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زندگینامه
اگوست کنت در91ژانویه سال 9911در شهر مون پلیه فرانسه زاده شد .با انکه دانشجویی استثنایی بود
اماهرگز موفق ب اخذ درجه ی دانشگاهی نشد و همین امر بر پرونده اموزشی اش تاثیر منفی گذاشت.به سال9191
منشی و فرزند خوانده کلود هنری سن سیمون شدکه فیلسوفی چهل سال مسنتر از او بود.آنها 9سال باهم
کارکردنداما در9181رابطه شان بهم خورد چون ک کنت ب این نتیجه رسید ک سن سیمون قدر کارهایش را

نمیداند.کنت بعدها رابطه اش رابا سن سیمون ب عنوان"درس تلخی درنوجوانی از یک شیاد منحط گرفته بود"یاد
کرد.
کنت با وجود دشمنی بعدیش با سن سیمون غالبا میپذیرفت که سن سیمون دین بزرگی به گردنش دارد.
در 9181طرحی را به ابتکار خود ارائه کرد که طی آن میبایست هفتادو دوسخنرانی درباره فلسفه زندگیش
انجام دهد.این دوره از سخنرانی ها شنوندگان سرشناسی رابه خود جلب کرد.اما بعداز اجرای سه سخنرانی به علت
دچارشدن کنت به یک ناراحتی عصبی متوقف شد او بعدها نیز همچنان از مسایل روانی رنج میبرد و یک بار در
سال 9189برانشده بود ک باغرق کردن خودش در رودخانه سن خودکشی کند.
گرچه کنت مقام ثابتی در اکول پلی تکنیک به دست نیاورد اما درسال 9188مقام کوچکی به عنوان سخنران
درانجاپیدا کرد .به سال9189سمت دیگری هم به عنوان ممتحن ورودی در اکول به دست اورد که این سمت
برای نخستین بار درامدی کافی فراهم کرد .دراین دوره کنت روی اثر 1جلدیش بنام درسهایی درباره فلسفه اثباتی
که مایه شهرتش شد کار کرد این اثر سرانجام درسال9118منتشر شد.
درهمین اثر که او برای نخستین بار اصطلاح جامعه شناسی رابه کاربرد دراین اثر همچنین این نظر را مطرح
کرد که جامعه شناسی علم تنهایی است کنت در این اثر به اکول پلی تکنیک حمله کرد و درنتیجه در
سال9111قراردادش به عنوان سخنران تمدیدنشد.اثر چهار جلدیش به نام نظام سیاست اثباتی را تکمیل کرو
کنت دراین اثر بیشتر از اثار دیگرش قصد عملیترش را در رائه طرحی بزرگ برای تجدیو سازمان جامعه اشکار
ساخت.
وی در5سپتامبر9159درگذشت.
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