
 اشاره. 

 

افشار،  به مدیریت دکتر محمود، مجله آینده شماره دوم سال اول ،4031شهریور  در

ا همطرح کرد و از خوانندگان خواست تا به این پرسش« اقتراح»هایی را تحت عنوان پرسش

 پاسخ بنویسند. یکی از این سه پرسش این بود: 

 

 تعلیم ابتدایی یا تعلیم متوسط یا عالی؟»

اجات احتی –بازی اداره –کتابی بی –معلمی بی –پولی عقیده شما با وضع امروزه ایران )بیب

امروزه و آینده و غیره و غیره( آیا بهتر است تعلیمات ابتدایی را توسعه داد یا تعلیمات متوسط 

 « و عالی را؟

 

برای مجله به این پرسش که هایی پاسخ (44، 43، 9، 8، 7 ،6 ،5، 0) های آتیدر شماره

زاده ، را حسن تقی4031ی سوم، مهرماه منتشر شد. اولین پاسخ در شمارهارسال شده بود 

ر زاده د( دو یادداشت دیگر از تقی4031 و بهمن )دی و هفت های ششنوشت و در شماره

سی عیمیرزا یادداشتی از ( 4031)آذرماه پرسش به چاپ رسید. در شماره پنجم  پاسخ به این

د منتشر ش ماه(مشرف نفیسی در شماره هشتم )اسفنددکتر حسن  پاسخی ازو  خان صدیق

از میرزا ابوالحسن « هم تعلیم ابتدایی هم معارف عالیه»و دست آخر سه یادداشت با عنوان 

 های نهم، دهم و یازدهم به چاپ رسید. خان فروغی در شماره

دوم اند )شوربختانه یادداشت آمدهکنار هم  افدیپی این چند یادداشت در این فایل

آمده، گویا یک دو سطر اختتامیه آن ناقص  های ما از در میان عکس خان فروغیابوالحسن

 ها جا افتاده(. ی بعدی آمده که در میان عکسدر صفحه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82
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