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پیشگفتار ترجمه انگليسي

اين كتاب نخســت در ســال  2002به زبان آلماني و پس از گفتگوهاي
فراوان درباره مسائل مطرحشده در آن با دانشجويان در خالل تدريس مشترك
ما در يك نيمســال در زمستان  1999-2000در 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 ناگزیر بودیم تا به گونــهای جدی در آن بازنگری و آن را به دو
علت روزآمد کنیم :نخســت اينکه تاريخ طبيعي و اجتماعي فوتبال در خالل
دهه گذشــته ادامه يافته و بســياري از گرايشها كه در چــاپ آلماني كتاب
در ســال  2002تشريح شــدهاند از جمله تجاريشدن فوتبال و نقش فزاينده
رســانهها و انتقاد از اين نقش شتاب بيشتري گرفته است .اما برخي از مسائل
ديگر ،همچون گرايش به سوي برابري بيشتري جنسيتي در فوتبال تا اندازهاي
از شتاب افتاده اســت.از سوي ديگر ،پژوهشهاي دانشگاهي درباره تاريخ و
پيشــينه فوتبال كه در سال  2002ما از اندكبودن شمار اينگونه پژوهشهاي
ابزار تاســف كردهايم 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 آوردهاند .چنين تحولي
سبب شده است تا كنفرانسها و همايشهاي متعدد علمي و دانشگاهي برگزار

و كتابهاي فراواني در زمينه اين ورزش نوشــته و منتشــر شوند .در نتيجه،
امــروزه پیگيري بحثها و ديدگاههاي گوناگوني كــه در اين زمينه ابراز مي
شــوند ،كاري بس دشوار است .تخصصيترشدن بررسي و مطالعه درباره اين
رشــته ورزشي ،نگارش كتابهاي بيشــتر در اين زمينه را ضرورت بخشيده
اســت .از اين رو ،بسيار شــادمانيم كه توانستهایم اين كتاب را براي مخاطبان
انگليسيزبان خود آماده و عرضه كنيم.
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در ســال  1901يك ناظر زندگي شهري در گالسگو نوشت ،بهترين نكتهاي
كه ميتوان درباره فوتبال گفت اين اســت كه بهانهاي به دست كارگران ميدهد
تا درباره آن صحبت كنند .به باور من ،فوتبال در اصل مقولهاي براي ارتباط ميان
مردم است .اين ورزش ،زمينه را براي بحثهاي پرشور درباره راهبردهاي درستي
كه مربي تيم خودي بايد در پيش بگيرد ،خاطرات حسرتبار گذشتهپرافتخار و
طاليي و همچنين پيشبيني آخرالزماني و فاجعهبار سقوط در فصل آينده فراهم
ميآورد .البته بايد توجه داشــت كه بحثهاي مربوط به فوتبال در خال صورت
نميگيرند ،بلكه پيوندي ژرف با بســتر و مسائل اجتماعي دارند .براي نمونه ،در
شهر گالسگو ،رقابت بين تيمهاي سلتيك و رنجرز[ ]1در واقع بازتاب كشمكش
مذهبي و قومي بين پروتستانها و كاتوليكهاي ايرلندي است .بازي بين تيمهاي
كشورها ميتواند جنبه حيثيت ملي به خود بگيرد كه بهترين نمونه آن پيروزي تيم
جمهوري اســامي ایران بر تيم آمريكا در رقابتهاي جام جهاني در سال 1998
است .از سوي ديگر ،صحبتهاي هويتآفرين درباره فوتبال ميتواند به اختالفات
و شــكافهاي 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[[ ]]2دروازهبان
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و همواره در طول زندگي هوادار تیم ريسينگ پاريس 2بوده است ،مينويسد
هر آنچه درباره اخالق بشر ميدانم از فوتبال آموختهام .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 پرداختهاند .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 گون ه خاص نيز سرگرم بودهاند .اما در كشورهاي
ديگري چون دنياي آلمانيزبان ،عالقه به تاريخ و سرنوشت فوتبال كه تا دهه
 1990چندان جدي تلقي نميشد ،اهميت خود را از دست نداده است .البته از
ابتدای هزاره سوم بود كه بررسي ورزش به عنوان مقولهاي تاريخي آغاز شد.
اين كتاب در واقع نگاهي اجمالي به پژوهشهاي بين المللي درباره تاريخ
فوتبال ،و افزون بر اين ،مشخصســاختن پرســشها و مشکالت اجتماعي
و فرهنگــي تاريخ فوتبال اســت و انجام پژوهشهاي علمــي تازه را در اين
زمينه ضروري ميســازد .پژوهش حاضر كه جنبه گزينشي دارد به مفاهيم و
مقولههایي مربوط ميشود كه براي ما جالب توجه بودهاند .البته بررسي پيشينه
فوتبال و مسائل و مشکالت آن بيشــتر در قاره اروپا متمركز است .نيازي به
گفتن ندارد كه كشــورهاي آلمانيزبان فقط بخش كوچكي از دنياي فوتبال را
تشكيل ميدهند .ما در بررسيهاي خود فقط به بررسي برخي از پرسشهاي
مطرح در اين زمينه در مناطقي كه كانون فوتبال جهان محســوب ميشــوند
از جمله جنوب اروپا و آمريكايالتين پرداختهايم ،گرچه ميدانيم كه شــمار
روزافزوني كتاب و مقاله درباره مســائل فوتبال در اين مناطق از جهان منتشر
ميشــوند .اين نكته را نيز بايد يادآور شويم كه اروپايشرقي و قاره آفريقا نيز
بهتدريج در زمينه فوتبال و بررســيهاي تاريخي اين ورزش اهميت مييابند.
اما در كتاب حاضر ما چندان بررســي سازمانيافتهاي درباره مسائل فوتبال در
اين مناطق به عمل نياوردهايم.
عنوان اين كتاب «تاريخ فرهنگي و اجتماعي فوتبال» اســت .حال بايد ديد
منظور ما از انتخاب اين عنوان براي این كتاب چيست .نكته نخست اينكه ما در اين
كتاب به نتايج بازيها و رتبه و مقام تيمها نپرداختهايم .در ضمن ،تاريخ بازيهاي

اگر از چندهزار نفر بپرسید که با شنیدن نام لیورپول چه چیزی
در ذهن شما تداعی میشود ،آیا بیتلها یا کوین کگان؟ اینکه آیا
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جام جهاني و جام قهرماني اروپا ،بازيهاي بسيار مهم و سرنوشتساز يا گلهاي
ديدني بازيها نيز در اين كتاب بررســي نشــدهاند .البته به بعضي از رويدادهاي
مهم فوتبال اشاره كردهايم .اما همين اشارات نيز در چارچوب و زمينه گسترده تر
تاريخ اجتماعي و فرهنگي فوتبال صورت گرفتهاند .دنياي فوتبال با گرايشها و
ويژگيهای مهمی همراه است كه تنها در دنياي فوتبال قابل درك و فهم هستند،
اما اين گرايشها به نوعي با دنياي خارج نيز در ارتباطند .اين مسئله هم در سطح
ُخــرد و هم كالن مصداق پيدا ميكند .يك مورخ انگليســي كه در زمينه فوتبال
بررسيهايي انجام داده ،مينويسد خيابان و ميخانههاي انگليس نقش مهمي در
شكلگيري هويتهای محلي داشتهاند .در فرهنگ طبقه كارگر ،يك تيم فوتبال به
يك محله خاص تعلق دارد.
پسرها با بازی فوتبال در کوچه پسکوچهها ،قواعد و آداب و رسوم بازی
و خشــونتهای مردانه این ورزش را از بزرگترها فرامیگیرند .این آداب و
رسوم ،در واقع ،آنچه را فرهنگ مردمی ماقبل نوگرایی است ،تشکیل میدهند.
در ورزشگاهها ،پسری که به تماشای بازی تیم محبوب خود آمده است ،خود
را با قهرمانان محلی تیم همزاد میپندارد .وی قهرمان تیم خودی را با بازیکنان
تیم مقابل در شــمال انگلیس مقایسه میکند .شکلگیری فرهنگ توسعهیافته
ورزشــی ،احساسات وی را بر میانگیزد و میزان وابستگی او به گروه خودی
با دیدن قهرمانان تیم مورد عالقهاش از نزدیک در میدانهای ورزشی تقویت
میشــود .همزادپنداری با قهرمان محلی و پسرها ،رابطه احساسی مستحکمی
است که درســت همانند هویت مشــترکی که کارگران یک کارخانه یا یک
محله خاص دارند ،ژرفتر از همبســتگی آنها با همقطاران اعتصابی در یک
شهر دوردست اســت .به هر حال ،فوتبال فقط همزادپنداری به همراه ندارد
بلکه تمایز و دیگرانگاری[ ]3را نیز با خود به همراه میآورد .در بســیاری از
مواقع جهانبینی افراد بهشدت تحت تاثیر فوتبال قرار دارد .دیتر هیلدبراند[،]4
خواننده آلمانی در اظهارنظری درباره فوتبال این مسئله را با هوشمندی خاصی
اینگونه توصیف کرد:

در برلن دیوار وجود دارد یا تیم هرتا بیاسسی؟ در مورد شهر
تورین ایتالیا چه ،کارخانه خودروسازی فیات یا تیم یوونتوس؟
اینکه فــردی که از آلمانغربی به جمهوری دموکراتیک آلمان
(آلمانشــرقی) میآید به چه موضوعی فکر میکند به هونکر
(صدراعظم) یا تیم برمن یا رودلف بارو (بازیگر فیلم و اندیشمند
ناراضی) یا یورگن اسپارواسر[( ]5همان کسی که آن گل لعنتی را

غربی
به ما زد و تیم ارزانقیمت آلمانشرقی یک بر صفر آلمان ِ
گرانقیمت را شکست داد) ،آنها پاسخ خواهند داد اسپاروسر.
بُن؟ بُن که دیگر تیم فوتبال ندارد اما کلن که در مجاور برلین
واقع شده ،تا کنون دوباره قهرمان ملی شده است.
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فاصلــه بین همزادپنداری بین تیم محلی و تیــم ملی ،گام کوچکی بیش
نبوده اســت .ارتباط میان ملیگرایی و فوتبال ،داســتانی است که در سراسر
جهان شــاهد آن هستیم .بازی فوتبال با کلیشهسازی آکنده است .این موضوع
هم درباره تصویــری که از خود داریم و هم تصویری که از دیگران در ذهن
داریم مصداق پیدا میکند .کدام خواننده سیاسی منطقی است که درباره اراده
آلمانها برای پیروزی ،جنجالی به راه نیانداخته باشــد؟ چه کسی از شکست
دادن اســکاتلندیهای شوربخت دچار شــگفتی نشده است؟ از سوی دیگر،
بازیکن گوشــه میدان تیم ایتالیا پس از خطایی کــه از قرار یکی از بازیکنان
تیم رقیب مرتکب میشــود ،همانند خواننده تنور اوپرای جوزپه وردی نعره
میزنــد در صورتی که همقطار او در خــط دفاع یعنی یوهان هوفمن پس از
اینکه تــوپ را از میان پاهای حریف عبور میدهد هیچگونه هیجانی از خود
بروز نمیدهد .آیا هواداران برزیلی فوتبال از چابکی بازیکنان خود در مقایسه
با فوتبالیستهای تنومند انگلیسی لذت نمیبرند؟ آیا ایتالیاییها از شیکپوشی
و برخورد خوب شخصیتهای محبوب خود لذت نمیبرند؟
یکــی از مهمترین علل موفقیت فوتبــال ،درهمآمیختن آن با رقابتهای
فرا-منطقهای اســت .فوتبالدوستان به راحتی نتایج مهم مسابقات نهایی را به
یاد میآورند .روزنامهها بیدرنگ ترفندهای تماشایی بازیکن میانی پیشرو در

آخرین بازیهای انجامشده را بازتاب میدهند .برخی از مسابقات فوتبال در
واقع بسیار خاطرهانگیز هســتند .فوتبال در حافظه فرهنگی توده مردم ریشه
دوانیده و فوتبالیســتها با بهره گیری از اســطورهها به قهرمانان افسانهای و
دستنیافتنی تبدیل میشوند .فوتبال قادر است هویت ایجاد کند .این ورزش
همانند آیین و مذهبی است که در انتظار قدیسها و اوباشان است و مجامعی
برای برگزاری آیین ها مراســم ،فراهم میآورد .ممکن اســت یک مسابقه به
رویدادی باورنکردنی تبدیل شــود و با گذشت چندین دهه هواداران فوتبال
از یادآوری آن به وجد آیند .یک نمونه در این زمینه ،بازی تیم فوتبال «راپید»
ویــن و پانزده دقیقه پایانی بازی این تیم اســت که همواره در خاطرهها باقی
خواهد ماند.
در تقویمها روزهای مهم ســال همچون عید پاک یا دوشــنبه مقدس[،]6
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رویداد شــاد هفته محسوب میشــوند .بازیکنان محبوب از چشم میافتند.
بازیکنــان پس از یک پیروزی مهم ،درســت هماننــد قهرمانان با حضور در
سالنهای مختلف و با برپایی کنسرت در مراسم پیروزی خود دستافشانی و
پایکوبی میکنند .رسانهها در زنده نگهداشتن خاطرات بازیهای مهم گذشته
در مقایســه با آنچه مردم درباره سیاست میدانند ،نقشی بسیار بزرگ بر عهده
دارند .از همان مراحل ابتدایی رواج بازی فوتبال  ،خبرنگاران و روزنامهنگاران
برای گزارش و تشــریح بازیها زبانی شــبهمذهبی ابداع کردند .برای مثال،
«تونی تورک خدای فوتبال اســت» .شبکههای تلویزیونی در آستانه بازیهای
جــام جهانی  ،لحظات باشــکوه تاریخ فوتبال را پخــش میکنند .پس از هر
مسابقهای دورهای ،مونتاژها و صحنههایی از شادی تماشاچیان پس از به ثمر
رســیدن گل و آه از نهاد برآمدن آنها بر اثر ازدســترفتن یک پنالتی از جمله
برنامههای پربیننده شبکههای تلویزیونی و مجلههای ورزشی است.
باتوجه به پیشرفت پیروزمندانه ورزش فوتبال ،الزم است به فضای خالی
در این ورزش نیز اشــاره کنیم .در ارتباط بــا ورزش فوتبال باید گفت آنچه
بیــش از همه در این ورزش جایش خالی اســت نیمی از جمعیت کره زمین
یعنی زنان اســت .البته در انگلیس بالفاصلــه پس از پایان جنگ اول جهانی،
فوتبال زنان با پیشرفت چشمگیری روبهرو شد .بازیهایی که به نفع بنگاههای
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خیریه توســط تیمهای زنان و تیمهای مختلط برگزار میشد ،شمار زیادی از
تماشاگران را به خود جلب میکرد .اما به هر حال ،این بازیها حالت نمایشی
و غیرجدی داشت و در سال  ،1921انجمن فوتبال انگلیس با انتشار بیانیهای،
فوتبال زنان را غیرقانونی اعالم کرد .ســپس در دیگر کشورها نیز فوتبال زنان
ممنوع اعالم و شــاهد تبعیض و دشــمنی و محکومیت شد .این وضعیت تا
حدود اواخر قرن بیســتم ادامه داشت و از آن زمان به این سو اندکی وضعیت
فوتبال زنان بهبود یافته است.
جــای خالی دیگری که در فوتبال به چشــم میخورد ،آمریکاســت .در
این کشــور ،فوتبال جایگاه و فرصت بسیار محدودی در اختیار داشته است.
فوتبال که دوستداشتنیترین ورزش جهان محسوب میشود هنوز در آمریکا
جایگاهی به عنوان یک ورزش پولســاز بین مردم پیدا نکرده است .جایگاه
ممتاز ورزشهای رقابتی در آمریکا همچون فوتبال آمریکايی ،هاکی روی یخ
و بیســبال ،نقش مهمی در خالیبودن جای آمریکا در ورزش فوتبال داشــته
است .علت اینکه در آمریکا فوتبال زنان با مخالفت کمتری در مقایسه با دیگر
کشورهای جهان روبهرو شد آن بود که ورزشهای دیگر برای قهرمانپروری
مردان در آمریکا رواج داشــت ،البته عوامل فرهنگــی نیز در این زمینه نقش
داشتهاند .به هر حال ،ما نمیخواهیم پژوهش خود را فقط به عوامل فرهنگی-
تاریخــی محدود کنیم .تاریخ فوتبال این نکته را روشــن میکند که برخالف
روال حاکم برای مطالعات تاریخی که در اواخر قرن بیســتم رواج داشــت،
مســئله نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را نمیتــوان از طریق ارزیابی و
بررسی رفتارهای فرهنگی و گفتمان جنسیت کامال برطرف ساخت.
تاریخ فوتبال همواره و هماکنون نیز در اصل تاریخ جذب و دفع اجتماعی
و تاریخ مبارزه انســانهای محروم برای دســتیابی به زندگــی بهتر و تاریخ
بیشینهکردن سود سوداگران زیرک و شرکتهای ناشناس بازاریابی است .این
واقعیت که یک ورزش که در بین دانشآموزان ممتاز انگلیس رواج داشــت
به ورزش درجهاول جهان تبدیل شــده اســت ،بر پایه واقعیتهای ملموس
اقتصادی از جمله حرفهایشدن این بازی از همان ابتدا با جود مخالفت طبقه
متوسط ثروتمند و اشرافی که بنیانگذار این ورزش بودند ،استوار است .همین
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عامل بود که باعث شد تا کسانی از طبقه پایینتر اجتماعی توانستند در سطح
ورزش با افراد باالترین طبقه اجتماعی درهم آمیزند .نکته جالب توجه در این
مورد حمایت کارآفرینان کوچک و متوسط از شکلگیری نخستین باشگاههای
فوتبال اســت .اینگونه افراد در واقع پادشــاهان شهرهای کوچک و محالت
محسوب میشــدند .اینگونه افراد با درگیرساختن خود با مسائل سیاسی ،از
اینکه مورد توجه تودههای مردم قرار گیرند ،شادمان بودند .همین الگو چندین
دهه بعد نیز بار دیگر در کشورهای قاره اروپا پدیدار شد .فوتبال در قاره اروپا
ابتدا توسط بازرگانان و مهندسان روشنفکر که در سالهای پایانی قرن نوزدهم
غرق در ناز و نعمت زندگی انگلیســی برآمده از ســرمایهداری بودند ،رواج
یافت کســانی که فرزندانشان در زمینهای چمن خود را با این بازی سرگرم
میکردند .بازی فوتبال بهســرعت از ورزش خاص طبقه اشــراف و متوسط
خارج شد و به طبقات فرودست جامعه راه یافت و بر اثر چنین تحولی دیگر
قادر نبود وجه تمایز ســودمندی برای جوانان دانشــجو فراهم کند .امروزه از
فوتبال بــه گونهای فزاینده به عنوان ورزش تودهها یاد میشــود بدون اینکه
آنگونــه که هواداران جنبش کارگری امیــدوار بودند ،به ابزاری برای تقویت
آگاهی طبقاتی تبدیل شــود .نکته دیگر اینکه تاریــخ اجتماعی و فرهنگی را
نمیتــوان از یکدیگر مجزا کرد چون این دو مقوله همواره در روندی بیوقفه
با یکدیگر در تعامل هستند.
در نتیجه ،هیچ یک از فصلهای این کتاب را نمیتوان فصلی اختصاصیافته
به تاریخ اجتماعی یا فرهنگی توصیف کرد .هم جامعه و هم فرهنگ در تاریخ
حضــور دارند و هرازگاهی یکــی از این دو مقوله بر دیگری ســیطره دارد.
نیازی به گفتن ندارد که مفهوم جامعهشــناختی تمایز نیز در ضمن همواره با
مســائل و امور سیاسی سروکار داشته است .فصلهای بعدی کتاب به تشریح
چگونگی شــکلگیری فوتبال نوین اختصاص دارند که شــالوده آن را همان
فوتبالی تشکیل میدهد که در مدارس فرزندان طبقه ممتاز انگلیس پدید آمد
و مقررات مربوط به آن و نهادینهشــدنش مدیون باشگاهها و فدراسیونها در
مســیر توسعه و رواج آن و تبدیلشدن به ورزشی جهانشمول است .همزمان
با بررسی چنین روندی ،به چگونگی فراهمآمدن زمینه تبدیل فوتبال به ورزش
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و بازی توده مردم پرداختهایم و در ضمن این پرســش را مطرح ساختهایم که
فوتبال چه نقشی در عرصه فرهنگی مردمی در اواخر قرن نوزدهم و در خالل
قرن بیستم پس از به دست آوردن جایگاه کنونی خود داشته است.
فصل چهارم کتاب به مســئله تجاریشــدن فوتبال اختصــاص دارد ،از
پرداخت دســتمزدی اندک بــه بازیکنان طبقه کارگــر و دریافت ورودیه از
تماشاگران فوتبال تا شرکتهای کامال تجاری فراهمآورنده تفریح و سرگرمی
که از طریق بازاریابی مربوط به پخش مسابقات از شبکههای تلویزیونی سود
هنگفتی به دســت میآورنــد و از ابتدای قرن حاضر اینگونه شــرکتها به
بازارهای بورس راه یافتهاند .فصــل پنجم دربردارنده نکاتی در زمینه هیجان
موجود در بازی فوتبال اســت که با بررسی هیجاناتی که برخی از چهرههای
سرشناس فوتبال از خود نشان دادهاند ،همراه است .در چهار فصل بعدی کتاب
نقش احساسات و هیجانات فوتبال در عرصههای سیاسی چه در فضاهای که
به گونه تصادفی رویدادهای سیاسی و ورزشی بر یکدیگر تاثیر میگذارند ،تا
استفاده آگاهانه از فوتبال برای اهداف تبلیغاتی .فصل دهم کتاب نیز که فصل
پایانی است ،روی این مســئله متمرکز است که چرا فوتبال تا کنون همچنان
یــک ورزش تقریبا مردانه باقی مانده و اینکه چرا زنان از حضور فعال در این
عرصه ورزشی بازماندهاند.
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فوتبال نوین مولود قرن نوزدهم میالدی اســت و توســعه آن در ارتباط
نزدیک با فرایندهای مختلــف اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی قرار دارد که در
ابتدا ،در خالل انقالب صنعتی در انگلیس روی داد و پس از اندکی تاخیر در
ی غربی و مرکزی از آن نســخهبرداری شد .این تاخیر موقت را میتوان
اروپا 
همچنین در مراحل مختلف توسعه فوتبال نوین از جمله رواجیافتن این بازی
در مدارس برگزیده شبانهروزی و تاسیس نخستین باشگاهها ،همراه با مشاجره
در این زمینه مشــاهده کرد که آیا فوتبال فقط یــک فعالیت در زمان بیکاری
برای بازیگران غیرحرفهای است یا به یک حرفه برای بهترین بازیگران تبدیل
خواهد شد .پیر بوردیو[ ،]7جامعهشناس و قومشناس فرانسوی ،تفاوت بنیادین
میــان ورزشهای نوین و بازیهای پرطرفدار ســنتی فرهنگی نخبگان پیش
از دوران نویــن را به صورت یک تفریح هدفمند معرفی کرده اســت ]8[.در
حالیکه بازیهای پیش از عصر نوین همواره در بستری آیینی قرار داشتند]9[.
ورزش در قــرن نوزدهم ،بهمثابه «هنر برای هنرِ»[ ]10بدن تلقی میشــد.
این ورزش الگوهای خاص حرکتی متعلق به ورزشهای سنتی را حفظ کرده
اســت ،ولی آنها را از کارکردهای سنتی مذهبی و اجتماعی خود جدا کرده و
از طریق مجموعهای از قوانین ،جنبهای منطقی به آنها بخشیده است .با توجه
به این پیشــینه ،توســعه فوتبال نوین را میتوان به عنوان نمونهای برای همه
ورزشهای نوین به شمار آورد .این تغییر بهویژه در سه مرحله روی داد]11[.

در ابتدا ،فوتبال به عنوان یک ورزش قدیمیو خشــن به توده مردم[]12

تعلق داشــت که میتوان سابقه آن را تا قرون وسطی در جزیره انگلیس (و با
نام رایج سوله[ ]13در شمال فرانسه) ردیابی کرد]14[.
گاهی چنین گفته میشود که این فوتبال مردمی مبتنی بر بازی با توپ موسوم به
هارپاستوم [( ]15برگرفته از یک واژه یونانی) است که از قرار ،به وسیله لژیونرهای
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رمی به انگلیس آورده شد .ولی اینگونه پیوستگی و تداوم را نمیتوان اثبات کرد.
گونه قدیمی فوتبال اشــتراکات ناچیزی با فوتبال نوین دارد .قوانین مدونی برای
آن و محدودیتی در مورد زمین بازی وجود نداشت .زمین بازی گاهی متشکل از
همه مساحت یک شهر (با دروازههای شهر در نقش دروازه های زمین) یا مزارع،
مرغزارها و اراضی جنگلهای میان دو روستا بود .در آشبورن[ ]16واقع در منطقه
دربیشایر[ ]17دو ستون سنگی در فاصله چندینکیلومتری از هم برپا شده بودند که
باید توپ با آنها تماس میگرفت .این توپ از شکمبه پُربادشده حیوانات ساخته
میشد ]18[.رقابتکنندگان در این بازیها اغلب شامل همه مردم روستاها ،مناطق
حاشیه شهرها یا محالت بودند که از این بازیها برای رقابتهای بین خود استفاده
میکردند .به عنوان یک قانون ،رقابتکنندگان در این بازیها را مردانی از طبقات
پایینتر جامعه مانند کشاورزان و شاگردان صنعتگران تشکیل میدادند .این بازی
اغلب در خالل جشنها و تعطیالت مذهبی انجام میشد .در خالل سالهای 500
تا  1000میالدی ،بازیگران در محالت آلســینتس[ ]19و سنتپیترز[ ]20واقع در
دربی[ ]21بهطور سنتی در روز «سهشنبه اعتراف» با یکدیگر رقابت میکردند .در
همان روز دو تیم شهری نیز در آشبورن به رقابت میپرداختند .بر طبق یک افسانه
رایج در دربی ،تاریخ این بازیها به دوره باستان و پیروزی مردم شهر درونتیو[]22
بر یک واحد نظامی رومی در سال  217بعد از میالد بازمیگردد]23[.
مردم در منطقه کورنوال[ ]24در مراسم عروسی ،بازی هرلینگ[ ]25را که
به فوتبال شباهت دارد انجام میدادند که در آن میهمانان در یک طرف و مردم
محلــی در طرف دیگر قرار میگرفتند ]26[.این بازی به علت ماهیت خشــن
خود ،دائما به زخمیشــدن و در برخی موارد نیز به کشتهشــدن افراد منجر
میشــد .در نتیجه ،بازی فوتبال برای نخســتین بار به وسیله ادوارد دوم[]27
پادشاه انگلیس ،در سال  1314میالدی ممنوع شد .این واقعیت که بازی فوتبال

هر از چند ســالی تا قرن هفدهم میالدی ،با ممنوعیت تازهای روبهرو میشد،
نشان میدهد که فوتبال محلی کوچهوبازاری[ ]28تا شروع دوره نوین همچنان
در جریان بوده اســت ]29[.ولی در اواسط قرن نوزدهم چندان خبری از بازی
فوتبال نبود .فرایند چندمرحلهای محصورسازی و نردهگذاری زمینهای بایر
و عمومی[ ،]30صنعتیشــدن ،شهرنشــینی و نظارتهای شدید تقریبا باعث
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ازبینرفتن این نوع فوتبال مردمیشــد 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[ ]31بود که هرســاله با نام بــازی قدیمی[ ]32در
سهشــنبه اعتراف و چهارشنبه خاکستر[ ]33در آشبورن میان باالدستیها[ ]34و
پاییندستیها[ ، ]35به نمایندگی از ساکنان شمال و جنوب رودخانه هنمور[]36
که بخشــی از زمین بازی بود ،انجام میشــد .نمونه های دیگر شــامل بازی
دیوار و میدان[ ]37در ایتون[ ]38و لگدزدن به بطری[ ]39در هالتون[ ]40بود که
افــراد محلی در آنجا عادت به محکزدن خود در برابر بیگانگان دارند ]41[.از
حدود سال  ،1750گونههایی از فوتبال کوچه و بازاری[ ]42به وسیله مدارس
برگزیده دولتی ایجاد و تقریبا متمدنانه انجام شــد .این بازی در بین سالهای
 1840تا  1860قوانین مشــخصی پیدا کرد که تا اندازهای در مدارس مختلف
به صورت مکتوب در آمد .در نهایت و به علت اختالف نظر درباره مجموعه
قوانیــن متفاوت ،دو نوع ورزش متفاوت انجمن فوتبال[ ]43و فوتبال اتحادیه
راگبی[ ]44به وجود آمد .در ادامه ،فوتبال در خالل ســالهای  1850تا 1890
گسترش یافت و با شکل تغییریافتهای از مدارس برگزیده[ ]45خارج شد و به
میان مردم آمد .باشگاهها و لیگهایی به وجود آمدند و فوتبال به یک ورزش
پرتماشــاگر و با حضور ورزشکاران برجسته از دهه  1880به این سو ،به یک
حرفه تبدیل شــد .به موازات توســعه فوتبال به همه طبقــات جامعه بهویژه
در میــان طبقات کارگر ،نخبگان از فوتبــال روی گرداندند و به ورزشهای
اختصاصیتر عالقمند شدند.
ما در فصل حاضر به بررســی مرحله نخبهگرایی فوتبال ،از معرفی آن به
مدارس دولتی[ ]46تا رویگردانی اشــراف از آن ورزش میپردازیم و پیشینه
اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی آن را بررسی میکنیم .فصل حاضر فقط معطوف

بر بریتانیای کبیر[ ]47نیســت ،بلکه همچنین نشــان خواهیــم داد که چگونه
نخبگان در دانشگاه و عرصه تجارت در اروپای قارهای (و خارج از آن) فوتبال
را پذیرفتند و زمینه گسترش جهانی آن را فراهم آوردند .همانگونه که اغلب
چنین بوده اســت ،انتقال فرهنگ باعث ایجاد سازوکار نخبهگرایانهای شد که
با ایفای نقش نمونه و تحسینبرانگیز به ایجاد رقابت و همچشمی پرداخت.

عقل سامل در بدن سامل :فوتبال در مدارس دولتی
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پیششرط بنیادین برای توســعه ورزشهای نوین تغییر روابط میان انسان و
بدن او بود ]48[.عوامل بسیار زیادی بر رویکرد به بدن انسان در انگلیس قرن
نوزدهم تاثیر گذاشت ]49[.مشخصه جامعه ویکتوریایی ،دغدغه بزرگ آن در
خصوص مشکالت سالمت جسمانی و روانی بود .بیش از هشتهزار پزشک
در نیمه نخســت قرن نوزدهم در دانشگاههای انگلیس آموزش دیدند و بیش
از هفتاد بیمارســتان تازه در خالل سالهای  1800تا  1860تاسیس شد .رشد
سریع شــهرهای صنعتی ،نگرانی از انباشت زباله و بیماریهای همهگیر را با
خود به همراه آورد .در نتیجه ،بهداشــت به مسئله مهمی تبدیل شد .با توجه
به شــعار «عقل سالم در بدن سالم»[ ،]50طبقات تحصیلکرده بهشدت متقاعد
شــدند که بیماری ریشــه در نقص جســمانی دارد .از این رو ،اعضای طبقه
برگزیده تالش کردند تا از طریق فعالیتهای مناسب ،بدن خود را سالم نگاه
دارند .فرانسیس گالتون[ ،]51دانشــمند علوم طبیعی ( ،)1822-1911در دهه
 1860به بررسی توارث ظرفیت های فکری افراد پرداخت .او که متقاعد شده
بود هوش نیز همانند ویژگیهای جسمانی قابل توارث است ،امیدوار شد که
راهبردی را برای بهبود نســل انســان ایجاد کند که نام آ ن را علم اصالح نژاد
گذاشت .انسانها با اســتفاده از قوانین انتخاب طبیعی میتوانستند بر تکامل
خود تسلط[ ]52یابند .بهویژه ،نخبگان فکری در انگلیس تشویق به فرزندآوری
هرچه بیشتر شدند ،ولی این کشورهای آلمان و امریکا و نه انگلیس بودند که
در آغاز قرن بیستم ،به مراکز اصالح نژاد تبدیل شدند.
توسعه فوتبال نخبگان همچنین به درک تازهای از مردانگی[ ]53منجر شد.
یک مرد «واقعی» باید اخالقمدار ،تندرســت و دارای شخصیت معقول بود.

مرد میباید همواره بر احساســات و بدن خود تسلط داشت .این ستونهای
هویــت مردانگی اعضای طبقه بورژوا و نخبگان اشــراف بایــد آنها را طبق
برداشــت خود ،از زنان بیمارگونه و احساســی و همچنین از اعضای طبقات
پایینتر ،همجنسگرایان ،مردان جوامع مســتعمراتی و یهودیان جدا میکرد.
ایــن گروههای اخیر به عنــوان افرادی دارای اخالقیات مشــکوک و از نظر
جســمانی ،ضعیف یا دارای لذت طلبی های جنســی افراطی تلقی میشدند.
در نتیجه مدارس نخبگان مکانی برای رشــد شــخصیت و پرورش جسمی
دانشآموزان بود و به نظر میرســید که ورزش ابزار مناســبی برای دستیابی
به این اهدافباشــد .دیدگاههای هربرت اسپنســر[ ]54و چارلز داروین[]55
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تاثیر قابلتوجهی بر این مسائل داشت .اندیشمند آزادیخواه ،هربرت اسپنسر
( ،)1820-1903که تحت تاثیر جامعهشناسی پیشرفت اگوست کنت (-1858
 ،)1798نظریهپرداز علوم اجتماعی فرانسه ،قرار داشت ،جامعه را به همچون
موجودی زنده و درحالتکامل تلقی میکرد و همانند دو فیلسوف دیگر یعنی
جرمی بنتام[ )1748-1832( ]56و جان اســتوارت میــل[)1806-1873( ]57
اصــول تجربهگرایــی[ ]58و فایدهباوری[ ]59را بهکار گرفــت ]60[.در نتیجه،
اسپنســر همه این پدیدهها را به قانون فراگیر انتخاب طبیعی نسبت میداد که
منجر به تکامل یک موجود زنده هرچه انطباقپذیرتر با محیط طبیعی خود ،یا
درباره انسانها هرچه انطباقپذیرتر با محیط اجتماعی خود میشد .این فرایند
انطباقپذیری از طریق بهارثبردن تغییرات کاربردی و حذف موارد ناکارآمد
صورت میگرفت .نقش حکومت در این الگوی مفهومی ،محدود به حمایت
از فرایند توسعه و تامین آن از طریق قوانین مناسب بود« .باالترین خوبی برای
بیشــترین تعداد» از طریق اصالحات لیبرالیســتی و سیاست اقتصاد آزاد[]61
قابلحصول بود که آدم اسمیت[ )1723-1790( ]62در سال  1776و در کتاب
مهم خــود در زمینه اقتصاد ملی با عنوان تحقیقی پیرامون ماهیت و اســباب
ثروت ملل خواستار آن شده بود ]63[.چارلز داروین ( ،)1809-1882دانشمند
علوم طبیعی ،در کتاب خود با عنوان اصل انواع[ ]64که در  1859منتشــر شد،
نظریه بهاصطالح تکامل را مطرح کرد که بر اساس آن ،اصول تکامل در انواع
گونههــا[ ،]65وراثت و افزایش بیش از اندازه موالید[ ]66نقش ایفا میکرد]67[.

این موضوع از «تنازع بقا» بــه «بقای اصلح» -یعنی انتخاب افراد و گونههای
تواناتر -انجامید .این الگو بهســرعت در خصوص جوامع انسانی (داروینسیم
اجتماعی[ )]68نیز به کار گرفته شــد .در اینجا نیز این عقیده توسعه یافت که
نوعی تنازع بقا در میان افراد ،ملتها و نژادها در جریان است که در آن ،تنها
فرد قویتر میتوانــد دوام بیاورد و زنده بماند .روح رقابت که در نتیجه این
نظریات ،در میان طبقه برگزیده به وجود آمد بهشدت موجب تشویق و توسعه
ورزشهای تازه بهطور کلی ،و فوتبال بهطور خاص شــد .به نظر میرســید
که این بازی نماد رقابت تنظیمشــده درون جامعه انسانی و در نتیجه ،ابزاری
برای آمادهســازی دانشآموزان در مدارس شبانهروزی برای زندگی در خارج

از مدرســه اســت .به عنوان مثال ،در ســال  ،1893چنین متنی در مجله قرن
نوزدهم[ ]69منتشر میشد:
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بهیقین ،هر آنچه باعث تسریع گردش و تصفیه خون و افزایش
نشــاط باشد ،یک عامل اخالقی محسوب میشود .این مسئله
به همه سنین مربوط میشــود ،ولی بهویژه در دوره نوجوانی
از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .موهبت فراوان برای این
کشــور آن است که ورزش فوتبال تا این اندازه مورد استقبال
پرشــور تقریبا همه نوجوانان و جوانان ما قراردارد که طبیعت
چنین شور و توان سرشــاری به آنها اعطا کرده است .صرف
وجــود فوتبال و درسهای عملی ترویجشــده حاصل از آن،
ارزشمندتر از همة کتابهایی است که برای حفظ پاکی دوره
نوجوانی نوشــته شده است .من بهنوبهخود میگویم با وجود
عادات تجمالتی و لذتجویانهای که نوجوانان در خانه مطابق
آن پرورش مییابند ،نگرانی مداوم که مبادا آنها انواع نامالیمات
را متحمل شــوند ،فقدان این درک که مبادا روح و جسم آنها
در اثر تنبلی دچار ضعف شــود و تمایل نظام بازرســی برای
کمتوجهی به رشد شخصیت ،هرگز مسئولیت مدرسهای را که
در آن سنت ماندگار فوتبال و عشق پرشور به آن وجود نداشته
باشد ،نخواهم پذیرفت]70[.

مدارس دولتی که برخی از آنها در خالل قرون وسطی تاسیس شده بودند،
در اصل به عنوان موسسات خصوصی برای آموزش فرزندان با استعداد طبقه
بورژوا ایفای نقش میکردند ،ولی در شروع قرن هجدهم ،بیشتر دانشآموزان
را فرزندان اشراف بلندپایه و دونرتبه تشکیل میدادند .این مدارس از حدود
سال  1780صرفا موسساتی متعلق به طبقه باالی جامعه بودند که یکی از نتایج
این تغییر ،تضعیف و کاهش قابلتوجه اقتدار مدارس بر دانشآموزان خود بود
و آموزگاران از موقعیت اجتماعی بسیار پایینتری نسبت به دانشآموزان خود
برخوردار و از نظر مالی به شــهریه پرداختی از سوی دانشآموزان و والدین
آنها وابسته بودند .در خالل سالهای  1728تا  ،1823بیش از  22مورد شورش
دانشآموزی در مدارس دولتی روی داد .مدرســه شهر وینچستر[ ]71تنها در
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خالل سالهای  1770تا  1818شاهد شش مورد شورش بود و در سال 1797
حتی واردکردن نیرویهای نظامی به مدرســه شــهر راگبی[ ]72برای وادشتن
دانشآموزان شورشی به آرامش ضروری بود ]73[.به موازات این سلسلهمراتب
میان دانشآموزان و آموزگاران ،یک نظام اغلب مقابل با آن به صورت مدیریت
دانشآموزان بر خود نیز وجود داشت که طی آن ،دانشآموزان قویتر سالهای
باالی تحصیلی که ســن بیشتری داشــتند اغلب ،از طریق توسل به خشونت
فیزیکی بر دانشآموزان ضعیفتر و کمسالتر زور میگفتند .این دانشآموزان
برتر و مســلط بودند که در نیمه دوم قرن هجدهم و اغلب برخالف خواسته
آموزگاران خود ،بازی فوتبال را وارد مدارس کردند .این بازی نقش مهمی را
در ایجاد و تقویت سلســلهمراتب قدرت ایفا میکرد .دانشآموزان کمسالتر
اغلب در خط دفاع بازی میکردند و نقش معتبر مهاجم در اختیار دانشآموزان
بزرگتر و قدیمیتر قرار داشــت ]74[.در حدود ســال  ،1800شماری از دیگر
بازیهای مشــابه ،در مدارس دولتی وجود داشت ،ولی چندان مناسبسازی
نشــده بودند .پیشرفت صنعتیشدن با خود کشــمکش قدرت میان اشرافیت
قدیمی و بورژوازی صنعتی متحرک را به همراه آورد .یکی از راههایی که این
مناقشه در آن متجلی میشد ،تالش برای تسلط بر موسسات اجتماعی مهم از
جمله مدارس دولتی بود .در همین بستر است که نیمه اول قرن نوزدهم شاهد
شــماری از اصالحات در مدارس دولتی بود که اقتدار آموزگاران را تقویت و

توانایی دانشآموزان در مدیریت بر خود را تضعیف کرد]75[.

این فرایند در خالل ســالهای  1828تا  1842در مدرســه راگبی[ ]76و
تحــت رهبری توماس آرنولــد[ )1795-1842( ]77نظریهپرداز ،مورخ و یک
معلم جدی شــروع شــد که به افول نسبی شــمار دانشآموزان طبقه اشراف
انجامیــد .کارکرد فوتبال نیز در نتیجه آن ،تغییــر یافت .فوتبال به جای آنکه
حوزهای باشــد که در آن ،دانشآموزان استقالل خود را به رخ بکشند ،تبدیل
به ابزاری در دست آموزگاران برای کنترل اجتماعی و نظم و همچنین ابزاری
برای ساختن شخصیت تبدیل شد.
در آن زمــان ،مجموعهای کامل از مدارس قوانیــن این بازی را مکتوب
کرده بودند .راگبی[ ]78که بهطور کلی به عنوان الگوی آموزشی عمل میکرد،
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بار دیگر نقش پیشــتاز را برعهــده گرفت و در ســال  1846کتاب قانون با
عنوان قوانین فوتبال آنگونه که در مدرسه راگبی بازی میشود[ ]79منتشر شد.
کمبریج[ ]80نیز در ســال  1848مجموعه قوانین بسیار متفاوتی را منتشر کرد.
در سال  1849مدرسه ایتون[ ]81نیز مجموعه قوانینی را تدوین کرد که از سال
 1747در مورد فوتبال به کار گرفته میشد .در ابتدا ،مسئوالن مدارس از فوتبال
حمایت میکردند تا حس مســئولیت را به دانشآمــوزان قدیمیتر که اکنون
مسئول سازماندهی بازیها بودند ،منتقل سازند .این بازیها باید از مجموعه
قوانین خاص پیروی میکردند و به نظم و انضباط بســیار زیادی نیاز داشتند.
ولی فراتر از همه آنکه ،فوتبال به عنوان ابزاری تلقی میشــد که به وسیله آن،
دانشآمــوزان را مطابق با مفاهیم مردانگــی دوره ویکتوریایی که پیش از این
به آن اشاره شد ،شــکل میدادند .به علت وجود روابط نزدیک میان جسم و
عقــل که در تفکرات قرن نوزدهمی نقش اساســی را ایفا میکرد ،طبیعی بود
که تمرینات جســمانی برای رشد شخصیت الزم باشد .همین رشد شخصیت
بود که هدف اصلی مدارس اصالحشده دولتی محسوب میشد .برای اعضای
طبقه باالتر در قرن نوزدهــم ،فاصله طوالنی میان پایان دوره کودکی و ورود
به دوره بلوغ واقعی ،فرصتی بــود که در آن ،دانشآموزان باید فرامیگرفتند
تا نقش های رهبری را بپذیرند و همچنین بتوانند از مافوق خود تبعیت کنند.
قرار بر این بود که آنها بیاموزند چگونه خطر و شکست را با شرافت بپذیرند

و با همه وجود در راه آرمانهای خود مبارزه کنند ولی از مرزهای مجاز تخطی
نکنند .قرار بر این بود که دانشآموزان به دنبال رقابتهای مردانه باشند ،ولی
در عین حال تفاوت میان نیروی مشروع و نامشروع را در وجود خود نهادینه
ســازند .در نیمه دوم قرن نوزدهم ،بازی فوتبال بــه عنوان ابزاری در جهت
ظهور (دومین) امپراتوری انگلیس در نقش قدرت جهانی در همه قاره ها تلقی
میشود .رییس مدرسه ریپون[ ]82در سال  1882در سخنانی گفت:
ولینگتون میگفت زمینهای بازی مدرسه ایتون باعث پیروزی
در جنگ واترلو[ ]83شدند و تردیدی وجود نداشت که آموزش
پسران انگلیسی در میدان بازی کریکت و فوتبال ،آنها را قادر
ساخت تا به هند بروند و در اقیانوس آرام راه خود را از جزیرهای
به جزیره دیگر باز کنند یا به پیادهرویهای طاقتفرسا در مصر
بپردازند .تجارب آنها در فوتبال و کریکت به آنها آموخت که
چگونه ســرپا بایســتند و کار کنند و چگونه ضربات را رد و
بدل کنند]84[.

جوامعی کامال مذکر بودند با شماری از رویههای همجنسگرایی مواجه شدند
و مدیران مدارس با این رویه که با خودارضایی جنســی همراه بود ،بهشدت
مبارزه میکردند ،زیرا این رفتارها آشــکارا ،با آرمان مرد آقامنش خویشتندار
و مســئولیتپذیر دوره ویکتوریا که حس جنسی خود را تا زمان قرارگرفتن
در شرایط تشکیل خانواده مهار میکرد ،در تعارض بود .بازی فوتبال و دیگر
فعالیتهای ورزشی به عنوان ابزاری ثابتشده برای هدایت انرژی جوانان در
مســیرهای غیرجنســی و در نتیجه پرورش این دانشآموزان به صورت افراد
آقامنش محسوب میشد.

فصل اول :بازی نخبگان

عــاوه براین ،بازی فوتبال ابزاری را برای بهبود مشــکل بلوغ ارائه کرد.
طوالنیشــدن این زمان تا پیش از شــروع دوره بزرگسالی در قرن نوزدهم با
ورود زود هنگام به بلوغ جنســی همراه بود ]85[.در نتیجه ،مدارس دولتی که
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مقررات و نهادینهسازی

قوانین تدوینشــده در دهه  1840جملگی داری هدف مشترک محدودساختن
خشــونت در بازی فوتبال بودند .از آنجا که هر مدرسه مجموعه قوانین خود را
داشت ،رقابت بین مدارس در ابتدا عمال ناممکن بود .مهمترین تفاوت میان قوانین
مدارســی مانند راگبی که اجازه استفاده از دســتها را میداد و قوانین مدارسی
مانند ایتون و کمبریج بود که فقط ضربهزدن به توپ با پا را جایز میدانستند .این
مشکل نخست به وسیله دانشآموزان سابق مطرح میشد که میخواستند این بازی
را که در مدارس دولتی آموخته بودند ،ادامه دهند .از قوانین بهکاررفته از ســوی
قدیمیترین باشگاه فوتبال به نام «فوتبال کالب»[ ]86که از سال  1824تا  1841در
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ادینبورگ[ ]87وجود داشت ،اطالعی در دست نیست.
قدیمیترین باشگاه فوتبالی که همچنان پابرجاست یعنی شفیلد افسی[]88
که در اکتبر  1857تاسیس شد ،از قوانین مدرسه هارو[ ]89پیروی میکرد .ولی
باشــگاه بلک هیث[ ]90که در سال  1858در جنوبشرقی لندن تاسیس شد،
استفاده از قوانین مدرسه راگبی را در پیش گرفت .بسیاری دیگر از باشگاههای
اولیه فوتبال ،قوانین صادره از ســوی کمبریج در سال  1848را مورد استفاده
قرار میدادند .بهیقین تصادفی نبود که مجموعه قوانین مختلف بیانگر رقابت
بر ســر جایگاه مدارس مختلف بهویژه مدرسه مترقی راگبی و مدرسه اشرافی
ایتون بود .نخســتین باشگاههای فوتبال اغلب تشکل برگزیدهای و مخصوص
طبقه اشــراف محسوب میشدند .در میان نخســتین اعضای 29نفره موسس
باشگاه شــفیلد افســی ،بیش از یازده نفر کارخانهدار ،سه وکیل مدافع ،دو
پزشــک ،یک جراح ،یک دندانپزشک ،یک نقشــهبردار ،یک مالک کارخانه
آبجوسازی ،یک دامپزشــک ،یک کارگزار شرطبندی ،یک معمار ،یک دالل
مشروبات الکلی و یک کشیش حضور داشتند ]91[.اکثر این افراد دانشآموزان
سابق کالج شفیلد بودند .نخســتین باشگاههای فوتبال نیز همانند باشگاههای
کریکــت ،مکانهایی برای گردهمایی نخبگان جامعه محســوب میشــدند.
عضویت افراد حاضر در طبقات باال و متوســط جامعه معموال ،باعث توسعه
شــبکههای اجتماعی و تجاری آنها میشد .ایجاد چنین ارتباطاتی محدود به
باشــگاه خود افراد نبود .بازی در برابر دیگر باشــگاهها که با گردهماییهای

