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 مقاله علمی 

های مبادله اجتماعی و کارکردگرایی ساختی و  کاربست نظریه

 نویس در اجرای آیین شب یلدا  نقش مادران وبالگ

 های اجتماعی در شبکه

 1فریده مجیدی خامنه
 (03/01/1401، تاریخ تأیید: 01/10/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده
اجتماعی و کارکردگرایی ساختاری در موضوع های مبادله  هدف این پژوهش، بررسی اصول نظریه

ها، با تمرکز بر آداب و رسوم شب یلدا و پی بردن به کارکردهای آشکار و پنهان این آیین در  آیین
های اجتماعی مجازی است. دنیای اجتماعی از دیدگاه جورج کاسپر هومنز شامل کنشگرانی  شبکه

نویس تمرکز دارد و به  بر کنش مادران وبالگ است که در حال مبادله پاداش هستند. پژوهش حاضر
شان با  دنبال پاسخ به این سؤال است که دالیل ایشان از به نمایش گذاشتن خانه و فرزندان خردسال

گیری از آیین شب یلدا چیست. روش مطالعه به دلیل نظری بودن مقاله بر اساس مطالعه کتب و  بهره
ل یک ماه قبل از فرا رسیدن شب یلداست. در پایان بعد از های اجتماعی در طو اسناد و بررسی شبکه

دهنده جذابیت کسب  ها، تحلیل و استنباط نظری انجام شد. نتایج پژوهش نشان گردآوری داده
های اجتماعی و امتیازات مادی و احساس رضایت روانی و فرار از فشار مشکالت روانی در  سرمایه

 بین آنها بوده است.
 نویس دله اجتماعی، یلدا، سرمایه اجتماعی، کارکردگرایی ساختاری، مادران وبالگمباها:  کلیدواژه
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 مقدمه
های مبادله اجتماعی و کارکردگرایی ساختاری در  هدف این پژوهش، بررسی اصول نظریه

خصوص آداب و رسوم شب یلدا است. اهمیت این مطالعه، در یافتن پاسخی درباره چگونگی 
های وارداتی مانند جشن  ها و رسوم کهن ایرانی در مقابل آیین آیینپاسداشت و حفاظت از 

والنتاین، و توجه به کارکردهای آشکار و پنهان مراسم شب یلدا است. روش مطالعه به دلیل 
ها،  نظری بودن پژوهش، بر اساس مطالعه کتب و اسناد است که در پایان، بعد از گردآوری داده

های مبادله اجتماعی و  در این تحقیق، عالوه بر نظریه شده است.تحلیل و استنباط نظری انجام 
و تأثیر آنها در  1های اجتماعی های دیگری مانند نظریه سرمایه کارکردگرایی ساختاری، نظریه

بررسی شده است، زیرا دنیای اجتماعی از دیدگاه جورج  2های اجتماعی دست آوردن پاداش به
که مدام در حال مبادله پاداش هستند. نظریه مبادله  ، شامل کنشگرانی است3کاسپر هومنز

. گرایش به خوشی و 1اجتماعی، این کنشگری را مبتنی بر دو خصلت کلی فرض کرده است: 
. خردگرایی انسان. هومنز بر اساس این اصول کلی، شش قضیه را مطرح کرده است 2دردگریزی 

توان قضایای انگیزه، پیروزی، ارزش،  یکه مبین نظریه مبادله اجتماعی هستند و از آن میان م
پذیرش و قضیه عقالنیت را نام برد. با استناد به این قضایا،  -اشباع، پرخاش -محرومیت

شود و  ها و عدم استقبال از برخی دیگر به بحث گذاشته می وضعیت استقبال از برخی آیین
گیرد. هدف  بررسی قرار می کارکردهای پنهان و آشکار شب یلدا با توجه به این دو نظریه مورد

های ایرانی است. از این منظر، پژوهش حاضر  یافتن راهکارهایی برای پاسداشت و تداوم آیین
شود و اهمیت چنین مطالعاتی، رفع بخشی از معضل  نوعی پژوهش کاربردی محسوب می

 های کهن و زیبای ایرانی است. فراموش شدن آیین

 مباحث نظری
است. این سنت فکری ابتدا بر  4تحت تأثیر مکتب روانشناختی رفتارگرایینظریه مبادله اجتماعی 

مکتب اقتصاد کالسیک، اصل مطلوبیت کاهنده و عقالنیت رفتاری استوار بود و در عین حال با 
شناسی نیز پیوند داشت. دنیای اجتماعی از دیدگاه هومنز متضمن افرادی  رفتارگرایی در روان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 social capitals 
2 social rewards 

3 George Casper Homans 

4 behaviorism 
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له پاداش هستند. از این دیدگاه، انسان موجودی است که به محاسبه کنشگر است که در حال مباد
پردازد تا سود خود را به حداکثر برساند و از زیان بکاهد.  ها و آالم خود می ها، لذت شادی

پیروان این مکتب معتقدند که انسان موجودی با سازکارهای عصبی است که دو کار عمده بر 
. انطباق با محیط بر اساس 2و هنجارها در برخورد با محیط. ها  . یادگیری ارزش1عهده دارد: 

عبارت دیگر، از دید این مکتب، انسان دارای قوه و توانایی یادگیری است و قادر  ها. به آموخته
 2با شرایط محیطی است. پیروان مکتب رفتارگرایی، این قوه را هوش 1به سازگاری و همسازی

سوی  گویند که سبب کشش به ز قوه دیگری در انسان سخن میاند. عالوه بر هوش، آنان ا نامیده
نظران این مکتب با توجه به دو اصل کلی فوق، معتقدند  شود. صاحب خوشی و دردگریزی می

که ذهن انسان از هر نقش و نگاری پاک است و تحت تأثیر محیط اجتماعی و فرهنگ و با توجه 
آموزد. این دو  ایی، آنچه را الزم است میبه اصل گرایش به خوشی و دردگریزی و اصل خردگر

توان با تکیه بر آنها و با استفاده از دو روش پاداش و تنبیه، رفتار  اصل، امکاناتی هستند که می
. در مورد نظریه مبادله 1387کنترل و اصالح کرد )تنهایی،  3شناختی ها را با مهندسی روان انسان

، 1380، ریتزر، 1386، توسلی، 1381، آزاد ارمکی، 1391تاریخچه آن نک. به ادیبی و انصاری، 
 (.1395ساالری، 
توان دو ویژگی عمده را برای نظریه مبادله اجتماعی بیان کرد که تحت تأثیر  ترتیب می بدین

. اولی به اصل گرایش به خوشی و دردگریزی معطوف است. این 1مکتب سودگرایی است: 
نهایی رفتار انسان، کسب سود و منفعت است و انسان اصل بیانگر این واقعیت است که قصد 

کند. دومین ویژگی بیانگر  های خود را بر اساس میزان سود و منفعت آن ارزیابی می همه فعالیت
اندیش است. این مکتب از چند اصل مهم ذیل  گر و مآل خردگرایی است که همان خرد محاسبه

 تشکیل شده است:
طور طبیعی به دنبال خوشی هستند و از ناخوشی گریزانند، ولی آحاد  ها به انسان اصل اول:

رسند، نه خود افراد.  ای به توافق می اند که نسبت به خوشایندی یا ناخوشایندی پدیده افراد جامعه
گیرد، باید حتماً تأیید و پذیرش اجتماعی را به همراه  به عبارت دیگر آنچه مورد مبادله قرار می

کند. از دید  شناسی می اشته باشد. در واقع همین شرط است که این نظریه را وارد قلمرو جامعهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 adjustment 

2 intelligence 
3 psychological engineering 
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های اجتماعی  های اجتماعی و وضعیت گروه این مکتب، عملکردها باید با عنایت به موقعیت
 تک افراد. سازمان یابند، نه با خواست و تمایل تک

عبارت دیگر این توافق  گیرد. به ل می: نظم و انسجام اجتماعی با حفظ سود شکاصل دوم
 شود. اجتماعی بر محور سود است که باعث حفظ ثبات و انسجام جامعه می

قراردادهای اجتماعی مبنای تشکیل جوامع هستند. فرد به عنوان جزئی از اصل سوم: 
تواند بر اساس آنچه آموخته است، سود  جامعه، از قدرت اراده و اختیار برخوردار است و می

در حد پیروی از اصل  -ترتیب انسان با اراده و اختیار محدود و نفع خویش را برگزیند. بدین
تواند با تحلیل موقعیت راهی برگزیند که بیشترین سود  می –گرایش به خوشی و دردگریزی 

 بیند. خود را در آن می
ر واقع کند. د ای که سودش را تضمین کند، رفتار می انسان بر حسب سلیقهاصل چهارم: 

انسان سعی دارد در میدان تضاد منافع افراد، منفعت خویش را با اصل اول، یعنی پذیرش 
 اجتماعی دنبال کند.

های خرد  این اصل، تضاد منافع فردی نام دارد؛ یعنی بین منافع افراد و گروهاصل پنجم: 
که انجام  ای جامعه تضاد وجود دارد. فردی که در جامعه مشغول کار است، در قبال وظیفه

دهد، انتظار دریافت خدماتی را دارد. این توافق اجتماعی است که جامعه نیز آن را محترم  می
شمارد. حال چنانچه جامعه از دادن منافع قانونی فرد یا گروهی از افراد سرباز زند، میان منافع  می

م خشم و عصیان آید و این امر سبب ایجاد احساسی به نا کل و منافع اجزاء تضاد به وجود می
(. همچنین در مورد اصول نظریه 1387گذاری این اصل همین است )تنهایی،  شود. علت نام می

 مبادله اجتماعی هومنز به همان منبع مراجعه شود.

 کارکردگرایی ساختاری
ای از مکتب کارکردگرایی است که به نوعی تحلیل و تبیین از جامعه و مسائل  این مکتب شعبه

شود و تبیین کارکردی عبارت از تجزیه و تحلیل پدیدارهای اجتماعی در  ق میاجتماعی اطال
ها در کل نظام جامعه است. طرفداران این مکتب معتقدند که اجزاء متشکل  رابطه با کارکرد آن

چنان به یکدیگر مرتبط و وابسته هستند که نتایج و آثار هر یک  یک نظام اجتماعی )جامعه( آن 
 کند )همان(. بات چگونگی دوام و بقای کل جامعه را فراهم میاز آن اجزاء، موج
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 کارکرد
بنابراین نظریه، هر پدیده اجتماعی کارکرد معینی بر عهده دارد که به نحوی در دوام و اداره 

ای اجتماعی است و کارکرد آن  جامعه مؤثر است. مانند رسم بر پا کردن آیین شب یلدا که پدیده
 شود. شاوندی و نزدیکی میان افراد جامعه میسبب استحکام روابط خوی

 انواع کارکرد
 گیرد: در تحلیل کارکردی، کارکردهای ساختمان اجتماعی به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 الف: کارکردهای مناسب
هرگاه کارکردهای یک پدیده اجتماعی برای کل جامعه مفید باشد و به تداوم و تثبیت آن کمک 

شود. مثالً آیین شب یلدا در جهت توسعه فرهنگ شادمانی و  کارکرد مناسب نامیده میکند، 
 کند. ایجاد و تداوم روحیه سرزندگی و نشاط در جامعه حرکت می

 1کارکردهای نامناسب -ب
های یک پدیده اجتماعی تأثیر منفی داشته باشد و به نحوی سبب  هرگاه کارکردها یا فعالیت
نامند. به عنوان مثال اگر در  ها را کارکردهای نامناسب می شود، آن ضعف و تزلزل اجتماعی

سوز  چشمی و رقابت خانمان برپایی آیین شب یلدا، عواملی باعث ایجاد کینه، نزاع و چشم و هم
ها کارکردهای نامناسب هستند. به عنوان مثال، دعوت نشدن فردی به مهمانی شب  شوند، این

عنوان  ده نشدن هدایا برای عروس آینده از طرف خانواده داماد )بهیلدا از طرف فامیل یا فرستا
شود. این موضوع، بر خالف  ها می رسمی دیرین(، موجب پیدایش کینه و اختالف میان خانواده

 فلسفه اصلی آیین شب یلدا یعنی ایجاد مودت و دوستی و توسعه فرهنگ شادمانی است.

 2کارکردهای آشکار  -ج
تماعی همان نتایج مشخص مورد نظر را به وجود آورد، آثار حاصل را نتایج هرگاه یک پدیده اج

نامند. به عبارت دیگر هدف اصلی از برگزاری آیین شب یلدا، توسعه فرهنگ شادمانی  آشکار می
و روحیه سرزندگی و نشاط و تحکیم روابط اجتماعی و مودت میان افراد جامعه است و اگر به 

 ارکرد آشکار برپایی آیین شب یلدا است.این هدف نائل آید، این ک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 dysfunction 

2 manifest function 
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 1کارکردهای پنهان -د
ای از اصالحات یا یک فعالیت اجتماعی، کارکرد دیگری غیر از آنچه مورد نظر  هرگاه انجام مجموعه

نامند. به عنوان مثال ایجاد گروهی به نام  بوده است، به وجود آورد، آن را کارکرد پنهان یا ضمنی می
که از جمله  2ها نویس و سوییت هوم ی مجازی و انواع آن مانند مادران وبالگها بالگرهای شبکه

 شوند. در ادامه درباره این مفاهیم توضیح خواهیم داد. کارکردهای پنهان آیین شب یلدا محسوب می

 مفاهیم 
 هوم سوئیت

عنوان های مجازی، به  در لغت به معنی خانه شیرین است، اما بسیاری از این کاربران در شبکه
ها مشهور شوند. کاربرانی  هوم کنند تا به عنوان سوئیت پسوند نام کاربری خود از آن استفاده می

های مختلف  های رنگی زیبایی از خانه و زندگی و اعضای خانواده در حالت که هر روز عکس
های مجازی هستند که هر بار خالصه  نویسان شبکه این کاربران، روزمره کنند. منتشر می

کنند. از قصه  های چند وقت اخیرشان را با تمام جزئیات، برای مخاطبان تعریف می الیتفع
 .نویسند گویند. درباره فرزندان، بارداری و زایمان می آشنایی با همسر و خاطرات عاشقانه می

های  تک لحظه آموزند و از تک داری و خرید احتیاجات منزل را به مخاطبان می نکات خانه
کنند. این  های مجازی پست می رنگ و لعاب تهیه و در شبکه های خوش ه، عکسزندگی روزمر
توان در میان ایشان،  های اجتماعی بسیار پرطرفدار هستند و می نویس شبکه فعاالن روزمره

 .کاربرانی با هواداران چند صد هزار نفری پیدا کرد
ای برای به رخ کشیدن  زههای مختلف، مجال تا ها و آیین ها با فرا رسیدن جشن سوییت هوم

ها  هوم یابند. در این میان رقابت میان سوییت خانه و تجمالت برگزاری جشن و آیینی مانند یلدا می
های مختلف آن، مانند سفره شب  برای نشان دادن آخرین ابتکارها در برگزاری جشن یلدا و بخش

 یابد. خانواده و... افزایش میهای اعضای  دامادها، لباس یلدا، کادوها برای نوعروسان و تازه

 مامی بالگر
نویسی است که در مورد موضوعات مربوط به خانواده و مادری و  اصطالحی برای زنان وبالگ

ها ناشناس هستند. در موارد دیگر، زنان  نویس نویسند. گاهی این گزارش داری می اصول خانه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 latent function 

2 sweet home 
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های اجتماعی یا  شهرت در رسانهنویس از طریق نوشتن زندگی دیجیتالی خود به نوعی  وبالگ
 (.2013، 1)فریدمن یابند وبالگ نویسی دست می

ها از جمله آیین یلدا، سلیقه  نویس با فرا رسیدن مراسم و جشن در بسیار موارد، مادران وبالگ
کشند. برخی مادران جوان به دنبال  های آنها به رخ می ها و آرایش خود را با نمایش فرزندان و لباس

شدن و رسیدن به شهرت در فضای مجازی یا به دست آوردن یک صفحه پرطرفدار و معروف 
کسب درآمد از این طریق، هویت کودک را قربانی و برای رسیدن به آنچه در سر دارند، تالش 

های شادی و سرور برای برخی  کنند. در این روزها و به ویژه با فرا رسیدن زمان برپایی آیین می
ها  شوند تا با لباس ا دیگر نه کودک، بلکه به یک بازیگر یا مدل تبلیغاتی تبدیل میه ها، بچه خانواده
های مختلف در کنار سفره یلدا عکس بگیرند و برای جذب تبلیغات بیشتر و درآمدزایی،  و ژست

مؤثر واقع شوند و مشخص نیست در آینده چه اتفاقی برای هویت این کودکان پدید خواهد آمد. 
ها و از جمله جشن یلدا است که  و کارکردهای ناخواسته و نامناسب این آیین این از عوارض

هدف اصلی آن توسعه فرهنگ شادمانی است، نه فرهنگ حسرت و حرمان برای افراد و 
ها را ندارند.  ها و سرمایه هایی که توان مالی شرکت در این رقابت برای نشان دادن دارایی خانواده

 شود. های سوء استفاده از اعضا خانواده و در درجه اول کودکان می ینهاین رویه، باعث بروز زم

 بندی جمع
ها بعد از آیین جشن سال نو یا نوروز در میان  ترین نمونه آیین شب یلدا یکی از برجسته

های کهن ایرانی است که برگزاری آن توانسته است تداوم پیدا کند. علت آن با کاربست  آیین
 عی به دالیل ذیل است:نظریه مبادله اجتما

از نظر خصلت کلی این نظریه، که همانا اصل گرایش به خوشی و دردگریزی انسان است، 
هایی رسمی هستند که جامعه بر آنها صحه گذاشته و مورد پذیرش  های شب یلدا خوشی آیین

ت دیگر اند. به عبار قرار داده است؛ بنابراین کامالً تثبیت شده و حتی در تقویم نیز ثبت شده
اند. پس به این ترتیب  جامعه و افراد آن در خصوص این آیین به توافق رسیده و آن را تأیید کرده

برگزاری آن آموخته شده است و باعث هماهنگی و همگامی افراد در خصوص نوع شادمانی و 
شود. این توجه ما را به خصلت کلی دوم این نظریه و بحث خردمندی انسان و  انجام آن می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها و  . یادگیری ارزش1دهنده دو نکته اساسی است:  کند، زیرا نشان دگرایی وی معطوف میخر
 ها. . انطباق با محیط بر اساس آموخته2هنجارها در برخورد با محیط. 

اصل دوم این نظریه بر این اساس است که این معادله دوطرفه است: یعنی در عین حال که 
شوند، ولی این همگامی باید  د با جامعه همگام میها بر اساس هوش و خردمندی خو انسان

سودی دیگر را نیز برایشان به ارمغان بیاورد. به عبارت دیگر، نظم و انسجام اجتماعی با حفظ 
گیرد و توافق اجتماعی بر محور سود است که باعث حفظ ثبات و انسجام جامعه  سود شکل می

های شب یلدا این  ید متضمن پاداشی نیز باشد. آیینتر این توافق اجتماعی با شود. به بیان ساده می
های  اند. مواردی مانند صله ارحام همراه با صحبت ها را از قبل در خود نهادینه کرده پاداش

خوانی از جمله  چره، و قصه های رنگین یا شب نشینی همراه با تفأل، خوراکی شیرین، شب
همراه دارد. از طرف دیگر در خصوص  به  هایی است که برگزاری و شرکت در این مراسم پاداش

هایی مانند هندوانه و انار باورهای عامیانه بر تضمین سالمت در طول سال صحه  تناول میوه
گذارند و این پاداش دیگری است که برای شرکت در این مراسم نهادینه شده و به شکل یک  می

های  یابد که پاداش سمی تداوم میها آموخته شده است. بنابراین ر باور درآمده که در طی نسل
برگزاری و شرکت در آن مشخص و نهادینه شده باشد. دیگر اینکه انتظار و امید را در افراد 

ای نهادینه شده است که آن را از دیگر  ایجاد کند. تفأل و پیشگویی آینده در شب یلدا به گونه
سوری و  ه بتوان تفأل شب چهارشنبهکند. شاید در این زمین های معمول و روزمره متمایز می تفأل

شب سال نو را به عنوان موارد مشابه و جالب توجهی از تفأل بیان کرد. به عبارت دیگر بسیاری 
نگرند و در  هایشان می با باوری عمیق به این نوع تفأل به چشم پیام و پاسخی به خواسته

دیگری که به مستمر ماندن این  سپارند. بنابراین کارکرد اصطالح پاسخ را به دل و گوش جان می
کند، این است که در کنار مرور خاطرات و نقب زدن به گذشته با انجام  مراسم کمک می

ها و شیرینی،  خوانی همراه با خوردن تنقالت و میوه دورهمی و تعریف خاطرات شیرین و قصه
ه جدی گرفته شود که چه به صورت سرگرمی فرض شود و چ به پیشگویی آینده نیز پرداخته می

های تبریک فرا رسیدن شب  گردد. در ضمن امروزه در پیام شود، باعث امید و انتظار در افراد می
های پرمخاطب و جالب، فرستادن فال افراد به شیوه آهنگین و بر اساس اشعار  یلدا، یکی از پیام

ها و  های شاد و ریتمیک است. از روزها قبل به یمن وجود رسانه حافظ و شعر و آهنگ
شود که خود به یادآوری این مراسم و برپایی  های تبریک انجام می های مجازی مبادله پیام گروه

های  کند. پس مبادله مداوم پیام در خصوص برگزاری این آیین، یکی از ستون آن کمک بسیار می
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است که  کند. بسیار دیده شده دارنده این آیین است، همان گونه که در مورد نوروز عمل می برپا
ای برای برگزاری این آیین  برخی تا روزهای آخر فرا رسیدن این آیین شاید برنامه یا حوصله

ها و تبلیغات به طور ناخودآگاه به خرید وسایل و  ها، استقبال نداشته باشند، ولی در هجوم پیام
ش شوند. به عبارت دیگر فقط پذیر پردازند و با دیگران همگام می ملزومات این شب می

اجتماعی یک آیین برای بر پا ماندن آن کافی نیست، بلکه این پذیرش به طور مداوم باید نشان 
داده شود. در این میان نقش افرادی که به علل گوناگون مورد پذیرش جامعه هستند، بسیار مهم 

م دهند. این ه ها نشان می ای که در برگزاری این آیین ها و نوع سلیقه است، از جمله سلبریتی
رساند که خوب حاال باید دید امسال چه چیزهایی و چه ملزوماتی مد  نوعی انتظار را می

توان دید. به عبارت  هایی به شکل هندوانه یا انار می شوند. این مورد را در خصوص کیک می
های گوناگون که تا پیش از این وجود نداشتند، مانند  دیگر استفاده از نمادهای این شب به شکل

هایی با نماد انار و هندوانه، طراحی اسباب و ظروف با استفاده از این نمادها و از  لباسکیک، 
دهد، یعنی خردروزی در ایجاد سود  این قبیل که اصل دیگر نظریه مبادله اجتماعی را نشان می

ها و متصدیان خدمات مانند طراحان، عکاسان و فیلمبرداران،  ویژه از سوی بازاریاب به
دهد. در این میان بازار  کاال و از این قبیل که نقش تبلیغات را به خوبی نشان میفروشندگان 

گیری از اجزاء و نمادهای شب یلدا مانند کرسی، مجمره  ها در ارائه سلیقه، ابداعات با بهره رقابت
های زیبا و از این قبیل  های منقوش، هندوانه، انار، دیوان حافظ، لحاف کرسی و روکش یا سینی

تر،  ها برای ارائه سفره شب یلدایی هر چه باشکوه است و نوعی مسابقه در میان خانواده داغ
ترین زمان با گذاشتن تصاویری از شب یلدا و  کند که نتایج در کوتاه تر و باسلیقه باب می متنوع

دهد. ایجاد رقابت و  های گوناگون را نشان می سفره و سبک گذراندن این شب در میان خانواده
این طریق انگیزه که از اصول مهم این نظریه هستند، در اجرای این مراسم به خوبی نشان داده  از

شود که منجر به پاداش اجتماعی و به دست آوردن سرمایه اجتماعی مطلوب برای افرادی  می
شان به پذیرش اجتماعی منتج شده است. مثالً تصاویرشان از شب یلدا  شود که نتیجه رقابت می

کند. این همان اصل چهارم این نظریه است، یعنی انسان  ن تأیید یا عالقمندی را کسب میبیشتری
کند که سودش را تضمین کند. در واقع انسان سعی دارد در میدان  ای رفتار می بر حسب سلیقه

تضاد منافع افراد، منفعت خویش را با اصل اول، یعنی پذیرش اجتماعی دنبال کند. مورد دیگر 
های قوی دیگر است. با فرا رسیدن شب یلدا  ای یک آیین، همراه کردن آن با آیینتضمین اجر
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فرستند که  داماد خنچه می عروس و تازه اند، برای تازه ها که وصلتی را داشته بسیاری از خانواده
شود.  شده را شامل می های تزیین های گوناگونی از جمله هندوانه، خربزه و انار و آجیل خوراکی

رت دیگر در خانواده عروس و داماد این انتظار وجود دارد که با فرا رسیدن شب چله، به عبا
ای مزین و پر و پیمان دریافت کنند. در اصل وصلتی صورت گرفته است که تدارک خنچه  خنچه

 های طرفین را به همراه دارد. شب یلدا و هدیه فرستادن برای زوج جوان از طرف خانواده
حیات باید دارای قدرت انعطاف و کارایی باال برای اجرای مبادالت  ها برای ادامه آیین

عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و حاوی اجزایی با قابلیت تبادالت اقتصادی، انگیزش و تأمین سالیق 
های شب چله، سفره و خنچه  باشند. به عنوان نمونه، قابلیت مواردی مانند هندوانه، انار و میوه

های تبریک، انواع تفأل، دید و بازدید  برداری در تزئینات گوناگون، پیام هشب چله برای انواع بهر
 و موارد دیگر را شامل شود.
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