ترجمة
كلمة األستاذ الدكتور
إدوارد أوزبورن ولسن
الفائزة بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم (باالشتراك) عام 0241هـ4111/م
األحد 0240/4/01هـ الموافق 4111/5/02م

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
أصحاب السمو الملكي األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي
إخواني الحضور
أرجو أن أعبِّر عن عظيم شكري وتقديري لما نلت متن شترظ عظتيم بحصتولي علت هت
الجائزة .فجائزة الملك فيصل العالمية في العلتوم متن الجتوائز العالميتة الكبتر  ،التتي اكتستب
شهرة واسعة .وهي باإلضافة إل ذلك أكبر جائزة متن نوعهتا فتي العتـالم اإلست مي ،وبالتتالي
فهي ت كرة بما حققه المسلمون األوائل من تقدم علمي عظيم سبقوا به أوربا.
إن الموضتتوعاا التتتي تركتتزا عليهتتا بحتتوتي تجتتد االهتمتتام متتن كتتل الثقافتتاا العالميتتتة
العظيمتة .فالع قتتة بتين علتتم الحيتاة والعلتتوم االجتماعيتتة واإلنستانية – بغتتا النظتر عتتن كيفيتتة
فهمنا لها وتعاملنتا معهتا – ستيكون لهتا أتتر عميتق فتي فهمنتا لةنستانية ذاتهتا ،وفتي الدراستاا
ومقوماتته وستيكون لهتا – فتي اعتقتا ي – تتثتير مفيتد فتي
المستقبلية حول الستلوك االجتمتاعي
ِّ
توحيتتد المعتتارظ عبتتر ملتلتتث الثقافتتاا .كمتتا أن راستتة التنتتوع الحيتتاتي ،متتا المحافظتتة علت
الكائناا الحية من نباا وحيوان ،ستكون حتما ً محل اهتمتام كتل إنستان ألن بقتاء التنظم البي يتة
الطبيعية ،وبقاء األنواع أو انقراضها  -ستيثتران ون شتك  -علت األجيتال القا متة فتي جميتا
األزمتتان .إن هتت ا القتترن الجديتتد هتتو (قتترن البي تتة) بالنستتبة للعلتتوم واالقتصتتا  ،وال شتتك أن
المحافظة عل الحياة فوق األرض محل اهتمام كبير ،علميا ً وأخ قيا ً.
أشكركم مرة أخر عل ه ا الشرظ العظيم وعلت إتاحتة الفرصتة لتي للمشتاركة فتي هت
المناسبة الفريدة.
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Your Royal Highness, Prince Sultan ibn Abd Al Aziz
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I am deeply grateful for the distinctive honor of receiving this
award. The King Faisal Prize for Science occupies a special place in
honorific recognition. It is, of course, one of the major International
science prizes, and gaining in reputation in that category. It has added
prestige in being the major such award given from within the Islamic
culture. Thus it recognizes a tradition of great advances in science that
pre-date those of Europe.
The subjects in which I have conducted research are of concern
across the great world cultures. The relation of biology to the social
sciences and humanities, however it is eventually perceived and acted
upon, will have a profound influence on how humanity perceives
itself, with significant resonance in the future study of social behavior
and institutions. It will, I believe, have a beneficial unifying effect in
scholarship across cultures.
Similarly, the study and conservation of biodiversity, the world’s
fauna and flora, is of great ultimate concern to everyone. Whether
natural ecosystems persist, and whether species live or die will affect
generations for all time to come. We have, in my opinion, entered the
century of the environment in science and economics, and the living

part of the planet should and will be a major concern of scholarship
and moral reasoning.
Again, I thank you for this honor and for the privilege of attending this
very special occasion.

