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Abstract 
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فريقية األقنعة والرموز األ اكتسبتفقد , واجتماعيةالفن اإلفريقي ليس ترفا  ثقافيا  وإنما ضرورة دينية 

 استمراروالمساهمة في , وتأكيد أعرافه وعاداته وتقاليده واالجتماعيةمكانتها في إرساء قيمه الدينية 

هذه اللغة مصطلح يشير إلى القناع من حيث أن ومن هنا أدرك المحللون , أساطيره وطقوسه السحرية

أن وفريقي وعالقته بالكون من حوله إنها تعبير عن مجمل حياة األو المدلول السيكولوجي والشكلي 
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E 

African art is not a luxury culturally but religious and social need, has 

acquired masks and symbols of the African position in the establishment 

of religious values and social and confirm its customs and its customs and 

traditions, and to contribute to the continuation of the myths and rituals 
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confirm the idea of research 
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