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گروه حقوق

سید شهاب  الدین موسوی  زاده َمركیه متولد 1365 در شهر رشت است. وی تحصیات دانشگاهی خود را در مقطع كارشناسِی 
فقه و مبانی حقوق اسامی در سال 1383 )دانشگاه فردوسی مشهد( آغاز كرد و پس از آن در مقاطع كارشناسی ارشد حقوق 
عمومی )دانشگاه تهران – پردیس فارابی( و دكتری حقوق عمومی )با كسب رتبه نخست كنكور دكتری تخصصی در دانشگاه 
شهید بهشتی( با تمركز بر جامعه  شناسی حقوق و حقوق اداری ادامه تحصیل داد. وی در سال 1396 از رساله دكتری خود با 
عنوان »زمینه فرهنگی قانون  گرایی – با تأكید بر مورد ایران« با درجه عالی دفاع كرد و در حال حاضر به پژوهش و تدریس در 
حوزه  های حقوق اداری، جامعه  شناسی حقوق و فرهنگ می  پردازد.مقاالت »در انتظار قانون  گرایی – تحلیل متنی نظریه حاكمیت 
قانون در ایران«، »تنش و تضاد قانون گرایی و فرهنگ در عصر جهانی  شدن«، »تحول سیاست جنایی قضایی در پرتو رویكرد 
فرهنگی )مشترک(«، »امكان  سنجی ایجاد مقام دادستان اداری«، دو جلد كتاب »گفتارهایی در دیوان عدالت اداری )مشترک(« و 

نیز كتاب »خاک داغ« )در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس( از جمله آثار علمی و فرهنگی ایشان است.
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قانون  گرایی پدیده ای است كه اغلب نگاه  ها بدان خطی، ابزاری و اقتباسی است. در این رساله تاش شده است كه با رویكردی 
میان  رشته  ای مؤلفه  های فرهنگِی آن در متن جامعه ایران مورد تحقیق قرار گیرد. در این اثر از روش تركیبی )آمیخته - كیفی و كّمی( با ابزار 

فیش  برداری، مصاحبه و پرسشنامه بهره برده شد تا آغازی برای جامعه  شناسیِ قانون  گرایی باشد.
 نتایج پژوهش نشان داده است كه قانون  گرایی پدیده ای چند ساحتی و متنی است كه رابطه  رفت و برگشتی با فرهنگ دارد و غایت و 
روح آن نفی رفتار دلبخواهی و برابری است. این رابطه ریشه در اهمیت اجتماعی  شدن حقوقی در ایجاد بستر قانون  گرایی دارد. اهمیت 
اقتضای فرهنگی نیز بدان دلیل است كه قانون  گرایی یک رفتار اجتماعی است كه توسط هنجارهای مسلط الگودهی می  شود. بر مبنای 
مطالعات اولیه، سه شاخص گرایش مثبت به قانون، باور به مشروعیت نظام حقوقی و باور به برابری مهم ترین مؤلفه  های 
فرهنگی قانون  گرایی به شمار آمدند كه پس از اشباع نظری، مورد پیمایش قرار گرفتند. فرضیات ما، عدم گرایش مثبت به 
قانون، عدم باور به مشروعیت نظام حقوقی و عدم باور به برابری در جامعه آماری بود. بر اساس نتایج، 74.2 %  از نمونه 
گرایش مثبت اندكی به قانون داشتند. 65.4 % از نمونه كمتر به مشروعیت نظام حقوقی باور داشتند و 59.6 % از نمونه 
كمتر به برابری باور داشتند. در جستجوی علت این امر، بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می  رسد هویت جاری جامعه 
در ابعاد ُمحاط و سلسله  مراتبی فرهنگ قرار داشته و دارای نمود فرق ه ای است. این امر، هویِت مزبور را در تعارض با 
غایت و روح قانون گرایی قرار می  دهد. اما با عنایت به مناسبات رفت و برگشتِی نظاِم حقوقی و فرهنگ و نیز استقال 
نسبی نهادهای اجتماعی از یكدیگر، تغییراتی از حیث تبعیت از قانون در برخی حوزه  های اجتماعی به وجود آمده كه 

نشان دهنده تحول در داد و ستد فرهنگ جاری جامعه با قانون  گرایی است.


