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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، ژان پل مونژان و ناشر خارجی 
آن، les petits platons، برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در 
ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم نویسنده، 

یعنی صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران یا 
هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت ژان پل مونژان این 

کار را کرده است.
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این مژده را به پسرم 
ژوزف می دهم: 
همه چیز از لطف خداست.
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چراغ هــای وین بزرگ یکی پس از دیگری خاموش می شــدند. آخرین عابراِن 
جامانده در کوچه  های اطراف هافبورگ، مرکز اقتدار اتریش، به خانه برمی گشتند 
تا بخوابند. در آن شب بهاری سال 1714، سکوت عمیقی بر کاخ شون برون1 و 

گارد امپراتوری حکم فرما بود.
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در آن طرف دیگر شــهر، در نوک قدیمی ترین برج، شمعی با نوری ضعیف 
دیوارهای شلوغ یک کتابخانه ی شــگفت انگیز را روشن می کرد. در کتابخانه، 
کتاب های چاپ شــده و به خصوص تعداد زیادی از نســخه های دست نویس 

نگهداری می شدند. 

در آنجا نامه هایی به همه ی محققــان جهان، آثار ریاضی، مطالعات ژنتیکی 
متعلق به دوران ماقبل تاریخ، راهنمای زبان های عجیب، تصاویر ماشین حساب ها، 
رساله های قانون، نوشته های فلسفی و چندین فرمان از مأموریت های مخفیانه به 
چشم می خورد. این دفتر مطالعه متعلق به گوت فرید ویلهلم الْیْب نیْتس2 بود.
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از ظاهــر غمگین پیرمردی که در این کتابخانه زندگی می کرد، و دوســتان 
و حامیانش مدت ها پیش از دنیا رفته بودند، به ســختی می شــد فهمید که او 

نابغه ای است که تاریخ انسان ها به ندرت به خود دیده است.

پیرمرد آن شب در انتظار رسیدن یک میهمان، نوشیدنی اش را جرعه جرعه 
سر می کشید. بین انگشتانش ورق کاغذی را گرفته بود که هنوز مرکبش خشک 
نشــده بود. این کاغذ نیز مثل دویست هزار کاغذ دیگری که در کتابخانه اش 

روی هم تلنبار شده بودند، پوشیده از نوشتاری ریز بود. 
الیب نیتس به تازگی توصیف جهان را تمام کرده بود.

الیب نیتس در کودکی به تنهایی نه فقط خواندن زبان مادری اش، بلکه زبان 
التین و یونانی را نیز آموخت. وقتی دیپلمات، شــاید هم کمی جاســوس، شد 

پایش به همه جا باز شد؛ از واتیکان گرفته تا دربار تزار روسیه.
دانشــمندی باورنکردنی بود که تمام علوم دوران خود، حتی کمی بیشــتر را هم 
می شناخت. همه ی این دانش در سری سنگین و تقریبًا بی مو پنهان بود و روی بدنی 
خمیده که فقط دستان بزرگش قدرت سابقش را نشان می داد، به زحمت حمل می شد.
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او نوشته بود: »چیزها از اجزای کاماًل ساده ای به نام ‘مونادها’ 
تشکیل شده اند. هر موناد متفاوت است، چون هرکدامشان دیدگاه خاصی 

نســبت به جهان دارند، و بر اســاس هماهنگی الهی که تغییر در این جهان را 
تنظیم می کند، هرکدام از این مونادها مثل یک ماشــین معنوی کوچک از یک 

نظــر گاه به نظرگاه بعدی منتقل می شــوند. بنابراین ماده درک دارد 
و آرزو می کند. برای مثال، هرچند شــاید خیلی گیج کننده به نظر 

برسد، اما حتی سنگ مرمر نیز افکار خود را دارد.«




