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 عنوان الرسالة او االطروحة

 رٌة الملحدٌن"وفق منظور لٌتش.جمهوالفٌسبوك:دراسة حالة لمجموعة"دراسة تداولٌة لستراتٌجٌات التهذب العلٌا فً تعلٌقات 
 

 او االطروحةملخص الرسالة 

   
شهدت السنوات السابقة تحوالت مجتمعٌة فً التواصل االجتماعً كان ابرزها موقع الفٌسبوك. ٌستخدم الملحدون شبكات التواصل 

خطاب متعددة لغرض االقناع. فً عام  كالفٌسبوك لنشر فكر االلحاد الكبر شرٌحة مجتمعٌة ممكنه وبهذا ٌستخدمون ستراتٌجٌات
النسقٌة المتكاملة فً االستراتٌجٌة العلٌا للتهذب التً تتضمن عشرة ثوابت اضافًة  ي لٌتش نظرٌتهقدم العالم اللغوي جفر 4102

لغرض  4102لخاصٌتً التهكم اللغوي والمزاح الهادف. فً هذه الرسالة تم استخدام نموذج جٌفري لٌتج التحلٌلً الصادر عام 
تحلٌل البٌانات التً هً عبارة عن تعلٌقات الملحدٌن,حٌث تعرض البٌانات على الثوابت لغرض معرفة تمسكها او مخالفتها 

للثوابت.ان تلك االمور تعكس اختٌارٌة الملحدٌن لالستراتٌجٌات التداولٌة حٌث كانت اهم النتائج :تطبٌق نموذج لٌتش الصادر عام 
ثوابت واٌضا هما جزء من الثوابت بوك بنجاح و ان خاصٌتً المزاح الهادف والتهكم اللغوي ٌستغالن العلى تعلٌقات الفٌس 4102

 وفق التحلٌل واخٌراً هنالك خرق تام للثابت السادس المتعلق بااللزام تم ضبطه اثناء التحلٌل.
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Title of Thesis 

  Pragmatic Study of Politeness Superstrategy in Facebook Comments: A Case Study of the "Atheist 
Republic" Group from  Leech's Perspective. 

Abstract of Thesis 

 

The last few years witnessed many social transformations in the social media, especially 
Facebook . Atheists use Facebook for the promotion of atheism  to reach many people 
online. By doing so, they use different strategies of discourse to convince others. In 2014, 
Geoffrey Leech introduced his integrated theory of linguistic Superstrategy of politeness 
that includes ten maxims and two linguistic properties: Conversational Irony and banter. 
Leech's model of 2014  is used to analyze  the samples of the group under study  that are 
tested against the maxims so as to see the flouting of the maxims or their observation 
.That way reflects the atheists' choice of linguistic strategies. The most important 
conclusions are: the applicability of Leech(2014) on Facebook comments, Banter and Irony 
exploit and are part of the maxims, and a complete flout in the sixth maxim of obligation. 

 

 


