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خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة

إنه لشرف عظيم أن يُضاف اسمى إلى قائمة العلماء المتميّزين الذين فازوا بجائزة الملك فيصل
للعلوم خالل واحد وثالثين عاما ً الماضية .لقد كان اختياري للجائزة مفاجأة لي حيث لم يسبق أل ّ
ي ِّ
عالم من علماء فيزياء الفلك الفوز بها .وآمل أن يكون السبب الرئيس الختياري هو أنني درست
المتعلّقة بفيزياء الفلك وعلم الكون التي ذُكرت
الفيزياء وأنها أعانتني على إيجاد حلول لبعض المسائل
ِّ
في حيثيات قرار لجنة االختيار.
لقد م َّكنتنا علوم الكون الحديثة من اكتشاف " الطاقة المظلمة " – التي يمكن قياسها حاليا ً بثالث
طرق فلكية مستقلّة – و" المادة المظلمة " .وكلمة " مظلمة " هنا تعني أنها غـير مرئية ،فعلماء الفلك
التعرف على " المادة المظلمة " عن طريق قياس أثر الجاذبية عليها ،رغم أنهم لم
– مثالً – يمكنهم
ُّ
يتم َّكنوا حتى اآلن من مشاهدتها بطريقة مباشرة .ويُعدُّ فهم طبيعة هذه المواد – التي ما زالت غير
معروفة في مختبرات الفيزياء – من أكبر التحدِّّيات في عـلوم الفيزياء النظرية والتجريبية الحديثة.
ال بد أن أذكر ،أيضاً ،أن منظمات األمم المتحدة واليونسكو والمجلس العالمي للعـلوم قد اختاروا
هذا العام ليكون " عام الفلك ".
أما بالنسبة لي فإن لهذه الجائزة مدلوالً خاصا ً فهي تجيء من منطقة قادت العالم كله  -عدة قرون
 في مضمار العلوم الفلكية .فقد استطاع العلماء في زمن الخالفة العربية اإلفادة من المعارف القديمةوالتنوع الشديد – وهي التي
وإثرائها باكتشافاتهم العظيمة .إن معظم النجوم ذات الخصائص الفريدة
ُّ
كانت وما زالت ،تثير اهتمام الفلكيين–  ،وكذلك معظم النجوم الساطعة تحمل أسماء عربية .وقد كان
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العلماء األوربيون في عهد النهضة يتعلَّمون الرياضيات والفيزياء من الكتب العربية التي تّرجموها
تطور
إلى لغاتهم .ولقد امتد ذلك التراث العلمي من قرطبة وغرناطة إلى بالد فارس والهند وأثَّر في ُّ
علم الفلك في آسيا الوسطى؛ وبخاصة في سمرقند ،التي ال تبعد كثيرا ً عن طشقند حيث ُولدت
وتعلَّمت.
إنني في غاية السعادة بزيارة المملكة العربية السعودية ومشاهدة هذا البلد الغـني بتاريخه العظيم،
واالطالع على ما حقَّقه من إنجازات ونهضة حديثة خالل التسعين عاما ً الماضية.
وشكراً.
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Acceptance Speech of
PROFESSOR RASHID ALIEVICH SUNYAEV
Co-Winner of the 2009
King Faisal International Prize for Science
31st Ceremony
Saturday 28 March 2009 (1.4.1430H)

Your Majesty, Custodian of the Two Holy Mosques,
King Abd Allah Ibn Abd Al-Aziz
Your Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests

It is a great honor for me to be on the list of the most distinguished
scientists awarded the King Faisal International Prize for Science over the
last 31 years. It was a surprise for me to be selected for this prize because no
astrophysicist has ever received this award. I hope that the main reason was
that I was educated as a physicist and physics helped me to solve the
cosmological and astrophysical problems which were mentioned in the
decision of the Selection Committee.
Modern cosmology led to the detection of “dark energy” (its energy
density is measured today with three independent astronomical methods) and
“dark matter”. “Dark” means here – invisible, for example, astronomers
measure the gravitational attraction of the “dark matter” but do not see it yet
directly. And to understand the nature of these substances, unknown yet for
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the laboratory physics, is the new great challenge for modern theoretical and
experimental physics.
In addition it is important to mention, that this year is endorsed by the
United Nations, UNESCO and the International Council of Science (ICSU)
as a Year of Astronomy.
For me it is very symbolic that the prize comes from the part of the world
which led world astronomy for many centuries. Scientists of the Arabic
caliphate were able to use all the experience of the ancient world and to
enrich it with new great discoveries. Many stars with peculiar behavior and
strong variability (they obviously were and are most interesting for
astrophysics) and the majority of bright navigating stars on the sky carry
Arabic names. European scientists of the Renaissance epoch were learning
mathematics and astronomy using books translated from Arabic. These
great traditions of science were broadly distributed from Cordoba and
Granada to Persia and India and influenced the development of astronomy in
Central Asia and especially in Samarkand, which is not very far from
Tashkent where I was born and graduated from the school.
I am very glad to have the opportunity to visit Saudi Arabia and to see the
country with great and rich history and to observe the achievements during
the last 90 years of modern development.
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