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Abstract
Among all the elements and decorations of historical monuments, Calligraphy could be named as
one of the most important findings. Elegancy of early Islamic scripts, because of the nature of their
letters’ shapes and their ability to be used in different contexts, propelled them from an aesthetic
position to a practical one. After many centuries when a lot of their samples are available on every
Islamic monument, they have the both aesthetic and practical values; their values are based on the
information that they provide. Despite the importance of the last factor, there are a lot of problems
for studying them that the most important one is the lack of sufficient amount of pictures of
epigraphs.
Keywords: Photogrammetry, Documentation, Historical epigraphs, Sheikh Safi Al-Din Shrine,
Allah Allah dome
Introduction
In this study, it is tried to use the photogrammetry in documentation of epigraphs of Allah Allah
dome in the Sheikh Safi al-din shrine as a new method for documenting epigraphs in historical
monuments with the least needed equipment, lowest needed time and cost in comparison to
traditional methods. Photogrammetry is the science of taking digital photos and making 3D models
with high accuracy and high detailed textures out of them in shortest time with lowest cost.
Choosing Allah Allah dome, especially its cylindrical inscription at the base of the dome, as our case
study shows abilities of close-range photogrammetry for documenting of epigraphs in the clearest
way. First of all, there is an inscription fifteen meters above the ground that makes it impossible to
reach without scaffold or lift which makes it time consuming and expensive to do the relevé.
Secondly, because of the cylindrical shape of the building the highest epigraph turns around it and
makes it impossible to be documented with four or even eight photos while it provides sufficient
information for more studies. But in contrast, with application of photogrammetry all the epigraphs
are shown in a single non-perspective high resolution image.
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Materials and Methods
Current documentation methods of epigraphs are just a simple recording of the content and taking
few pics of them while some of them provide a hand drawn relevé from the epigraphs which
despite the fact that it is an expensive and time consuming process, it is not possible to provide
sufficient information for some studies. Long epigraphs, being in high position, bad weather
condition for doing the relevé and many other problems cause difficulties in providing enough
information. So, creating a 3D model with high resolution texture helps us to study all the elements
of a building with more ease.
Creating a 3D model starts with taking the numerous photos of the object in a pre-planned
manner. In Fig.3 you can find the plan of taking photos for this study. As it is obvious, different
photography paths have been chosen to satisfy different needs of software for reaching to a whole
and detailed model. Paths should be chosen based on the size of the object and the available space
around it, which is a real concern about historical monuments as they usually have been built in a
cramped way. As it’s so important in this study to reach to a high detailed model, every
photography path has been done three times and every time with a specific focal length. First time a
15 mm focal length which is aimed to make the software have a better understanding of whole
form of the object. Second time with a 70 mm focal length which is aimed for making a logical
connection between first and third series of photos. Finally, the third time with a 140 mm focal
length which is aimed to record as much as detail that is possible for reaching to a high – quality
texture at the last step of the model making process.
Discussion
There is a variety software for making 3D models by photogrammetry and for editing images, but
our choice for this study is Reality Capture and for image editing, the Photoshop was elected. Now,
it is time to align all the taken photos in the software. If the photos have been chosen by a good
strategy with an accepted overlap, the software will be able to create a very simple model made out
of points. Then, if everything is good, it is time for making a high-density cloud point. At the next
stage and when the cloud point is ready, there may be some distortion that should be corrected
manually. After that, the software can produce a high detailed solid model and apply the texture on
it. For flat inscriptions, it would be time to get a non-perspective render from the model and
everything is finished; but in this study and because of the cylindrical shape of the epigraph, a
simple render will not be sufficient. So, it is needed to render it from different by turning round of
it. So, there will be many images that only a little portion at the middle of them is what we want.
Finally, and by using Adobe Photoshop, all intended portions of images will be cut and form a
single non-perspective image. Although our priority is the cylindrical epigraph, but non-perspective
images of other epigraphs on Allah Allah dome is provided at the end of the article. It is also
important to mention that the contents of all inscriptions are reflected as the same as what is
written on the building and nothing has been changed .
Conclusion
As it has been discussed before, traditional documentation techniques of epigraphs and inscriptions
had always had a wide range of difficulties and incapability such as expensive and time the
consuming process of documentation to limitations on providing sufficient pictures of epigraphs.
These problems have led to different results such as preventing other scholars from more detailed
studies based on the documentation or at the worst situation it made epigraph documentation a
hard process so just few monuments have studied on that way. It is the reason that why today we
have so little information about epigraphs on monuments, especially the remote ones, which
doesn’t have proper maintenance budgets. However, using photogrammetry in documentation of
epigraphs can cover most of the mentioned problems. This method is able to provide a whole nonperspective image of every epigraph. On the other hand, when documentation through a relevé
work should be done by using a lot of workforce, photogrammetry for epigraphs can be done by
one person equipped with a DSLR camera and a high-tech computer, which makes it much cheaper
in cost and time compared to those old methods.
10

پژوهه باستانسنجی 1399؛ 73-57 :)2(6

URL: http://jra-tabriziau.ir/

DOI: 10.52547/jra.6.2.57

مقاله پژوهشی

محمد فارسی مدان* ، 1کریم حاجی زاده باستانی ، 2حبیب شهبازی
4
شیران ، 3محمد علیزاده سوال
 . 1پژوهشگر مقطع دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 . 2دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
. 3استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .4دانش آموخته دکتری باستان شناسی دانش گاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت :تاریخ دریافت1399/07/03 :

تاریخ پذیرش1399/09/30 :

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10
] 2022-03-17

کاربرد فتوگرامتری در مستند نگاری کتیبه های بناهای تاریخی
*
نمونه موردی :گنبد اهلل اهلل بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

چکیده

ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه)ﮔﺎن( اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻮز  Creative Commons Attribution Licenseﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه
را با دیگران به اشتراک بگذارد منوط بر اینکه حهوق مؤلف اثر حفظ و به انتشار اولیه مهاله در ای مجله اشاره شود.

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.9.5

* نویسنده مسئول مکاتبات :اردبیل ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده علوم اجتماعی ،گروه باستان شناسی ،کد پستی،5619911367 :
آدرس الکترونیکیm.h.farsimadan@gmail.com :

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.57

در میان تمامی عناصر تزئینی بناهای تاریخی ،کتیبهنویسی از مهمترین آنها به شمار میآید .ظرایف این هنر و قابلیتهاایی کاه خا
ازلحاظ ماهیت شکل حروف و قرار گرفتن آنها در موضوعات و جایگاههای مختلف دارد ،آن را از جایگااه صارفات تزئینای باه کااربردی
سوق میدهد بهگونهای که نمونههای متعدد بهجای مانده از این هنر بر بسیاری از ابنیۀ تاریخی نهتنهاا از منرار زیبااییشناسای حاائز
اهمیت هستند ،بلکه ازنرر محتوایی نیز به دلیل داشتن اطالعات تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دوران مختلف جایگااه ویاژهای
در نزد محققان یافتهاند .علیرغم این درجه از اهمیت ،مشکالت و محدودیتهایی در مطالعۀ آنها وجود دارد که اصلیتارین آنهاا ،در
دسترس نبودن عموم کتیبهها و نبود تصاویر مناسب جهت بهرهبارداری از آنهاا اسات .رو هاای قادیمی و فعلای برداشات ،بات و
مستندنگاری کتیبهها ،عمومات بازخوانی و بازنویسی متن و عکاسی ساده از آنها است و در بهترین حالت انجام طراحی فنای باهصاورت
دستی محسوب میشود که در بسیاری از موارد مستلزم صرف وقت ،انرژی و هزینه بسیار است .در این مقاله سعی شده است استفاده از
فتوگرامتری در مستندنگاری کتیبههای بناهای تاریخی با برداشت کتیبههای گنبد اهلل اهلل بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی ،بهعنوان روشی
نوین و کامالت علمی و نوآورانه معرفی شود که با استفاده از تجهیزات اندک و با صرف زمان کوتاه و هزینۀ کمتر در مقایسه با رو های
فعلی ،میتواند جایگزین مناسبی برای آنها باشد .فتوگرامتری؛ برداشت تصاویر دیجیتال است که با سااخت مادلهاای ساهبعادی باا
ضریب خطای بسیار پائین ،تصاویر بسیار باکیفیت در کمترین زمان حاصل میشود .این انتخاب از چند منرر ،گویای توانایی شیوۀ جدید
در مستندنگاری کتیبههای ساختمانی با سرعت ،کیفیت و دقت باال خواهد بود .ارتفاع زیاد و پالن مدوّر بنا مانع آن است که باا یاک یاا
چند عکس تصویر مناسبی از کلیت آن در اختیار محققان قرارداد ،اما با این شیوۀ جدید ،تمام کتیبهها در قالب یک عکس بهطور کامال،
قائم و با جزئیات زیاد ارائه خواهند شد.
واژگان کلیدی :فتوگرامتری ،مستندنگاری ،کتیبههای تاریخی ،بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی ،گنبد اهلل اهلل
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 .2پیشینۀ پژوهش
از پژوهشهای انجامشده در سال  2021میالدی در سطح
جهانی و در حوزۀ میراث فرهنگی میتوان به فعالیتهاای
حفاظتی مانند کار در مسجد سلطان برونئی [ ]7و کاار بار

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.57

 .1مقدمه
از ابتدای ظهور اسالم علیرغم وجود آیهای در قارآن کاه
مخالفت مستقیمی با تصویرگری و مجسمهساازی داشاته
باشد [ ،]1به علت وجود احادیثی منسوب به پیامبر و ائماه
معصومین [ ،]2مطابق نرر فقها تصویرگری از هر موجاود
زندهای ممنوع شد و ازاینرو هنر نقاشی در نزد هنرمنادان
این دوران در ابتدا متروک شد؛ اما از همان ابتدا با توجه به
نیاز روزافزون به نگار قرآن و اهمیت فزایناده باه زیباا
نوشتن این کالم مقدس ،هنر جدیدی به نام خوشنویسای
پدید آماد .خیلای زود ایان هنار ،جاای خاود را در میاان
هنرهای اسالمی باز کرد و تقریبات میتاوان گفات کاه باه
شاخصترین هنر اسالمی بدل شد کاه بار ابنیاه ،ظاروف
سفالین ،کاشی ،پارچه و برای نگار به کاار گرفتاه شاد.
درک هی ال و گرابااار ،خ ا را در ب این تمااامی عناصاار و
موضااوعات تزئین ای بناهااای تاااریخی ،مهاامتاارین آنهااا
دانستهاند زیرا از میان تمام موضوعات ،تنها ایان موضاوع
است که به طریقی اهمیت شمایلنگاری داشته اسات [.]3
این تزیین در نوشتن آیات قرآنی ،مدح و ناای بانیاان یاا
کتیبههای پیروزی یا کتیباههاایی بارای توضایح کاارکرد
ساختمانها و یا قسمتهاایی از آنهاا و جاوداناه کاردن
خاطرۀ زهد بنیانگذاران ،مورد بهرهبرداری قرار میگرفات.
توجه هوشمندانه بسیاری از اساتید خ و خوشنویسای باه
ظرایف این هنر و قابلیت خ کوفی و نساخ قارون اولیاه
ازلحااظ ماهیات شاکل حاروف و قارار گارفتن آنهاا در
موضاوعات و جایگاااههااای مختلااف از طرفای و قداساات
کلمات قرآنی و آیاات آن در کتیباههاا ،خا را از جایگااه
کاربردی به فرا کاربردی هنری و تزئینی سوق دادهاند []4
بهطوریکه امروزه نمونههاای متعادد ایان هنار زیباا بار
دیوارهای بسیاری از ابنیه تاریخی باهجاای مانادهاناد کاه
نهتنها از منرر زیباییشناسی حائز اهمیات بارای تحقیاق
هستند ،بلکه از منرر محتوایی نیز اطالعات بسایاری را در
اختیار محققان قرار میدهند .با استفاده از کتیبهها میشاد
بهطور دقیق هدف و نقشۀ هر یک از ساختمانها و عناصر
ساختمانی را که در بناهای گوناگون عملکردهای متفااوت
دارند ،روشن کرد و همین امر میتواند تاا حادودی علات
استفادۀ زیاد از کتیبه و تنوع آنها را بیان کند [.]5

علیرغم اهمیات سرشاار مطالعااتی ایان کتیباههاا،
مشکالتی بر سر راه تحقیقات بر روی این هنر وجود دارد.
یکی از این مشکالت ،در دسترس نباودن تصااویر تعاداد
قابلتوجهی از کتیبههای کارشده بر روی ابنیه است .ایان
مشکل از کمبود فعالیتهای مستندسازی باا گارایش باه
هنر خوشنویسی و همچنین استفاده از شیوههاای قادیمی
در انجام این کاار نشائت مایگیارد .درگذشاته معرفای و
مستندنگاری کتیبههای خوشنویسی به شیوههای مختلاف
انجام میشد که در بخش رو شناسی ،چند نموناه را باا
ذکر مثال مرور خواهیم کرد و باه بحاپ پیراماون معایاب
هرکدام خواهیم پرداخت.
اماااااروزه از تکنیاااااکهاااااای فتاااااوگرامتری
( )Photogrammetryدر مطالعات باستانشناسی و تاریخ
معماری ،برای ساخت مدلهای سهبعدی با ضریب خطای
بسیار پایین ،باه جهات انجاام پاروژههاای مستندساازی،
حفاااظتی و مطالعاااتی اسااتفاده ماایشااود .تعریااف سااادۀ
فتوگرامتری ،علم برداشت تصاویر دیجیتال است .تصااویر
میتوانند به دو گوناه باه ماا اطالعاات دهناد :گوناۀ اول
اطالعات کیفی ،مانند بافت ،رنگ و شاکل کلای و گوناۀ
دوم اطالعات کمّی ،مانند طول ،عرض و ارتفااع .درواقاع،
فتوگرامتری شیوههایی را در اختیار محققان قرار مایدهاد
تا اطالعاتی از نوع دوم را به دسات آورناد .باهبیااندیگار
فتوگرامتری را «علم اندازهگیری در تصاویر» مینامند کاه
بهصورت سنتی بخشای از سانجش از راه دور باهحسااب
میآید [ .]6در این پژوهش سعی شده تا از این شیوۀ نوین
برای مستند نگاری کتیبههای تاریخی یکی از بخشهاای
اصلی مجموعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی کاه باه گنباد اهلل
اهلل معروف است ،اساتفاده شاود .در اینجاا سااخت مادل
سهبعدی به جهت استخراج تصاویر بدون پرسپکتیو مدنرر
خواهد بود که البته این امر به قسمتهایی از بنا که کتیباه
دارند ،محدود میشود.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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 .3مجموعۀ تاریخی شیخ صفیالدین اردبیلی
مجموعه تاریخی شیخ صفیالدین اردبیلی از مهمترین آ ار
تاریخی ایران و شهر اردبیل است کاه ازلحااظ معمااری و

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.9.5

روی نقو صخرهای [ ]8اشاره داشت کاه هادف آنهاا
بت و ضب اطالعات این اماکن در جهات حفاظات آ اار
است .از سمت دیگر نیز میتوان به کارهاای مادلساازی
سااهبعاادی آ ااار مااوزهای [ ]9و ماادلسااازی سااهبعاادی
ساختمانها [ ]10اشاره کرد که هدف این نوع از تحقیقات
کسب تجربه در رفع کمیها و کاستیهاای ایان حاوزه و
بهبااود الگااوریتمهااا ،نحااوۀ عکاساای و تماارینهااای
سختافزاری است.
در باااب اسااتفاده از فتااوگرامتری در حااوزۀ میااراث
فرهنگی در ایران ،میتاوان باه اساتفاده از آن در سااخت
مدل سهبعادی رقاومی از آ اار تااریخی دو شاهر زوزن و
بسطام توس مرحوم شهریار عدل اشاره کرد کاه یکای از
اولین موارد استفاده از این تکنولوژی در بحپ حفاظت آ ار
باستانی در ایران به شمار میآید [ .]11برای معرفی دیگار
نمونههای این کار نیز مایتاوان از مساتندنگااری خانقااه
جوزدان [ ]12و همچنین مدلسازی مقرنس ضلع شامالی
عمارت مسعودیه نام برد [ ]13که این مورد اخیر نزدیکای
بیشتری با کار ما دارد .تحقیقاتی نیز برای اساتفاده از ایان
تکنیک کارآمد در حاوزههاای مختلاف میاراث فرهنگای
صورت گرفته است که ازجمله آنها میتاوان باه تاال
برای استفاده از این شیوه ،در مساتندنگااری آ اار زیارآب
[ ]14و همچنین طراحی ساامانههاایی بارای تهیاۀ مادل
سهبعدی از آ ار موزهای اشاره کرد [ .]15کلیات تحقیقاات
گفتهشده تئوریک و زیرساختی نبودهاند و به لحاظ افزایش
تجربۀ کار در حاوزۀ فتاوگرامتری و اشاتراکگاذاری ایان
تجارب با دیگران و ترویج این رو ها از ارز و اهمیات
باالیی برخوردار هساتند؛ اماا اساتفاده از فتاوگرامتری باا
تمرکز بر مساتندنگااری و ارائاۀ کتیباههاای سااختمانی،
سابقهای شناختهشده به آن صورت ندارد و یا هناوز نتاایج
ایاان تحقیقااات تنهااا در آرشاایوهای سااازمانی و شخصاای
باقیمانده و منتشرنشدهاناد .امیاد اسات کاه باا افازایش
مقاااالتی از ایاان قبیاال ،شاااهد گسااتر فعالیااتهااایی
اینچنینی باشیم.

کاشیکاری از شاهکارهای سدۀ هشتم هجری و سالهای
پسازآن بوده و پس از وفات شایخ ،باهوسایلۀ فرزناد وی
پایهگذاری شده است [ .]16ضمن اینکاه عماارات منفارد
این مجموعه بینریر است ،تزئینات آن نیز از زیباترین آ ار
تاریخی اسالمی ایران محسوب میشود و اعتباار ویاژهای
دارد .بقعۀ اردبیل شامل بناهای جانبی و حیاطهای مجااور
و در امتداد هم و باغ بوده است [ .]17بار اسااس گازار
عبدیبیگ شایرازی مؤلاف کتااب صاریح الملاک ،ایان
مجموعه از بخشهای مختلفای چاون حارم ،دارالحفااظ،
مقبرۀ خانوادگی شاهزادگان ،چینیخانه ،دارالحدیپ ،مقبارۀ
شاه اسماعیل ،چله خانه قدیم ،چله خانه جدید ،جنّت سارا،
محوطه شهید گاه و برخی دیگر تشکیل یافته اسات [.]18
مجموعۀ فوق در زمان شاهطهماسب صفوی ( 930تا 984
ه.ق) به شکل کنونی درآمده و در دوره شاهان بعدی ایان
دوره تکمیل شاده [ ]20 ،19و تاا عصار حاضار ترییارات
زیادی درمجموعه بناهای آن انجامشده است.
گنبد اهلل اهلل درمجموعه جهانی بقعۀ شیخ صفیالدین
اردبیلی با دارا بودن کتیبههای ارزشمند بسایار ،باهعناوان
مطالعۀ موردی در این پژوهش انتخابشاده اسات .گنباد
معروف به اهلل اهلل کاه در حقیقات مقباره و مادفن شایخ
صفیالدین اردبیلی است ،در ضلع غربی بنای معاروف باه
قندیل خانه یا دارالحفاظ و سمت شرقی محوطاۀ معاروف
به حیاط مقابر قرارگرفته است .این بنای استوانهای شاکل
پس از فاوت شایخ صافی در ساال  735ه.ق باه دساتور
پسر صدرالدین موسی و در طول ده سال سااختهشاده
اساات [ .]17وی اور در تحلی ال تاااریخ بنااای مقبااره ش ایخ
صفیالدین اردبیلی نوشته است :به نرار مایرساد مقبارۀ
شیخ صفیالادین اردبیلای ازلحااظ قادمت ،دوماین بناای
مجموعه باشد .این بنای استوانهای شکل با خطوط کاوفی
و طرحهای هندسی مسطح و گنبد خاص باید مرباوط باه
حوالی سال  749ه.ق 1348/م باشد ،زیرا چنین شیوۀ گنبد
زنی از اوایل قرن پنجم هجری متاداول باوده و قارنهاا
اداماه داشااته اساات [ .]21بناای مااذکور ارز مطالعاااتی
تاریخی-هنری از دوران ایلخانی تا صفوی دارد و به دلیال
کاربری خاص بنا ،حجم عریمی از کتیبههای خوشنویسی
بر دیوارههای آن خودنمایی مایکنناد .ایان کتیباههاا در
اندازهها و ارتفاعات مختلفی کارشدهاناد کاه ایان مسائله،
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شکل  :1گنبد اهلل اهلل درمجموعۀ بقعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی
Fig; 1: Allah Allah dome in Sheikh Safi Al-Din Shrine complex
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 .4روششناسی
از شیوههای قادیمی مساتندنگااری کتیباههاای تااریخی
میتوان به ا ر ماندگار ویِت ( ]22[ )Wietاشاره کرد که در
قالب یاک مجموعاه کتااب ،باه ذکار ماتن کتیباههاای
خوشنویسی در ابنیه مهم جهان اسالم پرداخته است .ایان
کار به جهت یک معرفی کلی در زمان خود ،حاائز ارز و

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.9.5

دسترسی به آنها و یا قراردادنشان در یک یا چند عکاس
را مشکل میسازد .در این پاژوهش ،تماامی کتیباههاای
کارشااده باار روی ایاان بنااای ارزشاامند بااا اسااتفاده از
فتوگرامتری مستندنگاری خواهد شد ،کتیبههایی از جانس
کاشی معرق و آجر لعابدار که دورتادور ساقۀ گنبد اهلل اهلل
کارشده است (شکل .)1

اهمیت بسیاری بوده ،اما اجازۀ تحقیقات بیشتر و همچناین
اصااالح متااون قرائااتشااده و یااا تکمیاال بخااشهااای
خواندهنشده را به محققان بعدی نمیدهد.
شیوۀ دیگر استفاده از عکاسای اسات کاه در هنگاام
معرفی متن کتیبهها عکسی نیاز از آنهاا در کتااب ارائاه
ماایشااد .از نمونااه کارهااای ارزشاامند در ایاان زمینااه در
کشورمان میتوان به کار استاد محمود ماهر الانقش []23
در معرفی کتیبههای خ کوفی بنّایی در ابنیه مختلف و یا
کار استاد محمدحسین حلیمی [ ]24در معرفی کتیبههاای
خوشنویسی مسجد جامع اصفهان نام برد .از معایاب ایان
شیوه آن است که گاهی کتیبهها با عرض کم و طول زیاد
نوشتهشده و یا فرم خاصی دارند که در یک یا حتای چناد
عکس نیز نمیگنجند ،بنابراین ،همچناان بخاشهاایی از
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کتیبه از دسترس استفادهکنندگان کتاب خارج میماناد .در
موارد دیگر نیز کتیبههاا در ارتفااع بااالیی کارشادهاناد و
عکس گرفتهشاده دارای پرساپکتیو بسایار باوده اسات و
استفاده از آن مشکل خواهد بود .هرچند شایانذکار اسات
که میتوان کتیبههایی که ابعاد کوچک (حاداکثر تاا یاک
متر در یک متر) دارناد ،در ارتفااع بااالیی قارار ندارناد و
ساخت آنها با کاشی و یا نقاشی باوده اسات را در قالاب
یک تک عکس بادون پرساپکتیو باا اعماال دساتورهای
( Rectificationبرای برطرف کاردن اعوجااج لناز) و یاا
( Perspective Warpباارای برطاارف کااردن دسااتی
پرسپکتیو) ارائه داد .بههرحال این شیوه ،برای کتیباههاای
طوالنی ،بزرگ ،مرتفع و یا سااختهشاده باا تکنیاکهاای
برجستهکااری مانناد آجرکااری و یاا حجااری ،پاساخگو
نخواهد بود.
بهعنوان حالت سوم ،میتوان به انجام طراحی فنی از
کتیبههای ساختمانی اشاره کرد .در این ماورد کاه چنادان
رو نوینی بهحساب نمیآید ،میتوان به دو حالت کاار را
به انجام رساند .اولی که دقت باالتری نیز دارد ،با گذاشتن
کاغذ پوستی بار روی کتیباه و کشایدن بااز طارح آن باا
استفاده از مداد انجام میپذیرد .این رو معایبی دارد کاه
از آن جمله ،نیاز به استفاده از داربسات بارای رسایدن باه
کتیبههای موجود در ارتفاع باال؛ و همچناین عادم امکاان
اتصال کاغذ پوستی بر روی کتیبههای برجستۀ گچبری یاا
حجاری را میتوان نام برد .زمان بسیار زیاد و هزینه باالی
موردنیاز نیز از معایب دیگر اینگونه طراحی است که بایاد
شرای آب و هوایی مناسب را هم در طول مدت برداشات
طرح ،در نرر داشت .رو دوم در این زمینه نیز برداشات
کامالت فنی از کتیبه بهوسیلۀ اندازهگیری و انجام محاسبات
خواهد بود که آن نیز علیرغم محدودیت در دسترسی باه
کتیبه ،امکاان خطاا در طراحای و انادازهگیاری را شاامل
میشود .از نمونههای باکیفیت انجامگرفته در ایان زمیناه
میتوان به پاژوهش بار روی کتیباههاای مسااجد جاامع
گلپایگان ،اردساتان و زواره [ ]25و همچناین کتیباههاای
منار جام [ ]26اشاره کرد کاه نتیجاۀ آن ،رسام بااز طارح
باکیفیت کتیبههای آن ابنیه با دقات بااال در کتاابهاای
مذکور است که البته با سختیهای ذکرشاده هماراه باوده
است و نمونههای بیشتری از این موارد باه جهات هماین

مشکالت در دسترس نیست.
حال در این پژوهش ،رو چهارمی معرفی میشود
که استفاده از خروجیهای مادل ساهبعادی ،سااختهشاده
توس فتوگرامتری است .فتوگرامتری را مایتاوان باه دو
نوع پیچیده (حرفهای) و ساده (غیرحرفهای) تقسایم کارد.
فتوگرامتری پیچیده ،نیازمند ابزارهای دقیق آزمایشگاهی و
گرانقیمت است ،مانند دوربینهای متریک کاالیبره شاده؛
درحاالیکاه فتاوگرامتری سااده را باا ابازار معماولی و در
دسااترس نیااز ماایتااوان انجااام داد ،ماننااد دوربااینهااای
نیمهحرفهای موسوم به  .]27[ DSLRدر تحقیاق حاضار،
بااه آن جهاات کااه مسااتندنگاااری کتیبااههااا از منراار
زیباییشناختی و محتوایی مدنرر است ،همچنین به جهت
ترویج راهحلهای ساده و ارزان در راستای پاژوهشهاای
حوزه میراث فرهنگی ،از تکنیک فتوگرامتری ساده استفاده
میشود .سختافزارهای استفادهشده در ایان پاروژه یاک
عاادد دوربااین  Nikon D5300بااا لنااز  15-150و یااک
دستگاه رایانه شخصی مجهز باه نارمافزارهاای گرافیکای
موردنیاز؛ بودهاناد .فتاوگرامتری رو هاای متعاددی را از
علوم مختلف به کار میبندد ،مانناد علاوم شاناخت ناور و
علم هندسۀ تصویری .برداشت تصااویر دیجیتاال و تولیاد
مدلهای فتوگرامتریک شامل چندین مرحلاه فراینادهای
دقیق هستند [ .]28هماانطاور کاه پایشتار گفتاه شاد،
فتوگرامتری را علم برداشت تصااویر دیجیتاال و یاا علام
اندازهگیری از روی تصااویر ماینامناد .در ایان تکنیاک،
مختصات هر نقطه در تمامی تصاویر که از نقاط مختلفای
برداشتشدهاند ،در راستای ساه محاور  y ،xو  zمحاسابه
میشوند .سپس نقااط مشاترک میاان تصااویر مشاخص
میشوند .درواقع با محاسبۀ خطوط مساتقیم میاان محال
برداشت تصاویر تا نقاط و نحوۀ برخورد آنها باا یکادیگر،
فواصل و مختصات محیطی برآورد میشوند (شکل .)2
در تکنیک فتوگرامتری ساده ،یک دوربین دیجیتال و
یک رایانۀ همراه (لپ تاپ) تنها نیازمندیهای انجاام کاار
محسوب میشود و کار میتواند توس یک نفر باه انجاام
برسد .این شیوه ،مشامول صارف هزیناه و زماان بسایار
کمتری نسبت به برداشت کتیبهها به رو های فوقالذکر
خواهد بود؛ همچناین نااتوانی رو کاغاذ پوساتی بارای
برداشت کتیبههای حجااری و برجساته را باهطاور کامال
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Cpu: Intel Core i7 7700 HQ; Gpu: NVidia Gtx
1070; Ram: 32 Gb DDR4.
همچنین یک عدد دوربین  DSLRبرند  Nikonباه مادل
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 .5ابزار انجام کار
سختافزار استفادهشده جهت انجاام کاار در ایان تحقیاق
یک دستگاه رایانۀ همراه (لپتاپ) و یک دوربین دیجیتال
هستند .مشخصات ساختافازاری رایاناۀ هماراه (کاه در
اجرای نرمافزارهای الزم مؤ ر هستند) بهقرار زیر است:

 D5300با مشخصات زیر استفادهشده است:
;Effective Pixels (Megapixels): 24.2 million
ISO: 100 - 12,800. Hi-1 (ISO 25,600); Focal
length: 15 to 140 mm; Zoom Range: 7.8x.
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برطرف میکند .از سوی دیگر مشکل عکسهای عادی را
درزمینۀ ناتوانی در ارائۀ کتیبههای طویل در یک قاب ،حل
میکند؛ و درنهایت مشکل پرسپکتیو را کاه عکاسهاای
عادی در بت کتیبههای مرتفع و یا بزرگ دارناد ،نخواهاد
داشت .این انتخاب از چند منرر بهخاوبی گویاای تواناایی
شیوۀ جدید در مساتندنگااری کتیباههاای سااختمانی باا
سرعت ،کیفیت و دقت باال خواهد بود .اول به آن دلیل که
کتیبهها تا ارتفاع حدودات  15متری از کف قرارگرفتهاند کاه
دسترسی به آن را تنها با ایجاد داربست یاا بااالبر ممکان
میکند که آن نیز مساتلزم صارف هزیناه و وقات بسایار
است .دلیل دوم آن است که به علت مدوّر بودن پالن بناا
و درنتیجه گرد برخی کتیبهها به دور ساقه گنبد ،با یک
الی چهار عکس نیز نمیتوان تصویر مناسبی از کلیّات آن
در اختیار محققان قرارداد ،اما با این شیوه ،تمام کتیبهها در
قالب یک عکس بهطور کامل ،قائم و با جزئیات زیاد ارائاه
خواهند شد .مادتزماان موردنیااز بارای مساتند نگااری
کتیبههای یک بنا به رو فتوگرامتری ،به ابعاد بنا ،تعاداد
کتیبهها ،محل قرارگیری بنا و تجهیازات موجاود بساتگی
دارد .این زمان معموالت سه جلسه عکاسی است که بعاد از
هر نوبت باید با ورود عکسهای گرفتهشده به نارمافازار و
ساااخت اباار نقطااهای ،کمبااود عکااسهااای گرفتااهشااده

تشخیص داده شوند تا در نوبتهای بعدی رفع شوند .ایان
فرایند برای گنبد اهلل اهلل سه مرحله عکاسی بود که پس از
پایان آن ابر نقطهای با تراکم یکسان از آن به دست آماد.
پس از رسیدن به ابر نقطهای مناسب ،نرمافزار بایاد مادل
سهبعدی را بسازد و بر آن ،بافت رنگی را ایجاد کناد .ایان
مراحل برای گنباد اهلل اهلل در حادود  12سااعت پارداز
مداوم در نرمافزار معرفیشاده توسا سیساتم باه طاول
انجامید.
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شکل  :2نحوۀ تولید مدل سهبعدی از همپوشانی سایۀ آ ار []29
Fig; 2: A visual hull can be reconstructed from multiple silhouettes of an object.
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 .6مراحل انجام کار
برداشت مدل سهبعدی با تکنیک فتوگرامتری ،از گارفتن
عکس با استراتژی بخصوصای آغااز مایشاود .باهطاور
خالصه میتوان گفت که در این شیوه ،باید از شای یاا
ا ر موردنرر عکسهای زیاادی باا هامپوشاانی بااال از
زوایای مختلف گرفته شود .منراور از هامپوشاانی بااال،
اشتراک حداقل  70درصد از عکس قبل در عکس مابعاد
خود است .پس همانطور که قابالتصاور اسات ،تعاداد
عکسها به طرز شگفتآوری زیاد میشود .در این شیوه،
نحوۀ حرکت عکاس بسیار مهم است و باید کاه تماامی
زوایای ممکن از شی یا ا ر را در عکاسهاا بیااورد ،در
غیر این صورت قسمتهایی که کمبود تصاویر را داشاته
باشند ،بهخوبی بازسازی نمیشوند .در شکل  3مسیرهای
حرکت برای برداشت تصاویر دیجیتال از گنباد اهلل اهلل و

جهت نگاه دوربین مشخصشده است .همانطور که پیدا
است مسیرهای متفاوتی باه لحااظ شاکل و باه لحااظ
فاصله تا گنبد برای برداشت عکاس پیماایش شاده کاه
هرکدام به جهت حصول نتیجهای خاص انتخابشدهاناد.
همچنین هر مسیر در سه نوبت پیمایش شده؛ یک نوبت
با حداقل فاصلۀ کانونی لنز موجود که  15میلیمتر بوده،
بار دوم بافاصله کنونی  70میلیمتر و بار ساوم بافاصاله
کانونی  140میلیمتار برداشات ،صاورت گرفتاه اسات.
دستۀ اول ،تصاویر بافاصلۀ کانونی حداقلی برای فهماندن
کلیت بنا به نرمافزار ،دستۀ دوم ،تصاویر بافاصلۀ کاانونی
متوس برای ایجاد ارتبااط میاان دساتۀ اول و ساوم در
هنگام پرداز تصاویر توسا نارمافازار و دساتۀ ساوم
تصاااویر بااا زوم حااداکثری ،باارای باات جزئیااات بنااا
برداشتشدهاند.
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Fig; 3: Places that seven hundred shots has been taken from Allah Allah dome (Background: non-perspective image of
)the complex made by aerial shots
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شکل  :3محل برداشت هفتصد عکس به محوریت گنبد اهلل اهلل (تصویر زمینه :تصویر تخت محوطه بقعه ،تولیدشده از عکسهای هوایی)

فارسی مدان و همکاران  /کاربرد فتوگرامتری در مستندنگاری کتیبههای بناهای تاریخی (نمونه موردی :گنبد ...

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.9.5

 │ 64سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1399

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.57

پس از برداشت عکسها ،نوبت به بارگذاری آنها در
نرمافزار و پردازششان به جهت دستیابی به مدل سهبعادی
مایرساد .بارای ایان منراور نارمافزارهاای مختلفاای در
دسترس هستند که در این پژوهش از نارمافازار Reality
 Captureاستفادهشده است .نساخۀ اساتفادهشاده از ایان
نرمافزار در پژوهش حاضر  1.0.3است .پاس از بارگاذاری
عکسها در این نرمافازار کاه باا دساتور  inputصاورت
میگیرد ،ابتادا یکپاارچگی آنهاا بررسای مایشاود و در
صورت عدم دریافت خطا ،نرمافزار یاک مادل متشاکل از
نقاط مشترک کلیدی را که در عکاسهاا تشاخیص داده،
میساازد؛ ایان مادل در اصاطالح انبار نقطاهای ( Point
 )Cloudنامیده مایشاود (شاکل  .)4تعاداد عکاسهاای
واردشده هزار عدد بودند که همگی با فرمت .jpgو دارای
رزولوشن  6000در  4000هستند .بررسی یکپاارچگی نیاز
با دستور  Align Imagesانجام خواهد شد.
معموالت زمانی که نارمافازار ابار نقطاهای را تشاکیل
میدهد ،به جهت برخی خطاهای رخداده در الگوریتمهاای
محاسبهشده ،برخی نقاط خاارج از میاانگین کلای بارآورد
شدهاند که این نقاط را میتوان باا اساتفاده از دساتورهای
 Point Recو  Point Lassoانتخاب کارده و باا دساتور
 Filter Selectionاز مدل حاذف کارد .ساپس محادودۀ
موردنرر از ابر نقطهای توس کااربر انتخااب مایشاود و

نرمافزار شروع به ساختن مدل سهبعدی با بافت و جزئیات
کاماال خواهااد کاارد .در ایاان پااروژه محاادودۀ موردنیاااز،
کتیبههای روی گنبد اهلل اهلل بود که بهمانناد شاکل زیار،
مدل همۀ آنها توس نارمافازار سااخته شاد (شاکل .)5
انتخاب محادوده توسا دساتور Set Reconstruction
 Regionو ساخت مدل سهبعادی توسا دساتور High
 Detailیاااااا  Normal Detailدر زیرمجموعاااااه
 Reconstructionانجام میپذیرند.
تا به اینجا مراحال شابیه کارهاای فتوگرامتریاک در
قدیم بود ،اما ازاینجا به بعد به ساخت یک تصویر تخات از
این کتیبه مدور مایپاردازیم .یکای از قابلیاتهاایی کاه
مدلهای سهبعدی به کااربران مایدهناد ،تهیاه تصااویر
بدون پرسپکتیو از شی یا ا ار اسات .ایان تصااویر فاقاد
ژرفنمایی هستند و فاصلۀ بیننده تا هار نقطاه در تصاویر
یکسان اسات .ایانگوناه خروجایهاا ساابق بار ایان در
فعالیتها و پروژههای مرمتی-حفاظتی استفاده میشدهاند،
اما در اینجا برای تبدیل کتیبه به یک تصاویر تخات کاه
مانند برداشاتن آن توسا کاغاذ پوساتی اسات ،اساتفاده
ماایشااود .دریافاات خروجاای از ناارمافاازار توسا دسااتور
 Renderدر زیرمجموعه  Exportصورت میپذیرد.
ازآنجاکااه ایاان کتیبااه در اطااراف یااک اسااتوانه دور
میزند ،بنابراین ،در قالب یک تصویر نمیتوان آن را ارائاه
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شکل  :4محی نرمافزار  Reality Captureو ابر نقطهای از مجموعه بقعه شیخ صفی
Fig; 4: Reality Capture app interface and calculated point cloud of the complex
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شکل  :5مدل سهبعدی ساختهشده از کتیبه کمربندی گنبد اهلل اهلل
Fig; 5: 3D reconstructed model of circular inscription of Allah Allah dome
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کرد .همچنین باوجوداینکه با استفاده از دو تصویر میتوان
تمام  360درجه از دایره را پوشش داد ،اما تنهاا حادود 45
درجه از تصویر بدون پرسپکتیو خروجی از هر  180درجاه
از کتیبه قابلاستفاده است (شکل .)6
باوجود این نقص در ماورد کتیباه مادوّر ،مایتاوان
دایره را به بخشهای کوچکتری باا توجاه باه محای
دایره تقسیم کرد؛ هرچه محی این دایره کوچکتر باشد
به تعداد بخشهای کمتر و هرچاه محای آن بازرگتار
باشد به تعداد بخشهای بیشتری نیاز است .در مورد این
کتیبه در اینجا کار با تقسیم دایره به هشت بخش و تهیۀ
تصاویر بدون پرسپکتیو از هشت سمت اقدام شد .پس از

تهیۀ این تصاویر ،بخش میانی از هرکدام که معاادل 45
درجااه از دایاارۀ اصاالی اساات را در ناارمافاازار فتوشاااپ
( )Photoshopاز آنها جدا مایکنایم و در قالاب یاک
عکس جدید به یکدیگر میچسبانیم .در ایان ماورد ،باه
دلیل طوالنی بودن کتیبه ،تصاویر در چهاار خا مونتااژ
شدهاند (شکل .)7
توضیح ،آنکه به دلیل فاصلۀ کم میاان گنباد اهلل اهلل،
گنبااد حاارمخانااه و گنبااد مقباارۀ شاااه اسااماعیل ،امکااان
دسترسی و برداشات تصااویر بسایار کام باود و مشاکل
همپوشانی تصاویر را داشتیم که منجر به مخدو شادن
مدل نهایی در ابتدای خ چهارم شد.

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.9.5

شکل  :6تصویر بدون پرسپکتیو از کتیبۀ کمربندی و محدودۀ قابلاستفاده

Fig; 6: Non-perspective rendered image of circular inscription and usable portion of it
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 .7معرفی کلی کتیبهها
درمجموع  23قاببندی مختلف از کتیبههای خوشنویسای
بر جدارۀ بیرونی گنبد اهلل اهلل نقش بستهاند (جدول شاماره
 .)1دو عدد از این قابها به دلیال قرارگیاری در فیاایی
بسیار تنگ ،قابلیت عکسبرداری بدون وجاود داربسات را
نداشتهاند ،بنابراین ،عملیاات فتاوگرامتری بار روی آنهاا
انجامنشده است .در ارتباط با محل قرارگیری کتیبههاا بار
روی بنا نیز باید اشاره کرد که کتیبۀ شماره  1سراسر بدناۀ
استوانهای ساختمان را در برگرفته است .کتیبههای شامارۀ

 2تا شمارۀ  9در حاشیۀ تزئینی اطراف قااب پنجارۀ ضالع
جنوب غربی گنبد ،ملقّب به قبلاۀ قاپوسای قرارگرفتاهاناد.
کتیبههای شمارۀ  10تا  15نیاز در اطاراف محال اتصاال
گنبد به شاهنشین موجود هستند .کتیبههای شامارۀ  16تاا
 19نیز در قاب پنجرۀ قبلاه قاموسای کارشادهاناد .کتیباۀ
شماره  20اصلیترین و مهمترین کتیبه این بنا اسات کاه
بهصورت مدوّر در ساقۀ گنبد اهلل اهلل جای گرفتاه و کتیباۀ
 21که امیای معمار بنا را بر خود دارد ،بهصورت منفرد در
جبهۀ شمالی ساقۀ استوانهای گنبد قرارگرفته است.
[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10
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Fig; 7: Final processed image of the circular inscription of Allah Allah dome
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شکل  :7تصویر نهایی از کتیبۀ کمربندی گنبد اهلل اهلل بهصورت تخت
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جدول  :1معرفی کتیبههای موجود بر جدار بیرونی گنبد اهلل اهلل
Table1: Descriptions of all inscriptions on Allah Allah dome

کد کتیبه

تصویر بدون پرسپکتیو

متن کتیبه

نوع خ

No.

Non-perspective image

Content

Script

1

لفظ مقدس «اهلل» بهصورت
تکرارشونده.

کوفی بنّایی

2

قال اهلل تعالی للذین احسن الحسنی و
زیاده (سوره یونس ،بخشی از آیه )26

3

قال اهلل تعالی ابشروا بالجنتۀ التی کنتم
توعدون صد [ق اهلل] (سوره فصلت،
بخشی از آیه )30

4

لیس شی اکرم علی اهلل من الدعا

5

و اهلل یدعوا الی دارالسالم (سوره
یونس ،بخشی از آیه )25

6

قال علیه السالم الدعا مخ العباده.

Angular Kufic

Floriated Kufic

کوفی تزئینی
Floriated Kufic
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کوفی تزئینی

کوفی تزئینی

کوفی تزئینی
Floriated Kufic
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Floriated Kufic

کوفی تزئینی
Floriated Kufic
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کد کتیبه

تصویر بدون پرسپکتیو

متن کتیبه

نوع خ

No.

Non-perspective image

Content

Script

7

اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و
احشرنی فی زمرۀ المساکین ،کتبه اکبر

کوفی تزئینی

8

قال علیه السالم افیل الذکر ال اله اال
اهلل

9

قال اهلل تعالی (باقی کتیبه
خواندهنشده)

10

هذه روضه قطب االفاق صفی اسحاق
رحمه [اهلل]

11

قال علیه السالم افیل الدعا الحمد هلل

کوفی تزئینی

12

قال اهلل تعالی و ان الی ربک المنتهی
(سوره نجم ،آیه )42

کوفی تزئینی

Floriated Kufic

کوفی تزئینی
Floriated Kufic
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کوفی تزئینی

کوفی تزئینی
Floriated Kufic
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Floriated Kufic

Floriated Kufic
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Floriated Kufic
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کد کتیبه

تصویر بدون پرسپکتیو

متن کتیبه

نوع خ

No.

Non-perspective image

Content

Script

13

اهلل لطیف بعبادۀ یرزق من یشا (سوره
شوری ،بخشی از آیه )19

کوفی تزئینی

14

قال اهلل تعالی ان المتقین فی جنات و
نعیم (سوره طور ،آیه )17

15

قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی
یحببکم اهلل (سوره آل عمران ،بخشی
از آیه )31

16

متن سفید رنگ:
آیه  79سوره انعام ،آیات  162و 163
سوره انعام ،بخشی از آیه  80سوره
اسرا.
متن آبی رنگ:
آیه  17سوره سجده ،آیه  95سوره
نسا

Floriated Kufic

کوفی تزئینی

کوفی تزئینی
Floriated Kufic

Thuluth

متن آبی:
کوفی تزئینی

Floriated Kufic
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متن سفید:
لپ
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Floriated Kufic
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کد کتیبه

تصویر بدون پرسپکتیو

متن کتیبه

نوع خ

No.

Non-perspective image

Content

Script

17

متن طالیی:
من قال ال اله اال اهلل صدقا من قلبۀ
دخل الجنۀ
متن سفید :آیه  19سوره محمد

18

متن سفید:
آیه  62سوره یونس
متن طالیی:
آیات  63و  64سوره یونس

19

اهلل ،محمد ،علی
(بهصورت قرینه)

20

متن سفید رنگ:
آیات  18و  19آل عمران ،آیه 65
سوره غافر ،آیات  102و  103سوره
انعام
متن طالیی:
(خواندهنشده)

21

عمل العبد الفقیر الراجی الی عفو
الصّمد ،عوض بن محمد المراغی

متن طالیی:
کوفی تزئینی
Floriated Kufic

متن سفید:
لپ
Thuluth

Floriated Kufic

Thuluth

لپ
Thuluth

متن طالیی:
کوفی تزئینی
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متن سفید:
لپ

Floriated Kufic

Thuluth

لپ

Thuluth
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متن سفید:
لپ
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متن طالیی:
کوفی تزئینی

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

تمامی کتیبههای این بنا باه شارح جادول فاوق ،باا
استفاده از این رو معرفیشده در این مقاله برداشت شده
و تصویری باکیفیت و وضوح بااال و کاامالت قاائم و بادون
پرسپکتیو حاصل شده است.
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همانطور که مشاهده شد ،شیوههای سنتی مستندنگاری
کتیبههای تاریخی با مشکالت متنوعی هماراه بودناد ،از
محدودیت در ارائاۀ تصااویر مکفای و گویاا تاا نیااز باه
برنامهریزی و صرف وقت و هزینۀ بسیار و مساعد باودن
شرای آب و هوایی .این محدودیتها یا سبب مایشاده
که مستندنگاریهای صورت گرفته از ایان هنار تزئینای
ارزشمند قابلیت مطالعاات بیشاتر را در اختیاار محققاان
عالقهمند قرار ندهد ،یا به علت گران باودن ،اجارای آن
تنها محدود به چند بنای خاص و یا بخشهای محدودی
از یک بنا باشاد و حجام عریمای از ایان اطالعاات در
بناهای دورافتااده بادون بات و ضاب و معرفای بااقی
بمانند؛ اما استفاده از فتوگرامتری در معرفی کتیباههاای
سااختمانی ،قااادر اساات تااا حاد زیااادی تمااامی معایااب
شیوههای گذشته را برطرف سازد .ایان شایوۀ باهروز ،از
تمامی کتیبهها واضاحتارین تصااویر را بادون اعوجااج،
پرسپکتیو و مشکالت دیگار ارائاه مایدهاد .از طرفای،
علیرغم شیوۀ استفاده از کاغذ پوستی و یا طراحایهاای

فنی که نیاز به نفرات زیادی درزمینههای مختلف دارد و
همین امر سبب افزایش هزینه شاده و خاود شایوه نیاز
بهخودیخود کاری زمانبر است؛ تمامی مراحل برداشات
کتیبهها با رو فتوگرامتری میتواند حتی توسا یاک
نفر با یک دوربین و یک رایانۀ همراه (لپتااپ) و بادون
نیاز به استفاده از داربست برای دسترسی به کتیباههاای
مرتفع انجام شود که این امر بهشدت در کاهش هزینهها
و افزایش سارعت مساتندنگااری و پیشابرد مطالعاات و
تحقیقات کمک میکند .نکتهای که باید متاذکر شاد در
باب شیوۀ عکاسی از کتیبههای مرتفاع ،افازایش فاصالۀ
عکاااس از ساااختمان اساات .باارای مثااال بااه جهاات
عکسبرداری از کتیباۀ کمربنادی گنباد اهلل اهلل کاه در
ارتفاع حدود  15متری از سطح صحن قرار دارد تا حادی
که صحن اجازه میداد از گنبد فاصله گرفته شد و سپس
عکسها در سه حالت مختلاف؛ زوم کامال ،نیماه زوم و
بدون زوم؛ از کتیباه گرفتاه شادند .در حقیقات یکای از
نکات مثبت این رو همین است که برای مستندنگاری
کتیبههای در ارتفاع باال در ساختمانها ،هیچ نیاازی باه
داربست و امثال آن نیست و مادامیکه کار شما نیااز باه
بازسازی سهبعدی پشتبام را نداشته باشد که معماوالت در
بحپ کتیبهها این نیاز وجود ندارد ،میتوانید باا عکاسای
بر روی سطح زمین ،کتیبههای مرتفع را نیز مدلسازی و
مستندنگاری کنید.
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