Alexis de Tocqueville

Zahra Malakouti Pour, Hosein Mesgarha, Mahsa Ebrahimi
B.A. of Family Studies
Afsaneh Tavassoli, (Ph.D.)
Department of Women & Family Studies
Alzahra University

2019
Sociological Theories
972

الکسی دو توکویل
زهرا ملکوتی پور
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مهسا ابراهیمی

استاد:
خانم دکتر توسلی

نظریه جامعه شناسی ۱

۲/۷۹

الکسی شارل آنری موریس کلرل دو توکویل
)(Alexis Charles-Henri-Maurice Clérel de Tocqueville
تاریخدان،حقوقدان ،فیلسوف ،سیاستمدار و یکی از مؤسسین جامعهشناسی و علم سیاست امروزی بودهاست.

 ۲۷ژوئیه  ۱۰۸۱در پاریس ،فرانسه – درگذشت  ۱۱آوریل  ۱۰۱۷در کَن ( ۱۵سال)

متأثر از  :افلاطون ،ارسطو ،منتسکیو ،ژان ژاک روسو
اثرگذار بر :ماکس وبر ،جان استوارت میل ،فریدریش هایک ،امانوئل تاد

گرچه او همعصر دوره جامعه شناسان مؤسس بوده و به تحقیق و بررسی بدیع در مورد اتفاقات بزرگ غرب
پرداخته است ،اما کمتر او را به عنوان جامعهشناس معرفی کردهاند.
 .یکی از مسائل اصلی مورد توجه او «دموکراسی» و «آزادی» در فرانسه بعد از انقلاب و آمریکا است

آثار  :دموکراسی رد امریکا  -انقلاب فرانسه و رژیم
پیش از ان  -نظام قدیم و انقلاب
آلکسی دو توکویل در یک خانواده اشرافی در
نورماندی فرانسه متولد شد .
پدرش از مقامات عالیرتبه حکومت سلطنتی وقت فرانسه بود و به بالاترین لایههای ممتاز حکومت فرانسه تعلق
داشت و چیزی نمانده بود که در جریان انقلاب فرانسه سرش زیر گیوتین انقلابیون رود .اما پس از سقوط ناپلئون
و احیای حکومت پادشاهی در فرانسه ،پدر توکویل دوباره مواهب و امتیازات سابق را بازپس گرفت .

خانواده توکویل عمیقاً کاتولیک مذهب بود و تربیت اولیه توکویل را به یک روحانی به نام آبه لوسوئور سپردند .
بعدها توکویل در مدرسه سلطنتی شهر مس ،فلسفه و معانی تحصیل کرد.
فلاسفه قرن هجدهم مثل شارل دو منتسکیو مستقیماً بر او تأثیر گذارد و با افکار ولتر و بوفون و روسو آشنایی
پیدا کرد.
بعد از آن در پاریس به تحصیل علم حقوق پرداخت و بعد از فراغت از دانشگاه شغل قضاوت را برگزید و در سال
 7281دادیار محاکم شهر ورسای شد .
درسال 7281توکویل وارد عرصه فعالیت سیاسی شد و در  7281وکیل مجلس گردید
که طی دوازده سال بعد تمام وقتش صرف فعالیتهای خاص مجلس شد
و پس از انقلاب فوریه  7282یکی از اعضای موثر و مرکزی پارلمان این کشور بود .
توکویل دوران کوتاهی نیز به سمت وزیر خارجه فرانسه منصوب شد اما پس از کودتای لویی ناپلئون بناپارت
دوران حیات سیاسی او پایان یافت .زیرا او این کودتا را مورد حمایت قرار نداد.
در سال  7287توکویل از فعالیت سیاسی کنارهگیری کرد.
سرانجام وی در شهر کن در سال  7281در  88سالگی به علت ابتلای به بیماری سل درگذشت.

علاقه توکویل به سیاست در اوایل تنها جنبه نظری و فکری داشت.اما سپس به فعالیتهای سیاسی عملی نیز
کشانده شد.
او چندین بار به عنوان نماینده منتخب مردم در شوراهای شهری و نیز پارلمان فرانسه شرکت کرد و پس از
انقلاب فوریه  7282یکی از اعضای موثر و مرکزی پارلمان این کشور بود .
توکویل دوران کوتاهی نیز به سمت وزیر خارجه فرانسه منصوب شد اما پس از کودتای لویی ناپلئون بناپارت
دوران حیات سیاسی او پایان یافت .زیرا او این کودتا را مورد حمایت قرار نداد.
توکویل در سالهای پایان عمر دوباره به سیاست از منظر فکری روی آورد و با علاقهمندی 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 کتاب در سال  7281یعنی سه سال قبل از مرگ توکویل انتشار یافت .در این کتاب توکویل به تحلیل
عمیق پیششرطهای ایدئولوژیک و اجتماعی انقلاب فرانسه پرداخت.
برخی از اندیشمندان ،دو جریان اصلی نیمه اول قرن نوزدهم را «لیبرالیسم سیاسی توکویل» در مقابل
«مارکسیسم» میدانند .

توکویل سالهای  7287و  7288به آمریکا سفر کرد.
قصد اولیه توکویل مطالعه نظام جزائی آمریکا بود ،اما دوران اقامت و مطالعات گسترده در آمریکا ذهن توکویل را
به قلمروهای وسیعتری رهنمون شد .کشف خصوصیات شگرف نظام سیاسی و اجتماعی آمریکا چیزی بود که در
کتاب مشهور توکویل موسوم به دموکراسی در آمریکا به بار نشست.
این کتاب در دو جلد جداگانه به سالهای  7288و  7281منتشر شد و از آثار مهم و کلاسیک اندیشه سیاسی
بهشمار میرود.
استثناگرایی آمریکایی اول بار توسط وی معرفی گردید.

امروزه نشانهای از زوال موفقیت درخشان کتاب «دموکراسی در آمریکا» که به عنوان راهنمای جهانی دولت
مردمی مدرن در هر دو سوی اقیانوس اطلس مورد اذعان است ،دیده نمیشود
شاهد تایید اشتیاق عمومی به کتاب دموکراسی در آمریکا این است که از سال  8111به بعد سه ترجمه
انگلیسی از این کتاب انجام شده است

