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به دنبال تأسیس مرکز حافظ شناسی و نام گذاری ۲۰مهرماه در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران به نام »روز بزرگداشت 
حافظ«، نخستین دوره ی »همایش بین المللی یادروز حافظ« سال ۱۳۷۶هـ.ش در شیراز برگزار شد و پس از آن، روز بیستم 

مهرماه هرسال، آیین یادروز حافظ در شیراز و همزمان در د یگر شهرهای مهم ایران و جهان برپا می گردد. 
شورای پژوهشی مرکز حافظ شناسی هرسال موضوعی را برای برنامه های یادروز حافظ اعالم می کند و از حافظ پژوهان و 
دوست داران حافظ می خواهد که در پیوند با آن موضوع، به پژوهش بپردازند. پس از داوری طرح ها و مقاله های دریافت شده 

در شورای پژوهشی مرکز، حاصل بخشی از این پژوهش ها در مراسم علمی یادروز حافظ ارائه می شود. 
از سال گذشته، پس از برگزاری جلسات متعدد، شورای پژوهشی مرکز، موضوع »بررسی، نقد و آسیب شناسی کارنامه ی 
حافظ پژوهی« را به عنوان موضوع علمی یادروز حافظ ۱۳۹۹ تعیین کرد و در اردیبهشت ماه سال جاری، از سوی دکتر کاووس 

حسن لی، مدیر مرکز حافظ شناسی-کرسی پژوهی حافظ رسما در رسانه ها اعالم شد. 
همزمان با تعیین موضوع محوری یادروز حافظ، کارشناسان در مرکز حافظ شناسی، گفت وگوها و رای زنی های متعددی 
کردند و در موضوعات مختلف، پیرامون موضوع محوری یادروز حافظ، مقاله و  با حافظ پژوهان و پژوهشگران مختلف آغاز 
کشور، به  سخنرانی سفارش دادند. همچنین شورای پژوهشی مرکز با دعوت از برخی استادان و حافظ پژوهان برجسته ی 

داوری مقاالت پرداختند. 

پس از داوری و ارزیابی اولیه ی آثار و بررسی نتایج حاصل از رایزنی ها، به تشخیص شورای پژوهشی، آثار پژوهشگران 
براساس موضوع، کارنامه ی پژوهشی پژوهشگران و... دسته بندی شده و از برگزیدگان برای سخنرانی و ارائه ی نتایج پژوهش 
که پژوهشگران  خود دعوت شد؛ بنابراین آنچه در برنامه های علمی یادروز حافظ ارائه شد، دستاورد پژوهش هایی ست 

محترم در مدت زمان تعیین شده انجام داده  اند.
گفتنی ست، باتوجه به طیف گسترده ی مخاطبان شعر حافظ و به فراخور موقعیت زمانی یادروز حافظ، هرسال تنوع نسبی 
گرفته می شود؛ از همین رو سخنرانی های امسال، باتوجه به موضوع اعالم شده،  برای موضوع سخنرانی های علمی در نظر 

گون، از تنوعی نسبی برخوردار بود. به طور کلی رویکردی آسیب شناسانه داشت؛ اما این برنامه ها برای مخاطبان گونا
برگزاری  برای  حافظ  پژوهشی  حافظ شناسی-کرسی  مرکز  برنامه های  مهم ترین  از  برخی  می خوانید،  ادامه  در  آنچه 

بیست وچهارمین یادروز حافظ )۱۳۹۹( است.
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