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قانع کرد که به او برای این مطالعه ماموریت دهند و در سال  ،۱۸۳۹خود را در راس شبکهای قرار داد که
در آن دستیاران اعضای کمیسیون قانون فقرا ،کارمندان هیات پاسداران قانون و ماموران درمانی به او
اطالعات میرساندند .ثمر ه آن به نام «گزارشی درباره وضعیت بهداشتی جمعیت کارگر بریتانیای کبیر»
( ،)۱۸۴۲کاری سترگ بود ،گزارشی  ۴۵۰صفحهای ،پر از جدولها و نمودارهای مفصل که بر کاری
که سه سال روی آن وقت گذاشته شده بود ،شهادت میداد.
گزارش چدویک ،تبدیل به یکی از مهمترین و مجابکنندهترین موارد مداخله دولتی شد که تاکنون
نوشته شده اســت ،با این حال روایتی آنقدر خنثی بود که هرگز محتمل نبود هیزمی در آتش انقالب
بیفکند .چدویک با تاکید فراوان بر ماهیت بخار عفن موجب بیماری (که کمتر از  ۴۰ســال بعد ،لویی
پاستور ،شیمیدان فرانسوی و دیگران اثبات میکردند که چنین نیست) ،با ادبیات محترمان ه مقامی رسمی
و جدی نتیجه گرفته بود که میان بیماری و محیط ارتباط است .بیماری ناشی از «آلودگیهای محیطی
است که گندیدگی مواد حیوانی و گیاهی ،رطوبت و کثیفی و سکونتگاههای پرجمعیت و بدو ن هوا ایجاد
میکنند» که در فقیرترین بخشهای شهرهای مدرن شایع است.
او توضیح میدهد که بیماری «همواره در ارتباط با این شرایط
فیزیکی یافت میشود» و از آن مهمتر آنکه همواره ،زمانی که
«به کمک فاضالبکشی ،پاکسازی مناسب ،تهویه بهتر و سایر
ابزارهای تخفیف آلودگی محیطی ،این شرایط مرتفع میشوند»،
بیماری نیز زایل میشود.
پیشــنهادات چدویک برای حل این مشکالت ،بلندپروازانه
و هزینهبر بود؛ پیشنهاداتی که در ذات خود درست بودند،
هرچند با دالیل غلطی ارائه میشــدند .او خواستار بهبود
وضعیت بهداشــت ،از طریق برنامه کارهــای عامالمنفعه
گستردهای بود که شامل ساختن سیستم جدیدی برای تامین
آب تمیز برای خانهها و زدودن پســماند از آنها در شهرها میشد .حوضچههای
گندآب ،کپههای فضوالت و مواد و آشغالهای رو به تجزیه که منظرهای عادی در مناطق فقیرنشین
بودند ،باید به گذشته میپیوســتند ،چون لولههای محفوظ ،پسماند را از خانهها بیرون میبردند و در
سیستم جدید راهآبی میریختند که موجب خالصی از آنها به نحوی مناسب بود .چدویک که همیشه یک
تکنوکرات بود ،اصرار کرد که باید قوانین ،مقررات و مقامات رسمی جدیدی از جمله ماموران مزدبگیر
در حوزه درمان سر کار بیایند تا از مانع اقدامات غلط شوند و اجرای رفتارهایی را تضمین کنند که از
احتمال گسترش بیماری و مرض ،به نحوی که در گذشته رخ میداد ،جلوگیری کنند.
از دید ناظری معمولی ،اینطور بود که انگار چدویک ،ناگهان  180درجه از موضعی که  10سال قبل
گرفته بود ،چرخیده است .حال انگار او از دولت میخواست مبلغ هنگفتی پول خرج حل مشکلی کند که
مفسرانی که آنقدرها دلرحم نبودند ،فکر میکردند خود مردمی که در زاغهها زندگی میکنند ،میتوانند
و باید از پس آن بربیایند .البته دگرگونی چدویک ،پوسته ظاهری کار بود .راهحلهای پیشنهادی او
برای مشکالت سالمت عمومی ،ثمرات همان تاکیدات موکد او بر مستندات علمی ،کارآمدی اجرایی،
مهارت فنی و معیارهای اقتصادی بود .او در گزارش بهداشــتاش به تفصیل درباره اهمیت حمایت از
«طبقه کارگر و ...عوارضدهندگان در برابر ناکارآمدی و پسماندها» از طریق اطمینان حاصل کردن از
این امر که «تمامی کارهای عامالمنفع ه محلی جدید به وسیله ماموران مسئول که با در اختیار داشتن دانش
و مهارت مهندسان شهری ،واجد شرایط هستند ،طراحی و اجرا میشوند» ،نوشته بود .او پیشنهاد هم داد

