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که لولهکشیهای محفوظ جدید میتوانند تا بیرون شهر هم کشیده شوند و در آنجا از پسماند آنها به
عنوان کود برای کشاورزی استفاده شود .به عبارت دیگر ،راهحل مشکالت در دست مردمانی چون او
بود ،راهحلهایی که کاربرد اقتصادی داشتند.
طراحی کلی سیستم بهداشتی جدید هم خیلی شــبیه قانون فقرای اصالحشده بود .چدویک مصر بود
که مشکالت سالمت عمومی ،اگر به تدبیر مقامات محلی واگذار شــوند ،قابل حل نخواهند بود .باید
«متحدالشکل بودن در قانونگذاری و در دستگاههای اجرایی و در انجام کارهای یکسان به طریق یکسان»
وجود میداشت .اگر میخواهیم از پس بیماری و مرض به نحوی موثر بربیاییم ،باید یک رویکرد داشته
باشیم و «ماموران ،روندها و چیزهای یکسان را با یک نام بخوانیم» .همانند گزارش کمیسیون سلطنتی
درباره قانون فقرا ،گزارش بهداشت چدویک هم تاکید داشت که اجرای درست کارها ،فقط مشکالت را
ی بودند که در مقابل ،عامل
حل نمیکند ،بلکه شخصیتهایی درست میپروراند .محیطهای بد ،عامل بیمار 
فقر بود ،اما چدویک میگفت که اینها «بزرگساالنی با عمر کوتاه ،بدون آیندهاندیشی ،الابالی ،نامتوازن و
حریصانی همیشگی برای کامجوییهای نفسانی» هم میآفرینند .شرایط زندگی شلوغ و کثیف «تباهکننده
اخالقیات و همچنین سالمت طبقات گستردهای از هر دو جنس» بود .قوانین و مقررات بهتر و منطقیتر،
نهفقط هزینهها را پایین میآورد ،بلکه کمک میکرد تا شهروندانی بهتر به وجود بیایند.
چدویک فکر میکرد موضــوع او آنقدر مجابکننده و راهحلهای او آنقدر متفکرانه اســت که هر
قانونگذاری به سرعت در پی آن خواهد آمد .هرچند که موانعی بزرگ و آشکار بر سر راه بود ،چه کسی
پول این زیرســاختی که او میگفت را خواهد داد؟ اگر طرح او در پی پولی بود که از مالیات به دست
میآمد ،آیا این درست بود که از طبقات متوسط که خانههایشان سیستم دفع پسماند مناسبی داشت و
خودشان پولش را داده بودند ،خواست دوباره دســت توی جیبشان کنند؟ حتی با وجود شواهد به
ظاهر قوی در مورد ارتباط میان محیط و بیماری ،آیا حکومت میتوانست مردم را مجبور کند که هزینه
پیشنهادات چدویک را بدهند؟ پیشرفت از آنچه او میپنداشت ،کندتر بود .بررسیهای بیشتری انجام
و گزارشهایی نوشته شد .به برخی از بزرگترین شهرها ،از جمله لیدز و منچستر ،قدرت بیشتری برای
پرداختن به مشکالتی که با آنها مواجه بودند ،داده شد؛ هنگامی که مسئوالن محلی موظف شدند تا به
پسماندی که فکر میشد عامل بدترین اپیدمیها از جمله وباست ،رسیدگی کنند .اما  6سال دیگر زمان برد
تا «هیات عمومی سالمت» تاسیس شود؛ یگانه متصدی مسئول سالمت ملی که چدویک توصیه کرده بود
و به عنوان رییس آن هم منصوب شد.
شانس چدویک برای تحقق رویاهای اجراییاش در زمان تشکیل کمیسیون سلطنتی قانون فقرا به او داده
نشد .تمایل شدید به شکلی اقتدارگرا از فنساالری ،مذاکره با او را تقریبا غیرممکن و این ایده را به ذهن
متبادر میســاخت که نمایندگان پارلمان ،بیش از یک ده ه پیش عاقل بودهاند که او را نادیده گرفتند.
چدویک که بیشازپیش ،از ناتوانی خود در پیشبرد برنامههایش درماندهشد ،تا سال  ۱۸۵۴به مبارزه ادامه
داد ،زمانی که در آستان ه سقوط تصمیم به کنارهگیری گرفت .او  36سال بعدی را در خانهاش در «ریچموند»
سپری کرد و وقتش را به نوشتن نامههایی طلبنشده به مقامات رسمی گذراند که در آنها،آنچه ایرادات
کارشان میدانست را بیان میکرد و همچنین پیدرپی در انتخابات پارلمان شکست خورد.
با این وجود ،رسالت چدویک با او از دست نرفت .جانشین او« ،جان سایمن» ،فردی آموزشدیده در حرفه
پزشکی بود که به عنوان جراح در بیمارستان جدید کالج سلطنتی و بیمارستان «سنت توماس» در لندن
کار میکرد .او نیز مانند چدویک به قدرت مستندات علمی باور داشت و پول دولتی را خرج تحقیقات
پزشکی ،از جمله درباره تیفوس و آبله کرد .این ویژگی زمانی اهمیت یافت که تصورات در مورد علل
بیماریها از نظریات محیط مسموم میاسما که چدویک به آن باور داشت ،عبور کرد و به چیزی رسید که

