
استاد عالّمه محمد تـقی جـعفری بـه سال 1304 خورشیدی در شھر تبریز متولد شد و پس از تحصیالت عالیه علوم

اسالمی در شھر تبریز، طھران، قم و نجف اشـرف در محضر آیات عظام میرزا فتاح شھیدی، شیخ محمد رضا تنکابنی، شیخ کاظم شیرازی، سید عـبد
الھادی شیرازی، سید ابـو القـاسم خویی و سید محسن حکیم کسب فیض نمود.در ھمان سنین جوانی به اجتھاد دست یافت و در فلسفه و عرفان

نیز در محضر درس فیلسوف شرق آقا میرزا مھدی آشتیانی در طھران و عارف متأله شیخ مرتضی طالقانی در نـجف اشرف کسب فیض نمود و
سرانجام در شمار فالسفهء شھیر عصر درآمد و واجد شھرت بین المللی گردید. تا حال حاضر بیش از ھشتاد اثر از آثار استاد به طبع رسیده است و

چا بعضی از آنان ھمچون شـرح مـثنوی در 15 جلد مکررا تجدید گردیده است. ضمنا تحت نظارت ایشان و طی 12 سال کامل ترین کشف االبیات
مثنوی مولوی در 4 جلد رحلی تحت عنوان «از دریا به دریا» به طبع رسیده است.

از آثار برجسته ایشان شرح و تفسیر کاملی بر نھج البالغه می باشد که 27 جلد آن به زبان فارسی چاپ شده است. و دیگر اثر نفیس استاد
جعفری، در زمینه بررسی و مقایسه افکار موالنا با فلسفه ھا و جھان بینی ھای شرق و غرب می باشد که کتابی تحت عنوان «مولوی و جھان بینی

ھا می باشد.

آثار علمى

از استاد، بیش از 100 كتاب باقى مانده است از جمله:

1 ـ ترجمه و تفسیر نھج البالغه (27 جلد).                      2 ـ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى (15 جلد).

3 ـ انسان از ديدگان قرآن.                                              4 ـ نیايش حسین(علیه السالم) در عرفات.

5 ـ فلسفه و ھدف زندگى.                                             6 ـ فلسفه زيبايى و ھنر از ديدگاه اسالم.

7 ـ حكمت اصول سیاسى اسالم.                                  8 ـ اعالمیه جھانى حقوق بشر از ديدگاه اسالم و غرب و تطبیق آن دو بر يكديگر.

9 ـ فرھنگ پیرو فرھنگ پیشرو.                                      10 ـ علم و دين در حیات معقول.

وی در سال 1377 ش دار فانی را وداع گفت و درحرم امام رضا علیه السالم دفن شد


