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صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
ولي العهد  ،نائب رئيس مجلس الوزراء،

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
أصحاب السمو األمراء

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
ال تثيــر اـوائم الفــائزين الســابزين بجــائزة الملــك فيصــل العالميــة للعلــوم اثعجــاب فحســب بــل تبعـ

الرهبة في النفس .فلو امت باستعراض أسماء الفائزين الذين تجلى إبداعهم في مجال الكيمياء لوجـدت
نفس ــي أم ــام أس ــماء مث ــل زوي ــل ،والس ــيد ،وك ــوتن ،ولومي ــو ،ونوي ــور ،،وزيب ــا  ،و ــاربلس ،وهوث ــورن،
وناكانا ى ،الذين كلوا تاريخ الكيمياء خالل العزـود الزليلـة الماضـية ومـا ازلـوا يتربعـون علـي عر ـها،
فيــا لـ مــن ــرن عنــيم أن أنضــم إلـى تلــك الكوكبــة وكــم يســعدني أن أعبــر عــن عميــق ــكري للجنــة
االختيار لجائزة العلوم الختياري فائ اًز وحيداً بها لعام 4001م.
إن أســلوب عملــي فــي الكيميــاء – باعتبارهــا العلــم المركــزي – نــل دومـاً أبعــد مــا يكــون عــن الــنمط

التزليــدي .واــد يصــف الــبعض بلن ـ منــاهض لك ــل معتزــدات الكيميــاء وهياكلهــا المعتــادة  .ولكن ـ ه ــو
األســلوب الــذي أحــب عمل ـ

س ـواء عملــت بمفــردي أو مــق زمالئــي وهــو الت ــييد والزيــاس واعــداد

النماذج في آن معاً .حتى يساهم بطريزة فعالة في مواجهة التحديات الفكرية ومواكبة الزيم االجتماعيـة
في هذا العصر.
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ابل أكثر من ألن عام كان جابر بن حيان كيميائياً عربياً مرموااً وكان ُيعرن بلبي الكيميـاء ،فهـو
أول من أدخل الطريزة التجريبية فـي ذلـك العلـم ،وأول مـن اكت ـن العديـد مـن الطـرق الكيميائيـة ،التـي
ما زالت تستخدم حتى يومنـا هـذا .واـد اـالن مإن مـن أولـى ضـرورات الكيميـاء إجـراء الد ارسـات العمليـة

والتجــارب .فالــذي ال يفعــل ذلــك لــن يــتزن الكيميــاء أبــداً.م وال أملــك إال أن أتفــق معـ تمامـاً .وباعتبــاري

من أكثر تالميذ ابن حيـان حماسـة ومثـابرة  -طـوال الخمسـة والثالثـين عامـاً الماضـية  -نللـت أنحـت
الم ــادة ألصـــل إلـ ـى مس ــتو ،حجمه ــا الحتم ــي  ،ال ــذي ي ــ؛هلني ألك ــون كيميائيـ ـاً وه ــو مس ــتو ،حج ــم

الجزيئــات .واــد واجهتنــي تحــديات هائلــة ،ولكننــي لــم افزــد المتعــة فــي تصــميم وت ــييد مركـ ـبات جزيئيــة
ذات أ ــكال ريــر مللوفــة .لزــد كانــت تلــك المركبــات العجيبــة تحتــوي – إلــي جانــب الــروابط الكيميائيــة

التزليدية – على رابطة ميكانيكية .فتمكنت من ت ـييد مـواد تسـ كمى كاتنينـات وروتاكسـينات ،وتمكنـت -
بالتعــاون مــق علمــاء آخ ـرين  -مــن تحويــل تلــك الم ـواد إلــى ماكينــات متناهيــة الص ـ ر ت ــمل أننمــة

الصنعية .وكـان الهـدن مـن تصـميم تلـك الماكينـات والمفـاتي
لمعالجة المعلومات والمحركات الجزيئية ُ
الدايز ــة ه ــو تحوي ــل الجزيئ ــات كليـ ـاً  -أو إلـ ـى أاصـ ـى ح ــد ممك ــن  -م ــن الط ــور ال ــكلي إلـ ـى الط ــور
الونيفي .واد عملت حوالي ربق ارن ابل أن أاترب من ت ييد حاسوب جزيئي.

إن من وسائل التزدم العلمـي تـدريب العلمـاء ال ـباب علـى حمـل ـعلة االكت ـان واالبتكـار العلمـي
إلـى األمــام والـى األعلــى حتــى يــتم تســليمها للجيــل التــالي .ولعــل أهــم مصــدر للرضــا فــي مســيرة حيــاتي
العلميــة هــو أننــي علمــت مــا يزــرب مــن ثــال

مئــة مــن طــالب الــدكتو ار ومــا فــوق الــدكتو ار  .وكنــت

محنوناً لل اية بالفرصة ،التي سنحت لي لمتابعة بحوثي يومياً إلى جانب مجموعة من أذكى العزـول
وأمهر األيدي ل ـباب تراوحـت أعمـارهم مـا بـين 72و  42عامـاً .إن ذلـك فعـالً أ ـب بالسـحر .وال ـك

أنهــم ي ــاركونني فــي تزــديم ال ــكر العميــق لم؛سســة الملــك فيصــل ،التــي وافزــت علـى مســتو ،البحــو
التي أجرتها مجموعة ستودارت وأهميتها.
لــدي ــيء أخيــر أود إضــافت ررــم أنـ

خصــي وأحسـ فــي أعمــااي .لزــد فزــدت زوجتــي نورمــا فــي

أوائ ــل ع ــام 4002م نتيج ــة إص ــابتها بس ــرطان الث ــدي .وا ــد نل ــت تع ــاني م ــن ذل ــك الم ــرض الخبيـ ـ
والبطيء حوالي  74عاماً من حياتها  -من عام  7994إلى عام 4002م – أي ُخمـس عمرهـا وثلـ
حياتنــا الزوجيــة .كانــت تحمــل الــدكتو ار فــي الكيميــاء وكانــت األم الــر؛وم لمجموعــة ســتودارت والفخــورة
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ببنتين ــا فيون ــا وأليس ــون اللت ــين حص ــلتا أيضـ ـاً عل ــى ال ــدكتو ار ف ــي الكيمي ــاء م ــن ج ــامعتي لن ــدن ودره ــام

بالمملكة المتحدة علي التوالي .وال يمكن لنا – ونحن أسرة ديدة الترابط – إال أن ن عر بما هو أكثـر
من مجرد مسحة حزن ونحن نتذكر مساهمتها العنيمة فيما حززتـ أنـا ومـا حززتـ ابنتانـا مـن نجـا لـم

تعش لت اركنا في  .إنها سهام الزدر واوس وال بد من ابول وتحمل والرضا بـ خاصـة ونحـن نعلـم كـم
ـذكار
كانــت ســتكون زوجــة فخــورة ،وأم ارضــية فيمــا لــو كانــت بيننــا لت ــهد هــذا اليــوم .إن هــذ الجــائزة تـ ً
لحياتها وعملها.
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Acceptance Speech

of

PROFESSOR SIR JAMES FRASER STODDART
Winner of the 2007
King Faisal International Prize for Science

Monday 16 April 2007 (28.3.1428H)

Your Royal Highness, Prince Sultan Ibn Abd Al Aziz
Crown Prince, Deputy Premier,
Minister of Defense and Aviation and Inspector General
Your Highnesses
Your Excellences
Distinguished Guests
The roster of scientists who have won the King Faisal Prize for Science is
a dauntingly impressive one. If I limit the roll call to only those scientists
who have expressed their creativity through the medium of Chemistry, then I
come across the names of Zewail and Al-Sayyid, of Cotton and Lemieux, of
Noyori, Seebach and Sharpless, and of Hawthorne and Nakanishi. In the
past few decades, they shaped Chemistry’s history and now they populate its
pantheon. What an honor it is to join their company! I extend my thanks
most warmly to the Board of the King Faisal International Prize for choosing
me in the year 2007 as the sole winner in the category of science.
My approach to Chemistry as the central science has been far from a
traditional one. Some would say it has been iconoclastic. It has highlighted
my passion, working both independently and collaborative as circumstances
have dictated, for making, measuring and modeling, all performed at one
and the same time, in order to contribute significantly to its intellectual
challenge and societal value at this time in history. More than a millennium
ago, Jabir Ibn Hayyan was a prominent Arab alchemist and has been referred
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to as “the father of Chemistry.” He is widely credited with the introduction
of the experimental method into alchemy, and with the invention of
numerous important processes still used in modern chemistry today. “The
first essential in chemistry,” he said, “is that you should perform practical
work and conduct experiments, for he who performs not practical work nor
makes experiments will never attain the least degree of mastery.” I couldn’t
agree more. As one of Jabir Ibn Hayyan’s most fervent disciples these past
35 years, I have been a sculptor of matter at the ultimate of size levels that
equates with being a chemist – namely the molecular level. I have faced
formidable challenges, yet derived no end of pleasure from designing and
synthesizing molecular compounds of a somewhat bizarre kind. These
exotic compounds have contained, in addition to the classical chemical
bonds, a mechanical bond. Hence, I first made molecules called catenanes
and rotaxanes, then introduced bistability into both of them and these
smallest of machines are now making their way, by dint of collaboration
with other scientists, into information processing systems and artificial
molecular motors. Essentially, these minute switches and tiny engines have
been designed and built with the intent of elevating molecular
nanotechnology from being mainly, if not solely about form, to being largely
about function. It has taken me the best part of 25 years to get within sight
of a molecular computer.
A major facet of scientific progress lies in the training of young scientists
to carry the torch of discovery and invention in the sciences onwards and
upwards into the next generation. Perhaps the most satisfying part of my
life's experience as an academic researcher has been as a mentor to close on
300 graduate students and postdoctoral scholars. I have been immensely
privileged to have had the opportunity to carry out my research on a daily
basis alongside some of the most brilliant minds and talented pairs of hands
in that age bracket between 18 and 28. It is sheer magic. I know that
everyone of them would happily join with me in thanking the King Faisal
Foundation most warmly for giving its seal of approval to the quality and
significance of the science done by the Stoddart group.
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I have something to add that is rather personal and deeply felt. I lost my
wife, Norma, in early 2004 from the ravages of breast cancer. Her struggle
with that insidious disease was to occupy 12 years of her life from 1992 to
2004, that is, a fifth of her own life and one-third of our married
lives. Herself a Ph D chemist, Norma was the matriarch of the Stoddart
group for a quarter of a century, as well as the proud mother of two
daughters, Fiona and Alison, who also subsequently graduated with Ph D
degrees in Chemistry, Fiona from Imperial College London, and Alison
from the University of Durham in the UK. It is with more than a tinge of
sadness that we, as a closely knit family, reflect upon the massive
contribution Norma made to my and their accomplishments, and yet was not
spared to share in them. It is just one of those slings and arrows of
outrageous fortune that we have had to bear and accept in the knowledge
that she would surely have been an immensely proud spouse and contented
mother today if she had lived to see it. The prize stands as a monument to
her life and work.
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