
 د. نـــــــادر كاظــــــــم االسم:
 

 المؤهالت: 

 درجة البكالوريوس والماجستير بامتياز عاٍل في النقد الحديث من جامعة البحرين. -

درجة الدكتوراه في مجال النقد الثقافي من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة،  -

 م.3002

 

 نقـــد ثقافي، فكـــــــر مجال التأليف:

 

 نبذة عن المؤلف:

م، ودرس في مدارس البحرين الحكومية، ثم أكمل دراسته الجامعية 3792ولد في قرية الدير سنة 

م حصل 3002والعليا بحصوله على البكالوريوس والماجستير من جامعة البحرين.  وفي عام 

تياز مع مرتبة الشرف األولى في مجال النقد الثقافي من معهد على درجة الدكتوراه بتقدير ام

البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.  ويعمل حالياً أستاذ الدراسات الثقافية بقسم العلوم االجتماعية 

 بكلية اآلداب بجامعة البحرين.

 

الدراسات ي، واهتم منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين بالنظرية النقدية والنقد الثقاف

الثقافية، وله في ذلك العديد من المشاركات في المحاضرات والندوات والمؤتمرات داخل البحرين 

وخارجها.  ونشر العديد من مقاالته النقدية والفكرية في الصحافة المحلية والعربية، وله مقالة 

قع في ام على قضايا تأسبوعية منتظمة في صحيفة الوسط البحرينية.  ويركز اهتمامه في هذه األي

 دائرة واسعة بين الثقافة والهوية والتاريخ والفكر السياسي.

عرف بنشاطه في مجال العمل الصحافي، فهو يدير تحرير )مجلة العلوم اإلنسانية( التي تصدر 

عن كلية اآلداب بجامعة البحرين، كما يدير تحرير مجلة )ثقافات( وهي مجلة علمية محكمة تعنى 

الثقافية وتصدر عن جامعة البحرين.  وسبق أن أدار تحرير مجلة )أوان( التي تصدر بالدراسات 

م حتى 3002عن الجامعة أيضاً، وهو عضو هيئة التحرير في مجلة )البحرين الثقافية( منذ عام 

اآلن، وعضو الهيئة العلمية االستشارية بمجلة )أبحاث فلسفية( وهي مجلة مغربية محكمة تعنى 

 م.3033فلسفية وذلك منذ عام بالدراسات ال

 

 العضوية:

  عضو لجنة التحكيم في جائزة البحرين للكتاب المتميز في مجال الدراسات االجتماعية

 م.3002واإلنسانية لعام 

  م.3007عضو لجنة التحكيم لجائزة القصة بوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية لعام 

  البحرين. –عضو أسرة األدباء والكتاب 

 



 التكريم والجوائز واألوسمة:

  حاصل مرتين على المركز األول في جائزة الكتاب البحريني المتميز: األولى في مجال

م عن كتابه "المقامات والتلقي"، والثانية في مجال الدراسات اإلنسانية 3002النقد لعام 

 م عن كتابه "تمثيالت اآلخر".3002واالجتماعية لعام 

 

 المؤلفات:

التلقي: بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث، المقامات و -

 .م3002

 م.3002تمثيالت اآلخر: صور السود في المتخيل العربي الوسيط،  -

 م.3002الهوية والسر: دراسات في النظرية والنقد الثقافي،  -

 م.3009طبائع االستمالك: قراءة في أمراض الحالة البحرينية،  -

 م.3002الذاكرة: في مجتمع تعدد مبتلي بالتاريخ، استعماالت  -

 م3007خارج الجماعة: في تجاوز الليبرالية والجماعية القمعيتين،  -

   م. 3030ة، قيكراهيات منفلتة: قراءة في مصير الكراهيات العر -
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