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منزلت تاریخ در میان دیگر علوم همواره مورد توجه اهل نظر بوده است. آگوست كنت، متفکر فرانسوی، 
تاریخ را علمی مرکب و دارای مرتبه ای باال در میان علوم می دانست. شوپنهاور به سبب وجود طبقه بندی ترتیبی 
)زمانی(، آن را دانش��ی عالی می خواند. مس��عودی، مورخ مس��لمان، تاریخ را موجب آگاهی و احاطة )التنبیه و 
االشراف( خوانندگانش تلقی می کرد و شرف الدين علی يزدی آن را دانشی شریف می نامید. به همین نحو اگر 
به آرای متفکران مراجعه شود، تأکید فراوان آنان بر منزلت و فضیلت تاریخ دانی و تاریخ خوانی را بسیار می توان 

مشاهده کرد.
گذش��تگان ما نیز اطالع از تاریخ را از لوازم تربیت و فرهنگ پذیری و در همان حال، از مقدمات و اس��باب 
بزرگی و کسب سروری می دانستند. همچنین اطالع از تاریخ را فضیلتی می دانستند که در بهره مندی از آن، تربیت 
و رفعت درجات حاصل می ش��ود. این همه را نمی توان از گذشته پرس��تی یک جامعة سنت گرا دانست. زیرا در 
جوامع مدرن نیز به همین نحو بر اهمیت فراوان دانش تاریخ در شکل گیری فرهنگ، دارا شدن تربیت و اجتماعی 
شدن افراد جامعه تأکید کرده اند. بدین دلیل، معلمی تاریخ مسئولیت و موقعیت ارزشمندی است. دانش آموزی 
هم که تاریخ را فرامی گیرد، به نوبه و درجة خود دارای ارزشمندی به شمار می آید. زیرا دانش تاریخ حاصل اخبار 
انسان های بزرگ، تأکید بر فضیلت ها و نکوهش بی دانشی و فرومایگی، علل عظمت و زوال ملت ها و تمدن ها، 
دالیل شکست ها و پیروزی ها، رمز پیشرفت و عقب ماندگی جامعه ها و به طور کلی، مباحثی است که به طور کالن 

به جامعه و انسان از ورای امور مادی و ملموس و گذرا می نگرد.
این همه نشان می دهد که در فراهم آوردن محتوای هر برنامة آموزشی تاریخ و سپس ارزیابی دستاوردهای آن، 
الزم است این معیار را در نظر گرفت که آیا به سوی تکریم فضائل رفته است؟ آیا شوق بزرگ منشی و بلندهمتی 
را در فراگیرندگان برانگیخته است؟ آیا احساس غرور، عزت نفس و خودباوری را موجب شده است؟... اگر چنین 
باشد می توان امیدوار بود که نه تنها مدرسان و محققانی برای درس تاریخ تربیت کرده ایم، بلکه در امور علمی، 

صنعتی، اقتصادی، مدیریتی و نظایر آن ها نیز انسان هایی شایسته و موفق را آمادة خدمت به جامعه ساخته ایم.
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