
نویسندهکارنامهبرگی از
)کتاب هاي عمادالدین باقی(

.قطع رقعی. 352: صفحات. 1362. نشر دانش اسالمی وابسته به دفتر اسالمی حوزه علمیه قم. قم. در شناخت حزب قاعدین زمانـ 1
به صورت اصولی بازنویسی کرده اما هاي بعد محتواي کتاب را مورد انتقاد قرار داده و باقی در سال. این کتاب درباره انجمن حجتیه است

.رسیدنسخه85000این اثر در آن زمان بارها تجدید چاپ شد و به شمارگان. موفق به چاپ آن نشده است

قطع وزیري. 408:صفحات. 1364.دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم. قم. کاوشی درباره روحانیتـ 2
منظر تاریخی و فرهنگی و اقتصادي است که پس از انتشار، عرضه آن ممنوع و جمع آوري کتابی پژوهشی و تاریخی درباره روحانیت از 

.را نیافته استاخذ مجوز از وزارت ارشاد امکاناین کتاب از آن پس، تجدید چاپ نشد و حتی ویرایش جدید آن . شد

قطع . 507:صفحات. 1383و 1382شر سرایی، ن. هاي دوم و سومو چاپ1370. چاپ اول نشر تفکر. تهران. بررسی انقالب ایرانـ 3
وزیري

نیز با ویرایشی 1382اي از تاریخ معاصر ایران است که در سال کتابی پژوهشی و تاریخی درباره انقالب اسالمی ایران، همراه با فشرده
.جدید تجدید چاپ شد

قطع وزیري. 375:صفحات. 1382.نشر سرایی. تهران. تولد یک انقالبـ 4
.دهد و تطبیق آن با انقالب ایران استکه چگونه در یک جامعه انقالب رخ میعلمی و جامعه شناختی درباره اینپژوهشی

قطع وزیري. 591:صفحات. 1373.نشر تفکر. تاریخ شفاهی انقالب اسالمی تهرانـ 5
.به قلم باقی منتشر شده استسی از تاریخ وقوع انقالب اسالمی ایران است که همراه با مقدمه و توضیحاتیبیروایت بی

نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار . تهران). ها و پیامدهاي اشغال سفارت آمریکاپژوهشی در زمینه(انقالب و تنازع بقاـ 6
قطع رقعی. 460:صفحات. 1376.امام خمینی

.که به ضمیمه اسناد است1358آبان 13ان در کتابی پژوهشی و تاریخی درباره تسخیر سفارت ایاالت متحده آمریکا در تهر

ستاد بزرگداشت شهداي دانشگاه تبریز و علوم پزشکی با ). در شمارگان محدود(چاپ اول . تهران. جنبش دانشجویی ایرانـ 7
. 1382در سال چاپ دوم وسوم با اضافات بسیار. 286: صفحات. 1376.همکاري دفتر ادبیات انقالب اسالمی حوزه هنري سازمان تبلیغات

قطع رقعی. صفحه443.انتشارات جامعه ایرانیان
جلد دوم این کتاب شامل جنبش دانشجویی پس . کتابی پژوهشی درباره تاریخ دانشجویی در ایران از آغاز تا انقالب اسالمی ایران است

.ها و تدوین مانده استاز انقالب است که همچنان در مرحله گردآوري  داده



1378.وزارت آموزش و پرورش، سازمان تألیف کتب درسی. تهران. یران در دوران معاصرتاریخ اـ 8
کتاب درسی سال دوم دبیرستان به همراه دو تن دیگر از مؤلفان که پس از مدت کوتاهی تدریس با اعتراض وسیع مدافعان تاریخ نگاري 

هاي تاریخی ان  انتشار و توقیف آن در بخشی از کتاب جدلداست. ایدئولوژیکی و سیاسی براي دانش آموزان مواجه و جمع آوري شد
.آمده است

قطع رقعی. 146: صفحات. 1379، چاپ دوم 1378چاپ اول . انتشارات جامعه ایرانیان. تهران. فرادستان و فرودستانـ 9
.هاي منتهی به پیروزي انقالب اسالمی ایراندربرگیرنده خاطرات عمادالدین از حوادث سال

. چاپ سوم. قطع رقعی. 1382چاپ دوم . 1379چاپ اول . نشر نی. تهران،جامعه شناسی قیام امام حسین و مردم کوفهـ 10
1396سرایی، 

. 333:صفحات. 1379تا اردیبهشت 1378چاپ اول تا ششم اسفند . تهران نشر نی. جلد اول. تراژدي دموکراسی در ایرانـ 12و 11
قطع رقعی
قطع رقعی. صفحه224/ 1379پ اول خرداد چا. نشر نی. جلد دوم

اي  است که پس از صدور مجوز انتشار از سوي وزارت ارشاد  از چاپ هاي زنجیرهکتابی وقایع نگارانه و تحلیلی درباره ماجراي قتل
.ششم به بعد به دستور سعید مرتضوي دادستان وقت توقیف شد

قطع رقعی. 424:صفحات1379ا سوم هاي اول تچاپ. نشر نی. تهران. براي تاریخـ 13
مجموعه مقاالت پیرامون وزارت اطالعات، موضوع امنیت و نیز ترور حجاریان و گفت وگویی بلند با سعید حجاریان درباره وزارت 

همچنین داراي  اسناد ضمیمه است که در برگیرنده مشروح مذاکرات مجلس در قانون تأسیس. اي استهاي زنجیرهاطالعات و قتل
.انتشار این کتاب نیز پس از چاپ سوم ممنوع شد. وزارت اطالعات است

قطع رقعی. 392: صفحات. 1383.نشر سرایی. تهران. هاي تاریخیجدلـ 14
میزگردي با حضور عمادالدین (در آمدي بر تاریخ نگاري انقالب اسالمی : از سوي نشر مزامیر تحت عنوان1376این کتاب در سال 

چاپ . به چاپ رسید) هاي تاریخ نگاري انقالب اسالمیها و آموزهبادامچیان، حاتم قادري و صادق زیباکالم درباره شیوهباقی، اسداهللا
.منتشر شد) هاي تاریخیجدل(ها و نام جدید دوم آن با افزودنی

قطع رقعی. 350: صفحات. 1382و چاپ دوم 1381چاپ اول . نشر سرایی. تهران. حقوق مخالفانـ 15
.کتابی نظري در برگیرنده مقاالت عمادالدین باقی در مطبوعات اصالح طلب درباره آزادي و حقوق مخالفان و دگر اندیشان است



قطع رقعی. 398:صفحات. 1381.نشر سرایی. تهران. بهار رکن چهارمـ 16
ده از حقوق آنها و نیز درباره مطبوعات و هاي باقی درباره محاکمه مطبوعات و دفاع نویسنها و گفت وگومجموعه مقاالت، سخنرانی

.هاي وي از نویسندگی و مدیریت در مطبوعات اصالح طلب استتوسعه سیاسی و تجربه

.قطع وزیري. 301: صفحات. 1381. نشر سرایی. تهران. پرستشگاه در عهد سنت و تجددـ 17
مقاله ازمؤلفان و 20این کتاب داراي . ر مطالعه نهاد مسجد است کتابی پژوهشی و دایره المعارفی درحوزه جامعه شناسی دین با تمرکز ب

.مقاله آن نیز به قلم باقی است4محققان مختلف است که به سرپرستی و نظارت عمادالدین باقی تهیه و منتشر شده و 

قطع رقعی. 279:صفحات. 1384، چاپ دوم 1381چاپ اول . نشر سرایی. تهران. اعدام و قصاصـ 18
جلد دوم این کتاب تحت . ت علمی و فقهی باقی در دادگاه درباره مقاله اعدام و قصاص و نظرات دینی درباره این موضوع استدفاعیا

اي بود هاي زنجیرهکه شامل دفاعیات باقی درباره سایر اتهامات به ویژه اتهامات مربوط به مقاالتش درباره قتل» تاوان اصالحات«عنوان 
.که دوبار از وزارت ارشاد مجوز نشر دریافت کرد اما سعید مرتضوي دادستان وقت مانع از انتشار آن شد

قطع رقعی. 433:صفحات. 1382. نشر سرایی. تهران. هاي دینی معاصرگفتمانـ 19
.مطبوعات مختلف منتشر شده استها وتحوالت اندیشه دینی که در مجموعه مقاالت پژوهشی و گفتارهاي باقی درباره دین، چالش

قطع رقعی. 304: صفحات. 1384، چاپ دوم 1383چاپ اول . نشر سرایی. تهران. روحانیت و قدرتـ 20
هاي نهم و کتابی جامعه شناختی و دینی درباره نسبت دین و سیاست، روحانیت و حکومت که مجوز تجدید چاپ سوم آن در دولت

.دهم داده نشد

. دنیس هافمن، ترجمه عمادالدین باقی و محمدحسین باقی، تهران).  آشنایی با سیستم کیفري آمریکا(کایی قضاوت آمریـ 21
قطع رقعی. 399: صفحات. 1382.سرایی

.در دوره نخستین حبس خود، در ترجمه و تدوین کتاب مشارکت کردنویسنده

قطع وزیري. 586:صفحات1383.سرایی. تهران. جنبش اصالحات دموکراتیک در ایرانـ 22
که در مطبوعات به چاپ رسید و در آن نسبت دو 1383تا سال 1376مجموعه مقاالت باقی درباره اصالحات سیاسی در ایران از سال 

.مفهوم اصالح و انقالب بررسی شده است



جازات اعدام در ایران و چند گزارش و تحلیل م- پژوهشی در امکان لغو مجازات اعدام در شریعت و قوانین ایران(1حق حیات ـ 23
)به زبان عربی(ش، قطع رقعی 1386، کمپین بین المللی حقوق بشر ایرانبا همکاريشبکه عربی حقوق بشر مصر، قاهره،)گفتار دیگر

حکام اعدام هاي فرهنگی و فقهی آن در ایران، به پیوست گزارش اها و چارهسال و ریشه18افراد زیر مسئله اعدام(2حق حیات ـ 24
ش، قطع 1386، کمپین بین المللی حقوق بشر ایرانبا همکاريشبکه عربی حقوق بشر مصر، قاهره، )1386- 1376سال در دهه 18زیر

.این تحقیق با حمایت یونیسف انجام شد. )به زبان عربی(رقعی 
اپ کاغذي شده و در اختیار برخی از علما، نسخه فارسی دو جلد کتاب حق حیات افزون بر انتشار اینترنتی در شمارگان محدودي چ

.قرار گرفتقضات، نمایندگان مجلس، فعاالن حقوق بشر، پژوهشگران و استادان

، قطع 255: ش، صفحات1392، قم، دفتر آیت اهللا العظمی منتظري، چاپ دوم، فلسفه اجتماعی، سیاسی آیت اهللا منتظريـ25
ش1393تهران، سرایی، : چاپ بعدي-رقعی 

ش، قطع رقعی1394، تهران، انتشارات سرایی، )جامعه شناسی و روانشناسی زندان از درون(دنیاي بسته ـ 26

چاپ رسمی / ش 1393، تهران، سرایی، چاپ محدود )درنگی در جنبش زنان: به پیوست(بحثی در آیه ضرب و قیمومتـ 27
ش قطع رقعی1396

هاي در دست انتشارکتاب
.)است درباره تالش براي اصالح مجازات اعدامرمانی .(جانـ 28

)هاي سازگاري آنهاها و نظریههاي نزاع اسالم و حقوق بشر و راهاي درباره کانونمباحث گسترده(دین، حقوق بشر و لیبرالیسم ـ 29

شناختی براي مطالعه کنشاي است از منظر مردم شناختی و جامعهپژوهشی گسترده، میدانی و کتابخانه(مردم شناسی سوگواري ـ 30
فرضیات نویسنده . ترین مناسک مذهبی به ویژه سوگواري محرمترین و کهنترین، جمعیترین، عمومیهاي مذهبی توده در قالب عظیم

)دهندقدسی که پیشتر منتشر شده است پایه نظري تحقیق را تشکیل می- در زمینه دوگانه عرفی

)ت درباره بعثت و ختم نبوتگفتارهایی اس(پایان پیامبري ـ 31
این کتاب دربرگیرنده بخشی از گفتگوهاي نگارنده در زمینه حقوق بشر و ( هایی در حقوق بشر و شهروندي ها و پاسخـ پرسش32

ویژگی این اثر، تنوع، چالشی بودن . هاي نظري، ناظر به رخدادهاي واقعی و روزمره نیز هستحقوق شهروندي است که عالوه بر جنبه
)اي وجود داشته باشد برخی مباحث و پرسش هایی است که شاید براي هر خواننده



گزارشی است از سیر بحث اسالمی کردن علوم اجتماعی در ایران، به همراه بیان ( جامعه شناسی دینی، امکان یا امتناع؟ـ 33
داشت و آیا این ادعا با علمی بودن جامعه شناسی توان جامعه شناسی اسالمیکه آیا مینظریات مختلف در این زمینه و بررسی این

).همخوانی دارد؟ مبحثی هم در زمینه موانع و مشکالت تحقیق در علوم انسانی بدان افزوده شده است

نقش شریعتی به عنوان - 2. معرفی و نقد جریان روشنفکري و روشنفکري دینی در ایران- 1.کتابی است در سه بخش( روشنفکرـ 34
)جنبش دانشجویی ایران به حوزه رشد و نیز بازوي روشنفکري در ایران- 3هاي اخیر و ترین روشفکر  دههاثرگذار

)پژوهشی درباره احزاب و تشکیالت در جهان اسالم و در ایران معاصر است(شورش جامعه مدنی در ایران ـ 35

شهداي جنگ ایران و عراق، بررسی نظریات جامعه تحلیلی آماري از ( و صلح با رهیافت حقوق بشرجامعه شناسی جنگـ 36
شناسی جنگ، مطالعه جامعه شناختی و تجربی در زمینه عوامل انگیزش و بسیج در جنگ ایران و عراق براي اثبات تجربی نادرستی 

)است...همچنین داراي چند گفتار دیگر درباره آبشخورهاي جنگ، رابطه جنگ و دموکراسی و. قدسی -دوگانه عرفی

داراي گفتارهایی درباره اجتهاد  و تقلید و قلمرو آنها، مرجعیت و نسبت آن با دموکراسی، شوراي فتوا، (اجتهاد و پژوهشگري ـ 37
)تفکر انتقادي و بحث روحانیت، اجتهاد، شریعت و حقوق بشر

)اب و فیلممجموعه گفتارها و مقاالت نویسنده در زمینه نقد کت( نقد جامعه شناختی فیلم و کتاب ـ 38

)اند هاي شناخته شده یا مورد توجه نویسنده منتشر شدهیادداشت هایی که به مناسبت درگذشت چهره(یادواره ـ 39

)هایی درباره آیت اهللا خمینیها و مقالهمجموعه پژوهش(تجربه خمینی ـ 40

)هاي آنو تکامل نظریهمباحث تاریخی و فلسفی و سیرتطور حقوق بشر (هایی درباره حقوق بشر درسـ 41

)هاي عرفی و قدسیدرباره رابطه دین و سیاست و عرصه(سکوالریسمـ 42

)کتابی است درباره زندگی شهري و آثار صنعتی شدن و رشد و توسعه زندگی شهري بر فرد و جامعه(شهر مدرن ـ 43
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