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" – "OPEN MINDدسترسی آزاد به مجموعه ای از
اصل نشریات تحقیقاتی در خصوص ذهن ،مغز و
هوشیاری بزودی بصورت رایگان در اینترنت میسر
می گردد.
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 MIND GROUPبعنوان پیشگام در زمینه نشریات مستقل
متون علمی و با برخورداری از  29مولف و مفسر با
مجموعه  OPEN MINDهمکاری داشته است.
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 MIND GROUPکه توسط پروفسور توماس متسینگر استاد
فلسفه مستقر در شهر ماینتس مدیریت می شود ،روشی غیر
معمول و مبتکرانه برای جشن گرفتن سالگرد تاسیس خود
برگزیده است .بجای برگزاری مراسمی همانند همایش،
پروفسور توماس متسینگر و دکتر جنیفر ویندت نسبت به
ویرایش مجموعه ای از مقاالت مبادرت نموده اند که
مستندی بر آخرین تحقیقات انجام شده در زمینه ذهن،
مغز ،هوشیاری و خویشتن است .مجموعه مزبور بزودی بصورت
رایگان و از طریق تارنمای HTTP://WWW.OPEN-MIND.NET
در دسترس عالقمندان قرار داده شده و متعاقبا بصورت
کتابی  00222صفحه ای منتشر خواهد شد .طرح مزبور تحت
حمایت گروهی از دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی
توانمند دانشگاه (دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینتس
) )(JGUقرار دارد .متون مربوطه توسط  20عضو عادی و
ارشد  MIND GROUPشامل محققین دارای شهرت جهانی فعال
در حوزه های مختلف فلسفه ،روان شناسی و علوم اعصاب
به نگارش در آمده است .مجموعه یاد شده که بزودی مراتب
مربوط به آن در مطبوعات بین المللی منتشر خواهد شد،
به مناسبت بیستمین جلسه گروه  MIND GROUPو بیش از
 02سال موجودیت آن ارائه خواهد گردید.
پروفسور توماس متسینگر در سال  0222میالدی MIND GROUP
را به منظور ایجاد پایه ای برای فیلسوفان جوان آلمانی
جهت کمک به ایشان به منظور برقراری تماس با جوامع
تحقیقاتی بین المللی و مشارکت در آخرین پیشرفت ها در
فلسفه معاصر ذهن تاسیس نمود .در این راستا گروهی
متغیر متشکل از کشورهای مختلف هر دو سال یکبار در
شهر فرانکفورت آلمان با سخنرانی افراد سرشناس گرد هم
می آیند .جلسات معموال در میهمانسرای موسسه پژوهش های
پیشرفته فرانکفورت ( )FIASانجام می شود که چندین سال
است نسبت به پشتیبانی سازمانی از گروه مبادرت می
نماید .جلسات بلحاظ مالی تحت حمایت بنیاد باربارا
در مونیخ قرار دارد .متسینگر بعنوان رئیس
ونگلر
گروه فلسفه نظری و گروه تحقیق های علوم اعصاب دانشگاه

ماینتس می گوید :من به دنبال راهی ابتکاری برای حمایت
از محققین جوان هستم .در کنار معرفی اعضای جوان به
دانشگاهیان برجسته MIND GROUP ،به پرورش تعامالت میان
محققین فعال در حوزه های فلسفه تحلیلی ذهن یا اخالقیات
و محققین دست اندرکار انجام تحقیقات تجربی در علوم
اعصاب شناختی می پردازد .از این طریق ،جلسات مزبور
به منظور کمک به ایجاد شبکه ای گسترده تر برای پیگیری
نظریه های جدید و پیشگام و پرورش انواع ابتکاری
ترکیبات میان رشته ای برگزار می گردد.
یکی از نتایج این همکاری سودمند ،مجموعه دسترسی آزاد
–موسوم به  -OPEN MINDاست که از بسیاری جهات طرحی
پیشگام محسوب می شود .مجموعه یاد شده مشتمل بر 22
مقاله اصلی است ک در پی هریک از آن ها مجموعه ای از
اظهارنظرها و تفاسیر و پاسخ ارائه شده است .متسینگر
در توضیح این مسئله می گوید ":تک تک این متون چهار
بار بازبینی شده و اعضای جوانتر ما نقطه نظرات و
تفسیرهای خود و همچنین ویرایش و بازبینی بدون ذکر
نام در خصوص مقاالت نوشته شده توسط همکاران ایشان و
همچنین محققین و دانشگاهیان برجسته انجام شده است.
اعضای جوانتر ما فعاالنه در تمامی مراحل کل طرح مشارکت
نمود و مهارت های جدید علمی بدست آورده و با فرایند
انتشار الکترونیکی مستقل مستقیما آشنایی پیدا می
کنید" .گروه نسبت به ایجاد سامانه کنترل کیفی مستقل
خود قابل قیاس با فرایند بازبینی همکاران مورد
استفاده با بسیاری از مجالت برتر علمی مبادرت نموده
است .همزمان نیز سرعت تولید مطالب باالتر از تقریبا
تمامی مراکز نشر و مجالت بوده که این یکی از دیگر
اهداف طرح بوده است .مجموعه یاد شده ظرف کمتر از ده
ماه برای نشر آماده شده است.
برای تمامی افراد عالقمند و بخصوص برای محققین در
حوزه های فلسفه ،مجموعه  OPEN MINDدسترسی ارزشمندی
به آخرین تحقیقات صورت گرفته در حوزه های فلسفه،
علوم شناختی و علوم اعصاب ارائه می نماید .موضوعات
تحت پوشش این امر ،از اصول بنیادین فرایندهای تفکر
آگاهانه تا ادراک ،هوشیاری و علوم اخالقی را شامل می
شود .استانداردهای سختگیرانه ای بر اساس اصالت و
آینده نگری ،و کیفیت ابتکاری موارد ارائه شده اعمال
شده است .ولف زینگر متخصص اعصاب و روان مستقر در
فرانکفورت به بحث در خصوص وضعیت جاری تحقیقات مربوط
به اعصاب و همبستگی میان هوشیاری و بازبینی روش های
مربوطه اعم از تکنیک های تصویر سازی مورد استفاده در
این حوزه تحقیقاتی می پردازد .دانیل دنت یکی از فالسفه
برجسته حوزه ذهن مستقر در دانشگاه توفس توضیح می دهد
که چرا هوشیاری می تواند نوعی توهم و خیال محسوب
شود .ضمنا هایکو هخت ،یک روانشناس مجرب از دانشگاه

یوهانس گوتنبرگ ماینتس به طرح سواالت جدیدی در مورد
این که چه مواردی حقیقتا متضمن یک توهم یا خیال می
شوند مبادرت ورزیده است.
پروفسور توماس متسینگر در این زمینه به ویرایشگران
میگوید ":با این مجموعه ،میخواستیم نقشی اساسی و
نوآورانه ایفا کنیم که تاثیری اساسی و پایدار بر
مباحثات بین المللی حوزه ذهن و مغز داشته باشد" .از
سویی دکتر جنیفر وندت می گوید ":لیکن از سویی
میخواستیم منبعی الکترونیکی قابل استفاده برای
دانشجویان و محققین محروم از امکانات در کشورهایی
همانند هند ،چین یا برزیل برای سال های آینده ایجاد
نماییم .از سویی طرح مزبور بعنوان نوعی کمک بالعوض در
حوزه مالکیت فکری محسوب می شود .بجای جشن گرفتن
بیستمین جلسه خود با برگزاری همایش های معمول علمی
که دی اکسید کربن زیادی نیز تولید می کند خواستیم تا
چیزی ماندگار خلق کنیم که همه و نه فقط محققین و
دانشگاهیان مستقر در نقاط ثروتمند دنیا ،بتوانند از
آن بهره مند شوند .از سویی برای ما ایجاد اساسی
ماندگار در سطح بین المللی برای تالش های صورت گرفته
از سوی اعضای جوانترمان از اهمیتی به سزا برخوردار
بوده است .ضمنا عنوان  OPEN MINDمتضمن تحقیقات مداوم
ما جهت نوعی تجدید نظر شده از فلسفه است که مربوط به
دقت باالی فکری بوده و نتایج مربوط به تحقیقات تجربی
را کامال جدی تلقی کرده و همزمان به اصول اخالقی و
اجتماعی نیز توجه دارد .در این فرایند ،رشته فلسفه
به روش های چندی گسترده می شود .در حال حاضر ،نیاز
ما نه تنها پذیر خالصانه و واقعی از نشریات ابتکاری
که سایر رشته ها ،روش های رسیدن به بینش و پیشرفت
مبتنی بر شناخت و معرفت و شکل های جدیدی از همکاری
های میان رشته ای می باشد .در صورت تحقق این امر،
فلسفه خود اساسا تنها در طی چند سال تغییر خواهد
نمود .هدف از مجموعه  OPEN MINDنیز نقش آفرینی در
این فرایند است".
طرح یاد شده از پشتیبانی مالی از سوی بنیاد باربارا
ونلگر ،بنیاد فولکس واگن و کالج تحقیقات گوتنبرگ
( )GRCدانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینتس برخوردار بوده
است.
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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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