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پیشگفتار ترجمه انگليسی

اين كتاب نخســت در ســال 2002 به زبان آلماني و پس از گفتگوهاي 
فراوان درباره مسائل مطرح شده در آن با دانشجويان در خالل تدريس مشترك 
ما در يك نيم ســال در زمستان 2000-1999 در دانشگاه زوريخ انتشار يافت. 
با توجه به اســتقبال كارشناســان و خوانندگان عادي از اين كتاب، زماني كه 
انتشــارات دانشگاه كاتوليك آمريكا از ما خواست تا اين كتاب را به انگليسي 
ترجمه كنيم، از اين پيشــنهاد استقبال كرديم. براي ترجمه اين کتاب از آلمانی 
به انگليســي ناگزير بوديم تا به گونــه ای جدی در آن بازنگری و آن را به دو 
علت روزآمد کنيم: نخســت اينکه تاريخ طبيعي و اجتماعي فوتبال در خالل 
دهه گذشــته ادامه يافته و بســياري از گرايش ها كه در چــاپ آلماني كتاب 
در ســال 2002 تشريح شــده اند از جمله تجاري شدن فوتبال و نقش فزاينده 
رســانه ها و انتقاد از اين نقش شتاب بيشتري گرفته است. اما برخي از مسائل 
ديگر، همچون گرايش به سوي برابري بيشتري جنسيتي در فوتبال تا اندازه اي 
از شتاب افتاده اســت.از سوي ديگر، پژوهش هاي دانشگاهي درباره تاريخ و 
پيشــينه فوتبال كه در سال 2002 ما از اندك بودن شمار اين گونه پژوهش هاي 
ابزار تاســف كرده ايم رونق و رواج روزافزوني داشته و تحقيق در اين عرصه 
در محافل دانشــگاهي مشروعيت يافته اســت. حتي در خارج از انگليس نيز 
مورخين دانشــگاهي به پژوهش درباره فوتبال روي آورده اند. چنين تحولي 
سبب شده است تا كنفرانس ها و همايش هاي متعدد علمي و دانشگاهي برگزار 
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و كتاب هاي فراواني در زمينه اين ورزش نوشــته و منتشــر شوند. در نتيجه، 
امــروزه پيگيري بحث ها و ديدگاه هاي گوناگوني كــه در اين زمينه ابراز مي 
شــوند، كاري بس دشوار است. تخصصي تر شدن بررسي و مطالعه درباره اين 
رشــته ورزشي، نگارش كتاب هاي بيشــتر در اين زمينه را ضرورت بخشيده 
اســت. از اين رو، بسيار شــادمانيم كه توانسته ايم اين كتاب را براي مخاطبان 

انگليسي زبان خود آماده و عرضه كنيم.
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مقدمه 

در ســال 1901 يك ناظر زندگي شهري در گالسگو نوشت، بهترين نكته اي 
كه مي توان درباره فوتبال گفت اين اســت كه بهانه اي به دست كارگران مي دهد 
تا درباره آن صحبت كنند. به باور من، فوتبال در اصل مقوله اي براي ارتباط ميان 
مردم است. اين ورزش، زمينه را براي بحث هاي پرشور درباره راهبردهاي درستي 
كه مربي تيم خودي بايد در پيش بگيرد، خاطرات حسرت بار گذشته  پرافتخار و 
طاليي و همچنين پيش بيني آخرالزماني و فاجعه بار سقوط در فصل آينده فراهم 
مي آورد. البته بايد توجه داشــت كه بحث هاي مربوط به فوتبال در خال صورت 
نمي گيرند، بلكه پيوندي ژرف با بســتر و مسائل اجتماعي دارند. براي نمونه، در 
شهر گالسگو، رقابت بين تيم هاي سلتيك و رنجرز]1[ در واقع بازتاب كشمكش 
مذهبي و قومي بين پروتستان ها و كاتوليك هاي ايرلندي است. بازي بين تيم هاي 
كشورها مي تواند جنبه حيثيت ملي به خود بگيرد كه بهترين نمونه آن پيروزي تيم 
جمهوري اســالمي ايران بر تيم آمريكا در رقابت هاي جام جهاني در سال 1998 
است. از سوي ديگر، صحبت هاي هويت آفرين درباره فوتبال مي تواند به اختالفات 
و شــكاف هاي اجتماعي سرپوش بگذارد چون ورزش فوتبال هواداراني را پديد 
مي آورد که شالوده هواداري آنها روي مالحظات و شرايط اجتماعي يا باورهاي 

عقيدتي استوار نيست.
در همين راستاســت كه آلبر كامو، نويسنده و فيلسوف اگزيستانسياليست 
فرانسوي كه در دوران جواني در تيم ريسينگ دانشگاه الجزيره]]2[[ دروازه بان 
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و همواره در طول زندگي هوادار تيم ريسينگ پاريس2 بوده است، مي نويسد 
هر آنچه درباره اخالق بشر مي دانم از فوتبال آموخته ام. همين نوشته كامو كافي 
اســت كه مورخين به بررسي گذشته و پيشــينه فوتبال در جهان روي آورند. 
مورخين عرصه اجتماعي انگليس، بيش از يك نسل است كه به بررسي تاريخ 
و مسائل فوتبال پرداخته اند. پژوهشگران و انديشمندان انگليسي از دهه 1970 
به اين ســو، در بررسي توسعه كلي جامعه صنعتي، به تحقيق در زمينه ورزش 
به معني عام آن و فوتبال به گونه  خاص نيز سرگرم بوده اند. اما در كشورهاي 
ديگري چون دنياي آلماني زبان، عالقه به تاريخ و سرنوشت فوتبال كه تا دهه 
1990 چندان جدي تلقي نمي شد، اهميت خود را از دست نداده است. البته از 
ابتدای هزاره سوم بود كه بررسي ورزش به عنوان مقوله اي تاريخي آغاز شد. 
اين كتاب در واقع نگاهي اجمالي به پژوهش هاي بين المللي درباره تاريخ 
فوتبال، و افزون بر اين، مشخص ســاختن پرســش ها و مشکالت اجتماعي 
و فرهنگــي تاريخ فوتبال اســت و انجام پژوهش هاي علمــي تازه را در اين 
زمينه ضروري مي ســازد. پژوهش حاضر كه جنبه گزينشي دارد به مفاهيم و 
مقوله هايي مربوط مي شود كه براي ما جالب توجه بوده اند. البته بررسي پيشينه 
فوتبال و مسائل و مشکالت آن بيشــتر در قاره اروپا متمركز است. نيازي به 
گفتن ندارد كه كشــورهاي آلماني زبان فقط بخش كوچكي از دنياي فوتبال را 
تشكيل مي دهند. ما در بررسي هاي خود فقط به بررسي برخي از پرسش هاي 
مطرح در اين زمينه در مناطقي كه كانون فوتبال جهان محســوب مي شــوند 
از جمله جنوب اروپا و آمريكاي التين پرداخته ايم، گرچه مي دانيم كه شــمار 
روزافزوني كتاب و مقاله درباره مســائل فوتبال در اين مناطق از جهان منتشر 
مي شــوند. اين نكته را نيز بايد يادآور شويم كه اروپاي شرقي و قاره آفريقا نيز 
به تدريج در زمينه فوتبال و بررســي هاي تاريخي اين ورزش اهميت مي يابند. 
اما در كتاب حاضر ما چندان بررســي سازمان يافته اي درباره مسائل فوتبال در 

اين مناطق به عمل نياورده ايم. 
عنوان اين كتاب »تاريخ فرهنگي و اجتماعي فوتبال« اســت. حال بايد ديد 
منظور ما از انتخاب اين عنوان براي اين كتاب چيست. نكته نخست اينكه ما در اين 
كتاب به نتايج بازي ها و رتبه و مقام تيم ها نپرداخته ايم. در ضمن، تاريخ بازي هاي 
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جام جهاني و جام قهرماني اروپا، بازي هاي بسيار مهم و سرنوشت ساز يا گل هاي 
ديدني بازي ها نيز در اين كتاب بررســي نشــده اند. البته به بعضي از رويدادهاي 
مهم فوتبال اشاره كرده ايم. اما همين اشارات نيز در چارچوب و زمينه گسترده تر 
تاريخ اجتماعي و فرهنگي فوتبال صورت گرفته اند. دنياي فوتبال با گرايش ها و 
ويژگي های مهمی همراه است كه تنها در دنياي فوتبال قابل درك و فهم هستند، 
اما اين گرايش ها به نوعي با دنياي خارج نيز در ارتباطند. اين مسئله هم در سطح 
ُخــرد و هم كالن مصداق پيدا مي كند. يك مورخ انگليســي كه در زمينه فوتبال 
بررسي هايي انجام داده، مي نويسد خيابان و مي خانه   هاي انگليس نقش مهمي در 
شكل گيري هويت های محلي داشته اند. در فرهنگ طبقه كارگر، يك تيم فوتبال به 

يك محله خاص تعلق دارد. 
پسرها با بازی فوتبال در کوچه پس کوچه ها، قواعد و آداب و رسوم بازی 
و خشــونت های مردانه اين ورزش را از بزرگ ترها فرامی گيرند. اين آداب و 
رسوم، در واقع، آنچه را فرهنگ مردمی ماقبل نوگرايی است، تشکيل می دهند. 
در ورزشگاه ها، پسری که به تماشای بازی تيم محبوب خود آمده است، خود 
را با قهرمانان محلی تيم همزاد می پندارد. وی قهرمان تيم خودی را با بازيکنان 
تيم مقابل در شــمال انگليس مقايسه می کند. شکل گيری فرهنگ توسعه يافته 
ورزشــی، احساسات وی را بر می انگيزد و ميزان وابستگی او به گروه خودی 
با ديدن قهرمانان تيم مورد عالقه اش از نزديک در ميدان های ورزشی تقويت 
می شــود. همزادپنداری با قهرمان محلی و پسرها، رابطه احساسی مستحکمی 
است که درســت همانند هويت مشــترکی که کارگران يک کارخانه يا يک 
محله خاص دارند، ژرف تر از همبســتگی آنها با هم قطاران اعتصابی در يک 
شهر دوردست اســت. به هر حال، فوتبال فقط همزادپنداری به همراه ندارد 
بلکه تمايز و ديگرانگاری]3[ را نيز با خود به همراه می آورد. در بســياری از 
مواقع جهان بينی افراد به شدت تحت تاثير فوتبال قرار دارد. ديتر هيلدبراند]4[، 
خواننده آلمانی در اظهارنظری درباره فوتبال اين مسئله را با هوشمندی خاصی 

اين گونه توصيف کرد:
 اگر از چندهزار نفر بپرسيد که با شنيدن نام ليورپول چه چيزی 
در ذهن شما تداعی می شود، آيا بيتل ها يا کوين کگان؟ اينکه آيا 
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در برلن ديوار وجود دارد يا تيم هرتا بی اس سی؟ در مورد شهر 
تورين ايتاليا چه، کارخانه خودروسازی فيات يا تيم يوونتوس؟ 
اينکه فــردی که از آلمان غربی به جمهوری دموکراتيک آلمان 
)آلمان شــرقی( می آيد به چه موضوعی فکر می کند به هونکر 
)صدراعظم( يا تيم برمن يا رودلف بارو )بازيگر فيلم و انديشمند 
ناراضی( يا يورگن اسپارواسر]5[ )همان کسی که آن گل لعنتی را 
به ما زد و تيم ارزان قيمت آلمان شرقی يک بر صفر آلمان غربِی 
گران قيمت را شکست داد(، آنها پاسخ خواهند داد اسپاروسر. 
ُبن؟ ُبن که ديگر تيم فوتبال ندارد اما کلن که در مجاور برلين 

واقع شده، تا کنون دوباره قهرمان ملی شده است. 

فاصلــه بين همزادپنداری بين تيم محلی و تيــم ملی، گام کوچکی بيش 
نبوده اســت. ارتباط ميان ملی گرايی و فوتبال، داســتانی است که در سراسر 
جهان شــاهد آن هستيم. بازی فوتبال با کليشه سازی آکنده است. اين موضوع 
هم درباره تصويــری که از خود داريم و هم تصويری که از ديگران در ذهن 
داريم مصداق پيدا می کند. کدام خواننده سياسی منطقی است که درباره اراده 
آلمان ها برای پيروزی، جنجالی به راه نيانداخته باشــد؟ چه کسی از شکست 
دادن اســکاتلندی های شوربخت دچار شــگفتی نشده است؟ از سوی ديگر، 
بازيکن گوشــه ميدان تيم ايتاليا پس از خطايی کــه از قرار يکی از بازيکنان 
تيم رقيب مرتکب می شــود، همانند خواننده تنور اوپرای جوزپه وردی نعره  
می زنــد در صورتی که هم قطار او در خــط دفاع يعنی يوهان هوفمن پس از 
اينکه تــوپ را از ميان پاهای حريف عبور می دهد هيچ گونه هيجانی از خود 
بروز نمی دهد. آيا هواداران برزيلی فوتبال از چابکی بازيکنان خود در مقايسه 
با فوتباليست های تنومند انگليسی لذت نمی برند؟ آيا ايتاليايی ها از شيک پوشی 

و برخورد خوب شخصيت های محبوب خود لذت نمی برند؟ 
يکــی از مهم ترين علل موفقيت فوتبــال، درهم آميختن آن با رقابت های 
فرا-منطقه ای اســت. فوتبال دوستان به راحتی نتايج مهم مسابقات نهايی را به 
ياد می آورند. روزنامه ها بی درنگ ترفندهای تماشايی بازيکن ميانی پيشرو در 
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آخرين بازی های انجام شده را بازتاب می دهند. برخی از مسابقات فوتبال در 
واقع بسيار خاطره انگيز هســتند. فوتبال در حافظه فرهنگی توده مردم ريشه 
دوانيده و فوتباليســت ها با بهره گيری از اســطوره ها به قهرمانان افسانه ای و 
دست نيافتنی تبديل می شوند. فوتبال قادر است هويت ايجاد کند. اين ورزش 
همانند آيين و مذهبی است که در انتظار قديس ها و اوباشان است و مجامعی 
برای برگزاری آيين ها مراســم، فراهم می آورد. ممکن اســت يک مسابقه به 
رويدادی باورنکردنی تبديل شــود و با گذشت چندين دهه هواداران فوتبال 
از يادآوری آن به وجد آيند. يک نمونه در اين زمينه، بازی تيم فوتبال »راپيد« 
ويــن و پانزده دقيقه پايانی بازی اين تيم اســت که همواره در خاطره ها باقی 

خواهد ماند. 
در تقويم ها روزهای مهم ســال همچون عيد پاک يا دوشــنبه مقدس]6[، 
رويداد شــاد هفته محسوب می شــوند. بازيکنان محبوب از چشم می افتند. 
بازيکنــان پس از يک پيروزی مهم، درســت هماننــد قهرمانان با حضور در 
سالن های مختلف و با برپايی کنسرت در مراسم پيروزی خود دست افشانی و 
پايکوبی می کنند. رسانه ها در زنده نگه داشتن خاطرات بازی های مهم گذشته 
در مقايســه با آنچه مردم درباره سياست می دانند، نقشی بسيار بزرگ بر عهده 
دارند. از همان مراحل ابتدايی رواج بازی فوتبال ، خبرنگاران و روزنامه نگاران 
برای گزارش و تشــريح بازی ها زبانی شــبه مذهبی ابداع کردند. برای مثال، 
»تونی تورک خدای فوتبال اســت«. شبکه های تلويزيونی در آستانه بازی های 
جــام جهانی ، لحظات باشــکوه تاريخ فوتبال را پخــش می کنند. پس از هر 
مسابقه ای دوره ای، مونتاژها و صحنه هايی از شادی تماشاچيان پس از به ثمر 
رســيدن گل و آه از نهاد برآمدن آنها بر اثر ازدســت رفتن يک پنالتی از جمله 

برنامه های پربيننده شبکه های تلويزيونی و مجله های ورزشی است.
باتوجه به پيشرفت پيروزمندانه ورزش فوتبال، الزم است به فضای خالی 
در اين ورزش نيز اشــاره کنيم. در ارتباط بــا ورزش فوتبال بايد گفت آنچه 
بيــش از همه در اين ورزش جايش خالی اســت نيمی از جمعيت کره زمين 
يعنی زنان اســت. البته در انگليس بالفاصلــه پس از پايان جنگ اول جهانی، 
فوتبال زنان با پيشرفت چشمگيری روبه رو شد. بازی هايی که به نفع بنگاه های 
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خيريه توســط تيم های زنان و تيم های مختلط برگزار می شد، شمار زيادی از 
تماشاگران را به خود جلب می کرد. اما به هر حال، اين بازی ها حالت نمايشی 
و غيرجدی داشت و در سال 1921، انجمن فوتبال انگليس با انتشار بيانيه ای، 
فوتبال زنان را غيرقانونی اعالم کرد. ســپس در ديگر کشورها نيز فوتبال زنان 
ممنوع اعالم و شــاهد تبعيض و دشــمنی و محکوميت شد. اين وضعيت تا 
حدود اواخر قرن بيســتم ادامه داشت و از آن زمان به اين سو اندکی وضعيت 

فوتبال زنان بهبود يافته است. 
جــای خالی ديگری که در فوتبال به چشــم می خورد، آمريکاســت. در 
اين کشــور، فوتبال جايگاه و فرصت بسيار محدودی در اختيار داشته است. 
فوتبال که دوست داشتنی ترين ورزش جهان محسوب می شود هنوز در آمريکا 
جايگاهی به عنوان يک ورزش پول ســاز بين مردم پيدا نکرده است. جايگاه 
ممتاز ورزش های رقابتی در آمريکا همچون فوتبال آمريکايی، هاکی روی يخ 
و بيســبال، نقش مهمی در خالی بودن جای آمريکا در ورزش فوتبال داشــته 
است. علت اينکه در آمريکا فوتبال زنان با مخالفت کمتری در مقايسه با ديگر 
کشورهای جهان روبه رو شد آن بود که ورزش های ديگر برای قهرمان پروری 
مردان در آمريکا رواج داشــت، البته عوامل فرهنگــی نيز در اين زمينه نقش 
داشته اند. به هر حال، ما نمی خواهيم پژوهش خود را فقط به عوامل فرهنگی-

تاريخــی محدود کنيم. تاريخ فوتبال اين نکته را روشــن می کند که برخالف 
روال حاکم برای مطالعات تاريخی که در اواخر قرن بيســتم رواج داشــت، 
مســئله نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را نمی تــوان از طريق ارزيابی و 

بررسی رفتارهای فرهنگی و گفتمان جنسيت کامال برطرف ساخت.
تاريخ فوتبال همواره و هم اکنون نيز در اصل تاريخ جذب و دفع اجتماعی 
و تاريخ مبارزه انســان های محروم برای دســتيابی به زندگــی بهتر و تاريخ 
بيشينه کردن سود سوداگران زيرک و شرکت های ناشناس بازاريابی است. اين 
واقعيت که يک ورزش که در بين دانش آموزان ممتاز انگليس رواج داشــت 
به ورزش درجه اول جهان تبديل شــده اســت، بر پايه واقعيت های ملموس 
اقتصادی از جمله حرفه ای شدن اين بازی از همان ابتدا با جود مخالفت طبقه 
متوسط ثروتمند و اشرافی که بنيان گذار اين ورزش بودند، استوار است. همين 
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عامل بود که باعث شد تا کسانی از طبقه پايين تر اجتماعی توانستند در سطح 
ورزش با افراد باالترين طبقه اجتماعی درهم آميزند. نکته جالب توجه در اين 
مورد حمايت کارآفرينان کوچک و متوسط از شکل گيری نخستين باشگاه های 
فوتبال اســت. اين گونه افراد در واقع پادشــاهان شهرهای کوچک و محالت 
محسوب می شــدند. اين گونه افراد با درگيرساختن خود با مسائل سياسی، از 
اينکه مورد توجه توده های مردم قرار گيرند، شادمان بودند. همين الگو چندين 
دهه بعد نيز بار ديگر در کشورهای قاره اروپا پديدار شد. فوتبال در قاره اروپا 
ابتدا توسط بازرگانان و مهندسان روشنفکر که در سال های پايانی قرن نوزدهم 
غرق در ناز و نعمت زندگی انگليســی برآمده از ســرمايه داری بودند، رواج 
يافت کســانی که فرزندانشان در زمين های چمن خود را با اين بازی سرگرم 
می کردند. بازی فوتبال به ســرعت از ورزش خاص طبقه اشــراف و متوسط 
خارج شد و به طبقات فرودست جامعه راه يافت و بر اثر چنين تحولی ديگر 
قادر نبود وجه تمايز ســودمندی برای جوانان دانشــجو فراهم کند. امروزه از 
فوتبال بــه گونه ای فزاينده به عنوان ورزش توده ها ياد می شــود بدون اينکه 
آن گونــه که هواداران جنبش کارگری اميــدوار بودند، به ابزاری برای تقويت 
آگاهی طبقاتی تبديل شــود. نکته ديگر اينکه تاريــخ اجتماعی و فرهنگی را 
نمی تــوان از يکديگر مجزا کرد چون اين دو مقوله همواره در روندی بی وقفه 

با يکديگر در تعامل هستند. 
در نتيجه، هيچ يک از فصل های اين کتاب را نمی توان فصلی اختصاص يافته 
به تاريخ اجتماعی يا فرهنگی توصيف کرد. هم جامعه و هم فرهنگ در تاريخ 
حضــور دارند و هرازگاهی يکــی از اين دو مقوله بر ديگری ســيطره دارد. 
نيازی به گفتن ندارد که مفهوم جامعه شــناختی تمايز نيز در ضمن همواره با 
مســائل و امور سياسی سروکار داشته است. فصل های بعدی کتاب به تشريح 
چگونگی شــکل گيری فوتبال نوين اختصاص دارند که شــالوده آن را همان 
فوتبالی تشکيل می دهد که در مدارس فرزندان طبقه ممتاز انگليس پديد آمد 
و مقررات مربوط به آن و نهادينه شــدنش مديون باشگاه ها و فدراسيون ها در 
مســير توسعه و رواج آن و تبديل شدن به ورزشی جهان شمول است. همزمان 
با بررسی چنين روندی، به چگونگی فراهم آمدن زمينه تبديل فوتبال به ورزش 
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و بازی توده مردم پرداخته ايم و در ضمن اين پرســش را مطرح ساخته ايم که 
فوتبال چه نقشی در عرصه فرهنگی مردمی در اواخر قرن نوزدهم و در خالل 

قرن بيستم پس از به دست آوردن جايگاه کنونی خود داشته است.    
فصل چهارم کتاب به مســئله تجاری شــدن فوتبال اختصــاص دارد، از 
پرداخت دســتمزدی اندک بــه بازيکنان طبقه کارگــر و دريافت وروديه از 
تماشاگران فوتبال تا شرکت های کامال تجاری فراهم آورنده تفريح و سرگرمی 
که از طريق بازاريابی مربوط به پخش مسابقات از شبکه های تلويزيونی سود 
هنگفتی به دســت می آورنــد و از ابتدای قرن حاضر اين گونه شــرکت ها به 
بازارهای بورس راه يافته اند. فصــل پنجم دربردارنده نکاتی در زمينه هيجان 
موجود در بازی فوتبال اســت که با بررسی هيجاناتی که برخی از چهره های 
سرشناس فوتبال از خود نشان داده اند، همراه است. در چهار فصل بعدی کتاب 
نقش احساسات و هيجانات فوتبال در عرصه های سياسی چه در فضاهای که 
به گونه تصادفی رويدادهای سياسی و ورزشی بر يکديگر تاثير می گذارند، تا 
استفاده آگاهانه از فوتبال برای اهداف تبليغاتی. فصل دهم کتاب نيز که فصل 
پايانی است، روی اين مســئله متمرکز است که چرا فوتبال تا کنون همچنان 
يــک ورزش تقريبا مردانه باقی مانده و اينکه چرا زنان از حضور فعال در اين 

عرصه ورزشی بازمانده اند.
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فوتبال نوين مولود قرن نوزدهم ميالدی اســت و توســعه آن در ارتباط 
نزديک با فرايندهای مختلــف اجتماعی، فرهنگی و تاريخی قرار دارد که در 
ابتدا، در خالل انقالب صنعتی در انگليس روی داد و پس از اندکی تاخير در 
اروپای  غربی و مرکزی از آن نســخه برداری شد. اين تاخير موقت را می توان 
همچنين در مراحل مختلف توسعه فوتبال نوين از جمله رواج يافتن اين بازی 
در مدارس برگزيده شبانه روزی و تاسيس نخستين باشگاه ها، همراه با مشاجره 
در اين زمينه مشــاهده کرد که آيا فوتبال فقط يــک فعاليت در زمان بيکاری 
برای بازيگران غيرحرفه ای است يا به يک حرفه برای بهترين بازيگران تبديل 
خواهد شد. پير بورديو]7[، جامعه شناس و قوم شناس فرانسوی، تفاوت بنيادين 
ميــان ورزش های نوين و بازی های پرطرفدار ســنتی فرهنگی نخبگان پيش 
از دوران نويــن را به صورت يک تفريح هدفمند معرفی کرده اســت.]8[ در 
حالی که بازی های پيش از عصر نوين همواره در بستری آيينی قرار داشتند.]9[

ورزش در قــرن نوزدهم، به مثابه »هنر برای هنِر«]10[ بدن تلقی می شــد. 
اين ورزش الگوهای خاص حرکتی متعلق به ورزش های سنتی را حفظ کرده 
اســت، ولی آنها را از کارکردهای سنتی مذهبی و اجتماعی خود جدا کرده و 
از طريق مجموعه ای از قوانين، جنبه ای منطقی به آنها بخشيده است. با توجه 
به اين پيشــينه، توســعه فوتبال نوين را می توان به عنوان نمونه ای برای همه 
ورزش های نوين به شمار آورد. اين تغيير به ويژه در سه مرحله روی داد.]11[
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در ابتدا، فوتبال به عنوان يک ورزش قديمی  و خشــن به توده مردم]12[ 
تعلق داشــت که می توان سابقه آن را تا قرون وسطی در جزيره انگليس )و با 

نام رايج سوله]13[ در شمال فرانسه( رديابی کرد.]14[
گاهی چنين گفته می شود که اين فوتبال مردمی مبتنی بر بازی با توپ موسوم به 
هارپاستوم ]15[ )برگرفته از يک واژه يونانی( است که از قرار، به وسيله لژيونرهای 
رمی به انگليس آورده شد. ولی اين گونه پيوستگی و تداوم را نمی توان اثبات کرد. 
گونه قديمی فوتبال اشــتراکات ناچيزی با فوتبال نوين دارد. قوانين مدونی برای 
آن و محدوديتی در مورد زمين بازی وجود نداشت. زمين بازی گاهی متشکل از 
همه مساحت يک شهر )با دروازه های شهر در نقش دروازه های زمين( يا مزارع، 
مرغزارها و اراضی جنگل های ميان دو روستا بود. در آشبورن]16[ واقع در منطقه 
دربی شاير]17[ دو ستون سنگی در فاصله چندين کيلومتری از هم برپا شده بودند که 
بايد توپ با آنها تماس می گرفت. اين توپ از شکمبه ُپربادشده حيوانات ساخته 
می شد.]18[ رقابت کنندگان در اين بازی ها اغلب شامل همه مردم روستاها، مناطق 
حاشيه شهرها يا محالت بودند که از اين بازی ها برای رقابت های بين خود استفاده 
می کردند. به عنوان يک قانون، رقابت کنندگان در اين بازی ها را مردانی از طبقات 
پايين تر جامعه مانند کشاورزان و شاگردان صنعتگران تشکيل می دادند. اين بازی 
اغلب در خالل جشن ها و تعطيالت مذهبی انجام می شد. در خالل سال های 500 
تا 1000 ميالدی، بازيگران در محالت آل ســينتس]19[ و سنت پيترز]20[ واقع در 
دربی]21[ به طور سنتی در روز »سه شنبه اعتراف« با يکديگر رقابت می کردند. در 
همان روز دو تيم شهری نيز در آشبورن به رقابت می پرداختند. بر طبق يک افسانه 
رايج در دربی، تاريخ اين بازی ها به دوره باستان و پيروزی مردم شهر درونتيو]22[ 

بر يک واحد نظامی رومی در سال 217 بعد از ميالد بازمی گردد.]23[
مردم در منطقه کورن وال]24[ در مراسم عروسی، بازی هرلينگ]25[ را که 
به فوتبال شباهت دارد انجام می دادند که در آن ميهمانان در يک طرف و مردم 
محلــی در طرف ديگر قرار می گرفتند.]26[ اين بازی به علت ماهيت خشــن 
خود، دائما به زخمی شــدن و در برخی موارد نيز به کشته شــدن افراد منجر 
می شــد. در نتيجه، بازی فوتبال برای نخســتين بار به وسيله ادوارد دوم]27[ 
پادشاه انگليس، در سال 1314 ميالدی ممنوع شد. اين واقعيت که بازی فوتبال 
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هر از چند ســالی تا قرن هفدهم ميالدی، با ممنوعيت تازه ای روبه رو می شد، 
نشان می دهد که فوتبال محلی کوچه وبازاری]28[ تا شروع دوره نوين همچنان 
در جريان بوده اســت.]29[ ولی در اواسط قرن نوزدهم چندان خبری از بازی 
فوتبال نبود. فرايند چندمرحله ای محصورسازی و نرده گذاری زمين های باير 
و عمومی]30[، صنعتی شــدن، شهرنشــينی و نظارت های شديد تقريبا باعث 
ازبين رفتن اين نوع فوتبال مردمی شــد و تنها در چارچوب اجتماعات مردمی 
بود که بازی ســنتی فوتبال در برخی از مناطق زنده نگه داشــته شد که نمونه 
آن، فوتبال مراســم اعتراف]31[ بود که هرســاله با نام بــازی قديمی]32[ در 
سه شــنبه اعتراف و چهارشنبه خاکستر]33[ در آشبورن ميان باالدستی ها]34[ و 
پايين دستی ها]35[ ، به نمايندگی از ساکنان شمال و جنوب رودخانه هنمور]36[ 
که بخشــی از زمين بازی بود، انجام می شــد. نمونه های ديگر شــامل بازی 
ديوار و ميدان]37[ در ايتون]38[ و لگدزدن به بطری]39[ در هالتون]40[ بود که 
افــراد محلی در آنجا عادت به محک زدن خود در برابر بيگانگان دارند.]41[ از 
حدود سال 1750، گونه هايی از فوتبال کوچه و بازاری]42[ به وسيله مدارس 
برگزيده دولتی ايجاد و تقريبا متمدنانه انجام شــد. اين بازی در بين سال های 
1840 تا 1860 قوانين مشــخصی پيدا کرد که تا اندازه ای در مدارس مختلف 
به صورت مکتوب در آمد. در نهايت و به علت اختالف نظر درباره مجموعه 
قوانيــن متفاوت، دو نوع ورزش متفاوت انجمن فوتبال]43[ و فوتبال اتحاديه 
راگبی]44[ به وجود آمد. در ادامه، فوتبال در خالل ســال های 1850 تا 1890 
گسترش يافت و با شکل تغييريافته ای از مدارس برگزيده]45[ خارج شد و به 
ميان مردم آمد. باشگاه ها و ليگ هايی به وجود آمدند و فوتبال به يک ورزش 
پرتماشــاگر و با حضور ورزشکاران برجسته از دهه 1880 به اين سو، به يک 
حرفه تبديل شــد. به موازات توســعه فوتبال به همه طبقــات جامعه به ويژه 
در ميــان طبقات کارگر، نخبگان از فوتبــال روی گرداندند و به ورزش های 

اختصاصی تر عالقمند شدند. 
ما در فصل حاضر به بررســی مرحله نخبه گرايی فوتبال، از معرفی آن به 
مدارس دولتی]46[ تا روی گردانی اشــراف از آن ورزش می پردازيم و پيشينه 
اجتماعی، فرهنگی، تاريخی آن را بررسی می کنيم. فصل حاضر فقط معطوف 
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بر بريتانيای کبير]47[ نيســت، بلکه همچنين نشــان خواهيــم داد که چگونه 
نخبگان در دانشگاه و عرصه تجارت در اروپای قاره ای )و خارج از آن( فوتبال 
را پذيرفتند و زمينه گسترش جهانی آن را فراهم آوردند. همان گونه که اغلب 
چنين بوده اســت، انتقال فرهنگ باعث ايجاد سازوکار نخبه گرايانه ای شد که 

با ايفای نقش نمونه و تحسين برانگيز به ايجاد رقابت و هم چشمی پرداخت.

عقل  سامل در بدن سامل: فوتبال در مدارس دولتی 

پيش شرط بنيادين برای توســعه ورزش های نوين تغيير روابط ميان انسان و 
بدن او بود.]48[ عوامل بسيار زيادی بر رويکرد به بدن انسان در انگليس قرن 
نوزدهم تاثير گذاشت.]49[ مشخصه جامعه ويکتوريايی، دغدغه بزرگ آن در 
خصوص مشکالت سالمت جسمانی و روانی بود. بيش از هشت هزار پزشک 
در نيمه نخســت قرن نوزدهم در دانشگاه های انگليس آموزش ديدند و بيش 
از هفتاد بيمارســتان تازه در خالل سال های 1800 تا 1860 تاسيس شد. رشد 
سريع شــهرهای صنعتی، نگرانی از انباشت زباله و بيماری های همه گير را با 
خود به همراه آورد. در نتيجه، بهداشــت به مسئله مهمی تبديل شد. با توجه 
به شــعار »عقل سالم در بدن سالم«]50[، طبقات تحصيل کرده به شدت متقاعد 
شــدند که بيماری ريشــه در نقص جســمانی دارد. از اين رو، اعضای طبقه 
برگزيده تالش کردند تا از طريق فعاليت های مناسب، بدن خود را سالم نگاه 
دارند. فرانسيس گالتون]51[، دانشــمند علوم طبيعی )1911-1822(، در دهه 
1860 به بررسی توارث ظرفيت های فکری افراد پرداخت. او که متقاعد شده 
بود هوش نيز همانند ويژگی های جسمانی قابل توارث است، اميدوار شد که 
راهبردی را برای بهبود نســل انســان ايجاد کند که نام آن  را علم اصالح نژاد 
گذاشت. انسان ها با اســتفاده از قوانين انتخاب طبيعی می توانستند بر تکامل 
خود تسلط]52[ يابند. به ويژه، نخبگان فکری در انگليس تشويق به فرزندآوری 
هرچه بيشتر شدند، ولی اين کشورهای آلمان و امريکا و نه انگليس بودند که 

در آغاز قرن بيستم، به مراکز اصالح نژاد تبديل شدند.
توسعه فوتبال نخبگان همچنين به درک تازه ای از مردانگی]53[ منجر شد. 
يک مرد »واقعی« بايد اخالق مدار، تندرســت و دارای شخصيت معقول بود. 
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مرد می بايد همواره بر احساســات و بدن خود تسلط داشت. اين ستون های 
هويــت مردانگی اعضای طبقه بورژوا و نخبگان اشــراف بايــد آنها را طبق 
برداشــت خود، از زنان بيمارگونه و احساســی و همچنين از اعضای طبقات 
پايين تر، همجنس گرايان، مردان جوامع مســتعمراتی و يهوديان جدا می کرد. 
ايــن گروه های اخير به عنــوان افرادی دارای اخالقيات مشــکوک و از نظر 
جســمانی، ضعيف يا دارای لذت طلبی های جنســی افراطی تلقی می شدند. 
در نتيجه مدارس نخبگان مکانی برای رشــد شــخصيت و پرورش جسمی 
دانش آموزان بود و به نظر می رســيد که ورزش ابزار مناســبی برای دستيابی 
به اين اهداف  باشــد. ديدگاه های هربرت اسپنســر]54[ و چارلز داروين]55[ 
تاثير قابل توجهی بر اين مسائل داشت. انديشمند آزادی خواه، هربرت اسپنسر 
)1903-1820(، که تحت تاثير جامعه شناسی پيشرفت اگوست کنت )1858-
1798(، نظريه پرداز علوم اجتماعی فرانسه، قرار داشت، جامعه را به همچون 
موجودی زنده و درحال تکامل تلقی می کرد و همانند دو فيلسوف ديگر يعنی 
جرمی بنتام]56[ )1832-1748( و جان اســتوارت ميــل]57[ )1806-1873( 
اصــول تجربه گرايــی]58[ و فايده باوری]59[ را به کار گرفــت.]60[ در نتيجه، 
اسپنســر همه اين پديده ها را به قانون فراگير انتخاب طبيعی نسبت می داد که 
منجر به تکامل يک موجود زنده هرچه انطباق پذيرتر با محيط طبيعی خود، يا 
درباره انسان ها هرچه انطباق پذيرتر با محيط اجتماعی خود می شد. اين فرايند 
انطباق پذيری از طريق به ارث بردن تغييرات کاربردی و حذف موارد ناکارآمد 
صورت می گرفت. نقش حکومت در اين الگوی مفهومی، محدود به حمايت 
از فرايند توسعه و تامين آن از طريق قوانين مناسب بود. »باالترين خوبی برای 
بيشــترين تعداد« از طريق اصالحات ليبراليســتی و سياست اقتصاد آزاد]61[ 
قابل حصول بود که آدم اسميت]62[ )1790-1723( در سال 1776 و در کتاب 
مهم خــود در زمينه اقتصاد ملی با عنوان تحقيقی پيرامون ماهيت و اســباب 
ثروت ملل خواستار آن شده بود.]63[ چارلز داروين )1882-1809(، دانشمند 
علوم طبيعی، در کتاب خود با عنوان اصل انواع]64[ که در 1859 منتشــر شد، 
نظريه به اصطالح تکامل را مطرح کرد که بر اساس آن، اصول تکامل در انواع 
گونه هــا]65[، وراثت و افزايش بيش از اندازه مواليد]66[ نقش ايفا می کرد.]67[ 
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اين موضوع از »تنازع بقا« بــه »بقای اصلح« -يعنی انتخاب افراد و گونه های 
تواناتر- انجاميد. اين الگو به ســرعت در خصوص جوامع انسانی )داروينسيم 
اجتماعی]68[( نيز به کار گرفته شــد. در اينجا نيز اين عقيده توسعه يافت که 
نوعی تنازع بقا در ميان افراد، ملت ها و نژادها در جريان است که در آن، تنها 
فرد قوی تر می توانــد دوام بياورد و زنده بماند. روح رقابت که در نتيجه اين 
نظريات، در ميان طبقه برگزيده به وجود آمد به شدت موجب تشويق و توسعه 
ورزش های تازه به طور کلی، و فوتبال به طور خاص شــد. به نظر می رســيد 
که اين بازی نماد رقابت تنظيم شــده درون جامعه انسانی و در نتيجه، ابزاری 
برای آماده ســازی دانش آموزان در مدارس شبانه روزی برای زندگی در خارج 
از مدرســه اســت. به عنوان مثال، در ســال 1893، چنين متنی در مجله قرن 

نوزدهم]69[ منتشر می شد:
به يقين، هر آنچه باعث تسريع گردش و تصفيه خون و افزايش 
نشــاط باشد، يک عامل اخالقی محسوب می شود. اين مسئله 
به همه سنين مربوط می شــود، ولی به ويژه در دوره نوجوانی 
از اهميت ويژه ای برخوردار اســت. موهبت فراوان برای اين 
کشــور آن است که ورزش فوتبال تا اين اندازه مورد استقبال 
پرشــور تقريبا همه نوجوانان و جوانان ما قراردارد که طبيعت 
چنين شور و توان سرشــاری به آنها اعطا کرده است. صرف 
وجــود فوتبال و درس های عملی ترويج شــده حاصل از آن، 
ارزشمندتر از همة کتاب هايی است که برای حفظ پاکی دوره 
نوجوانی نوشــته شده است. من به نوبه خود می گويم با وجود 
عادات تجمالتی و لذت جويانه ای که نوجوانان در خانه مطابق 
آن پرورش می يابند، نگرانی مداوم که مبادا آنها انواع ناماليمات 
را متحمل شــوند، فقدان اين درک که مبادا روح و جسم آنها 
در اثر تنبلی دچار ضعف شــود و تمايل نظام بازرســی برای 
کم توجهی به رشد شخصيت، هرگز مسئوليت مدرسه ای را که 
در آن سنت ماندگار فوتبال و عشق پرشور به آن وجود نداشته 

باشد، نخواهم پذيرفت.]70[ 
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مدارس دولتی که برخی از آنها در خالل قرون وسطی تاسيس شده بودند، 
در اصل به عنوان موسسات خصوصی برای آموزش فرزندان با استعداد طبقه 
بورژوا ايفای نقش می کردند، ولی در شروع قرن هجدهم، بيشتر دانش آموزان 
را فرزندان اشراف بلندپايه و دون رتبه تشکيل می دادند. اين مدارس از حدود 
سال 1780 صرفا موسساتی متعلق به طبقه باالی جامعه بودند که يکی از نتايج 
اين تغيير، تضعيف و کاهش قابل توجه اقتدار مدارس بر دانش آموزان خود بود 
و آموزگاران از موقعيت اجتماعی بسيار پايين تری نسبت به دانش آموزان خود 
برخوردار و از نظر مالی به شــهريه پرداختی از سوی دانش آموزان و والدين 
آنها وابسته بودند. در خالل سال های 1728 تا 1823، بيش از 22 مورد شورش 
دانش آموزی در مدارس دولتی روی داد. مدرســه شهر وينچستر]71[ تنها در 
خالل سال های 1770 تا 1818 شاهد شش مورد شورش بود و در سال 1797 
حتی وارد کردن نيروی های نظامی به مدرســه شــهر راگبی]72[ برای وادشتن 
دانش آموزان شورشی به آرامش ضروری بود.]73[ به موازات اين سلسله مراتب 
ميان دانش آموزان و آموزگاران، يک نظام اغلب مقابل با آن به صورت مديريت 
دانش آموزان بر خود نيز وجود داشت که طی آن، دانش آموزان قوی تر سال های 
باالی تحصيلی که ســن بيشتری داشــتند اغلب، از طريق توسل به خشونت 
فيزيکی بر دانش آموزان ضعيف تر و کم سال تر زور می گفتند. اين دانش آموزان 
برتر و مســلط بودند که در نيمه دوم قرن هجدهم و اغلب برخالف خواسته 
آموزگاران خود، بازی فوتبال را وارد مدارس کردند. اين بازی نقش مهمی را 
در ايجاد و تقويت سلســله مراتب قدرت ايفا می کرد. دانش آموزان کم سال تر 
اغلب در خط دفاع بازی می کردند و نقش معتبر مهاجم در اختيار دانش آموزان 
بزرگتر و قديمی تر قرار داشــت.]74[ در حدود ســال 1800، شماری از ديگر 
بازی های مشــابه، در مدارس دولتی وجود داشت، ولی چندان مناسب سازی 
نشــده بودند. پيشرفت صنعتی شدن با خود کشــمکش قدرت ميان اشرافيت 
قديمی و بورژوازی صنعتی متحرک را به همراه آورد. يکی از راه هايی که اين 
مناقشه در آن متجلی می شد، تالش برای تسلط بر موسسات اجتماعی مهم از 
جمله مدارس دولتی بود. در همين بستر است که نيمه اول قرن نوزدهم شاهد 
شــماری از اصالحات در مدارس دولتی بود که اقتدار آموزگاران را تقويت و 
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توانايی دانش آموزان در مديريت بر خود را تضعيف کرد.]75[ 
اين فرايند در خالل ســال های 1828 تا 1842 در مدرســه راگبی]76[ و 
تحــت رهبری توماس آرنولــد]77[ )1842-1795( نظريه پرداز، مورخ و يک 
معلم جدی شــروع شــد که به افول نسبی شــمار دانش آموزان طبقه اشراف 
انجاميــد. کارکرد فوتبال نيز در نتيجه آن، تغييــر يافت. فوتبال به جای آنکه 
حوزه ای باشــد که در آن، دانش آموزان استقالل خود را به رخ بکشند، تبديل 
به ابزاری در دست آموزگاران برای کنترل اجتماعی و نظم و همچنين ابزاری 

برای ساختن شخصيت تبديل شد.
در آن زمــان، مجموعه ای کامل از مدارس قوانيــن اين بازی را مکتوب 
کرده بودند. راگبی]78[ که به طور کلی به عنوان الگوی آموزشی عمل می کرد، 
بار ديگر نقش پيشــتاز را برعهــده گرفت و در ســال 1846 کتاب قانون با 
عنوان قوانين فوتبال آن گونه که در مدرسه راگبی بازی می شود]79[ منتشر شد. 
کمبريج]80[ نيز در ســال 1848 مجموعه قوانين بسيار متفاوتی را منتشر کرد. 
در سال 1849 مدرسه ايتون]81[ نيز مجموعه قوانينی را تدوين کرد که از سال 
1747 در مورد فوتبال به کار گرفته می شد. در ابتدا، مسئوالن مدارس از فوتبال 
حمايت می کردند تا حس مســئوليت را به دانش آمــوزان قديمی تر که اکنون 
مسئول سازمان دهی بازی ها بودند، منتقل سازند. اين بازی ها بايد از مجموعه 
قوانين خاص پيروی می کردند و به نظم و انضباط بســيار زيادی نياز داشتند. 
ولی فراتر از همه آنکه، فوتبال به عنوان ابزاری تلقی می شــد که به وسيله آن، 
دانش آمــوزان را مطابق با مفاهيم مردانگــی دوره ويکتوريايی که پيش از اين 
به آن اشاره شد، شــکل می دادند. به علت وجود روابط نزديک ميان جسم و 
عقــل که در تفکرات قرن نوزدهمی نقش اساســی را ايفا می کرد، طبيعی بود 
که تمرينات جســمانی برای رشد شخصيت الزم باشد. همين رشد شخصيت 
بود که هدف اصلی مدارس اصالح شده دولتی محسوب می شد. برای اعضای 
طبقه باالتر در قرن نوزدهــم، فاصله طوالنی ميان پايان دوره کودکی و ورود 
به دوره بلوغ واقعی، فرصتی بــود که در آن، دانش آموزان بايد  فرامی گرفتند 
تا نقش های رهبری را بپذيرند و همچنين بتوانند از مافوق خود تبعيت کنند. 
قرار بر اين بود که آنها بياموزند چگونه خطر و شکست را با شرافت بپذيرند 
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و با همه وجود در راه آرمان های خود مبارزه کنند ولی از مرزهای مجاز تخطی 
نکنند. قرار بر اين بود که دانش آموزان به دنبال رقابت های مردانه باشند، ولی 
در عين حال تفاوت ميان نيروی مشروع و نامشروع را در وجود خود نهادينه 
ســازند. در نيمه دوم قرن نوزدهم، بازی فوتبال بــه عنوان ابزاری در جهت 
ظهور )دومين( امپراتوری انگليس در نقش قدرت جهانی در همه قاره ها تلقی 

می شود. رييس مدرسه ريپون]82[ در سال 1882 در سخنانی گفت:
ولينگتون می گفت زمين های بازی مدرسه ايتون باعث پيروزی 
در جنگ واترلو]83[ شدند و ترديدی وجود نداشت که آموزش 
پسران انگليسی در ميدان بازی کريکت و فوتبال، آنها را قادر 
ساخت تا به هند بروند و در اقيانوس آرام راه خود را از جزيره ای 
به جزيره ديگر باز کنند يا به پياده روی های طاقت فرسا در مصر 
بپردازند. تجارب آنها در فوتبال و کريکت به آنها آموخت که 
چگونه ســرپا بايســتند و کار کنند و چگونه ضربات را رد و 

بدل کنند.]84[ 

عــالوه براين، بازی فوتبال ابزاری را برای بهبود مشــکل بلوغ ارائه کرد. 
طوالنی شــدن اين زمان تا پيش از شــروع دوره بزرگسالی در قرن نوزدهم با 
ورود زود هنگام به بلوغ جنســی همراه بود.]85[ در نتيجه، مدارس دولتی که 
جوامعی کامال مذکر بودند با شماری از رويه های همجنس گرايی مواجه شدند 
و مديران مدارس با اين رويه که با خودارضايی جنســی همراه بود، به شدت 
مبارزه می کردند، زيرا اين رفتارها آشــکارا، با آرمان مرد آقامنش خويشتن دار 
و مســئوليت پذير دوره ويکتوريا که حس جنسی خود را تا زمان قرارگرفتن 
در شرايط تشکيل خانواده مهار می کرد، در تعارض بود. بازی فوتبال و ديگر 
فعاليت های ورزشی به عنوان ابزاری ثابت شده برای هدايت انرژی جوانان در 
مســيرهای غيرجنســی و در نتيجه پرورش اين دانش آموزان به صورت افراد 

آقامنش محسوب می شد. 
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مقررات و نهادینه سازی 

قوانين تدوين شــده در دهه 1840 جملگی داری هدف مشترک محدودساختن 
خشــونت در بازی فوتبال بودند. از آنجا  که هر مدرسه مجموعه قوانين خود را 
داشت، رقابت بين مدارس در ابتدا عمال ناممکن بود. مهم ترين تفاوت ميان قوانين 
مدارســی مانند راگبی که اجازه استفاده از دســت ها را می داد و قوانين مدارسی 
مانند ايتون و کمبريج بود که فقط ضربه زدن به توپ با پا را جايز می دانستند. اين 
مشکل نخست به وسيله دانش آموزان سابق مطرح می شد که می خواستند اين بازی 
را که در مدارس دولتی آموخته بودند، ادامه دهند. از قوانين به کاررفته از ســوی 
قديمی ترين باشگاه  فوتبال به نام »فوتبال کالب«]86[ که از سال 1824 تا 1841 در 

ادينبورگ]87[ وجود داشت، اطالعی در دست نيست.
قديمی ترين باشگاه فوتبالی که همچنان پابرجاست يعنی شفيلد اف سی]88[ 
که در اکتبر 1857 تاسيس شد، از قوانين مدرسه هارو]89[ پيروی می کرد. ولی 
باشــگاه بلک هيث]90[ که در سال 1858 در جنوب شرقی لندن تاسيس شد، 
استفاده از قوانين مدرسه راگبی را در پيش گرفت. بسياری ديگر از باشگاه های 
اوليه فوتبال، قوانين صادره از ســوی کمبريج در سال 1848 را مورد استفاده 
قرار می دادند. به يقين تصادفی نبود که مجموعه قوانين مختلف بيانگر رقابت 
بر ســر جايگاه مدارس مختلف به ويژه مدرسه مترقی راگبی و مدرسه اشرافی 
ايتون بود. نخســتين باشگاه های فوتبال اغلب تشکل برگزيده ای و مخصوص 
طبقه اشــراف محسوب می شدند. در ميان نخســتين اعضای 29نفره موسس 
باشگاه شــفيلد اف ســی، بيش از يازده نفر کارخانه دار، سه وکيل مدافع، دو 
پزشــک، يک جراح، يک دندان پزشک، يک نقشــه بردار، يک مالک کارخانه 
آبجوسازی، يک دام پزشــک، يک کارگزار شرط بندی، يک معمار، يک دالل 
مشروبات الکلی و يک کشيش حضور داشتند.]91[ اکثر اين افراد دانش آموزان 
سابق کالج شفيلد بودند. نخســتين باشگاه های فوتبال نيز همانند باشگاه های 
کريکــت، مکان هايی برای گردهمايی نخبگان جامعه محســوب می شــدند. 
عضويت افراد حاضر در طبقات باال و متوســط جامعه معموال، باعث توسعه 
شــبکه های اجتماعی و تجاری آنها می شد. ايجاد چنين ارتباطاتی محدود به 
باشــگاه خود افراد نبود. بازی در برابر ديگر باشــگاه ها که با گردهمايی های 


