நாடுகடந்த தமிழ் அைடயாளங்களின் உருவாக்கம்
தமிழியல் கருத்தரங்கு 2017
ேயார்க் பல்கைலக்கழகம்

கண்டங்கைளயும் நாடுகைளயும் எல்ைலகைளயும் கடந்து வாழ்வது தமிழ்
மக்களின் நிகழ்காலம். இத்தைகய வாழ்விலும்
ெமாழி, பண்பாடு, ெபாருளாதாரம், அரசியல், உணர்வு ஆகிய ெபாதுைமயான
கூறுகளின் வழி அவர்கள் ெபrதும் ெதாடர்புைடயவர்களாகேவ
இருக்கின்றனர். தமிழ் மக்களின் புலப் ெபயர்வுகள் நீண்ட வரலாறு
ெகாண்டைவ. சங்க காலம் ெதாடங்கி, காலனித்துவம், கூலித் ெதாழில்
(indentured labour) அடிப்பைட, ெபாருளாதாரத் ேதைவ, வணிக ேநாக்கு,
விடுதைலப் ேபாராட்டத்தால் உருவான வலிந்த இடப்ெபயர்வு, ேபான்ற
பலவற்ைற இைவ உள்ளடக்குகின்றன. அதனால் நாடுகடந்த / எல்ைல
கடந்த தமிழ் அைடயாளங்கைளக் குறித்த திறனாய்வுப் பார்ைவ எமக்கு
அவசியமானது.

எவ்வைகப்பட்ட நைடமுைறகள் இடமாற்றத்துக்கான அல்லது புலம்
ெபயர்வு/புலப்ெபயர்ப்புச் சாத்தியங்கைள உைடயன? ேபான்ற ேகள்விகள்
எமக்கு முக்கியமானைவ. எமது மூன்றாவது தமிழியல் கருத்தரங்கு, நாடு
கடந்த தமிழ் அைடயாளங்கள் வரலாறு சார்ந்தும் அரசியல் சார்ந்தும்
எவ்வாறு பதிவு ெசய்யப்பட்டுப் பண்பாட்டு rதியாகவும் கலாசாரrதியாகவும்
எவ்வாறு ஆய்வு ெசய்யப்படுகின்றன, ஆற்றுைக ெசய்யப்படுகின்றன
என்பதைன ைமயப்படுத்துகிறது. கூடேவ,

நாடு/ அரசுகளின்

முரண்பாடுகைளயும் கட்டுப்பாடுகைளயும் எதிர்ெகாள்ளும் நாடு கடந்த
/எல்ைல கடந்த நிைலயின் நன்ைமகைளயும் தீைமகைளயும் ஆய்வு ெசய்ய
முைனகிறது. இக்கருத்தரங்கு ஒன்ராறிேயாவின் ஆதிகுடிகளின் நிலத்தில்,
ேயார்க் பல்கைலக்கழகத்தில் 2017 ஆம் ஆண்டு ேம மாதம் 26-27 திகதிகளில்
நைடெபற உள்ளது.

ஆய்வுகள் கீ ழ்வரும் தைலப்புகைள ைமயமாகக் ெகாண்டு அைமக்கப்படலாம்:

 காலனித்துவ, பின் காலனித்துவ கூலிமுைறப் புலப்ெபயர்வு
 நாடுகடந்த தமிழ்ச் சூழலில் சட்டம், மனித உrைமகள்
 தைலமுைற கடந்த எடுத்துைரப்புகள், இைளஞர் ெசயற்பாடுகள், சமூக

உருவாக்கம்,
 மக்களின் பிறப்பிட-வதிவிட சுற்ேறாட்டம், அந்தர நிைல (Circulation and

Limbo)
 ஆதிகுடியினம், கறுப்பினம், ஏைனய விளிம்பு நிைலயினர் வரலாறுகள்
 ெபாருள் சார்ந்த பண்பாடு (material culture), பருப்ெபாருள் வரலாறு (object

history),ஆவணப்படுத்துதல் (தனிமனிதப் பதிவுகளும் ெபாது
ஆவணங்களும் இதில் உள்ளடக்கம்)
 சாதி சமய நைடமுைறகளின் இடம்ெபயரும்/ெபயராத் திறன்
 உடல் நலம், நல்வாழ்வு, மருத்துவம், வலுவிழப்பு சார்ந்த

வைரயைறகள், குடிேயற்றத்துக்குப் பின்னான உடல்
நலம், நல்வாழ்வு, மனநலம், ெநருங்கிய வாழ்க்ைகத் துைணவர்
விைளவிக்கும் வன்முைற, மூதாளர் மீ தான
துஷ்பிரேயாகம், குைறபாடுைடய ஒருங்கிைணப்பு.
 ெபண்ணியம், பாலினம் சார்/சாரா அைடயாளங்கள் (queer), பாலின

நறிகள்/ெபாறுப்புகள்,சவால்கள், மறு உத்திகள் (counter strategies)
 புலம்ெபயர் நாட்டில் பண்பாட்டுக் கடத்துைகயும் (transmission) மரபு

ேபணலும்
 ெபாருளாதார ஒப்பந்தங்களும் மாறி வரும் அரசு/நாட்டு

எல்ைலகளும்(circulation and shifting state boundaries)
 ெமாழிெபயர்ப்பு இலக்கியங்கள், நாடு கடந்த இலக்கியங்கள் (சங்க

காலம் முதல் இடம்ெபற்ற புலப்ெபயர்வுகளும் பண்பாட்டு ஏற்பும்)
 தமிழ் அைடயாளத்தின் புதிய ஊடகங்களும் உருவும்

ஆய்வுக்கட்டுைரகள், இைச, திைரப்படங்கள், கைலப்பைடப்புகள், ஆற்றுைகக்
கைலகள் ஆகியைவ வரேவற்கப்படுகின்றன. ஆய்வுப்
ெபாழிப்புைரகைள 250 ெசாற்களுக்கு மிகாமலும் இைச அல்லது
திைரப்படங்கள் 5 நிமிடங்களுக்கு மிகாமலும் தங்கைளப் பற்றிய

சிறுகுறிப்புடன் tamilstudiesyork@gamil.com என்ற முகவrக்கு மின் அஞ்சல்
ெசய்யுங்கள்.
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இவற்ைற அனுப்புவதற்கான இறுதித் திகதி ைத 1 , 2017.

இக்கருத்தரங்கு ஒடுக்குமுைறக்கு எதிரான கட்டுக்ேகாப்புடனும் காலனியம்,
வந்ேதறுகுடிகளின் காலனித்துவம் குறித்த நுட்பமான விழிப்புணர்வுடன்
இயங்குகிறது. அதனால் நாடு கடந்த தமிழ் அனுபவங்களுடன் அரசியல்
மற்றும் வரலாற்றுச் சமாந்தரத்ைத அடிேகாலும் வைகயில் ஆதிகுடிகள், பிற
இனங்கள், விளிம்பு நிைலயினருடன் உணர்வுத் ேதாழைமைய உருவாக்கும்
ஆய்வுக்கட்டுைரகள்/ஆற்றுைகக் கைலகள் வரேவற்கப்படுகின்றன.

உங்களக்குத் ேதைவப்படும் ஊடகம்/ேமைட ஏற்பாடுகைளயும், விசாத்
(visa) ேதைவகைளயும் எங்களுக்கு
முன்கூட்டிேய ெதrயப்படுத்துங்கள்.
--

