ترجمة
كلمة األستاذ الدكتور

دينيس بارنل سوليفان
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم لعام  4141ه 4991 /م

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
صاحب السمو االمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
إنه لشرف عظيم لي أن أنال هذا التقدير من مؤسسة الملك فيصل الخيرية ،كما أنني أعتبر نفسيي محظوظيا
لكوني معكم ههنا فيي المملكية العربيية السيعودية ،برفقية أسيرتي ،لنحتفيي سيويا بتكيريم نخبية ممين سياهموا مسياهمة
ثرييية وبنيياءة فييي مجيياال

الفكيير اخنسييانيال خدميية اخسييإلم والد ارسييا

متنوعيية ميين مجيياال

اخسييإلمية ،والييبدب

العربي والطب والعلوم ،وكم أسعدني ما تبذله مؤسسة الملك فيصيل الخيريية مين جهيد للنظير فيي اعميال نخبية مين
أميز العلماء والباحثين في مختلف ضروب المعرفة ومن مختلف أنحاء العالم ومختلف الثقافا  ،ليذا اعتبير نفسيي

محظوظا أيضا لما تنطوي عليه مثل هذه الجائزة من استنارة واسعة األفق لدي القائمين على أمرها.
واعتبر محظوظا كيذلك لكيوني يد نشيا

فيي تكسياس ،وعايشي

بعييش مشييارية صييناعة اليينفط الرائعيية فييي الخمسييينيا

المرتبطة بصناعة في أوائل الستينيا .

وشييارك

تراثهيا الفتيي اليدافق بالحيويية وعاصير
فييي بعييش البحييون والصييناعا

ييام

البتروكيماوييية

كما أعتبر نفسي محظوظا لدراستي في جامعية ارييس التيي تخيرج فيهيا العدييد مين المهندسيين األكفياء وعلمياء
الجيولوجيا والجيوفيزياء والكيمياء ،والتي أصبح
فييي جامعيية اريييس شييرع

بفضل وجود صناعة النفط ،جامعة ممتازة حقا ،وخإلل وجيودي

فييي التفكييير واالختيييار مييا بييين العييالم الخييارجي الصيياخب وال ارئيية لصييناعة اليينفط فييي

تكساس والعالم الداخلي الحذر التواق للمعرفة البحتية والبحين عين المفياهيم التاريخيية والعلميية ،ووجيد
النهاية مشدودا إلى األشكال الرياضية ودراستها.
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نفسيي فيي

ومرة أخرى أعتبر نفسي محظوظا لكوني د تلقيي
معادال

نا ش

د ارسيتي العلييا فيي الرياضييا

فيي جامعية برنسيتون حيين

أينشتاين الشهيرة على الزجاج الرصاصي لنوافذ غرفتنا العامة بالكلية وحينما بلغ العصير اليذهبي

للتبولوجيا ذروة ازدهاره في الخمسينيا

والستينيا  ،وذلك هو األهم .وحين كان المشرف على رسالتي ،براودر،

يحقق انجازاته الفريدة على نحو متواز مة عالم التبولوجييا العبقيري نوفيكيوف فيي موسيكو ،وكيان طيإلب الد ارسيا
العليا في برنستون هم اول مين يطلية عليى تلكيم اخنجيا از الفرييدة مميا كيان يشيكل حياف از وييا لهيم ليحققيوا بيدورهم
بعش اخنجا از الرائعة الخاصة بهم.
وبعد ذلك كله تسن

لي أيضيا االسيتفادة مين فيرب بحثيية ممتيازة فيي انجلتي ار وفيي برنسيتون وبياركلي ومعهيد

ماساشوس يتس التقنييي ببوسييطن ومعهييد الد ارسييا
محظوظييا إذ دخلنييا المجييال األكيياديمي فييي و ي
الجامعا

العلمييية العليييا بفرنسييا ،وجامعيية مدينيية نيويييورك .لقييد كييان جيلنييا
كان ي

فيييه العلييوم األساسييية تلق يى الييدعم المييادي الكامييل وكان ي

تلقيى الحيوافز الإلزمية لتنميو ،بييد أن الجييل الحيالي فيي الوالييا

المتحيدة وأوروبيا أ يل حظيا منيا فهنياك

الكثيرون من األشخاب الموهوبين ذوي التدريب الرائة والذين يرغبون في إجراء بحون أساسية ،تماما كما رغبي
أنا منذ تخرجي من جامعة برنستون ولكنهم ال يجدون الظروف المواتية لذلك سواء بالجامعا

أو مراكز البحيون.

ومن هذا فإنني أرى الفرصة عظيمة لقيام المراكز األكاديمية والبحثية في مناطق اخرى من العالم.
إن إنشاء روضة علمية وفكرية رائعة تتشابك فروعها وكرومها لتربط ما بين التعلييم والبحين العلميي يسيت رق
نحييو عقييدين إل يى ثإلثيية عقييود ميين الزمييان أو أكثيير ولكيين يمكيين أن تييذبل أزهييار تلييك الروضيية وأشييجارها بسييبب
اخهمال خإلل عقد واحد فقط وهذا يثير لقي.
وبينما كن

أعد العدة لرحلتي هذه إلى المملكة العربية السعودية طفق

أفكر في أهم إنجا از العلماء العيرب

والمسلمين لحضارتنا الحديثية ،فقبيل ديكيار بنحيو سيتمائة عيام ،يام ابين رشيد وابين سيينا بتطبييق المحيور الثإلثيي
على الفضاء مستعيرين فكرة األبعاد الثإلثية أي االرتفاع والعرش والعميق مين أبعياد الجسيم البشيري وليم تكين تليك
فكرة محدودة األهمية بل كان

لها نتائجها المؤثرة على العلوم الكمية عموما.

و ييد شييهد التيياريم اخسييإلمي لقييرون عييدة نهضيية ونشيياطا كبي يرين فييي كثييير ميين المجيياال

العلمييية والفلسييفية

والفنييية ولييم يكيين ذلييك أم ي ار وليييد الصييدفة بييل تحقييق بسييبب الرخيياء واالسييتنارة التييي تميييز بهييا م اركييز الحضييارة
اخسإلمية العظيمة في ذلك الو .
فهل ييا تيرى نشيهد ميرة اخيرى انبعيان ذليك التياريم العلميي المجييد فيي العيالم اخسيإلميع إن بعيش العناصير
األساسييية لتحقيييق ذلييك الهييدف متييوفرة ،وهنالييك فضييإل عيين ذلييك عنصيير خيير .فلربمييا يييرى الييبعش أننييا نعيييش فييي
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عصيير العجائييب واالخت ارعييا  ،وأن كييل شيييء تقريبييا معييروف أو علييى وشييك أن يصييبف معروفييا ،وأن أي شيييء
تقريبا ممكن أو على وشك أن يصبف ممكنا .وفي هذا الصدد ربما يفكير الميرء فيي أبحيان الو ارثية مين ناحيية وفيي
المعييدا

اخلكترونييية ميين ناحييية أخييرى بيييد أن وضيية العلييوم األساسييية يشييبه إل يى حييد مييا وضيية الطييب ،فييبعش

األمراش معروف وخاضة للسيطرة وبعضها اآلخر مجهول تماما وغير خاضة للسيطرة.
فييإن أخييذنا العلييوم األساسييية كمثييل ،هييل تعلمييون أنييه مييازال صييعبا جييدا إجيراء ياسييا
متييدفق كالزيي

د يقيية لكمييية أي سييائل

مييثإل أثنيياء سيريانه عبيير أنبييوب م لييق معييين ،حييين ان الطييرق المسييتخدمة فييي ذلييك القييياس باهظيية

التكيياليف فضييإل عيين كونهييا غييير د يقيية والسييبب هييو أننييا مازلنييا نعيياني ميين صييور فييي معرفتنييا بييبعش المسييائل

األساسييية فييي ميكانيكييا السيوائل وهييي مسييائل تتعلييق بالنميياذج ال امضيية ،رغييم روعتهييا ،والتييي نسييتخدمها حاليييا .إن
علماء الرياضيا

يودون ان يبحثوا مثل هذه األمور ال امضة وسيعملون ليإل نهيا ار لكشيف أسيرارها إذا ميا تيوافر

لهم الظروف المناسبة للقيام بأبحاثهم.
وهل تعلمون انه حينما تصل شحنة من النفط الخام إلى المصفاة فإن القرار المتعلق باختيار طريقية التكسيير
يتم وفقا لنظام محدد يوازن بين احوال األسواق النفطية والجدولة رغم ذلك النظام غير متقن بيل ومشيكوك فييه مين
وجهة نظر علماء الرياضيا  .فهو نظام ال يستفيد من اخمكانيا

الهائلية التيي تتيحهيا عليوم اخحصياء والتقريبيا

والنظم الدينامية وسبب ذلك بأمانة هو أننا لم نطبق بعد النظريا

الرياضية الرائعة على نحو كاف لحل المشياكل

المعقدة التي تواجهها مصافي النفط الحديثة.
بعبارة أخرى ،فإنني أود ان أضييف إليى ائمية العواميل المناسيبة ومنهيا وفيرة الكيوادر العلميية ومصيادر الثيروة
في العالم العربي عإلوة على التاريم العلمي المجيد للعرب عامإل خر أال وهو الحافز المتمثل في حاجتنا خجراء
البحون األساسية لوضة الحلول لبعش المشكإل

البال ة الصعوبة بما يحقق لنا منفعة ملموسة.

ولكيين باخضييافة إل يى مشييكلة تييوفير الم يوارد ،فييإن هنالييك صييعوبة خاصيية فيمييا يتعلييق بإنشيياء روضيية علمييية
وفكرية غنياء أال وهيي أنيه عليى الميرء ان يناضيل عليى أعليى المسيتويا
هناليك أي معو ييا

وفيي جميية األو يا  .وال يجيب أن تكيون

فيمييا يتعلييق باسييتقطاب أفضييل النيياس بحيين تكييون الموهبيية والعبقرييية والشي ف العلمييي واخلتيزام

هي العوامل الواجب توفيرها فيمن يوكل إليهم رعاية تلك الروضة.
مرة اخرى أشكركم على تشريفي بهذه الجائزة العظيمة وعلى إتاحة الفرصة لي لزيارة عالمكم.
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Speech of
PROFESSOR DENNIS PARNELL SULLIVAN
Winner of the 1994 King Faisal International Prize
For
SCIENCE (Mathematics)

Your Royal Highness Prince Abdullah bin Abdul Aziz,
Your Royal Highnesses,
Your Excellencies,
Distinguished Guests,
It is an honor to be recognized by the King Faisal International Prize in this
way. I feel very fortunate to be here in Saudi Arabia with my family to celebrate
these various categories of constructive and concentrated human activities: Service to
Islam, Islamic Studies, Arabia Literature, Medicine and Science.
I also feel fortunate to have grown up in Texas, to have experienced the energy
and hubris of that culture, to have soon some of the fabulous oil industry of the fifties
and to have experienced in the early sixties some parts of the research and
petrochemical industries related to the oil industry.
I feel fortunate to have attended Rice University which produced many good
engineers and cientists in geology, geophysics, and chemistry and which became,
again helped by the oil industry, a truly excellent undergraduate University as well.
During that periodat Rice University I began to choose between the fabulous and
boisterour external world of Texas oil and the very discreet inner world of pure
thought, and the search for historical and scientific understanding. This process
converged to an abiding interest in mathematical structures and their study.
I feel fortunate to have attended mathematics graduate school at Princeton
University, where Einstein's famous equations were inscribed in beautiful leaden
glass windows outside our common room, and where more importanly, the golden
age of topology of the late fifties and sixties was in full bloom. My thesis advisor
Browder working in parallel with the brilliant topologist from Moscow Novikov were
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making breakthroughs. The graduate students at Princeton were the first to know
about these break throughsand were put in an excellent position to make some rather
fabulous conquests on their own.
Since then I have benefitted from excellent research conditions in England,
Princeton, Berkeley, MIT in Boston, IHES in France and CUNY in New York. Our
generation was fortunate to arrive in the academic market when basic research was
fully funded and universities were stimulated to grow. The current generation in the
United States and Europe especially Eastern Europe is less fortunate. There are many
exquisitely trained and talcuted people who want to do basic research just as much I
did since emerging from Princeton's graduate school and who cannot find the
appropriate onditions in universities and research centers to do so. There is thus a
great opportunity now to develope academic and research centers in other parts of the
world.
A strong and wonderful scientific and intellectual garden with a tight network
of vines connecting education and research takes two or three decades or more to
develop. It can wither from neglect in less than one decade, I am concerned about
this.
While preparing for this trip to Saudi Arabia I was thinking about the crucial
contributions of Arab and Muslim scholars and scientists to our present civilization.
Six hundred years before Descartes, Averroes and Avecenne imposed the triple axes
on space by exporting from the human body the ideas of height, width, and depth.
This idea is completely non trivial and has incredible consequences for quantitative
science.
For several centuries of Muslim history there was great activity in many areas
of science and philosophy and art. This was not an accident. This activity was
stimulated by the prospcrity and the enlightenment of the great centers of Muslim
civilization.
can some of this glorious history of science happen again in the Muslim world?
Some of the elements necessary are present. Besides those elements already
mentioned here is another. One may think we live in an age of wonder and invention
- almost everything is known or soon will be, and almost anything is possible or soon
will be. In this regard one thinks of genetic research on the one hand and computers
and electronic devices on the other. However, the situation in basic science is
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somewhat like that of medicine - where some diseases are understood and under
control and others are not al all understood or controlled.
For example in basic science, did you know it is very difficult to measure
accurately how much fluid, say oil, is flowing through a given enclosed pipe? The
methods used are costly and awkward because at the very foundations of fluid
mechanics there are dark problems about the mysterious, albeit beautiful, quantitative
models that are used. Mathematicians love to work on these mysteries and will do it
night and day for its own sake given reasonable working conditions.
Did you know that when a shipment of crude oil arrives at a refinery the
complex decision for choosing which cracking procedure to use is based on a definite
scheme balancing market conditions and scheduling, but that this scheme in
mathematical essence is very crude and dubious? It does not benefit from the really
profound ideas of statistics, optimization, and dynamical systems, because to be
honest we have not yet brought these beautiful theories to a stage sufficient to treat
the very complex problem posed by a modern oil refinery.
In other words, I have added to the list of favorable conditions mentioned
above - the wealth of available scientific personnal, the resources of the present day
Arab world, and the historical precedent of the glorious past - a new item, a
motivation based on our need to do basic research in order to solve concrete but
profoundly difficult problems, with obvious advantageous returns.
There is however a special difficulty in creating a real garden of scientific and
intellectual substane beyong that of providing resources. One has to fight for a high
level at all times. There should be no impediments to securing the best people - male
or female, young or old, with or without academic credentials, Muslim or Christian or
Jew etc. Only some talent and the rarer gifts of curiosity and commitment should be
required to these encouraged to tend the garden.
Again, I thank you for the honor of this prize and the chance to visit your
world.
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