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مؤسسة معنى الثقافية 

مــّرت الذكــرى الثالثــة ملؤسســة معــى الثقافيــة، الــي انطلقــت إىل فضــاء املعرفــة،  يف الـــ 
20 مــن مــارس لعــام 2019، الــي ســعت منــذ البــدء لنــر املعرفــة والفنــون، عــر مجموعــة 
متنوعــة مــن املــواد املقــروءة، املســموعة، واملرئيــة، بهــدف إرســاء مفهــوم الُبنيــة التحتيــة 
للفلســفة، وإثــراء املحتــوى العــريب عــر اإلنتــاج األصيــل، الرتجمــة، ونقــل املعــارف. وقــد 
ــر للعــام الجــاري 2022،  اســتندت يف اســرتاتيجيتها الخمســية الــي ُنــرت يف الـــ 4 مــن يناي

ــع يف غايتهــا النبيلــة، إىل عــّدة مســارات، وهــي: بهــدف التوسُّ
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1- منصة معنى الرقمية 

منصــة إلكرتونيــة ثقافيــة، تســتهدف القــّراء محلًيــا ودولًيــا عــر تقديــم املحتــوى الثقــايف 
ــل نافــذة بيــع  املقــروء، املــريئ، واملســموع يف مجــاالٍت متنوعــة تــري املعرفــة، كمــا أنهــا تمّث
إلكرتونيــة لإلنتــاج الثقــايف واملعــريف عــر املتجــر اإللكــرتوين. وتنقســم هــذه املنصــة إىل عــّدة 

أقســام، وهــي: 
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املقاالت، واملراجعات: 

األوراق والدراسات:

املقابالت والحوارات:

مقــروءة  إىل  واملراجعــات  املقــاالت  انقســمت 
ومســموعة، حيــث بلــغ عددهــا باملجمــل أكــر مــن 
مرتجمــة،   225 بينهــا  مــن  منشــورة،  مقالــة   630
توّزعــت مــا بــن  118 كاتًبــا للمقالــة، مــن 15 دولــة 
عربيــة، وغربيــة. و80 مرتجًمــا، مــن 10 دول عربيــة. 
ــق اآلخــر ليــس  ــن أعالهــا قــراءة هــذه:  الفري ومــن ب

ــا: أنحــن عــى حــقٍّ يف كل شــئ؟ لشــن بالنــدا، ترجمــة نــورة آل طالــب. فينومينولوجيــا  غبيًّ
لعــي رضــا.  املنطــق  نقــد مراجعــة  املــري. يف  لوفيقــه  ريلكــه  عنــد  العزلــة 

ــة  ــة ورصان نــرت معــى عــّدة أوراق ذات جــودة عالي
علميــة بلــغ عددهــا 55 ورقــة. ومــن بــن أعالهــا قــراءة 
هــذه:  مــا شــعورك يف أن تكــون خفاًشــا؟ لتومــاس 
نيغــل، ترجمــة جوزيــف بــو رشعــة. الجهــل والبحــث - 
دنكــن بريتشــارد، لدنكــن بريتشــارد، ترجمــة جوزيــف 
بــو رشعــة. العبثيــة ، لتومــاس ناجــل، ترجمــة مــروان 

محمــود.

أجــرت معــى عــدد مــن الحــوارات واملقابــالت، مــع 
عــدٍد مــن الفالســفة والكّتــاب الذيــن كّونــوا ثقــًة معهــا 
منــذ البــدء، بلــغ عددهــا أكــر مــن 30 حــوارًا ولقــاًء 
مصــّورًا ومكتوبًــا. ومــن بــن أغناهــا وأعالهــا قــراءة 
هــذه: حــوار معــى مــع تيمــويث ويليامســون، حــاوره 
رضــا زيــدان. حــوار معــى مــع بيــرت ســينغر، حــاوره 
حســن الريــف. حــوار معــى مــع فتحــي املســكيين، 

حــاوره إبراهيــم الكلثــم. 
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محادثات معنى العاملية:

البودكاست:

املتجر اإللكرتوين، والتوزيع واملبيعات:

اســتضافت معــى عــدد مــن الفالســفة املعارصيــن، 
كأول ظهــور لهــم بمنصــٍة مــن الــرق األوســط، وهم: 
دانييــل دينيــت، لوتشــيانو فلوريــدي، أولغــا بومبــو. 
قــت هــذه السلســلة أكــر مــن مليــون مشــاهدة.  وحقَّ

تنّوعــت حلقــات وبرامــج معــى املســموعة يف مختلــف 
املجــاالت، وبلــغ عددهــا 6 برامــج وهــي: )بودكاســت 
صــوت  قبــس،  كادر،  غرافــن،  مطالــع،  معــى، 
معــى(. فيمــا بلــغ عــدد الحلقــات باملجمــل لـ 100 حلقة 
تــّم إنتاجهــا وإخراجهــا بأحــدث التقنيــات  صوتيــة، 
الصوتيــة، وأّدت هــذه االحرتافيــة لحصــول بودكاســت 
»معــى«، عــى املركــز الخامــس عربًيــا حســب موقــع 

podcharts. ومــن بــن أكرهــا اســتماًعا: مطالــع، صــوت معــى، قبــس. 

يف  إطالقــه  ومنــذ  ومجلــة،  كتابًــا   41 املتجــر  يضــّم 
مــن جميــع  األوىل  الطبعــات  نفــدت   ،2021 نوفمــر 
املتعــاون  املوزعــن  عــدد  بلــغ  وأيًضــا  اإلصــدارات، 

دول.  7 يف  موزًعــا   30 معهــم 
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2- دار معنى للنشر والتوزيع 

صــت دار معــى، برتجمــة ونــر الكتــب، يف مجــال الفلســفة بشــكٍل خــاّص، والعلــوم  تخصَّ
اإلنســانية بشــكٍل عــام. حيــث بلغــت امللكيــة الفكريــة للكتــب لـــ 100 كتابـًـا ُنــر منهــا 38 كتابـًـا، 
ُنقلــت مــن ثــالث لغــات عامليــة، عــن طريــق عــّدة مرتجمــن بلــغ عددهــم 60 مرتجًمــا. وأيًضــا 
تعاونــت الــدار مــع عــدٍد مــن دور النــر العامليــة بلــغ عددهــا 27 دارًا.  ومــن بــن أعالهــا قــراءة 
ــاة  ــت الحي ــد الزاهــي.  فوائ ــين، ترجمــة فري ــا هــذه: املقــاالت مليشــال دو مونتي وأكرهــا مبيًع
آلدم فيلبــس، ترجمــة نشــوى ماهــر كــرم هللا. فوائــت الحيــاة لبيونــغ شــول هــان، ترجمــة 
بــدر الديــن مصطفــى. متــاع الفيلســوف لبيــرت س فوســل وجوليــان باجيــين، ترجمــة نجيــب 

الحصــادي. 
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3- املجالت املحلية والعاملية 

ــع يف نــر املعرفــة الرصينــة وّقعــت معــى عــّدة رشَاكات مع عدد مــن املجالت العاملية،  للتوسُّ
وتملــك حــى اآلن، ملكيــة فكريــة لـــ 30 عدًدا منها، وهي: 
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املجلة السعودية للدراسات الفلسفية املحّكمة: 

 الفيلسوف الجديد:

الفلسفة اآلن:

صــة لنر األبحــاث األكاديمية  نصــف ســنوية، ومخصَّ
الرصينــة يف الفلســفة، والحقــول املعرفيــة املتقاطعــة 
معهــا، وفًقــا للضوابــط واملعايــر الدوليــة. يديــر املجلــة 
عربيــة  دول   9 مــن  بــارزًا،  ــا  وأكايميًّ فيلســوًفا   12

وغربيــة، وصــدر منهــا عــددان حــى اآلن.

ربــع ســنوية، مجلــة فلســفية عامــة فصليــة تهتــم 
يفتشــون  الذيــن  تــري فضــول  اإلبداعــي،  باإلخــراج 
عــن حلــول للمســائل الكــرى الــي تواجــه اإلنســانية. 
تمتلــك حقوقهــا دار معــى للنــر يف الرق األوســط. 
قت املجلة مبيعات تتجاوزت ال 30 ألف نســخة،  حقَّ
وصــدر منهــا 8 أعــداد حــى اآلن. ومــن أكرهــا قــراءة 

عــدد: معــى الحيــاة. 

شــهرية، مجلــة عامليــة، ذات أفــكار متنوعة ومواضيع 
شــّيقة يف شــى فــروع الفلســفة. تعتــر واحــدة مــن 
وصــدر  العامليــة،  الفلســفية  املجــالت  وأشــهر  أهــم 
منهــا حــى اآلن عــدٌد واحــد: الزمــن، والهويــة، وحريـّـة 

اإلرادة.
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4- التعاونات والشَراكات املحلية والعاملية  

تعاونات وشَراكات:

شَراكات قيد التفاوض:

ــع يف نــر املــواد الرصينــة، عقــدت معــى عــّدة  للتوسُّ
تعاونــات ورشَكات مــع عــدٍد مــن الجهــات الثقافيــة، 
وهــي: تعاونــات محلّيــة، تمّثلــت يف وزارة الثقافــة، 
ترجــم.  ومبــادرة  والرتجمــة،  والنــر  األدب  هيئــة 

ورشَاكات عاملّيــة، تمّثلــت يف عــدٍد مــن املجــالت:
.MITالفلسفة اآلن، الفيلسوف الجديد،و ،aeon

ــع يف هــذه الــرَاكات، معــى اآلن،  وألهميــة التوسُّ
تتفــاوض لعقــد رشَاكاٍت عامليــة جديــدة تمّثلــت يف: 
.Literary Hub, TLS, The School of Life
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5- املشاركة يف املعارض

وللتقــّرب مــن جمهورهــا،  شــاركت معــى يف عــّدة معــارض محليــة ودوليــة، وهــي: معــرض 
القاهــرة الــدويل للكتــاب 2022، معــرض الريــاض الــدويل للكتــاب 2021، مؤتمــر الريــاض الــدويل 

للفلسفة 2021. 
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6- التواجد الرقمي ملعنى

منــذ البــدء، ُمنيــت معــى بصــورة ذهنيــة حســنة مــن ِقبــل جمهورهــا املحــي والــدويل، الــذي 
بلــغ عددهــم رقمًيــا كالتــايل: تويــرت 270 ألــف مشــرتك، الفيــس بوك 300 ألف مشــرتك، تليقرام 
5 آالف مشــرتك، اليوتيــوب 25 ألــف مشــرتك، االنســتقرام أكــر مــن 13 ألــف مشــرتك، بينمــا 

بلغــت زيــارات املوقــع اإللكــرتوين ألكــر مــن 3 ماليــن زيــارة. 
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7- خطة معنى التوسعية

ــر عــّدة  ــراء املعرفــة، نــرت معــى يف اســرتاتيجيتها الخمســية تطوي ــع يف إث وألهميــة التوسُّ
مشــاريع مســتقبلية، وهــي: 
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أكاديمية معنى للفلسفة:

موسوعة معنى للفلسفِة والفن:

مكتبة ومقهى معنى يف الرياض:

تهــدف لتوفــر ُبنيــة رقميــة معرفيــة للفلســفة، عــن 
طريــق بــّث محــارضات فلســفية مســموعة ومرئيــة 
حديثــة، تهــدف إىل ابتــكار املعرفــة وإنتاجهــا بشــكل 
املجــال.  الحاصلــة يف  التطــورات  تراعــي  متخصــص 
وحــى اآلن، تــّم تســجيل 5 محــارضات للفيلســوف 

التحليــيّ روبــرت برانــدوم. 

موســوعة تهــدف إىل توفــر مصــدر معلومــايت ومعــريفّ 
قابــل للتحديــث يف مجــايل الفلســفة والفــن، يتمتــع 
بموثوقيــة عاليــة وملــزم بأخالقيــات البحــث العلمــي 
عقــدت  اآلن،  وحــى  األكاديمــي.  التوثيــق  ورشوط 
دار  وهــي:   عامليــة،  جامعــات  مــع  رشَاكات  معــى 

كامبــرج، ودار أكســفورد لتغذيــة املوســوعة. 

مكتبــة عريــة، توّفــر مجموعــة مــن الكتــب املتنوعــة 
يف مجــاالت الفلســفة، العلــوم اإلنســانية، والفنــون، 
مهيــأة  ومســاحة  حديــث،  بطابــع  مقهــىً  تضــّم 
والنــدوات يف  املحــارضات  التقنيــات إللقــاء  بأحــدث 
وأيًضــا،  اإلنســانية.  والعلــوم  الفلســفة  مجــاالت 

الخالّقــة.  اإلبداعيــة  للمنتجــات  بوتيــك 
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مشروع تحقيق الرتاث الفلسفي:

مدينة معنى االفرتاضية:

إنشــاء مركــز متخصــص يف جمــع واســتخراج ونفــض 
الغبــار عــن املخطوطــات اإلســالمية الفلســفية الــي 
بقيــت يف األقبيــة ردًحــا مــن الزمــن، جيــاًل بعــد جيل، 
ملــا تحتويــه مــن قيمــة علميــة وتاريخيــة، وتوفرهــا 
قــة تحقيًقــا علمًيــا رصيًنــا بــن يــدي الباحثــن  محقَّ
العــرب. وذلــك بتفريــغ الوقــت والجهــد الالزمــن لهــذه 

الكنــوز النفيســة. 

مركــز معــى الــذي ســيتبع طبيعــة امليتاڤــرس، األول 
من نوعه عاملًيا، وســُيعى بالتطوير واالبتكار. ســيكون 
إمكانيــة  أبحــاث لدراســة مــدى  باملقــام األول مركــز 
تطويــر صناعــة النــر مــن خــالل تقنيــات »البلــوك 
الــذكاء االصطناعــي يف  تشــن«، باإلضافــة لتطويــر 
وأيًضــا،  العربيــة.  اللغــة  لخدمــة  الرتجمــة  مجــال 
تأســيس مشــاريع ثقافيــة واجتماعيــة تســتفيد مــن 

بيئــة ألنشــطٍة ثقافيــة  ُتقــام فيهــا  الرقميــة »امليتاڤــرس«،  العوالــم االفرتاضيــة  إمكانيــات 
ونــدوات فريــدة ومريــة، تتيــح تبــادل املــواد املعرفيــة بشــكٍل ال مركــزي عــر مدينــة معــى 

االفرتاضيــة »َمناڤــرس«، بهــدِف تيســر وصــول املعرفــة إىل الجيــل الصاعــد.
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