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وسهًل بكم يف
أهًل ا
الصفحة األوىل :ا
هذه هي واجهة املوقع وصفحته األوىل ،وحتتوي حتوي القائمة الرئيسة وصورا لبعض مناذج املخطوطات.
PAVONE

القائمة الرئيسة

عددا من املداخل ،هي:
تضم القائمة ا
 :حول املشروع
ABOUT
 :املخطوطات
MANUSCRIPTS
 :األناجيل الطقسية
LECTIONARY
CITIATIONS
SEARCH

 :االستشهادات
 :البحث
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أوالا :املدخل  ABOUTأو حول املشروع
يأخذ هذا املدخل املتصفح إىل صفحة جديدة ختربه عن أمهية املشروع وعن اإلشكاليات اليت يؤمن

PAVONE

عددا من
األدوات الًلزمة لإلجابة عليها ،واملواضيع اليت ميكن للباحثني فيها االستفادة مما يقدمه  .PAVONEوحتوي ا
الصفحات الثانوية اليت ميكن للباحثني االظًلع عليها عن طريق قائمة ثانوية موجودة على ميني الصفحة.

القائمة الثانوية

حتتوي كل مداخل القائمة الثانوية على صفحة أو أكثر.
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ثانياا :املدخل  MANUSCRIPTSأو املخطوطات
بالضغط على هذا املدخل يدخل املتصفح إىل صفحة جديدة حتوي ،باإلضافة إىل القائمة الرئيسة ،رابطني للبحث يف
املخطوطات اليت تكون جزءا من مشروع .PAVONE
ومها البحث عن املخطوطات عن طريق اجملموعة اليت ينتمي إليها أو بواسطة املوقع اجلغرايف.
كل منهما إىل صفحة جديدة لبدأ البحث.
ويأخذنا الضغط على ٍّ

البحث عن
طريق مجموعة
المخطوطات

البحث بواسطة
الموقع
الجغرافي
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 .1البحث عن املخطوطات عن طريق اجملموعة اليت تنتمي إليها
بالضغط على هذا الرابط Browse Manuscripts by Collection :أو بالضغط على الصورة اليت تعلوه ننتقل إىل
عددا من خيارت البحث .ميكننا أن خنتار البحث عن أي خمطوط حبسب لغته أو نوعه أو
الصفحة التالية حيث جند ا
تاريخ نسخه .أو نستطيع البحث عن خمطوط تتوفر فيه كل شروط البحث هذه أو بعضها فقط.

وبعد الضغط على  Applyستظهر النتائج يف ٍ
جدول يف أسفل الصفحة ،حيث تأيت املخطوطات مرتبةا حبسب
جمموعة املخطوطات اليت تنتمي إليها.
جدول يظهر
نتائج البحث
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حيوي اجلدول باإلضافة إىل عنوان املخطوط ( ،)Titleرقمه ( ،)Manuscript IDواجملموعة اليت ينتمي إليها
( ،)Collectionوالقرن الذي مت خًلله النسخ ( ،)Centuryو لغته ( ،)Languageونوعه ( .)Categoryوهذه كلها
كلمات مفتاحية أي روابط ( )Linksتأخذ املتصفح إىل صفحات أخرى.

فرقم املخطوط

(ID

ٍ
الئحة حت وي فصول هذا املخطوط أو قراءاته املوجودة يف قاعدة
 )Manuscriptيأخذنا إىل

بيانات املوقع .وبالضغط على عنوان القراءة نذهب إىل الصفحة املخصصة لنص هذه القراء (صفحة .)6

قراءات من هذا
المخطوط

استكمال
الالئحة على
صفحات اخرى

أرقاما تدلنا على وجود قراءت وفصول أخرى يف الصفحات التالية.
يف أسفل اجلدول جند ا
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القراءة
وهنا بالضغط على عنوان القراءة سنجد انفسنا أمام الصفحة املختصة هبذه القراءة ،حيث سنجد:
يف أعلى الصفحة عنوان القراءة.
مباشرة أسفل العنوان جند صورة نص هذه القراءة كما جاءت يف املخطوط.
وللصورة قائمة باألداوات اخلاصة هبا ،اليت تسمح للباحث بالتعامل مع الصورة ،تكبريها وتصغريها وحتريكها...
يف أسفل الصورة جند بعض املعلومات املتعلقة بالقراءة ،تتضمن :اسم املخطوط ،مناسبة القراءة ،اليوم الذي تُقرأ فيه،

أخريا يظهر للباحث أرقام اآليات الكتابية
اخلدمة الليتورجية اليت تُقرأ فيها ،وحدود القراءة :أي آيتها األوىل واألخرية .و ا
اليت حتتويها هذا القراءة .وهنا بالنقر على رقم آي آية يقودنا  PAVONEإىل الئحة تضم القراءت اليت حتتوي على
هذه اآلية.
قائمة أدوات الصورة

عنوان القراءة

الصور
ة
معلومات القراءة

اآليات التي تحتويها هذه القراءة
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يف أسفل هذه الصورة واملعلومات ،جند القسم املعنون بـ"نص القراءة" ( )Lection transcriptionحيث يوجد نص
بشكل ٍ
ٍ
كامل ودقيق  ،آية بعد آية.
مبطوعا ()Transcription
القراءة
ا

كما يوجد إىل جانب كل آية:

 ترتيبها يف النص ()Order؛
 رقمها حبسب ورودها يف الكتاب املقدس ()Verse؛

 ونوعها ووظيفتها يف نص القراءة احلالية (.)Type & Function

الوظيفة

نصّ القراءة

رقم اآلية

النوع

الترتيب

الـ  QRالخاص بهذه الصفحة

رمزا ( )QR codeميكن الباحثني
وهنا جيب اإلشارة إىل أن هذه الصفحة ،وكل صفحات  ،Pavoneحتوي يف أسفلها ا
من العودة إىل الصفحة وقتما يشاؤون.
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صفحة املخطوط
أما عنوان املخطوط ( )Titleفيأخذنا إىل صفحة هذا املخطوط حيث نتعرف إىل تفاصيل أخرى تتعلق به ،كمعلوماته
الكودوكولوجية ،وتاريخ نسخه الدقيق إن وجود ،وأسم ناسخ املخطوط .باإلضافة إىل صور من صفحات هذا
جدوال بفصول هذا املخطوط أ و قراءاته املوجودة يف قاعدة بيانات املوقع
املخطوط .ويف أسفل الصفحة جيد املتصفح ا
 .PAVONEوبالضغط على عنوان القراءة نذهب إىل الصفحة املخصصة لنص هذه القراءة (راجع الصفحة .)6

معلومات
أساسية

تاريخ النسخ
الدقيق

معلومات
كودوكولوجية
اسم الناسخ

بعض صور
المخطوط

بض قراءات
المخطوط
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اجملموعة
بالضغط على أسم اجملموعة ( )Collectionاليت يأيت منها املخطوط فستأخذنا إىل الصفحة املخصصة هلذه اجملموعة.
Collection

وموجزا تارخيياا عن مكان
صورا عن الدير أو الكنيسة حيث ُحتفظ جمموعة املخطوطات،
جند يف هذه الصحفة
ا
ا
حفظها وأمهية هذه اجملموعة.
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ويف أسفل هذه الصفحة ،املخصصة للمجموعة ،جند الئحةا باملخطوطات املوجودة يف قاعدة بيانات املوقع ،واليت
حتديدا.
تنتمي إىل هذه اجملموعة ا

وبالضغط على عنوان املخطوط نذهب إىل الصفحة املخصصة هلذا املخطوط (راجع صفحة .)8
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أما إذا ضغطنا على تاريخ النسخ ( ،)Centuryأو لغة املخطوط ( ،)Languageأو ونوعه ( ،)Categoryفسننتقل
إىل الئحة تضم كل املخطوطات اليت تتشارك مع خمطوطنا األساسي يف تاريخ نسخ أو لغته أو نوعه.
لئحة
بمخطوطات
األنجيل
الطقسي
Lectionary

لئحة
المخطوطات
باللغة العربية

لئحة
المخطوطات
في القرن
الثامن عشر

وبالضغط على عنوان املخطوط نذهب إىل الصفحة املخصصة هلذا املخطوط (راجع صفحة.)8
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 .2البحث عن املخطوطات بواسطة املوقع اجلغرايف
بالضغط على هذا الرابط Browse Manuscripts by Location :أو بالضغط على الصورة اليت تعلوه ننتقل إىل
الصفحة التالية حيث خريطة ،ميكننا التحكم حبجمها ،يف عًلمات موقع زرقاء اللون تشري إىل أماكن وجود
جمموعات املخطوطات اليت تنتمي إىل مشروع .PAVONE

أزرار تكبير وتصغير
الصورة

عالمات تحديد الموقع

وبالضغط مرة على عًلمة حتديد املوقع سيعطينا املوقع اسم هذه اجملموعة .وإذا ضغطنا على اسم اجملموعة سننتقل
إىل الصفحة املخصصة هلا (صفحة  .)9اليت عربها سنتمكن من الدخول إىل الصفحة املخصصة للمخطوط (صفحة
 ،)8وعندها نستطيع اختيار الفصل أو القراءة اليت نرغب بقراءة نصها (صفحة .)6
وهبذا نكون قد انتهينا من املدخل الثاين (.)MANUSCRIPTS
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ثالثاا :املدخل  LECTIONARYأو املخطوطات الطقسية
هذا القسم يظهر كل القراءات الليتورجية املوجودة يف قاعدة البيانات  . PAVONEويقدم للباحث إمكانيات متعددة
للبحث عن القراءة املطلوبة .فأوالا ،ميكن البحث من خًلل الًلئحة ،اليت تظهر على يسار الصفحة .وهي الئحة
بكل قراءات اإلجنيل الطقسي على مدار السنة ،واليت تأخذ باالعتبار الدورتني الفصحية (املتحركة) والسنوية (الثابتة).

أولا:لئحة القراءات على مدار السنة

فبعد اختيار القراءة املطلوبة والضغط على " "Applyسيظهر جدول حيوي كل القراءات اليت تتوافق مع التاريخ
املطلوب أو مع القراءة املختارة .فإذا اخرتنا ،مثًلا ،قراءة الفصح فسيظهر لنا اجلدول على هذا الشكل:

رؤوس
األعمدة،
لتغيير
ترتيب
الجدول
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هنا البد من اإلشارة إىل أن هذا اجلدول ،ككل اجلداول يف  ،PAVONEميكن للباحث أن يعيد ترتيبه بالضغط على
رؤوس األعمدة فيعاد ترتيب اجلدول تصاعدياا أو تنازلياا حبسب كل عمود .ومن هذا اجلدول ميكننا التوجه مباشرة إىل

صفحة القراءة املطلوبة (راجع صفحة  )6بالضغط على عنوان القراءة يف العمود ( ،)Titleأو بالتوجه إىل صفحة
املخطوط (راجع صفحة  )8بالضغط على امسه يف العمود (.)Manuscripts
الطريقة الثاين هي استخدام جدول القراءات املتوفرة يف  ،PAVONEها اجلدول الذي يظهر أسفل الًلئحة السابقة،
حيتوي على أربعة أعمدة .حيث ميكن للباحث أن يعيد ترتيبه بالضغط على رؤوس األعمدة فيعاد ترتيب اجلدول
تصاعدياا أو تنازلياا حبسب كل عمود .وبالتايل البحث عن القراءة املختارة.

ثانياا :جدول القراءات

رؤوس
األعمدة،
لتغيير
ترتيب
الجدول

والضغط على اسم املخطوط يف اجلدول ميكن للباحث االنتقال إىل صفحة املخطوط (راجع صفحة .)8
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أو ميكنه بالضغط على مناسبة القراءة أو تارخيها يف العمود ( )Eventاالنتقال إىل الئحة تضم كل القراءات ،اليت
حيتويها  PAVONEواليت تُقرأ يف هذا املناسبة .حيث يظهر يف الًلئحة عنوان القراءة كما ترد يف املخطوط ،باإلضافة
إىل اسم املخطوط ومعلومات أخرى عن القراءة املطلوبة.
لئحة قراءات يوم
الثالثاء من السبوع
السادس من إنجيل لوقا،
من مخطوطات مختلفة

أما الضغط على اسم يوم األسبوع ()Weekdayفسيأخذ الباحث إىل الئحة تضم كل القراءات اليت تقرأ يف نفس
اليوم من األسبوع .و الضغط على نوع اخلدمة الليتورجية ( )Liturgical Serviceفسيعرض الئحة مماثلة.

لئحة القراءات التي
ُتقرأ أيام الثالثاء

لئحة القراءات التي
ُتقرأ في القداس
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ابعا :املدخل  CITATIONأو االستشهادات
را
هذا القسم من  PAVONEحيتوي على االستشهادات الكتابية (االناجيل األربعة) ،اليت ترد يف األدب العريب بعامة.
ابتداءا من االستشهادات الواردة يف ما يعرف باألدب الدفاعي املسيحي-اإلسًلمي .وتقدم هذه الصفحة إمكانيتني
للبحث يف هذه االستشهادات:

لئحة الكتب والمؤلفات

لئحة آيات األناجيل

األوىل عن طريق اختيار اسم الكتاب ( ،) Workالذي يريد الباحث قراءة استشهاداته .وذلك من قائمة ممتدة حتوي
العديد من االعمال واملؤلفات ،مث الضغط على ( .)Applyوالثانية عن طريق اختيار رقم اآلية الكتابية ( ،)Verseاليت
يريد البحث عن نصها كما وردت يف جمموعة هذه الكتب .وذلك من قائمة حتوي مجيع أرقام آيات االناجيل األربعة،
معا ،مث الضغط على (.)Apply
مث الضغط على ( .)Applyأو يستطيع الباحث اختيار اسم الكتاب ورقم اآلية ا
كما يوجد يف أسفل الصفحة مناذج من هذه االستشهادات
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ٍ
جدول جيد فيه كل االستشهادات اليت وردت يف هذا الكتاب الذي اختاره،
اختيار أسم العمل سيأخذ الباحث إىل
حيث يوجد باإلضافة إىل نص اآلية كما وردت يف الكتاب ،رقم اآلية ،واسم الكتاب.

ويأخذنا الضغط على أسم الكتاب إىل الصفحة املخصصة له .حيث جند معلومات عن الكتاب والطبعة اليت
استعملت يف .PAVONE
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خامسا :املدخل  SEARCHأو حبث
ا
تقدم هذه الصفحة للباحثني امكانيات متعددة.
فيمكن ،أوالا ،البحث عن آية من آيات الكتاب املقدس يف كل أقسام  .PAVONEعن طريق كتابة رقم اآلية أو
الكلمة املطلوبة يف الفراغ الذي جبانب ( ،)Enter your keywordsمث الضغط على .Search
كما ميكن ،ثانياا ،البحث عن كلمة معينة أو آية يف ( )Advanced searchوهنا ميكن للباحث أن حيدد مكان حبثه
يف  ،PAVONEفيختار القسم الذي يرغب يف البحث فيه ،أو الذي يرغب يف استبعاده عن البحث .مث الضغط
على . Advanced Searchوستظهر النتائج على شكل الئحة.
هنا يمكن:
 كتابة أي كلمة للبحث عنها -كتابة رقم اآلية للبحث عنها

هنا يمكن البحث عن كلمة أو آية

يمكن للباحث هنا
تحديد مكان البحث

