كلمة األستاذ الدكتور
تيودر هينش
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية للعلوم
لعام 9041هـــ9191/م

صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود
ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ,ورئيس الحرس الوطني
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي
أيها الحفل الكريم
إنه لشرف عظيم وفضل كبير أنعم بهماا لفاوزب باتراتراج بجاائزة الملاك فيصال العالمياة للعلاوم لعاام
 9191م وقااد رااعر فااي بااادف األماار بفرحااة ااامرةن عناادما علمااا أننااي س سااتلم ها الجااائزة ماان
مؤسسة الملك فيصل الخيرية والتي أكبر أهدافها الساامية واننساانية الملهماة .يار أنناي راعر ن بعاد
ذلكن بالتواضع عنادما نظار إلاى اننجاازا العظيماة للفاائزين الساابهين بها الجاائزة الرفيعاةن كماا
استهر في يهيني أيضا من أنني مادين باالكرير مان إنجاازامي لمجارد الحاح الحاح فاي أنناي عملاا ماع
معلمين وزمالء متجانسين وملهمينن وك لك في أنني كناا فاي المجاال المناساب فاي الوقاا المناسابن
والحح في اكتشافي ريء ما جديد وجد اآلخرون ممتعًا و مفيدًا.
أممنى لو أنني أستطيع اتدعاء من أن هدفي كان دائما مهاديم بعاا الفوائاد الملموساة للجانس البشار .
وعلااى كاال حااالن فااان حهيهااة األماار أن وراء الكرياار ماان األبحاااد التااي قمااا بهااا مجاارد فضااول بسااي
وانبهااار بالتهنيااة الحديرااة وماارة وانيااة أقااول أنهااا مسا لة الحااح إلااى حا قد كبياار إذ أصاابحا بعااا طاار
استخدام الليزر التي ممكنا من مطويرهان أدوا مفيدة في مجات األبحاد التطبيهية المختلفة.
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إن الكرير مما نعرفه عن بنية المادة مم بفضل علام الطياأ أعناى مان خاالل دراساتنا لكيفياة امتصاا
المااادة أو إطالقهااا لمختلااأ األطااوال الموجيااة أو ألااوان الضااوء وفااى أول األماار ماام اكتشاااف الخطااوط
الطيفية الحادة من أكرر من قرن مضى وعندما أوجد العلمااء مهااييس الطياأ ذا الهادرة العالياة علاى
التحلياال لدراسااة مفاصاايل ملااك األطيااافن اعترضااهم مباراارة مهييااد صااارم يتمراال فااي مفعااول امسااا
دوبلر الطيفية فاي الااازن حياك مكاون الجزيطاا طليهاة نسابيا و يار مضاطربةن فانهاا حت ًماا متحارج
حااول بعضااها عشااوائيا وبساارعة حراريااة كبياارة أن ال ا را التااي متحاارج بامجااا النااا ر إليهااا مباادو
وك نهما مطلق أو ممتص ضوءا ذا ذب با أعلى من ملك ال را الساكنةن فيما مبدو الا را التاي مبتعاد
أنها مطلق ضوءا ب ب با أدنى ونتيجة ل لك مبدو الخطوط الطيفية مكسوة باشاوةن ومكون التفصايال
المهمة مبهمة ومحجوبة عن أبصارنا.
وفى أواخر الستينيا ن حدوا وورة في علم الطياأ البصارب عناد دخاول الليازرن وهاو مصاادر بالااة
الهااوة للضااوء المتااراب الا ب يمكاان أن يكااون أحاااد اللااون إلااى أبعااد حااد وقااد واماااني الحااح كرياارا فااي
المشاركة بايجاد طر متعددة مستال الخصائص الفريدة لضوء الليزر لدحا نظرياة دوبلار الخاصاة
بتوسعة الخطوط الطيفية وفى واحدة من ملك الطر وهىن مطيافياة انرابا ن ويهاوم الشاعا األحاادب
اللون أو التي متحرج بامجا الجوانب على األ لب وفى خالل وانيةن ويمكان لشاعا السابر عان طرياق
اتنتشار المعاكس أن يسجل طيأ ه ال را المرقومة الخالية من مفعول دوبلر الم كورة.
وفى البدء ممكنا من إجراء المطيافية الخالية من مفعول دوبلر التي أررنا إليها علاى بضاعة أطاوال
موجية مختارة فها ماع اازا الليازر ولكنناا فاي مطلاع السابعينيا اكتشافنا كياأ نجعال علاى نطاا
واسااع أرااعة اللياازر ذا الصااباة المتنا مااة أحاديااة اللااون ممامااا حيااك يمكاان مطبيااق مطيافيااة انراابا
المتحررة من مفعول دوبلر والطر األخر الحديراة لمطيافياة الليازر علاى أب طاول مان األطاوال
الموجية بدءا من مادون األحمر وحتى ما فو البنفسجي.
صحيح أن ه األدوا الجديدة أ هر معهيدا محيرا في أطياف الجزيطاا وعلاى كال حاال أصابحا
و زمالئي في العمل مفتونين أكرر بهدف مختلأ ونطبق أكرر األدوا دقة التاي يمكان لعلمااء التحليال
الطيفااي اختراعهااا لدراسااة طيااأ أد ذرة ماان الا را الساااكنة الااال إرااعاعية وهااو الهياادروجين وفااى
الماضي لعب التحليل الطيفي للهيدروجين دورا حاسما في مطور الفيزياء ال رياة وميكانيكاا الكام وكماا
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كشأ حجر رريد عن أسرار الكتابة الهيرو ليفياة المصاريةن فاان متسلسالة باالمر الطياأ المنظاور
للهياادروجين كشاافا الهااوانين التااي مااتحكم فااي ال ا را ن وأخيا ًارا فااى الجزيطااا والسااوائل واألجسااام
الصلبة وفى أكرر من مار فاان مناقضاا طفيفاةن فاي اهرهاان باين التجرباة والتطبياق أد إلاى مهادم
كبير في فهمنا األساسي للعالم الميكروسكوبى.
مرجع الدراسا األولى عن الهيدروجين إلى عام 9199م عندما قما مع طالب ذكى مصرب المولاد
يدعى عيسى راهين في جامعة ستانفورد بدراسة مطيافية انرعا لخ باالمر ـــاـ األحمار وقاد فرحناا
امرا عندما موصلنا إلى مهدير الجوهر المعهد له وقد تحظناا انتهاال تماب الشاهير مبارارة إلاى
فر ًحا
ً
الطيأ البصرب وبعد والوة سنوا أكمل منيار مايفاة وهاو طالاب عرباي آخار ونابااةن أطروحاة بحراه
بهياس بالغ الدقة للطول الموجي لمتسلسلة بالمر ــــ والتي ممخضا عن قيماة فيهاا محساين أكبار لرابتاة
رايد برج.
ومن ذلك الحين أحرز مختبرا عديادة فاي أنحااء مختلفاة مان العاالم كريارا مان التهادم وماع ذلاك ماا
مزال المطيافية العالية التحليل للهيدروجين بواسطة الليزر مرير محديا م سر ألباب الباحرين أن بعاا
المخارج الرنينية بالاة الدقة مستحرنا تكتشاف طر جديدة وأفضل من أيما وقا مضى ألرعة الليازر
الموازنااة ومعالجااة ال ا را وقياااس ال ب ا با البصاارية وإذا كانااا النظريااة صااحيحةن فااان التجااارب
المستهبلية ستتمخا عن قيم فيها محساين أكبار للرواباان كرابتاة راياد بارجن وكتلاة انلكتارونن وحجام
البرومون وفى نفس الوقا يمكان لناا أن ن مال فاي اختباار الهاوانين األساساية مان خاالل مفحصاها علاى
نحو لم يسبق إلى مرله وإذا كان في التاريخ الماضي أب مرردن فان أعظام مفاجا ة ساتكون ربماا إذا لام
نجد أية مفاج ة أن مهديرنا اليوم من قبل مؤسسة الملك فيصل الخيرية الماوقرة سايكون دافعًاا رائعًاا لاي
ولزمالئي في العمل لمضاعفة جهودنا لتحهيق ه األهداف العلمية.
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Speech of
Prof. T.W. Hansch
at the ceremony of awarding him the Prize
12.8.l409 H - March 19, 1989

Your Royal Highness, Prince Abd Allah Ibn Abd Al-Aziz,
The Crown Prince,
Your Highnesses, the Princes,
Your Eminencies & Excellencies,
Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

It is a great honour and obligation for me to be named co-recipient of the
1989 King Faisal International Prize for Science. At first I was simply
overwhelmed when I learned that I would receive this prize from the King
Faisal Foundation, whose noble and inspiring humanitarian goals I admire.
But then I felt humbled when I considered the stellar achievements of prior
recipients of this prestigeous award, and I also realized how many of my
own accomplishments I owe to sheer luck: the luck of working with
inspiring and congenial mentors, colleagues and students, the luck of being
in the right field at the right time, and the luck of discovering something new
that others have found interesting and useful.
I wish I could claim that it has always been my goal to provide some
tangible benefits to mankind. However, the truth is that much of my research
has been motivated by simple curiosity and fascination with new technology,
It is again largely a matter of luck if some of the laser methods I was able to
develop have become useful tools for different areas of applied research.
Much of what we know about the structure of matter has been learned by
spectroscopy, i.e. studying how matter absorbs or emits different
wavelengths or colors of light. More than a century ago, the sharp spectral
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lines of atomic or molecular gases were first discovered. When scientists
developed spectrometers of high resolving power to study the details of such
spectra, they soon encountered a serious limitation, the Doppler broadening
of spectral lines. In a gas, where the molecules are relatively free and
undisturbed, they are inevitably moving about at random with large thermal
velocities. Atoms moving towards an observer appear to emit or absorb light
of higher frequency than atoms at rest, and atoms moving away appear to
emit at lower frequencies. As a result, the spectral lines appear blurred, and
important details are often obscured and masked.
In the late l960s, optical spectroscopy was revolutionized by the advent
of lasers, intense sources of coherent light that can be extremely
monochromatic. I was fortunate enough to take part in the development of
several methods which exploit the unique properties of laser light to
eliminate the Doppler broadening of spectral lines. In one such method,
saturation spectroscopy, a monochromatic beam excites only those atoms in
a gas that are standing still or are, at most, moving sideways. A second,
counter propagating probe beam can then record a spectrum of these
‘labelled’ atoms that is free of Doppler-broadening.
At first, such Doppler-free spectroscopy could only be performed at a few
selected wavelengths with gas lasers. But in the early 1970s, we learned how
to make widely tunable dye lasers so monochromatic that Doppler-free
saturation spectroscopy and other new methods of laser spectroscopy could
be applied at any wavelength from the near infrared to the near ultraviolet.
It is true that these new tools have revealed a bewildering complexity in
the spectra of molecules. However, my coworkers and I have become even
more fascinated by a different goal. We are applying the sharpest tools
spectroscopists can device to study the spectrum of the simplest of all stable
atoms, hydrogen. In the past, spectroscopy of hydrogen has played a crucial
role in the development of atomic physics and quantum mechanics. As the
rosetta stone unlocked the secrets of Egyptian hieroglyphics, the Balmer
spectrum of hydrogen opened up the laws governing atoms and eventually
molecules, liquids, and solids. More than once, seemingly minute
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discrepancies between experiment and theory led to major breakthroughs in
our fundamental understanding of the microscopic world.
The first laser studies of hydrogen date back to 1971, when I collaborated at
Stanford with a bright Egypt-born graduate student, Issa Shahin, on
saturation spectroscopy of the red Balmer-a line. We were thrilled when we
resolved the Intricate fine structure and we. observed the famous Lamb shift
directly in the optical spectrum. Three years later, Munir Nayfeh, another
very talented Arabian student, completed his thesis research with a precise
absolute wavelength measurement of Balmer at that yielded a much
improved value of the Rydberg constant.
Since then, several laboratories in different parts of the world have
achieved much progress. Nonetheless, high resolution laser spectroscopy of
hydrogen continues to hold fascinating challenges. Some extremely sharp
resonances exist, which motivate us to device ever new and better methods
for stabilizing lasers, for manipulating atoms, and for measuring optical
frequencies. if theory is correct, future experiments will yield much
improved values of fundamental constant, such as the Rydberg constant, the
mass of the electron, or the size of the proton. At the same time, we can hope
to test basic laws of physics with unprecedented scrutiny, if past history is
any guide, the biggest surprise would perhaps be if we found no surprise.
Today’s recognition by the distinguished King Faisal Foundation
provides a wonderful inspiration for my coworkers and me to redouble our
efforts towards these scientific goals.
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