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به نام خدا

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین می رود و تمام 

زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده می شود. 

آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین 

می رود اما تنها کالم، افکار و آثار او باقی می ماند. 

انتشــارات نسل روشن در تالش اســت تا با ایجاد یک بستر 

مناســب در حمایت از مولفــان و همچنین ماندگاری ایده ها، 

آثار و افکار آن ها و با انتشــار کتابی ارزشــمند که از سطح 

علمی مطلوبی برخوردار باشــد به وظیفه ی انســانی و اعتقادی 

خویــش عمل کند تا بتواند اثری ســازنده را به عنوان میراثی 

ناچیز برای نســل روشن باقی گذارد. 

سخن ناشر
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پاییز است.
به مهر تو اما

از شکوفه لبریزم.
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پرنده پرید.
درخت عاشق ماند.
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بی پرنده است درخت رویایم.
برای رؤیِت رویت،

قرنهاست که بیدارم.
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خـودفـروشـی چنـار،
برای کالغی زشت.


