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رائـول گنزالـس بورنـز در نهم جوالی 19۵۰ در شـهر مادرید كشـور اسـپانیا متولد شـد، از سـال 19۶7 تا سـال 

197۰ در رشـته مهندسـی الکترونیـک در دانشـگاه كمپلوتنسـه مادریـد تحصیـل  كـرد. در سـال های 197۰ تا 

1979 تدوینگر سـینما بود؛ در سـال 19۸3 مسـلمان شـد و در شـهر گرانادا شـروع به مطالعات اسـالمی كرد و 

از سـال 199۰ تـا 199۶ مشـغول بـه تحصیـالت علوم اسـالمی در حـوزه علمیه قم گردیـد و پس از آن تا سـال 

2۰۰۵ بـه عنـوان نماینـده سـازمان مـدارس در اسـپانیا بـه تبلیـغ اسـالم پرداخـت. وی در طـی این سـال ها در 

شـهر بارسـلون مركز اسـالمی امام رضا )ع( را تأسـیس و اداره می نمـود و همچنین به عنوان امـام جماعت گروه 

شـیعیان فعالیـت داشـت. بورنز در سـال 199۸ اولین سـایت شـیعی به زبـان اسـپانیائی را ایجاد كـرد كه حاوی 

مقـاالت و اطالعـات بی شـماری دربـاره امامـان معصـوم  و آموزه هـای اهل البیت اسـت. همچنین تعـدادی از 

آثار امام خمینی )ره( مانند حکومت اسـالمی، تفسـیر سـوره حمد، قسـمتی از رسـاله عملیه، قسـمتی از آداب 

نمـاز و چهـل حدیث امام خمینی از فارسـی به اسـپانیایی و همچنین قسـمتی از اسـتفتائات آیت اللـه خامنه ای 

را ترجمـه كـرد. به عـالوه ترجمـه جدیـد قرآن كریـم از زبان عربـی به اسـپانیائی كه حـاوی 3۰۰۰ هـزار پاورقی 

از تفاسـیر المیـزان و نمونـه اسـت را ارائـه داد كـه ایـن ترجمـه یـک بـار  در سـال 2۰۰۶ در مادرید و  بـار دیگر 

در سـال 2۰۰۸ در قـم بـه انتشـار رسـید. رائول گنزالـس از سـال 2۰۰4 تا 2۰۰۶ بـه تحصیل عرفـان پرداخت 

كـه نتیجـه آن ترجمـه مقدمـه قیصری بـر فصوص الحکـم از عربی بـه اسـپانیایی بود. ایشـان از سـال 1993 تا 

سـال 2۰۰3  ویراسـتار مجله اسـالمی كوثر بود كه به زبان اسـپانیایی چاپ می شـود. در سـال 2۰۰۶ به ایران 

بازگشـت و شـروع بـه ترجمـه بدایـة الحکمـة عالمـه طباطبائی كـرد. از دیگر آثـار او می تـوان به ترجمـه كتاب 

االرشـاد شـیخ مفیـد بـه اسـپانیایی )بیـن سـال های 2۰۰۸ و 2۰۰9(، تألیف كتـاب معجم المفهـرس االلفاظ 

القـرآن الکریـم در زبـان اسـپانیایی به دو صـورت نرم افـزاری و كتابی )بیـن سـال های 2۰۰9 و 2۰1۰(، ترجمه 

البیـان فـی تفسـیر القـرآن از آیت اللـه خوئی )بین سـال های 2۰1۰ و 2۰11( اشـاره كـرد. رائول در سـال 2۰12 

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 مسـیحی ها در مبارزه علیه اسـالم سـتیزی، صهیونیسـم 

و جنگ هـای امپریالیسـتی و صلـح جهانـی و دوسـتی بـا اقوام سـتمدیده تأسـیس كـرد. گنزالس به چهـار زبان 

اسـپانیائی، انگلیسـی، فارسـی و عربی مسلط است.
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