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ظهور حکومت صفوى در ایران با دوره اى مقارنت دارد که از آن 
به مدرنیسم تعبیر مى کنند. با قرن دهم هجرى که ظهور صفویان 
در ایران است و با قرن شانزدهم میالدى که ظهور رنسانس در 
اروپاست، تحوالتى شروع مى شود که بتدریج چهره جهان را تغییر 
به  دستیابى  براى  مذهبى  حکومت  اندیشه  با  صفویان  مى دهد. 
منافع سیاسى و اقتصادى در منطقه با قدرت هاى غربى هم جهت 
مى شود و ارتباط بین آنها فزونى مى گیرد. این روابط متقابل، باب 
دنیایى جدید را به روى ایرانیان مى گشاید که تا به روزگار ما، با 
دگرگونى هاى اساسى، ادامه یافته است. اروپا پس از رنسانس درگیر 
روشن اندیشى و خردورزى از نوع انسان گرایى مى شود و بتدریج از 
اندیشه هاى مذهبى فاصله مى گیرد و انقالباتى را در قلمرو سیاسى 
و اقتصادى و صنعتى از سر مى گذراند و جهت هاى فکرى تازه اى 
پیدا مى کند. بخشى از این جهت هاى جدید فکرى در عوالم هنر 
رخ مى دهد و هنرهاى اروپا را با شیوه ها و جریان هاى جدید سیراب 
اخالقى  و  سیاسى  و  اجتماعى  تحوالت  مسیر  در  هنر  مى کند. 
متحول مى شود و سبک ها و قالب هاى متفاوتى را تجربه مى کند 
بود. آنها  بزرگ در صدر  ناتورالیسم تجسمى در مقام سنتى  که 

مناسبات سیاسى و اقتصادى و اجتماعى صفویان با اروپا، ایرانیان 
را با معادالت جدید هنر اروپا هم آشنا مى سازد و این آشنایى بتدریج 
در نسوج هنرهاى تجسمى ایران مؤثر مى افتد به طوریکه اقتباس از 

نُرم ها و فرم هاى هنر اروپا با اصطالح «فرنگى» در هنر ایران جا باز 
مى کند. شمارى از نگارگران ایرانى بویژه از مکتب قزوین به بعد، 
اقتباس از نقاشان فرنگى را در سرلوح فعالیت هاى هنرى شان قرار 
مى دهند و شیخ محمد سبزوارى، صادقى بیک افشار و رضا عباسى، 
وجهه نظرى روشن در این قلمرو از خود نشان مى دهند و راه را براى 
هنرمندان دیگر هموار مى کنند. ورود نقاشان اروپایى به ایران، حضور 
نقاشى هاى ناتورالیستى اروپایى در میان هدایاى شاهان اروپا به دربار 
ایران، ورود نقاشى هاى چاپى و گراورهاى نقاشان اروپایى با کاالهاى 
تجارى به جامعه ایران، ارتباط ایرانیان با جوامع اروپایى در جامه 
تجارى و سیاسى، ارتباط تجارى دربار ایران با عثمانى و هندگورکانى 
و اروپا، جملگى از عوامل مؤثر در آشنایى هرچه بیشتر هنرمندان 
ایران با نقاشى ناتورالیسم اروپایى بود طوریکه از دوره شاه  عباس دوم 
(1077 ـ 1052 هـ.) به بعد، هنرمندانى چون علیقلى بیک جبادار، 
شیخى عباسى، محمدشفیع عباسى، محمدزمان و غیره تحت تعلیم 
«فرنگى سازى»  به  که  دادند  رواج  را  سبکى  اروپایى،  ناتورالیسم 
شهرت یافت و هنرمندى که با این شیوه کار مى کرد به «فرنگى ساز» 
معروف شد. اسلوب فرنگى سازى در حقیقت کاربرد آمیزه اى از عناصر 
فرنگى و ایرانى در نقاشى بود. بکارگیرى حجم نمایى، فضاسازى هاى 
فرنگى مآب از صحنه هاى اروپایى، شکل و هیأت واقع بینانه پیکره ها و 

سایه روشن کارى از جمله این عناصر بود.

1ـ محمدزمان فرنگی خوان (مترجم)

مهم ترین منبعى کــه از محمدزمان فرنگى خوان یاد مى کند، 
سفرنامه نیکولو مانوتچى1، سیاح و مبلغ مسیحى اهل ایتالیاست. 
مانوتچى در سفر هند گزارشى درباره اورنگ زیب گورکانى (1068 
ـ1118 هـ.) مى نویســد و در البالى مطالب خود از محمدزمان 
یاد مى کند و مى نویسد که اورنگ زیب براى اصالح امور و تنظیم 

نابسامانى ها:
«به تمامى منصب داران کشمیر دستور داد تا در دربار گرد 
آیند. شــمار زیادى از آنها گرد آمدند. من در میان آنها فرصت 
آشــنایى با محمدزمان را پیدا کردم کــه فرهیخته و خردمند 
بود و شــاه عباس، شــاه ایران، در آغاز سلطنت خود او را براى 

تحصیل به رم فرستاده بود».
در توضیح این گفتۀ مانوتچى مى باید گفت که شاه عباس دوم، 
با حضور مبلغان و مسیونرهاى مسیحى در ایران، ضرورت آشنایى 
چند تن از ایرانیان فرهیخته با دین مســیحى را حس مى کند و 
شــمارى از آنها را براى فراگیرى آداب و ســنن و سلوك و کالم 
مســیحى و زبان التین به اروپا اعزام مى کند تا در موقع بازگشت 
به ایران، در کنار علماى ایران، با مسیونرهاى مسیحى به مناظره 

بپردازند. مانوتچى ادامه مى دهد:

«او [محمدزمان] طرز مناظره با مسیونرهاى ما را فرا گرفته 
بود. طوریکه مالها و علماى دین اسالم را به شگفتى وا مى داشت. 
محمدزمان غورى عمیق در دین اسالم و شناختى درخور از آن 
داشت. ولى به جاى پایبندى به دین محمد و مذهب على، آن 
را رها مى کند و به مسیحیت مى گرود و نام پائولوزمان بر خود 
مى بندد. هنگام بازگشــت به ایران با اینکه مسیحى بودن خود 
را کتمــان مى کند، علما درمى یابند که وى به مســیحیت دل 
بسته است از اینرو به آزار و اذیت او مى پردازند. محمدزمان از 
ایران فرار مى کند و زیر چتر حمایت شــاه جهان قرار مى گیرد. 
در هند صاحب  منصب مى شــود و مستمرى دریافت مى کند و 
براى پیوســتن به سایر ایرانیان به کشــمیر اعزام مى شود. به 
دســتور اورنگ زیب همراه آنها به دهلى مى رود و با مسیحیان 
بویژه پدربوزیو2 طرح دوستى مى ریزد. آنها در مسائل دینى به 
بحث مى پردازند. محمدزمان کتاب هاى بیشــمار التین دارد و 
با اینکه خود را مسیحى اعالم مى کند، شیوه زندگى او چندان 
.(Manucci, 1907, 16-18) «فرقى با مســلمانان دیگر ندارد
منبــع دیگرى کــه از محمدزمان فرنگى خــوان یاد مى کند 
و در حقیقــت مؤید گفته هاى مانوتچى اســت، کتاب «تاریخچه 

مقدمه
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مســیونرهاى کرملیت در ایران در سده هاى 17 و 18 میالدى» 
(لندن، 1939 م.) است. در این کتاب به تاریخ 13 دسامبر 1636 
به شــخصى به نام زمان اشاره مى شود که در تتبعات آثار فرنگى 
به پیشرفتى چشمگیر نائل شده بود (جلد1، 315). این اشاره در 
تاریخچه مســیونرهاى کرملیت با یادداشتى همراه است مبنى بر 
اینکه شــاه صفى یکى از جوانان ایران را در ســال 1629 م. براى 
فراگیرى زبان ایتالیایى به نزد کرملیت ها فرستاد. او در ایام بلوغ 
به مذهب کاتولیک درآمد (همان، به نقل از ایوانف، 1377، 319). 
از این جمله پیداست که محمدزمان از نوجوانى پیش کرملیت ها 
فرســتاده مى شود و در هنگام بلوغ به مذهب کاتولیک مى گراید.

از اطالعــات دو منبع یاد شــده مى توان نتیجــه گرفت که 
محمدزمان را در زمان شــاه صفى (به تعبیر تاریخچه کرملیت ها) 
و یا در زمان شــاه عباس دوم (به تعبیر مانوتچى)، براى یادگیرى 
زبان ایتالیایى به نزد کرملیت ها مى فرســتد. چنانکه در باال اشاره 
شــد در زمان صفویــان بویژه از دوره شــاه عباس اول (1038ـ  
906هـ ) به بعد، حضور مســیونرهاى مســیحى در ایران فزونى 
مى گیرد که گاهى به مناظره آنها با علماى شــیعه در باب مسائل 
مذهبى اسالم و مسیحیت مى انجامد. این مناظره ها که در دربار 
صفوى صورت مى گرفت، ایجاب مى کرد تا یک نفر مترجم آشــنا 
به زبان التین و مســائل مذهبى مسیحى در دربار حضور داشته 

باشد و در این مناظره مشارکت کند.
محمدزمان یاد شده که ظاهراً در دین اسالم هم غورى داشت، 
به دین مسیحى مى گراید و نام پائولوزمان بر خود مى نهد و پس 
از بازگشت به ایران، علما این مسأله را درمى یابند و علیه او اقدام 
مى کننــد و وى به ناچار به هند مى گریــزد و در آنجا وارد دربار 
شــاه جهان (1069 ـ 1037 هـ.) مى شود. نیکولو مانوتچى با وى 
در دربار اورنگ زیب، فرزند شاه جهان، آشنا مى شود و در سفرنامه 
خود شمه اى درباره او مى نگارد ولى هرگز نمى نویسد که او نقاش 
اســت. بلکه بیشتر از آشــنایى او با زبان التین و آثار موجود در 
نزد او ســخن مى راند. گفتنى است که درست در همین زمان که 
محمدزمان فرنگى خوان در هند بسر مى برد یعنى در سال 1070 
هـ.، محمدزمان فرنگى ساز نخستین قلمدان نگارى خود را با رقم 

«هو، یا صاحب الزمان، 1070» در دربار ایران تولید مى کند.
محمدزمان فرنگى خــوان چند اثر التین را به زبان فارســى 
برمى گردانــد که یکى از آنهــا کتاب حدیقه عالم بود (بلوشــه، 
1912، 2/ شماره 66). او این کتاب طبى را بر سر راه اصفهان به 
هند از یونانى به فارسى ترجمه مى کند. اینکه محمدزمان معروف 
بــه «فرنگى خوان» یعنى مترجم بــوده، از مقدمه کتاب او به نام 

چین نامه روشن مى شود. مى نویسد:
«... بعدها پادرى ریکســوس که پیشــواى پادریان مذکور 
بود کتابى تصنیف کرد مشــتمل بر اخبار و حقایق چین و آن 
کتاب را به فرنگســتان فرستاد، مشــتهر کردند و به هر طرف 
فرستادند و به حســب اتفاق بنده بى زبان محمدزمان مشهور 
به فرنگى خوان به جهان آباد رســید و در پیش پادرى بوزیو که 
پیشواى پادریان ساکن جهان آباد است کتاب مذکور را دید و 

به خاطر رسید که آن کتاب را به فارسى ترجمه نماید و پادرى 
هم ترغیب نمود» (ریچى، 1387، 1-2).

گفتنى اســت که کتاب چین نامه نوشته ماتیوریچى در سال 
1387 هجرى شمسى با توضیحات لوجین منتشر شد. متأسفانه 
خانم لوجین این محمدزمان را با محمدزمان نقاش یکى پنداشته 
و در کل تز دکتراى خود که در ایران گذرانده، بر خطا رفته است. 
چین نامه از منابع ارزشمند در باب تاریخ و فرهنگ و جامعه چین 
در سده دهم هجرى است و در سال 970 هجرى تألیف یافته است.

نامه اى از مالطغرا در دست اســت که خطاب به محمدزمان 
فرنگى خــوان نوشــته و در آن از او مى خواهــد تا نســخه اى از 
جامع االلحــان عبدالقادر مراغى را بــه او امانت دهد. از این نامه 
پیداست که محمدزمان در موسیقى هم صاحب اطالع بوده چون 

در یکى از جمالت آن آمده: 
«گفتم که از محمدزمان که ماهر فن علم موســیقى است، 
شــنیده ام که محمدزمان فرنگى این رساله را خوب مى داند» 

(لوجین، 1387، 105، تصویرنامه).
بــاز از این جمله معلوم مى شــود که محمدزمــان را در هند 
محمدزمــان فرنگــى مى خوانده اند. گفتنى اســت که مالطغراى 
مشــهدى از شــاعران عصر خود بوده که همراه میرزا جالال شاعر 
و نویســنده به هند مهاجرت مى کند و به خدمت مرادبخش پسر 
دیگر شــاه جهان درمى آید و سرانجام در کشمیر منزوى مى شود و 
در اواخر سده یازدهم هجرى چشم از جهان فرو مى بندد و نزدیک 
گور ابوطالب کلیم به خاك ســپرده مى شــود (صفا، 1364، ج 5، 

بخش 2/ 968).
از محمدزمــان فرنگى خوان یا مترجم دیگــر در منابع یادى 
نمى شود و بعید نیست همچنان در هند در نزد پادریان مسیحى 

زندگى مى کرده و در آنجا چشم از جهان فرو بسته است.

2ـ محمدزمان فرنگی ساز (نقاش)

در باب زندگى محمدزمان فرنگى ساز، نقاش دربار شاه سلیمان 
صفوى، اطالع چندانى در دســت نیســت و این فقدان اطالعات 
موجب شده تا حقایق زندگى محمدزمان فرنگى خوان یا مترجم 
در زندگینامه وى وارد شود. تنها اطالعات موثق درباره او، نکاتى 
است که از رقم هاى موجود او در نقاشى ها مستفاد مى شود. او در 
بیشــتر رقم هاى خود از پدرش یاد مى کند که از اهالى قم بوده 
است. گفتنى اســت که اصوالً هنرمند اگر صاحب پدرى صاحب 
نام و صاحب منصــب بوده، از باب مفاخرت، نام پدرش را در رقم 
خویــش ذکر مى کرد. در مورد پــدر محمدزمان نمى دانیم که او 
هنرمندى نامدار بوده یا نه. ذکر نام او شــاید به دو دلیل صورت 

گرفته باشد: 
1ـ حاج یوسف قمى از رجال معتبر دربار و یا شهر قم بوده و 
ذکر نامش بر اعتبار فرزند مى افزوده است. 2ـ محمدزمان از براى 
تمایز از محمدزمان فرنگى خوان، بــر ذکر نام پدر در رقم هایش 

تأکید ورزیده است. 
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نکته ى دیگرى که از رقم هاى او در آثارش فهمیده مى شــود، 
1077 هـ.) است  حضور وى در دربار شاه سلیمان صفوى (1105ـ 
که در چند اثر خویش بدان تأکیــد مى ورزد: «کمترین بندگان 
ابن حاجى یوســف محمدزمان 1100، به جهت شاه ســلیمان ...» 
(کریــم زاده تبریــزى، 1369، 2/ 734 و 741). از ایــن رقم ها 
پیداســت که وى نقاش باشى دربار شاه ســلیمان صفوى بوده و 
حق داشــته نام و رقم خود را در پاى آثارش بنشــاند. چون تنها 
نقاش باشــى دربار اجازه چنین حقى را داشته است. تواریخ آمده 
در آثار محمدزمان، مدت زمان ســلطنت شاه سلیمان صفوى را 

تحت پوشش مى گیرد.
اطالع نداریم که محمدزمان پیش کدام یک از استادان زمان 
شاگردى کرده است ولى از رقم یکى از آثار معین مصور پیداست 
که وى ظاهراً حق استادى به گردن محمدزمان داشته است. در 
این رقم آمده: «به تاریخ روز پانزدهم شــهر ذیحجه الحرام ســنه 
1066 به جهت فرزندى مهربانى آقازمان بى تکلیفانه مشــق شد. 

مبارك باد. مشقه معین مصور» (همان، 740).
مى دانیم که در نظام اســتادـ  شــاگردى، معموالً استاد براى 
شــاگرد طرحى را نقش مى زده و شاگرد از روى آن بارها طراحى 
و مشق مى کرده است و شــاگردان همچون فرزندان استادان به 
حساب مى آمدند. از آنجا که محمدزمان در این روزگار در سنین 
جوانى بوده، معین مصور او را «آقا زمان» نامیده که بین استادان 
و شاگردان معمول بوده است. پیداست که معین مصور این تصویر 
را نه براى تکلیف و مشــق شــاگردى محمدزمــان، بلکه محض 
یادگارى براى وى کشــیده اســت. نکته دیگرى که از این تاریخ 
یعنى 1066 هجرى مى توان استنباط کرد، حضور محمدزمان در 
مقام شاگرد در اصفهان بوده و حال آنکه محمدزمان فرنگى خوان 
(مترجم) در این زمان در ایتالیا نزد کرملیت ها بسر مى برده است.

مهم ترین رقــم محمدزمان، بویــژه در ایام جوانــى، رقم «یا 
صاحب الزمان» است. در این دوره، بویژه از مکتب نگارگرى اصفهان 
بــه بعد، هنرمندان در جامعه ایران صاحب نام و شــأن اجتماعى 
مى شوند. آنها از براى مقبولیت در بین عامه مردم، معموالً رقمى را 
بکار مى بستند که هم دربردارنده یک مفهوم مذهبى و هم حاوى نام 
خود و استادش بود. محمدزمان از جمله نخستین هنرمندانى است 
که براى سجع رقم خود عبارتى دوپهلو اختیار کرده است. استفاده 
او از رقم «یا صاحب الزمان» مى تواند مشتمل بر سه مقصود باشد: 
1ـ اشاره به نام امام زمان داشت؛ 2ـ اشاره به نام خود، محمدزمان، 
داشت؛ 3ـ اشاره به تمایز وى با محمدزمان فرنگى خوان داشت که 

در فرنگ به دین مسیحى درآمده بود.
ســراغ داریم کــه محمدزمان دو برادر داشــته که هر دو در 
دربار شاه ســلیمان صفوى کار مى کرده اند: یعنى محمدابراهیم و 
حاجى محمــد. محمدابراهیم مقام «کاتب ســلطانى» دربار را در 
کتابت دارا بود و این از ارقام متعدد او پیداســت (همان، 743). 
حاجى محمد هم در نقاشى و قلمدان سازى از هنرمندان برجسته 
دوران محسوب مى شد. در حقیقت محمدزمان مقام نقاش باشى 
دربار شاه ســلیمان صفوى و محمدابراهیم هم مقام خطاط باشى 

دربــار او را به عهده داشــتند. از قرار معلــوم محمدزمان برادر 
بزرگ تر و محمدابراهیم برادر وســطى و حاجى محمد برادر کهتر 

بوده است.
محمدزمان، شیوه فرنگى ســازى را عالوه بر استادان اصفهان 
همچون معین مصور، شــیخى عباســى، محمدشفیع عباسى، از 
اســتادان فرنگى و آثار آنها همچون آنجــل، لوکار و غیره که در 
دربار شــاه عباس دوم کار مى کردند و نیز از نقاشى هاى چاپى و 
باسمه اى فرنگ فرا گرفته است. از وى آثارى چند در دست است 
که از روى آثار نقاشــان اروپایى تقلید کرده است. مهم ترین آنها 
نزدیک به شــش تابلو از مضامین مسیحى است که موجب شده 
محمدزمان نقاش را با محمدزمان مترجم اشــتباه بگیرند. همه 
این آثار بنا به درخواســت شاه سلیمان کار شده که عالقه اى ویژه 

به مضامین مذهبى داشت.
محمدزمان از قرار معلوم دو فرزند داشــت: یکى محمدعلى و 
دیگرى محمدیوسف. هر دو فرزند او نقاش بوده اند و در آثارشان 
به نام پدرشــان اشاره کرده اند. محمدعلى در تصویرى که از شاه 
 سلطان  حسین صفوى و درباریان او کشیده رقم خود را به صورت 
«محمدعلى بن محمدزمان 1133» آورده است. محمدیوسف هم 
بر روى قلمدانى از رقم «محمدیوسف بن آقازمان 1132» استفاده 
مى کند (همان، 742). از اینها گذشته، از رقم محمدعلى بر روى 
قلمدانى که امروزه در ارمیتاژ نگهدارى مى شــود، درمى یابیم که 
محمدزمان در سال 1112 هجرى درگذشته است. چون وى در 
رقم خود از «محمدعلى بن مرحوم محمدزمان، 1112» اســتفاده 

.(Lukounine and Ivanov, 1996, 215) مى کند

3ـ ریشه یابی اشتباه

اینکــه چــه اشــتباه و ســهوى رخ مى دهد تــا محمدزمان 
فرنگى خــوان (مترجم)، جــاى محمدزمان فرنگى ســاز (نقاش) 
مى نشــیند و هم آمیزى این دو اســم به زیان محمدزمان نقاش 
تمام مى شود، مى باید ریشــه آن را در ترجمه انگلیسى سفرنامه 
مانوتچى جستجو کرد. ویلیام ارواین3 در سال 1907 م. سفرنامه 
مانوتچــى را بــه زبان انگلیســى برمى گردانــد. او درباره بعضى 
از مطالــب مانوتچى توضیحاتــى بر ترجمــه مى افزاید. پیش تر 
گفتیــم که مانوتچى در صحبت از محمدزمان، از نقاش بودن وى 
صحبتى نمى کند. هنگامــى که ارواین در ترجمه خود به حضور 
محمدزمان در ســفرنامه مى رســد، بر مطالب مانوتچى حاشیه 
مى زند و مى نویسد که نتوانسته در منابع شرقى و غربى راجع به 

او اطالعاتى پیدا کند و بعد مى افزاید:
«اما آقاى آ.گ.الیس معتقد است که محمدزمان مورد اشاره 
مانوتچى محتمًال نقاشــى با همین نام است که از او سه نگاره 
زیبا و امضاء شده تاریخ دار در نسخه خمسه نظامى موزه بریتانیا 
به شماره or.265 برگ هاى b, 213a/203b/22 موجود است. 
تأثیر نقاشــى اروپایى در این نگاره ها غیر قابل انکار است ولى 
تاریخ آنها یعنى 1086/ 76 ـ1675 تا حدودى دیرتر از آنست 
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که با داســتان مانوتچى یعنى حدود ســال 1660 م. مطابقت 
کند. اما این مرد احتماالً پس از مرگ شــاه عباس دوم (1667 
م.) به ایران برگشــته است. سرکاسپار کالرك4 که مقاله او در 
مجله هنرمند [جلد 7 اکتبر 1896، شماره 56]، راجع به تأثیر 
رافائل در هنر ایران منتشــر شده اســت، به من اظهار داشت 
زمانى که در ســال هاى 76 ـ1874 م. در ایران حضور داشته، 
نگارگران و مذهبان کتــاب معتقد بودند که دوازده تن ایرانى 
در زمان شــاه عباس براى تحصیل به رم رفتند. بعضى در آنجا 
ماندند و مردند و بعضى هم مســیحى شدند و در اروپا ماندند. 

آنها در رم در بورگو زندگى مى کردند» (1907، ج 2، 17).
این عبارات که افزوده هاى ارواین بر مطالب مانوتچى اســت، 
موجبات اشتباه را فراهم مى سازد. نخستین کسى که این مطالب 
را واقعــى مى پنــدارد و در ســال 1911 م. در کتابش مى آورد، 
وینسنت اسمیت5 است که در کتاب «تاریخ هنرهاى زیبا در هند 

و سیالن» مى نویسد:
«شاه عباس دوم عده اى از شاگردان ایرانى از جمله شخصى 
به نام محمدزمان را به شهر رم اعزام مى کند و شخص مذکور در 
آنجا به دین مسیحى مى گرود و نام خود را پائولوزمان مى گذارد و 
سپس در موقع بازگشت به ایران چون مى فهمند که وى از دین 
خود برگشته، از ترس شاه عباس دوم به هند مى گریزد و به دربار 
شاه جهان مى رود و در آنجا سمت منصب دارى در کشمیر مى یابد 
و پس از روى کار آمدن اورنگ زیب چون در حساب مقررى بگیران 
اختالفاتى روى داده بود به دســتور اورنگ زیب قرار مى شــود 
جملگى آنها خود را به دیوانخانه دولتى در کشمیر معرفى کنند» 
(1911، 266؛ به نقل از کریم زاده تبریزى، 1369، جلد 2، 727).
 Zur Orientalischen) altertum یک نشریه اتریشى با عنوان
Skunde wom Josef Von Karabaek (Viene, 1911)) کــه 
ظاهراً، درباره شرق شــناس اتریشى یوزف فون کارا باچک بوده در 
ســال 1911 میالدى در صفحه 42 جلد سوم مطالب اسمیت را 

تکرار مى کند و یکى از نگاره هاى خمســه مورگان را که «مالقات 
الیزابت و مریم» بود، منتشــر مى ســازد و رقم محمدزمان را نیز 
مى آورد. یک سال بعد یعنى در سال 1912 م. مارتین کتاب خود را 
درباره ى «نقاشى نگارگرى و نقاشان ایران و هند و ترکیه» در لندن 
در دو جلد منتشــر و همان مطالب را تکرار مى کند و دو نگاره هم 
از محمدزمان مى آورد (لوحه 173). بدین ترتیب حاشیه زنى ارواین 
بر ســفرنامه مانوتچى صورت واقعى مى یابد و حتى والتر شولتس6 
در ســال 1914 میالدى در کتاب نگارگرى اسالمى ایران که در 
الیپزیک انتشــار مى دهد در صفحات 195 تــا 203 آن، مطالب 
پیشــین را تکرار مى کند و رقم فارسى یکى از آثار محمدزمان را 

منتشر مى سازد (کریم زاده تبریزى، 1969، ج 2/ 28 ـ 727). 
ساکیســیان در ســال 1929 م. در کتاب نگارگرى ایران (به 
فرانسه) بینیون و ویلکینسن و  گرى در کتاب تاریخ نقاشى ایرانى 
در ســال 1933 م.، ارنســت کونل در «نگارگرى ایران» در کتاب 
بررســى هنر ایران با ویراستارى پوپ در ســال 1939 م. و ایوان 
سچوکین هنرپژوه فرانسوى روسى االصل در سال 1964 م.، جملگى 
همان اشــتباه را که باب طبع اروپاییــان هم بوده، تکرار مى کنند 
و در ایــران نیز مرحوم یحیى ذکاء با نوشــتن مقاله اى پرآب و تاب 
درباره محمدزمان در مجله سخن سال 1341 بر اشتباهات غربیان 
ُمهــر تأیید و تأکید مى زند و مطلب را هرچه بیشــتر واقعى جلوه 
مى دهد، تا اینکه در نیمه دوم سده بیستم بعضى از هنرپژوهان از 
جمله ایوانف روسى در این مورد تشکیک و تردید مى کنند و باب 
گزارشى محققانه را با رجوع به منابع اصلى و ریشه یابى اشتباهات 
مى گشــایند و کریم زاده تبریزى هم در جلد دوم کتابش در سال 
1369 شمسى که در لندن منتشر مى شود بر اشتباهات غربیان در 
این زمینه خرده مى گیرد. الینور سیمز7 همسر ارنست گروبه (که 
 Islamic Art خود مرتکب چنین اشــتباهاتى شده بود)، در مجله
در سال 2001 م. مى پذیرد که چنین اشتباهى درباره محمدزمان 

صورت گرفته است.

نتیجه
از اطالعاتى که گزارش شــد مى توان بــه راحتى دریافت 
که در نیمه دوم ســده یازدهم هجرى، دو محمدزمان زندگى 
مى کــرده، یکى محمدزمان فرنگى خــوان یا مترجم و دیگرى 
محمدزمان فرنگى ســاز یا نقــاش. محمدزمان فرنگى خوان از 
دوران نوجوانى براى فراگیرى زبان ایتالیایى به نزد کرملیت ها 
در ایتالیا اعزام مى شــود تا بعدها بــه عنوان مترجم در دربار 
ایران کار کند. وى در ایتالیا به دین مسیحیت مى گراید و نام 
پائولوزمان بر خود مى نهد و در موقع بازگشت به ایران، با همه 
پنهان کارى، علماء متوجه این مســأله مى شوند و او به ناگزیر 
به هند مى گریزد و در آنجا وارد دربار شاه جهان مى شود و به 
مناصبى واال دست مى یابد. او در زمان اورنگ زیب در کشمیر 
حضــور مى یابد و در آنجا با نیکولو مانوتچى ُمَبلِّغ و مســیونر 
مســیحى ایتالیایى آشنا مى شــود و مانوتچى در سفرنامه اش 

شــمه اى از این آشنایى مى نویســد ولى هرگز از او به عنوان 
نقاش یاد نمى کند و این نکته از افزوده هاى مترجم انگلیســى 
ســفرنامه اوست که موجب اشــتباه هنرپژوهان مى شود و او 
را بــه جاى محمدزمان فرنگى ســاز مى گیرند و وقایع زندگى 
او را در مورد محمدزمــان نقاش تعمیم مى دهند. محمدزمان 
فرنگى خوان چندین کتاب را به زبان فارســى برمى گرداند که 
یکى چین نامه نوشــته ماتیوریچى اســت کــه اخیراً در ایران 
منتشر شــده اســت. او از قرار معلوم در موسیقى هم دستى 

است. داشته 
در مورد زندگى محمدزمان فرنگى ســاز یا نقاش اطالعات 
چندانــى در دســترس نیســت جــز اینکــه از رقم هــاى او 
پیداست که فرزند حاج یوســف قمى و مقام نقاش باشى دربار 
شاه ســلیمان صفوى را به عهده داشــته و امروزه بیش از 50 

بازکاوى یک اشتباه
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تابلوى نقاشــى از او شناخته شــده که با اسلوب فرنگى سازى 
کار کرده اســت. این شــیوه او در جابه جایى اســمى وى با 
محمدزمــان فرنگى خوان بى تأثیر نبوده اســت. برادر دیگر او 
محمدابراهیــم مقام خطاط باشــى یا کاتب ســلطانى دربار را 

داشــت. فرزندان او محمدعلى و محمدیوســف نیز در نقاشى 
قلمــدان ســرآمد بودنــد. محمدزمان طبق اشــاره فرزندش 
محمدعلى در یک قلمدان، در ســال 1112 هجرى چشــم از 

است. بسته  فرو  جهان 


