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@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

متاسفانه چندماهی است که جهان و کشور ما گرفتار 

ویروس کروناســـت و ما هر روز شاهد از دست دادن 

عده ای از هموطنان خود هستیم. درمیان اینها افراد 

و شخصیت های فرهیخته و نخبه علمی، فرهنگی و 

هنری نیز هستند که هریک سهم بسزایی در دانش 

و فرهنگ کشـــور دارند و فقدان آنهـــا ضربه بزرگ و 

جبران ناپذیری است. 

فاضل ارجمند آقای دکتر داود فیرحی نیز در اثر کرونا 

دار فانی را وداع گفتند. به گمان بنده ما می توانستیم 

از ایشان شاهد آثار علمی ارزشمند بیشتری باشیم اما 

اکنون با این ضایعه جبران ناپذیر مواجه و از خدمات و 

آثار علمی ایشان برای همیشه محروم شده ایم. 

آقای فیرحی ســـاکن قم و از شخصیت های حوزوی 

بودند و بنده از آن طریق با ایشـــان آشنایی داشتم. 

البته بیشتر این آشنایی ازطریق آثار علمی ایشان بود 

و گاهی هم توفیق می شد که مراودات مستقیمی با 

ایشان داشته باشم. سال ها قبل در یک کار پژوهشی 

درباره اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، مصاحباتی 

با اساتید داشتم که ازجمله خدمت آقای دکتر فیرحی 

رسیدم. ایشان در آن گفت وگو قبل از اینکه من سوالی 

مطرح کنم، درمورد روش شناسی فهم اندیشه سیاسی 

امام خمینی)ره( سخن گفتند و بحثی را تحت عنوان 

»حجاب معاصرت« مطرح کردند و احساس کردم بحث 

مفیدی است و به همین خاطر بحث با سواالتی ادامه 

پیدا کرد و بعدها مطلع شدم همین گفت وگو تبدیل به 

یک متن شده است. 

آخرین دیدار بنده با ایشـــان نیز به یکی، دو ماه قبل 

از آغاز کرونا در سال گذشته و مناظره ای با ایشان در 

دانشگاه دفاع ملی برمی گردد. موضوع بحث ما جایگاه 

حزب در حکومت اسالمی بود. البته در آن گفت وگو 

هم بنده با ایشان اختالف نظر داشتم اما درعین حال 

گفت وگویی بسیار مفید و ارزشمند شکل گرفت و تبادل 

نظر خوبی انجام شد. 

یکـــی از ویژگی های مرحـــوم دکتر فیرحی فروتنی و 

تواضع ایشان بود. وقار و آرامشی در چهره ایشان دیده 

می شد و به عبارتی یک نوع احساس آرامش در ایشان 

می دیدم. مهم تر اینکه ایشان این آرامش را به نوعی به 

مخاطب خود هم منتقل می کرد. به نظرم تمام کسانی 

که با ایشان مرتبط بودند، معترف این مساله هستند. 

ویژگی دیگر دکتر فیرحی این بود که ایشان همواره از 

قرار گرفتن در محافل و محیط هایی که می توانست 

تنش زا و جنجالی باشـــد، فاصله می گرفت. اگرچه 

دیدگاه های ایشان با آنچه ما عقیده داریم و تلقی ای 

کـــه امثال بنده در پاره ای از مســـائل دارند، متفاوت 

است اما ندیده ام ایشان در فضاهای جنجالی و تنش زا 

حضوری یابند و -به عنوان کنشگر- سهمی از آن محیط 

برای خود قائل باشـــند، بلکه از چنین محیط هایی 

دوری می گزیدند. 

بنده مرحوم ایشان را شخصیتی حقیقتا علم دوست 

و دارای روحیه علمی دریافتم. دوســـتدار و مشـــتاق 

علـــم بود و می توان گفت بخش عظیمی از عمر خود 

را صرف علم آموزی و پیشرفت دانش کرده است. این 

مساله را از آثار علمی ایشان می توانیم مشاهده کنیم. 

در سال هایی که خداوند به ایشان توفیق کار علمی 

داد، آثار علمی برجسته ای از خود برجای گذاشتند 

و از معـــدود افرادی بودند که توانســـتند نســـلی از 

دانش پژوهان تربیت کنند که این نسل را هم درحوزه 

و هم در دانشگاه می توانیم مشاهده کنیم. کمتر فردی 

موفق می شود نسلی از پژوهشگران تربیت کند و ایشان 

چنین جمع علمی ای را درحوزه و دانشگاه تربیت کردند 

و از آنجا که با دوستان حوزوی مربوط با ایشان تماس و 

مراوداتی داشتم، میزان انتقال روحیه علمی را به این 

نســـل از حوزویان از نزدیک دیده ام. ایشان توانسته 

بودند نسلی از طالب را به ویژه در اندیشه سیاسی اسالم 

و فقه اسالم تربیت کنند. 

ناظر به حوزه تخصصـــی کار علمی مرحوم فیرحی 

در اندیشـــه سیاســـی، اگرچه می توان ایشان را یک 

تربیت یافته دانشگاهی حساب کرد که عمده بنیان های 

فکری و معرفتی خود را از اساتید دانشگاهی خود گرفته 

بود اما به نظر می رسد با توجه به سابقه معلومات حوزوی 

و فقهی ای که داشـــتند، به خوبی توانسته بودند یک 

تالقی و تلفیقی از دانش حوزوی و دانش دانشگاهی 

پدید آورند و از این تالقی به نتایج و دستاوردهای خوبی 

برســـند. فارغ از داوری هایی که ممکن است درمورد 

دستاوردهای علمی ایشان داشته باشیم، نکته اساسی 

این اســـت که ایشان این توانایی را داشتند که این دو 

سنخ دانش و معرفت حوزوی و معرفت دانشگاهی را 

به  هم نزدیک و از تلفیق آن  دو در یک دانش نوپا به نام 

فقه سیاسی بهره برداری کنند. 

مرحوم فیرحی ازجمله کسانی است که او را می توان از 

پیشگامان پرداختن به دانش فقه سیاسی تلقی کرد. 

البته منظور این نیست که فقه سیاسی دانشی است 

که در گذشته سابقه نداشته و تازه شکل گرفته، بلکه 

منظور این است که تبیین مسائل فقه سیاسی درصورت 

جدید، به کمک معلومات دانشگاهی و مدرن، امری 

تازه بود که عمدتا با انقالب اسالمی اهمیت و جدیت 

پیدا کرد و مرحوم فیرحی از این جهت جزء پیشگامان 

پرداختن به فقه سیاسی هستند، لذا می توان گفت 

که ایشان سهم بزرگی در گسترش دانش فقه سیاسی 

دارند و انصافا نمی توان این مساله را نادیده گرفت. 

ارزش کار ایشـــان از این جهت است که سعی وافری 

داشتند یک سری از موضوعات و پدیده های به ظاهر 

مدرن و امروزی را درفضای اندیشه فقهی پیگیری کنند 

و آنهـــا را مورد مداقه و تامل قرار دهند، مثال در کتاب 

اخیرشان که درباره حزب منتشر شد، کار مفصلی انجام 

دادند و سعی شان این بود که در نظام معرفتی فقهی، 

موضوع حزب را تعقیب کنند. اگرچه ممکن است ما در 

باب دیدگاه های ایشان نقد و نظرهایی داشته باشم اما 

به هرحال ایشان چنین تامل فقهی و دینی ای پیرامون 

موضوع حزب داشتند و ارائه دادند. 

ایشان در پرداختن به متون کالسیک بزرگان معاصر 

حوزوی اهتمام داشتند. یکی از کارهای ایشان شرحی 

بر کتاب »تنبیه االمه و تنزیه المله« مرحوم نائینی است. 

این شـــرح به نوعی احیای آن کتاب است و می توان 

گفت شرحی به اندیشه سیاسی مرحوم نائینی در این 

حجم و به طور مفصل و حاصل آن، نگارش کتاب »در 

آستانه تجدد« است. 

مرحوم فیرحی با تلفیق سرمایه دانشی را که از حوزه 

و دانشگاه به دست آوردند در بخشی از معارف فقهی 

به کار گرفتند -که همان دانش فقه سیاسی بود- و از 

این جهت تردیدی نیست که ایشان در بسط و توسعه 

فقه سیاسی سهم خاصی داشتند. 

اثر کار علمی مرحوم فیرحی اختصاص به حوزه نداشت، 

بلکه دستاورد کاری ایشان بیش از آنکه درحوزه مثمرثمر 

باشد، در دانشگاه و اندیشه های جدید تاثیرگذار بود. 

اگر بخواهیم در یک موقعیت تاریخی به فلسفه سیاسی 

مدرن توجه کنیم -با توجه به کارها و آثار علمی ایشان- 

نمی توان سهم ایشان را انکار کرد. تاثیر کارهای دکتر 

فیرحی در بسط علم مدرن -و به ویژه دانش سیاسی 

مدرن- چیزی نیست که بتوان انکار کرد. ایشان دغدغه 

دانش مدرن را داشتند و یکی از تکاپوهای اصلی ایشان 

هم در همین راستاست. 

اگر بخواهم به یکی از کارهای ایشـــان ارجاع دهم، 

کتاب »آستانه تجدد« می تواند بهترین نمونه از دغدغه 

فکری مرحوم فیرحی باشد. از خود این عنوان کامال 

پیداست که ایشان این توجه را داشتند که نشان دهند 

»تنبیه االمـــه« مرحوم نائینی تا چه اندازه می تواند در 

راستای فلسفه سیاسی مدرن، تبیین، شرح و تحلیل 

شود. به نظر می رسد ایشان در این کتاب همین مساله 

را تعقیب می کردند و یک نوع فلسفه سیاسی مدرن را 

از کتاب تنبیه االمه اســـتخراج کرده اند که کار بزرگی 

است و اگر بخواهیم در زمینه و کانتکس بسط تجربه 

تجدد نگاه کنیم، به نظر می رسد که مرحوم فیرحی کار 

مهمی در این کتاب انجام داده اند و توانسته اند نمایی 

از فلسفه سیاسی مدرن را به وسیله کتاب تنبیه االمه 

مرحوم نائینی به نمایش بگذارند. این کار مهمی است 

و درجای خود -از نگاه متجددانه- باید ارزشمند تلقی 

شـــود. از آن زاویه باید بگوییم کتاب ارزشمند و قابل 

تقدیری است. 

منتهی متاســـفانه پاره ای از دیدگاه ها و اندیشه های 

مـــدرن و تجددخـــواه نســـبت به ایـــن کار مرحوم 

دکتـــر فیرحی، کم التفاتی کردنـــد و بعضا رفتارها و 

برخوردهای نامهربانانه ای داشتند. در آثار اخیر یکی 

از شخصیت های فکری ایرانشهری که به تازگی منتشر 

شـــده، دیدم که به شدت به مصاف با مرحوم فیرحی 

رفتند و یک تهاجم دور از انتظار بر ایشـــان داشتند، 

درحالی که این دســـته از تجددخواهان باید قدردان 

دکتر فیرحی باشند، چراکه ایشان توانسته یک فلسفه 

سیاســـی مدرن را از کتاب تنبیه االمه مرحوم نائینی 

استخراج کند و این کار کمی نیست. البته ممکن است 

نقدهایی هم بر آن وارد باشـــد. فارغ از نقدی که خود 

بنده به این کتاب دارم، می خواهم بگویم از نگاه مدرن 

این کار باید کار ارزشمندی تلقی می شد درحالی که 

برخی در فکـــر به اصطالح ایرانشـــهری یا دیگران، 

چنیـــن کاری را برنتافتند و با نـــگاه غیرمنصفانه ای 

بـــه این موضوع پرداختنـــد. ارزش کار دکتر فیرحی 

از این جهت نیز قابل تامل اســـت که وقتی خود این 

افراد در مقام تدوین فلســـفه سیاسی مدرن برآمدند 

–علی رغم بزرگنمایی هایی که درمورد آنها صورت گرفته 

و تعبیرهای کاذبی که درمورد آنها می شـــود- آثار آنها 

در فلسفه سیاسی مدرن، یک کار بسیار دور از انتظار 

و ســـطحی است که قابل مقایسه با کار دکتر فیرحی 

نیست. همان شخصی که به این شکل به دکتر فیرحی 

هجمه می آورد، وقتی خودش می خواهد درمورد فلسفه 

سیاسی مدرن اثری منتشر کند، کار او، یک اثر منسجم 

و درخور یک کتاب کالسیک فلسفه سیاسی نیست. 

خود این افراد از تولید یک کار منسجم ناتوان هستند. 

درحالی کـــه در کار دکتر فیرحی می توانیم به نوعی 

انسجام در طرح بحث فلسفه سیاسی را مشاهده کنیم، 

لذا از ناحیه این افراد جفایی به ایشان شده است. 

بر این نکته تاکید دارم که ممکن است بنده با خیلی از 

دیدگاه های دکتر فیرحی اختالف نظر داشته و نقدهایی 

بر آنها داشته باشم و چند کار انتقادی نسبت به برخی 

کارهای ایشان هم منتشر کرده ام اما قطع نظر از اینها، 

-علی رغم نگاه انتقادی- برای جایگاه علمی ایشان ارزش 

قائلم و معتقدم ایشان ازجمله افراد حوزوی و دانشگاهی 

هستند که درمدت کم توانستند آثار علمی قابل توجهی 

از خود برجای گذارند که ارزش دارد آنها را مطالعه کنیم 

و درمـــورد آنها بحث کنیم یعنی جای قدردانی از کار 

ایشان وجود دارد. 

امیدوارم که خداوند این فاضل ارجمند را -که خیلی زود 

از میان ما رفتند- غریق رحمت خود و مشمول آمرزشش 

قرار دهد و امیدوارم راهی که ایشان توانستند باز کنند 

و آثار علمی ایشان، آنچنان که شایسته و بایسته است 

دیده شـــود و آنهایی که باید، قدردان این آثار باشند و 

ارزش کاری ایشان را درک کنند. با قرائت فاتحه ای یاد 

و خاطره دکتر فیرحی را گرامی می داریم. 

دکتـــر فیرحی جایگاهی اســـتراتژیک در منظومه 

علوم انسانی کشـــور داشت. تفحص ها و غورهای 

درون نگر و تیزبینی ها و نکته ســـنجی های نوآورانه 

وی در دو عرصه سنت و تجدد حائز دو ویژگی بسیار 

مهم بود. ویژگی نخســـت وجـــه انتقادی و منطق 

آسیب شناســـانه نگرش های فیرحی بود و ویژگی 

دوم مراجعه متامالنه به متن و تالش نظام مند برای 

ایجاد مکالمه ای امروزین و از ســـر نیازهای اکنون 

و اینجا با متن بـــود. این دو ویژگی به رویکردهای 

دکتر فیرحی در تالش برای فهم انتقادی و متن پایه 

ســـنت و تجدد به  واقع وجهی کم نظیر و کارکردی 

پربسامد بخشیده بود. 

سال ها پژوهش و تحقیق این گونه، به دکتر فیرحی 

توش و توانی بخشیده بود که وی را در موقعیتی ویژه 

برای فهم مساله اصلی امروز و اینجای ما قرار داده 

بود. تشخیص و شناسایی دانش مهم و اثرگذار فقه 

سیاسی به مثابه مبنای تأمل و بستر تحول حاصل 

این توش و توان بود و پیامد طی طریق در این مسیر 

پر افت و خیز برای ســـال های متمادی. وی به یک 

معنا قادر به فهم امکان های پیش روی جامعه ایرانی 

در ارتباط با استعدادهای نهفته در دیسیپلین فقه 

سیاســـی گردیده بود. توضیـــح ابعاد مختلف این 

مساله طبعا از حوصله یک گفت وگوی مطبوعاتی 

خارج است؛ تنها عرض می کنم که فیرحی دریافته 

بود که دانش فقه سیاسی ظرفیت تأمل در گذشته و 

مراجعه به آینده را اوال به شیوه ای انضمامی و مربوط 

به نیازهای عینی ما دارد و ثانیا این دانش می تواند 

به گونه ای اثرگذار و مرتبط با منطق جامعه پذیری در 

جامعه ایرانی مؤثر واقع شود. به یک معنا دانشور بود 

نه دانش فروش. طبعا این به معنای موافقت با هر 

آنچه ایشان می نگاشت و می گفت نیست؛ هرچند 

بیانگر این است که هر آنچه می پرداخت محل تأمل 

قرار می گرفت و موضوع دقت واقع می شد. 

بـــه این ترتیـــب باید گفـــت که دکتـــر فیرحی از 

اندیشـــمندان سیاســـی معاصر در ایران بود. به 

باور بنده وی توانســـته بود ظرفیتی تازه را در فهم 

انضمامی و انتقادی ســـنت و توضیح نسبت آن با 

تجدد ایرانی فراهم آورد. البته فیرحی اهل ســـر و 

صدا نبود و از هیاهو می پرهیخت. 

حاصـل ایـن نحـوه از دانشـوری آن شـده بـود کـه 

فیرحـی یـک چهـره متن آفرین و صاحب متن شـود. 

او ماتـن و خـالق متـون بـود. وی بـه متـون بسـیاری 

مراجعـه می کـرد و یـک توانایـی نسـبتا کمیـاب در 

زمانـه حاضـر در مراجعـه موشـکافانه و پیگیرانـه بـه 

متـون داشـت. بـا ایـن حـال در پـی ایـن مراجعـات 

خـود متـن ایجـاد می کـرد. بـه بیـان دیگـر بیـش از 

آنکـه صرفـا ادبیـات جـاری را در اندیشـه سیاسـی 

بسـط دهد )که آن هم کاری ارزنده اسـت و در جای 

خـود سـتودنی( متـون تـازه و نـورس را بـه اندیشـه 

و علوم انسـانی و سیاسـی تقدیـم می کـرد. وی 

دسـت کم چنـد متن پایـه ای انگاشـت و عرضه کرد. 

جالـب آنکـه جان مایه دارتریـن انتقادهـا از برخـی 

متـون اولیـه دکتـر فیرحـی را خـود ایشـان در برخی 

مصاحبه ها و گفت وگوهای متاخرش عرضه داشت. 

بـه بـاور بنـده هیچ کس بهتر از فیرحی متاخر از پس 

نقـد فیرحـی متقدم برنیامد. بـه  هر روی این توانایی 

قابل توجـه ایشـان در ایجـاد محتـوای مؤثر و کیفی، 

قابـل توجـه و در مواقعـی غافل گیرکننـده بـود. 

بـه ایـن ترتیب می توان فیرحی را نماد علوم انسـانی 

مسئول و ثمربخش در کشور دانست. بگذارید کمی 

بیشـتر توضیـح دهـم. علوم انسـانی اگـر بخواهد پا 

بگیـرد و گـره از مشـکله ای بگشـاید نمی توانـد بـه 

سـنت بی اعتنـا بمانـد؛ هم چنـان کـه نمی توانـد 

فـارغ از تحصیـل درکـی عمیـق از جهـان جدیـد 

جریـان یابـد. در واقـع علوم انسـانی هـم بـه فهـم 

انتقـادی و متـن پایـه عرصـه تجدد نیـاز دارد و هم به 

فهـم انتقـادی و متـن پایـه سـنت و درون مایه هـای 

نهفتـه در آن. طلـوع علوم انسـانی در جایـی فراتـر 

از ایـن صورت بندی هـای ظاهـری همچـون مـکال 

و معمـم بـودن، روحانـی و دانشـگاهی بـودن، 

تحصیـالت داخـل و خـارج داشـتن و از تهـران یـا 

قـم برخاسـتن تحقـق می یابـد. طلوع علوم انسـانی 

در مالقـات الیه هـای درونـی و ژرف سـنت و تجـدد 

محقـق می شـود. کسـانی کـه در فهـم انتقـادی و 

ژرف اندیشـانه سـنت ناتـوان هسـتند و بـه ابزارهـای 

روش شـناختی و تیزبینـی مطالعاتـی الزم بـرای این 

حـوزه مجهز نیسـتند، کاری از پیـش نمی برند؛ آنان 

کـه از عصـر جدیـد سـر درنمی آورنـد نیـز راه بـه ایـن 

وادی نمی توانند بگشـایند. اصال مسـاله این نیست 

کـه از کجـا آمده ایـم؛ مسـاله بسـی جدی تـر اسـت: 

مسـاله آن اسـت کـه آیـا تـوان، دلیـری و عـزم الزم را 

بـرای غـور در سـنت و تجـدد در خود جمـع کرده ایم 

یـا نـه؟ قـرار گرفتـن در چنیـن موقعیتـی، مقـرر آن 

اسـت کـه آیا ما بـه وادی علوم انسـانی ورود کرده ایم 

یـا در کناره هـای آن روزگار می گذرانیـم. فیرحـی از 

افـرادی بـود کـه بـه سـفر کردنـی پرمخاطـره در این 

وادی خطـر کـرده بـود و ره توشـه ای از ایده پردازی را 

بـرای علوم انسـانی و ایـران امروز در این سـیر مسـیر 

فراهـم آورده بـود. بـه زبـان دیگر می توانـم بگویم که 

فیرحـی از کسـانی بـود کـه بـه واقـع شـأنیت نگرش 

انتقـادی و متامالنـه در سـنت و تجـدد را در خـود 

جمـع آورده بـود. ایـن یـک قابلیـت بسـیار مهـم و 

کم یـاب اسـت. وجـه ایـده آل و تاریخ سـاز قابلیتـی 

از ایـن  دسـت را می تـوان در میـرزای نائینی، هنگام 

فرموله کـردن نگـرش فقهـی در بـاب مشـروطیت، و 

در عالمه طباطبایـی، در شناسـایی منطـق فلسـفه 

اسـالمی مالقـات بـا دسـتاوردهای عصـری طـی 

یافـت. طبعـا  صورت بنـدی نظریـه اعتباریـات، 

جایـگاه عالمـه و میـرزای نائینی یگانـه و مثال زدنی 

اسـت. منظـورم نشـان دادن سـنخیت و جنسـیت 

اندیشـه ورزی دکتـر فیرحـی اسـت. دکتـر فیرحـی 

در آنچـه انجـام مـی داد شـاخص بـود و در حـوزه 

مطالعاتـی خـود سرمنشـأ جریان هـای تـازه ای از 

تأمـل و گفت وگـوی مؤثـر علمـی می گردیـد. بـا 

لحـاظ ایـن نکتـه بگذاریـد بگویـم حتی مسـاله این 

نیسـت کـه دکتر فیرحی چـه می گفت یا نمی گفت؛ 

بلکـه مسـاله آن اسـت کـه چگونـه می گفـت. وی به 

مرحلـه تئوری پـردازی در علوم انسـانی ایرانـی نائـل 

آمـده بـود؛ مرحلـه ای کـه، فراتـر از خالقیت هـای 

نظـری، بـه اسـتعدادی روش شـناختی و امکانـی 

معرفت شـناختی بـرای شناسـایی دینامیسـم های 

مؤثـر در نحـوه بـودن و شـیوه گردیـدن ما نیـاز دارد. 

ای بسـا بتوانـم بگویـم کـه بـروز و ظهـور آثـار فیرحی 

به مثابـه یـک پدیـدار در حـوزه دانشـوری، فراتـر از 

سمت وسـوی محتواهایـی کـه وی آفریـد و طبعـا 

ایـن محتواهـا می توانـد محل بحث واقع شـد، خود 

حجتی بود بر امکان علوم انسـانی در ایران معاصر. 

موقعیت دکتر فیرحی به لحاظ دانشجوپروری و نیز 

اخالق اجتماعی و خصال شخصی: 

به لحـــاظ خصایص اخالقی نیز واقعا نمونه بود. به 

باور من به بی راهـــه نرفته ایم و زیاده نگفته ایم اگر 

فیرحی را اسطوره نجابت همراه با آگاهی و تواضع 

از سر دانشوری بدانیم. 

در آموزش بسیار سخاوتمند و درعین حال بی تکلف 

بـــود. از برخـــی خصلت های نادرســـت و شـــایع 

دانشگاهی هم تا آنجا که ممکن بود و گرفتاری های 

اداری گریبانگیر دانشجویان اجازه می داد، کناره 

می گرفت. از جمله اینکه چندان تمایلی نداشـــت 

نام خود را در مقاالت نگارش یافته در جریان تدوین 

پایان نامه توسط دانشجویان منتشر کند؛ البته در 

بسیاری از مواقع دانشـــجویان نیاز به آن داشتند 

که نام اســـتاد در مقاله هـــا بیاید. البته باید بگویم 

انتشـــار مقاله مشترک با ایشان، برخالف بسیاری 

دیگر، مایه افتخار بود. 

بسیار با دانشجویان مهربان بود و به یک معنا سنگ 

صبورشان می شد. من که بیش از ۲ دهه در خدمت 

ایشان بودم و از این استاد گرانقدر آموختم خاطراتی 

از این دســـت فراوان دارم. دکتـــر فیرحی اتفاقا در 

کالس هـــای درس و محافل بحث با شـــاگردانش 

عمیق تر و ژرف اندیش تر از آنچه در عرصه عمومی 

می نمـــود ظاهر می شـــد. البتـــه به تدریج و طی 

سال های اخیر حضور ایشان در عرصه های عمومی 

نیز تقویت شـــد و جنبه های علمی ایشان فراتر از 

کالس و درس و بحث ابتدا در آثار و کتب و ســـپس 

در سخنرانی های ایشان نمود و بروز و ظهور بیشتری 

یافت. ولی در آن سال ها ما همیشه با خود می گفتیم 

که چرا دکتر فیرحی با این همه توان در کالس ها، 

در عرصه عمومی چندان که شایسته است توانایی 

علمی خود را نشـــان نمی دهد. خوشـــبختانه این 

وضعیـــت طی دهه اخیر تغییر کرد. افســـوس که 

دســـت روزگار ایشان را در اوج توانمندی علمی از 

جامعه ســـتاند. متأسفانه مورد بی مهری هایی هم 

قرار گرفت؛ با این حال مرحوم فیرحی همیشـــه در 

قبال چنین بدخلقی هایی ســـر در گریب داشت و 

به جز خیرخواهی زبان به حرفی نمی گشود. البته 

از انصاف به دور اســـت اگـــر نگویم که در کنار این 

نامهربانی ها جمع گسترده ای از دوستان دانشجو 

و طلبه و اســـاتید حوزه و دانشگاه به فیرحی به جد 

عالقه مند بودند و کارها و تالش های ارزشمندش را 

دنبال می کردند. دانشجویان و طلبه های دوستدار 

مرحوم فیرحی -چه از طریق حضور در کالس های 

درس و چه از راه مطالعه متون ارزشـــمندش- پروژه 

فکـــری وی را دنبال می کردند. اتفاقا زبان مهربان 

و بیان نکته ســـنج فیرحی همیشه به استقبال این 

افراد می آمد. مشخصا دانشجویان ایشان همیشه 

این فرصت را داشـــتند تا در اتاق معروف ۳۶۶ در 

دانشـــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

وی را بیابند و با او هم سخن شوند. 

نبود فیرحی بسیار دشوار است به ویژه آنکه در این دو 

سه سال اخیر او به مرحله تازه تری در تولید محتوای 

مؤثر و عرضه آن نائل شـــده بود. فایل های صوتی 

سخنرانی های ارزشمند ایشان همچون نان داغ بر 

ســـر کوی و برزن اهالی اندیشه میان عالقه مندان 

به مباحث فکری دست به دســـت می شد. به یک 

معنـــا قابلیت های فکری فیرحی لبریز شـــده بود 

و محیط عمومی علوم انســـانی و علوم اســـالمی را 

تحت تأثیر قـــرار داده بود. بنده گمان می کنم که 

در آینده بیشتر از ایشـــان خواهیم شنید و میراث 

فکری دکتر فیرحی بیش از گذشته دیده و فهمیده 

خواهد شد. نام ایشان در آینده بارها به میان خواهد 

آمد و ســـنت فکری ایشـــان که من آن را می توانم 

روشن اندیشی بومی نگر و بومی اندیشی روشن نگر 

بنامم، بســـی خواننده های تازه خواهد یافت. به 

همگان درگذشـــت جانسوز اســـتاد عزیزم، چهره 

مهربان و نجیب علوم سیاسی کشور، آن یار نازنین از 

دست رفته و اندیشمند توانمند عصر حاضر، مرحوم 

داود فیرحی را تسلیت می گویم. 
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