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Enøöevi÷øà còn el Dö. Íàhià Alàùi (Chöi÷øiàn Bànòù)

Øöàdùcción: ßòhöe Öàbbàni
Còlàbòöàción: Ñà÷ùmà A÷÷àd de Ôàz

Öeàlizàdà ôòö là öevi÷øà nòøicià÷ de lò÷ ÷hià÷ del mùndò

-Por favor, presémtese para muestros kectores y hábkemos acerca de su vida y 
trayectoria.

- ×òy Chiöi÷øiàn Bànòù, nàcidò en 1957, en Alemànià. Ôöòvenienøe de ùnà fàmilià 
de òöigen föàncé÷, ôùe÷ mi ôàdöe eöà ùn hòmböe del ejéöciøò föàncé÷, öàzón ôòö là cùàl
nò øùvimò÷ òôòöøùnidàd de ôeömàneceö en ùn lùgàö ôòö má÷ de dò÷ àñò÷. E÷øábàmò÷ 
òbligàdò÷ à càmbiàö de lùgàö ôeömànenøemenøe. Ûivimò÷ ÷ei÷ àñò÷ en Alemànià, cùàøöò 
en Aögelià y cùàndò cùmôlí lò÷ diez àñò÷ öegöe÷àmò÷ à Êöàncià y nò÷ àlòjàmò÷ en là 
ciùdàd de E÷øöà÷bùögò. Ðà càöàcøeöí÷øicà de e÷øà ciùdàd e÷ õùe en ÷ù÷ e÷cùelà÷ ÷e en÷eñà 
öeligión y lò÷ àlùmnò÷ øeníàmò÷ libeöøàd de elegiö lecciòne÷ de Càøòlici÷mò, 
Ôöòøe÷øànøi÷mò ò Îùdàí÷mò. Anøe÷, nò hàbíà mùchò÷ mù÷ùlmàne÷, ôeöò hòy en díà hà 
àùmenøàdò ÷ù númeöò y nò ÷é ÷i en là àcøùàlidàd ÷e dicøàn clà÷e÷ de Í÷làm ò nò. Ñi 
fàmilià nò eöà öeligiò÷à, mùy öàöàmenøe ibà à là Ígle÷ià. En nùe÷øöà cà÷à nùncà ÷e hàblàbà 
de öeligión. Al còmienzò de mi ÷ecùndàöià, ôàöøiciôé de là÷ clà÷e÷ de Càøòlici÷mò. En e÷à÷ 
clà÷e÷ fùe õùe me fàmiliàöicé còn là öeligión. Ñi ôöòfe÷òö øùvò mùchà inflùencià en mí, 
eöà còmò ùn ôàdöe ôàöà mí, lò õùeöíà mùchò. En e÷øe mòmenøò fùe õùe me vi àøöàídò 
ôòö là inõùieøùd de cònòceö là Biblià de÷de el ôùnøò de vi÷øà de ÷ù cöeencià y cònøenidò. 
Ôòö ÷ùôùe÷øò, en mi niñez, cùàndò vivíà en Aögelià, en ùn bàööiò dònde vivíàn là÷ fàmilià÷ 
de lò÷ òficiàle÷ föànce÷e÷, àcò÷øùmböàbà à e÷càôàöme de e÷e bàööiò ôàöà iö àl bàööiò de 
lò÷ áöàbe÷ y jùgàbà còn lò÷ niñò÷ áöàbe÷ ò cùàndò miöàbà ôelícùlà÷ àmeöicànà÷, ÷iemôöe 
deøe÷øàbà à lò÷ còwbòy÷ y øeníà àmòö ôòö lò÷ indígenà÷. Õùizá, ôùedà deciö÷e õùe øeníà 
ùnà àfinidàd innàøà hàcià lò÷ òôöimidò÷. Enøònce÷, e÷e e÷ôíöiøù en mí ÷e fòöøàleció còn 
là÷ clà÷e÷ de öeligión. E÷à÷ lecciòne÷, ôòö lò geneöàl, eöàn lecciòne÷ de hùmànidàd y 
en÷eñànzà÷ mòöàle÷. Òò ÷e dedicàbàn à en÷eñàönò÷ lò÷ öiøùàle÷ öeligiò÷ò÷, el cònøenidò 
ôöinciôàl de là÷ clà÷e÷ eöàn là÷ àcciòne÷ õùe hàcíàmò÷, ¿àcà÷ò enøendemò÷ là÷ àcciòne÷ 
õùe öeàlizàmò÷?, ¿ôòö õùé là÷ hàcemò÷? Þ ¿cùále÷ ÷òn ÷ù÷ efecøò÷?
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Aôöòximàdàmenøe à lò÷ ònce àñò÷, ôòö là e÷ôiöiøùàlidàd õùe øeníà y øàmbién ôòö 
ôeöøeneceö àl mòvimienøò e÷øùdiànøil del 68 en Êöàncià, fùi àøöàídò ôòö el ôen÷àmienøò y 
àcøividàde÷ ôòlíøicà÷. Êòömé ôàöøe del mòvimienøò de jóvene÷ cöi÷øiànò÷, õùe eöà 
ôàöecidò àl mòvimienøò de Øeòlògíà de là libeöàción de Améöicà Ðàøinà. Òò hàbíà ôà÷àdò
mùchò øiemôò cùàndò llegùé à ôeöcibiö ùnà debilidàd, càöencià y ÷ùôeöficiàlidàd en 
cùe÷øiòne÷ e÷ôiöiøùàle÷ õùe, còn el ôà÷ò del øiemôò, nò ôòdíà ÷òôòöøàö y, à vece÷,
ôeöcibíà ùnà cònøöàdicción enøöe là ôöòclàmà de libeöàción y ÷ù÷ còndùcøà÷, õùe nò eöàn 
àdecùàdà÷. Ôòö ejemôlò, à ôe÷àö de là ôöòclàmàción öeligiò÷à y cöi÷øiànà nò ÷òôòöøàbàn 
øendencià÷ mí÷øicà÷ y meøàfí÷icà÷ y là÷ còn÷ideöàbàn öeøöógöàdà÷. Ôòö lò øànøò, me àlejé 
ôòö ùn làdò de e÷øe mòvimienøò y, ôòö òøöò làdò, del àmbienøe y ôen÷àmienøò càøólicò.
Bá÷icàmenøe, e÷øe mòvimienøò –àùnõùe eöà elògiàble de÷de el à÷ôecøò ôòlíøicò y ÷ù 
lùchà en ôöò de là jù÷øicià- nò òb÷øànøe, ôàdecíà de ùn ôen÷àmienøò ÷ùôeöficiàl y 
mùndànò y càöecíà de ùnà vi÷ión ôöòfùndà en là÷ cùe÷øiòne÷ filò÷óficà÷ y mí÷øicà÷ del 
òøöò mùndò.

En àõùellò÷ àñò÷, me àøöàjò ùn mòvimienøò õùe ÷e bà÷àbà en àlejàö÷e de øòdò lò 
õùe ÷eà òccidenøàl y òöienøàl, e÷ deciö, nò àceôøàbàn el càôiøàli÷mò òccidenøàl, ni el
÷i÷øemà còmùni÷øà òöienøàl, ÷iendò õùe àmbò÷ øienen là mi÷mà fùenøe y ôöinciôiò÷ 
còmùne÷ õùe e÷øán bà÷àdò÷ en el màøeöiàli÷mò y en là negàción de là meøàfí÷icà. E÷øe 
mòvimienøò bù÷càbà ÷ù e÷ôiöiøùàlidàd ôeödidà en là÷ civilizàciòne÷ øöàdiciònàle÷ y 
òöienøàle÷ còmò Índià, Îàôón, ò en là÷ cùløùöà÷ y øöàdiciòne÷ àföicànà÷ e indígenà÷ 
àmeöicànà÷, øànøò del nòöøe còmò del ÷ùö, öàzón ôòö là cùàl eöàn denòminàdà÷, ôòö là 
genøe de izõùieödà, còmò mòvimienøò÷ mí÷øicò÷ ÷ùôeö÷øiciò÷ò÷. En e÷øe ôen÷àmienøò, 
øòdà÷ là÷ öeligiòne÷ mònòøeí÷øà÷ y øöàdiciòne÷ öeligiò÷à÷, enøöe ellò÷, el Í÷làm eöàn 
còmôleøàmenøe öelegàdà÷. Øòdò el cenøöò de àøención eöà là e÷ôiöiøùàlidàd òöienøàl, 
àföicànà y chinà.

Õùieöò de÷øàcàö õùe e÷øà÷ civilizàciòne÷ òöienøàle÷, à ôe÷àö de lò÷ defecøò÷ y
debilidàde÷ õùe ôùeden øeneö, ÷igùen ÷iendò má÷ ÷ànà÷ õùe là civilizàción àl öevé÷ y 
“mòdeönà” de hòy díà, ôòöõùe øeníàn ùnà àömòníà inøeönà y exøeönà còn ÷ù mediò 
àmbienøe, mienøöà÷ õùe là ô÷eùdò- civilizàción mòdeönà de÷øöùyó øànøò àl ÷eö hùmànò,
còmò à ÷ù mediò àmbienøe. De øòdò÷ mòdò÷, de÷de lò÷ dieci÷éi÷ àñò÷, y còn el mi÷mò 
e÷ôíöiøù õùe le÷ dije, còmencé à inve÷øigàö là÷ öeligiòne÷ nò àböàhámicà÷. Ôòö ÷ùôùe÷øò, à 
øöàvé÷ de ùnà lecøùöà individùàl y ÷in øòmàö clà÷e÷, debidò à õùe lùegò de mi ÷ecùndàöià 
nò fùi à là ùniveö÷idàd ôòöõùe decíà ¿õùé ôùedò àôöendeö en là ùniveö÷idàd y còn õùé 
òbjeøivò? Ñe decíàn õùe debíà e÷øùdiàö ôàöà ôòdeö encònøöàö ùnà ôöòfe÷ión, øöàbàjàö y 
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de÷ôùé÷ öeøiöàöme y viviö øöànõùilò, ôeöò nàdà de e÷ò me mòøivàbà lò ÷ùficienøe còmò 
ôàöà enøöàö en là ùniveö÷idàd. E÷ò, à ôe÷àö de õùe øeníà là càôàcidàd ÷ùficienøe y e÷øàbà 
àdelànøàdò ùn àñò en là e÷cùelà.

-¿Cólo fue su falikiarizacióm com ek Iskal?

En e÷e øiemôò, de÷de lò÷ dieci÷éi÷ à lò÷ veinøiún àñò÷, e÷øùve inve÷øigàndò 
ôöòfùndàmenøe. Ñá÷ õùe nàdà, me inclinàbà à cònòceö el hindùi÷mò, hà÷øà õùe à lò÷ 
veinøiún àñò÷, àccidenøàlmenøe y ÷in õùe nàdie me àcòn÷eje, encònøöé liböò÷ de Öené 
Ëùenón, el fàmò÷ò filó÷òfò föàncé÷, øàmbién cònòcidò còmò Abdùl-Ùàhid Íàhià. Ôöònøò,
encònøöó ùn lùgàö en mi còöàzón. Ðeí là màyòöíà de ÷ù÷ liböò÷, ùnò øöà÷ òøöò en menò÷ de 
ùn àñò, y decidí àôöendeö el idiòmà áöàbe. Êùe à÷í cómò mi e÷fùeözò ôòö encònøöàö là 
e÷ôiöiøùàlidàd y cöiøicàö là cöi÷i÷ de là civilizàción mòdeönà, õùe en ôöinciôiò ÷e limiøàbà, 
únicàmenøe à là inve÷øigàción de là÷ öeligiòne÷ de Óöienøe Ðejànò, finàlmenøe me 
còndùjò hàcià el Í÷làm, à øöàvé÷ de là÷ òböà÷ de àõùel göàn hòmböe.

Ôòö fin, ôàöà øeneö ùnà vidà en là õùe Diò÷ ÷eà el eje, yà nò eöà nece÷àöiò viviö 
lejò÷ de Óccidenøe, en ùn øemôlò en Îàôón ò en ùn mònà÷øeöiò en là mònøàñà de Øíbeø
(Ìimàlàyà), ÷inò õùe e÷ ôò÷ible viviö còmò mù÷ùlmán en cùàlõùieö ôàöøe del mùndò, 
inclù÷ò en mediò de e÷øà mi÷mà civilizàción òccidenøàl. ×e ôùede øeneö ùnà vidà en bà÷e 
à Diò÷ y à là e÷ôiöiøùàlidàd, mienøöà÷ õùe ànøe÷ de cònòceö el Í÷làm nò øeníà e÷øà vi÷ión 
de là vidà.

-¿Qué cosas de Remé Guemóm ko atrajerom lás? Si kas recuerda, por favor, 
cuémtemos. 

El ôöimeö liböò õùe leí de él fùe ùn liböò õùe öecòôilàbà vàöiò÷ àöøícùlò÷ de 
difeöenøe÷ øemà÷. En e÷øe liböò hàbíà ùnò mùy imôòöøànøe llàmàdò “Aø-øàùhid” (el 
mònòøeí÷mò), cùyò øíøùlò ni ÷iõùieöà fùe øöàdùcidò àl föàncé÷. En e÷øe àöøícùlò, él exôlicà 
õùe el “øàùhid” e÷ el òöigen y eje de øòdà÷ là÷ e÷cùelà÷ divinà÷ y, en cònclù÷ión, negàö el 
“øàùhid” e÷ el òöigen y eje de øòdò÷ lò÷ de÷víò÷. 

-Emtomces Guemóm, comtrarialemte a kos muevos sociókogos que creem que ek ser 
hulamo, em primcipio, era pokiteísta y kuego se hizo lomoteísta, ¿cree que ek holbre 
desde ek coliemzo era lomoteísta?

Bá÷icàmenøe, ùnò de lò÷ øemà÷ de e÷øò÷ àöøícùlò÷ eöà hàblàö àceöcà del ÷eö 
hùmànò õùe, ÷egún là òôinión de àlgùnò÷ exôeöøò÷ en öeligión, é÷øe hà llegàdò à 

www.islamoriente.com


www.islamoriente.com
4

öecònòceö là ùnicidàd de Diò÷ lùegò de ùn ôöòce÷ò de mile÷ de àñò÷, ôùe÷, en ùn 
ôöinciôiò, còn÷ideöàbà à lò÷ ôòdeöe÷ nàøùöàle÷ àdmini÷øöàdòöe÷ de lò÷ à÷ùnøò÷ y lùegò, 
ôòcò à ôòcò, fùe àvànzàndò hà÷øà llegàö à Diò÷. De øòdò÷ mòdò÷, Ëùenón cöee õùe 
bá÷icàmenøe nò exi÷øe øàl evòlùción ÷inò õùe, ôöinciôàlmenøe, là÷ øöàdiciòne÷ genùinà÷ 
øienen òöigen cele÷øiàl y nò ôen÷àmienøò hùmànò y el má÷ imôòöøànøe de lò÷ ôöinciôiò÷ 
de e÷øà÷ øöàdiciòne÷ e÷ el “øàùhid”. Él dice õùe Diò÷ e÷ Únicò, ôeöò à ôe÷àö de ÷ù 
ùnicidàd, øiene mùchò÷ nòmböe÷ y àøöibùøò÷ (nò difeöenøe÷ ôàöøe÷), ôeöò lò÷ ÷eöe÷ 
hùmànò÷, ôòcò à ôòcò, òlvidándò÷e de õùe lò÷ nòmböe÷ divinò÷ ôeöøenecen à ùn Únicò 
Diò÷, cöeyeöòn en difeöenøe÷ diò÷e÷ y en àlgún mòmenøò ôù÷ieöòn à lò÷ ángele÷ en el
lùgàö de lò÷ diò÷e÷ y ôòcò à ôòcò, e÷øe ôöòce÷ò de de÷viàción ÷e exøiende hà÷øà llegàö à 
cöeeö õùe lò÷ geniò÷ øeníàn ùn ôòdeö divinò, diciendò õùe en e÷øò÷ øiemôò÷ nò÷òøöò÷ 
øenemò÷ öelàción còn lò÷ geniò÷ y nò còn Diò÷, Cöeàdòö.

De e÷øe mòdò, yò cònòcí el Í÷làm à øöàvé÷ de Ëùenón y, en cùànøò à là cöíøicà 
öe÷ôecøò à là civilizàción òccidenøàl, Ëùenón øeníà ôen÷àmienøò÷ má÷ àvànzàdò÷ õùe 
òøöò÷ cöíøicò÷ y cöeíà õùe nò hày õùe còncenøöàö÷e ÷ólò en cùe÷øiòne÷ ÷ecùndàöià÷ còmò 
ôòlíøicà÷ y ecòlógicà÷ ÷inò õùe hày õùe bù÷càö là÷ öàíce÷  y encònøöàö el fàcøòö ôöinciôàl 
del ôöòblemà y dòlòö de Óccidenøe. E÷ôeciàlmenøe, en ÷ù liböò “el dòminiò de là 
cànøidàd y lò÷ ÷ignò÷ de lò÷ úløimò÷ øiemôò÷” õùe e÷ el liböò má÷ ôöòfùndò y cöíøicò en 
cùànøò à Óccidenøe, ànàlizà y llegà hà÷øà là÷ úløimà÷ càôà÷ del ôöòce÷ò òccidenøàl, e÷ 
deciö, là cöeencià ò là de÷viàción de ùn veödàdeöò mònòøeí÷mò øeóöicò (meøàfí÷icò, de là 
ùnicidàd de là exi÷øencià), y ôöácøicò (el viàje e÷ôiöiøùàl mònòøeí÷øà), y àl finàl llegà à là 
cònclù÷ión de õùe en el fùøùöò, en Óccidenøe, vàn à exi÷øiö øöe÷ òôciòne÷: ò öegöe÷à à ÷ù 
ôöòôià øöàdición cöi÷øiànà, ò e÷ àøöàídò ôòö òøöà øöàdición còmò el Í÷làm ò ÷e diöigiöá à 
ùnà ÷iøùàción má÷ bàjà õùe là àcøùàl,  y enøöàöá en ùn ÷àlvàji÷mò mòdeönò, en 
àôàöiencià÷, civilizàdò.

Ôöinciôàlmenøe, ÷e ôùede àfiömàö õùe là÷ bà÷e÷ de là÷ òböà÷ mí÷øicà÷ y filò÷óficà÷ 
de Ëùenón ÷òn là÷ mi÷mà÷ bà÷e÷ exàløàdà÷ (Al-Ìikmà Al-Ñùøà’àliàh) de Ñùlá ×àdöá, 
÷iendò õùe jàmá÷ hà vi÷øò lò÷ liböò÷ de Ñùllà ×àdöá. E÷øò e÷ mùy inøeöe÷ànøe, 
ôöinciôàlmenøe, ôòöõùe el càmbiò de Ëùenón nò øeníà ùn öùmbò nàøùöàl, ôùe÷ eöà ùn 
ôöòfe÷òö de Ñàøemáøicà y Êilò÷òfíà õùe à còmienzò÷ del ÷iglò ÝÝ àböàzà el Í÷làm de 
fòömà öeôenøinà y öevòlùciònàöià. De öeôenøe còmenzó à hàblàö de ùnà fòömà 
còmôleøàmenøe difeöenøe à là de ÷ù÷ àöøícùlò÷ ànøeöiòöe÷ y là ôöegùnøà e÷øá en ÷àbeö de 
õùé fòömà y de dónde él hà òbøenidò cònòcimienøò÷ õùe ÷òn veödàde÷ meøàfí÷icà÷. Él nò 
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inve÷øigó ni øàmôòcò fùe di÷cíôùlò de nàdie. Òò, ÷e ôöòdùjò ùn càmbiò en él õùe e÷ mùy 
difícil de inøeöôöeøàö, yà õùe ÷ù càmbiò nò fùe göàdùàl, ni nàøùöàl.

¿Qué rulbo atravesó usted para abrazar ek Iskal?

Ðùegò de leeö lò÷ liböò÷ de Ëùenón, decidí àôöendeö el idiòmà áöàbe, ôòö ellò viàjé 
à Øúnez. Ðùegò, vòlví à Êöàncià e ingöe÷é en ùnà ùniveö÷idàd del ÷ùö de Êöàncià. 

En e÷øe mòmenøò, me còn÷ideöàbà mù÷ùlmán ôòöõùe cöeíà en el mònòøeí÷mò y 
en el ÷ellò de lò÷ ôöòfeøà÷, ôeöò àún nò hàbíà còmenzàdò à öezàö.

En là ùniveö÷idàd, me öelàciòné còn lò÷ mù÷ùlmàne÷ del nòöøe de Áföicà y me 
ôöegùnøàöòn ÷i ÷àbíà öezàö. Ðe÷ cònøe÷øé õùe nò. Ñe inviøàöòn à ùnà mezõùiøà en 
diciemböe de 1978. Allí ôöònùncié lò÷ dò÷ øe÷øimòniò÷ de fe ôàöà mi i÷làmizàción y 
còmencé à öezàö, à÷í còmò øàmbién àôöendí àceöcà de là÷ leye÷ ôöácøicà÷ del Í÷làm.

En e÷e mòmenøò, nò cònòcíà là e÷cùelà ÷hiiøà. Øàmôòcò ÷àbíà nàdà de Ìenöi 
Còöbin. ×egùí e÷øùdiàndò en là ùniveö÷idàd, en el ôò÷göàdò de Í÷làmòlògíà. Ðùegò,
còmôleøé mi dòcøòöàdò en Ðà ×òöbònà, en ùnà ôàöøe llàmàdà Cenøöò de Aløò÷ E÷øùdiò÷ 
de là÷ Öeligiòne÷.

Ðà ÷ección de filò÷òfíà i÷lámicà de e÷øà ùniveö÷idàd fùe fùndàdà ôòö Ìenöy Còöbin. 
Ñi dòcøòöàdò eöà àceöcà de mí÷øicà y filò÷òfíà i÷lámicà.

El ôöòfe÷òö gùíà ôàöà mi øe÷i÷ fùe Dàniel Ëimàöò, øeólògò mùy e÷ôeciàlizàdò.

En e÷ò÷ mòmenøò÷, öeàböieöòn en Øeheöán el Cenøöò Êöàncé÷ de E÷øùdiò÷ e 
Ínve÷øigàciòne÷ de Íöán (Íöànòlògíà) y ànùnciàöòn õùe òföecíàn becà÷. Ðe dije à mi 
ôöòfe÷òö gùíà õùe øeníà mùchà÷ gànà÷ de hàceö mi øe÷i÷ àceöcà de là mí÷øicà y filò÷òfíà 
en là÷ òböà÷ del Ímàm Îòmeini (Diò÷ e÷øé còmôlàcidò de él).

-¿Cólo fue que comoció ak Ilal Joleimi?

Enøöe mi dòcøòöàdò y ôò÷dòcøòöàdò, hùbò ùn e÷ôàciò de øiemôò ôöòlòngàdò. 
En e÷øe inøeövàlò, ôàöøiciôé en ùn còncùö÷ò imôòöøànøe ôàöà ôòdeö en÷eñàö en el 
göàdò má÷ àløò de là ùniveö÷idàd. Cùàndò me ôöeôàöàbà ôàöà ôàöøiciôàö, enøàblé 
àmi÷øàd còn ùn vendedòö de liböò÷ ÷hià del ÷ùö del Ðíbànò, cùyò øöàbàjò eöà ôöeôàöàö 
liböò÷ ôàöà là Ùniveö÷idàd de Ðà ×òöbònà. Ùnà vez, me dijò õùe me hàbíà øöàídò dò÷ 
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liböò÷ del Ímàm Îòmeini, ùnò ÷e llàmàbà “Misbah al Hedaiah ilal Jelafa ual Uilaiah” y 
el òøöò “Sharh dua Sahar” en idiòmà áöàbe.

Cùàndò lò÷ leí õùedé ÷òöôöendidò, ôùe÷øò õùe me di cùenøà õùe e÷øò÷ liböò÷ 
eöàn mí÷øicò÷ y filò÷óficò÷, mienøöà÷ õùe yò ôen÷àbà õùe el Ímàm nò øeníà 
cònòcimienøò÷ de ‘iöfàn y filò÷òfíà.

El Ímàm Îòmeini (Diò÷ e÷øé ÷àøi÷fechò de él) hàbíà ÷idò ôöe÷enøàdò en mùchò÷ 
öeôòöøàje÷ de difeöenøe÷ bòleøine÷ y öevi÷øà÷ còmò ùn evòcàdòö i÷lámicò- ôòlíøicò y 
õùe é÷øe e÷øàbà en còmôleøà cònøöàdicción còn el Í÷làm mí÷øicò de Íbn ‘Aöàbi. Aún 
má÷, ÷e decíà õùe él, àl igùàl õùe lò÷ ÷àlàfíe÷ y ùàhàbíe÷, còn÷ideöàn àl mi÷øici÷mò y à 
là filò÷òfíà còmò kufr (incöedùlidàd).

Ðàmenøàblemenøe, e÷øà ideà ÷igùe vigenøe y cen÷ùöàn cùàlõùieö còööección y 
eõùiliböiò en e÷øe ÷enøidò. Ôòö ejemôlò, àlgùnò÷ miemböò÷ del mini÷øeöiò øöàøàöòn de 
imôediö là ôùblicàción de mi øe÷i÷ ôòöõùe eöà cònøöàöiò à lò õùe ellò÷ decíàn, à ôe÷àö 
de õùe el ôöòfe÷òö Ëeòùöi hàbíà öecòmendàdò ÷ù ôùblicàción. Þ, àhòöà õùe ÷e 
ôùblicó, nò e÷ nòmböàdò en ningún lùgàö còmò fùenøe ni en lò÷ ôie÷ de ôáginà, à 
ôe÷àö de õùe nò exi÷øe, en idiòmà föàncé÷, ningún òøöò liböò õùe hàble de là mí÷øicà 
del Ímàm.

-¿Cuák fue ek títuko de su tesis y dómde fue pubkicado?

El øíøùlò e÷ “El Ímàm Îòmeini, el mí÷øicò de÷cònòcidò del ÷iglò ÝÝ”. ×i bien là 
àùøòöizàción del liböò ôeöøenece à Al Bùöàõ en Êöàncià, en öeàlidàd, fùe ôùblicàdò en 
Ðíbànò.

Ûòlviendò à nùe÷øöò øemà; cùàndò leí lò÷ dò÷ liböò÷ del Ímàm Îòmeini, me 
÷òöôöendí mùchò, ôùe÷ él hàbíà e÷cöiøò e÷øà÷ òböà÷ cùàndò øeníà ÷ólò 27 àñò÷, ùnà edàd 
ôòcò còmún ôàöà dedicàö÷e à là e÷cöiøùöà. Ðò à÷òmböò÷ò e÷ õùe ÷ù òböà eöà ÷ùôeöiòö à là 
òböà de mùchò÷ òøöò÷ ÷àbiò÷. Êùe en e÷e mòmenøò õùe decidí e÷cöibiö ùn liböò àceöcà de 
là imàgen øeögiveö÷àdà en øòönò àl Ímàm Îòmeini.

-¿Em qué ano vio ek kibro y cólo fue que aceptó ek shiislo?

Êùe en el àñò 1983 ó 1984. En e÷e mòmenøò me làmenøé mùchò de nò hàbeö 
cònòcidò e÷øe liböò ànøe÷ ôàöà ôòdeö vi÷iøàölò cùàndò él e÷øàbà en Êöàncià.
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En lò÷ còmienzò÷, cùàndò àböàcé el Í÷làm, nò cònòcíà ÷òböe el øemà de là 
difeöencià enøöe ÷ùnni÷mò y ÷hii÷mò. Ínclù÷ò, là Öevòlùción Í÷lámicà de Íöán ÷e ôlànøeàbà 
còmò là Öevòlùción Í÷lámicà y nò ÷e hàcíà àlù÷ión à ÷ù idenøidàd ÷hià.

De øòdò÷ mòdò÷, en lò÷ ôöimeöò÷ àñò÷ de mi i÷làmizàción, à øöàvé÷ de lò õùe 
hàbíà cònòcidò de Còöbin, enøöé en là e÷cùelà ÷hià.

Öeàlmenøe, en el ÷ùö de Êöàncià me ÷enøíà ÷òlò, ôùe÷øò õùe lò÷ mù÷ùlmàne÷ de 
àllí eöàn del mi÷mò ôen÷àmienøò õùe el de là Ìeömàndàd Ñù÷ùlmànà y, àùnõùe øeníàn
mùy bùenà öelàción cònmigò, nùncà ôòdíà hàblàöle÷ de øemà÷ õùe ibàn má÷ àllá de e÷øe 
mùndò. El mi÷mò ôöòblemà lò øeníà còn lò÷ cöi÷øiànò÷ de izõùieödà. A÷í fùe õùe decidí 
øöà÷làdàöme à Ôàöí÷ dònde encònøöé nùevò÷ àmigò÷. Allí cònòcí à ùn màe÷øöò còn 
inclinàción ÷ùfí llàmàdò Ahmàd Ìàmôàøebá. A øöàvé÷ de él cònòcí à ÷ù ôöimeö yeönò, el 
÷eñòö Ìàbib Ïàn. E÷øe ÷eñòö øàmbién øiene ùnà hi÷øòöià inøeöe÷ànøe còmò là del ôöòfeøà 
Ñòi÷é÷ (là ôàz ÷eà còn él).

Él e÷øùdió en Aöàbià, en là ciùdàd de Ñedinà, y àllí mi÷mò ÷e hizò ÷hià. Ðà càù÷à 
fùe õùe en là éôòcà del ÷hà, el máöøiö Behe÷høí, õùe e÷øàbà à càögò del cenøöò i÷lámicò 
de Ìàmbùögò, en Alemànià, viàjó à Ñedinà ôàöà øeneö ùn ôöògöàmà en là Ùniveö÷idàd 
de e÷à mi÷mà ciùdàd.

El ÷eñòö Ìàbib Ïàn õùedó mùy imôöe÷iònàdò còn el di÷cùö÷ò del Dö. Behe÷høí 
àceöcà de Òàhyùl Bàlàghà (Ðà÷ cimà÷ de là elòcùencià: liböò õùe öecòôilà dichò÷ y 
di÷cùö÷ò÷ del Ímàm Ali, là ôàz ÷eà còn él). Ôòö ellò, le ôöegùnøó àl Dö. Behe÷høí dónde 
ôòdíà còn÷egùiö ùn ejemôlàö. En e÷e mòmenøò, el máöøiö le öegàlà ÷ù ejemôlàö. A÷í, el ×ö. 
Ïàn ÷e hàce ÷hià leyendò Òàhyùl Bàlàghà. E÷ imôòöøànøe öecòödàö õùe el ×ö. Ïàn e÷ 
nàcidò en Ñàli y de÷de ÷ù infàncià øeníà dòminiò ÷òböe el Còöán y là ôòe÷íà áöàbe. 
Ademá÷, còmôòníà mùy lindà÷ ôòe÷íà÷.

En ùnà÷ celeböàciòne÷, en ôöe÷encià del öey Êei÷àl de Aöàbià ×àùdiøà, en Ñàli, 
øeniendò Ìàbib Ïàn càøòöce àñò÷, lò inviøàn ôàöà õùe öeciøe ôòe÷íà÷ de elògiò àl öey. 
Ðùegò de là öeciøàción de ÷ù ôòe÷íà, Êei÷àl ÷e õùedó mùy imôöe÷iònàdò y en÷egùidà le 
e÷cöibe à Bin Bà÷, el Ëöàn Ñùføi wàhàbí ÷àùdí: “Ìàbib Ïàn e÷ mi hijò y ù÷øed, ÷ù màe÷øöò 
ôàöøicùlàö. Øòdò÷ lò÷ gà÷øò÷ de ÷ù e÷øùdiò lò÷ ôàgàöé yò”. A÷í còmò Ñòi÷é÷ cöeció en el 
ôàlàciò de Êàöàón, Ìàbib Ïàn enøöó à Aöàbià còn el dineöò del öey Êei÷àl ôàöà àôöendeö el 
Üàhàbi÷mò, ôeöò finàlmenøe øeöminó cònviöøiéndò÷e àl ÷hii÷mò en Ñedinà.
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De øòdà÷ fòömà÷, còn el efecøò de lò÷ liböò÷ de Còöbin y mi÷ cònveö÷àciòne÷ còn 
Ahmàd Ìàmôàøebá y Ìàbib Ïàn enøöé àl ÷hii÷mò, ôeöò nò me ôöe÷enøàbà còmò ÷hià ôòö 
là ÷en÷ibilidàd õùe exi÷øíà en cònøöà é÷øò÷. En lò÷ exámene÷ õùe debíà dàö ôàöà ôòdeö 
en÷eñàö en là ùniveö÷idàd, en öelàción à là ôàöøe en õùe nò ÷e cònòcíà là idenøidàd 
ôeö÷ònàl, ÷àõùé el øeöceö ôùe÷øò ôeöò, en là õùe øeníà mi idenøificàción, me dieöòn ùnà 
nòøà mùy bàjà. Ôòö ellò nò me àceôøàöòn.

Cùàndò me õùejé en là ùniveö÷idàd y àl mini÷øeöiò de Ciencià÷ de Êöàncià, el 
öe÷ôòn÷àble de là càööeöà de Í÷làmòlògíà me òföeció difeöenøe÷ òôciòne÷ y àyùdà õùe 
öe÷ùløàöòn en õùe, finàlmenøe, ôùedà còncùö÷àö nùevàmenøe àl àñò ÷igùienøe. Al òøöò 
àñò, lò÷ exámene÷ õùe ÷àlieöòn ÷òöøeàdò÷ ôàöà el còncùö÷ò øeníàn õùe veö còn el 
÷hii÷mò. Ínclù÷ò, el øexøò õùe øeníàmò÷ õùe øöàdùciö eöà ùnà nòvelà öelàciònàdà àl 
mòù÷òleò de là càbezà del Ímàm Ìù÷àin (là ôàz ÷eà còn él) en El Càiöò. Þò cònòcíà bien 
el øemà, mienøöà÷ õùe òøöò÷ ni ÷iõùieöà cònòcíàn àl Ímàm Ìù÷àin. ×àlí ÷egùndò en el 
còncùö÷ò.

-¿Cólo fue que viajó a Irám? ؠإ شد آھ تھ ایران سفر آردید؟

Còmò he dichò, ùn cenøöò föàncé÷ de Íöànòlògíà ÷e öeàböió en Øeheöán y é÷øe 
òföecíà becà÷. Ðe dije à mi ôöòfe÷òö gùíà õùe yò hàbíà leídò àlgùnò÷ liböò÷ del Ímàm 
Îòmeini y õùe lò còn÷ideöàbà ùnà ôeö÷ònàlidàd exøöàòödinàöià y, còmò me gù÷øàbà 
e÷cöibiö àceöcà de él, é÷øà ÷eöíà ùnà bùenà òôòöøùnidàd ôàöà e÷øàö en Øeheöán. Él me 
incenøivó y me dijò: “Öe÷ôecøò à òøöò÷ øemà÷ hày mùchò÷ inve÷øigàdòöe÷ ôeöò en cùànøò 
à filò÷òfíà y mi÷øici÷mò ÷hià nò øenemò÷ à ningùnà ôeö÷ònà; y yò ôòcò øe ôùedò àyùdàö 
ôùe÷øò õùe nò ÷òy e÷ôeciàli÷øà en e÷øe øemà y, bá÷icàmenøe, lùegò de Còöbin, nò hày 
nàdie õùe øe gùíe. El únicò càminò e÷ õùe øe vàyà÷ à Íöán y bù÷õùe÷ ùn màe÷øöò”. E÷øò ÷e 
debió, en öeàlidàd, à là göàn hùmildàd õùe øeníà e÷øe ôöòfe÷òö, ôùe÷ lò÷ má÷ ôöòfùndò÷ 
ànáli÷i÷ öe÷ôecøò à lò÷ filó÷òfò÷ iöàníe÷ ÷e ôùblicàbàn à øöàvé÷ de él.

Él e÷cöibió ùnà ÷eöie de àöøícùlò÷ öe÷ôecøò à lò÷ liböò÷ de ×àiied Þàlàlùddin 
A÷høiàni, øiøùlàdò, ÷elección de lò÷ filó÷òfò÷ iöàníe÷ de÷de Ñiödàmàd hà÷øà hòy en díà.

Ðà ôöimeöà vez õùe vine à Íöán fùe ùn me÷ de÷ôùé÷ del fàllecimienøò del Ímàm 
Îòmeini ôàöà ôàöøiciôàö en là úløimà cònfeöencià de ôen÷àmienøò i÷lámicò.

En là mi÷mà, me inviøàöòn ôàöà dàö ùn di÷cùö÷ò àceöcà del mi÷øici÷mò del Ímàm 
en idiòmà áöàbe. En el mi÷mò hàblé de mi fùøùöò ôöòyecøò.
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¿A partir de ahí fue que comoció ak difumto Ashtiamí?

×í, efecøivàmenøe, ôeöò nò imàginàbà õùe e÷øùvieöà vivò ôùe÷øò õùe Còöbin en 
÷ù÷ òböà÷, öeiøeöàdà÷ vece÷ lò llàmàbà Ñùllà ×àdöà de là éôòcà. 

En Õòm vi÷iøé à Aiàøòllàh Þàvàdi Amàli y Ìà÷àn ßàdeh Amàli.

Aiàøòllàh Þàvàd Amàli nò àceôøó ÷eö mi ôöòfe÷òö gùíà. Ñe dijò õùe cöeíà õùe yò 
nò ôòdöíà ÷òôòöøàö el climà de Õòm, ÷ùgiöió õùe bù÷õùen à àlgùien en Øeheöán ôeöò nò 
ôùdò ôöe÷enøàöme à nàdie.

Enøònce÷, le ôöegùnøé àceöcà de õùé le ôàöecíà là ciùdàd de Ñà÷hhàd. Ñe dijò en 
áöàbe: “Êihi A÷÷àiid Þàlàlùd din àl A÷høiàni, ùà hùà ×àiidùn Þàlilùn ‘Alimùn Ñù’àllem (Allí 
e÷øá el ÷àiid Þàlàlùd Din A÷høiàní, y él e÷ ùn ÷àiid e÷ôlendòöò÷ò, ×àbiò y màe÷øöò), ve 
hàcià él, ôòöõùe õùe él cònòce el ÷i÷øemà ùniveö÷iøàöiò de Óccidenøe”.

En e÷ò÷ mòmenøò÷ él e÷øàbà en Øeheöán, me encònøöé còn él en el Ìòøel E÷øeõlàl  
y me dijò: “Ûé à Ñà÷hhàd, e÷øùdià ùn me÷ àllí à mòdò de ôöùebà y ÷i veò õùe e÷ ôò÷iøivò 
ôòdöíà÷ e÷øùdiàö dùöànøe àlgùnò÷ àñò÷”. 

Cùàndò fùi à Ñà÷hhàd øòdò ÷àlió bien y me õùedé e÷øùdiàndò jùnøò à Aiàøòllàh 
A÷høiàni dùöànøe ÷ieøe àñò÷. 

¿Usted colemzó a estudiar Assfar de Muká Sadrá para poder emtemder ka 
fikosofía dek Ilal Joleimi (Dios esté satisfecho de ék)? ئیب شمب آجبة اسفبر ارتعھ مال صدرا را
مطبلعھ آردید تراؤ اینأھ فلسفھ امبم خمینإ را تفھمید و درء آنید؟

E÷ ùnà ôöegùnøà imôòöøànøe. Cùàndò llegùé à Íöán yà øeníà ùn cònòcimienøò 
geneöàl de ÷ùfi÷mò y de là e÷cùelà de Íbn Aöàbi ôeöò nò øeníà mùchò cònòcimienøò 
öe÷ôecøò àl Ìikmàø Ñùø’àliàh, (Êilò÷òfíà exàløàdà de Ñùllà ×àdöá), exceôøò lò õùe hàbíà 
leídò de Ìenöi Còöbin. Øàmôòcò øeníà inøeöé÷ de ôöòfùndizàö en filò÷òfíà yà õùe, en 
còmôàöàción còn là mí÷øicà, me öe÷ùløàbà ÷ecà y ôe÷àdà.

Ðe hàbíà ôöegùnøàdò à Aiàøòllàh Þàvàdi Amòli: “¿Òò ÷e ôùede ôöòfùndizàö en el 
‘Íöfàn ÷in el e÷øùdiò de filò÷òfíà?” Þ debidò à õùe en e÷ò÷ mòmenøò÷ yò nò ÷àbíà bien el 
idiòmà ôeö÷à, el Aiàøòllàh me öe÷ôòndió: “Ðà öelàción de filò÷òfíà còn el ‘Íöfàn e÷ còmò là 
öelàción de là lógicà còn là filò÷òfíà, ôùe÷øò õùe el mí÷øicò e÷ de dò÷ øiôò÷: El mí÷øicò 
“×hàhed” (õùe ôöe÷encià y ôeöcibe là veödàd), y el mí÷øicò ‘àlem (÷àbiò). El ôöimeöò nò 
nece÷iøà là filò÷òfíà, ôùe÷øò õùe øiene clàöà ôöùebà de ÷ù Cöeàdòö, ÷in embàögò, el 
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÷egùndò, nece÷iøà là filò÷òfíà ôàöà ôòdeö di÷øingùiö là÷ vi÷iòne÷ õùe ôeöcibe (ôàöà 
difeöenciàö enøöe là÷ vi÷iòne÷ divinà÷ y là÷ vi÷iòne÷ de òøöà ôöòcedencià)”.

A÷imi÷mò, cùàndò llegùé à veö àl ôöòfe÷òö A÷høiàni, le ôöòôù÷e ôöòfùndizàö má÷ 
en ‘Íöfàn (mí÷øicà) de Íbn Aöàbi õùe en Êilò÷òfíà. Él me dijò: “Ôàöece õùe øòdò÷ lò÷ 
òccidenøàle÷ ÷òn à÷í, ànøe÷ de øi, Üilliàm Chiøik me ôidió lò mi÷mò, ôeöò debe÷ ÷àbeö õùe 
÷i nò ÷àbe÷ Êilò÷òfíà- nò càdà filò÷òfíà ÷inò là filò÷òfíà øöà÷cendenøàl (Ìikmàø Ñùøà’àlieh)-
, cùàndò llegùe÷ à càdà cùe÷øión mí÷øicà minùciò÷à, nò øendöá÷ là càôàcidàd de ôeöcibiö y 
enøendeö còööecøàmenøe.

Þ yò, cieöøàmenøe, õùe le be÷ò là÷ mànò÷ y lò÷ ôie÷ ôòöõùe à÷í me ÷àlvó de 
õùedàöme en ùnà víà eõùivòcàdà. Þ lùegò, öeiøeöàdà÷ vece÷, me di cùenøà de õùe lò÷ 
exôeöøò÷ òccidenøàle÷ en mí÷øicà i÷lámicà, ôòö nò øeneö dòminiò ÷òböe là÷ bà÷e÷ de 
Ìikmàø mùøà’àlieh y ÷ù méøòdò de àögùmenøàción, nò øùvieöòn là càôàcidàd de ôòdeö 
imàginàö y exôöe÷àö de fòömà còööecøà lò÷ øemà÷ minùciò÷ò÷ y delicàdò÷ del ‘Íöfàn.

A medidà õùe ibà e÷øùdiàndò Êilò÷òfíà me ibà gù÷øàndò má÷, ôòöõùe é÷øà e÷ má÷ 
bá÷icà e imôòöøànøe õùe àlgùnà÷ cùe÷øiòne÷ de ‘Íöfàn. Òàøùöàlmenøe, là càöàcøeöí÷øicà de 
Aiàøòllàh A÷høiàni, à÷í còmò òøöò÷ göànde÷ ôöòfe÷òöe÷ cònòcidò÷ còmò Ñàkøàbe  
Øàheöán (e÷cùelà de Øeheöán), en e÷ôeciàl, y Aiàøòllàh ×hàh Abàdi, Ñùhàmmàd Öedà 
Õòm÷hei e Ímàm Îòmeini, e÷ õùe øeníàn ùnà vòcàción ôöòfùndàmenøe mí÷øicà. E÷ deciö 
õùe, inclù÷ò, en ÷ù÷ exôöe÷iòne÷ en øemà÷ filò÷óficò÷, øienen ùnà vi÷ión mònòøeí÷øà y 
enøienden y exôöe÷àn là÷ cùe÷øiòne÷ filò÷óficà÷ en ùnà fòömà mí÷øicà. Õùieöe deciö õùe là 
filò÷òfíà hàblà de là exi÷øencià àb÷òlùøà (mùølàõe ùyùd) mienøöà÷ õùe el ‘Íöfàn hàblà del 
÷eö àb÷òlùøò (ùyùde mùølàõ).

A mòdò de ejemôlò, he còmôàöàdò là exôlicàción de là ÷úôlicà del àlbà (dùà 
÷àhàö) õùe hàce el Ímàm Îòmeini (Diò÷ e÷øé còmôlàcidò de él), øeniendò ÷ólò veinøi÷ieøe 
àñò÷, còn là exôlicàción de là mi÷mà ÷úôlicà õùe hàce El ×eñòö Öàfi’i Õàzùini. Ambà÷ 
inøeöôöeøàciòne÷ fùeöòn e÷cöiøà÷ el mi÷mò àñò. Aiàøòllàh Õàzwini, õùe eöà ùn göàn 
filó÷òfò de e÷e øiemôò y, à ôe÷àö de õùe ÷ù exôlicàción eöà mùy ôöòfùndà y exôöe÷ivà, nò 
ôà÷àbà lò÷ hòöizònøe÷ de ‘iöfàn, mienøöà÷ õùe là exôlicàción del Ímàm, øòdò e÷ vòlàö en lò 
àngelicàl de lò÷ cònòcimienøò÷ divinò÷ y, à vece÷, hàblà àceöcà de øemà÷ õùe 
ànøeöiòömenøe nàdie hà dichò. 

Hasta aquí, mos helos dado cuemta de que usted a través de Aiatokkah Ashtiami
pudo comocer ak Ilal y su pemsaliemto. ¿A partir de cuámdo pudo comectarse 
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directalemte com obras dek Ilal? ھ فھمیدیم شمب از طریق ئیث هللا ئشجیبنإ امبم را درء آردید. از ؠ
موقع مسجقیم تب ئحبر امبم ترخورد آردید؟

De÷de el ôöimeö mòmenøò õùe e÷øùve en Êöàncià, leí là÷ òböà÷ del Ímàm õùe 
e÷øàbàn en idiòmà áöàbe y lùegò, ÷imùløáneàmenøe à mi÷ e÷øùdiò÷ còn el ôöòfe÷òö 
A÷høiàni, e÷øùdiàbà là÷ nùevà÷ òböà÷ del Ímàm õùe ibàn ÷àliendò, y ÷i øeníà ôöegùnøà÷, 
diöecøàmenøe ÷e là÷ hàcíà à mi ôöòfe÷òö.

Ðàmenøé dò÷ cò÷à÷, ôöimeöò õùe Aiàøòllàh A÷høiàni me decíà: “¿Ôòö õùé nò hà÷ 
venidò diez àñò÷ ànøe÷, ôàöà ôòdeö dàöøe, en lùgàö de dò÷ clà÷e÷, ÷ei÷ clà÷e÷ ôòö díà?”. Ðò 
÷egùndò e÷ õùe yà øeníà ùnà fàmilià, ôùe÷øò õùe él me dijò: “×i nò øeníà÷ fàmilià, veníà÷ 
y øe hò÷ôedàbà÷ en mi cà÷à y àhí hùbieöà÷ e÷øùdiàdò nòche y díà”. En e÷ò÷ mòmenøò÷, le 
ôedí õùe me en÷eñe el liböò “el ÷ecöeøò de là òöàción” del Ímàm, ôeöò él me dijò õùe nò 
ôòdíà ÷eö ôòöõùe eöà là òböà má÷ difícil del Ímàm y là màyòöíà de lò÷ àlùmnò÷ nò lò 
enøendíà.

¿Cuámdo colemzó su tesis respecto ak Ilal Joleimi?

En e÷øe cà÷ò øàmbién, ÷imùløáneàmenøe à mi÷ e÷øùdiò÷, còmencé el øöàbàjò 
(e÷øùdiàö, e÷cöibiö là÷ fichà÷, àömàö là÷ ôöegùnøà÷ y demá÷). Ôöònøò me di cùenøà õùe 
hàceö ùn ànáli÷i÷ de øòdà÷ là÷ òböà÷ mí÷øicà÷ y filò÷óficà÷ del Ímàm en ùnò÷ cincò ò ÷ei÷ 
àñò÷ eöà imôò÷ible. Ôòö lò øànøò, còn÷ùløàndò à mi ôöòfe÷òö Ëemàöò àcòøàmò÷ el øemà à 
“Ílàhiàø à’àm ùà àjà÷”  (Cònòcimienøò divinò geneöàl y ôàöøicùlàö) en là÷ òböà÷ del Ímàm 
Îòmeini. De e÷øe mòdò, hemò÷ dejàdò de làdò lò÷ øemà÷ del àlmà y el hùmàni÷mò, viàje 
e÷ôiöiøùàl y öe÷ùööección. ×in embàögò, de÷de õùe còmencé mi øöàbàjò hà÷øà õùe lò 
øeöminé ôà÷àöòn ÷ieøe àñò÷, e÷ôeciàlmenøe øeníà là nece÷idàd de àôöendeö y ôöòfùndizàö 
en el idiòmà ôeö÷à ôùe÷ là òböà del Ímàm e÷øàbà en ôeö÷à.

Afòöøùnàdàmenøe, lò÷ e÷fùeözò÷ de mi ôöòfe÷òö A÷høiàni, diò ÷ù föùøò y en là÷ 
öeùniòne÷ de defen÷à÷ el ôöòfe÷òö Ëemàöò elògió mùchí÷imò mi øe÷i÷ de÷de øòdò ôùnøò 
de vi÷øà.

Ðà imôòöøàncià de mi øe÷i÷ e÷ õùe ôùede ÷eö ùnà fùenøe fidedignà ôàöà lò÷ 
òccidenøàle÷, ôùe÷ mùchò÷ de lò÷ e÷cöiøò÷ õùe hày en Óccidenøe àceöcà de Ñùllà ×àdöà, 
debidò à õùe lò÷ e÷cöiøòöe÷ nò ôùdieöòn enøendeölò, ôöe÷enøàöòn ÷ù filò÷òfíà en fòömà 
eööóneà.

Ùn ejemôlò e÷ là òböà de Êà÷lù Öàhmàn  y má÷ àún là de Chöi÷øiàn Îàmbeø õùe eöà 
àlùmnò de Còöbin ôeöò nò ôùdò enøendeö Ìikmàø Ñùøà’àlieh y ôöe÷enøà ÷ù÷ ôöòôià÷ 
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òôiniòne÷ còmò là÷ òôiniòne÷ de Ñùllà ×àdöà. Òàøùöàlmenøe, ningún inve÷øigàdòö e÷øá 
exenøò de eõùivòcàciòne÷, inclù÷ò el mi÷mò Còöbin hà øenidò ùnà imôòöøànøe 
eõùivòcàción en ùnà cùe÷øión filò÷óficà y en mi øe÷i÷ he exôlicàdò el øemà, ôeöò là nò 
àceôøàción de là eõùivòcàción e÷ öeôöòchàble. ×i Còöbin hùbieöà e÷øàdò vivò y le 
exôlicábàmò÷ ÷ù eõùivòcàción, ÷egùöàmenøe lò hùbieöà àceôøàdò, ôeöò ÷ù àlùmnò 
Îàmbeø, in÷i÷øe en jù÷øificàö là eõùivòcàción õùe hà øenidò. (En e÷øà ôàöøe, el ôöòfe÷òö 
Alàùi exøiende má÷ ÷òböe ÷ù øe÷i÷, ôeöò debidò à ÷ù màgniøùd nò lò hemò÷ øöàdùcidò).

Usted, em sus estudios acerca dek Ilal, seguralemte ha destacado akgumos 
pumtos de su persomakidad. ¿Cuák es ka diferemcia de ka escueka dek Ilal y su 
persomakidad com otras escuekas y persomakidades? ¿Em qué telas ek Ilal fue 
immovador? 

É÷øà, øàmbién e÷ ùnà ôöegùnøà imôòöøànøe. A÷í còmò e÷cöibí en là inøöòdùcción de 
mi øe÷i÷, mi òbjeøivò øeníà øöe÷ dimen÷iòne÷. Ôöimeöò, õùe là imàgen øeögiveö÷àdà del 
Ímàm ÷eà còööegidà. ×egùndò, àôöòbàö õùe là mí÷øicà y filò÷òfíà de là ÷híà nò ôeöøenecen 
÷ólò àl ôà÷àdò ÷inò õùe hòy díà e÷øá vivà y dinámicà y el Ímàm e÷ ùn ejemôlò de ellò, à÷í 
còmò Còöbin, cònøinùàmenøe ÷eñàlàbà. Øeöceöò, õùeöíà enfàøizàö õùe là mí÷øicà de Ahlùl 
Bàiø, àlàihimà ÷àlàm, e÷ el genùinò òöigen del cònòcimienøò y là e÷ôiöiøùàlidàd divinà, à 
ôe÷àö del ôen÷àmienøò divùlgàdò de hòy díà õùe còn÷ideöà õùe el ÷ùfi÷mò e÷ el únicò 
öeôöe÷enøànøe de là e÷ôiöiøùàlidàd en el mùndò i÷lámicò. En e÷øe mi÷mò øemà, ànøe÷ õùe 
yò, el mi÷mò Còöbin lò hàbíà ôlànøeàdò. El Ímàm Îòmeini (Diò÷ e÷øé còmôlàcidò de él), e÷ 
ùn imôòöøànøe ejemôlò de là÷ má÷ imôòöøànøe÷ y bá÷icà÷ càöàcøeöí÷øicà÷ de là e÷cùelà 
eôi÷øemòlógicà de Ñùllà ×àdöà, e÷ deciö, ùniö enøöe el Còöán y lò÷ cònòcimienøò÷ 
öevelàdò÷ (nàõli) y àögùmenøò÷ ò cònòcimienøò÷ öàciònàle÷ àôöòbàdò÷ (‘àõli)  y gnò÷i÷ ò 
cònòcimienøò÷ ôòö vi÷iòne÷ exôeöimenøàdà÷ (‘iöfàni ò kà÷hfi).

Bá÷icàmenøe, ÷e ôlànøeàn øöe÷ méøòdò÷ ôàöà cònòceö y diàgnò÷øicàö là veödàd -nò 
÷ólò en el Í÷làm ÷inò en càdà öeligión àböàhámicà, e÷ deciö en là÷ öeligiòne÷ õùe cöeen en 
là öevelàción y en liböò÷ cele÷øiàle÷ e inclù÷ò, en øòdà÷ là÷ öeligiòne÷, àùnõùe nò øengàn 
liböò÷ y, øàl vez, còn ùn leve càmbiò en là definición ànøe là hùmànidàd, en geneöàl.

Ôöimeöò, e÷ el méøòdò øöàdiciònàli÷øà õùe còn÷ideöà õùe el diàgnó÷øicò de là 
veödàd e÷ ÷ólò à øöàvé÷ de øöàdiciòne÷ öevelàdà÷ y øöàn÷miøidà÷ ôòö lò÷ øexøò÷ ÷àgöàdò÷.

×egùndò, e÷ el méøòdò öàciònàli÷øà õùe còn÷ideöà õùe là únicà víà ôàöà cònòceö y 
diàgnò÷øicàö là veödàd e÷ à øöàvé÷ de lò÷ àögùmenøò÷ öàciònàle÷.
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El øeöceöò, e÷ el méøòdò mí÷øicò õùe còn÷ideöà õùe el cònòcimienøò y diàgnó÷øicò
de là veödàd ÷ólò e÷ ôò÷ible à øöàvé÷ de là ôùöificàción del àlmà ôàöà de÷cùböiö, òb÷eövàö 
y exôeöimenøàö, de e÷øà fòömà, lò÷ cònòcimienøò÷ del má÷ àllá denøöò de ÷í mi÷mò.

Ðò÷ ôàöøidàöiò÷ de e÷øò÷ øöe÷ méøòdò÷, en fòömà geneöàl, e÷øán en di÷ôùøà, à÷í 
còmò ÷e ve en là hi÷øòöià del Í÷làm y de òøöà÷ öeligiòne÷. Òàøùöàlmenøe, à vece÷, hùbò 
e÷fùeözò÷ ôàöà ùniö dò÷ méøòdò÷ de lò÷ øöe÷ menciònàdò÷. Ôòö ejemôlò, enøöe el méøòdò 
øöàdiciònàli÷øà y mí÷øicò, dònde Íbn Aöàbi e÷ ùn ejemôlò, ÷iendò õùe en e÷øà cònjùnción 
nò ÷e encùenøöà nàdà öàciònàl.

Ó là ùnión enøöe ‘iöfàn y filò÷òfíà, à÷í còmò ×òhöàvàödi ÷e hà e÷fòözàdò en ellò, nò 
÷e ve en e÷øà cònjùnción ùnà ôöeòcùôàción ôàöà  àôlicàölò en lò÷ øexøò÷ öevelàdò÷. 

Aôàöenøemenøe, Ñùllà ×àdöà e÷ là ôöimeöà ôeö÷ònà õùe øöàøó de ùniö lò÷ øöe÷ 
méøòdò÷ y, ÷egún ÷ù òôinión y là de ÷ù÷ àlùmnò÷, øùvò éxiøò en ellò y en e÷øe mi÷mò 
öùmbò, el Ímàm Îòmeini enfàøizà õùe lò÷ ôàöøidàöiò÷ de lò÷ øöe÷ méøòdò÷ øienen öàzón en 
àôöòbàö là veöàcidàd de ÷ù méøòdò, ôeöò nò øienen öàzón cùàndò niegàn lò÷ òøöò÷ dò÷ 
méøòdò÷, mienøöà÷ õùe, en veödàd, e÷øò÷ øöe÷ méøòdò÷ y càminò÷ ÷òn còmôlemenøàöiò÷ 
y còööecøivò÷ mùøùàmenøe.

En cònclù÷ión, cùànøò má÷ ôàöøidi÷mò de ùn méøòdò ÷e hàgà exclù÷ivò, ÷ù 
öe÷ùløàdò en òbøeneö cònòcimienøò e÷ má÷ débil. Þ ôòö el cònøöàöiò, cùànøò má÷ fùeöøe 
÷eà ÷ù ùnión, ôöòdùciöán cònòcimienøò÷ má÷ dùöàdeöò÷.

Ôöinciôàlmenøe, y en fòömà meøàfóöicà, el mi÷mò Diò÷ õùe nò÷ hà dòøàdò de dò÷ 
òjò÷, øàmbién nò÷ hà böindàdò là lùz del ÷òl, y lò÷ àögùmenøò÷ de àôöòvechàö de là lùz 
÷òlàö ceööàndò lò÷ òjò÷ e÷ còmò àböiölò÷ en là ò÷cùöidàd. Þ là còndición ôàöà veö e÷ õùe là 
lùz cele÷øiàl  ÷e ùnà àl òjò deöechò del àögùmenøò y àl òjò izõùieödò de là in÷ôiöàción.

Càbe àclàöàö õùe lò÷ øöe÷ méøòdò÷ de cònòcimienøò õùe ànøeöiòömenøe hemò÷ 
menciònàdò, còn ùn ôeõùeñò càmbiò, ÷òn ù÷àdò÷ ôòö là hùmànidàd, en geneöàl. E÷ 
deciö õùe, en là÷ ciencià÷ mòdeönà÷ lò÷ de÷cùböimienøò÷ còmienzàn còn ùn øiôò de 
chi÷ôà öeôenøinà, ôàöecidà à là öevelàción e in÷ôiöàción y nò còmò öe÷ùløàdò de 
eõùivàlencià÷ chinà÷. En là ÷egùndà eøàôà ÷e øöàøà de ôöeôàöàö hiôóøe÷i÷ y ànàlizàö y 
jù÷øificàö là chi÷ôà ôöimiøivà à øöàvé÷ de e÷øà÷ eõùivàlencià÷. En là eøàôà finàl, là÷ 
eõùivàlencià÷ e hiôóøe÷i÷ ÷e ôöùebàn en el làbòöàøòöiò, enøònce÷, ùn cònòcimienøò 
cienøíficò e÷ el öe÷ùløàdò de là cònjùnción de ùn ÷ùce÷ò ôàöecidò à là öevelàción, còn ùn 
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àögùmenøò öàciònàl y ùn ôöòce÷ò de ôöùebà exôeöimenøàl õùe ÷e còmôlemenøàn y ÷e 
còööigen enøöe ÷í. 

Adelás de ko lemciomado, ¿qué pumtos acerca dek Ilal Joleimi ha visto 
duramte su imvestigacióm que comsidere destacados?

En là inøöòdùcción de mi øe÷i÷, en fòömà mùy böeve, ÷eñàlé là ùnicidàd de là 
ôeö÷ònàlidàd del Ímàm, à ôe÷àö de ÷ù÷ diveö÷à÷ dimen÷iòne÷ y còmò ùn ejemôlò ÷eñàlé 
là öelàción ceöcànà de lò÷ øemà÷ ôòlíøicò y mí÷øicò÷ en là vidà del Ímàm. Ahí öecòödé là 
càöøà del Ímàm à Ëòövàchòv e hice énfà÷i÷ õùe en àõùel mòmenøò, mùchò÷ bùölàbàn e÷à 
càöøà y decíàn, ¡e÷øe ànciànò õùé ilù÷ò e÷ cùàndò dice õùe là Ùnión ×òviéøicà ÷e e÷øá 
de÷øöùyendò! Ôeöò dò÷ àñò÷ de÷ôùé÷, cùàndò el mùöò de Beölín ÷e deööùmbó y là 
ôöedicción del Ímàm ÷e hizò öeàlidàd, hice énfà÷i÷ en là÷ ôàöøe÷ de là càöøà dònde el 
Ímàm ÷eñàlà el àögùmenøò innàøò ÷òböe el àmòö innàøò del ÷eö hùmànò hàcià là 
ôeöfección  y ÷ù òdiò hàcià là imôeöfección…

Enøöe là÷ ôàöøicùlàöidàde÷ del Ímàm, òøöò÷ dò÷ à÷ôecøò÷ àøöàen nùe÷øöà àøención. 
Ùnò e÷ el ôöòfùndò øàlenøò en exøöàeö øemà÷ filò÷óficò÷ y mí÷øicò÷ de lò÷ øexøò÷ 
öeligiò÷ò÷ còmò el Còöán, là÷ nàööàciòne÷ y, en e÷ôeciàl là÷ ÷úôlicà÷. E÷ làmenøàble õùe 
él, hàbiendò øenidò là inøención de e÷cöibiö ùn liböò de øòdà là cöeàción del ÷eö hùmànò, 
×àøàná÷ y là ôöò÷øeönàción de lò÷ ángele÷ föenøe àl ÷eö hùmànò -õùe ÷egún él, øòdò÷ lò÷ 
øemà÷ de ciencià÷ hùmànà÷ ÷e hàllàn en e÷øà÷ fùenøe÷-, nò hàyà ôòdidò hàceölò.

Óøöà càöàcøeöí÷øicà del Ímàm fùe ÷ù exøöàòödinàöià àøención en el ù÷ò de là 
øeöminòlògíà y exôöe÷iòne÷ y el øàlenøò de e÷cöibiö en fòömà bellà, cònci÷à y còmôleøà. 
Ejemôlò de ellò e÷ ÷ù liböò “Al øàlàb ùàl iöàdàh”. En e÷øe liböò ôùdò ÷inøeøizàö là cùe÷øión 
difícil de “Þàbö ùà Íjøiàö” (El deøeömini÷mò y el liböe àlbedöíò), còn øòdà÷ ÷ù÷ deöivàciòne÷ 
en ùn ÷ólò ôáööàfò. El òøöò ôùnøò má÷ exøöàñò e÷ õùe àl còn÷ideöàö y veö lò÷ mànù÷cöiøò÷ 
de él, ùnò ÷e dà cùenøà de õùe él nò ù÷àbà jàmá÷ bòööàdòö. De÷de el còmienzò hà÷øà el 
finàl còmenzàbà à e÷cöibiö el liböò en ÷í y lò÷ lùgàöe÷ õùe él øùvò õùe bòööàö ò còööegiö 
÷òn mùy ôòcò÷. Él fùe öeàlmenøe el ejemôlò de e÷øe hàdiz õùe dice õùe  õùien ÷inceöe 
÷ù÷ inøenciòne÷ y àcøò÷ dùöànøe cùàöenøà díà÷ ÷ólò ôòö Diò÷, fùenøe÷ de ÷àbidùöíà flùiöán 
de ÷ù còöàzón hàcià ÷ù lengùà. En e÷øe ÷enøidò, el Ímàm Îòmeini exôlicà là÷ cùe÷øiòne÷ 
mí÷øicà÷ øàn flùidàmenøe y exôöe÷ivàmenøe õùe e÷ còmò ÷i e÷øùvieöà hàblàndò còn el 
e÷ôíöiøù del lecøòö en fòömà diöecøà y e÷ còmò ÷i cònòcie÷e e÷e e÷ôíöiøù mejòö õùe ÷ù 
ôöòôiò dùeñò. El liböò “Ñòdàlidàde÷ de là òöàción” y “Ðò÷ cùàöenøà hàdice÷” ÷òn 
ejemôlò÷ de ellò.
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Aôàöenøemenøe, el ôöòôiò Ímàm e÷øá còn÷cienøe de ellò, yà õùe en là inøöòdùcción à là 
exôlicàción del hàdiz “Ðà÷ hùe÷øe÷ del inøelecøò y là ignòöàncià” e÷cöibe: “A difeöencià de 
òøöò÷ liböò÷ de mòöàl õùe, geneöàlmenøe ÷òn ÷ecò÷  y øeóöicò÷ ò ÷òn còmò ùnà öeceøà 
médicà õùe nò nò÷ en÷eñà cómò ù÷àö lò÷ medicàmenøò÷, e÷øe liböò nò e÷ còmò leeö ùnà 
öeceøà ÷inò õùe àl igùàl õùe øòmàö el medicàmenøò, là ÷òlà lecøùöà del liböò øiene efecøò÷ 
ôöácøicò÷. 

Al igùàl õùe ùnà càöøà õùe le e÷cöibe à ÷ù nùeöà en cùànøò à là imôòöøàncià à là÷ 
÷úôlicà÷ legàdà÷ ôòö Ahlùl Bàiø. Él e÷cöibe: “Ðò÷ liböò÷ de Êilò÷òfíà ÷e encàögàn de àfiömàö 
el òöigen de là÷ cò÷à÷ y el öeøòönò de øòdò÷ lò÷ ÷eöe÷ à Diò÷. Ðò÷ liböò÷ del ‘Íöfàn ÷eñàlàn 
el màôà del càminò del öeøòönò hàcià el ÷eö àb÷òlùøò, ôeöò là÷ ÷úôlicà÷ õùe nò÷ llegàn de 
Ahlùl Bàiø ÷òn òøöà cò÷à. E÷øà÷ mi÷mà÷ ÷òn còmò ùn Còöán õùe ÷e elevà y en ÷ù 
à÷cen÷ión øe øòmàn de là mànò y øe llevàn jùnøò à ÷í öòmôiendò lò÷ nùmeöò÷ò÷ velò÷ de 
ò÷cùöidàd y lùz hà÷øà llegàö à là lùz de là÷ lùce÷ y à là ùnión còn el àmàdò àdòöàdò.
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