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 ملخص

يتحدد هدف هذه الدراسة في تقديم قراءة تقييمية لواقع العلوم المعرفية منذ ظهورها في أوائل 

الخمسينات من القرن العشرين إلى حدود منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، وذلك من خالل 

أبرز فرضياتها ومقارباتها ثم التعريف بمختلف  استحضار أهم مراحلها ووتطوراتها واستنطاق 

تخصصاتها ومجاالت بحثها وميادين تطبيقها. فإذا كان اإلجماع حاصال إلى حد ما حول المستوى الهائل  

من النضج العلمي الذي حققته هذه العلوم، فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى تشكل نتائجها  

من البديهي أن يقال نظريا إن العلوم المعرفية هي علوم   االستثمار؟وخالصاتها مادة علمية قابلة للتطبيق و

تطبيقية لكون أن دراستها لنشاط اإلنسان البد وأن يفضي إلى وقائع علمية على درجة كبيرة من األهمية  

التطبيقية. لكن في المقابل من المفيد التنصيص على أن العمل بهذه البديهية سيعني ضمنيا إدراج كافة 

ات النشاط اإلنساني في قبضة هذه العلوم بشتى ميادينها، وبالتالي اإلعالن عن إفالس أو نهاية تمظهر

معظم ما كان يسمى بعلوم اإلنسان بتخصصاتها المختلفة. وهنا تبرز صعوبتان: األولى قوامها، أالا يُشاّكل  

ي خطرا حقيقيا للذوبان  هذا الوضع عبئا ثقيال بالنسبة لميدان علمي ما يزال في طور التكون وبالتال

يزال هّشا في صيرورته التاريخية وأسسه النظرية وإجراءاته المنهجية   الواالنفجار؛ إذ كيف يمكن لعلم 

أن يستغرق ويمتص كل هذه التخصصات التي تمتد من السيكولوجيا المعرفية إلى فلسفة الذهن إلى 

ء إلى مختلف فروع العلوم االجتماعية؟ فاألكيد اللسانيات المعرفية إلى علوم األعصاب إلى نظرية االرتقا

إبستمولوجية وميثودولوجية تهم باألساس التحديد الذي أن وضعا إشكاليا كهذا البد وأن يطرح صعوبات 

تخصصه هذه العلوم لمفهومي المعرفة والمعرفية. أما الصعوبة الثانية فمفادها، هل صحيح أن لهذه العلوم  

 أم أن دورها ال يتجاوز كونها تشكل نوعا من "الوعي النفسعصبي" أو زوبعة مساهمة متميزة تقدمها فعال

؟ الحقيقة أن إسهام هذه العلوم يتلون ويتغير حسب الميادين والتخصصات، لكون أن المرحلة في فنجان

في إطار هذا  هي مرحلة خصبة وجد واعدة باإلنتاج والعطاء. 1990sالتي انخرطت فيها منذ نهاية 

المستقبلية باعتماد   سنعمل في هذه الدراسة التركيبية، على مقاربة حصيلة هذه العلوم وآفاقهاالتحديد 

 ( األبحاث والتطبيقات.3( األسس والمقاربات 2( النشأة والتأسيس 1المحاور الثالثة التالية: 
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Abstract 
The main goal of this paper is to provide an evaluative reading of the reality of 

cognitive sciences from its appearance in the early 1950s of the twentieth 
century until the middle of the second decade of the current century. We 
reviewed its stages and its evolution, we also assessed its hypotheses and 
approaches, and finaly we defined its subdisciplines and its fields of research 
and application. Although, there is large consensus about the scientific maturity 
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of cognitive science, we still question the utility of its results and conclusions. It 
is evident to affirm that cognitive science have multiple applications, and by 
virtue of its research on human activities will necessarly lead to scientific results 
of high practical utility. But the assertion of this evidence means implicitly that 
we need to include the whole human activity within the grasp of this science, 
and then claiming the bankruptcy or the end of what we name human sciences 
with its different subdisciplines. However, two deadlocks emerged; the first 
concerned whether this situation is not a heavy burden for a scientific field that 
is still forming, and then could lead to the dissolution and blast. Because how a 
young science with fragile history, background and methods of study, could 
absorb all those disciplines including cognitive psychology, mind philosophy, 
cognitive linguistics, neuroscience, evolution theory and different branches of 
social science. Obviously, this perplexing situation pose epistemological and 
methodological issues that reside principally in how this science defines 
concepts of knowledge and cognition. The second is linked to whether it is true 
that this science have distinguished contributions, or it is just a kind of 
"neuropsychological consciousness" or a tempest in a teapot. Doubtlessly, the 
contribution of this science change according to the domains and disciplines, 
because its project since the end of the 1990s is fertile and promising. So, we 
will examine in this synthetic study, the results and future perspectives of this 
science through the following three axes: 1) Development and foundation 2) 
principles and approaches 3) research and applications. 
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