
 برگزیدگان سایر بخش ها 

در  را  مقدماتـی  حـوزوی  دروس  وی  شـد.  در زنجان متولـد   1343 سـال  در  فیرحـی  داود 
سـال های 1360 تا 136۵ در زنجـان گذرانـد و سـپس بـه قم رفت و  در آنجا دروس سـطح و خـارج فقه و 
اصـول را طـی نمـود. هم زمـان بـا تحصیـات حـوزوی، از سـال 1366 به تحصیل در  رشـته علوم سیاسـی 
در دانشـگاه تهـران پرداخـت. فیرحـی تحصیـات تكمیلـی دانشـگاهی خـود را در دانشـگاه تهـران ادامـه 
داد؛ عنـوان پایان نامـه كارشناسـی ارشـد وی »اندیشـه سیاسـی شـیعه در دوره قاجاریـه«، و رسـاله دكتـری 
او »دانـش، قـدرت و مشـروعیت در اسـام« بـود كـه در سـال 1378 از آن دفـاع كـرد. ایـن اثر علمـی بعدا 

بـه شـكل كتاب منتشـر شـد. 
دكتـر فیرحـی در سـال 1378 بـه عضویـت هیئت علمـی دانشـكده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهران 
درآمـد و بـه تدریـس دروس »اندیشـه سیاسـی در ایـران معاصـر«، »اندیشـه سیاسـی در اسـام معاصـر«، 
»فقـه سیاسـی«، »نظـام سیاسـی و دولـت در اسـام«، » تاریـخ تحـول دولـت در جهـان اسـام« و »مبانـی 
اندیشـه های سیاسـی در اسـام« پرداخـت. ایشـان عاوه بر دانشـگاه تهـران، در دیگر دانشـگاه ها از جمله 

دانشـگاه مفیـد و دانشـگاه باقرالعلـوم، نیـز تدریـس می كرد. 
»در آسـتانه تجـدد در شـرح تنبیه االمـه و تنزیه الملـه )شایسـته تقدیـر سـی و چهارمیـن دوره جایـزه كتـاب 
جمهـوری اسـامی ایـران- شایسـته تقدیـر جشـنواره نشـان دهخـدا - 1395(«، »دیـن و دولـت در عصـر 
2جلـد«، »دولـت اسـامی و تولیـدات فكـر دینـی«، »تاریـخ تحـول دولـت در اسـام«، »نظـام  مـدرن، 
سیاسـی و دولـت در اسـام«، »فقـه و سیاسـت در ایـران معاصـر 2 جلـد )شایسـته تقدیـر سـی و یكمیـن 
دوره جایـزه كتـاب جمهـوری اسـامی ایـران( «، »جریان هـای اسـامی معاصـر، بـا نگاهـی بـه تحـوالت 
خاورمیانـه«، »فقـه و حكمرانـی حزبـی )برگزیـده جشـنواره نشـان دهخـدا - 1397(«  و »مفهـوم قانـون در 

ایـران معاصـر«، از جملـه آثـار علمـی ایـن متفكـر و نواندیـش دینـی اسـت.  
اسـتاد فیرحـی در خـال عمـر كوتـاه و پربـار و خـود دانشـجویان زیـادی را در زمینـه اندیشـه سیاسـی در 
اسـام تربیـت كـرد. ایشـان در 21 آبان 1399 در 56 سـالگی به دلیـل ابتا به بیمـاری كرونا در تهران چشـم 

از جهان فروبسـت. 
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