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آلن بایاش، شاعر رنگ ها و نقش مایه های شرقی
جمال الدین اکرمی

آلن بایاش تصویرگری را با کتاب هایی چون بابا برفی و 
چوپان دریایی در دهه های 40 و 50 خورشیدی آغاز کرد 
با وقفه ای طوالنی، این فرایند را در دهه 70 پی  و سپس 
گرفت. آثار آلن بایاش که خود نقاشی فرانسوی و دلباخته 
فرهنگ ایران است، با نگاهی ساده و روشی مختص خود، در 
دهه های 70 و 80 ادامه یافته است. در این دهه، آلن بایاش 
با استفاده از توانایی های آب رنگ و آب مرکب به ترفندهای 
هنرمندانه ای در ترکیب آثار خود دست زده که خاص اوست 
و هم زمان در دوره ای دیگر، با حذف خط و حرکت قلم مو 
بر سطوح رنگی، تصویرهایی شرقی و کودکانه آفریده است. 
تصویرگری کتاب های افسانه کشتیران آناهید، دانای دانایان، 
افسانه کویر، زندانی شب، گرگ و خرگوش، آسیابان و دختر 
دریا، سه تار موی طالیی، سبز و سیاه، آب حیات، و دنیای 
پوپو از دیگر آثار او برای کودکان ایرانی است. بایاش در سال 
1349 دیپلم افتخار یونسکو را برای تصویرگری کتاب بابا 

برفی دریافت کرد.



برای دیدن آلن بایاش از نزدیک، می توان هنرمندی را تجسم کرد که روزها و روزها در حاشیه ی میدان نقش جهان اصفهان به طاق نماهای قدیمی 
و رفت و آمدهای مردم خیره شده، و با قلموی خیالش، نقشمایه های رنگیِن به کار گرفته شده بر سردر بازارهای سرپوشیده و طرح درخت های سربلند و 
آسمان آبی آفتابی را دنبال می کند تا بار دیگر آنها را در بستر داستان ها و افسانه های کودکان ایرانی به تصویر بکشد. آلن بایاش را باید شاعر رنگ و لعاب 
کاشی ها، نقشمایه ی دیوارنگاره ها، طاق نماها و طبیعت شرقی به شمار آورد. هنرمند معمار، نقاش و تصویرگری که می توان گزاره های شعری اش را در طرح 
و رنگ بازارها و محله های قدیمی، طبیعت و به عبارتی آینه های احساس و اندیشه بازیافت. او در نقاشی های خود، قصه های کودکان شرقی را به تصویر 
می کشد. معمار شاعری که شیفته ی نقش و نگارهای پنهان در کوچه ها، محله های و آب و رنگ آسمان و زمین است. دلباختگی به معماری و فضاسازی های 
بومی در آثار او، نقاشی ها و تصویرگری های پرویز کالنتری از خانه های کاهگلی و رنگ و بوی عشایرنشینان ایرانی را به خاطر می آورد. تفکر شرقی او با روی 

آوردن به رازگونه های طبیعت سحرآمیز و حضور انسان در ساخت و سازهای پیرامونی اش شکل می گیرد.
بایاش همواره در آثار خود سعی کرده تا افسانه های خیال انگیز مشرق زمین را جست وجو کند و آنها را در تصویرهای رنگارنگ خود به کار بگیرد. 
تصویرگری او برای کتاب های »افسانه ی کشتران آناهید«، »چوپان دریایی« و »مردی که نمی دانست« با آسمان های بلند و پر ستاره، صخره های سر به 

فلک کشیده، بوته های رسته بر دامنه ها و شهرهایی با چشم انداز گنبدها، مناره ها و گندمزارها همراه است.
نگاه بایاش به طبیعت ایران، نگاهی جهانی به مشرق زمین با آسمانی زالل و پر ستاره و کوهستان هایی کشیده در شب است. تصویرهایی که روح تغزلی 
و نگاه عرفانی هنرمند را به طبیعت مشرق زمین نشان می دهد و نیز یادآور نگاه هنرمندان غیرشرقی به فضاهای داستانی هزار و یک شب و سندباد است.

آلن بایاش نشانه های تغزلی و نگاه های هستی شناختی را در زبان استعاری رنگ و فرم به کار گرفته و نمادهای تفکربرانگیز آنها را با عالقه مندی 
فراوان دنبال کرده است. کارکرد طراحی در تصویرگری های آلن بایاش برای کودکان عمدتاً با خطوط محیطی و هاشورهای سایه دار و ضرباهنگ تند 
قلم مو و افسون لکه های رنگی شتابزده پدید می آید. هنرمندی که با بهره جستن از ویژگی های امپرسیونیستی به رنگ، نور و فرم، تصویرگری هایش را به 

سرانجام می رساند و با آمیزه هایی از نشانه های بوم گرایی در تمدن کهن مشرق زمین، آن را به دنیای 
خیال انگیز کودکان می کشاند.

تصویرگری بایاش برای کتاب »بابابرفی« و »چوپان دریایی« سرشار از تحرک کودکانه در فرم 
و رنگ است. جنب و جوشی که کودِک ایرانی و مخاطب جهانی به سادگی با نمادهای تصویری اش 
ارتباط برقرار می کند و افسون هایش را به جان می خرد. در بسیاری از تصویرگری های او به سادگی 
می توان گذر عابری هنرمند و افسون شده را در زیر طاقنمای بازارهای سرپوشیده ی شرقی و در 
برابر نقشمایه های معماری کوچه های تو در تو احساس کرد. تصویرهایی که گاه بر گرفته از رنگ های 
ابری آبرنگ و جوهرهای رنگی است و گاه رنگ های تند و بی شکیب آکریلیک. تصویرهایی با گرایش 

کم به خط اندیشی و نزدیک شدن به افسون رنگ ها و نقش های خفته در دامن شهر و طبیعت.
دلباختگی آلن بایاش به ایران، معماری بومی و طبیعت شرقی اش، به ویژه طبیعت و معماری 
شهر اصفهان، نه تنها در فضاسازی تصویرگری هایش برای کتاب های کودکان، بلکه در لکه های رنگی 
به کار گرفته در نقاشی نیز به چشم می خورد. او عمدتاً بدون طراحی اولیه قلمش را با ضرباهنگی 
ناگهانی به کار می گیرد و لکه های رنگی اش را بر زمینه های تیره و شب گرفته می نشاند تا ساق و 
برگ درخت ها، نقش تن حیوانات و ستاره های آسمان را از میان تیرگی ها بیرون بکشد و به قصه های 
کودکان ایرانی روح و جان تازه ای بدهد. جنب و جوشی که در دیگر کتاب های تصویری او همچون 

»سبز و سیاه«، »قهوه ای«، » آرزوی سهره« به چشم می خورد.
بیشتر آثار او را دو انتشارات »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« و »شباویز« منتشر 
کرده اند. خط اندیشی آلن بایاش نه در تصویرگری کتاب برای کودکان، که بیشتر در عالقه مندی 
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او به طراحی از طبیعت نهفته است. یادگاری بازیافته از تعلق 
او  او به جهان معماری و دنیای پنهان سایه روشن ها. چرا که 
فارغ التحصیل رشته معماری داخل از دانشگاه هنرهای تزئینی 

پاریس است و در زمنیه دکوراسیون داخلی تجربه دارد.
آلن بایاش در سال 1346 برای تدریس در رشته معماری 
داخلی در دانشکده هنرهای تزئینی تهران، به ایران آمد و تا سال 
1357 چندین نمایشگاه نقاشی در تهران و اصفهان برگزار کرد. 
تصویرهای او برای کتاب »اصفهان، نهان دل من« که در انتشارات 
یساولی به چاپ رسید، بازتاب نگاه شیفته او در آینه تصویری 
سومین  در  هنری اش  تالش های  برای  و  است.  زمین  مشرق 
نمایشگاه کتاب کودک تهران )1370( و نمایشگاه موزه دریایی 
به خاطر طراحی کتاب شاتوبریان )1997( جایزه هایی  پاریس 
دریافت کرد و چاپ چندین آلبوم نقاشی در ایران و فرانسه حاصل 

رفت و آمدهای هنری اوست.
به  متعلق  تنها  که: »اصفهان  است  باور  این  بر  بایاش  آلن 
ساکنان آن و ایرانیان نیست. یادگاری است از ذهن و دست خالق 
انسان که در تاریخ ساخته شده و تا کنون و آینده به عنوان میراث 

بشری باقی خواهد ماند«.
مقایسه  اسپانیا  در  )غرناطه(  گرانادا  شهر  با  را  اصفهان  او 
می کند و می گوید: »آنجا هم مثل اصفهان پر است از کاروانسراها، 

تیمچه ها، مسجدها، میدان ها و کاخ های پر شکوه و زیبا«.
نقاشی های او از بناهای تاریخی ایران )به ویژه اصفهان( و 
فرانسه با به کارگیری قلم طراحی برای برجسته سازی و نمایش 
دقیق تر حجم و نور و سایه صورت گرفته است. در این آثار با 
لکه های رنگی و خطوط کناره ای رو به رو می شویم که با خط های 
سیاه مشخص شده و بی شباهت به آثار طراحی هوشنگ سیحون، 

نقاش و معمار ایرانی نیست.
آلن بایاش نخستین نمایشگاه نقاشی خود را در ایران، در 
سال 1347 در گالری سیحون برگزار می کند. اهمیت دادن به 
طراحی فیگوراتیو در مجموعه آثارش، بازنگری به عنصر زمان در 
آفرینش هنری است و بازتاب ارزش گذاری او به جایگاه خط در 

نقاشی و طراحی.

دانای دانایان، پرویز اهور، تصویرگر: آلن بایاش، تهران: شباویز، 1376
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à ses illustrations pour les livres d’enfants mais aussi 
dans les teintes employées dans ses peintures. C’est 
volontairement que l’artiste, sans nulle esquisse pré-
paratoire, imprime un rythme soudain à son pin-
ceau et qu’il assoit ses teintes colorées sur des fonds 
sombres et nocturnes afin de faire jaillir de l’ombre 
les branches et les feuilles, les formes animales et 
les étoiles dans le ciel. Ainsi les récits pour enfant 
retrouvent une âme et une existence toute nouvelle. 
Une effervescence que l’on retrouve dans les autres 
livres illustrés de l’artiste comme « Vert et noir », 
« Couleur de café » ou « Le rêve du chardonneret ». 

La plupart de ses livres ont été publiés par 
deux éditeurs, « Le Club pour le développement 
intellectuel des jeunes et des adolescents » et « La 
Hulotte ». La représentation graphique propre aux 
livres d’Alain Bailhache ne réside pas en une simple 

représentation destinée aux enfants mais surtout en une passion 
pour la nature et une fidélité en ses peintures secrètes. C’est une 
mémoire retrouvée de son attachement à l’univers de l’architecture 
et au monde caché du clair obscur. Car il est diplômé en architec-
ture intérieure de l’Université des arts décoratifs de Paris et il dis-
pose d’une expérience dans le domaine de la décoration intérieure. 

Alain Bailhache se rend en Iran en 1967 pour enseigner l’ar-
chitecture intérieure à la faculté des arts décoratifs de Teheran et il 
expose ses peintures à plusieurs reprises, jusqu’en 1978, à Teheran 
et à Ispahan. Ses illustrations regroupées dans son livre « Ispahan, 
jeune arbre de mon cœur », publié aux éditions Bisaveli, reflètent 
son regard fasciné par la représentation qu’il a du monde oriental. 
Il a reçu plusieurs prix pour ses activités artistiques à l’occasion 
du troisième salon du livre pour enfant de Teheran (1991) et lors 
d’une exposition au Musée de la marine de Paris pour ses illus-
trations d’un livre dédié à Chateaubriand (1997). Ses différents 
voyages, pour des projets artistiques, entre Teheran et Paris, ont été 
ponctués par la publication de plusieurs albums de dessin en Iran 
et en France.

Alain Bailhache est persuadé qu’Ispahan n’appartient pas uni-
quement à ses habitants et aux Iraniens. Ce serait également une 
mémoire de l’esprit et de la main inventive des hommes forgée 
au fil des temps et qui demeurera comme un héritage culturel de 
l’humanité. Il compare Ispahan à la ville de Grenade en Espagne 
et il affirme : « Là-bas, comme à Ispahan, on trouve nombre de 
caravansérails, de passages couverts, de mosquées, de places et de 
palais ravissants et somptueux ».

Ses peintures qui représentent les monuments historiques 
d’Iran (essentiellement Ispahan) et de la France emploient le tracé 
à la plume pour mettre en évidence les reliefs et préciser les vo-
lumes et les effets de clair-obscur. Dans ces créations on découvre 
les aplats de couleur et le tracé des bordures mis en évidence par 
des lignes noires qui ne sont pas sans rappeler les esquisses de 
Houshang Seihoun, peintre et architecte iranien.

Alain Bailhache a présenté sa première exposition de peintures 
en Iran dans la galerie Seihoun en 1968. L’importance qu’il ac8-
corde, dans l’ensemble de son œuvre, au schéma figuratif, compte 
comme une nouvelle représentation du facteur temps dans la créa-
tion artistique et un reflet de l’importance qu’il accorde au trait 
dans l’esquisse et la peinture.

Père la Neige, Jabbar Baghtcheban
Illustration de Alain Bailhache
Téhéran: Entesharate Kanoun, 1971



Il convient de considérer Alain Bailhache comme un poète de 
la couleur et de l’émail des céramiques et des motifs des murs et 
des arches et des auvents de même que de la nature dans sa repré-
sentation orientale. L’artiste architecte, le peintre et le portraitiste,  
raconte à sa manière ses représentations poétiques dans l’esprit et 
la forme des bazars, des vieux quartiers et de la nature retrouvée. 
C’est pour son propre bonheur qu’il peint et qu’il représente les 
contes des enfants orientaux. Un architecte poète épris des dessins 
et des motifs cachés dans les ruelles et les quartiers en aquarelle 
d’entre ciel et terre. Sa passion pour l’architecture et la représen-
tation de l’espace dans la tradition régionale, visible à travers ses 
œuvres, rappelle les peintures et les illustrations de Parviz Kalantari 
dans ses créations ayant pour modèles les maisons de pisé et l’at-
mosphère propre à l’habitat des tribus nomades iraniennes. 

Son esprit oriental prend forme tout en étant pénétré des 
mystères de la nature imprégnée de magie et de la présence de 
l’homme dans les habitations en marge de celle-ci. Cet artiste fran-
çais s’est appliqué, dans ses œuvres, à retrouver les légendes orien-
tales et à les faire revivre dans ses illustrations polychromiques. 
Ses illustrations, dans des livres tels que « La légende du matelot 
Anahid », « Le berger marin » et « L’homme qui ne savait pas », 
sont accompagnées de hauts ciels étoilés, de falaises vertigineuses, 
de végétations luxuriantes sur les pentes des montagnes et de cités 
composées de coupoles, de minarets et de champs de blé.

Le regard porté par Alain Bailhache sur la nature en Iran est 
un regard universel sur l’Orient avec un ciel pur constellé d’étoiles 
et des collines qui se perdent dans la nuit. Des images qui révèlent 
l’âme lyrique et le regard mystique de l’artiste sur la nature orientale 
et qui évoquent surtout le regard des artistes non orientaux sur les 
atmosphères propres aux récits des Mille et une nuits et de Sind-
bad le marin. 

Alain Bailhache emploie les symboles lyriques et le regard sur 
le monde dans la langue métaphorique pour lui donner couleur et 
forme afin de traduire avec passion des pensées qui lui sont chères. 
La mise en œuvre de l’esquisse dans les illustrations de l’artiste des-
tinées aux enfants emploie volontairement des tracés circonscrits 
et des effets d’ombrés sous forme de hachures prenant forme par 
des pulsations imprimées au pinceau et des taches colorées appli-
quées avec vivacité. Alain Bailhache, tout en empruntant les parti-
cularités de l’école impressionniste, pour ce qui est de la couleur, de 
la lumière et de la forme, mène à terme son entreprise d’illustration  

destinée à l’univers onirique des enfants non sans 
quelques emprunts aux spécificité régionales des 
contrées orientales. 

Les illustrations de Alain Bailhache dédiées aux 
livres « Père la Neige » et « Berger marin » sont im-
prégnées de dynamique juvénile autant dans la forme 
que dans les couleurs employées. Une effervescence 
telle que l’enfant iranien et l’interlocuteur universel 
s’y retrouvent à travers des symboles figuratifs aux-
quels ils adhèrent de tout cœur. Les images sont 
parfois imprégnées des nuances légères de l’aqua-
relle et des encres colorées, parfois par les tracés vifs 
et frénétiques de l’acrylique.

La passion d’Alain Bailhache pour l’Iran, ses édi-
fices et sa nature orientale – plus particulièrement 
pour la nature et l’architecture propre à Ispahan – se 
retrouve non seulement dans l’atmosphère propre 

Berger marin, Alain Bailhache
Téhéran: Entesharate Kanoun, 1976
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Alain Bailhache
poète des couleurs et des motifs orientaux
Jamal-addin Akrami, Traduit par Reza Afchar Naderi

C’est avec des livres tels que « Père la Neige » et « Berger marin » que Alain Bailhache a débuté dans 
l’illustration durant les années 40 et 50 de l’Hégire solaire (années 70 – 80). Puis, après une longue inter-
ruption, il a repris cette démarche dans les années 90. La production des œuvres de ce peintre français, 
amoureux de la culture persane, s’est poursuivie dans les décennies suivantes avec un regard simple et 
spécifique à sa production.

Lors de ces dernières décennies, Alain Bailhache a employé successivement les possibilités de l’aqua-
relle et de l’encre selon des techniques ingénieuses qui lui sont propres puis la suppression du tracé allié 
au mouvement du pinceau sur des surfaces coloriées afin de créer des figures naïves et de caractère 
oriental. Parmi ses autres publications destinées aux jeunes Iraniens on peut mentionner « La légende 
du matelot Anahid », « Le savant des savants », « La légende du Kévir », « le prisonnier de la nuit », « Le 
loup et le lièvre », « Le meunier et la fille de la mer », « Les trois mèches d’or », « Vert et noir », « L’eau 
de jouvence » et « Le monde de Pou Pou ». En 1970, Alain Bailhache s’est vu décerner un diplôme 
d’honneur de l’UNESCO pour son illustration du livre « Père la Neige ». Pour mieux se représenter 
la personnalité d’Alain Bailhache, peut imaginer un artiste qui, des jours durant, suit les contours de la 
Place royale d’Ispahan pour observer les anciens auvents qui l’entourent de même que les allers et ve-
nues des passants. Avec ses pinceaux imaginaires, il suit les dessins colorés employés sur les voûtes des 
bazars couverts de même que les formes des arbres élancés et le ciel bleu ensoleillé afin de les reproduire 
par la suite dans le cadre des récits et des légendes dédiés aux jeunes Iraniens. 


