
 عالمه محمد تقی جعفری

 ،(ق. ُ ۴۷۴۱ - ۴۶۷۶( )خ.ُ ۺۺ۴۶ آباى ۵۸ - ۴۶۳۷ هززاز)  جعفزی هحوستقی

 .باضس هی ایزاًی هعاصز ضٌاساى هَلَی ٍ هسلواى فیلسَفاى ٔ جولِ اس

 ًاهِ سًسگی

 کِ تبزیش ضْز آباز جوطیس هحلِ زر ۴۶۳۷ سال هاُ هززاز زر جعفزی هحوستقی

 کزین ٍی پسر ًام. گززیس هتَلس یافت، ًام تغییز ٍی ًام بِ هحلِ ایي ًام بعسّا

 سرٌاى غالب ٍ زاضت قَی بسیار ای حافظِ ٍلی بَز، ًرَاًسُ زرس ٍی. بَز

. زاضت ٍافز ای عالقِ تالش ٍ کار بِ ٍ بَز ًاًَایی ٍی پسر ضغل. کزز هی بیاى ضیَا طزسی بِ را پٌسآهَس

 .آهَذت ٍی بِ ذاًِ زر را زبستاى ّای زرس هازرش

 اٍلیِ تحصیالت

 ٍ چْارم پایِ تبزیش اعتواز ٔ  هسرسِ زر آًگاُ. آهَذت را قزآى ٍ زرٍس هقسهات هقساری هازر ًشز تقی هحوس

 ٔ  هسرسِ بِ زٍم جْاًی جٌگ پایاًی ّای سال هقارى بزازرش ّوزاُ بِ سپس. گذراًس باال رتبِ با را پٌجن

 ًاگشیز را اٍ سًسگی، ٔ ّشیٌِ تأهیي. گزفت پی آًجا استازاى ًشز را زیٌی علَم تحصیالت ٍ رفتِ تبزیش طالبیِ

 .کٌس کار را ظْزّا اس بعس ٍ پززاذتِ، تحصیل بِ ّا صبح تا بَز ساذتِ

 عالی تحصیالت

 هزٍی هسرسِ زر ٍ ًوَز، تزک تْزاى زر اقاهت قصس بِ را ذَیص سازگاُ سالگی،۴۸ زر ش.ُ ۴۶۴۱ سال زر

 قن ضْز بِ ش.ُ ۴۶۵۵ سال زر سال، سِ اس پس. گزفت پی را هکاسب ٍ رسائل هتي تحصیل اساتیس ًشز

 را ذارج زرٍس ٍ گززیس رٍحاًیت لباس بِ هلبس قن زارالطفای هسرسِ زر تحصیل ضوي ٍ ًوَز، هْاجزت

 .کزز آغاس آًجا زر

 ًایل اجتْاز ٔ  زرجِ بِ کِ بَز سالِ سِ ٍ بیست ٍی.  ضس ًجف راّی تحصیالت، ازاهِ بزای سپس ٍی

 .باسگطت ایزاى بِ ًجف، زر اقاهت سال یاسزُ اس پس ش.ُ ۺ۴۶۶ یا ۴۶۶۹ سال زر ٍی. گززیس

 استازاى

 عبسالْازی سیس ضیزاسی، کاظن ضید بجٌَرزی، هَسَی حسي هیزسا اس تَاى هی جعفزی هحوستقی استازاى اس

 ضاّزٍزی، هحوَز سیس یشزی، حسي هیزسا طالقاًی، هزتضی ضید ذَیی، ابَالقاسن سیس اهلل آیت ضیزاسی،

 سیس ٍ( هکاسب بز حاضیِ صاحب) ضْیسی اهلل آیت هیالًی، ّازی هحوس سیس گلپایگاًی، السیي جوال سیس

 .بزز ًام حکین هحسي


