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Abstract 

      This research is to analyze a 
traditional Averral from the book 

(Al-Muntaqa min Akhbar Al-
Asma'ei) by Al-Maqdisi. This 

Averral is narrating the story of an 
old woman created a rhetorical 
discourse while she gets a dialogue 

with Abdu Allāh Bin Ja'afar Bin 
Abi Tālib -May Allāh be pleased 

with them- for performance her 
social intentions. 

       The method of this research is 
working in pragmatics field by 

using the theory of Speech Acts and 
the theory of Conversational 

Implicature including the principle 
of Cooperation. 

       This research aims to: First: 
discover the creativity structure of 
context that woman created in her 

speech to achieve her performative 
Acts and her explicit and implicit 

intentions. Second: monitor the 
generating of imagery speech acts to 

other speech acts and performative 
enunciatory and behavioral acts. 

Third: recognize the orientations of 
Conversational Implicatures in the 

enunciatory situation which owned 
by the discourse in that Averral. 

Keywords: Averral-Speech Acts-
Conversational Implicature-

principle of Cooperation 



ق الصًاق والتحريض على إجناز األفعال اللالمًة إىل  َخَبريف  امُلحاَدِثًة  واشِتلساماتوا ختلً ة  فر الَفرُّوَجة امُلودا د اهلل بن جع ب  ع

ه آل جوجا ت  خبً ت  ة بن جلىهر  د.ا
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