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های درسی، شما شناسند. در کتابتوماس ادیسون را اکثر افراد در سراسر دنیا می
اید و احتماالً االن هم فکر می کنید که او اطالعات زیادی را درباره ادیسون کسب کرده

ایم، عالوه بر نگاهی یا مخترع المپ! در این مقاله تصمیم گرفتهیا مخترع برق است و 
 .است، نیز صحبت کنیمکلی به زندگی او، درباره کارهایی که انجام داده

 
زندگی نامه توماس ادیسون به دلیل داستان جالبی که با مادرش داشت، در میان مردم 

ی فرزند کودنش به نابغهمحبوبیت جالبی پیدا کرد. مادری فداکار باعث شده بود تا 
عصر خود تبدیل شود، اما این اتفاق چگونه رخ داده بود؟ البته قبل از پاسخ دادن به 

است. این این سوال، باید بدانید که توماس ادیسون مخترع برق و مخترع المپ نبوده
 های خود اضافه کنید که چرا در ابتدا گفتم مثل ادیسون کار آفرینسوال را هم به سوال

 .باشید
 

ها های خود را دریافت خواهید کرد؛ عالوه بر تمام ایندر ادامه، پاسخ تمام سوال
است. به های بسیاری را در زندگی شخصی و در حرفه خود داشتهادیسون کشمکش

نامه او چیزی باشید، اما درباره زندگی نظرم حیف است نام توماس ادیسون را شنیده
 .ندانید

 

 ادیسون زندگی نامه توماس
در آمریکا به دنیا آمد. او عالوه بر این که  ۱۹۳۱اکتبر سال  ۱۸ در ادیسون آلوا  توماس

مخترع بود، مهندس و کارآفرین آمریکایی نیز بود. او مهارت خاصی در گسترش و بهبود 
سازی اختراعات افراد دیگر داشت. توماس ادیسون با علم خودش، به راحتی 

اند، گسترش بدهد و تغییرات زیادی را دیگران اختراع کردهتوانست وسایلی را که می
ها به وجود بیاورد. جالب است بدانید عالوه بر اینکه در دوران کودکی معلم در آن

 .شنوایی هم مبتال بودکرد، توماس ادیسون به کمادیسون او را کودن خطاب می
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دانست؛ یف و کودن میهمانطور که می دانید، مدیر مدرسه توماس، او را شاگردی ضع

به همین دلیل او را به سرعت از مدرسه اخراج کردند. از آن پس مادرش فداکارانه به 
شنوایی، خیلی زود از مدرسه و درس داد، اما توماس ادیسون به دلیل کماو درس می

 .خسته شد
 

های بیشتری مطالعه کند؛ در همین پس از اینکه درس را رها کرد، تصمیم گرفت کتاب
کرد، همچنین در راه آهن نیز روزنامه سالگی در میوه فروشی کار می ۱۲حین او در 

آهن ارائه داده بود،  فروخت. ادیسون به دلیل خدمات فراوانی که در اداره راهمی
 .تخدام شود و کار کندسال در آنجا اس ۶توانست به مدت 

از  ۱۸۸۷بود. همسر اول او در سال  جالب است بدانید که ادیسون دوبار ازدواج کرده
دنیا رفت. توماس از همسر اولش سه فرزند داشت. پس از این اتفاق، او با همسر دوم 
خود که دختر یک مخترع مشهور به نام لوئیس میلر بود، ازدواج کرد. حاال که کمی 

ندگی توماس ادیسون اطالعات کسب کردیم، بهتر است گذری هم به داستان درباره ز
 .مشهور ادیسون و مادرش بزنیم

 

 داستان ادیسون و مادرش
تر گفتیم، ادیسون در مدرسه بسیار بازیگوش بود و مدیر مدرسه او همانطور که پیش

مدرسه، کرد. تنها سه ماه از سال تحصیلی گذشته بود که مدیر را کودن خطاب می
ادیسون را اخراج کرد. استدالل مدیر مدرسه این بود که توماس باعث ضعف و مانع 

شود، اما زمانی که او از مدرسه اخراج شد، ادیسون پیشرفت دانش آموزان دیگر می
نامه مدیر را به مادرش داد و جریان را به او گفت. وقتی مادرش نامه را خواند، بغض 

ه ادیسون چنین گفت: مدیر مدرسه در نامه نوشته بود که گلویش را گرفته بود. او ب
توماس، یک نابغه است و این مدرسه برای او بسیار کوچک است. بهتر است خودتان 

 .به او آموزش دهید. از این پس دیگر نیازی نیست توماس ادیسون به مدرسه بیاید
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می، یک واگن جالب است بدانید که ادیسون در همان دوران به خاطر یک آزمایش عل

 .قطار را به آتش کشید
به نظر من چیزی که باعث شد یک انسان به اصطالح کودن به یک نابغه تبدیل شود، 

ها بعد، وقتی تلقین مادر او و همچنین باور داشتن ادیسون به نابغه بودن است. سال
و شد: که توماس ادیسون نامه مدیر مدرسه را پیدا کرد، با چنین محتوایی از نامه روبر

 فرزند شما یک کودن است. بهتر است او را به خانه ببرید و خودتان به او درس دهید

 

 آیا توماس ادیسون مخترع المپ است؟
بیایید یک بار برای همیشه، این موضوع را بین خودمان حل کنیم که توماس ادیسون 

ضروری است که شما بدانید است. این نکته بسیار عنوان مخترع المپ نبودهبه هیچ
 ادیسون از قبل هامدت  ادیسون المپ حبابی را هیچ وقت اختراع نکرد؛ در واقع المپ،

 .بود شده اختراع
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تر شد. ی قدیمیهاالمپ توسعه باعث دیگری پیشنهادات دادن ارائه با تنها ادیسون 

بسیار باهوش بوده پس از آن هم المپ خود را وارد تولیدات انبوه کرد. اتفاقا ادیسون، 
 .و راه کسب و کار را به خوبی فراگرفته بود

 
هاینریش گویل اولین المپ برق را اختراع کرده بود، اما آن  ۱۸۵۴به طور دقیق در سال 

داد، همچنین آن مخترع، هیچ وقت اختراع خود را ثبت المپ زمان محدودی نور می
نکرده بود. این نکته هم قابل ذکر است که پس از او کسانی مانند جیمز وودوارد، ویلیام 

 .کرده بودند های دیگری از المپ را ابداعسایر و جزف سوان، مدل
 

ها تالش و آزمایش به کمک همکارانش، کار ادیسون در واقع این بود که او پس از سال
ساعت نور بدهد. توماس ادیسون نه  ۴۰توانست المپی زغال اندود بسازد که حدود 

ها را توسعه داد. او سرانجام در به تنهایی بلکه به کمک همکارانش تا حد زیادی المپ
اختراع جدید خود را برای همه به نمایش گذاشت. او اطراف  ۱۸۷۹ر دسامب ۳۱شب 

ها ها المپ برق تزیین کرده بود، سپس به یکباره تمام المپآزمایشگاه خود را با صد
 .روشن شدند. هیچ کدام از افراد تا آن زمان چنین نوری را مشاهده نکرده بودند

 
هایی، نابغه بود. او با چنین نمایش ادیسون نه تنها کودن نبود، بلکه بسیار هوشمند و

توانست بسیاری از عناوین را که متعلق به او نبود، کسب کند. یکی از این عناوین، می
همان مخترع المپ است، همچنین این نمایش هیجان انگیز و زیبای او باعث شد تا 
بتواند کارخانه خود را بسازد و افتتاح کند. این کار او در زمان خودش 

 .بسیار بزرگ بود کارآفرینی یک
 

های حبابی، کمک بزرگی به دنیا کرد، همچنین به از حق نگذریم او با گسترش المپ
 .های زیادی را برای مردم ایجاد کردواسطه این کار، شغل
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 اختراعات ادیسون 
شد؛ بلکه خودش هم به توسعه دادن اختراعات دیگران ختم نمیکار ادیسون، تنها 

 :اختراعات بسیار زیادی دارد. ما در این قسمت، لیستی از اختراعات او را گردآوری کردیم
 

 سخنگو هایعروسک 
 مغناطیسی آهن سنگ 
 بتنی گرامافون 
 جالب است بدانید که در حین تولید این دستگاه،) روح کردن آشکار برای دستگاهی 

 )!میردیکی از همکاران ادیسون می
 الکتریکی پنکه 
 الکتریکی صندلی 

 
دانم چرا؟! اما ادیسون عالقه زیادی داشت که افراد را در حال مرگ ببیند. برایش نمی

کرد یک انسان در حال مردن است و یا یک حیوان در حال جان دادن؛ هم فرقی نمی
 خواست از آن لحظات کشف کند، مشخص نیست. در هر صورت این که چه چیزی را می

 
تا به راحتی بتواند لحظه جان دادن افراد را  ادیسون صندلی الکتریکی را تولید کرد

ها انجام هایی را هم روی آنها و بررسیمشاهده کند. احتماالً در همین حین، آزمایش
 .دادمی
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 اشتباه توماس ادیسون 
اید یا نه، اما حاال دانم آیا تا به حال درباره داستان تسال و ادیسون، چیزی شنیدهنمی

که اطالعات زیادی را درباره ادیسون و پافشاری او برای کسب موفقیت به دست 
 .ندهید دست از هم را داستان این کنم اید، توصیه میآورده

 
. استداشته اشزندگی در اشتباهاتی دیگری، انسان هر مانند هم ادیسون توماس 

 .بود تسال با اشدرگیری او بزرگ اشتباهات از یکی
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ابتدا به دستور یک مخترع ماهر و یکی از کارمندان ادیسون بود. او در  تسال نیکوال
کرد، اما بعد از مدتی به دلیل اینکه های جریان مستقیم را بررسی میادیسون، سیستم

کند؛ در بود، تسال شرکت را ترک میتوماس ادیسون تعهدات مالی خود را زیر پا گذاشته
 .همین زمان، اشتباه بزرگ ادیسون این بود که استعفای تسال را پذیرفت

 
است که تسال پس از مدتی، به راحتی توانست جریان متناوب را دلیل آن هم این 

کشف کند؛ به این ترتیب امپراتوری ادیسون و جریان برق او تا حدود زیادی مختل 
شد و او که صاحب شرکت جنرال الکتریک بود، با تبلیغات گسترده هم نتوانست به 

 .جایگاه قبلی خود بازگردد
 

 جمالت الهام بخش ادیسون 
اید که توماس ادیسون کیست؟ پس کنم حاال به جواب این سوال رسیدهمیفکر 

کنم در آخر، برخی از جمالت این دانشمند و کارآفرین برجسته و ماندگار را پیشنهاد می
شود تا احساس بهتری نسبت به ادیسون نیز بخوانید. خواندن این جمالت، باعث می

 .داشته باشید و از افکار او با خبر شوید
 

 گفت: اگر ادیسون بخواهد سوزنی را ی کار ادیسون میبار نیکال تسال درباره نحوهیک
ها را کنار بزند تا آن سوزن است پیدا کند، حاضر است تمام کاهکه در انبار کاه گم شده

گوید: نوآوری یک درصد الهام روح است، را پیدا کند. در جواب این جمالت، ادیسون می
 .داستان است %۹۹کردن  و عرق ریختن و تالش

 
 ارزش یک ایده در استفاده کردن از آن است. 
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 ها را توانید ثروت زیادی را بدست بیاورید که آمادگی استفاده از فرصتشما وقتی می

 .داشته باشید
 

 توانند موفق شوند که همواره در حال تالش کردن باشند و هیچ وقت تنها افرادی می
 .عجله نکنند

 
  ام که ام، بلکه تنها ده هزار روش را پیدا کردهدر زندگی شکست نخوردهمن هیچ وقت

 .به نتیجه نمی رسیدند
 

 شمارند، این است که این ها را غنیمت نمیدلیل این که بسیاری از افراد، فرصت
 .اند و نیاز به تالش بسیاری دارندها در هیبت کارهای سخت نمایان شدهفرصت

 
 شود که تا آخر مسیر تالش دگی، مربوط به کسانی میها در زنبسیاری از شکست

 .اند که فقط چند قدم به موفقیت باقی مانده بوداند و وقتی تسلیم شدهنکرده

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha

