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арих дегеніміз нақтылап айтар болсақ, шын мәнінде халықтардың дәстүрлі өркениетін зерттеу болып табылады. Солай бола тұрса да мэселеге тек таптық көзқарастар тұргысынан қарап келген кеңестік жүйе бұл маңызды мәселені халықтар дамуының алгашқы, кенже сатыларына жатқызып,
оны зерттеуге баса мэн бере қойган жоқ. Кезінде коммунистік
идеологиялық құрсауда өмір сүрген халықтар бүгінде өздерінің
тарихындағы аса үлкен кезеңдерді қамтитын дәстүрлі қогамды
зерттеуге белсенді түрде бет бүрды. Халықтың шынайы тарихы
осыған тікелей байланысты болгандықтан бұл мәселеге қойылар талап та жоғары болып отыр. Бүгінгі ғылым тарихымызды
ұлттық мүдде мен еліміздің ізгілікке, елдікке ұмтылуының үздіксіз процесі, өткені мен бүгінгісінің сабақтасып, астасып халық
жадында жаңаруы тұрғысынан қарастыруды қажет етеді. Ең алдымен теориялық-методологиялық мэселелер алға шығып отыр.
Алғаш көшпеліліктің пайда болуы, жэне оның шығуына қатысты
тарихнамада осы кезге дейін орын алып келген көзқарастарды
талдаудан өткізген жөн.
Қазақ халқының сан ғасырлық тарихына қатысты мәселелерлің ішінде дэстүрлі өркениеттің қалыптасу сатыларын бір арнаға
тоғыстырып жүйелеу, көшпелі шаруашылықтың отырықшы шаруашылыққа бетбұрыс кезеңі, көшпелі тайпалар мәдениеті мен
лүниетанымы, отырықшы тайпалар мәдениеті сияқты іргелі
такырыптарды ғылыми тұрғыда зерделеу маңызды шара болып
табылады. Әсіресе жекелеген, Орталық Азия көшпелі тайпалырынын өркениеті мен отырықшы мәдениет байланысы мэселелеріне катысты гылыми-теориялық, ғылыми-практикалық тенденшіяларлы ғылыми тұрғыда біртұтас зерттеу, осы мәселелерді иге7% отандык тарих ғылымында, пэнаралық ғылымдар тоғысында
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