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زندگینامه

رائول گنزالس بورنز
رائـول گنزالـس بورنـز در نهم جوالی  ۱۹۵۰در شـهر مادرید کشـور اسـپانیا متولد شـد ،از سـال  1967تا سـال
 1970در رشـته مهندسـی الکترونيـک در دانشـگاه کمپلوتنسـه مادريـد تحصيـلکـرد .در سـالهای  1970تا
 1979تدوينگر سـينما بود؛ در سـال  1983مسـلمان شـد و در شـهر گرانادا شـروع به مطالعات اسلامی کرد و
از سـال  1990تـا  1996مشـغول بـه تحصيلات علوم اسلامی در حـوزه علميه قم گردیـد و پس از آن تا سـال
 2005بـه عنـوان نماينـده سـازمان مـدارس در اسـپانيا بـه تبليـغ اسلام پرداخـت .وی در طـی اين سـالها در
شـهر بارسـلون مرکز اسلامی امام رضا (ع) را تأسـيس و اداره مینمـود و همچنين به عنوان امـام جماعت گروه
شـيعيان فعاليـت داشـت .بورنز در سـال  1998اولين سـايت شـيعی به زبـان اسـپانيائی را ايجاد کـرد که حاوی
مقـاالت و اطالعـات بیشـماری دربـاره امامـان معصـوم و آموزههـای اهلالبيت اسـت .همچنين تعـدادی از
آثار امام خمينی (ره) مانند حکومت اسلامی ،تفسـير سـوره حمد ،قسـمتی از رسـاله عمليه ،قسـمتی از آداب
نمـاز و چهـل حديث امام خمينی از فارسـی به اسـپانيایی و همچنين قسـمتی از اسـتفتائات آيتاللـه خامنهای
را ترجمـه کـرد .بهعلاوه ترجمـه جديـد قرآنکريـم از زبان عربـی به اسـپانيائی که حـاوی  3000هـزار پاورقی
از تفاسـير الميـزان و نمونـه اسـت را ارائـه داد کـه ايـن ترجمـه يـک بـار در سـال  2006در مادريد و بـار ديگر
در سـال  2008در قـم بـه انتشـار رسـید .رائول گنزالـس از سـال  2004تا  2006بـه تحصيل عرفـان پرداخت
کـه نتيجـه آن ترجمـه مقدمـه قيصری بـر فصوص الحکـم از عربی بـه اسـپانيایی بود .ایشـان از سـال  1993تا
سـال  2003ویراسـتار مجله اسلامی کوثر بود که به زبان اسـپانيایی چاپ میشـود .در سـال  2006به ايران
بازگشـت و شـروع بـه ترجمـه بدايـة الحکمـة عالمـه طباطبائی کـرد .از دیگر آثـار او میتـوان به ترجمـه کتاب
االرشـاد شـيخ مفيـد بـه اسـپانیایی (بيـن سـالهای  2008و  ،)2009تألیف کتـاب معجم المفهـرس االلفاظ
القـرآن الکريـم در زبـان اسـپانيایی به دو صـورت نرمافـزاری و کتابی (بيـن سـالهای  2009و  ،)2010ترجمه
البیـان فـی تفسـیر القـرآن از آیت اللـه خوئی (بين سـالهای  2010و  )2011اشـاره کـرد .رائول در سـال 2012
به اسـپانیا برگشـت و مؤسسـه مسـلمانان طرفـداران صلح را بـا هدف اعطاء شـخصیت اجتماعی به مسـلمانان
اسـپانیا و تجمیع مسـلمانان شـیعه و سـنی و هم چنین مسـیحیها در مبارزه علیه اسلام سـتیزی ،صهیونیسـم
و جنگهـای امپریالیسـتی و صلـح جهانـی و دوسـتی بـا اقوام سـتمدیده تأسـیس کـرد .گنزالس به چهـار زبان
اسـپانيائی ،انگليسـی ،فارسـی و عربی مسلط است.

