنصر .DOM
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toucheleave

TouchEvent

touchcancel

TouchEvent

تعلم DOM

يُ َ
أن نقطة اللمس
طلق للشارة إلى ّ
أصبحت خارج المنطقة التفاعلية

Element, Document,
window

؟

س

المُ عرّ فة من عنصر .DOM
يُ َ
أن اللمس قد تعطل
طلق للشارة إلى ّ
(تختلف طرق تعطيل اللمس حسب

Element, Document,
window

س

نعم

الجهاز ونظام تشغيله) مثل وقوع
حدث آخر في المتصفح يؤدي إلى
أن نقطة اللمس قد
إلغاء اللمس ،أو ّ
خرجت من منطقة عرض المستند إلى
منطقة أخرى قابلة للتعامل مع تفاعل
المستخدم.

ُتدعَ م أحداث اللمس من متصفحات الهواتف اليكية مثل  iOSو Android
فقط ،أو من المتصفحات التي تستطيع فيها تفعيل «وضع اللمس»

ملحاظة

(مثل .)Chrome

د .احأداث المتعلقة بالكائن  windowوالعنصر < >bodyواصطارات

يمكن تطبيق

()interface

الفقاعات

نوع الحدث

قابل لللغاء

الواجهة

الوإف

العناإر التي

س

س

الحدث عليها
afterprint

؟

يُ َ
ً
مباشرة بعد
طلق على الكائن
طباعة المستند المرتبط فيه ،أو

window,
<body>,
><frameset

بعد معاينته للطباعة.
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beforeprint

؟

beforeunload

؟

hashchange

HashChangeEvent

messsage

؟

offline

NavigatorOnLine

online

NavigatorOnLine

pagehide

PageTransitionEvent

تعلم DOM

يُ َ
ً
مباشرة قبل
طلق على الكائن
طباعة المستند المرتبط فيه ،أو

window,
<body>,
><frameset

س

س

قبل معاينته للطباعة.
يُ َ
ً
مباشرة قبل إلغاء تحميل
طلق

window,
<body>,
><frameset

يُ َ
طلق الحدث عندما يحدث تغيير

window,
<body>,
><frameset

( )unloadالمستند.

جزء من رابط ( URLاليي يلي
ٍ
إلى

نعم

س

س

س

إشارة المربع .)#
يُ َ
طلق عندما يُ ِ
رسل المستخدم

ً
رسالة بين المستندات (cross-

window,
<body>,
><frameset

س

س

رسل
 )documentأو عندما ُت َ

الرسالة من الكائن  Workerعبر
.postMessage
يُ َ
طلق الحدث عندما يعمل

window,
<body>,
><frameset

يُ َ
طلق الحدث عندما يعمل

window,
<body>,
><frameset

المتصفح دون اتصال.

اتصال
المتصفح مع وجود
ٍ

س

س

س

س

بالنترنت.

يُ َ
طلق هيا الحدث عند اسنتقال من
الصفحة عبر تأريخ المتصفح.

window,
<body>,
><frameset

س

س
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PageTransitionEvent

pageshow

تعلم DOM

يُ َ
طلق هيا الحدث عند اسنتقال إلى
الصفحة عبر تأريخ المتصفح.

window,
<body>,
><frameset

س

س

ذ .أأداث خاإة بالكائن document

تطبيق الحدث عليها

()interface

readystatechange

Event

DOMContentLoaded

Event

يُ َ
طلق هيا الحدث عندما تتغير

Document,
XMLHttpRequest

يُ َ
فسر كامل الصفحة
طلق عندما ُت ّ

Document

قيمة .readyState

الفقاعات

الواجهة

قابل لللغاء

نوع الحدث

الوإف

العناإر التي يمكن

س

س

س

نعم

لكن قبل اكتمال تنزيل جميع
الموارد.

ر .أأداث خاإة بالسححب واصفإلت

drag

DragEvent

dragstart

DragEvent

يُ َ
طلق على الكائن اليي يخضع لعملية

Element, Document,
window

يُ َ
طلق على الكائن اليي يخضع لعملية

Element, Document,
window

سحب (.)drag

السحب عندما يبدأ المستخدم بسحب

الفقاعات

الحدث

()interface

تطبيق الحدث عليها

قابل لللغاء

نوع

الواجهة

الوإف

العناإر التي يمكن

نعم

نعم

نعم

نعم

سلسلة نصية ُمح ّددة (  )selectedأو
عنصر مُ ح ّدد .هيا الحدث هو أوّ ل حدث
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سي َ
طلق عندما يبدأ المستخدم بسحب
ُ
العنصر عبر الفأرة.
dragend

DragEvent

dragenter

DragEvent

dragleave

DragEvent

dragover

DragEvent

drop

DragEvent

يُ َ
طلق على الكائن اليي يخضع لعملية
السحب عند تحرير الضغط على زر

Element, Document,
window

س

نعم

الفأرة عند نهاية السحب والفلت.

سي َ
طلق،
الحدث  dragendهو آخر حدث ُ
ويتبع الحدث  dragleaveاليي يُ َ
طلق
على العنصر الهدف.
يُ َ
طلق على العنصر الهدف عندما يسحب
المستخدم العنصر امصلي إليه شرط

Element, Document,
window

نعم

نعم

إمكانية إفلته فيه.
يُ َ
طلق على العنصر الهدف عندما يُ ِ
حرك
المستخدم العنصر امصلي بعيدًا عنه

Element, Document,
window

س

نعم

أثناء عملية السحب.
يُ َ
طلق على العنصر الهدف عندما يُ ِ
حرك
المستخدم العنصر امصلي فوق منطقة

Element, Document,
window

نعم

نعم

يمكن إفلته فيها.
يقع الحدث  dragoverعلى العنصر
الهدف بعد الحدث .dragenter
يُ َ
طلق على العنصر الهدف عند تحرير زر
الفأرة من الضغط أثناء عملية السحب

Element, Document,
window

نعم

نعم

والفلت .الحدث  dropيقع قبل
الحدثين  dragleaveو .dragend
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ُ
أنشأت الجداول السابق من المصادر التيةDocument Object Model « :
»(DOM) Level 3 Events Specification 5 User Event Module
و « »DOM event referenceو «HTML Living Standard 7.1.6 Event
 »handlers on elements, Document objects, and Window objectsو
«.»Event compatibility tables

ملحاظات

ُ
أن هنالك عد ٌد كبيرٌ من
ذكرت في هيا القسم أشهر أنواع امحداث ،لكن اعلم ّ
الواجهات البرمجية ( )APIsالموجودة في  HTML5التي لم أضع شي ًئا عنها

في هيا القسم (مثل أحداث الوسائط [ ]media eventsلعناصر <video
و < ،>audioأو أحداث تغيير الحالة التابعة للكائن .)XMLHttpRequest
 امحداث  copyو  cutو  textinputغير مُ عرّ فة من مواصفة DOM 3أو .HTML5

 .3انتشار الحاداث
عنسسدما يقسسع أحسسد امحسسداث فسيتنشسسر ) (propagatesذاك الحسسدث في شسسجرة  ،DOMممسسا يسسؤدي
إلى إطلق نفس الحدث على عقدٍ أخرى وكائنسسات  JavaScriptأخسسرى .قسسد يكسسون انتشسسار امحسسدث من
أن انتقسسال امحسسداث يكسسون من «جسسيع» شسسجرة  DOMإلى «أغصسسانها») أو من
النمسسط ( captureأي ّ
النمط ( bubbleأي انتقال امحداث من «أغصان» شجرة  DOMإلى «جيعها») أو كلهما.
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سأضبط في المثال التي عشر دوال لمعالجة امحسسداث السستي ُ
ستسسستدعى كلهسسا نتيجسسة النقسسر على
العنصر < >divالموجود في مستند  .HTMLفعند النقر على العنصر < >divسسسيبدأ النمسسط capture

في الكائن  windowثم ينتشر إلى امسسسفل عسسبر شسسجرة  DOMممسسا يسسؤدي إلى إطلق الحسسدث click
لكل كائن (أي  windowثم document

َ
أطلق الحدث
ثم < >htmlثم < >bodyثم العنصر اليي

بسسادئ اممسسر) حسستى يصسسل إلى العنصسسر الهسسدف .بعسسد أن تنتهي مرحلسسة  captureتبسسدأ مرحلسسة «الهسسدف»
( ،)target phaseع سسبر إطلق الح سسدث في العنص سسر اله سسدف نفس سسه ،ثم في مرحل سسة  bubbleستنتش سسر
امحسسداث ص سسعو ًدا من العنص سسر اله سسدف ال سسيي أدى إلى إطلق الح سسدث  clickح سستى تصسسل إلى الك سسائن
( windowأي العنصر الهسسدف ثم < >bodyثم < >htmlثم  documentثم  .)windowبعسسد معرفتسسك
للمعلومات السابقة يجب أن يكون ناتج النقر على العنصر < >divفي الشسسيفرة التيسسة واضس ً
سحا ،وهسسو
«( »1,2,3,4,5,6,7,8,9,11مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div>click me to start event flow</div
><script
ُ
ً
ًا إلى الدالة )(// addEventListener
معامم منطقي
ِر
لحظ أنني أمر
َ
قيمته  trueوالذي سيؤدي إلى إطمق أحداث مرحلة // capture
كي ل ت َ
ُطلق أحداث  bubbleفقط //
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// capture  مرحلة:1

window.addEventListener('click',function()
{console.log(1);},true);
// capture  مرحلة:2

document.addEventListener('click',function()
{console.log(2);},true);
// capture  مرحلة:3

document.documentElement.addEventListener('click',function()
{console.log(3);},true);
// capture  مرحلة:4

document.body.addEventListener('click',function()
{console.log(4);},true);
// capture  تقع ضمن مرحلةtarget  مرحلة:5

document.querySelector('div').addEventListener('click',functi
on(){console.log(5);},true);
// bubble  تقع ضمن مرحلةtarget  مرحلة:6

document.querySelector('div').addEventListener('click',functi
on(){console.log(6);},false);
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// bubble  مرحلة:7

document.body.addEventListener('click',function()
{console.log(7);},false);
// bubble  مرحلة:8

document.documentElement.addEventListener('click',function()
{console.log(8);},false);
// bubble  مرحلة:9

document.addEventListener('click',function()
{console.log(9);},false);
// bubble  مرحلة:10

window.addEventListener('click',function()
{console.log(10)},false);
</script>
</body>
</html>
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بعد النقر على عنصر < >divفسيكون انتشار الحدث بالترتيب التي:
 .1يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  captureعلى الكائن window
 .2يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  captureعلى الكائن document
 .3يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  captureعلى العنصر <>html
 .4يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  captureعلى العنصر <>body
 .5يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  captureعلى العنصر <>div
 .6يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  bubbleعلى العنصر <>div
 .7يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  bubbleعلى العنصر <>body
 .8يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  bubbleعلى العنصر <>html
 .9يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  bubbleعلى الكائن document
 .10يُ َ
طلق الحدث  clickفي مرحلة  bubbleعلى الكائن window
استخدام مرحلة  captureليس شائعً ا ج ًدا بسبب ضعف دعم المتصفحات لهيه المرحلة .ليا
أن امحسسداث سس ُست َ
ً
طلق في مرحلسسة  .bubbleسسسأحيف في الشسسيفرة التيسسة كسسل مسسا يتعلسسق
يُ فترَ ض
عادة ّ
ِ
ً
عادة– عند وقوع أحد امحداث (مثال حي):
موض ًحا ما اليي سيجري –
بمرحلة capture

260

DOM تعلم

DOM  أحداث:الفصل الحادي عشر

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div>click me to start event flow</div>
<script>
// bubble  تقع ضمن مرحلةtarget  مرحلة:1

document.querySelector('div').addEventListener('click',functi
on(){console.log(1);},false);
// bubble  مرحلة:2

document.body.addEventListener('click',function()
{console.log(2);},false);
// bubble  مرحلة:3

document.documentElement.addEventListener('click',function()
{console.log(3);},false);
// bubble  مرحلة:4

document.addEventListener('click',function()
{console.log(4);},false);
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 :5مرحلة // bubble

)(window.addEventListener('click',function
;){console.log(5)},false
></script
></body
></html
سحظ ّ
َ
نقرت على العنصر < >bodyفي المثال السابق (أي في أي مكان ما عدا العنصر
أنه لو
< )>divفلن يُ َ
طلق الحدث المرتبط بالعنصر < >divوستبدأ مرحلسسة  bubbleمن العنصسسر <،>body
من العنصر الهدف ( )event targetفي هيه الحالة ليس العنصر < >divوإنما <.>body
وذلك ّ
 المتصفحات الحديثة تدعم استخدام مرحلة  ،captureفاممر اليي كان يُ ع ّدغير عملي ( ّ
منه قد يأتي أحدهم ويقاطع الحدث قبل أن يصل إلى العنصر
الهدف) أصبح ذا فائدةٍ في هيه الونة.
أبق المعلومات السابقة التي تعلمتَها عن مرحلتَي  captureو  bubbleفي
ِ -

ملحاظات

ذهنك عندما تقرأ عن «تفويض امحداث» ( )event delegationفي هيا

الفصل.
ً
خاصية اسمها
 يتضمن كائن امحداث المُ مرّ ر إلى دوال معالجة امحداث eventPhaseالتي تحتوي على عددٍ يُ شير إلى المرحلة التي وقع الحدث

فيها .فالقيمة ُ 1تشير إلى مرحلة  ،captureوالقيمة ُ 2تشير إلى مرحلة الهدف

( ،)targetوالقيمة ُ 3تشير إلى مرحلة .bubble
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 .4إإافة دوال معالجة أحاداث إلى عقد العناصر والكائن Window
و Document
الدالسسسة )( addEventListenerمتسسسوافرة على جميسسسع عقسسسد العناصسسسر (من النسسسوع )Element
سزاء من
وللكسسائنين  windowو  documentممسسا يعسسني إمكانيسسة إضسسافة دوال معالجسسة أحسسداث إلى أجس ٍ
مسسستند  HTMLبالضسسافة إلى كائنسسات  JavaScriptالسستي تتعلسسق بشسسجرة  DOMو ( BOMاختصسسار إلى

 .)browser object modelسأسسستعمل هسسيه الدالسسة في المثسسال التي مضسسيف الحسسدث mousemove
ً
أن
إلى العنصر < >divوإلى الكائنين  documentو  .windowسحظ –
نتيجة إلى انتشار امحداث– ّ
حركسسة الفسسأرة فسسوق العنصسسر < >divسسستؤدي إلى اسسستدعاء السسدوال الثلثسسة في كسسل مسسرة تحسسدث فيهسسا
حركة (مثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div>mouse over me</div
><script
إضافة الحدث  mousemoveإلى الكائن // window
ِق الحدث ضمن مرحلة // bubble
ُطل
مما ي
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)(window.addEventListener('mousemove',function
;){console.log('moving over window');},false
إضافة الحدث  mousemoveإلى الكائن // document
ِق الحدث ضمن مرحلة // bubble
ُطل
مما ي

)(document.addEventListener('mousemove',function
;){console.log('moving over document');},false
إضافة الحدث  mousemoveإلى العنصر <// >div
ِق الحدث ضمن مرحلة // bubble
ُطل
مما ي

document.querySelector('div').addEventListener('mousemove',fu
;)nction(){console.log('moving over div');},false
></script
></body
></html
الدالة )(addEventListener

المُ ستخ َدمة في الشيفرة السابقة تأخي ثلثة معاملت؛ أوّ ل

سسسست ّ
ُ
نفي الدالسسسة عنسسسد وقوعسسسه (يسسسسمون ذل سسك بالمصسسسطلح «اسسسستماع»
معامسسسل هسسسو نسسسوع الحسسسدث السسسيي
مثل نسسوع الحسسدث س تحتسسوي على السسسابقة «ً (»» on
أن السلسسسلة النصسسية السستي ُت ِ
مثل:
[ .)]listenسحسسظ ّ
 .)onmousemoveالمعامل الثاني هو الدالة التي ُ
ستستدعى عند وقوع الحدث .أما المعامسسل الثسسالث
قيمسسسسة منطقي ٌ
ٌ
سسسسسي َ
طلق الحسسسسدث في مرحلة
سسسسة ( )Booleanالغسسسسرض منهسسسسا هسسسسو تحديسسسسد إن كسسسسان
فهسسسسو
ُ
 captureأم س.
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ُ
تفاديت مناقشة طرائق معالجة امحداث امخرى (عبر خاصيات HTML
ّ
أحثك على استعمال الدالة
و  )JavaScriptعم ًدا لكي
)(.addEventListener
ً
ِ
المطورون في إطلق الحدث أثناء مرحلة  bubbleلكي
عادة ،يرغب
يتمكنوا العنصر من معالجة الحدث قبل أن ينتقل إلى بقية شجرة .DOM

ملحاظات

ولهيا السبب نضع قيمة المعامل الثالث المُ مرّ ر إلى الدالة

ً
مساوية إلى
)( addEventListenerفي الغالبية العظمى من الحاست

ُ
فستع ّد
 .falseإن لم ُتح ّد د قيمة المعامل الثالث في المتصفحات الحديثة
أنها .false

حري بك أن تعلم ّأنك تستطيع استخدام الدالة )(addEventListener
ٌ
على الكائن .XMLHttpRequest

 .5إزالة دوال معالجة الحاداث
يمكن أن ُتستعمَ ل الدالسسة )( removeEventListenerلحسسيف اسرتبسساط بين امحسسداث ودوال
سة مجهولس ً
معالجتهسسا وذلسسك إن لم تكن دالسسة معالجسسة ذاك الحسسدث « دالس ً
سة» (.)anonymous function
سأضيف في الشيفرة التية دالتين لمعالجة امحسسداث في مسسستند  HTMLوسسسأحاول إزالسسة ارتباطهمسا
بحيفهما؛ لكن لن ُت َ
حيف إس الدالة غير المجهولة (مثال حي):
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div>click to say hi</div>
<script>
var sayHi = function(){console.log('hi')};
// استعمال دالة مجهولة لمعالجة الحدث

document.body.addEventListener('click',function()
{console.log('dude');},false);
// َدة إلى متغير لمعالجة الحدث
ُسن
استعمال دالة م

document.querySelector('div').addEventListener('click',sayHi,
false);
// click محاولة حذف ربط الدالتين السابقتين بالحدث
// لكن لن نستطيع حذف الدالة المجهولة

document.querySelector('div').removeEventListener('click',say
Hi,false);
// َرة
ممر
ل نستطيع فعل هذا نن
َُ الدالة ال
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إلى الدالة // removeEventListener
هي دالة جديدة مختلفة عن الدالة انصلية //

)(document.body.removeEventListener('click',function
;){console.log('dude');},false
سيؤدي الضغط على عنصر < >divإلى استدعاء الحدث المرتبط //
بالعنصر < ،>bodyلعدم قدرتنا على حذفها //

></script
></body
></html
س يمكن حيف الدوال المجهولة المستخدمة لمعالجة امحداث والمُ ضافة عبر الدالة
)(.addEventListener

 .6الحصول على خاصيات الكائن event

ٌ
وسسسيط يحتسسوي على جميسسع المعلومسسات
رس سل افتراضس ًسيا إلى الدالسسة السستي ُتعسسالِج أحسسد امحسسداث
يُ َ

المتعلقة بالحدث نفسه .سأشرح في المثال التي كيفية الوصسسول إلى الكسسائن  eventوعسسرض جميسسع
أن عليسسك النقسسر فسسوق العنصر
خاصسسياته والقيم المرتبطسسة بهسسا ،وذلسسك للحسسدثين  loadو  .clickتسسيكر ّ
< >divلرؤية الخاصيات المرتبطة به (مثال حي):
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div>click me</div>
<script>
document.querySelector('div').addEventListener('click',
function(event){
for(var p in event){
//  والقيم المرتبطة بهاevent عرض خاصيات الكائن

console.log(p+' = '+event[p]);
}
},false);
// window ُشير إلى الكائن
 ستthis َ
َ أن
ل تنس
// عند استعمالها في المجال العام

this.addEventListener('load',function(event){
for(var p in event){
//  والقيم المرتبطة بهاevent عرض خاصيات الكائن

console.log(p+' = '+event[p]);
}
}, false);
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></script
></body
></html
أن كل حدث قد يحتوي على خاصيات مختلفة اعتما ًدا على نوع الحدث ( ً
مثل:
اعلم ّ
 MouseEventأو  KeyboardEventأو .)WheelEvent

 توجد في الكائن  eventالدوال )(stopPropagationو )( stopImediatePropagationو )(.preventDefault

ملحاظات

ً
وسيطا باسم  eventللشارة إلى الكائن ،event
 سأستخدم في هيا الكتابلكن في الحقيقة يمكنك استعمال أي اسم يحلو لك ،ومن الشائع أن ترى

ً
وسيطا باسم  eأو .evt

 .7قيمة  thisعند استعمال الدالة )(addEventListener
قيمسسسسسسسسسسسسسة الكلمسسسسسسسسسسسسسة المحجسسسسسسسسسسسسسوزة  thisداخسسسسسسسسسسسسسل دوال معالجسسسسسسسسسسسسسة امحسسسسسسسسسسسسداث المُ مسسسسسسسسسسسسسرّ رة إلى
)(ُ addEventListener
ستشسسسير إلى العقسسسدة أو الكسسسائن السسسيي يرتبسسسط الحسسسدث بسسسه .سأضسسسيف في
ً
حدثا إلى العنصر < >divثم سأحاول الوصول باسسستعمال الكلمسسة المحجسسوزة  thisإلى
المثال التي
العنصر <( >divمثال حي):
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><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div>click me</div
><script
document.querySelector('div').addEventListener('click',
{)(function
ُشير  thisإلى العنصر أو العقدة التي يرتبط بها الحدث //
ست

'>console.log(this); // '<div
;)}, false
></script
></body
></html
عندما ُت َ
كجزء من انتشار امحداث (  ،)event flowفستبقى قيمة this
ٍ
طل ق امحداث

ً
مشيرة

إلى العقسسسدة أو الكسسسائن السسسيي يرتبسسسط بسسسه الحسسسدث .سأضسسسيف في مسسسا يلي الحسسسدث  clickإلى العنصر
ً
حاولت النقر على العنصر < >divأو < >bodyفستبقى قيمة  thisمُ
َ
شيرة دومً س ا إلى
< ،>bodyولو
<( >bodyمثال حي):
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><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div>click me</div
><script
انقر على العنصر < >divأو < >bodyوستبقى قيمة // this
ً إلى عقدة العنصر <// >body
ُشيرة
م

{)(document.body.addEventListener('click',function
>console.log(this); // <body>...</body
;)},false
></script
></body
></html
ً
إضافة إلى ما سبق ،من الممكن عبر استخدام الخاصية  event.currentTargetالحصول
على نفس المرجعيسسة إلى العقسسدة أو الكسسائن المرتبسسط بالحسسدث السستي توفرهسسا الكلمسسة المحجسسوزة .this
سأستعمل في المثال التي الخاصية  event.currentTargetالتابعة للكائن  eventمريك ّ
أنها
تحتوي على نفس قيمة ( thisمثال حي):

271

DOM تعلم

DOM  أحداث:الفصل الحادي عشر

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div>click me</div>
<script>
document.addEventListener('click',function(event){
console.log(event.currentTarget);

// '#document'

// ...نفس ناتج

console.log(this);
}, false);
document.body.addEventListener('click',function(event){
console.log(event.currentTarget); // '<body>'
// ...نفس ناتج

console.log(this);
}, false);
document.querySelector('div').addEventListener('click',functi
on(event){
console.log(event.currentTarget); // '<div>'
// ...نفس ناتج
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;)console.log(this
;)}, false
></script
></body
></html

 .8ازشارة إلى العنصر الهدف للحدث وليس العنصر الذي يرتبط به
بس سسبب وج سسود انتش سسار امح سسداث ،فمن الممكن النق سسر على عنص سسر < >divموج سسودٍ ض سسمن العنصر
< ،>bodyمما يؤدي إلى استدعاء الدالة التي ُتعالِج الحسسدث  clickعلى العنصسسر < .>bodyفعنسسدما

يحدث ذلك ،فسيحتوي الكائن  eventالمُ مرّ ر إلى دالة معالجة الحدث على خاصسسيةٍ باسسسم target
ترتبط بالعقدة أو بالكائن اليي أدى إلى وقوع الحدث (أي ُ
ستشير إلى العنصر «الهدف»).
عنسسدما يُ َ
ُ
فستسسستدعى دالسسة معالجسسة الحسسدث click
نقس ر على العنصسسر < >divفي المثسسال التي،
ُ
وستشير الخاصية event.target
المرتبط بالعنصر <>body

إلى العنصر < >divاليي أدى إلى

إطلق الحدث .الخاصسسية  event.targetمفيس ٌ
سدة جس ًدا لكي نعلم منشسسأ الحسسدث (والسسيي س نسسستطيع
معرفته عبر استعمالنا للكلمة المحجوزة ( )thisمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
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><div>click me</div
><script
{)document.body.addEventListener('click',function(event
َ العنصر // div
عندما ننقر على < >divفسيكون الناتج '< '>divنن
هو «العنصر الهدف» الذي أدى إلى إطمق الحدث //

;)console.log(event.target
;)}, false
></script
></body
></html
ً
بدس من < ،>divفستكون حينها قيمة الخاصية
تخيل لو أننا نقرنا على العنصر <>body
 targetوقيمة عقدة العنصسسر السسيي ُ
أن event.target
أطلسسق الحسسدث عليهسسا هسسو نفس القيمسسة .أي ّ

و this

و  event.currentTargetستشير جميعها إلى العنصر <.>body

 .9تعطيل السلوا اففتراإي للحاداث باستخدام
)(preventDefault
ِ
توفر المتصفحات ِ
عدة أحداث ترتبسسط افتراضس ًسيا بعناصسسر مسسستند  HTMLالمعسسروض للمسسستخدم.
معين ( ً
ً
مثل :اسنتقسسال إلى الصسسفحة المعنيسسة).
رابط ( )linkسيؤدي إلى إطلق حسسدث
ٍ
فمثل النقر على
ّ
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أن النص سيظهر على
وكيلك اممر بالنسبة إلى النقر على مربع اختيار أو الكتابة في حقل نصي (أي ّ

الشاش سسة بع سسد كتابت سسه) .يمكن من سسع وق سسوع ه سسيه امح سسداث باس سستدعاء الدال سسة )(preventDefault
داخسسسسل دالسسسسة معالجسسسسة الحسسسسدث المرتبطسسسسة بعقسسسسد عنصسسسسر أو كسسسسائن .سسسسسأمنع في المثسسسسال التي الحسسسسدث
اسفتراضي من الوقوع في العناصر < >aو < >inputو <( >textareaمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><a href="google.com">no go</div
><input type="checkbox" /
><textarea></textarea
><script
document.querySelector('a').addEventListener('click',function
{)(event
منع السلوك الفتراضي للحدث المرتبط بالعنصر <// >a
الذي هو تحميل رابط // URL

;)(event.preventDefault
;)}, false
document.querySelector('input').addEventListener('click',
{)function(event
منع السلوك الفتراضي للحدث المرتبط بعنصر اشدخال // checkbox
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الذي هو تغيير حالة الختيار للحقل //

;)(event.preventDefault
;)},false
)'document.querySelector('textarea
{).addEventListener('keypress',function(event
منع السلوك الفتراضي للحدث المرتبط بعنصر // textarea
الذي هو إضافة انحرف الجديدة المكتوبة //

;)(event.preventDefault
;)},false
َ تلك انحداث ستنتشر كما رأينا سابً
قا//
ِ في ذهنك أن
أبق
فالنقر على الرابط الموجود في مستند  HTMLالحالي لن يؤدي //
إلى إطمق الحدث الفتراضي //
لكنه لن يمنع انتشار الحدث (عبر // )bubbling

{)(document.body.addEventListener('click', function
;)'!console.log('the event flow still flows
;)},false
></script
></body
></html
ستفشل جميع محاوست النقر على الرابط أو تغيير حالة مربع اسختيار أو كتابة نص في مربع
النص السابق ،مننا نمنع وقوع امحداث اسفتراضية المرتبطة بتلك العناصر.
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 س تمنع الدالة )( preventDefaultمن انتشار امحداث (عبر مرحلة captureأو .)bubble

 -وضع التعبير البرمجي false

 returnفي نهاية جسم الدالة التي تعالج

الحدث يؤدي إلى نفس تأثير استدعاء الدالة )(.preventDefault

ملحاظات

ً
ً
منطقية
خاصية
 الكائن  eventالمُ مرّ ر إلى دوال معالجة امحداث يملكاسمها  cancelableالتي ُتشير فيما إذا كان من الممكن إلغاء الحدث
اسفتراضي عبر استعمال الدالة )(.preventDefault
ً
خاصية باسم
 الكائن  eventالمُ مرّ ر إلى دوال معالجة امحداث يملك defaultPreventedالتي يكون لها القيمة  trueإن استعملنا الدالة
)( preventDefaultعلى العنصر الرئيسي ،وكان الحدث الحالي في
مرحلة .bubble

 .10إيقاف انتشار الحاداث
استدعاء الدالة )( stopPropagationداخل الدالسسة السستي ُتعسسالِج الحسسدث سسسيؤدي إلى إيقسساف
انتشار امحسسداث في مسسرحلتَي  captureو  ،bubbleلكن سسستقع أيّس ة أحسسداث مرتبطسسة مباشس ً
سرة بالعقسسدة
أن الحسسدث  clickالمرتبسسط بالعنصسسر < >bodyلن يقسسع أب س ًدا مننسسا
أو الكسسائن .سحسسظ في المثسسال التي ّ
أوقفنا نشر امحداث عبر شجرة  DOMعند النقر على العنصر <( >divمثال حي):
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div>click me</div>
<script>
document.querySelector('div').addEventListener('click',
function(){
console.log('me too, but nothing from the event flow!');
}, false);
document.querySelector('div').addEventListener('click',
function(event){
console.log('invoked all click events attached, but cancel
capture and bubble event phases');
event.stopPropagation();
}, false);
document.querySelector('div').addEventListener('click',
function(){
console.log('me too, but nothing from the event flow!');
}, false);
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لن يقع هذا الحدث عند النقر على العنصر <// >div
ِج الحدث  clickعلى العنصر <// >div
ُعال
َ الدالة التي ت
ذلك نن
توقف انتشار انحداث //

{)(document.body.addEventListener('click', function
;)'!console.log('What, denied from being invoked
;)}, false
></script
></body
></html
أن شي ًئا لم يتغير! أضف إلى ذلك
أن أحداث النقر المرتبطة بالعنصر < >divستقع كما لو ّ
سحظ ّ
أن استخدام الدالة )( stopPropagationلن يؤدي إلى إلغاء وقوع امحداث اسفتراضية ،فلنقسل
ّ
أن العنصسسر < >divفي المثسسال السسسابق كسسان عنصسسر < ،>aففي تلسسك الحالسسة لن يسسؤدي اسسستخدام الدالسسة
ّ
)( stopPropagationإلى إيقس سساف السسسسسلوك اسفتراضسسسسي للمتصسسسسفح (أس وهسسسسو اسنتقسسسسال إلى رابط
عين).
 URLالمُ ّ

 .11إيقاف الحاداث وإيقاف نشر الحاداث على نفس العنصر
استدعاء الدالسسة )( stopImmediatePropagationداخسسل دوال معالجسسة امحسسداث سسسيؤدي
إلى إيقاف نشر امحسسداث (كالدالسسة )( )stopPropagationإضس ً
سافة إلى إيقسساف امحسسداث المرتبطسسة
ً
مباشرة بالعنصر الهدف والتي ُت ضاف إلى العنصر بعسسد تعريسسف دالسسة معالجسسة امحسسداث السستي تسسستدعي
ِ
سأوضح ذلك في المثال التي اليي سأستدعي فيسسه الدالسسة
)(.stopImmediatePropagation
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،>div<  في دالسسة معالجسسة الحسسدث الثسساني المرتبسسط بالعنصسسرstopImmediatePropagation()
> بعسسسسسد ذلكdiv<  للعنصسسسسسرclick ممسسسسسا يسسسسسؤدي إلى عسسسسسدم اسسسسسستدعاء أيّسسسسس ة دوال مُ عالِجَسسسسس ة للحسسسسسدث
:)(مثال حي

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<div>click me</div>
<script>
// ول حدث
َربط أ

document.querySelector('div').addEventListener('click',
function(){
console.log('I get invoked because I was attached first');
}, false);
// ربط ثاني حدث

document.querySelector('div').addEventListener('click',
function(event){
console.log('I get invoked, but stop any other click events
on this target');
event.stopImmediatePropagation();
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}, false);
//  لكن بسبب استدعاء الدالة،ربط ثالث حدث
//  في انعلىstopImmediatePropagation()
َُن
// فذ دالة معالجة الحدث هذه
فلن ت

document.querySelector('div').addEventListener('click',
function(){
console.log('I get stopped from the previous click event
listener');
}, false);
// َ نشر انحداث قد توقف كما لو أننا استدعينا الدالة
لحظ أن
//  أيضًاstopPropagation()

document.body.addEventListener('click',function(){
console.log('What, denied from being invoked!');
}, false);
</script>
</body></html>

 لن يؤدي إلى إلغاءstopImmediatePropagation() استخدام الدالة
 إذ س تلغى امحداث اسفتراضية إس باستعمال الدالة،امحداث اسفتراضية
.preventDefault()
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 .12الحاداث المخصصة
لس سسنا مح سسدودين بامح سسداث المُ عرّ ف سسة مس س ً
سبقا ،فمن الممكن إض سسافة ح سسدث مخص سسص واس سستدعاؤه،
وذلسسسسسسسسسسسسك باسسسسسسسسسسسسستخدام الدالسسسسسسسسسسسسة )( addEventListenerكالمعتسسسسسسسسسسسساد بالضسسسسسسسسسسسسافة إلى السسسسسسسسسسسسدوال
)( document.createEventو )( initCustomEventو )(.dispatchEvent
ُ
ً
سأ ِ
خاصا اسمه  goBigBlueوسأستدعي ذاك الحدث (مثال حي):
ً
حدثا
نشئ في المثال التي

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div>click me</div
><script
;)'var divElement = document.querySelector('div

ب //
إنشاء حدث مخصص ،الحظ أن
َ الوسيط  CustomEventمطلوٌ

;)'var cheer = document.createEvent('CustomEvent
إنشاء دالة لمعالجة وقوع الحدث الخاا //

{)divElement.addEventListener('goBigBlue', function(event
)console.log(event.detail.goBigBlueIs
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;)}, false
استخدام الدالة  initCustomEventلضبط تفاصيل الحدث المخصص //
معاممت الدالة  initCustomEventهي //
(الحدث ،هل هو bubble؟ ،هل يمكن إلغاؤه؟ //
َة قيمة إلى event.detail؟) //
هل نريد تمرير أي

cheer.initCustomEvent('goBigBlue',true, false,
;)}'!{goBigBlueIs:'its gone
استدعاء الحدث المخصص باستخدام // dispatchEvent

;)divElement.dispatchEvent(cheer
></script
></body
></html

 يتطلب متصفح  IE9وجود معامل رابع إجباري للدالة)(.initiCustomEvent

ملحاظات

ً
ً
بانية باسم )( CustomEventالتي ُت ِ
بسط
دالة
 أضافت مواصفة DOM 4من إنشاء أحداث مخصص ،لكنها غير مدعومة في متصفح .IE9
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 .13محاكاة أحاداث الفأرة
س تختلف محاكسساة امحسسداث عن إنشسساء حسسدث مخصسسص .ففي حسسال أردنسسا محاكسساة أحسسداث الفسسأرة
ً
فس ُن ِ
حدثا باسسسم  MouseEventعسسبر الدالسسة )( document.createEventثم سنضسسبط عسسبر
نشئ
الدالسسة )( initMouseEventأحسسداث الفسسأرة السستي سسستقع ،ثم سنسسستدعيه على العنصسسر السسيي نريسسد
محاكاة الحدث عليه ( ً
مثل :العنصر < >divفي مستند .)HTML
يرتبسسط الحسسدث  clickفي المثسسال التي بعنصسسر < >divالموجسسود في الصسسفحة؛ وبس ً
سدس من النقسسر
برمجيا بتهيئس سسة حس سسدث للفس سسأرة ثم
على العنصس سسر < >divلكي يقس سسع الحس سسدث  ،clickفسس سسنحاكي ذلس سسك
ً
تنفييه على العنصر <( >divمثال حي):

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><div>no need to click, we programatically trigger it</div
><script
;)'var divElement = document.querySelector('div
إعداد الحدث  clickالذي ستتم محاكاته //

{)divElement.addEventListener('click', function(event
;))console.log(Object.keys(event
;)}, false
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// click إنشاء حدث لمحاكاة الحدث

var simulateDivClick = document.createEvent('MouseEvents');
/* ضبط حركة الفأرة
initMouseEvent(type, bubbles, cancelable, view, detail,
screenx, screeny, clientx, clienty, ctrlKey, altKey,
shiftKey, metaKey, button, relatedTarget)*/
simulateDivClick.initMouseEvent('click', true, true,
document.defaultView, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, 0,
null, null);
// >div< استدعاء المحاكاة على العنصر

divElement.dispatchEvent(simulateDivClick);
</script>
</body>
</html>

محاكاة أحداث الفأرة تعمل على جميع المتصفحات في وقت كتابة هيا

 ليا سيصبح ضروريً ا، قد ُتمسي محاكاة بقية امحداث أكثر تعقي ًدا.الكتاب
ً jQuery.trigger()  (عبر الدالةjQuery استخدام مكتبة
.)مثل
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 .14تفويض الحاداث
يمكن تبسيط تعريف «تفويض امحداث» ( )event delegationعلى أنه اسستخدام السسبرمجي
لنشسسر امحسسداث ( )event flowلربسسط دالسسة وحيسسدة لمعالجسسة عسسدد كبسسير من العناصسسر .أحسسد التسسأثيرات
أنه ليس من الضسسروري أن تكسسون العناصسسر الهسسدف موجس ً
الجانبية سستخدام تفويض امحسسداث هسو ّ
سودة
في شجرة  DOMعند إنشاء الحدث لكي تستطيع الدالس ُ
َ
ستجابة إلى امحسسداث الواقعسسة على تلسسك
سة اسسس
العناص سسر .سنس سستفيد من ذل سسك عن سسد التعام سسل م سسع ردود  XHRال سستي ت سسؤدي إلى تح سسديث ش سسجرة .DOM
وبالتالي ستتمكن العناصر الجديدة المُ ضافة إلى شسسجرة  DOMبعسسد تفسسسير شسسيفرات  JavaScriptمن
ً
مباشرة إلى امحداث .تخيل ً
ً
جدوس بعددٍ غسسير محسسدود من امسسسطر وامعمسدة .يمكننسسا
مثل
اسستجابة
عسسبر اسسستعمال تفسسويض امحسسداث من إضسسافة دالسسةٍ وحيسسدةٍ مرتبطسسةٍ بالعقسسدة < ،>tableوسس ُستع ّد هسسيه
العقدة على أنها العنصر الهدف امولي للحدث.
أي عنصر < >tdفي الجدول الموجود في المثسسال التي سسسيؤدي إلى تفسسويض الحسسدث
النقر على ّ
أن ك سسل ه سسيا أص سسبح ممك ًن سسا
إلى الدال سسة ال سستي ُتع سسالِج الح سسدث  clickفي العنص سسر < .>tableس َ
تنس ّ
خصيصا مرحلة ( )bubbleمثال حي):
ً
بفضل انتشار امحداث (

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><p>Click a table cell</p
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<table border="1">
<tbody>
<tr><td>row 1 column 1</td><td>row 1 column
2</td></tr>
<tr><td>row 2 column 1</td><td>row 2 column
2</td></tr>
<tr><td>row 3 column 1</td><td>row 3 column
2</td></tr>
<tr><td>row 4 column 1</td><td>row 4 column
2</td></tr>
<tr><td>row 5 column 1</td><td>row 5 column
2</td></tr>
<tr><td>row 6 column 1</td><td>row 6 column
2</td></tr>
</tbody>
</table>
<script>
document.querySelector('table').addEventListener('click',func
tion(event){
َُن
// td فذ فقط إذا كان الهدف هو
َ هذه الشيفرة ست
التأكد أن

if(event.target.tagName.toLowerCase() === 'td'){
// td  للوصل إلى العنصر الهدفevent.target استخدام

console.log(event.target.textContent);
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}
;)},false
></script
></body
></html
إذا ح ّد ثنا الجدول في المثال السابق وأضفنا أسطر جديدة إليه ،فيجب أن تستجيب امسطر

من معالج سسة الح سسدث click
الجدي سسدة إلى الح سسدث  clickبع سسد إض سسافتها إلى الشاش سسة ف سسورًا وذل سسك ّ
ستفوّ ض إلى العنصر <.>table

ملحاظة

من المنطقي استعمال تفويض امحداث عندما تتعامل مع امحداث click
و  mousedownو  mouseupو  keydownو  keyupو .keypress
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 .1لمحة عن مكتبة dom.js
أريسسد منسسك أن تأخسسي المعلومسسات السستي حصس َ
سلت عليهسسا من هسسيا الكتسساب ،وتسسستعملها لنشسساء مكتبسسة
ص سسغيرة وحديث سسة ُ
أن ه سسيه
وتش سسبه في بنيته سسا  jQueryالغ سسرض منه سسا ه سسو التعام سسل م سسع  .DOMتخي سسل ّ
ساس لمكتبسسةٍ حديثسسةٍ ُتسسستعمَ ل لتحديسسد عقسسد  DOMلتفعسسل
المكتبسسة –السستي سسسأدعوها  –dom.jsهي أسس ٌ
شي ًئا معها .ستوفر مكتبة  dom.jsإمكانية تحديد عناصر ( DOMأو إنشائها) وإجراء عمليات عليهسسا،
سكل يشسسبه مكتبسسة  jQueryكثسسيرًا .سسسأعرض بعض اممثلسسة عن اسسستخدام الدالسسة )( domالسستي يجب
بشس ٍ
ً
ٌ
خبرة مع مكتبة ( jQueryأو غيرها من المكتبات التي ُتستعمَ ل
مألوفة لديك إذا كانت عندك
أن تبدو

لتحديد العناصر):

تحديد جميع عناصر  liالموجودة ضمن  ulوالحصول //
ول عنصر // li
على قيمة الخاصية  innerHTMLنَ

;)(dom('li','ul').html
إنشاء قطعة من المستند ( )document fragmentوالحصول على //
خاصية  innerHTMLللعنصر  ulالموجود داخلها //

)(dom('<ul><li>hi</li></ul>').html
ً
يُ ِ
عملي ا لتوظيف المعلومات التي أخيناها في هيا الكتاب
مثاس
مثل هيا الفصل مغلبية القراء
ً
وتطبيقهسسا على مكتبسسة  JavaScriptللتعامسسل مسسع  .DOMوقسسد يضسسفي هسسيا الفصسسل بعض الضسسوء على
كيفية عمل مكتبة  jQueryنفسسسها وكيفيسسة إجسسراء عمليسسات معالجسسة  DOMفي أطسسر عمسسل JavaScript
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له م ه سسيا الفص سسل الق سسراء ليكتب سسوا مكتب سسات أو أدوات للتعام سسل م سسع DOM
ًس
المت سسوافرة
حاليس ا .أرج سسو أن يُ ِ
عند الحاجة.

 .2إنشاء مجال خاا
سال
لحماية شيفرات مكتبة  dom.jsمن المجال العام ( )global scopeفسنحتاج إلى إنشاء مجس ٍ
فريدٍ اليي نستطيع أن نجري فيه العمليات التي نريدها دون الخوف من حدوث تضاربات بين دوال
ومتغ سسيرات مكتبتن سسا وبين ال سسدوال والمتغ سسيرات الموج سسودة في المج سسال الع سسام .سأض سسبط في الش سسيفرة
ً
دالسسة ذاتيسسة اسسسستدعاء (  )Immediately-invoked function expressionلنشسساء المجسسال
التيسسة
الخاص .فعند تنفيي الدالة السابقة ُ
ضبط قيمة المتغير  globalإلى الكائن العام الحالي (أس وهو
ست َ
الكائن ( )windowالشيفرة):

{)(function(win
;var global = win
;var doc = this.document
;)}}(window
أنشأنا داخل الدالة السابقة متغيرين يشيران إلى الكائنين  windowو ( documentعبر المتغير
 )docلتسريع الوصول إلى تلك الكائنات داخل الدالة.
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 .3إنشاء الدالة )( domو )( GetOrMakeDomوإتاحاتها إلى المجال
العام

سة مغلفس ً
ستعيد مجموعس ً
ً
دالة التي ُ
وكما في مكتبة  ،jQueryس ُن ِ
سة من عقسسد ( DOMالمجموعسسة
نشئ

المغلفسسسسسسسسسسسسسسسسسسة [set

 ]wrappedهي مصسسسسسسسسسسسسسسسسسسفوفة خاصسسسسسسسسسسسسسسسسسسة شسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيهة بالكائنسسسسسسسسسسسسسسسسسسات) ( ً
مثل:

{1:ELEMENT_NODE, length:2

 )}0:ELEMENT_NODE,اعتمسسا ًدا على محتسسوى المعسساملت

رسلة إلى الدالة.
المُ َ
سأضسسسسسسبط في الشسسسسسسيفرة التيسسسسسسة الدالسسسسسسة )( domومعاملتهسسسسسسا السسسسسستي س ُ
سسسسسستمرّ ر إلى الدالسسسسسسة البانية
() GetOrMakeDOMالسستي عنسسدما ُتسسستدعى فسس ُستعيد كائ ًنسسا يحتسسوي على عقسسد  ،DOMوالسسيي سس ُسيعاد
بدوره عبر الدالة )(( domالشيفرة):

{)(function(win
;var global = win
;var doc = global.document
{)var dom = function(params,context
;)return new GetOrMakeDom(params,context
;}
{)var GetOrMakeDom = function(params,context
;}
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;)})(window
ولكي نستطيع الوصول إلى الدالة )(dom

من خارج المجال الخاص المُ َ
نشأ عبر الدالة ذاتية

ً
متاحة للمجال العام (أي عبر إنشاء مرجعية ُتشير إليهسسا).
اسستدعاء ،فعلينا أن نجعل الدالة )(dom
يمكن فعسسل ذلسسك بإنشسساء خاصسسية (  )propertyفي المجسسال العسسام باسسسم  domوجعلهسسا ُتشسسير إلى الدالسسة
ُ
فستشس سسير إلى
المحليس سسة )( .domوعنس سسدما سسسسنحاول الوصس سسول إلى الخاصس سسية  domمن المجسسسال العسسسام
الدالسسسسسسسسة )( domالموجسسسسسسسسودة في المجسسسسسسسسال المحلي .سسسسسسسسسنفعل ذلسسسسسسسسك بإضسسسسسسسسافة التعبسسسسسسسسير السسسسسسسسبرمجي

;= dom

 global.domإلى الشيفرة السابقة (الشيفرة):

{)(function(win
;var global = win
;var doc = global.document
{)var dom = function(params,context
;)return new GetOrMakeDom(params,context
;}
{)var GetOrMakeDom = function(params,context
;}
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// ً في المجال العام
 متاحةdom جعل الدالة

global.dom = dom;
})(window);
في

ٌ
GetOrMakeDom.prototype شيء آخر علينا فعله هو إتاحة الوصول إلى الخاصية

ِ ) فسسjQuery.fn  (أقصسسد هنسسا الخاصسسيةjQuery  وكمسسا في مكتبسسة.المجسسال العسسام
سنوفر اختصسسارًا (أس
ّ
:موضح في الشيفرة أدناه
 كما هو،GetOrMakeDom.prototype ) يُ شير إلىdom.fn وهو

(function(win){
var global = win;
var doc = global.document;
var dom = function(params,context){
return new GetOrMakeDom(params,context);
};
var GetOrMakeDom = function(params,context){
};
// ً في المجال العام
 متاحةdom جعل الدالة

global.dom = dom;
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إنشاء اختصار إلى الخاصية // prototype

;dom.fn = GetOrMakeDom.prototype
;)})(window
عند

إضافة

أيّ ة

دالة

أو

خاصية

إلى

dom.fn

ُ
فستضاف

إلى

الكائن

 GetOrMakeDOM.prototypeوبالتسسسسسسسالي سسسسسسسستتم وراثتهسسسسسسسا أثنسسسسسسساء عمليسسسسسسسة البحث في سلسسسسسسسسلة
 prototypeفي أيّ ة كائنات مُ َ
نشأة من الدالة البانية )(.GetOrMakeDOM
ملحسسظ :الدالسسة )(ُ GetOrMakeDOM
ستسسستدعى عسسبر المعامسل  .newاحسسرص على فهم مسا السسيي
يحدث عندما ُتستدعى إحدى الدوال عبر المعامل .new

 .4إإافة معامل اختياري لتحديد السياق في الدالة )(dom
عند استدعاء الدالة )( domفستستدعي بدورها الدالة )(ُ GetOrMakeDom
وت ِ
مرر إليها جميع
المعسساملت السستي ُأ ِ
رسسس َلت إلى الدالسسة )( .domوعنسسدما ُتسسستدعى الدالسسة البانيسسة )(GetOrMakeDom
شيء علينا تحديسسده هسو السسسياق ( .)contextيمكن ضسسبط السسسياق عنسسد التعامسل مسسع  DOMعسسبر
ٍ
فأوّ ل
تمري سسر مرجعي سسة إلى العق سسدة ال سستي تري سسد البحث فيه سسا .إن لم يكن الش سسرح الس سسابق واض س ً
سحا ف سسأحب أن
أوضسسسح أن تمريسسسر سسسسياق إلى الدالسسسة )( domسس س ِ
ِ
سيوفر لنسسسا القسسسدرة على البحث عن عناصسسسر  DOMفي
ّ
معين في شجرة  .DOMوهيا يشبه كثيرًا الوسيط الثاني اليي ُن ِ
مرره إلى الدالة .jQuery
فرع»
«
ّ
ٍ
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سسسأجعل السسسياق اسفتراضسسي هسسو المسسستند الحسسالي الموجسسود في المجسسال العسسام ،وإن كسسان معامسسل
ُ
ِ
فسأ ِ
ِ
سأحدد
وسأمرر العقدة كسياق للتحديد أو
حدد ما هو (سلسلة نصية أم عقدة)
السياق متوافرًا،
العقدة عبر الدالة )(( querySelectorAllإذا كان السياق عبارة عن سلسلة نصية) (الشيفرة):

{)(function(win
;var global = win
;var doc = global.document
{)var dom = function(params,context
;)return new GetOrMakeDom(params,context
;}
{)var GetOrMakeDom = function(params,context
;var currentContext = doc
{)if(context
إما عقدة من النوع  documentأو النوع // element

{)if(context.nodeType
;currentContext = context
أو أنها سلسلة نصية //
فسنستعملها لتحديد العقدة //

{}else
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= currentContext
;)doc.querySelector(context
}
}
;}
ً في المجال العام //
جعل الدالة  domمتاحة

;global.dom = dom
إنشاء اختصار إلى الخاصية // prototype

;dom.fn = GetOrMakeDom.prototype
;)})(window
بعد إضافة البنية المنطقية للمعامل context

فأصبح بمقدورنا إضافة الشيفرة اللزمة

للتعامل مع المعامل  paramsاليي يُ ستخ َدم لتحديد أو إنشاء العقد.

اعتمادا
حددة
ً
 .5ملء وإعادة الكائن بمرجعيات إلى عقدة ُ DOM
الم َ
على المعامل params

سسسسسسيمرّ ر إلى الدالسسسسسة البانيسسسسسة
يختلسسسسسف المعامسسسسسل  paramsالمُ مسسسسسرّ ر إلى الدالسسسسسة )( domثم السسسسسيي
ُ
)( GetOrMakeDomبنوع القيمة التي قد يحملهسسا .وهسسو يشسسبه أنسسواع القيم السستي يمكن تمريرهسسا إلى
دالة :jQuery
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•

حدد ً ( CSS
ُم ِ
مثل)dom('body') :

•

سلسلة نصية تحتوي شيفرة ً ( HTML
مثل:

)'>World!</p

تعلم DOM

>)dom('<p>Hellow</p><p

•

عقدة من النوع ً ( Element
مثل)dom(document.body) :

•

مصفوفة من عقد العناصر ( ً
مثل)dom([document.body]) :

•

قائمة من النوع ً ( NodeList
مثل)dom(document.body.children) :

•

كائن ُمعاد من الدالة )( domنفسها ( ً
مثل)dom(dom()) :

سسسسينتج عنسسسد تمريسسسر المعام سسل  paramsإنشسسساء ك سسائن يحت سسوي على مرجعي سسات إلى العق سسد ( ً
مثل:
{ )}0:ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2الموج س سسودة في شسسسسجرة  DOMأو في
قطعة مستند ( .)document fragmentلنتفحص عن قرب كل معامل من المعاملت السسسابقة السسيي
يمكن أن يُ ستعمَ ل لنشاء كائن يحتوي على مرجعيات للعقد الناتجة.
سة ل سسياك المعام سسل معروض س ٌ
البني سسة المنطقي سسة اللزم سسة للس سسماح بتمري سسر مختل سسف امن سسواع قيم س ً
سة في
أن قيمة المعامسسل  paramsليسسست  undefinedوليسسست
ٍ
بتحقق
الشيفرة التالية وتبدأ
بسيط للتأكد ّ
ٍ

سة وليسسست سلسس ً
سية فارغس ً
سلسلة نصس ً
ً
سلة نصسسية س تحتسسوي إلى على الفراغسسات .وفي هسسيه الحالسسة س ُنسسسند

القيمسسسسة  0إلى الخاصسسسسية  lengthإلى الكسسسسائن المُ َ
نشسسسسأ عسسسسبر اسسسسستخدام الدالسسسسة )(GetOrMakeDom
وإعسسادة ذاك الكسسائن ممسسا يسسؤدي إلى إنهسساء تنفيسسي الدالسسة .لسسو لم يكن المعامسسل  paramsمسسساويً ا للقيمسسة
( falseأو ما شابهها من القيم) فسيستمر تنفيي الدالة.
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سلة نصس س ً
إذا كس سسانت قيمس سسة المعامس سسل  paramsسلسس س ً
سية فسس سسنتحقق إن كس سسانت تحتس سسوي على شس سسيفرة
 .HTMLفل سسو احت سسوت السلس سسلة النص سسية على ش سسيفرة  HTMLفس ُن ِ
نشس سئ قطع سسة مس سستند (document
وستستخ َدم تلسسك السلسسسلة قيمس ً
ُ
سة للخاصسسية  innerHTMLللعنصسسر < >divالموجسسود في
)fragment
قطع سسة المس سستند لكي ُتح سسوّ ل السلس سسلة النص سسية إلى بُني سسة  .DOMبع سسد تحوي سسل السلس سسلة النص سسية ال سستي
تحتسسوي شسسيفرة  HTMLإلى شسسجرةٍ من العقسسد ،فسسسنحاول الوصسسول إلى العقسسد الرئيسسسية فيهسسا ،ونضسسع
مرجعيات إلى تلسسك العقسسد في الكسسائن المُ َ
سو السلسسسلة
نشسأ من الدالسسة )( ،GetOrMakeDomوإذا لم تحتس ِ
النصية على شيفرة  HTMLفسيستمر تنفيي الدالة.
سسسنتحقق الن إذا كسسانت قيمسسة المعامسسل  paramsهي مرجعيس ٌ
سة إلى عقسسدةٍ مسسا ،وإذا كسسانت كسسيلك
فسنضع تلك المرجعية في الكائن المُ عاد من الدالسسة البانيسسة وسس ُنعيده .أمسسا لسسو لم تكن القيمسسة مرجعيس ً
سة
ٌ
ٌ
قائمة من النوع  HTMLCollectionأو NodeList
مصفوفة أو
أن قيمة  paramsهي
فهيا يعني ّ
أو سلسلة نصية تحتوي مُ ِ
حد ًدا (  )selectorأو كائن ُم َ
نشأ من الدالة )( .domفلو كانت القيمة هي
سلسسسسسسسسسسلة نصسسسسسسسسسية تحتسسسسسسسسسوي مُ حسسسسسسسسس ّد ًدا ،فيمكن إنشسسسسسسسسساء قائمسسسسسسسسسة بالعقسسسسسسسسسد عسسسسسسسسسبر اسسسسسسسسسستدعاء الدالسسسسسسسسسة
)( querySelectorAllمسسسسسسع تمريسسسسسسر السسسسسسسياق ( )currentContextإليهسسسسسسا .إذا لم تكن قيمسسسسسسة
ً
ً
نصسسسسية  ،فسسسسسنمر بحلقسسسسة تكسسسسرار على المصسسسسفوفة أو القائمسسسسة أو القائمسسسسة (بنوعيهسسسسا)
سلسسسسسلة
المعامسسسسل
ونستخرج منها المرجعيات إلى العقد ثم نستعمل تلسسك المرجعيسسات كقيمسسة داخسسل الكسسائن السسيي سس ُسيعاد
عند استدعاء الدالة البانية )(.GetOrMakeDom
أن البنيسسة المنطقيسسة للدالسسة )( GetOrMakeDomمعقسسدة وصسسعبة الفهم ،لكن ضسسع ببالسسك
قد تشسسعر ّ
أن الغسسسسسسسسسرض من الدالسسسسسسسسسة البانيسسسسسسسسسة هسسسسسسسسسو إنشسسسسسسسسساء كسسسسسسسسسائن يحتسسسسسسسسسوي على مرجعيسسسسسسسسسات للعقسسسسسسسسسد ( ً
مثل:
ّ
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}) وإعسسسسسسسسادة ذلسسسسسسسسك الكسسسسسسسسائن إلى الدالسسسسسسسسة0:ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2{
:) (الشيفرةdom()

(function(win){
var global = win;
var doc = global.document;
var dom = function(params,context){
return new GetOrMakeDom(params,context);
};
var regXContainsTag = /^\s*<(\w+|!)[^>]*>/;
var GetOrMakeDom = function(params,context){
var currentContext = doc;
if(context){
if(context.nodeType){
currentContext = context;
}else{
currentContext = doc.querySelector(context);
}
}
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//  فارغdom()  فأعد كائن،ًا
َف
ُعر
 مparams إذا لم يكن المعامل

if(!params || params === '' || typeof params === 'string'
&& params.trim() === ''){
this.length = 0;
return this;
}
//  فأنشِئ قطعة مستند،ً
ً نصية
إذا كان سلسلة
// ذاك الكائن واعده من الدالة

وام

if(typeof params === 'string' &&
regXContainsTag.test(params)){
// HTML َل شيفرة
ُمث
قيمة المعامل ت
ِ
//  إلىdiv  ثم نضيف، وقطعة مستندdiv ُنشِئ عنصر
لن
// div  للعنصرinnerHTML  ثم نضبط خاصيةdocfrag
// إلى السلسلة النصية
// ول عنصر ابن
َثم نحصل على مرجعية ن

var divElm = currentContext.createElement('div');
divElm.className = 'hippo-doc-frag-wrapper';
var docFrag =
currentContext.createDocumentFragment();
docFrag.appendChild(divElm);
var queryDiv = docFrag.querySelector('div');
queryDiv.innerHTML = params;
var numberOfChildren = queryDiv.children.length;
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المرور على عناصر  nodelistوملء الكائن //
َرة قد //
ُمر
َ سلسلة  HTMLالم
سنحتاج إلى ذلك نن
َة عناصر «أخوة» (// )siblings
حتوي على عد
ِ

{ )for (var z = 0; z < numberOfChildren; z++
;]this[z] = queryDiv.children[z
}
إعطاء قيمة للخاصية  lengthالتابعة للكائن //

;this.length = numberOfChildren
إعادة الكائن //

;return this
ً
مثم //
}{0:ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2

}
َت مرجعية إلى عقدة وحيدة ،فام
ِر
ُر
إذا م
َ

الكائن ثم أعده //

{)if(typeof params === 'object' && params.nodeName
;this.length = 1
;this[0] = params
;return this
}
ً //
ًا ،لكنه ليس عقدة
إذا كان المعامل  paramsكائن
فإما أن يكون  NodeListأو مصفوفة //
ًا //
ًا نصي
َد
ُحد
أو أن يكون م
ِ
ًا من النوع // NodeList
ُنشِئ متغير
لذا لن
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var nodes;
if(typeof params !== 'string'){
// NodeList ً من النوع
ً أو قائمة
إما أن يكون مصفوفة

nodes = params;
}else{
// ٌ نصية
 إنه سلسلة،ًا
حسن

nodes =
currentContext.querySelectorAll(params.trim());
}
//  التيNodeList المرور على المصفوفة أو قائمة
// أنشأناها أعمه وملء الكائن بمحتوياتها

var nodeLength = nodes.length;
for (var i = 0; i < nodeLength; i++) {
this[i] = nodes[i];
}
// length ً للخاصية
إعطاء الكائن قيمة

this.length = nodeLength;
// إعادة الكائن

return this;
ً
// مثم
{0:ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2}

};
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ً في المجال العام //
جعل الدالة  domمتاحة

;global.dom = dom
إنشاء اختصار إلى الخاصية // prototype

;dom.fn = GetOrMakeDom.prototype
;)})(window

 .6إنشاء الدالة )(each
عنسسدما نسسستدعي الدالسسة )( domفسنسسستطيع الوصسسول إلى أي شسسيء مرتبسسط بالخاصسسية doc.fn
وذلك بفضل الوراثة عبر سلسلة ً ( prototype
مثل)dom().each() :؛ وبآلية شبيهةٍ باللية
المستعملة في مكتبة ُ ،jQuery
ستجري الدوال المرتبطة بالخاصية  dom.fnعملياتها على الكائنسسات
المُ َ
نشأة من الدالة البانية )(.GetOrMakeDom
ما يلي هو الشيفرة المسؤولة عن الدالة )(( eachالشيفرة):

{ )dom.fn.each = function (callback
ٌ
ُنشَأ من //
الكائن الحالي الذي نعمل عليه م
الدالة البانية )(// GetOrMakeDom
ٌ بعد استدعاء )(// dom
ُعاد
وم
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;var len = this.length
{)for(var i = 0; i < len; i++
ُنَ
فذ على كل عنصر من العناصر //
استدعاء الدالة التي ست

;)]callback.call(this[i], i, this[i
}
;}
وكما توقعت ،تأخي الدالة )(each

ً
ُ
ستستدعى على كل عنصر من
وسيطا هو الدالة التي

العناصسسسر المُ حسسس ّددة والموجسسسودة في الكسسسائن المُ َ
نشسسسأ من الدالسسسة البانيسسسة )( .GetOrMakeDomالقيمسسسة
 thisالموجسسسسسسسسسودة داخسسسسسسسسسل الدالسسسسسسسسسة )(ُ eachتشسسسسسسسسسير إلى نسسسسسسسسسسخة الكسسسسسسسسسائن المُ ن َشسسسسسسسسسأة من الدالسسسسسسسسسة
)(ً ( GetOrMakeDom
مثل.)}0:ELEMENT_NODE,1:ELEMENT_NODE,length:2{ :
سة (ل سسو نف سسينا ً
عن سسدما س ُتعي سسد الدال سسة قيم س ً
مثل  dom().lengthفسنحص سسل على قيم سسةٍ هي ع سسدد
العناصسسر في الكسسائن) فمن الممكن السسسماح بإنشسساء «سلسسسلة» (  )chainمن السسدوال بإعسسادة الكسسائن مس ً
سرة
أخ سسرى ب س ً
سدس من إع سسادة قيم سسة مُ حس س ّددة .أي أنن سسا سس س ُنعيد الك سسائن المُ نش سسأ من )( GetOrMakeDomلكي
ٌ
أردت أن تصبح الدالة )( eachقابلس ً
ُ
سزءا من سلسسسلةٍ
سة من تكسسون جس ً
دالة أخرى التعامل معه.
تستطيع
ُ
من الدوال ،أي يمكن اسسستدعاء دوال أخسسرى بعسسد الدالسسة )( ،eachلسسيا سسسأعيد في نهايسسة الدالسسة القيمسسة
ِ
أن قيمة  thisفي الشيفرة التية ُت ِ
مثل نسسسخة الكسسائن المُ َ
نشسأة عنسسد اسسستدعاء الدالسسة
 .thisوأذكرك ّ
البانية )(( GetOrMakeDomالشيفرة):
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{ )dom.fn.each = function (callback
;var len = this.length
{)for(var i = 0; i < len; i++
;)]callback.call(this[i], i, this[i
}
هذا سيجعل من الممكن وضع الدالة  eachفي سلسلة //

;return this
;}

 .7إنشاء الدوال )( htmlو )( appendو )(text
متاح ا
ًس
بعسسد أن أنشسسأنا الدالسسة الرئيسسسية )( eachوجعلنسسا السسدوران الضسسمني ()implicit iteration
لنا ،فيمكننا الن بنسساء بضسسع دوال السستي تسسستطيع إجسسراء عمليسسات على العقسد السستي ُنحس ِ
سددها من مسسستند
 HTMLأو ُن ِ
نش ئها في قطع المستندات .هيه هي الدوال الثلث التي س ُننشئها:

)'html() / html('html string

•

)'text() / text('text string

•

| append('html | text | dom() | nodelist/HTML collection
)'node | array

•

الدالتان )( htmlو )(text

تقريبا ،فلو استدعيت الدالة بعد تمرير معامل
لهما نفس البنية
ً

إليهسسا فسسسنمرّ (باسسستخدام )( dom.fn.eachللسسدوران الضسسمني) على كسسل عقسسدة عنصسسر موجسسودة في
نسسسسسسسخة الكسسسسسسائن المُ ن َشسسسسسسأة من )( GetOrMakeDomوسنضسسسسسسبط قيمسسسسسسة الخاصسسسسسسية  innerHTMLأو
 .textContentإذا لم يُ مسسسسسسسسرّ ر أي متغسسسسسسسسير إليهمسسسسسسسسا فسسسسسسسسس ُنعيد قيمسسسسسسسسة الخاصسسسسسسسسية  innerHTMLأو
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َ ُ موّ ل عقدة عنصر في الكائن المtextContent
:) (الشيفرةGetOrMakeDom() نشأ من

dom.fn.html = function(htmlString){
if(htmlString){
return this.each(function(){
// َننا
 مما يمكthis لحظ أنني سأعيد القيمة
// من استخدام هذه الدالة في سلسلة

this.innerHTML = htmlString;
});
}else{
return this[0].innerHTML;
}
};
dom.fn.text = function(textString){
if(textString){
return this.each(function(){
this.textContent = textString;
});
}else{
return this[0].textContent.trim();
}
};
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 وتقب سسل تمري سسر سلس سسلة،insertAdjacentHTML()  ستس سستفيد من الدال سسةappend() الدال سسة
 أوNodeList  أو قائمسسسسسسة من النسسسسسسوعdom()  أو سلسسسسسسسلة نصسسسسسسية أو كسسسسسسائنHTML تحسسسسسسوي شسسسسسسيفرة
ُ ،سدة عق سسد
ِ  أو عق سسدة وحي سسدة أو مصسسفوفة فيه سسا ع سHTMLCollection
وتض سسيفها إلى العق سسد المُ حسس ّددة
:)(الشيفرة

dom.fn.append = function(stringOrObject){
return this.each(function(){
if(typeof stringOrObject === 'string'){
this.insertAdjacentHTML('beforeend',stringOrObject);
}else{
var that = this;
dom(stringOrObject).each(function(name,value)
{
that.insertAdjacentHTML('beforeend',value.outerHTML);
});
}
});
};
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 .8تجربة مكتبة dom.js

أثنسساء فسسترة إنشسسائي لمكتبسسة  ،dom.jsأنشس ُ
سأت معهسسا بعض اختبسسارات  qunitالسستي س ُنشس ِسغلها الن

ً
أيضا تشسسغيل إطسار عمسسل اسختبسسار لرؤيسسة مكتبسسة dom.js
خارج نطاق إطار عمل اسختبار .لكن يمكنك
ِ
سيوض ح هيا المثال كيفية عمل المكتبة التي أنشأناها في هيا الفصل (مثال حي):
عمليا.
ً

><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><body
><ul
><li>1</li
><li>2</li
><li>3</li
></ul
<script src="https://raw.github.com/codylindley/domjs/master/
>builds/dom.js"></script
><script
)(//dom
;))(console.log(dom
;))''(console.log(dom
;))'console.log(dom('body
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console.log(dom('<p>Hellow</p><p> World!</p>'));
console.log(dom(document.body));
console.log(dom([document.body, document.body]));
console.log(dom(document.body.children));
console.log(dom(dom('body')));
//dom().html()
console.log(dom('ul li:first-child').html('one'));
console.log(dom('ul li:first-child').html() === 'one');
//dom().text()
console.log(dom('ul li:last-child').text('three'));
console.log(dom('ul li:last-child').text() === 'three');
//dom().append()
dom('ul').append('<li>4</li>');
dom('ul').append(document.createElement('li'));
dom('ul').append(dom('li:first-child'));
</script>
</body>
</html>
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 .9الخلصة
َ
أردت
كان هيا الفصسل عن إنشسساء مكتبسسة بسسسيطة للتعامسسل مسسع  DOMشسسبيهة بمكتبسسة  .jQueryإذا
أن تكمل بدراسة امجسسزاء المكونسسة لمكتبسسات شسسبيهة بمكتبسسة  jQueryفأنصسسحك بسسالنظر إلى ،hippo.js
السسسستي ُت ِ
مثل تمرينًسسسسا لعسسسسادة إنشسسسساء دوال  DOMالموجسسسسودة في  jQueryللتعامسسسسل مسسسسع المتصسسسسفحات
الحديثسسسسة .تسسسسستعمل مكتبتسسسسا  dom.jsو  hippo.jsأداة البنسسسساء  gruntو  QUnitللختبسسسسار و JS Hint
ّ
َ
كنت تفكسسر في إنشسساء مكتبسسات
أحثس ك بشسسدة أن تنظسسر إليهسسا إن
للمسسساعدة في اكتشسساف امخطسساء ،وأنسسا
ً
أيض سا أن تقسسرأ «  »Designing Better JavaScript APIsقبسسل أن
 JavaScriptخاصسسة بسسك .أنصسسحك
تنطلق لبناء تطبيقات تتعامل مع  .DOMبالتوفيق!
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