
    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٦٣ 

  الزخارف العمائریة على التحف المعدنیة في الجزائرنقش 

  )النحاس(خالل الفترة العثمانیة  

  خدیجة نشار/د.أ

  

  الملخص 

م العدید من الصناعات ١٨و ١٦عرفت الجزائر خالل الحكم العثماني ما بین القرن 

الحرفیة التي ظھرت في الجزائر العاصمة، وانتشرت في المدن األخرى شرقا 

تطورت صناعة األواني المعدنیة ومنھا النحاسیة مع كثرة الطلب من جھة . وغربا

  . أخرى

لى ھذه الصناعة من حیث العناصر كما ظھرت العدید من التأثیرات الفنیة ع

والمواضیع الزخرفیة، ونذكر منھا نقش العناصر العمائریة على الصینیات النحاسیة 

  .كنموذجا

  :الكلمات المفتاحیة 

فترة  ، مغرب أوسط ، عناصر معماریة، عمارة دینیة ومدنیة ،زخرفة ،نحاس

  .عثمانیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  أبو القاسم سعد هللا. ٠٢معھد اآلثار جامعة الجزائر nechardz@yahoo.fr  
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٩٦٤ 

  :والمتمثلة في العثمانیة ثالثة مراحل من الحكمعرفت الجزائر خالل الفترة   

فیھا خیر الدین بربروس بویع  ): أي أمیر األمراء(المرحلة األولى فترة البایلرباي-
خلیفة ألخیھ عروج بعد قتلھ في مدینة تلمسان، واتخذ الجزائر عاصمة للدولة 

  .م١٥٨٨-١٥١٦/ه٩٩٧-٩٢٥الجزائریة، واستمر استعمال ھذا اللقب من 

فیھا عرفت . م١٦٥٩-١٥٨٨/ ه١٠٧٠-٩٩٧:فترة الباشاوات أيالمرحلة الثانیة ا أم-
البالد استقرارا سیاسي مما أدى إلى ظھور نشاط اقتصادي وتبادالت تجاریة بین 

  .واستقرار إجتماعي سمح بتطور المجتمع. الدول األوروبیة

فیھا م، حدثت ١٦٧١-١٦٥٩/ه١٠٨٢-١٠٧٠:فترة األغواتوھي المرحلة الثالثة -
  .اضطرابات في الحكم وفوضى في الشؤون اإلداریة

- ١٦٧١/ه١٢٤٦-١٠٨٢ھي فترة الدایات أال وأما المرحلة الرابعة واألخیرة -
م، وھي أطول مرحلة في الحكم العثماني لھذا النظام، عرفت البالد من خاللھ ١٨٣٠

اعیة، حیث واإلجتم ازدھارا كبیرا ناتجا عن استقرار األمور السیاسیة واإلقتصادیة
  ١.أصبحت السیادة كاملة للحكام دون الرجوع إلى الباب العالي

اجتماعیا ممیزا، أصبح یتكون من مجموعات  وضعا كان للجزائر في ھذه الفترة
جماعة الحضر، األندلسیین، األتراك، وعناصر غیر إسالمیة منھا : سكانیة نذكر منھا
  ٢.الیھود والنصارى

حركة تجاریة وصناعیة، شملت كل الحرف وتمیزت أدى اإلستقرار إلى ظھور 
الجزائر، : بحسن التنظیم والتنوع واإلتقان وعلى ھذا أصبحت بعض المدن منھا

 ٣.قسنطینة، تلمسان وغیرھا، تعّج بالصنائع والحرفیین

 تأخذ مدینة الجزائر الصدارة في مجال الصناعات الحرفیة، تلیھا مدینة قسنطینة
ظلتا تحت الحكم اإلسباني مما أدى إلى ضعفھم في  غربا مسانبینما وھران وتل. شرقا

  ٤.ھذا المجال في تلك الفترة

وعلى رأس . كانت الحرفة داخل المدن منظمة وكان لكل حرفة شارع أو سوق خاص
  ٥.كل واحدة منھا أمین یقوم بمراقبة جمیع المسائل الخاصة بالحرفة

رف الحكام في الفترة العثمانیة حضیت صناعة المعادن بالرعایة والتشجیع من ط-
  .وھذا ما یظھر جلیا على كمیة التحف التي تزخر بھا المتاحف الجزائریة

                                                           
 .١٥،ص...في التاریخ الجزائر..ناصر الدین سعیدوني والمھدي شیخ بوعبدلي ١
 .١٤٢،ص...تاریخ الجزائر..أبوقاسم ٢
  .٦١،ص...الجزائر. ناصر الدین سعیدوني وآخرون ٣
 

4 MARçAIS ,G, L’art...,p144. 
5 KLEIN,H, Feillets…,p54. 
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من أھم المراكز الصناعیة للنحاسیات حیث كان لھذه 
أنظر الخریطة (.یطلق علیھ شارع النحاسین أو زنقة الصفارین

 
  مخطط توضیحي لشارع النحاسین بقصبة مدینة الجزائر

ظھرت حركة واسعة لھذه الصناعة في الفترة العثمانیة في الجزائر، التي تعد من بین 
وبالد :"البلدان التي تزخر بالثروات المعدنیة، یذكر البكري في وصفھ لبالد كتامة

  ٦..."كتامة صخرا الالزورد والجید، ومعادن النحاس والحدید

العثمانیین للجزائر،  مجيءھذا یدل على أن المغرب كانت لھ صناعة من قبل 
 عبارة عن والدلیل على ذلك وجود تحفة بالمتحف الوطني أحمد زبانة بوھران وھي

  .امس عشر میالديخیعود تاریخھا إلى القرن ال

جبل منطقة : انتشرت مناجم معدن النحاس في العدید من المدن الجزائریة منھا
  ٧.نة الجزائر

ومناجم قرب ) منجم بكاف الطبول(وبالقرب من مدینة القالة 
 مدینة وھران وفي كل من جبل الونزة بتبسة وجبل مزوزیة شرق مكسانیة وجبل

 ٨.سیدي رغیس شمال غرب عین البیضاء وجیجل ومغنیة

  ٩.ومنجم عین بربار سفوح إیدوغ الشمالیة في مدینة عنابة

7 SHAW,Th, voyage…p03. 
8 GSELL, st. Vieilles exploitations…, P03. 

  .٢١٥،ص...

  

من أھم المراكز الصناعیة للنحاسیات حیث كان لھذه  وقسنطینة الجزائرتعتبر مدینتي 
یطلق علیھ شارع النحاسین أو زنقة الصفارین. الحرفة شارع خاص

 .)-1-رقم

مخطط توضیحي لشارع النحاسین بقصبة مدینة الجزائر 

ظھرت حركة واسعة لھذه الصناعة في الفترة العثمانیة في الجزائر، التي تعد من بین 
البلدان التي تزخر بالثروات المعدنیة، یذكر البكري في وصفھ لبالد كتامة

كتامة صخرا الالزورد والجید، ومعادن النحاس والحدید

ھذا یدل على أن المغرب كانت لھ صناعة من قبل   
والدلیل على ذلك وجود تحفة بالمتحف الوطني أحمد زبانة بوھران وھي

یعود تاریخھا إلى القرن ال ذات صناعة متقنة مقلمة

انتشرت مناجم معدن النحاس في العدید من المدن الجزائریة منھا   
نة الجزائرفرنان الواقع في جنوب غرب مدی

وبالقرب من مدینة القالة ) منجم جبل عقیل(القالة 
مدینة وھران وفي كل من جبل الونزة بتبسة وجبل مزوزیة شرق مكسانیة وجبل

سیدي رغیس شمال غرب عین البیضاء وجیجل ومغنیة

ومنجم عین بربار سفوح إیدوغ الشمالیة في مدینة عنابة 

                                                           
 .١٤٥،ص...كتاب المغرب. البكري ٦

...وأبحاث دراسات.ناصر الدین سعیدوني ٩ 
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أت إلى إستیراد رغم تعدد المناجم ووفرة المادة الخام في  الجزائر، إال أن الدولة لج
وذلك راجع إلى التكالیف الباھضة التي تستلزمھاالدولة الستخراجھا ، مادة النحاس

وكانت تستورد الدولة العثمانیة األواني النحاسیة بأشكالھا وأحجامھا . واستغاللھا
  ١٠.المختلفة لتلبیة أعراضھا

النحاس األحمر الذي یتمیز بالطراوة  امنھ: عّدة أنواع من النحاسنالحظ وجود 
وھو عبارة عن مزیج من النحاس األحمر  حاس األصفروسھولة تشكیلھ وطرقھ، والن

صناعة لمما أدى استعمالھ ،یتمیز بالطراوة وتحملھ لدرجة حرارة عالیة  والزنك
  ١١.األواني المنزلیة وبعض التحف التزیینیة

والنحاس األصفر ھو مزیج من النحاس األحمر مع مادة الزنك، صنعت منھ تحف   
  ١٢.فنیة تزیینیة

لیات الضرر تعتبر األواني النحاسیة أكثر ما وصل إلینا من التحف التي نبحث من عم
  .والسرقة والنھب مقارنة بالتحف الفضیة والذھبیة

توجد ھذه المجموعات من الصناعات النحاسیة بمختلف المتاحف الجزائریة، نذكر 
منھا المتحف العمومي الوطني لآلثار القدیمة والفنون اإلسالمیة، والمتحف العمومي 

ف أحمد زبانة بوھران ومتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة بمدینة الجزائر ومتح
 .سیرتا بقسنطینة

وقع اختیارنا في ھذا البحث على مجموعة من النحاسیات ذات أحجام ومقاسات 
  .مختلفة، نقشت علیھا زخارف بتقنیة الحز والتطریق

ل بسیطة عبارة عن شكاتوت على الزخارف العمائریة ذات أإن النماذج التي اح
. علیھا واجبات الطعام أو المشروبات ماإلرتفاع، تقدھا حافة قلیلة بصینیات مسطحة 

  .م١سم إلى  ٢٢،٥تتراوح مقاسات قطرھا ما بین 

  

  

  

  

  

  

                                                           
10 Venture des paradis. Opcit. P53. 
11 Venture des paradis . Opcit. P53 

 ٧٧ص...الفنون التطبیقیة. شریفة طیان  ١٢
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٩٦٧ 

   :النموذج األول

  )النتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة(  ٠٥-٠٨-٩٧:رقم الجرد

  متر١: القطر

نقشت على الصینیة األولى زخارف ھندسیة نباتیة، وعمائریة بواسطة الحز 
  .والتطریق

تتمثل الزخارف العمائریة في مسجد ومئذنتین وضریح، وتتكرر ھذه العناصر ثالث  
النخیل المثمرة وما یشبھ شجرة السرو محورة عن وجود شجرة  مرات باإلضافة إلى 

  .الطبیعة

یحتوي المسجد على مدخل رئیسي یعلوه طابقین ذو فتحات تغطیھم قبة مركزیة 
  .نصف كرویة ذات اخادید یعلوھا ھالل

وعلى جانبي المدخل كتلتین معمایتین تتوسطھما فتحات وتنتھیا بقبة ذات أخادید 
  .القاعدة، البدن وقبة كرویة الشكل یعلوھا ھالل: مكونة من ثالثة أجزاء

نقشت مئذنتان منفصلتان عن المسجد في كلتا الجھتین، كل واحدة منھا ذات قاعدة 
  .ه قبیبة ذات أخادید تنتھي بھاللمضلعة یعلوھا بدن حلزوني الشكل، وجوسق تعلو

أما األضرحة فتمثلت في مبنى أصغر ینقسم غلى كتلتین یتوسطھما مدخل رئیسي 
  .تعلوه شجرة نخیل مثمرة، تعلو كل كتلة قبة ذات أخادید تنتھي بھالل
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٩٦٨ 

  

  

  "المصدر والطابع" مجموعة نحاسیات المتحف

  

مجموعة نحاسیات المتحف/ عن
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٩٦٩ 

  :النموذج الثاني

  )المتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة(  ٠٥-٠١-٩٧: رقم الجرد

  متر ١: القطر

جد و سعناصر العمائریة المتمثلة في المال أنتشبھ ھذه الصینیة النموذج األول، غیر 
  .المآذن والضریح تختلف من حیث تصمیمھا وعناصرھا المعماریة

منھا ذات ھو تعدد القباب،  ،نقش المسجد على عّدة مستویات، وما یتمیز بھ المبنى
حجم صغیر نصف كرویة، تتوسطھم قبة مركزیة مفصصة، تنتھي الثالث قباب 

  .العلویة بھالل

كما نقشت على . زین المدخل الرئیسي الذي یتوسط المبنى بقبة صغیرة نصف كرویة
   .واجھة المبنى عدة فتحات منھا ذات شكل مربع واألخرى ذات أقواس حدویة

مضلعة یعلوھا بدن أسطواني وجوسقین تعلوھما قبة  بینما المئذنة ترتكز على قاعدة
  .صغیرة نصف كرویة تنتھي بھالل

أما الموضوع الثاني یمثل ضریح، یشبھ في تصمیمھ النموذج األول، ما عدا اختالف 
  .في شكل قباب المبنى النصف كرویة التي یعلوھا ھالل
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  "المصدر والطابع"مجموعة نحاسیات المتحف 

  

مجموعة نحاسیات المتحف / عن
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٩٧١ 

  :الثالث النموذج

  )المتحف الوطني لآلثار القدیمة والفنون اإلسالمیة(  ٠٥٢I..II.M : رقم الجرد

 متر ١: القطر

ثل شجرة النخیل المسطحة عدة عناصر منھا النباتیة والتي تمنقشت على المساحة 
ورتان عن الطبیعة، ومزھریة تنفذ منھا باقة من االزھار، حوشجرة السرو والم
  .تمثلت في مبنى ضخموزخرفة عمائریة 

  .یتكون المبنى من كتلة رئیسیة تحتوي على عدة طوابق

الطابق األرضي یتكون من فتحة رئیسیة تمثل مدخل المبنى، یلیھ الطابق األول عبارة 
أما الطابق الثاني بھ فتحة مقوسة، نفذت من . عن شرفة تزینھ مجموعة من األعمدة

ثالث الذي یتماثل في تصمیمھ مع الطابق كلتا الجھتین ساللم تؤدي إلى الطابق ال
  .األرضي

كما نالحظ كلتین جانبین أصغر حجما من المبنى الرئیسي، یحتویان على طابقین 
  .س سھمأعلوھما قبة نصف كرویة، یعلوھا رت
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٩٧٢ 

  

  

الصناعات المعدنیة اإلسالمیة من خالل مجموعة المتحف الوطني لآلثار 
  القدیمة

  

  

الصناعات المعدنیة اإلسالمیة من خالل مجموعة المتحف الوطني لآلثار / عن



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٣ 

 :النموذج الرابع

  )المتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة(  ٠٥-١٠-٩٧: رقم الجرد

  سم ٣٧: القطر

یتوس�طھا . نقشت عل�ى ھ�ذه الص�ینیة موض�وع زخرف�ي محص�ور داخ�ل حلق�ة دائری�ة
نقش�ت ف�ي كلت�ا الجھت�ین للمبنى�ى . تخطیط لمبنى غیر منتظم، تعلوه قبة نصف كروی�ة
نالح�ظ عل�ى یم�ین المبن�ى أن أح�د  ثالثة عناص�ر آدمی�ة ذات س�یمات ماغولی�ة ھندی�ة،

األش��خاص ج��الس عل��ى ركبتی��ھ یحم��ل ب��ین یدی��ھ عص��ى او ص��ولجان كأن��ھ ص��احب 
الضریح، بینما شخص ثان بجانبھ یحمل عل�ى كتفی�ھ غ�زال كھب�ة لص�احب الض�ریح، 

  .أما الشخص الثالث واقف على یسار المبنى یشبھ في وضعیتھ الحارس

زھ��ار لم��أل ف��راغ المس��احة المحیط��ة نف��ذت مجموع��ة م��ن األغص��ان واألوراق واأل
كم�ا نج��د عش�ر جام�ات تح��یط بالموض�وع الزخرف��ي . بالموض�وع الزخرف�ي الرئیس��ي

كم�ا تظھ�ر ب�ین ك�ل . نقشت بالتناوب داخ�ل مس�احتھا عنص�ر آدم�ي وعنص�ر حی�واني
  .جامة شجرة السرو

لھ�ا، غی�ر أن الفن�ان اقتص�ر ف�ي نفس الموضوع الزخرفي یتكرر على ص�ینیة مماثل�ة 
زخرفتھا عل�ى الموض�وع الرئیس�ي، أال وھ�و مبن�ى الض�ریح وم�ا یح�یط ب�ھ م�ن  نقش

  .أشخاص
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٩٧٤ 

  

  

  

  "المصدر والطابع"مجموعة نحاسیات المتحف 

  

مجموعة نحاسیات المتحف / عن



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٥ 

  :النموذج الخامس

  )المتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة(  ٠٥-٢٢-٩٧: رقم الجرد

  سم٧٨: القطر

التخطیط تتمثل في أكشاك، والتي  نقشت على مساحة الصینیة خمسة مباني بسیطة  
یتمثل تخطیط ھذه العمارة في مبنى على . تنتشر بكثرة في العمارة العثمانیة بتركیا
بنى قبة نصف كرویة، نفذت على تعلو الم. مستوى مرتفع بواجھنھ فتحتین كبیرتین

  .یتخلل كل مبنى شجرة السرو وما یشبھ الجرة. مساحتھا زخارف شبھ كتابیة
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  "المصدر والطابع"مجموعة نحاسیات المتحف 

  

مجموعة نحاسیات المتحف / عن
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الھندسیة، النباتیة، : نفذت على مساحتھا مجموعة من العناصر الزخرفیة منھا
  .اآلدمیة، الحیوانیة، والمعماریة

 ساحاتالدوائر والمضلعات لتحدید الم الخطوط، نقشت العناصر الھندسیة المتمثلة في
الزخرفیة، ونقشت الزخارف النباتیة لمأ الفراغ، أما العناصر اآلدمیة والحیوانیة 

  .كمواضیع زخرفیة

  .بینما العناصر المعماریة نقشت على مساحة أوسع مع العناصر األخرى المذكورة

حیث ساعدت الفنان ظھرت ھذه الزخارف على المساحات المسطحة للصینیات   
ة بكل دقة واتقان، وھذا ما یظھر جلیا على النماذج ع المعمارییعلى نقش المواض

  .المختارة

، أھم العناصر )مسجد، ضریح، قصر، كشك( أبرز الفنان في نقشھ لھذه المعالم  
نذكر من بینھا تخطیط المبنى الذي یبرز من خاللھ . األساسیة وأخرى الثانویة: منھا

  .خل والنوافذ والفتحات الصماءالشكل العام، عدد المستویات، ثم الفتحات منھا المدا

كذلك طریقة التسقیف بقباب ذات أحجام مختلفة المتمثلة في القبة المركزیة والقباب 
  .الثانویة التي تلحق بھا

باإلضافة إلى طریقة تدعیم وتزیین المبنى باألعمدة واألقواس ذات مقاسات وأشكال 
  .متنوعة

حسب ما جاء في األمثلة السابقة تختلف العناصر المعماریة من نموذج آلخر وذلك 
  .الذكر

نالحظ أن المبنى تعلوه قبة مركزیة نصف كرویة الشكل، أو ذات أخادید أو   
استوحى ھذا الطراز في العھد العثماني من . مفصصة تحف بھا أنصاف قباب صغیرة

، ومتأثرا في الوقت نفسھ بطراز المساجد السلجوقیة في "آیة صوفیا"تصمیم مبنى 
   .١٣لصغرىآسیا ا

نقشت المآذن محاذیة للمساجد، تتكون من قاعدة مضلعة، بدن، جوسق أو جوسقین   
  .تعلوھما قبیبة ذات أخادید متوجة بھالل

اختلف تخطیطھا من مخروطیة إلى أسطوانیة، وحلزونیة أو لولبیة الشكل، وھذا ما 
 .١٤نالحظھ في طراز العمائر الدینیة العثمانیة

  .ه العناصر المعماریة زخارف ھندسیة ونباتیة لمأل الفراغكما نقشت على مساحة ھذ

 .منھا البسیطة وأخرى مركبة ،األعمدةأبرزت ھذه النقوش تعدد أنواع العقود و

                                                           
١٣

 .١١١ص. حسن الباشا، اآلثار اإلسالمیة 
14 KORBENDAU , Y . L’architecture sacrée …PL 27-n194_195. P63. 
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بینما  ،طراز بسیط أي بدن أسطواني الشكل دن وتاج ذاتاألعمدة على قاعدة، ب تعتمد
نالحظ أن البعض من العناصر نفذت على شكل سلسلة من األعمدة الحلزونیة أو 

تشبھ بذلك نماذج األعمدة التي تزین مباني مدینة الجزائر في الفترة  ،اللولبیة
  .العثمانیة

 ةوالمفصص ١٥تعلو ھذه األعمدة عقود ذات تصامیم مختلفة منھا المدببة كانت كما
  ١٦.والحدویة

ھنا إلى أن مساحة واجھات ھذه المباني وما تحتوي علیھ من العناصر  تجدر اإلشارة
  .المعماریة قد زینت بنقوش ھندسیة ونباتیة مختلفة

لقد أبرز الفنان من خالل نقشھ لھذه التحف عناصر زخرفیة جد مھمة في العمارة  
قت أن یلتزم بالقواعد الفنیة واإلسالمیة وھي المدنیة والدینیة، كما استطاع في نفس ال

وذلك بنقش المباني بطریقة  ،عدم وجود البعد الثالث : الزخرفیة اإلسالمیة أال وھي
بین كل العناصر المنقوشة على تلك المساحة  مسطحة والتناسق والتوازن واإلنسجام،

  .للتحفة النحاسیة

في كل بالعمارة العثمانیة إن ما جاء بھ الفنان في ھذه النماذج للمباني یتمثل في التأثر 
، ھذا ما یؤكد أن ھذه التحف إما أن تكون مستوردة أو من تركیا وإیران وبالد مصر

  .ھدایا خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

15 Ibid .P432 
16 Ibid.P208. 
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  :قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة
  :المصادر

  ، كتاب المغرب في ذكر بالد إفریقیة والمغرب جزء من أجزاء كتاب )ه٤٨٠.ت(البكري-
  .١٨٥٧والممالك تقدیم دوسالن، الجزائرالمسالك 
  :المراجع

   الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،    -١ج-أبو قاسم سعد هللا، تاریخ الجزائرالثقافي-
  .١٩٤٢الجزائر

أحمد رفاعي واآلخرون، الصناعات المعدنیة اإلسالمیة من خالل مجموعة المتحف الوطني لآلثار -
  .٢٠٠٧ مطبعة العوساتي، الجزائر،.القدیمة

، متحف الفنون "المصدر والطابع"زھرة حداد، مجموعة نحاسیات المتحف . دلیلة مطماطي-
  .٢٠٠٦والتقالید الشعبیة، وزارة الثقافة، الجزائر،

الفنون التطبیقیة الجزائریة في العھد العثماني، دراسة أثریة فنیة، رسالة دكتوراه في .شریفة طیان -
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٧، جامعة الجزائر، اآلثار اإلسالمیة، معھد اآلثار

–مجلة اآلثار، "زخارف األشجار والفواكھ في النحاسیات الجزائریة خالل الفترة العثمانیة"-
  .٢٠١٤، ١٥٥-١٤٧ص - ١١عدد

الفنون الزخرفیة اإلسالمیة في العصر العثماني، الھیئة المصریة . محمد عبد العزیز مرزوق-
  .١٩٩٧القاھرة، العامة للكتاب،

دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، المؤسسة الوطنیة . دین سعیدونيناصر ال-
  .١٩٨٥للكتاب،الجزائر،

المؤسسة - ٤ج-الجزائر في التاریخ،العھد العثماني. ناصر الدین سعیدوني والشیخ بوعبدلي المھدي-
  .١٩٨٤الوطنیة للكتاب،

- ٩/ه٤-٣ل القرنین واإلجتماعیةفي المغرب خال األوضاع اإلقتصادیة. یوسف جودت عبد الكریم-
 . ١٩٩٣دار المطبوعات الجامعیة الجزائر .م١٠
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Carving architectural decorations on mineral antiques in 

Algeria during the Ottoman period (copper) 

dr. khadidja nechar 

Abstract. 

Algeria Knew during the Ottoman rule between the 16 et 18 

century many handicrafts, which appeared in Algiers, and spread 

to other cities in the east and west. Boiler making was developed 

especially copper, including a high demand.  

Many artistic effects appeared also on this industry, in terms of 

the elements and decorative themes; we recall of the carving 

architectural elements as example the copper trays. 

  

 

 

 


