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الکسی دو توکیل با نام کامل الکسی شارل آنری موریس کلرل دو توکویل در  ۵۰۸۱در یک خانواده اشرافی به
دنیا آمد.در دوران حکومت وحشتناک فرانسه،اکثر خانواده او زیر تیغ گیوتین از دنیا رفته بودند.نسبت مادربزرگ
دو توکویل به سن لویی پادشاه فرانسه می رسید و کشیش شوخ طبعی به نام لوسوئور سرپرستی تعلیم و تربیت او
را به عهده داشت.تمام تلاش این کشیش آن بود که ایمان واعتقادات مذهبی شدیدی در اندیشه توکویل ایجاد کند
و درابتدای کار نیز توانست موفق شود ولی مسیر زندگی دیدگاه دو توکویل را تغییر داد.

در سال  ۵۰۸۸پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در مدرسه سلطنتی شهر مس،برای ادامه تحصیلات رهسپار
شهری پاریس شد و بنا به تشویق اطرافیان رشته دانشگاهی خود را حقوق انتخاب کرد.

در سال  ۵۰۸۱دو توکویل تحصیلات دانشگاهی خود را تمام کرد و در این مدت فردی معتقد به اصول لیبرال
گشته بود و شغل قضاوت را برگزیده و دادیار شهر ورسای شد.به تدریج دو توکویل به سمت سیاست و گرایش
های سیاسی روزگار خود رانده شد و عضو انجمن اخلاقیات مسیحی گشت وی خواهان برقراری حکومت انتخابی
در فرانسه بود
در سال  ۵۰۸۸تصمیم گرفت به ایلات متحده آمریکا سفر کند و در آنجا سیستم زندان های تادیبی را مطالعه
نماید
یکی از آثار او که بر اساس تجربه های سفری و انگیزه ها و تفکرات سیاسی مربوط به نهاد های آمریکایی
بود،دموکراسی در آمریکا نام نهاد این کتاب در سال ۵۰۸۱منتشر شد و باعث شد اورا مونتسکیو تازه بنامند.
دو توکویل از شهرتی که در اثر انتشار کتابش بدست آورده بود استفاده کرد و در انتخابات سال  ۵۰۸۱شرکت
نمود اما رای کافی نیاورد علت این امر آن بود که حمایت های حکومت را نپذیرفت از این رو به واسطه فراغتی که
پذیرفته بود شروع به نوشتن جلد دوم کتاب دموکراسی در آمریکا پرداخت
توکویل چندین بار به عنوان نماینده مردم در شورای شهر پارلمان فرانسه شرکت کرد و پس از انقلاب فوریه
 ۵۰۸۰یکی از اعضای موثر و مرکزی پارلمان این کشور بود.توکویل دوران کوتاهی نیز به سمت وزیر خارجه فرانسه
منصوب گردید اما زیاد طول نکشید چون وی کودتای لویی ناپلئون را حمایت نکرد
توکویل در سال های پایان عمر دوباره به سیاست از منظر فکری روی آورد و با علاقه مندی به تکمیل نظریات
و بازنویسی آثار تئوریک خود مشغول شد.توکویل قبل از مرگ موفق به اتمام اولین قسمت کتاب بزرگ خود درباره
انقلاب فرانسه شد،این در کتاب در سال ۵۰۱۱سه سال قبل از مرگ توکویل انتشار یافت.در سال  ۵۰۱۸نشانه های
بیماری سل در توکویل مشاهده شده بود تااینکه در سال  ۵۰۱۱در کان در تاریخ ۵۱آوریل از دنیا رفت
آثار:
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