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مركز مطالعات اتيكز در پروفشن ها در مؤسسه ي فن آوري ايلينويز پرسشي را از انجمن پروفشنال ديگري 
دريافت مي كند: »آيا شما چيزي در مورد چگونگي نوشتن يك كد اتيكز داريد؟«. هر يك از اين تماس ها 
به ما يادآوري مي كند كه چقدر مطلب چاپ شده درباره ي اين موضوع اندك است. كساني كه كدهاي 
پروفشنال را مي نويسند به ندرت چيز زيادي درباره ي فرآيندها ي نوشتن آن منتشر مي كنند. چرا؟ آيا ترديد 
دارند كه ديگران بتوانند از آن ها ياد بگيرند؟ مشغله شان بيش از آن است كه كارهاي روتين دانشگاهيان- 

مشاهده، ثبت، تجزيه و تحليل و انتشار- را انجام دهند. بيش از حد نگران رازداري هستند؟

در تهيه ي اين شماره از فصلنامه ي »پرسپكتيو« اينگونه سواالت همچنان بي پاسخ ماندند. من نام هر كسي 
را مي شناختم كه به تدوين كد اتيكز كمك كرده است فهرست كردم و آنگاه از يكايك آنان خواستم چيز 
سودمندي درباره ي كد نويسي بنويسند. برخي از آنان به دليل  تعهدات ديگري كه داشتند امتناع كردند، 

اما درصد امتناع باال نبود، همچنين اين امتناع ها از هيچ الگوي مشخصي نيز پيروي نمي كرد. 

نخستين كد پروفشنال
من همچنين از »روبرت بيكر« كه كد اتيكز ننوشته است نيز خواستم درباره ي موضوعي ايده آل، تاريخچه ي 
اينگونه كدها، مطلبي بنويسد. اگر چه نوشته ي او كمكي به درك علت كم بودن مطالب چاپ شده در اين 

حوزه نمي كرد ، اما به سه مطلبي كه در پي آن مي آيد بافت تاريخي مي بخشد.

 بيكر تاريخ نوشته شدن نخستين كد اتيكز پروفشنال را بين سال هاي 1794 و 1808 تعيين كرده توضيح 
مي دهد كه چرا كدهاي پروفشنال جايگزين اتيكز قديمي تر سوگند و شرافت نجيب زادگي شدند، و حتي 

به ما اطالعاتي درباره ي منشاء آنچه به گمان وي نخستين كد پروفشنال بوده است مي دهد.

بيمارستاني از توماس پرسيوال كه در آنجا به طبابت مشغول است خواست قوانيني را براي راهنمايي 
پزشكان و جراحان تدوين كند. پرسيوال پس از انجام آن چه از وي خواسته شده بود، اين كتابچه ي 
در  پزشكي  حرفه ي  اِعمال  آداب  و  قانون  درباره ي  درسي   كتابي  شبيه  چيزي  داده،  تعميم  را  راهنما 
انگلستان)رويه ي قضايي پزشكي، 1794( را خلق كرد. پرسيوال پس از هشت سال گوش فرا دادن به 
نظرات خوانندگان درباره ي  آن اثر، آن را بازنگري و اصالح كرد و نتيجه ي اين بازنگري را تحت عنوان 
جديد اتيكز پزشكي انتشار داد و ديري نپاييد كه در حاليكه هيچ اثر هم سنگي درباره ي چگونگي نوشتن 
كد اتيكز از خود برجاي نگذاشته بود چشم از جهان فروبست. در واقع من كمتر از بيكر مطمئنم كه 

پرسيوال اصاًل كد اتيكز نوشت.  

موفقيت پرسيوال
واژه ي كد از كلمه ي التين كودكس است. در ابتدا اين واژه براي اشاره به هر صفحه ي چوبي و پس 
از آن براي اشاره به صفحه هاي پوشيده با موم مورد استفاده براي نوشتن، پس از آن براي اشاره به هر 
گونه كتاب و نهايتًا براي اشاره به يك خواهر خواندگي آمرانه ي قوانين مورد استفاده قرار گرتفه است، 
زيرا امپراطور يوستينيانوس1چكيده ي كتاب قوانين رومي خود را »كد« مي ناميد. كد يوستينيانوس )529 
ميالدي( با چكيده هاي معمولي يا ساير مجموعه هاي قانون از يك منظر مهم متفاوت بود: اثر او در قالب 

قانون تصويب شد و جايگزين هر آن چيزي شد كه پيش از آن آمده بود.

از آن زمان به بعد، هر چيز به اندازه ي كافي شبيه قانون گذاري وسيع يوستينيانوس نيز كد بوده است. 
به طور مثال، »كد)رمز( مخفي« مأموران مخفي يك كد است زيرا يك سيستم آمرانه ي قواعد مكتوب 
ديگر  مجموعه اي  به  نشانه ها  و  عالئم  مجموعه  يك  تبديل  به  فقط  هرچند  قانون(،  شبيه  است)چيزي 
مي پردازد)رمز نويسي و رمز گشايي(. »كد كامپيوتري«  كد است زيرا شبيه  چيزهاي به ظاهر بي معني است 
كه مأموران مخفي مي نويسند. عنوان فرعي كتابچه ي اتيكز پزشكي) كه بيكر آن را حذف مي كند( با اين 
عبارت آغار مي شود. »يك كد انستيتوها«. اين عبارت عجيب و غريب گوياي آن است كه )حتي در سال 
180( پرسيوال خود نيز بر اين گمان نبود كه دارد يك كد )به معناي دقيق كلمه( مي نويسد. اصطالح 
»انستيتوها«، مانند كد، به يوستينيانوس  برمي گردد. انستيتوهاي يوستينيانوس كتابي آموزشي در زمينه ي 
»رويه ي قضايي« بود، چكيده اي از قوانين و نظرات قانوني تنظيم و طراحي شده براي دانشجويان حقوق. 

نوشتن كد اتيكز
مايكل ديويس



2

امكانپذير  را  »كد«  از  مفهومي وسيع  تنها  پرسيوال  توسط  »كد«  با  »انستيتوها«  و غريب  تركيب عجيب 
مي سازد، مثاًل، كد به عنوان برخورد نظام مند صرف با موضوع آن. 

از آنجا كه پرسيوال فاقد اختيار وضع قواعد براي پروفشن اش بود، اتيكز پزشكي بايد يك چكيده يا كتاب 
آموزشي مي بود، و نه يك كد)به معناي دقيق كلمه(. تنها قواعدي كه پرسيوال براي بيمارستان اش نوشت 

) پس از آنكه به تصويب رسيدند( كد بودند. 

آيا پرسيوال مي توانست كد اتيكزي را از طريق به صورت مكتوب درآوردن يك كد نانوشته)غير مدّون( 
بنويسد. موضوع اينجاست كه شباهت با كد يوستينيانوس را  تا كجا تعميم دهيم. تعميم بيش از حد اين 
شباهت نه تنها كمكي به ما نخواهد كرد بلكه مشكل آفرين خواهد شد. چنانچه نامكتوب بودن صرفًا به 
معناي داشتن فرمي آمران اما نه به صورت مكتوب باشد، كد مي تواند نامكتوب باشد. قانون اساسي ايسلند 

در قرون وسطا  به اين مفهوم  نامكتوب بود.

ايسلندي ها كه بي سواد بودند عين متن قانون اساسي خود را به صورت شعر حفظ مي كردند. هر سال 
كه  همانگونه  درست  مي خواند،  را  شعرها  اين  شاعري  ملي،  قانونگذاري  مجلس  گشايش  مراسم  در 
ساگا)داستان بلند ايسلندي در قرون وسطا( را مي خواند. هر گونه اختالف نظري درباره ي نحوه ي بيان 

قانون اساسي با خواندن شعر درست حل و فصل مي شد.

به نظر نمي رسد اتيكز پزشكي عصر پرسيوال به اين مفهوم نامكتوب باشد، بلكه به معنايي ديگر نامكتوب 
است: پيش از آنكه پرسيوال كتابش را به رشته ي تحرير درآورد، اتيكز پزشكي فرمول آمرانه اي نداشت. 
از آنجا كه ويژگي كدگذاري بخشيدن صورت بندي آمرانه اي به قانون)و همينطور،  هر سيستم ارشادي 
مشابه آن( است، كدي فاقد صورت بندي آمرانه انگار اصاًل كد نيست. هر كدي، از جمله هر كد اتيكز 

پروفشنال بايد فرم مشخصي)كتبي يا شفاهي( داشته باشد.

اتيكز؟
آيا پرسيوال دست كم قواعد اتيكز پروفشنال را نوشت؟ پاسخ اين پرسش بستگي به اين دارد كه »اتيكز« 
انگليسي حداقل سه معنا دارد. مي تواند الف(: صرفًا  اتيكز در زبان  باشد. واژه ي  اينجا به چه معنا  در 
مترادف اخالق)موراليته( باشد، ب(: نام حوزه اي از فلسفه )تالش براي درك اخالق)موراليته( به عنوان 
تعهّدي منطقي( باشد. يا، ج( نامي براي نوعي استاندارد خاص به لحاظ اخالقي مجاز راهنماي اعضاي 

يك گروه )مثاًل، اتيكز جنتلمن ها( باشد.

پروفشن ها فقط در همين معناي آخر داراي اتيكز خاص خود هستند. به طور مثال، اتيكز حقوق حاكم 
بر وكالست) و نه هيچ كس ديگر(. كد يك پروفشن در قالب آمرانه استاندارد خاصي را كه اعضايش را 
اداره مي كند، يعني استاندارد به لحاظ اخالقي موجّهي كه هركس در پروفشن خواهان آن است كه هر 
كس ديگري در پروفشن از آن تبعيت كند حتي اگر اين به معناي الزامي بودن تبعيت از آن هم باشد. 
يك استاندارد پروفشنال به لحاظ اخالقي الزام آور است زيرا عرفي است كه هر شريكي)عضوي( چنانچه 
ديگران سهم خود را ادا كنند از آن منتفع مي شود، عرفي كه هر عضوي با داشتن حق عضويت)با اظهار 
عضويت در پروفشن( )و در صورت اذعان ساير اعضا به آن عضويت( به آن مي پيوندد. اتيكز پروفشنال 
به معنايي كه نه در مورد قانون و نه در مورد مقرراتي كه پرسيوال براي پزشكان و جراحان نوشت صادق 
است، داوطلبانه است. آيا آنچه پرسيوال هنگامي كه »اتيكز پزشكي« را جايگزين »رويه ي قضايي پزشكي« 

مي كرد، داوطلبانه بودن آن را مد نظر داشت؟
 

آنچه از اين تعاريف برمي آيد اين است كه اگرچه احتمااًل »اتيكز پزشكي« را پرسيوال ابداع كرده و قطعًا  
نوشتن يك  بنويسد.  پروفشنال  اتيكز  كد  نمي توانسته يك  اما وي  است،  نوشته  را  اتيكز  »انستيتوها« ي 
چنين كدي بايد مي ماند تا زماني كه يك تشكل به قدر كافي مقتدر، يعني خود پروفشن، چيزي شبيه 
استانداردهاي پرسيوال را تصويب كند. طبق محاسبات بيكر اين امر نمي تواند پيش از سال 1808، زماني 

كه انجمن پزشكي بوستون كد اتيكزي را براي اعضايش تصويب كرد اتفاق افتاده باشد. 

امروز چگونه يك نفر بايد يك كد اتيكز پروفشنال بنويسد؟ اگرچه اين سوال يك جواب ندارد، اما ممكن 
است از مقايسه ي آنچه انجمن هاي پروفشنال اخيرًا  انجام داده اند چيزهاي فراواني ياد بگيريم.
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پروفشن ها و كسب و كار
دونالد گوتربارن نوشتن دو كد اتيكز را شرح مي دهد، »كد اتيكز و رفتار پروفشنال انجمن ماشين آالت 
كامپيوتري« )1992( و »كد اتيكز و عمل پروفشنال مهندسان نرم افزار« )1999(. به نظر مي رسد نوشتن 
كد انجمن ماشين آالت كامپيوتري فرآيند نسبتًا غير رسمي تري بوده است. نوشتن كد مهندسان نرم افزار، 
كه كار دو انجمن بزرگ بود، بسيار رسمي تر بود، افراد بيشتري در آن دخيل بودند و زمان بسيار بيشتري 
اين دو كد، شباهت هاي چشمگير  اين تفاوت ها و تفاوت هاي مهم ديگر ميان  صرف آن شد. عليرغم 
چندي وجود دارند. تنظيم هر يك از اين دو كد در عمل اساسًا كار افراد معدودي بوده است. ويرايش 
آن ها  تنها تصويب  اما  انجام گرفته است،  بيشتري  نسبتًا  افراد  تعداد  با مشاركت  اين كدها  بازنگري  و 
دربرگيرنده ي كل اعضاء يا حتي نماينده هاي منتخب آنان بود. گوتربارن فرآيند سازمان يافته تري را كه كد 
مهندسان نرم افزار بر اساس آن نوشته شد، به ويژه بازنگري هاي رسمي كه افرادي را كه در غير اينصورت 

ممكن بود تا زمان تصويب وارد ماجرا نشوند دعوت به همكاري مي كند را ترجيح مي دهد.
 

مطلب بعدي ما درباره ي نوشتن يك كد پروفشنال احتمااًل ايده آلي را كه گوتربارن تنها به صورت كلي 
بيان مي كند به طور كامل دربرمي گيرد. در »تدوين كد اتيكز براي آموزش پيش دبستاني« كنت كيپنيس و 
استفاني فيني فرآيندي را تشريح مي كنند، كه تقريبًا  از ابتداي امر، بخش قابل توجهي از پروفشن را در 
بر مي گرفت. به طور مثال، بيش ار 800 آموزگار پيش دبستاني پاسخ هاي خود را به نخستين پرسشنامه ي 
اتيكز ارسال كردند.  مدتي بعد، هريك از يش نويس هاي اين كد نه تنها براي اظهار نظر منتشر شد بلكه از 
سوي صدها كاربر نهايي در بوته ي آزمون قرار گرفت- بسيار شبيه نرم افزار »بتا«. )آيا چيز بيشتري براي 

يادگيري از شباهت ميان كدگذاري اتيكز و نوشتن نرم افزار وجود دارد؟(

در مطلب آخر، مايكل هافمن دو دهه كمك به مشاغل براي نوشتن كد اتيكز را چكيده وار بيان مي كند. 
كدهاي شغلي ممكن است به دليل تفاوت فراوان شان با كدهاي پروفشنال در اينجا در خور ذكر نباشند- 
هرچند نتيجه گيري هاي هافمن عمومًا نتيجه گيري هاي گوتربارن و كيپنيس_فيني را تقويت مي كنند. مثاًل، 
هافمن تأكيد مي كند كه اگرچه همه ي كدها به يك توماس جفرسون نياز دارند كه به آن ها انسجام بخشد، 
اما كساني كه انتظار مي رود از اين كد تبعيت كنند بايد در اسرع وقت و به تعداد دفعات ممكن مشاركت 

داده شوند.

تعداد مقاالت و نوشتارهاي در دست چاپ با موضوع نوشتن كد اتيكز شغلي تقريبًا از نوشتارهاي با 
موضوع نوشتن كد اتيكز پروفشنال بيشتر است. اگر چه انجمن هاي پروفشنال قطعًا  از مقايسه ي نظام مند 
منتفع  داده  انجام  كار  و  كسب  حوزه  ي  براي  اتيكز  منبع  مركز  كه  مقايسه اي  نظير  پروفشنال  كدهاي 
مي شوند، اما درعين حال ممكن است از مطالب در دست چاپ درباره ي كدهاي اتيكز شغلي نيز فايده 

ببرند. كد نويسي تنها فعاليتي است كه بين اتيكز شغلي و پروفشنال مشترك است.

دوره ي  او  فرمانروايي  دوران  امپراطور روم شرقي )527-565(.  م.(،  اول )565-482  يوستينيانوس   .1
تجديد عظمت امپراطوري بود و چندين بار در زمان قباد انوشيروان با ايران جنگيد و هر بار شكست 
خورد و مبالغ زيادي به دولت ايران غرامت جنگ پرداخت. يوستينيانوس اول خواهان سلطه ي امپراطور 
بر كليسا بود. در 553 دومين شوراي قسطنتنيه را تشكيل داد، و از كارهاي مهمش تدوين قوانين رومي 

است. 


