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' 'Open MINDאוסף פתוח של פרסומים מחקריים מקוריים על הנפש,
המוח והתודעה ,עומד להיות זמין בחינם באינטרנט

החוג לפילוסופיה

' 'Open Mindהוא אוסף חלוצי ועצמאי של קבוצת  ,MINDהמאגד מחקרים
ומאמרי פרשנות מ 92-אנשי אקדמיה
קבוצת  ,MINDבראשות תומאס מצינגר ,פרופסור לפילוסופיה מאוניברסיטת
מיינץ ,בחרה דרך ייחודית ומקורית לחגוג ציון דרך מיוחד בתולדותיה .במקום
לערוך אירוע חד-פעמי ,כגון כנס מקצועי ,פרופ' תומאס מצינגר וד"ר ג'ניפר
ווינדט בחרו לערוך אסופת מאמרים הסוקרים מחקרים חלוציים בתחומי הנפש
והמוח,

התודעה

והעצמי.

האוסף

יהיה

זמין

ללא

תשלום

באתר

 tep..p:h-/eoowww.//:pthhלכל מי שמתעניין בתחום ובהמשך יפורסם
כספר בן  2,000עמודים .הפרויקט נתמך על ידי צוות מקומי של סטודנטים
לתארים מתקדמים באוניברסיטת יוהאנס גוטנברג במיינץ ( .)JGUהטקסטים
נכתבו על ידי  92חברים זוטרים ובכירים בקבוצת  ,MINDובהם כמה חוקרים
בעלי שם עולמי הפועלים בתחומים השונים של פילוסופיה ,פסיכולוגיה ומדעי
המוח .האוסף יושק לתקשורת העולמית באירוע חגיגי לציון המפגש ה 20 -של
קבוצת  MINDלאחר יותר מעשר שנות פעילות.
פרופ' תומאס מצינגר ייסד את קבוצת  MINDבשנת  2003כדי להעניק
לפילוסופים גרמניים צעירים פלטפורמה שתעזור להם ליצור קשרים בקהיליית
המחקר העולמית ולקחת חלק בהתפתחויות האחרונות בתחום הפילוסופיה
המודרנית של הנפש .תמהיל הקבוצה דינמי והיא מורכבת מסטודנטים לתארים
מתקדמים ,דוקטורנטים וחוקרים צעירים המגיעים ממדינות שונות בעולם.
הקבוצה נפגשת פעמיים בשנה בפרנקפורט אם מיין שבגרמניה למפגש הכולל
דוברים אורחים מפורסמים .לרוב ,המפגשים נערכים בבית ההארחה של מכון
פרנקפורט ללימודים מתקדמים ( )FIASאשר תומך בקבוצה מזה שנים אחדות.
מפגשי הקבוצה נתמכים כספית על ידי קרן ברברה וונגלר ממינכן" .חיפשתי
דרך מקורית לסייע לחוקרים צעירים ",אומר מצינגר ,מנהל קבוצת המחקר של
פילוסופיה תיאורטית ונוירואתיקה באוניברסיטת מיינץ .מלבד החיבור בין

החברים הזוטרים לחוקרים מובילים ,קבוצת  MINDגם מעודדת מפגשים בין
חוקרים העוסקים בפילוסופיה האנליטית של הנפש או באתיקה או עורכים
מחקרים אמפיריים בתחום של מדעי המוח והקוגניציה .כך ,המפגשים תורמים
ליצירת רשת רחבה יותר שחוקרת תיאוריות חדשות וחלוציות ומטפחת צורות
חדשות של שיתוף פעולה בין-תחומי.
אחת מהתוצאות של שיתוף פעולה פרודוקטיבי זה הוא האוסף הפתוח ' Open

  'MINDפרויקט חלוצי במובנים רבים .האוסף מכיל  39מאמרים מקוריים,
אשר לכל אחד מהם נלווים מאמרי פרשנות ותגובה" .כל אחד מהטקסטים
האלה נבדק ארבע פעמים .החברים הזוטרים כתבו מאמרי פרשנות משלהם
ואף סייעו בעריכה ובבדיקה אנונימית של המאמרים ,שחלקם נכתבו על ידי
עמיתיהם ואחרים על ידי חוקרים ואנשי אקדמיה בכירים .החברים הזוטרים
בקבוצה השתתפו באופן פעיל בכל השלבים השונים של הפרויקט ,רכשו
כישורים אקדמיים חדשים ולמדו להכיר ממקור ראשון את התהליך של פרסום
אלקטרוני עצמאי ",מסביר מצינגר .הקבוצה הקימה מערכת בקרת איכות
מקצועית משלה ,הדומה לתהליך של ביקורת עמיתים שבו משתמשים כתבי עת
מדעיים בכירים .בד בבד ,קצב התפוקה היה גבוה יותר מאשר כמעט כל בתי
הדפוס וכתבי העת המוכרים  מטרה נוספת שאותה הגשים הפרויקט .תוך
כעשרה חודשים בלבד האוסף היה מוכן לפרסום.
האוסף ' 'Open MINDמאגד את העבודות האחרונות שנעשו בתחומי
הפילוסופיה ,מדעי הקוגניציה ומדעי המוח ,ומהווה נכס חשוב לכל מי שמתעניין
בנושא ,אך במיוחד לחוקרים וסטודנטים .נוסף על כך ,הוא מכסה מגוון רחב של
נושאים – החל בתהליכים שעומדים בבסיס המחשבה המודעת ,עבור בתפיסה
ותודעה וכלה באתיקה .הקבוצה אף הציבה סטנדרטים גבוהים לרמת המקוריות
והחשיבה החדשנית של הטקסטים .כך למשל וולף זינגר ,חוקר מפרנקפורט
בתחום מדעי המוח ,דן בתמונת המחקר הנוכחית על אודות הקישורים
הנוירולוגיים של התודעה ובוחן את השיטות שבשימוש בתחום מחקר זה ,כולל
טכניקות הדמיה .דניאל דנטט מאוניברסיטת טופטס ,אחד מהחוקרים המובילים
בפילוסופיה של הנפש ,מסביר מדוע התודעה עשויה להיות אשליה .והייקו הכט,

פסיכולוג ניסויי מאוניברסיטת יוהאנס גוטנברג במיינץ ,מעלה שאלות חדשות
בדבר החומרים שמהם עשויה אשליה.
"בעזרת אוסף זה רצינו לתרום תרומה משמעותית וחדשנית שתשפיע רבות
ולאורך זמן על הדיונים בתחום הנפש והמוח בעולם ",מסבירים עורכי האוסף,
פרופ' תומאס מצינג' וד"ר ג'ניפר ווינדט" .אך גם רצינו ליצור משאב אלקטרוני
שבו יוכלו להשתמש גם חוקרים וסטודנטים ממדינות מתפתחות כגון הודו ,סין
או ברזיל ,למשך שנים רבות .ניתן לראות בפרויקט גם תרומה לקניין הרוחניe
במקום לחגוג את המפגש ה 20-של הקבוצה באמצעות כנס אקדמי רגיל ,אשר
גם היה יוצר טביעת רגל אקולוגית ענקית של  ,CO2רצינו ליצור משהו שהערך
שלו יישמר שנים ארוכות וממנו כולם יוכלו ליהנות  לא רק חוקרים ואנשי
אקדמיה מהאזורים העשירים בעולם .היה לנו גם חשוב להעניק פלטפורמה
עולמית נחשבת לטקסטים שכתבו החברים הזוטרים בקבוצה .באופן כללי,
השם ' 'Open MINDמסמל את החיפוש המתמיד שלנו אחר צורות מחודשות
של פילוסופיה אקדמית שיוצרת גירוי אינטלקטואלי ,מתייחסת ברצינות
לתוצאות המחקרים האמפיריים ,ובד בבד נותרת רגישה לסוגיות האתיות
והחברתיות .כך ,כאשר אנו באים לערוך מחקר פילוסופי אקדמי ,עלינו לשמור
על ראש פתוח במספר מובנים .בסיטואציה הנוכחית איננו צריכים רק מקוריות
ופתיחות כנה לצורות מקוריות של פרסומים ,אלא גם לדיסציפלינות אחרות,
לשיטות חדשות של הפקת תובנות והתקדמות אפיסטמית ולצורות חדשות של
שיתוף פעולה בין-תחומי .אם כל זה יקרה ,תחום הפילוסופיה ישתנה באופן
מהותי בשנים הקרובות .מטרתו של אוסף הפרסומים ' 'Open MINDלתרום
לתהליך זה".
הפרויקט זוכה לתמיכה כספית מקרן ברברה וונגלר ,קרן פולקסווגן ומכללת
גוטנברג למחקר ( )GRCבאוניברסיטת יוהאנס גונטברג במיינץ.
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The editors of the 'Open MIND' collection, Professor Thomas Metzinger (back row, 2nd
fltr) and Dr. Jennifer Windt, together with 92 junior and senior members of the MIND
Group and a local team of advanced undergraduate and graduate students at Johannes
Gutenberg University Mainz produced the open access collection within only a little more
than ten months.
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