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كننده باورمند به ديرفتار تول يالگو
	پس از مرگ يزندگ

	
  8/9/1393تاريخ تأييد:   28/4/1393 تاريخ دريافت:

  *يعزت يمرتض   _____________________________________________________________________ 
  چكيده
شـده   هيارا هايي هينظر باره نيبر اقتصاد است. در ا نياثر د بارهمهم در ينظر هاي از چالش يكي دكننده،يرفتار تول
و هـدف   زهيـ انگ يادآوريـ است با  شدهرو كوشيده   پيشدارد. در نوشتار  زين هايي يينارسا ها هينظر نياما ا ؛است
 ،يآن زندگ خاطر رضايتپس از مرگ و  يبه زندگ ربه آن، اثر باو نيسازگار با د يكننده و دادن چارچوبديتول

   شود. نييو تب ليتحل توليدكنندهبر رفتار 
 ليـ آن روش منطـق همـراه بـا تحل    ليـ تحلو هيـ و روش تجز گنجـد  يم پردازي هيدر چارچوب نظررو   پيشنوشتار 

 نيـي تع يچگـونگ  ،توليدكننـده بر رفتار  يمذهب ياثر باورها نييتب يبررس نيا هاي افتهياست. از  يو هندس ياضير
  است. يو نمودار ياضير هاي با روش توليدكننده يديبر رفتار تول ديتول نهيتعادل، اندازه به

  .يپس از مرگ، اقتصاد اسالم ي، زندگتوليدكننده واژگان كليدي:
  .JEL: D21،Z12بندي  طبقه

   

                                              
 .Email: mezzati@modares.ac.ir  .مدرس تياقتصاد دانشگاه ترب ارياستاد *
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  مقدمه
هاي اقتصاد . توليد يكي از پايهدارندرفتارهاي توليدي جايگاه بااليي  ،در ميان رفتارهاي اقتصادي

است كه در دين نيز به آن جايگاه ويژه داده شده است. توليد از آغاز زندگي كشورهپيشرفت و 
  فرمايد:مي مالك اشتردر نامه خود به  عليشده است. حضرت شروع اقتصادي انسان 

 مگـر  نيايد به دست زيرا خراج ؛در انديشه زمين باشي(ماليات) خراج  دريافتبايد بيش از 
 مردم را هـالك كـرده   و زمين را آباد نسازد، شهرها و بگيردبه آباداني زمين و هر كه خراج 

 آفت محصول يا از سنگيني خراج يامردم هرگاه  است و كارش استقامت نيابد، مگر اندكي. 
آبـي، نـزد    يا بي شدن زمين، چون در آب فرو رفتن آن بريدن آب يا نيامدن باران يا دگرگون

 كارشـان را  داري كـه  كـه اميـد مـي    اندازه ردند، از هزينه و رنجشان بكاه، آنتو شكايت آو
هـاي   سرزمينآباداني  اي شود براي زيرا اندوخته ؛كاستن از خراج بر تو گران نيايد .سامان دهد

  . تو و زيور حكومت تو باشد
 باره اند. در اينباره توليد پرداختهپردازي در بر پايه اين اهميت، اقتصاددانان نيز به نظريه

اي  پارچه اي كه بتواند چارچوب روشمند و يكاما نوشته ؛هاي بسياري در دسترس استنوشته
نظريه رفتار  بارهها دررا پوشش دهد اندك است. بررسي توليدكنندهرفتارهاي تمام بدهد كه 

 باره در اين هاي خوبياند و پيشرفتهاي گوناگوني به اين موضوع پرداختهتوليدكننده از نگاه
ها نتوانند شده است اين نظريهباعث چند نكته هست كه  باره آمده است. در اين به دست
  كنند.  هاي گوناگون توجيهرا در زمينه توليدكنندهي رفتار به خوب

دوره دو يك يا  توليدكنندههاي سنتي، براي اي اين است كه در ديدگاهيك نكته پايه
كنار  يين جهان ديده شده است و زندگي پس از مرگ براي وزماني و آن هم زندگي در ا

مد شوند و نتوانند بسياري از اها ناكارشده است كه نظريهباعث گذاشته شده است. اين 
كردن  و با هدف فراهم وند متعالرفتارهاي اثر پذيرفته از دين و رفتارهايي كه براي خدا

  شود را به تحليل وارد كنند. زندگي بهتر براي پس از مرگ انجام مي
زيرا اگر ؛ انداشتهنگاه درست ند ،ها بر پايه بودن انگيزهنكته ديگر اينكه بيشتر اين نوشته

تواند براي افراد گوناگون يكسان باشد و بر پايه انگيزه، يك عامل دروني و ذاتي نباشد نمي
شود و نظريه را دچار درست مي توان نظريه جامع داد. اين نكته، زمينه دوري از راهآن نمي

و در كنار آن ديگر انجام شده ها بر پايه انگيزه سود كند. بيشتر اين بررسياشكال مي
ها چندگانه باشد، ممكن است ها نيز آورده شده است. نخست بايد گفت اگر انگيزه انگيزه
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در نتيجه  كند؛آنها جمع  ميانو شخص نتواند پديد آورده در درون شخص تضاد و تناقض 
كه اگر آورد  پديد ميهاي چندگانه هدف ،هاي چندگانهدوم اينكه انگيزه .تعادل برپا نشود

توان آن را در مدل وارد كرد و ناچار به هاي چندگانه از يك جنس نباشند، نمياين هدف
توان گفت اگر بتوان انگيزه واحد براي همه رفتار شويم. ميمنطقي ميهاي غيرارايه فرض

  را تحليل كرد. يتوان رفتار ووليدكننده ارايه شود، بهتر ميت
كردن  هاي موجود دارايي قابل صرفاين است كه در برخي مدل باره نكته سوم در اين

ها هزينه هدفتمام تواند براي در نتيجه اين دارايي نمي ؛طور دقيق مشخص نشده است به
اند تا اينكه هاي ويژه را نشان دادهالتبيشتر ح ،شده هاي ارايهشود. در اين شرايط مدل

  درست باشند.  هالتحاتمام بتوانند تعادل رفتار همگاني را نشان دهند و براي 
از انگيزه و هدف  مندنظاميك چارچوب پذيرش با كوشيم  رو مي  پيشدر نوشتار 

وند خاطر حاصل از هزينه در راه خدا باور به زندگي پس از مرگ و رضايت توليدكننده
گذاري باور توليدكننده زير چتر اثردر آن زندگي را وارد تحليل كنيم و رفتارهاي  متعال

همراه با  توليدكنندهتعادل رفتاري رو   پيشه زندگي پس از مرگ را تبيين كنيم. در نوشتار ب
، چند دهيم. پيش از آغازوداري نشان ميچگونگي رسيدن به آن را به شكل رياضي و نم

  كنيم.كار داريم تعريف ميا با آنها سروج ه در اينواژه را ك
 وند متعالخدابه ارزش ريالي پولي كه كسي در راه  :خداوند متعالهزينه در راه 

وند خداكند يا پولي كه در راه مي وند متعالخدااي كه در راه پردازد يا هزينهمي
كند يا مانند آن، هزينه در راه  مي نظر صرفآوردن آن  به دست از دريافت و متعال
آوردن پاداشي  به دست هاي عادي اين ارزش برايگوييم. براي انسانمي وند متعالخدا

   شود.رسد، هزينه ميبه آنها مي وند متعالخداكه از سوي 
وند خداهنگامي كه كسي در راه  :خداوند متعالخاطر هزينه در راه  رضايت

آوردن آن براي  به دست كند يا از دريافت پول وي ميا نهيهزپردازد يا پولي مي متعال
در جهان پس از  يبه و وند متعالخداكند، اميد دارد كه مي نظر صرف وند متعالخدا

خاطر  رضايت ييافتن به اين پاداش براي و مرگ يا حتي در اين جهان پاداش دهد. دست
و در آن هنگام  گرفترگ خواهد اما اين پاداش را در زندگي پس از م ؛كندفراهم مي

اين رضايت را در تصميم گيري امروز خود وارد  يدهد. ودست مي يرضايت به و
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داند باره مي دادن آنچه در اين اما به نسبت اطميناني كه به جهان پس از مرگ و رخ ؛كند مي
  پذيرفته است. اين اطمينان همان ايمان است. يشده و و گفته يو به و

اي كه به ارزش ريالي پولي يا هزينه در فرايند توليد: خداوند متعالهزينه در راه 
پردازد يا درآمدي و سودي كه در مي وند متعالخدادر فرايند توليد در راه  توليدكننده

كند يا مانند آن، هزينه مي نظر صرفآوردن آن  به دست از دريافت و وند متعالخداراه 
هاي معمولي، اين ارزش گوييم. براي انسان در فرايند توليد مي الوند متعخدادر راه 

  شود.هزينه مي رسد،به آنها مي وند متعالخداآوردن پاداشي كه از سوي  به دست براي
  گوييم.درآمد توليد منهاي هزينه توليد را سود مي سود:

آوردن سود  دستبه  هدف خود رايگانه در فرايند توليد  توليدكنندهاگر  بيشينه سود:
آورد، بيشينه سود يا بيشينه سود  به دست تواند در بيشترين اندازه آن راريالي بگذارد، مي

  گوييم.مي توليدكننده
در فرايند توليد، هزينه در راه خدايي دارد كه با  توليدكنندههنگامي كه  مانده سود:
شود. آنچه از سود كاسته مي يسازي سود هماهنگ نباشد، بخشي از سود و هدف بيشينه

در فرايند توليد در چارچوب  توليدكنندهشود. آنچه شود، از بيشينه سود كاسته ميكاسته مي
  گوييم.آورد، مانده سود ميمي به دست سود ريالي و حسابداري،
از فروش كاالها و خدمات توليدي  توليدكنندهجمع درآمدهايي كه  درآمد ريالي توليد:

  ها بايد آورده شود.آورد و در حسابمي به دست يد و فرايند آنهاي از توليا مانده
واحد توليد (فروش) واپسين از  توليدكنندهدرآمد ريالي كه  درآمد ريالي نهايي توليد:
  ها بايد آورده شود.آورد و در حسابمي به دست كاالها و خدمات توليدي خود
يد بر پايه توليد يا به سخن ساده، ميانگين درآمد ريالي تول :درآمد ريالي متوسط توليد

  درآمد ريالي توليد تقسيم بر تعداد توليد.
 توليدكنندههنگامي كه  :خداوند متعالخاطر هزينه در راه  ارزش پولي برابر رضايت

در  يبه و خداوند متعالدر فرايند توليد دارد، اميد دارد كه  خداوند متعالهزينه در راه 
خاطر  رضايت توليدكنندهجهان پس از مرگ يا حتي در اين جهان پاداش دهد. اين پاداش براي 

يا به سخن ديگر پولي را كه  توليدكنندهخاطر در ديدگاه  دارد. ارزش پولي برابر اين رضايت
   خاطر را از دست بدهد. آماده است دريافت كند تا آن رضايت توليدكنندهاين 
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ارزش پولي  :خداوند متعالخاطر هزينه در راه  برابر رضايت ارزش پولي نهايي
واحد واپسين براي  توليدكنندهرا كه  وند متعالخداخاطر هزينه در راه  برابر رضايت
    ي دارد.ديلتوليد كاالي تو

خاطر  جمع درآمد ريالي توليد به اضافه ارزش پولي برابر رضايت درآمد واقعي توليد:
  .د توليددر فراين وند متعالخداهزينه در راه 

جمع درآمد ريالي نهايي توليد به اضافه ارزش پولي نهايي  درآمد واقعي نهايي توليد:
  در فرايند توليد. وند متعالخداخاطر هزينه در راه  برابر رضايت

ميانگين درآمد واقعي توليد بر پايه توليد يا به سخن ساده،  :درآمد واقعي متوسط توليد
  واقعي توليد تقسيم بر تعداد توليد.درآمد 

  درآمد ريالي توليد منهاي هزينه كل توليد. سود ريالي توليد:
  درآمد واقعي توليد منهاي هزينه كل توليد. سود واقعي توليد:

  درآمد واقعي نهايي توليد منهاي هزينه نهايي توليد. سود واقعي نهايي توليد:
اقعي توليد بر پايه توليد يا به سخن ساده، و سودميانگين  :سود واقعي متوسط توليد

  واقعي توليد تقسيم بر تعداد توليد.سود 

  نهيشيپ
ها بخشي از ديدگاه :مسلمان را به دو بخش جدا كرد توليدكنندهرفتار  بارهها درتوان ديدگاهمي

مدل اند  كوشيدهاند و بخشي نيز ن پرداختهآهاي رفتار و پايه توليدكنندهبه انگيزه و هدف 
ها اشاره دو بخش از ديدگاه ارچوبي سازگار با اسالم ارايه كنند. به اينچدر  توليدكنندهرفتاري 

وران  انديشهها گوناگون است. برخي از نيز ديدگاه توليدكنندهانگيزه و هدف باره كنيم. درمي
هاي يزههايي انگ صورت  بهها  اين اند.مسلمان را سود دانسته توليدكنندهانگيزه محوري 

ها اند. با اين انگيزه در اين ديدگاهمطرح كرده توليدكنندهديگري نيز در كنار سود براي 
سازي سود دانسته شده است. نمونه اين  مسلمان، پيشينه توليدكنندههدف محوري 

، م1988دار، (دار )، 107ـ97ص، م1997و  113ـ97ص، م1982عارف، ( عارفوران،  انديشه
، به نقل از ميرمعزي، م2000بعلي، (بعلي )، 215ـ105ص، م1992اقبال، (اقبال )، 51ـ37ص

 )،134ـ103ص، 1382، به نقل از ميرمعزي، م2001مصري، (مصري )، 134ـ103ص، 1382
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محمدامين و عبداهللا ( يوسف عبداهللاو امين محمد)، 134ـ103ص، 1382ميرمعزي، (ميرمعزي 
) هستند. برخي از اقتصاددانان مسلمان با 16ـ3ص، م2007و  22ـ5ص، م2003يوسف، 

در  يسازي سود را براي و يشينهبمسلمان، هدف  توليدكنندهپذيرش انگيزه سود براي 
نقوي )، 138ـ131ص، م1982صديقي، (صديقي مانند  ؛اندهايي پذيرفتهمحدودهچارچوب 

، م2008و  225ـ141ص، م1992زبير حسن، (زبير حسن )، 51ـ31ص، م1981نقوي، (
مسلمان با نگاه به اينكه انگيزه مسلمان، ماديات شخصي وران  انديشه). برخي از 13ـ7ص

منافع براي اجتماع است. پديدساختن صدد  كنند كه توليدكننده مسلمان درنيست، بيان مي
، م1980علي، (علي بينند. مانند را در توليد بيشتر تحقق يافته مي يبر اين پايه هدف و

، م1992عبدالمنان، (عبدالمنان  ،)222ـ187ص، م1983فروقي، (قي فرو)، 227ـ218ص
   .)519ـ491ص، م1993اختر، (اختر ) و 124ـ115ص

كنند كه نظران مسلمان انگيزه توليدكننده مسلمان را چندگانه بيان مي برخي از صاحب
ديگر هاي كردن انگيزه از نظر مطرحوران  انديشهاست. اين جهت سود يكي از آنهدر اين 

صدقي، (صديقي مانند  ؛اندنظر گرفته متفاوت هستند. در هدف نيز موضوع را متفاوت در
، جياللي و طاهربن(طاهر و جياللي بن)، م1988گاساو، (گاساو )، 138ـ131ص، م1992
مرطان، (مرطان  ،)957ـ941ص، م1997و  م1992متوالي، (متوالي )، 232ـ219ص، م1990
)، 123ـ116ص، م1995عباس، (عباس )، 134ـ103ص، 1382، به نقل از ميرمعزي، م1992

زبير (زبير حسن ) و 24ـ1ص، م1997نقوي، (نقوي )، 38ـ29ص، م1995حالق، (حالق 
 توليدكنندهمسلمان انگيزه  نظران صاحببرخي از ها  اين ). در كنار13ـ7ص، م2008حسن، 

اند. اين مطلوبيت بيان كرده سازي بيشينهرا  يمسلمان را كسب مطلوبيت و هدف و
در اما  هايي دارندمطلوبيت با يكديگر تفاوتپديدساختن نظران از نظر بيان عوامل صاحب

، م1978كهف، (كهف مانند  ؛كنندمجموع در بيان نهايي خود مدل مشابهي را مطرح مي
، م1990 ،طاهرجياللي و بن(طاهر و جياللي بن)، م1988گاساو، (گاساو )، 38ـ29ص
صفر )، 957ـ941ص، م1997و  131ـ125ص، م1992متوالي، (متوالي )، 232ـ219ص

  . )38ـ29ص، م1995حالق، (حالق ) و 89ـ74ص، م1995صفر، (
مفاهيم  چارچوبسازي رفتار را در بهينه نيز نظرانبرخي از صاحبها در كنار اين مدل

هاي كيفي رعايت قواعد اسالمي مانند حرمت ربا، عدالت، منع انواع تقلب حفظ ارزش
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ارايه مدل بسيار دشوار است. به ها  هدفگونه  اند كه براي تحقق اينبيان كرده... اسالمي و 
سود و  سازي بيشينهمانند  هايي باره هدفمدلي ارايه نشده است اما در باره اين علت در اين

    كنيم.مي هايي ارايه شده است كه نگاه كوتاهي به آنهالوبيت مدمطل
اي را براي حالت ويژهوران  انديشهتوان گفت هر يك از ها ميبا بررسي اين ديدگاه

اند اما بايد ديدگاهي را بهتر دانست كه بتواند همه اند و آن را تحليل كردهگرفته توليدكننده
) را 62ـ35ص، 1389عزتي، (عزتي ديدگاه در اينجا جا نشان دهد.  ها را يكحالت

با  ،كه مسلمان و غير مسلمان دانيممي توليدكنندهرفتار  لتر براي تحليچارچوبي همگاني
گيرد. ما اين مدل و ايمان و دينداري اندك و با ايمان و دينداري بيشتر را در بر مي

 توليدكنندهبه روش رياضي و نموداري رفتار كوشيم  ميپذيريم و بر پايه آن چارچوب را مي
   آوريم. به دست هاي گوناگونرا تحليل كنيم و نقطه بهينه توليد را در فرض

داند  زندگي در دو جهان مي خاطر رضايت سازي بيشينهرا  توليدكنندههدف و انگيزه عزتي 
درباره  دهد كه در آنمي توليدكنندهچگونگي تصميم  دادن نشانو بر اين پايه مدلي را براي 

  نويسد:هدف و انگيزه مي
تواند برون از مي يتوانيم بگوييم انگيزه ونگرانه به انگيزه و هدف انسان بنگريم، نمي اگر واقع

يـك از   هـر تواند براي تواند هميشگي باشد و ميذاتي نباشد، نمي اش باشد. اگر انگيزه يو
هاي خود در كردارتمام پذيريم كه انسان براي ا ميباشد. ما در اينجا اين راي گونه هاانسان

نيز با آن انگيـزه انسـان را بـه    كريم ن آاي كه قراست. انگيزه خاطر رضايتيابي به پي دست
كردارهـاي خـود ماننـد مصـرف و     تمام كردارهاي نيك دعوت كرده است. هدف انسان از 

پس از مـرگ اسـت. بـر ايـن     زندگي اين جهان و زندگي  خاطر رضايت كردن بيشينهتوليد، 
سـود هـيچ ارزشـي نـدارد      .هدف نهايي انسان نيستندها  اين سود و مانند سازي بيشينهپايه، 

 بـه دسـت   يخـاطر  رضايتتر مگر مگر اينكه بتواند نيازي را بر طرف كند يا به سخن كلي
كارگيري بيشتر از به خاطر رضايتدهد. واقعيت آن است كه اگر شخصي بدون اين سود به 

فقـط  كند. هدف گـرفتن سـود   مي خاطر رضايتپول آن سود دست يابد، سود را فداي اين 
سازي براي تحليل است و هيچ ارزش ديگري ندارد و بسيار بهتر است كه بتوان هدف  ساده
جا با هـم  شده را يكهاي يادهدفتمام در نظر گرفت كه بتواند  توليدكنندهتري را براي جامع

بـراي   خـاطر  رضـايت يابي بـه  تر يعني دستبر اين پايه ما انگيزه و هدف جامع تحليل كند.
  .(همان) گيريمكردن آن را واقعيت مي زندگي اين جهان و زندگي پس از مرگ و بيشينه
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رو  هروب خاطر رضايتپديدآورنده هاي توان گفت توليدكننده با شمار بسياري از عاملمي
 به دست انتظاري را خاطر رضايتكند كه بيشينه اي تنظيم ميگونه است كه جمع آنها را به

كه از دارد ي خاطر رضايتتوان گفت توليدكننده مسلمان در كار توليدي تابع آورد. مي
  آيد. مي به دستذيل هاي باال و مانند تابع خاطر رضايتجمع در 

)1(                    , D  
 توليدكنندهاي را براي حالت ويژهوران  انديشهتوان گفت هر يك از ها ميبا بررسي اين ديدگاه

ها را حالتتمام اند اما بايد ديدگاهي را بهتر دانست كه بتواند اند و آن را تحليل كردهگرفته
رفتار  لتر براي تحلي ) را چارچوبي همگانيهمان(عزتي توان ديدگاه جا نشان دهد. مي يك

با ايمان و دينداري اندك و با ايمان و ، دانست كه مسلمان و غير مسلمان توليدكننده
پذيريم و بر پايه آن گيرد. ما اين مدل و چارچوب را ميدينداري بيشتر را در بر مي

را تحليل كنيم و نقطه بهينه توليد را  توليدكنندهبه روش رياضي و نموداري رفتار كوشيم  مي
  آوريم. به دست هاي گوناگوندر فرض

   توليدكنندهتعادل 
يابي به تعادل را نشان  كنيم و بر پايه آن چگونگي دسترا بازبيني مي عزتيدر اينجا مدل 

در برابر خود با  توليدكنندهپردازيم. گفتيم مي دپس از آن به تحليل نقطه بهينه تولي ؛دهيم مي
بيشينه سود اقتصادي است. اين درآمد ممكن، رو  روبه يافتني)يك درآمد ممكن (دست

آورد. اين سود فرصتي را براي  به دست توانداست كه بنگاه برابر نظريه سنتي اقتصاد مي
زندگي اين جهان و زندگي پس از مرگ خود هزينه خواهد كرد. برابر با شرايط جامعه و 

واهد در نقطه بيشينه سود، بيشتر از آن يا كمتر از آن خ ي، اندازه توليد وتوليدكنندهخود 
  را چنين نوشت: يتوان تابع هدف وبود. در اين شرايط مي

)2(                 Max:UT=U(Di ,Ai)  
مانده سود براي هزينه شخصي زندگي  Diشخص،  خاطر رضايتتابع  UTكه در آن 

براي زندگي پس از مرگ است و  خاطر رضايتي به ابي دستهزينه فرصت  Aiو اين جهان 
در زندگي پس از  خاطر رضايتي به ابي دستمستقيم براي  توليدكنندهمنظور سودي است كه 

 خاطر رضايتي به ابي دستنظر كردن از آن در فرايند توليد در پي كند يا با صرفمرگ هزينه مي
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تواند براي دارد (دارايي فرصتي) و مي يدر زندگي پس از مرگ است. بر اين پايه آنچه و
زندگي اين جهان و زندگي پس از مرگ خود هزينه كند، اين  خاطر رضايتي به ابي دست

  دهيم. نشان مي πmبيشينه سود بر پايه نظريه اقتصاد سنتي است كه آن را با 
)3(              )()(: qTCqTRmMax   

كردن  توان آن را دارايي شخص براي هزينهدهيم. بر اين پايه مينشان مي mπكه آن را با 
  شود:گيري شخص آورده مي شكل قيد در تصميمنيز دانست كه به 

)4(                   ADm   
هزينه  Aايم)، بيشينه سود ممكن (برابر آنچه در نظريه اقتصاد سنتي ديده πmكه در آن 
مانده سود  Dدر زندگي پس از مرگ و  خاطر رضايتي به ابي دستشده براي  فرصت صرف
در زندگي اين  خاطر رضايتي به ابي دستزندگي اين جهان (هاي شخصي براي هزينه

گيريم كه توان تحليل بيشتر شود و تعداد دو را بر پايه واحد پول مي جهان) است. ما اين
هست، فضاي تحليل علمي را ساده كند.  توليدكنندههاي ممكن كه در انتخاب گزينه

ايش ، توان كاربرد آن را نيز افزسازي مدل همچنين اين شكل در نظر گرفتن قيد با ساده
شده از راه شرايط كان تاكر حل خواهد شد و با حل آن از راه دهد. اين تابع با قيد ياد مي

  آيد. بر اين پايه خواهيم داشت:مي به دست ، نقطه اندازه توليدآغازحركت پايان به 
)5(          	,  

  شود:رابطه الگرانژ مي
)6(	         	,  

  گيري از آن داريم:با مشتق
)7(                ′ 0  
)8(                 ′ 	0  
)9(                   0  

  كه خواهيم داشت:
)10(                	⇒ 

  
1			و			               )11( 	 1			و		 		  
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 خاطر رضايتبرابري  كه بر اين پايه شرط نخست (الزم) براي تعادل توليدكننده اين است
ي كه از هر واحد خاطر رضايتدر زندگي اين جهان (كردن  هزينهنهايي مانده سود براي 

نهايي  خاطر رضايت) با آورد يم به دست هزينه شخصي براي اين زندگي از مانده سود
(از سود يا فرصت از  وند متعالزندگي پس از مرگ كه از هر واحد هزينه در راه خدا

هر واحد  ييخاطر نها تيتواند رضا يم بيضرآورد.  به دست دست رفته سود) انتظار دارد
 يساز بيشينهشرط دوم دانسته شود. خاطر  تيرضا يابي به در راه دست كردن هزينه يپول برا

نان ين دترميمثبت باشد. ا آن ييدوم جز يهادار از مشتقهين حاشينان هشيه دترمكآن است 
  آورده شده است:ذيل در 

)12 (           ∆ 	
U U , 1
U , U 1

1 1 0
0  

  :م داشتينان خواهين دترميل ايبا تحل
)13(        2U , 1 ∗ 1 U 1 U 1 0  

  :م داشتين رابطه خواهيدر ا 10رابطه  يگذار يبا جا
)14(          2U′′ , U 	U 	 U′′ U′ U′′ U′ 0  

نهايي دو گونه هزينه، نزولي است (فرضي كه همواره در  خاطر رضايتبا فرض اينكه 
بخش  ياجزاتمام  است. با اين فرض،يرفته شده است)، اين رابطه برپها پذاين تحليل

 ′′Uمثبت و ′ چون ؛تمثبت اس بخشن يا پس ،رابطه (چپ) مثبت هستند نخست
 ′′U مثبت و ′U چون ز مثبت است ويدوم ن بخشاست،  يب آنها منفيو ضر يمنف
 هايبخش متما بر اين پايه،ز مثبت است. يسوم ن بخشاست،  يز منفيب آنها نيو ضر يمنف

خاطر  تيه) رضاي، فرض شبه مقعر بودن تابع (رون رابطهيا بر اين پايه،رابطه مثبت است. 
 د.شابر پا ب دتوانمي سازي بيشينه، پايهه بر آن كند ك يم برآورده) را يعددو ب ي(در فضا

تفاوتي است،  بودن خط دارايي فرصتي و منحني بي كه جاي مماس ايدر نقطه توليدكننده
و  وند متعالرا براي هزينه در راه خدا 	و	و دو تخصيص باشد  ميدر تعادل 

  مانده سود دارد.
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 ونـد متعـال  خداتواند در فرايند توليد، هزينـه در راه  مي توليدكنندهشود يادآوري مي
 ونـد متعـال  خداداشته باشد يا اينكه سود خود را بيشـينه كنـد و بخشـي از آن را در راه    

همان تحليل اقتصاد سـنتي اسـت.    توليدكنندههزينه كند. در گزينه دوم تحليل ما براي رفتار 
در فراينـد توليـد اسـت كـه رفتـار       وند متعالخدابيشتر تحليل ما بر گزينه هزينه در راه 

  كند.توليدكننده در توليد تغيير مي

   نهيبه دياندازه تول
گيري درباره تخصيص سود ممكن بنگاه توليدي خود زمان با فرايند تصميم توليدكننده هم

زندگي اين جهان و زندگي پس از مرگ خود، برابر با  خاطر رضايتي به ابي دست براي
كند. شرايط گوناگون جامعه، عامل مهم شكل تصميم، اندازه توليد خود را نيز روشن مي

  هايي هستند كه پاداش زندگي پس از مرگ در بر دارند. كننده كردار تعيين
آن چيزي است كه تمام هاي توليد و مهم است، هزينه توليدكنندهگيري آنچه در تصميم

ب)  ؛هزينه توليدالف) در راه توليد دو هزينه دارد:  توليدكنندهآورد. مي به دست از توليد
ها، شود. در برابر اين هزينهكه در فرايند توليد هزينه مي خداوند متعالهزينه در راه 

ب)  ؛درآمد فروش كاالي توليدي) الفآورد: مي به دست دو چيز هم توليدكننده
براي  توليدكنندهآورد. مي به دست خداوند متعالي كه از هزينه در راه خاطر رضايت
تواند برابر ريالي آن را در ذهن مي وند متعالخداهزينه در راه  خاطر رضايتكردن  ريالي
ها برابري با هزينه و آن راگيري كند و آن را با درآمد فروش كاالي توليدي جمع كند  اندازه
  دهد.
با بازاري مانند رقابت كامل براي محصول  توليدكنندهشود براي سادگي كار فرض مي 
ها ه فرض بازار را تغيير دهيم، تحليلك است كه در آن قيمت ثابت است. چنانرو  روبه خود

  . دارديت همين چارچوب را در كلّاما كند اندكي تغيير مي

  ديبر اندازه تول توليدكننده يدر راه خدا نهيهز خاطر رضايتاثر 
 به دست در فرايند توليد وند متعالخدااز هزينه در راه  توليدكنندهي كه خاطر رضايت

گيري خود وارد آن را در تصميم توليدكنندهآورد (درآمد) است و  آورد، خود نوعي دستمي
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د خود را بيشي

گزيند.ت بر مي
h1هار گوش

حد توليد هزي
هاي به منحني
وند متعال

سود، اگر قيم ي
قيمت (درآمد

٢Qضرب در

پس چر ؛ است
ا :1نمودار 

 

خواهد كرد
كند. برايمي

است كه براي
وخدادر راه 

با فرض
بخواهد سود
نهايي) است
مساحت چه
براي هر واح
نهايي بنگاه

وخدادر راه 
سازي بيشينه

توليد برابر ق
ض p-g2برابر 

سود پيشين
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خود است. بيشينه سود  خاطر رضايت كردن بيشينهدر پي  توليدكنندهه گفتيم ك چنان
كند. بخشي از سود را با افزودن هزينه مي خاطر رضايتآوردن  به دست ممكن را براي
براي  خاطر رضايتدهد تا در فرايند توليد از دست مي وند متعالخداهزينه در راه 

دارد تا از آن بخشي از سود را نيز نگه مي توليدكنندهآورد.  به دست زندگي پس از مرگ
كنيم بيشينه آورد. فرض مي به دست خاطر رضايتبراي زندگي اين جهان هزينه كند و 

نشان داده شده است برابر با دارايي قابل تخصيص  1fدر نقطه پيشين سودي كه در نمودار 
نشان داده  2در نمودار  است كه با خط  وند متعالخدابه مانده سود و هزينه در راه 

 Eدر نقطه  يباشد، بهينه و 1uمانند  توليدكنندهتفاوتي اين  ست. اگر منحني بيشده ا
واحد را  Deكند و هزينه مي وند متعالخداواحد از سود را در راه  Aeخواهد بود كه 

جا  كند. در اينكند و براي زندگي اين جهان هزينه ميعنوان مانده سود برداشت مي نيز به
با همين  توليدكنندهاست اما اگر اين  1uآورد برابر مي دستبه  يي كه وخاطر رضايت
آنكه در فرايند توليد در راه  دونب 2 خود را بيشينه كند و در نمودار سودها بخواهد منحني
جاي بگيرد و همه سود خود را براي  1fهزينه داشته باشد، در نقطه  وند متعالخدا

اين سود را براي زندگي اين جهان  ياگر و در زندگي اين جهان برداشت كند.كردن  هزينه
 2uتفاوتي  روي منحني بي توليدكنندهگيرد. اين جا مي πدر نقطه  2در نمودار  ،هزينه كند

است.  2uآورد برابر مي به دست در اين نقطه يي كه وخاطر رضايتگيرد و اندازه جا مي
به  خداوند متعالبخشي از سود در راه كردن  هزينهبا  ياست كه و 1uكمتر از  2uاندازه 
در راه كردن  هزينهخود را با  خاطر رضايتبخواهد جمع  توليدكنندهآورد. اگر اين  مي دست

 تواند با خط بودجهبرساند، مي 2uو هزينه براي زندگي اين جهان به  خداوند متعال
M1π  در نقطهf رابر با سودي بفقط كننده در اين نقطه ليدجا بگيرد. توπ  به اين
هزينه  Eدر مقايسه با نقطه  fتوان گقت نقطه دست يافته است. بر اين پايه مي خاطر رضايت

πفرصتي به اندازه  π را  توليدكننده خاطر رضايترفته  بيشتر دارد. اين فرصت از دست
 ODeEAeدهد و از مساحت مربع كاهش مي D2DeEAeA1fضلعي  6به اندازه مساحت 
دو اندازه  توان گفت ارزش ريالي برابر تفاوت اينمي .رساندمي OD1fA1به مساحت مربع 



توان ود. مي

ند در فراي 
فقط  يد و

π π  را
دهيم. ن مي

بايد قيمت 
-جا مي جابه

 ده

اين ذاريم. 
ه قيمت در 

در آن   كه
1Q  و سود

 اين بنگاه 
داشته  ل

 شوند. جا مي
 برابر آنچه 

شو افزوده مي
  نست.

وند متعالا

تر درآمدروشن
πي است. اگر 

نشان FA را با 
ب ،آوريم دست

هايي به باال ج

توليدكنندد ريالي 

گذمي 2نمودار 
 با فرض اينكه

را 1fند، نقطه
زه توليد برابر 

gاست. اگر (
خداوند متعاله 

ATCA جا به جا
يخاطر ضايت

ت كه به سود
(De-D1)+ دا

خددر راه دن
رد. به سخن ر
 درآمد فرصتي

آن كه آيدمي 
به د را دكننده

ت خط درآمد نه

و درآمد خاطر يت

را به جاي ن 3
 داشته باشد

ود را بيشينه كن
گزيند. انداز مي

1pf1h1گوش 

د هزينه در راه
MCA  وA

رض توليدكنندهي

از توليد است ه
(Ae-A1)+مع

كرد هزينهبا  ده
آورمي  دست

 به اضافه اين
ستبه د درآمد

توليدقعي اين
 در اين حالت

رضايتبر  متعال

 

 

 

 

 

  

واقعي، نمودار
وند متعالخدا

واهد سود خو
هايي) است بر

ساحت چهار گ
 هر واحد توليد

هاي به منحني
براي  متعال

توليدكنندرآمد
π π يا جم

توليدكنندگفت
به شدهود ياد

 درآمد فروش
 ميانگين اين د
ط و نهايي وا

F.جمع كنيم (

وند مخدا در راه

ر اين درآمد و
خاي در راه ينه

 شود، اگر بخو
مت (درآمد نها

(يا مس Q1در
براي ٣h ١hط

 و نهايي بنگاه
خداوندر راه

اي درگونه، طر
يشتر را برابر

توان گپايه مي
ي بيشتر از سو
ش كاال نيست.
ليد تقسيم كنيم

مد متوسطآم در
FAن درآمد (

اثر هزينه :2ودار

بهتر اثر دادن شان
آنكه هزي بدون 

نشان داده Pط 
 توليد برابر قيم

p-g1 ضرب د
ه اندازه متوسط
 هزينه متوسط
ض اگر هزينه د

 

خاط رضايت
اين درآمد بي
بر اين پ
توليد، چيزي

فروشدرآمد 
اندازه توليبر 

بخواهيماگر 
)Pرا با اين (

  شود.
نمو

  
نشابراي 
،توليدكننده

بازار با خط
هزينه نهايي
بنگاه برابر 
به توليدكننده
گاه باشد، آن

در اين فرض
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مدي برابر 
افزود و  ي

 خط را در 
با فرض  ه

 ي نهايي و
 بهينه برابر 
حت چهار 

شته باشد، 
قعي نهايي 
يش درآمد 

 FA1ر از 
ري خواهد 

در  ؛رودمي
مثبت است 

ين هزينه، درآ
يرا به درآمد و

P دانست. اين
توليدكنندهايي 

هايي با هزينه
ه اندازه توليد

يا همان مساح )

 توليدكنندهاي 

توليد بيشتر دا
مد واآابري در

 با فرض افزاي
ياد شد، بيشتر 3

ر اندازه بيشتر
ايي كمتر باال م

م FAن گفت

در برابر اي نده
 اين ميانگين ر

P+FA1 خط

آمد واقعي نها
رآمد واقعي نه

گزيند كهبر مي
Q3(PF-g3)ر

هزينه در راه خد

توانست ت مي
به نقطه بربايد
f3 يك نقطه

3ه در نمودار 
 بهينه توليد د
خط درآمد نها

توانك نگاه مي

توليدكنندباشد،
توانآورد. مي

را برابر دكننده
 اين خط درآ

اي كه اين دطه
را ب 3fنقطه  ده

برابر وليدكننده

خاطر رضايتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حالي كه
باشدن تصميم

f3 است. نقطه
رآمد واقعي كه

در نتيجه ؛رود
باشد، خ FA1ز

هد بود. در يك

ه شد داشته ب
F مي به دست

توليدط واقعي
ايم. باداده ان
خود در نقطه ر

توليدكنندكرد.
تو سود واقعي

مد) برابآزش (در

ماندمي f2طه
ش بهينه س براي

3اي مانند قطه

ت. افزايش در
ربيشتر باال مي
واقعي كمتر از
زه كمتري خواه

گفته 3 نمودار
FAا ميانگين

 نهايي و متوسط
نشا MRA1ا 
خاطر رضايت ي

توليد خواهد ك
در اين فرض

PFg3  .است 
اثر ار :3نمودار 

در نقط يدكننده
اي نداشت. پسه

يي برود كه نق
است FA1دازه

 درآمد نهايي ب
فزايش درآمد و
 توليد در انداز

 

توضيحدر 
π π يا

درآمد نخط 
با 3نمودار 
سازي بيشينه

برابر است ت
3Q است. د

f3h3گوش 

توليداگر 
تصميم بهينه
با هزينه نها
واقعي به اند
باشد، خط
بود و اگر اف
نتيجه بهينه



Q2  خواهد
ه از سوي 
ست، توليد 

 4fدر نقطه 
 اين جهان 

 دادن نشان 
حالت  3ر 

در فرايند  
وند خداراه 
PF رو  روبه

زش نهايي 
 3Q توليد 

ي برابر 

2ليد بيشتر از 

شد خداي انجام
ن داده شده اس
طه بهينه توليد د
 درآمد واقعي

كند. براي مي ه
در توليدكننده 

وند متعالا

هزينه در ر طر
Fي نهايي ثابت 

ي ريالي با ارز
يي ريالي) با

لي با درامد نهايي
 لي

OP .است  
  ت. 

بر پايه آن تو
زينه در راه خ

P+FA2 نشا
ين فرض، نقط
الني نيست كه

توليدكننده كه
سود واقعيد،

   دهيم.
خدانه در راه 

خاط رضايتبر
مد واقعيآبا در

ري هزينه نهايي
+ درآمد نهاي

 هزينه نهايي ريال
 درآمد نهايي ريال

PFf3Q3گوش 

Og3h3Q است

و P باالتر از
برابر هزفقط 

 نمودار با خط
Q ماند. در ايمي

گفته شد، عقال
اي باشد هزينه

ر سود و توليد
د) را نشان مي
 با داشتن هزين
عي (ارزش برا

ب 4رابر نمودار
(برابر ٣f نقطه

وند متعال

د در نقطه برابري
 در راه خداي +

 

 

 

 

 

 

 

 

ت درون چهارگ
3 چهارگوش

 واقعي نهايي
ي باال برود كه
د باشد كه در
Q1د پايه يعني

ض عقالنيت گ
ي هم كمتر از
ها و اثر آن بر

Q  2وQ  3وQ(
ايتوليدكننده

سود واقع سازي
وليد است و بر

در يتوليد و
وخداه در راه

  ه:
با توليد وليدكننده

هزينه خاطر ضايت

PFQ يا مساحت
مساحت درون

يه خط درآمد
FA ايبه اندازه

در فرايند توليد
طه بيشينه سود

يه آنچه در فرض
س از مرگ روي
هي اين فرض
1Qندازه توليد

تكنيم رض مي
س بيشينه يف و

 سود ريالي) تو
ه بهينه اندازه

هزينه خاطر ت
جايگا  در اين

توسود واقعي  :4 
رض

Q3واقعي بنگاه

يا م g3Q3گاه

 

و بر اين پاي
Aشد. اگر 

د توليدكننده
در همان نقط
است. بر پاي
و جهان پس
هاناهمساني

ان 3ه (درويژ
فرالف) 

توليد، هدف
+ متعال

گاه است. آن
رضايتبرابر 

خواهد بود.
نمودار 
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g  .است  
در فرايند  

وند خداراه 
PF رو  به رو

 2Qد برابر 

قطه برابري 

زينه در راه 

g  .است  
وند خداراه 

 خاطر ضايت
وند خدااه 
A  است كه

g3PFf3h3ش 

وند متعال

هزينه در ر طر
F نهايي ثابت 

ه نيست) توليد

با توليد در نق نده

هز خاطر ضايت

OP .است  
  ت. 
g2PFf2h2ش 

تن هزينه در ر
رضارزش برابر 

اي در رهزينه
 MC  وATC

درون چهارگوش
خداه در راه 

خاط رضايتبر
مد واقعيآ در

شود (كه بهينه

توليدكنناه خداي 
 هايي ريالي

رضرزش برابر 
:  

PFf5Q2گوش 

Og2h2Q است
درون چهارگوش
ريم كه با داشت

سود واقعي ( ي
ه يت. اگر و

سط بنگاه برابر

يا مساحت د )
ا داشتن هزينه

مد براآعي (در
با 5 نمودار

تعيين ش 2fقطه

هزينه در را خاطر
 ريالي و درآمد نه

 

 

 

 

 

 

 

  

مد واقعي (ارآر
در اين جايگاه
ت درون چهارگ

2 چهارگوش

يا مساحت د )
اي داروليدكننده

سازي بيشينه يو
ود ريالي) است
 نهايي و متوس

Q3 (PF-g3) ه

اي باوليدكننده
سود واقع سازي

 است و برابر
در نق يوليد و

خ رضايتمد برابر
هزينه نهايي

نه نهايي با در
د ؛ريالي) است

PFQ يا مساحت
مساحت درون

Q2 (PF-g2) ه

تو 6بر نمودار
 توليد، هدف و

+ سو عال
هاي هزينهحني

توليدكنندهقعي
توكنيم ض مي

س بيشينه يف و
 سود ريالي)

اگر اندازه تو ه

مآسود واقعي و در

جا برابري هزين
+ سود ال

Q2واقعي بنگاه

يا م g2Q2گاه
توليدكنندهقعي

كنيم برابض مي
CAدر فرايند (
وند متعخداراه

اشته باشد منح

 

سود واقع
فرضب) 

توليد، هدف
+ متعال

گاه است. آن
  است. 

سو :5نمودار 

 

ج در اين
وند متعاخدا

مد وآدر
هزينه بنگ
سود واقع

فرضج) 
 )Aمتعال

هزينه در ر
ند متعال



 Q1 اندازه 
 اين هزينه 

 MCA  و
دارد بايد  ي

شته باشد تا 

طه برابري 

زينه در راه 
ش دهد. به 

(P4-P)   يا
را در راه  

 كه از اين 
آمد فروش 
حت درون 

به f1طه بهينه
باشد و CAر 

هايه منحني
يكه و عال

اين هزينه داش

با توليد در نقط ده

هز خاطر ضايت
وليد را پوشش

Q1به اندازه  

گفته پيشينه 
يخاطر ضايت

فه متوسط درآ
P2Q يا مساح

  ت.

سود در نقط زي
يند توليد برابر

M  وATC به
وند متعخداراه

آمده از ا ست

توليدكننده خداي 
 هايي ريالي

رض نهايي برابر 
ر اين نقطه تو

يراه خداي و
اگر هزي يعني 

رضريالي برابر 
FA/Qاضا ) به

Q1اقعي بنگاه 

Og4h4Q است

  ساز بيشينهبا
در فرا ياي و

MCگاه را از

ين هزينه در ر
به د خاطر يت
   د؟
هزينه در راه خاطر

 ريالي با درآمد نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مد (ارزش) نآر
د ي نهايي و

هزينه در ر طر
PP4f ؛باشد

وسط ارزش ر
Q1آورد (مي ت

درآمد وا گاه:

1 چهارگوش

وند متعالخدا

ينه در راه خد
 و متوسط بنگ

كه با اپرسيم  ي
رضايلي براي

وليد داشته باشد
خ رضايتد برابر

هزينه نهايي

بگوييم بايد در
اشد كه هزينه

خا رضايتر راب
f1f4هارگوش

ت كند بايد متو
به دست ل

. در اين جايگ
  ست.

مساحت درون

خهزينه در راه
د كرد. اگر هز
 هزينه نهايي

، ميجا كند جابه
مد برابر رياآدر

تو Q1ن اندازه
رزش ريالي درآمد

توانيم بسخ مي
اي بابه اندازه 

 بايد ارزش بر
حت درون چه

پرداخت عال
وند متعاخداه 
باشد. P4رابر

 OP2f4Q1 اس
يا م g4Q1گاه

 

هزبدون  يو
توليد خواهد

هايمنحني
ATCA ج

چه اندازه د
چنان هم يو

ار: 6نمودار 
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يخداي و

سخن ديگر
همان مساح
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هزينه در راه
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  است. g4P4f4h4يا مساحت درون چهارگوش  Q1(P2-g4) توليدكنندهسود واقعي 
  ژهيچند حالت و

روشني براي زندگي  خاطر رضايتباشد،  خداوند متعاله گفتيم هر كاري كه در راه ك چنان
گيري خود آنها را از بيشترين تا كمترين  در فرايند تصميم توليدكنندهپس از مرگ دارد. 

 را جايد آ مي به دست زندگي اين جهان كه از مانده سود خاطر رضايتچيند و در كنار آن  مي
زندگي اين جهان و زندگي  خاطر رضايتكند. انتخاب خود را از بيشترين و مقايسه مي داده

ي با يك متغير، تصميم به سادگتوان كند تا به نقطه تعادل برسد و نميپس از مرگ آغاز مي
هاي ويژه را در نظر گرفت كه متغير تصميم توليدكننده توان حالترا محدود كرد. مي يو

هاي گوناگون چند حالت ويژه را تغير است. از ميان حالتدر شرايط ويژه، محدود به يك م
يك تصميم براي توليدكننده وجود دارد كه هر واحد پولي كه در آن فقط كنيم كه فرض مي

آن (براي زندگي پس از مرگ)  خاطر رضايتكند، هزينه مي وند متعالخداتصميم براي 
 به دست د براي زندگي اين جهانمانده سوكردن  هزينهي كه از خاطر رضايتتواند با مي
  :دهيمها را توضيح مياي از اين حالتآورد، برابري كند. نمونه مي

 خاطر رضايتي به ابي دستها در فرايند توليد براي . افزايش برخي هزينه1
  زندگي پس از مرگ

 شده نيازمند افزايش هزينه توليد از پيش تعيين كرداركنيم براي توليدكننده يك فرض مي
وند خداآوردن رضايت  به دست (مانند زكات يا پرداخت دستمزد بيشتر به كاركنان براي

زندگي پس از مرگ آن بيشتر از  خاطر رضايتشده وجود دارد كه  ) به اندازه تعيينمتعال
تواند مي توليدكنندهزندگي اين جهان آن است. در اين حالت  خاطر رضايتهزينه فرصت 

ي كه از هزينه خاطر رضايتتوليد و آوردن ارزش برابر  ها در هزينههكردن اين هزين با حساب
كند. در  مد خود، سود واقعي خود را بيشينهآآورد در درمي به دست خداوند متعالدر راه 

در تصميم  يكه ونيز اينجا تابع هزينه توليد (هزينه ثابت يا هزينه متغير) و تابع درآمد واقعي 
داريم  خاطر رضايت سازي بيشينهكند. بر اين پايه در اينجا مدلي براي ميتغيير كرده خود وارد 
 به دست خاطر رضايتو  (π)توليدكننده تابعي از اندازه مانده سود  خاطر رضايتكه در آن 

  يعني: باشد؛  مي (CA)است  خداوند متعالهاي در راه آمده از هزينه
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)15(                  ),( CAuU   
π كردن هزينه كل  متغير مانده سود براي هزينه شخصي است كه با كم(TC) هاي  و هزينه
  آيد، يعني: مي به دست (TR)از درآمد كل ريالي توليد   (CA)خداوند متعالدر راه 

 )16(              CATCTR   
  هستند:ذيل  مانندو  (q)كه در آن درآمد كل ريالي و هزينه كل توليد تابع اندازه توليد 

)17(                        TR=pq 

)18(                      C=C(q) 

  چنين است: (mπ)رابطه بين سطح مانده سود و بيشينه سود ممكن 
)19(  

                    CAm   

درآمد فقط  گيري توليد براي تصميم توليدكنندهه گفته شد ك در سوي درآمد، چناناما 
مد (ارزش) برابر با آبيند، افزون بر آن، درفروش كاالي توليدي خود را نميريالي 
افزايد آورد هم به آن ميمي به دست وند متعالخدارا كه با هزينه در راه ي خاطر رضايت

از اين كار توليدي  توليدكنندهكند. بر اين پايه جمع درآمد واقعي و وارد تحليل خود مي
الي فروش كاالي توليدي به اضافه ارزش ريالي برابر با (بنگاه) برابر درآمد ري

آورد. بر اين پايه براي مي به دست خداوند متعالدر راه ي است كه با هزينه خاطر رضايت
  داريم. توليدكنندهدرآمد واقعي كل 

)20(                FATRTRA   
  شود:بر اين پايه تابع سود واقعي بنگاه مي

)21(           )()( CATCFATRF   
هاي گوناگون ديد. حالت توليدكنندهتوان براي هزينه در راه خداي در اين شرايط مي

  :كنيمها را فرض و تحليل ميحالتچند نمونه از اين 

  ثابت باشد  ياي كه هزينه در راه خداي وتوليدكنندهرفتار الف) 
 ؛داشته باشد خداوند متعالهزينه ثابتي براي پرداخت در راه  توليدكنندهكنيم فرض مي

كردن كار براي آنها  ست و درستدر شهري كه بيكاري در آنجا باال مانند ساخت كارخانه
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را در بر دارد (در برابر ساخت كارخانه در شهري كه اين ويژگي را  خداوند متعالپاداش 
ندارند يا اينكه را فتاده كه كارايي كارگران سالم گيري چند كارگر از كار اكار يا بهندارد) 

شوند مانند توليد كاالي ضروري چند گزينه (كه بر پايه نوع توليد از هم جدا مي توليدكننده
گذاري دارد و توليد كاالي ضروري كه مردم به يا غير ضروري براي جامعه) براي سرمايه

تابع  توليدكنندهتوان گفت اين در بر دارد. ميرا  خداوند متعالژه دارند، پاداش يآن نياز و
 به دست تواندساده مي سازي بيشينهبا يك  يكند و بهينه ومانده سود خود را بيشينه مي

  را چنين نوشت: توليدكنندهتوان تابع هدف شود. ميتوضيح داده مي رفتارآيد. اين 
)22(          CAqTCFAqTRFMax  )()(:   

  يا:
)23(             )()()(: CAFAqTCqTRFMax   

  كردن آن داريم:تابع سود براي توليد و برابر صفرگيري از ثابت است با مشتق FA-CAچون 
)24(               0)()(  qCTqRT

q
  

  آيد.مي به دستتوليدكننده با حل آن بر پايه اندازه توليد، بهينه اندازه توليد براي اين 
)25(        MCMRMCMRqCTqRT

q
 0)()(


  

اي بهينه خواهد بود كه هزينه نهايي توليدش برابر در نقطه توليدكنندهدر اينجا توليد 
در  توليدكنندهدرآمد نهايي ريالي توليدش باشد. شرط اين بهينه مانند شرايطي است كه 

آوردن سود  به دست نداشته باشد و پس از خداوند متعالاي در راه فرايند توليد هزينه
با  توليدكنندهسود  كردن بيشينههزينه كند. اگر  متعال خداوندبخشي يا همه آن را در راه 

سود خود را بيشينه كند تا پول بيشتري كوشد  مي يسازگار باشد، و يهاي ديگر وهدف
  داشته باشد.آن ) كردن هزينه( خاطر رضايتمندي از  براي بهره

با شرايطي  توليدكنندهمد واقعي و ريالي نهايي آنكته مهم اينكه هر چند هزينه نهايي و در
ندارد، يكسان است اما هزينه متوسط و درآمد واقعي  خداوند متعالدر راه  كه هزينه

ندارد، يكسان نيست.  خداوند متعالدر راه  با شرايطي كه هزينه توليدكنندهمتوسط اين 
  برابر است با: توليدكنندهدر اينجا هزينه متوسط 

)26(                      
q

CAqTC
ATCA




)(  
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خداوند هزينه در راه بدون  توليدكنندهاين هزينه متوسط بيشتر از هزينه متوسط 
) q) تقسيم بر اندازه توليد (ACاست. اين هزينه متوسط به اندازه يك ثابت ( متعال

منحني هزينه متوسط با هزينه ؛ يعني شودبيشتر است. اين متوسط با افزايش توليد كاسته مي
، در آغاز (توليد اندك) بسيار بيشتر (باالتر) از منحني هزينه متوسط خداوند متعالدر راه 
شود و به است و همراه با افزايش توليد، فاصله كم مي خداوند متعالهزينه در راه بدون 

بدون (هزينه متوسط  ATCهاي با منحني 7مانند آنچه در نمودار  ؛شودآن نزديك مي
خداوند (منحني هزينه متوسط با هزينه در راه  ATCA) و تعالخداوند مهزينه در راه 

  ) نشان داده شده است. متعال
و  خداوند متعالبودن قيمت، درآمد متوسط بدون هزينه در راه  با فرض ثابت

اما اگر  ؛نشان داده شده است Pبا خط  7آن برابر قيمت است كه در نمودار  خاطر رضايت
به  خاطر رضايتداشته باشد و از اين هزينه  خداوند متعال، هزينه در راه توليدكننده

 خداوند متعالهزينه در راه  توليدكنندهرد، چنين نخواهد بود. با اين فرض كه وآ دست
 از آن توليدكنندهي كه خاطر رضايتثابت است،  توليدكنندهدارد و هزينه در راه خداي اين 

 خاطر رضايتاهد بود و بر اين پايه، ارزش ريالي برابر اين آورد نيز ثابت خومي به دست
خداوند هزينه در راه  خاطر رضايتنيز ثابت خواهد بود. اگر بخواهيم اين ارزش ريالي برابر 

آيد و با مي به دست را هم به درآمد فروش كاالي توليدي بيافزاييم، درآمد واقعي متعال
  :ذيلمانند رابطه  ؛آيدمي به دست عي متوسطتقسيم آن بر اندازه توليد، درآمد واق

)27(         
q

FA
P

q

FA

q

qp

q

FAqTR
ATRA 




)(  
 به دست (با توليدكنندهدهد كه جمع درآمد واقعي متوسط اين نشان مي رابطهاين 
هر چند درآمد  ؛) بيشتر از قيمت استخداوند متعالهزينه در راه  خاطر رضايتآوردن 

) است. Pپس از آغاز توليد همان قيمت (خط ينهايي ودرآمد ريالي نيز واقعي نهايي و 
ست و همراه با افزايش يد اندك (آغاز منحني) بسيار باالمد واقعي متوسط در تولآاين در

  دانست.  7در نمودار  ATRAتوان آن را مانند منحني شود. ميتوليد از آن كاسته مي
اي در راه آنكه هزينهبدون  توليدكنندهكنيم اين اين شرايط فرض مي دادن نشانبراي 

و قيمت  ATCو  MCهاي هزينه نهايي و متوسط داشته باشد، منحني خداوند متعال
كردن اندازه توليد  براي روشن توليدكنندهرا داشته باشد. بر پايه آن،  7در نمودار  Pثابت 
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دست  به f1كند كه نقطه ) برابر ميPمد نهايي (قيمت آ) را با درMCبهينه، هزينه نهايي (
، هزينه pq1 توليدكنندهاست. در اينجا درآمد كل  q1اندازه توليد بهينه برابر  جاآيد. در اينمي

 g1ph1q1است. اين سود مساحت درون چهارگوش  q1(p-g1)و سود آن  g1q1كل 
  (هاشوردار) است.

هزينه در راه  CAدر فرايند توليد به اندازه ثابت  توليدكنندهه گفته شد اگر ك چنان
 CAبه اندازه  توليدكنندهشده، هزينه متوسط  هاي گفتهداشته باشد با فرض خداوند متعال

كار  شود. با اين فرض ساخت و بهمي ATCAرود و مانند منحني باال مي qتقسيم بر 
را نيز به همراه دارد. اگر  خداوند متعالپاداش  توليدكنندهانداختن اين كارخانه، براي 

گاه متوسط اين ارزش  بدانيم، آن FAآن را  خاطر رضايتبرابر ارزش ريالي اين پاداش يا 
را در هر نقطه توليد به  توليدكننده) خواهد بود و درآمد واقعي متوسط FA/qريالي برابر (

 ATRAنحني مانند م توليدكنندهبرد و منحني درآمد واقعي متوسط اين اندازه باال مي
آيد و شيب آن نيز ) پايين ميqست و همراه افزايش توليد (شود كه در آغاز بسيار باال مي

  داريم: 1qدر توليد  توليدكنندهشود. براي اين كاسته مي
اسـت و روي منحنـي    Pهزينه نهايي ريالي و هزينه نهايي واقعي توليد برابر هم و برابر بـا  

MCA  1با نقطهf شود.نشان داده مي  
  شود.ده ميدي og2g2q1است و با مساحت چهارگوش  1q2gهزينه كل توليد برابر 

  شود.ده ميدي 2hبا نقطه  ATCAاست و روي منحني  2gهزينه كل متوسط توليد 
است و روي خط  Pبرابر هم و برابر با  توليدكنندهدرآمد نهايي ريالي و درآمد نهايي واقعي 

MR  1با نقطهf ود.شنشان داده مي  
با  MRاست و روي خط  Pبرابر با  توليدكنندهدرآمد فروش متوسط (درآمد متوسط ريالي) 

  شود.نشان داده مي 1fنقطه 
نشان  og3f2q1است و با مساحت درون چهارگوش  1q3gبرابر با  توليدكنندهكل   درآمد واقعي

  شود.داده مي
نشـان داده   2fبا نقطه  ATRAاست و روي منحني  3gبرابر  توليدكنندهدرآمد واقعي متوسط 

  شود.مي
 g2pf1h2است و با مساحت درون چهارگوش  q1(p-g2)برابر  توليدكنندهسود ريالي 

  است. p-g2شود. سود ريالي متوسط هم برابر دار) نشان داده مير (خاكستري هاشو



 g2g3f3h2 

  نداشته
 وليدكنندهت 

 يكل ونه 
(p .است 

مونه، توليد 
 اي كهكننده

د با فرض 
 توليدكننده 

بيشينه  ننده
ان) بيشينه 
سود واقعي 

 د متعال
خداوند راه 
خداوند راه 

ون چهارگوش
g3 .است  

خداوند متعال

ايي و متوسط
و هزين g1رابر 

p-g1)q1ابر با 

 ت است

 كه در اين نم
توليدك؛ اما ست

كند تصميم مي
ي در راه خدا

توليدكنلي كل 
جها دوزندگي 
يعني س ؛ است

خداوند در راه 
هزينه در ر ه

هزينه در ر(بي

 با مساحت درو
g2-ط هم برابر 

خ هزينه در راه 
ست. درآمد نها

بر ي متوسط و
برا باشد ميلي

ثابت يراه خداي و

شيم اين است
اس 1qيد برابر 

وارد راآن  طر
نهايي هزينه ر

 اينجا سود ريال
آورد (براي زي

بيشتر تعال

هزينه خاطر ت
توليدكنند كه

ز سود بيشينه (

(g3-g است و
ود واقعي متوسط
 فرايند توليد،

ان داده شده اس
p است. هزينه

سود ريالفقط 
هزينه در ري كه

 

 

 

 

 

 

 

  
 ويژه داشته باش

توليبوده و لي
خاط رضايتو
خاطر رضايتو

ماند. در ان مي
مي به دست 
خداوند متعت

رضايت ارزش
باشد ر جايي
بيشتر از كننده

g2)q1برابر  نده

شود. سواده مي
در توليدكننده
نشا 7ر نمودار

pq1 توليدكننده

كه توليدكننده
اتوليدكنندهبهينه 

جا به آن نگاه
شينه سود ريال

 باور دارد و
و MC همان

ن اندازه پيشين
ي كه از توليد

رضايتبدون گر

ه جمعك  چنان
سود بيشينه در

توليدد واقعي

توليدكنن واقعي
كستري) نشان د
ترضي كه اين

شود كه در مي
تت. درآمد كل

است كه سود 
:7نمودار 

 كه بايد در اينج
ازه توليد با بيش
خداوند متعال

كه هزينه نهايي
ست، توليد هما

يخاطر رضايت
هاي ديگفرض

 بيشينه است.
ل كلي اين كه

سود بيشتر از س
يعني سو ؛دارد

 

سود
(خاك
اما در فر
باشد، چنان

است pبرابر 
ا g1q1برابر 

اي كنكته
به همان اند
خبه پاداش 

اين نمونه كه
صفر است هم

راما نيست، 
ت و از فاس

بي توليدكننده
يك اصل

افه سوبه اض
ند متعال
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گاه اين نقطه را برخواهد گزيد. اگر ارزش سود بيشينه، بيش از ارزش  ) باشد، آنمتعال
براي زندگي پس  خاطر رضايت( خداوند متعالآمده از كار براي  به دست خاطر رضايت

نخواهد  خداوند متعالهزينه در راه  توليدكنندهود باشد، از مرگ) به اضافه مانده س
   همان نقطه بيشينه سود ممكن است. يداشت و گزينه و

  تابع توليد باشد  ياي كه هزينه در راه خداي وتوليدكنندهرفتار ) ب
در فرايند توليد پرداخت  توليدكنندهكه هزينه در راه خدايي كه يك نمونه فرضي ديگر اين

كنند دستمزد يا مانند اينكه به كارگراني كه در بنگاه كار مي ؛تابعي از توليد باشدكند، مي
كمكي بيشتر از پرداخت قانوني بپردازد كه با افزايش توليد بايد كارگر بيشتري به كار بگيرد 

يابد يا اينكه بخشي (درصد از پيش و پرداختي به كارگران با افزايش كارگران افزايش مي
بدهد يا به ازاي هر واحد توليد كمكي  خداوند متعالاي) از توليد را در راه شده تعيين

پردازد تابعي از اندازه مي توليدكنندهبه نيازمندان كند. در اين نمونه هزينه در راه خدايي كه 
تابعي از توليد است. در  يوهزينه در راه خداي  خاطر رضايتتوليد است و ارزش برابر 

  شود: ميذيل ، تابع سود واقعي است و مانند توليدكننده اين فرض تابع هدف
)28(         )()()()(: qCAqTCqFAqTRFMax   

ود واقعي گيري از تابع هدف يا همان تابع س كردن نقطه بهينه توليد، با مشتقبراي پيدا
  كردن آن داريم:براي توليد و برابر صفر

)29(              0)()()()(  qACqCTqAFqRT
q

F


  

  :آيدمي به دستتوليدكننده كه با حل آن بر پايه توليد، بهينه اندازه توليد براي اين 

)30(                  
MCAMCMFAMR

MCAMCMFAMR
q



 0



  

)31(                   0)()(  qMTCAqMTRA
q

F


  

اي است كه جمع درآمد واقعي نهايي توليد در نقطه توليدكنندهدر اينجا توليد بهينه 
)MTRAخداوند برابر جمع هزينه كل نهايي توليدش (هزينه نهايي در راه  ي)) و

  به اضافه هزينه نهايي توليد) توليدش باشد.  متعال
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كنيم هزينه نهايي و هزينه دهد. فرض ميرا نشان مي توليدكنندهجايگاه اين  8نمودار 
هاي  باشد با منحنيداشته  خداوند متعالاي در راه آنكه هزينهبدون  توليدكنندهمتوسط كل 

MC  وATC  و خط قيمت با خطPF بخواهد در  ينشان داده شود. اگر در اين شرايط و
اي داشته باشد كه تابعي از توليد باشد، اين هزينه خداوند متعالفرايند توليد در راه 

. جا خواهد كرد را به باال جابه يهاي هزينه نهايي و هزينه متوسط كل توليد وهزينه، منحني
نيز برساند.  ATCAو  MCAها را به اي باشد كه اين منحنيتواند به اندازهاين هزينه مي

دارد به  خداوند متعالاي كه براي هر واحد از توليد در راه از هزينه توليدكنندهاگر اين 
آورد  به دست خداوند متعالهزينه در راه  خاطر رضايتارزش برابر ريالي  AFAاندازه 

رود و خط باال مي يگاه خط درآمد واقعي نهايي و باشد، آن ثابت خاطر رضايتو اين 
) و ارزش Pچون قيمت و ( ؛كند) ميPF )AFA+Pرا مانند خط  يمد واقعي وآدر

) ثابت هستند، خط درآمد واقعي AFAهزينه در راه خدا ( خاطر رضايتمتوسط برابر 
). در اين ATRA  =MTRAشوند (نهايي و درآمد واقعي متوسط يكي و موازي افق مي

 حالت نقطه بهينه جايي خواهد بود كه هزينه نهايي توليد برابر با درآمد نهايي واقعي
  داشته باشيم:باشد؛ يعني  توليدكننده

)32(               MCAMCMFAMR 
MTCAMTRA                     (يا)   
، qeنشان داده شده است كه در آن توليد  feدر نقطه گفته  پيشاين جايگاه در نمودار   

هزينه كل نهايي نيز )، MR+MFA)، درآمد واقعي نهايي (P+AFAدرآمد واقعي متوسط (
PF  و هزينه كل متوسطg ؛ بنابراين:است  

  است. ogheqe) يا مساحت درون چهار گوش qe)g، توليدكنندههزينه كل متوسط 
هزينه در راه  خاطر رضايت(درآمد فروش به اضافه برابر ريالي  توليدكنندهدرآمد واقعي 
(مساحت سفيد رنگ +  gPFfeheيا مساحت چهار گوش  pFqe) خداوند متعال

  خاكستري) است.
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خداوند راه 
  ري) است.

 

ست. توليد 
ش از هزينه 

 ي توليد و
زينه در راه 

شد كه مي 
رآمد نهايي 

اقعي ومد آ
به پاداش  

كند  ري مي
q  است. در
 به دست د
هاي ديگر ض

آن  خاطر ت

هزينه در ر طر
ساحت خاكستر
ي از توليد است

 سود ريالي اس
ايي ريالي پيش
د، اندازه بهينه
 (با افزودن هز

3q ي بهينه و

ينه نهايي و در
آ) با درعال
توليدكنندهكه 

گير وارد تصميم
1qيشتر مانند 

ي كه از توليد
ت و از فرض

رضايتليد و 

خاط رضايتي
(مس gpFfeheش

تابعي توليدكننده

وليد با بيشينه
هزينه نهافقط 

كرديد برابر مي
هزينه نهايي را
د، اندازه توليد
ايه برابري هزي

خداوند متعراه
 اما هنگامي ك

برد، وز آن مي
در توليد بي يو

يخاطر رضايت
گ) بيشينه است

تابع تول ي و

ضافه برابر ريالي
ون چهار گوش
ينه در راه خداي

 

 

 

 

 

 

تر از اندازه تو
توليدكنندهين

ايي ريالي تولي
ه توليدكنندهگر

كردي برابر مي
وليد بهينه بر پا
ن هزينه در ر
 بهينه نيست

ي را كه ازخاطر
كند و بهينه و
ره نيست اما

گي پس از مرگ
   شتر است.

ر راه خداي

(سود به اض ه
 يا مساحت درو

كه هزي وليدكننده

بيشت وليدكننده
اما اگر اي ؛ست

را با درآمد نها
است. اگر qeز

مد نهايي ريالي
qe بيش از تو
افزودنبدون  (
هاا آن پايه ب

خ رضايترد و
كد را بيشتر مي

نهبيشي ليدكننده
ن جهان و زندگ

هم بيشت عال

 كه هزينه د

توليدكنندهقعي
)qe)PF-gرابر

توبهينه  :8نمودار 

تو فرض توليد
اس qeبرابر  نده

ر وند متعال
شد كه كمتر ا

درآم) با عال
ر است. توليد

هزينه نهاييز 
، توليديعني ؛
باور دار ال

ن نمونه، توليد
تول ريالي كل

اي زندگي اين
خداوند متعت

ايتوليدكننده
  ت

 

سود واق
) برمتعال

ن

  
در اين ف

توليدكنناين 
خداودر راه 

مي 2qبرابر 
خداوند متعا
باز هم كمتر

نيزريالي و 
نهايي است
خداوند متعا
با فرض اين
اينجا سود

آورد (برا مي
رضايتبدون 

ترفتار ج) 
كاهنده است
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در فرايند توليد بنگاه  توليدكنندهكه هم هزينه در راه خدايي كه فرضي ديگر اينيك نمونه 
 ي كه از هر واحد اين هزينهخاطر رضايتكند، تابعي از توليد بنگاه باشد و هم پرداخت مي

 »ب«مانند فرض  خداوند متعالهاي در راه هزينهاينجا كاهنده باشد.  ،آوردمي به دست
هاي عقالنيت تر و بيشتر با فرضاهنده است. اين كاهندگي طبيعيك خاطر رضايتاما  است

جا نيز هزينه در راه خدايي كه  هاي انسان سازگار است. در اينو تابع رجحان و نيز انگيزه
تابعي از  توليدكنندههزينه در راه خداي  خاطر رضايتپردازد و ارزش برابر مي توليدكننده

  شود: ميذيل تابع سود واقعي است و مانند  توليدكنندهتوليد است. در اين فرض تابع هدف 
)33(                     )()()()(: qCAqTCqFAqTRFMax   

گيري از تابع هدف يا همان تابع سود واقعي  كردن نقطه بهينه توليد، با مشتقبراي پيدا
  كردن آن داريم:برابر صفر براي توليد و

)34(              0)()()()(  qACqCTqAFqRT
q

F


  

  آيد.مي به دستتوليدكننده كه با حل آن بر پايه اندازه توليد، بهينه توليد براي اين 
 )35(             0)()(  qMTCAqMTRA

q

F


  

) MTRAاي بهينه توليد خواهد داشت كه درآمد واقعي نهايي توليد (در نقطه توليدكننده
  ) باشد. MTCAنهايي توليد (برابر هزينه كل 

كنيم هزينه نهايي و هزينه دهد. فرض ميرا نشان مي توليدكنندهجايگاه اين  9نمودار 
هاي  داشته باشد با منحني خداوند متعالاي در راه آنكه هزينهبدون  توليدكنندهمتوسط كل 

MC  وATC  و خط قيمت با خطP بخواهد در  ينشان داده شود. اگر در اين شرايط و
اي داشته باشد كه تابعي از توليد باشد، اين هزينه خداوند متعاليند توليد در راه آفر

تواند به ميو  ردبرا به باال خواهد  يهاي هزينه نهايي و هزينه متوسط بنگاه وهزينه منحني
 دهتوليدكنناگر اين نيز برساند.  ATCAو  MTCAها را به اي باشد كه اين منحنياندازه

 AFA(q)دارد به اندازه  خداوند متعالاي كه براي هر واحد از توليد در راه از هزينه
آورد و اين  به دست )خداوند متعالهزينه در راه  خاطر رضايتارزش (برابر ريالي 

اما  رودگاه خط درآمد واقعي نهايي توليد باال مي تابعي از توليد باشد، آن خاطر رضايت
) ثابت P=MRچون قيمت ( ؛)MTRA )MFA+MRشيب آن منفي است (مانند خط 

) كاهنده است.  )MFAخداوند متعالهزينه در راه  خاطر رضايتو ارزش متوسط برابر 
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ت كه شيب 
يي خواهد 

برابر  كننده
ايي ريالي) 

MFMR 
  MTRA 
، qe توليد   
ت و درآمد 
 هزينه كل 

  ه است

 ogheqe 

برابر ريالي 
چهار گوش 

ATRAاست (
جاي توليدكننده

توليدك) عال
ي + درآمد نها

MCMFA 

     MTCA

ست كه در آن
P+AFA است

MR است. نيز

آن كاهنده خاطر ت

 چهار گوش
وش به اضافه ب
حت درون چ

Aي متوسط (

تليد ه بهينه تو
خداوند متعراه

نه در راه خداي

    MCA

    
ن داده شده اس

AT  و برابرA

R+MFAبر

  :qeوليد
رضايتع توليد و 

ساحت درون
(درآمد فرو ده

pF,qe يا مسا

و درآمد واقعي
ين حالت نقطه
 + هزينه در ر

هزين خاطر يت
  شت:

 
 
نشان fe نقطه

TRA(q)ط)

MTRA و براب
در تو بنابراين
تابع ياه خداي و

يا مس qe.gر
توليدكننداقعي
) برابرعال

  ر دار) است.

) MTRAو (
تر است. در اين
نه نهايي توليد

رضازش برابر
ش خواهيم داش

   
   

گفته در ر پيش
ي منحني (خط

A(q) (خط)

؛است gوسط
كه هزينه در را ده

برابر وليدكننده
درآمد وات و

وند متعراه خدا
 رنگ + هاشور

 واقعي نهايي
ي متوسط كمت
نه نهايي (هزين
يي واقعي (ارز

مانند پيش ؛باشد
 
 

گاه در نمودار
ي متوسط روي
ي روي منحني
و هزينه كل متو

توليدكنندبهينه  :9

توكل متوسط
سفيد رنگ) است

هزينه در ر طر
مساحت سفيد

 

خط درآمد
درآمد واقعي
بود كه هزين
با درآمد نهاي
با توليدكننده

)36(  
   (يا)

اين جايگ
درآمد واقعي
واقعي نهايي

و PFنهايي 
9نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

هزينه ك
(مساحت س

خاط رضايت
oPFreqe م)
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خداوند هزينه در راه  خاطر رضايت(سود به اضافه برابر ريالي  توليدكنندهسود واقعي 
  (مساحت هاشور دار) است. gpFrehe) يا مساحت درون چهار گوش PF-g(qe,) برابر متعال

 qeدر اين فرض توليد بيشتر از اندازه توليد با بيشينه سود ريالي است. توليد برابر 
 متعالخداوند هزينه نهايي ريالي پيش از هزينه در راه فقط  توليدكنندهاما اگر اين  ؛است

است.  qeشد كه كمتر از مي 2q يكرد، اندازه توليد ورا با درآمد نهايي ريالي توليد برابر مي
با درآمد  خداوند متعالهزينه نهايي ريالي را با افزودن هزينه در راه  توليدكنندهاگر نيز 

بيش  qeهينه شد كه باز هم كمتر است. توليد بمي 3qكرد، اندازه توليد نهايي ريالي برابر مي
ي واقعمد آهزينه نهايي با درنيز از توليد بر پايه برابري هزينه نهايي و درآمد نهايي ريالي و 

خداوند به پاداش  توليدكنندههنگامي كه اما  ها بهينه نيستتوليد با آن پايه يعني ؛نهايي است
اين نمونه كند با فرض گيري مي وارد تصميمرا ي آن خاطر رضايتباور دارد و  متعال

است. در اينجا سود ريالي كل  qeدر توليد بيشتر مانند  يكند و بهينه وتوليد را بيشتر مي
آورد (براي زندگي اين مي به دست ي كه از توليدخاطر رضايتبيشينه نيست اما  توليدكننده

خداوند رضايت بدون ديگر  هايجهان و زندگي پس از مرگ) بيشينه است و از فرض
  بيشتر است. هم متعال

  را در بر دارد خداوند متعالاي كه توليد برايش رضايت توليدكنندهرفتار . 3
را به  توليدكنندهدر شرايطي باشند كه دو عامل  شا و جامعه توليدكنندهكنيم فرض مي
اين  خاطر رضايتي به ابي دستو كردن  هزينهسود براي الف) برسانند:  خاطر رضايت
خداوند آيد و رضايت مي به دست رفاه جامعه كه با افزايش توليدافزايش ؛ ب) زندگي
آن را در پي دارد.  خاطر رضايتدر نتيجه بهبود زندگي جهان پس از مرگ و  متعال

به  با افزايش توليد ييك بخش از هدف توليدكننده با سود و بخش ديگر هدف وبنابراين 
دو  تابع اين يو خاطر رضايتزيرا  ؛هددو را افزايش د اينكوشيد خواهد  يآيد. و مي دست

 خاطر رضايتيابي ميان  نقطه بهينه توليد خود را با بهينه يحالت ودر اين هدف است. 
مانده سود (براي زندگي اين جهان يا براي زندگي پس از مرگ) يا افزايش كردن  هزينه
  توليدكننده چنين است: خاطر رضايتكند. بر اين پايه تابع آورد، تعيين ميمي به دست توليد
)37(                  ),( QUU   
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نهايي توليد براي  خاطر رضايتو  )(نهايي مانده سود  خاطر رضايتبا اين فرض كه 
نيز منفي ها  اين مثبت و كاهنده است. مشتق جزيي دوم هر يك از ) )Qخداوند متعال

  را داريم: ذيل تابع  توليدكنندهاست. مشتق جزيي متقاطع آنها نيز مثبت است. براي تابع سود 
)38(                 )()( QTCQTR   

  بر اين پايه تابع هدف توليدكننده خواهد شد:

)39(             
)()(:..

),(:

QTCQTRmtoS

QUUMax






  

براي سود و اندازه توليد روشن و وارد  توليدكننده خاطر رضايتاز روي اين تابع، اندازه 
 دادن نشانهزينه توليد ندارد. براي  جزاي هزينه توليدكننده. در اينجا شودمي يتصميم و

 خداوند متعالاي در راه آنكه هزينهبدون  توليدكنندهاين كنيم اين شرايط فرض مي
 10در نمودار  Pو قيمت ثابت  ATCو  MCهاي هزينه نهايي و متوسط داشته باشد، منحني

) را MCهزينه نهايي ( ،كردن اندازه توليد بهينه براي روشن توليدكننده؛ بنابراين باشد شتهدارا 
آيد. در اين نقطه، اندازه توليد مي به دست f1كند كه نقطه ) برابر ميPمد نهايي (قيمت آبا در

-p)و سود آن  g1q1، هزينه كل آن pq1 توليدكنندهاست. در اينجا درآمد كل  q1بهينه برابر 

g1)q1  است. اين سود مساحت درون چهارگوشg1ph1q1 .(هاشور خورده) است  
در فرايند توليد، هزينه در راه خداي جداگانه نداشته  توليدكنندهه گفته شد اگر ك چنان

اما  ماندمي MCو هزينه نهايي توليد، همان  ATCباشد، هزينه متوسط توليد همان منحني 
را نيز به همراه دارد. اگر برابر ارزش ريالي اين  خداوند متعالدر برابر اين، توليد، پاداش 

بدانيم،  AFAآن براي هر واحد توليد (متوسط اين ارزش ريالي) را  خاطر رضايتپاداش يا 
را در هر نقطه توليد به اين اندازه باال  توليدكنندهگاه اين ارزش، درآمد واقعي متوسط  آن
جا نيز  شود. در اينمي ATRAمانند خط  توليدكنندهبرد و منحني درآمد واقعي متوسط مي

اي برگزيند كه اگر بخواهد در نقطه بهينه توليد كند، بايد توليد خود را در نقطه توليدكننده
  داريم: ؛ بنابراينباشداش  برابر هزينه كل نهايي يدرآمد واقعي نهايي و

)40(               MCAMCMFAMR 
MTCAMTRA                     (يا)     
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 MTCAندارد،  خداوند متعالهزينه در راه  توليدكنندهچون در اين فرايند توليد، 
  شود. بر اين پايه خواهيم داشت:مي MTCبرابر 
)41(            MCMCMFAMR  0

  به سخن ديگر داريم:   
 )42(                       

MCMTCA   
شدن اندازه توليد، درآمد واقعي نهايي توليد را برابر  براي بهينه توليدكنندهبر اين پايه اين 

  كند. براي بهينه خواهيم داشت:هزينه نهايي ريالي توليد مي
)43(                        

MCMTRA   
  داريم: 1qاست. با توليد  1qخواهد بود كه در آن توليد بهينه  1fر نمودار، اين نقطه د

  شود.نشان داده مي 1fبا نقطه  MCاست و روي منحني  Pهزينه نهايي توليد برابر با 
  شود.نشان داده مي 1hبا نقطه  ATCاست و روي منحني  1gهزينه كل متوسط توليد 

  شود.نشان داده مي og1h1q1است و با مساحت چهارگوش  1q1gهزينه كل توليد 
  شود.نشان داده مي 2fبا نقطه  MRاست و روي خط  P توليدكنندهدرآمد نهايي ريالي 

با  MRاست و روي خط  Pبرابر با  توليدكنندهدرآمد فروش متوسط (درآمد متوسط ريالي) 
  شود.نشان داده مي 1fنقطه 

  شود.ده ميدي op2f2q1است و با مساحت چهارگوش  1q2p توليدكنندهدرآمد واقعي كل 
  شود.ده ميدي 2fبا نقطه  ATRAاست و روي خط  2p توليدكنندهدرآمد واقعي متوسط 
  شود.ده مييد 2fبا نقطه  MRTAاست و روي خط  2p توليدكنندهدرآمد واقعي نهايي 
 g1pf1h1است و با مسـاحت درون چهـارگوش    q1(p-g1)برابر  توليدكنندهسود ريالي فروش 

  است. p-g1شود. سود متوسط ريالي هم برابر (خاكستري) نشان داده مي
خاكستري+ ( g1p2f2h1است و با مساحت درون چهارگوش  q1(p2-g1) توليدكنندهسود واقعي 

  است.  p2-g1شود. سود واقعي متوسط هم برابر) نشان داده ميدارر هاشو
 خاطر رضايتبدون بيشتر از اندازه توليد با بيشينه سود ريالي ( توليدكنندهدر اين فرض 

فقط  توليدكنندهاما اگر اين  ؛است 2qبرابر  توليدكنندهزندگي پس از مرگ) دارد. توليد اين 
كرد.  تعيين مي 3fكرد، نقطه بهينه را هزينه نهايي ريالي را با درآمد نهايي ريالي توليد برابر مي
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هينه بر پايه 
بيشينه  نده

ي را خاطر 
كند و بهينه 

 از توليد ده
و از فرض 

 ر دارد

شينه نظريه 
سترش آن 
 به رضايت 
س از مرگ، 

به  خاطر ت
شود و  مي

ين باور بر 
د ندازه تولي

 1q بيش از به
توليدكنني كل 
رضايتارد و 

كد را بيشتر مي
توليدكنندي كه 

 بيشينه است و

را در بر متعال

 نگاهي به پيش
گرفتيم و با گس

يابي راي دست
در زندگي پس 

رضايت چگونه
مد پولي جمع
م كه چگونه اي

را با ان يليد و
  كند.ي

ست. توليد در
سود رياليعني
باور د تعال

ن نمونه، توليد
يخاطر رضايت

 پس از مرگ)

خداوند م رضايت

ف كرديم و با
) را گ1389(

گ و كوشش بر
وند متعال

شان داديم كه
سود و درآم طر

 و نشان داديم
رد و اندازه تول

متفاوت مي ،شد

اس 1q كمتر از
؛ يعنيالي است

خداوند متعش
كند با فرض اين

رجا  در ايني
هان و زندگي پ

  شتر است.
ه افزايش توليد ر

 

 

 

 

 

 

جديد را تعريف
عزتيكلي كار

گي پس از مرگ
خدا به پاداش

ل كرديم و نش
خاطر رضايتبا

تحليل كرديم
گذارها اثر ميه
سود پولي باش 

q كهباشد  مي
رآمد نهايي ري

به پاداش يدكننده
كميم گيري مي

1q ؛ يعنياست
زندگي اين جه

هم بيشت الع
در جايي كه كننده

  گيري
ند واژه جچت
چارچوب كل ،

ر باور به زندگ
يابي آن دست

گذارد. تحليلي
پس از مرگ ب

نيزدهد.  ل مي
واقعي و هزينه

كردن بيشينه ي

3ه توليد برابر

نه نهايي و در
توليهنگامي كه

برد وارد تصمي
د بيشتر مانند

آورد (براي زي
خداوند متعت

توليدكبهينه  :10 

گ و نتيجه ي
نخسترو   پيش
مسلمان، كننده

اثر م كه چگونه
آ ال و پيرو

اثر مي ليدكننده
 براي زندگي

را شكل كننده
 واقعي، سود و

يهدف ويگانه  

 

در اين نقطه
برابري هزين
نيست اما هن

ميكه از آن 
در توليد يو

مي به دست
رضايتبدون 

نمودار

بندي جمع
پدر نوشتار 

توليدكرفتار 
تحليل كرديم
خداوند متعا

تولبر رفتار 
آمده دست

توليدكتعادل 
روي درآمد
يهنگامي كه 
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