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 چکیده
 یمتسه مسئلۀمردم مبادله شوند،  ینبتوانند ب یخصوص یهابرود و پول ینانحصار خلق پول از ب یوقت
 تصورقابلحاضر با ظهور و گسترش رمزارزها درحال یتوضع ینخواهد آمد که ا یشپ یالضرب پولحق

با  پولدر کنار  یخصوص یکه رمزارزها یمباش یطیدر شرا حاضر آن است که اگر یقاست. پرسش تحق
 یندولت خواهد شد و بهتر یبنص یالضرب پولاز حق یچه سهم ،در جامعه متداول باشد یناشر دولت
 یۀنظر یسازمدلپرسش از  ینپاسخ به ا یباشد؟ برا یدچه با ینهزم یندر ا یبانک مرکز یاستینگرش س

 یپول) است. برا یفعل یق(در تحق گونه یکآن تکامل  یاصل یژگیو که یماستفاده کرد یتکامل یباز
 یقتحق هاییافتهاند. شده یقنامه تدقپرسش یلۀوسبه یقمفروضات تحق یت،بهتر مدل به واقع یبتقر

نوسان خواهد  یدرصد ٨٠تا  ۶٠حدود  ایاز بازار خلق پول در بازه یسهم بانک مرکز ،دهدینشان م
از بازار خلق پول را  یو دولت یسهم بخش خصوص یتبه رمزارز در نها یپول گذاریاستکرد و نگرش س

 یخصوص گذار با رمزارزیاستس آن است که مقابلۀ یقتحق ینا یاصل یاستی. داللت سکندیمشخص م
 در بازار پول خواهد شد. یخصوص سهم رمزارز یش، منجر به افزاغیرقانونی تلقی کردن رمزارزهاو 

پول دیجیتال  ی،رمزارز خصوص ی،الضرب پولحق یمتسه ی،تکامل یباز یۀنظر :دیهای کلیواژه
 .بانک مرکزی

  JEL:  E4, E5, E51بندی طبقه

                                                                                                                                  
(نویسندۀ مسئول)؛  ،یقاتدانشگاه آزاد واحد علوم تحق یصنعت یریتمد یدکترا یدانشجو *

fatemi@tosan.com 
 roodposhti.rahnama@gmail.com ،یقاتعلوم تحق واحددانشگاه آزاد  یریتمد استاد دانشکدۀ †
 r.radfar@srbiau.ac.ir یقات،تحق علومدانشگاه آزاد واحد  یریتمد استاد دانشکدۀ ‡
 memarnejad@srbiau.ac.ir ٬یقاتتحقواحد علوم  دانشگاه آزاد یریتمد دانشکدۀ یاراستاد §

mailto:fatemi@tosan.com


 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ۶٨

 مقدمه ١
این  راهبردیبیش از یک دهه از عمر رمزارزها گذشته است و عالوه بر تحوالت قیمتی و 

از دارایی به پول در حال انجام  توجه به این نکته ضروری است که فرایند گذار رمزارزها ،پدیده
 شدنیلتبدامروزه در حال  ،ثروت بود بازی و ذخیرۀابزار سفته صرفاً یکوین که روز. بیتاست

عنوان ابزار به آن رامختلف  یوکارهاکسبتنها  مبادله است. تا جایی که نهبه پول و واسطۀ
عنوان پول ملی کوین بهخاب بیتبلکه برخی کشورها نیز در حال انت ،کنندپرداخت قبول می

گذار پولی با وضعیتی مواجه است که دیگر انحصار خلق پول سیاست ،بنابراین؛ خود هستند
اگر در شرایطی باشیم که رمزارزهای خصوصی  ،ها نخواهد بود. به بیان دیگردر دست دولت

ب پولی نصیب دولت الضرچه سهمی از حق ،در کنار پول با ناشر دولتی در جامعه متداول باشد
 خواهد شد و بهترین نگرش سیاستی بانک مرکزی در این زمینه چه باید باشد؟

پول  ایگونهکنیم که در آن بازی تکاملی استفاده می نظریۀ یسازمدلاز  ،در این تحقیق
این  پرسشگیرد. حال جدید پول با ناشر خصوصی نیز شکل می با ناشر دولتی داریم و گونۀ

 تحلیل در نظریۀ تبیین شیوۀ هد افتاد؟در تقابل و رقابت این دوگونه چه اتفاقی خوااست که 
شود. فرض مهم آغاز می ،ست١»هابازی گرگ«ها با تمرکز بر مثالی ساده که معروف به بازی

از ک یهر وداریم ها توجه از گرگاین بازی آن است که جمعیتی قابل در فرایند تحلیل تکاملی
مشخص را از ابتدا  راهبردیکنند. هر گرگ در تنازعات عمل می ساس راهبرد خاصها بر اآن

در مقابل گرگ دیگر  راهبردو عمال� بحثی از انتخاب  کندمیتا انتهای زندگی خود پیگیری 
مشخص  یاگونهبهاند که ریزی شدهای خاص برنامهگونهها بهگرگ تکتکوجود ندارد؛ گویی 

ر مقابل بازیکن دیگر بروز دهند. ما دست به انتخاب دو عدد از این از خود رفتاری خاص د
ها اشاره کردیم) و آن دو (همان دو بازیکنی که در باال به آن زنیممیها در این جمعیت گرگ

دهیم. به بیان ساده و بر این اساس، آنچه برای ما مهم است، را در مقابل یکدیگر قرار می
ارچوب، معموال� هشده است. در این چحیواناتِ گزینشاین رفتار توسط پیامدهای م

و مشاهده شوند  کنندهای آتی از این جمعیت رشد هایی موفق خواهند بود که در نسلراهبرد
طی زمان رو به کاهش گذارند. حال فرض کنیم که  اند کههایی ناموفقراهبردو بالعکس، 

دیگری چون  راهبردها بر اساس گنوعی جهش در این جمعیت روی دهد؛ گروه کوچکی از گر
S’ که مبتنی بر  اییافتهجهشآیا گروه «کنند. حال پرسش ما باید این باشد که عمل میS’ 

برای » د؟شویابد و حتی منقرض میمی کاهشیا  ،گسترش کنند، طی زمان پرورش،عمل می
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طور ساده و با به آید.یداری تکاملی به میان مییافتن پاسخ به این پرسش است که مفهوم پا
های ممکنی که منجر به بروز جهش ، اگر برای همۀشدهطرحارچوب و مفروضات هتوجه به چ

 S راهبردتوان بیان داشت که ها حذف شوند، میشود، این گروهمی ’Sهایی چون راهبرد
 پایدار تکاملی است.

های شر دولتی و ویژگیابتدا پول با نا ،در این تحقیق با استفاده از مفهوم استعاری فوق
معرفی  ،است های جدیدد و سپس پول با ناشر خصوصی که حائز ویژگیشوآن تبیین می

تواند چهار مواجهه با پول جدید بازار می کنندۀعنوان تنظیمگذار پولی بهشود. سیاستمی
صوصی رمزارز خ ،عنوان کاالخصوصی به رمزارز ،پول مثابۀخصوصی به داشته باشد: رمزارز

قانونی با آن. برای تقریب بهتر  رمزارز خصوصی و مقابلۀ نپذیرفتن و در نهایت ،شکل ارزبه
های تحقیق اند. یافتهنامه تدقیق شدهپرسش وسیلۀمفروضات تحقیق به ،مدل به واقعیت

درصدی نوسان  ٨٠تا  ۶٠حدود  ایسهم بانک مرکزی از بازار خلق پول در بازه ،دهدنشان می
گذار پولی به رمزارز در نهایت سهم بخش خصوصی و دولتی از د کرد و نگرش سیاستخواه

 کند. داللت سیاستی اصلی این تحقیق آن است که مقابلۀبازار خلق پول را مشخص می
 به افزایش سهم رمزارز ،غیرقانونی تلقی کردن رمزارزها خصوصی و گذار با رمزارزسیاست

ی تبییندر بخش مبانی نظری ابتدا  ،هد شد. در این تحقیقخوامنجر خصوصی در بازار پول 
به توضیح روش تحقیق و سپس شود ارائه میاز پول خصوصی در مقابل پول دولتی  دقیق

به بحث و  ۵بخش  ،۴در بخش  در نهایت پس از تحلیل نتایجپرداخته خواهد شد. و 
 .یافت گیری اختصاص خواهدنتیجه

 مبانی نظری ٢
شاید کمتر کسی  ،به میان آورد »١پول سازیخصوصی«) صحبت از ٨١٩٧وقتی هایک (

و بدون نیاز به بانک مرکزی  ٢صورت غیرمتمرکزچنین روزی را تصور کند که پول به توانستیم
شکل از چنین  اولین ،چینفنّاوری بالکو با کمک  ٢٠٠٨اما از سال ؛ خلق و مبادله شود

دولت مقتدر تنها  دیگر پول بدون پشتوانۀ ،مروزهکوین متولد شد و اپولی تحت عنوان بیت
و مبادالت بخش حقیقی  صورت مستقیم وارد معامالتتنها بهفرضیه نیست. رمزارزها نه

انواع پول  در خلق ی بسزاثیرتأ تواندیمکه  را ایجاد کردند ٣هارمزداراییبلکه  ،انداقتصاد شده
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دارایی با مزنوع ر ١٠٠۵تاکنون بیش از  ،)٨٢٠١( ١داشته باشد. طبق مقاله هوبن و اسنایرز
دالر در دنیا شکل گرفته است که دو علت برای آن وجود  یلیاردم ٢۵٠بالغ بر  گذارییهسرما
 دارد:

 های فعلیخصوصی منتشرشده در پلتفرم اصطالحبه یها»توکن«در مقدار  رشد عظیم −
 و

 .)CBDC( 3پول دیجیتال بانک مرکزی و 2»استیبل کوین« ظهور −

 یهاطرحاز  گسترده یحاضر برای اشاره به طیفمرکزی درحال دیجیتال بانک پولاصطالح 
. این تا شودیمتوافق استفاده ، بدون هیچ تعریف مشترک موردسیاستی هایینهگزبالقوه و 

مختلف تحقیق قرار  یهاحوزهحدی بدین دلیل است که این مفهوم در مجاورت تعدادی از 
از علوم کامپیوتر،  ست، موضوعات متنوعناصر پیچیده را گرد هم آورده ادارد و بسیاری از ع

؛ های پولی و مالی را پوشش می دهد، و سیاستهای پرداخت، بانکداری سیستمرمزنگاری
بانک مرکزی است که  ٤الکترونیکی تعهد بدون پشتوانۀ CBDCگفت  توانیم اما اجماال�

به اعتقاد مینینگ و همکاران استفاده است.  ارزش قابلۀذخیر یلۀوسعنوان ابزار پرداخت یا به
 CBDC ٦.است ٥بانک مرکزی الکترونیک یا پول محدود CBDCجوهر اصلی ) ٢٠١٨(

 .استمبادله ، در تمام بازارهای رسمی قابلهمانند پول بدون پشتوانه
 تواندیمو پارامترهای فرعی وجود دارد که  هایژگیواز  گسترده یدر این تعریف، طیف

را تفسیر کند. یکی از پارامترهای کلیدی مربوط به دسترسی به  CBDC تریقدق یطوربه
CBDC  .استCBDC به عبارت دیگر؛ ممکن است در دسترس جهانی باشد، CBDC 

از فعاالن  اییرمجموعهزبرای هر هدفی نگهداری شود یا دسترسی به  یهرکستوسط  تواندیم
از اهداف محدود شود. این ممکن است برای برخی از  یامحدودهاقتصادی یا برای 

عنوان نگهداری شود یا به یهرکسکه بتواند توسط  دانندیماقتصاددانان پولی که ارز را چیزی 
 CBDCبرخی مطالعات  ،دارای تناقض است. به هر شکل ،جهانی باشد یدسترسقابل ،مثال
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نظر ، بهحالبااین .)٢٠١٧، ٢و بجرگ ٢٠١۶ ،١(فانک و هاالبوردا کنندیمرا ارز جهانی تعریف 
بخش صادر کنند که فقط برای یک زیر را CBDCممکن است بانک های مرکزی  رسدیم

ه فقط برای خانوارها و مشاغل ک »یفروشخرده CBDC«اقتصاد در دسترس باشد، مانند 
حاضر به هایی که درحالتوسط شرکت تواندیمکه  »یفروشعمده CBDC«مالی است، یا غیر

 عنوان دارایی تسویه در بازارهای مالی استفاده شود، بهذخایر بانک مرکزی دسترسی ندارند
 )٢٠١٧، ٣(بچ و گارات

؟ کندیمپرداخت  اشدارندهبه  یابهره CBDCپارامتر بعدی مربوط به این است که آیا 
آن  دارندۀبه یا حتی منفی در نهایت  ،مثبت، صفر یهانرخممکن است  ،در پاسخ باید گفت

سیاستی کردن اهداف مختلف برای دنبال توانیماما نکته اینجاست که از این نرخ بهره ؛ برسد
برای ثبات تورم و  تواندیم CBDCعنوان مثال، ). بهزمانهمطور استفاده کرد (البته نه به

برای تنظیم  ندتوایماستفاده قرار گیرد یا های پولی موردعنوان ابزار اصلی سیاستتولید به
 یهااسکناسبه  ینظر ماهواز  تواندیمبدون ریسک  CBDCتقاضا استفاده شود. متناوباً، 

یاد  ٤»پول نقد الکترونیکی«عنوان ، اغلب از آن بهرویناباشد و از تریکنزدبانک مرکزی 
 .شودیم

نک با هاییبدهبا سایر  CBDCدر ذهن متبادر شود که آیا  پرسشحال ممکن است این 
پولی موجود، انواع مختلف  یهاارچوبهچمبادله است یا خیر. در بیشتر مرکزی قابل

 ،عنوان مثال، بهبا یکدیگر مبادله کرد یکبهیکصورت به توانیمبانک مرکزی را  هاییبده
مبادله شود. البته برخی نیز  ،با یک واحد ذخیره تواندیمیک واحد اسکناس بانک مرکزی 

  .)٥،٢٠١۵(کیمبال و اگاروال اندض این موضوع در شرایط خاص دادهنقپیشنهاد به 
 ابتنای بر است. اگر صرفاً CBDCبودن ، در مورد رمزارزمل استآخرین نکته که محل تأ

را نام برد که  CBDCانواعی از  توانیم ،اصلی رمزارزها بدانیم شاخصۀعنوان رمزنگاری را به
 لۀاما مسئ؛ ارز دیجیتال بانک مرکزی باقی بمانند توانندیم هرحالبهاما  ٦،رمزارز نیستند

اند؟ برای چه منظوری طراحی شده CBDC این است که اساساً گذاریاستستوجه مورد
CBDC ی ممکن است بسیار متفاوت از سرویس ،امن سرویس پرداختِ برای ارائۀ شدهیطراح
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 )RTGSs( یناخالص بالدرنگ بانک مرکز ۀیتسو یهاستمیس های، نگاه کنید به: فنّاوریبرای مثال ٦
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حال، تعریف . بااینشودیمولی استفاده عنوان ابزاری برای سیاست پ اول بهکه در درجۀ باشد
 CBDC که به موجب آن هر تحقیق دیگری در مورد کندیمارچوبی را فراهم هچ شدهارائهکلی 

 بانک مرکزی را از انواع پول و اجزای ترازنامۀ خوب یایسهمقا ١جدول . یردبرگدر تواندیمرا 
 .کشدیمتصویر به

 ١جدول 
 شبیه پول هایییداراو سایر  CBDC هاییژگیو

 CBDC ذخایر 
اسکناس 

بانک 
 مرکزی

 اتر کوینبیت هاسپرده

    * * * تعهد بانک مرکزی
 * * *  * * الکترونیکی

 * * * *  ؟ دسترسی جهانی
   ؟  ؟ ؟ نرخ بهره

با سایر اقالم  یکبهیکتبادل 
 ترازنامه

   * * * ؟

 * *    ؟ رمزارز
 محورحساب محورتوکن محورحساب محورتوکن محوربحسا ؟ محورمحور یا حسابتوکن
 ٢٠١٨مینینگ و همکاران،  منبع:

طور که . همانکنیمیمبرای سادگی کار رمزدارایی را به شکل زیر تفکیک  ،در این تحقیق
 کردحاکمیتی و خصوصی تفکیک  ییدارارمزبه  توانیمرمزدارایی را  ،در شکل مشخص است

 .)١(شکل  که حاکمیتی باشداست  ییدارارمز CBDCکه 



 ٧٣ ... یبرا یتکامل یباز یۀنظر یساز: مدلسیدیبییدر مقابل س یرمزارز خصوص 

 

 
 .تفکیک انواع رمزدارایی. ١شکل 

 )٢٠٢٠( اروپا منبع: اتحادیۀ 

» ٢الضربحق سهام«از تعبیر  ،) در شرایط وجود دو ناشر مجزای پول٢٠١۵( ١سامز
کند: کوین و سهام که ارزش گویی مرجع خلق پول دو نوع دارایی خلق می ،کندیماستفاده 

سهام به هدف تنظیم حجم پول  یدوفروشخرومی متغیر است و دولت با اولی ثابت و ارزش د
فریدمن در تناسب نرخ رشد بخش حقیقی و  خواهد رسید. گویی دولت در برقراری رابطۀ

هرچند به اعتقاد  باید مجموع نرخ رشد پول ملی و رمزارز را مدنظر قرار دهد. ،بخش پولی
درد پولی به گذارییاستستنها ، دیگر نهدر شرایطی که پول خصوصی شود ،)١٩٧٨هایک (

 ٣امکان چنین موضوعی منتفی خواهد شد. بلکه اساساً ،خوردنمی

 روش تحقیق ٣
شرح  )٤،٢٠٠۴(دیکسیت و سکیث راهبردهای بازیصورت کامل در  بازی تکاملی بهنظریۀ

 راهبردزیکن، بازیِ متقارن با دو با شود. درتعاریف آن ارائه می که خالصۀداده شده است 
زیر برقرار  وجود داشته باشد که رابطۀای گونهبه 𝜀𝜀̅اگر  ،استپایدار تکاملی  راهبرد، �̂�𝑆 خالص

 :شود

                                                                                                                                  
1 Sams 
2 Seigniorage Shares 
3 Monetary Policy Neither Desirable Nor Possible 
4 Dixit & Skeath 

رمزدارایی

خصوصی

توکن رمزارز

حاکمیتی

CBDCs
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 �(1 − 𝜀𝜀) 𝑈𝑈(�̂�𝑆 , �̂�𝑆)�+ �𝜀𝜀 𝑈𝑈(�̂�𝑆 , 𝑆𝑆′)� > �(1− 𝜀𝜀) 𝑈𝑈(𝑆𝑆′, �̂�𝑆)� + [𝜀𝜀 𝑈𝑈(𝑆𝑆′, 𝑆𝑆′)] 

 𝜀𝜀̅که از  𝜀𝜀 اندازۀبههای جهش ز همۀو نی ′𝑆𝑆های ممکن ازانحراف این رابطه برای همۀ
  .)٣٩، ص. ١٩٩٧، ١ساموئلسون( کمتر هستند، صادق است

با نسبت جمعیتی  �̂�𝑆در مقابل نوع  �̂�𝑆فوق، پیامد متوسط بازیکنان نوع  سمت چپ رابطۀ
(1 − 𝜀𝜀)  و نیز در مقابل نوع𝑆𝑆′  با نسبت جمعیتی𝜀𝜀 ست دهد. عبارت سمت رارا نشان می

با نسبت  �̂�𝑆ها در مقابل بازیکنان از نوع یافته است؛ پیامد آنامد متوسط بازیکنان جهشنیز پی
1)جمعیتی  − 𝜀𝜀)  و پیامدشان در مقابل بازیکنانی از نوع خود با نسبت جمعیتی𝜀𝜀 .راهبرد 

 پایدار تکاملی است اگر: راهبرد، �̂�𝑆خالص 
, �̂�𝑆) راهبرد �̂�𝑆) تعادل متقارن نش باشد و 

 
, 𝑈𝑈1��̂�𝑆اگر  �̂�𝑆� = 𝑈𝑈1(𝑆𝑆′ , �̂�𝑆)  آنگاه𝑈𝑈1��̂�𝑆 , S′� > 𝑈𝑈1(𝑆𝑆′ , 𝑆𝑆′) ٢شود (بارونبرقرار می ،

٢٠١٣(. 
نباشد، باید  ،است �̂�𝑆در مقابل رقیبی که از نوع  راهبردتنها بهترین  �̂�𝑆 راهبرددر واقع اگر 

تر نیز آن خواهد بود مفهوم سادهاز جانب رقیب باشد.  ′S راهبرددر قبال بروز  راهبردبهترین 
یافته مقابله باید بتواند در مقابل انواع جهش راهبردکه اگر تعادل نش از نوع ضعیف باشد، آن 

 کند.
 چون ی مشخصراهبرددرک است؛ طور شهودی قابلبه یزنبودن دو تعریف فوق معادل

(�̂�𝑆 , �̂�𝑆) دانیم که می ،به دیگر بیانعنوان تعادل نش در نظر بگیریم. توانیم بهیرا م
𝑈𝑈��̂�𝑆 , �̂�𝑆� ≥ 𝑈𝑈(�̂�𝑆 , S′) ، در این صورت دو حالت برای�̂�𝑆 تصور است:قابل 

ــــت، آن ′𝑆𝑆در مقابل  �̂�𝑆 راهبردبهتر از  ی مؤکدطوربه �̂�𝑆 راهبرددر مقابل  �̂�𝑆 راهبرد هم اس
ــــور. بــه بیــانی دیگر′𝑆𝑆 برای همــۀ هــا داریم ′𝑆𝑆 در این حــالــت برای همــۀ ،هــای قــابــل تص

𝑈𝑈��̂�𝑆 , �̂�𝑆� > 𝑈𝑈(�̂�𝑆 , S′)ــورت ــطۀبه ′𝑆𝑆های از نوع جهش همۀ ،. در این ص کردن  مالقاتواس
ــــودمیمنقرض  �̂�𝑆با انواع  نابراین می ش , �̂�𝑆)توان و ب �̂�𝑆)  کاملی یداری ت پا ــــرایط  جد ش را وا

معیتی غالب از نوع در مقابل ج یافتهجهشکه انواع این حالت آن است  دانست. مفهوم سادۀ
𝑺𝑺� .موفق نخواهند بود 

, 𝑈𝑈��̂�𝑆در این حالت  �̂�𝑆� = 𝑈𝑈(�̂�𝑆 , S′)یافتهجهشرسد که انواع نظر می، یعنی به )S′ (
در مقابل سایر  هایافتهجهشاما اگر این نوع از  ؛شوندطی زمان حذف نمی یسادگبه

                                                                                                                                  
1 Samuelson 
2 Barron 
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آمده  ٢خش دوم تعریف ها نیز موفق نباشند (یعنی بر اساس آنچه در بیافتهجهش
𝑈𝑈��̂�𝑆 , S′� > 𝑈𝑈(𝑆𝑆′ , 𝑆𝑆′)راهبردتوان قائل به برخورداری ))، می (�̂�𝑆 , �̂�𝑆)  از ویژگی پایداری
در مقابل جمعیتی  یافتهجهشچند انواع هر«این حالت آن است که  تکاملی بود. مفهوم سادۀ

 خورد کهچنان شکست میود آندر مقابل انواعی از نوع خ ،انده موفقبالنسب �̂�𝑆غالب از نوع 
 »شود.طی زمان منقرض می

 پایدار تکاملی است اگر: راهبرد �𝑃𝑃مختلط  راهبرد
 تعادل متقارن نش باشد و (�𝑃𝑃� ,𝑃𝑃) راهبرد

��𝑈𝑈�𝑃𝑃� ,𝑃𝑃اگر  = 𝑈𝑈(𝑃𝑃′ ,𝑃𝑃�)  آنگاه𝑈𝑈�𝑃𝑃� , P′� > 𝑈𝑈(𝑃𝑃′ ,𝑃𝑃′). 
 راهبرددر قبال بروز  �𝑃𝑃 یموردبررس هبردراآن است که  ٣معنای این عبارتِ اخیر از تعریف 

𝑃𝑃′  از جانب رقیب، برای بازیکن نوع𝑃𝑃� بازیکنان  پیامد باالتری در مقایسه با پیامدهای مکتسبۀ
 .)١٣٩۴ ،ییرضا(ر مواجهه با نوع خود داشته باشد د ′𝑃𝑃نوع 

 دولت) دخالت بدونبازی تکاملی خلق پول ( ١ .٣
توان ها نوعی پول هستند و بنابراین میرمزدارایی ،گفته شدطور که در این تحقیق همان

سهمی از بازار و رمزارزها  شوددولت خارج که بازار خلق پول از انحصار  کردشرایطی را تصور 
ید مفهوم تسهیم مؤ ،طور که در بخش قبل آمدرا به خود اختصاص دهند. این اصطالح همان

خواهیم به این بازی خلق پول می یسازمدل با کمک ،است. حال در این بخش الضربحق
پاسخ دهیم که در شرایط مفروض چه سهمی از بازار در اختیار دولت و چه سهمی در  پرسش
 بخش خصوصی خواهد بود؟ دست

چنان که پول اعتباری است که اقبال مردم برای بقای عمر آن حیاتی است. در واقع آن
تا زمانی پول خواهد بود  ،و چه با وجود ناشر معتبرکاالیی  پول چه با پشتوانۀ ،توصیف شد
انتخاب مردم  ،بنابراین در بازی تکاملی پول؛ عنوان پول در نظر بگیرندبهرا  که مردم آن

چه سهمی از دارایی نقد خود صورت میانگین تصمیم دارند است؛ اینکه مردم به کنندهیینتع
 صورت رمزارز نگاهداری کنند.به آن راصورت پول دولتی و چه سهمی از را به

و فرد  ١)RL( پذیرگیریم: فرد ریسکانسان (فرد) را در نظر می ی ساده، دو نوعدر مدل
شکلی هستند که مطلوبیت خود را دنبال انتخاب پول به. این دو فرد به٢)RA( گریزریسک

دنبال ریسک هگریز بو فرد ریسک رمزارز دارد پذیر تمایل بهبیشینه سازند؛ لکن فرد ریسک

                                                                                                                                  
1 Risk Lover, RL 
2 Risk Averse, RA 
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حال ریسک صفر نک مرکزی است نه بازدهی صفر و درعیننیست و انتخاب او پول رایج با
اقتصادی خود نظیر پرداخت  هاییتفعالبرخی  دادنبرای انجام پذیریسکردارد. هرچند فرد 

سهم اندکی از روی اجبار و لذا  ،مالیات به دولت نیازمند پول فیات در سبد دارایی خود است
 دهد.ز دارایی خود را به پول دولتی اختصاص میا

نمایش داده شده است که  ٢ها در جدول کدام از پولهر هاییژگیوخصوص  مفروضات در
ضروری است  ایکند. ذکر نکتههای بازی را تکمیل میراهبردفرایند استخراج  هاآنشناسایی 

 ،شدهیرمزنگارست که عبارت از پولی ا» پول خصوصی« ،که در تدوین بازی خلق پول
کوین بهترین مثال دارایی است که بیت و بدون پشتوانۀ ،دارای ناشر خصوصی ،غیرمتمرکز

. همچنین پول دولتی معادل هرگونه پول اعم از فیزیکی یا دیجیتال است که استبرای آن 
 با پول کاغذی در طول CBDCشدن توان با فرض جایگزینمی وناشر آن بانک مرکزی باشد 

 عنوان شاخص در این بخش در نظر گرفت.را به CBDC ،های آتیسال

 ٢جدول 
 فروض در خصوص ویژگی انواع پول

 شرح ویژگی (نماد) ردیف
پول 

 خصوصی
پول 
 دولتی

 (r)ثابت  بهرۀ ١
 در بانک را داشته و بهرۀ یگذارسپردهپول قابل 

 گیرد.ثابت بدان تعلق می
‑‑‑ * 

 (g)رشد  ٢
مدت با اقبال زیادی مواجه کوتاه پول در گذشتۀ

 رشد بازار آن وجود دارد. اندازچشمشده است و 
* ‑‑‑ 

 (w) یشمولجهان ٣
توان در هر نقطه از شمول بوده و میپول جهان

 دنیا با آن دست به مبادله زد.
* ‑‑‑ 

 (t) پذیرییلتبد ۴
 یاترازنامهتبدیل به سایر اقالم پول قابل

 یا بانک مرکزی است. ،هابانک ،هاشرکت
‑‑‑ * 

 (f)نوسان  ۵
ریسک و بازده است و ارزش آن پول دارای 

 به سایر ارزها دارای نوسان باالیی است.نسبت
* ‑‑‑ 

۶ 
تراکنش  هزینۀ فاقد

(c) 
پول هزینه نزدیک به صفر برای تراکنش بین 

 بانکی دارد. یهاحساب
‑‑‑ * 

 (tr)قابلیت ردیابی  ٧
است و  یابیردقابلاشتباه  یهاپرداختپول در 

 گردد.بازمی مبدأ حساببه
‑‑‑ * 

 (p)ابزار پرداخت  ٨
 قرار استفادهعنوان ابزار پرداخت موردپول به

 گیرد.می
* * 

 اطالعات محققان منبع:
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پول  اوال� ،ویژگی ابزار پرداخت جزبه ،مشخص شد ٢طور که در جدول بنابراین همان
پول دولتی  دارد که پول دولتی از آن محروم است و ثانیاً فردمنحصربهخصوصی سه ویژگی 

صورت ها بهاینکه ویژگی هدف ازدارد که در پول خصوصی نیست.  فردمنحصربهچهار ویژگی 
حاضر درحال آنکهحال. است یسازمدل، ساده کردن صفر و یک در فروض لحاظ شده است

 ،ر هر دو نوع پول وجود دارد. برای مثالد ،یکسانها هرچند با وزن غیربسیاری از این ویژگی
 ماهانه را دارند. به سپرده و دریافت نرخ بهرۀ شدنیلتبدبرخی رمزارزها قابلیت 

 گریز به شرح زیر است:و ریسک پذیریسکربازیکن  راهبردتوابع  ،بنابراین

 (𝑅𝑅𝑅𝑅) = 𝑆𝑆(𝑔𝑔,𝑤𝑤,𝑓𝑓,𝑝𝑝) 
 𝑆𝑆(𝑅𝑅𝑅𝑅) = 𝑆𝑆(𝑟𝑟, 𝑡𝑡, 𝑐𝑐, 𝑡𝑡𝑟𝑟,𝑝𝑝) 

و با  رمزارز خبرگان حوزۀ مراجعه بهبا  ،باشند تریکنزدواقعیت برای اینکه فروض به 
معنای که در آن عدد یک به شده استصورت زیر بازنویسی ، جدول فوق بهنفر ٣٢از  ینظرسنج

صورت پیوسته کامل ویژگی مدنظر است و نمرات بهمعنای داشتن به ۵نداشتن ویژگی و عدد 
 .)٣(جدول  انددهتوزیع ش ۵تا  ١بین 
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 ٣جدول 
 فروض در خصوص ویژگی انواع پول با استفاده از نظرسنجی

 شرح ویژگی (نماد) ردیف
پول 

 خصوصی
پول 
 دولتی

 (r)ثابت  بهرۀ ١
ثابت  در بانک را داشته و بهرۀ یگذارسپردهپول قابل 

 گیرد.بدان تعلق می
٢٫۶ ۴٫۶ 

 (g)رشد  ٢
ه مدت با اقبال زیادی مواجه شد کوتاهپول در گذشتۀ

 رشد بازار آن وجود دارد. اندازچشماست و 
۴٢٫١ ٫٢ 

 (w) یشمولجهان ٣
توان در هر نقطه از دنیا شمول بوده و میپول جهان

 با آن دست به مبادله زد.
۴٫۴ ٢ 

 (t) پذیرییلتبد ۴
 ،هاشرکت یاترازنامهتبدیل به سایر اقالم پول قابل

 یا بانک مرکزی است. ،هابانک
٢ ۴٫٨ 

 (f)ن نوسا ۵
به ریسک و بازده است و ارزش آن نسبتپول دارای 

 سایر ارزها دارای نوسان باالیی است.
۴٫۶ ١٫۶ 

۶ 
تراکنش  هزینۀ فاقد

(c) 
نزدیک به صفر برای تراکنش بین  پول هزینۀ

 بانکی دارد. یهاحساب
٣٫٨ ٢٫٣ 

 (tr)قابلیت ردیابی  ٧
 و بهاست  یابیردقابلاشتباه  یهاپرداختپول در 

 گردد.بازمی حساب مبدأ
١٫۴ ۴٫١ 

 ۴٫٧ ۴٫١ گیرد.می قرار استفادهعنوان ابزار پرداخت موردپول به (p)ابزار پرداخت  ٨
 منبع: اطالعات محققان

 یاستثنابه ،گرفت در نظرتوان متغیرهای بازی را ثابت می ،برای تدوین پیامدهای بازی
متغیر نوسان را  ،مهم است. به همین منظورمتغیر نوسان که در استخراج نتایج بازی بسیار 

 دارندۀیعنی ؛ تواند عدد منفی را نیز اختیار کندگیریم که میتابعی با توزیع نرمال در نظر می
تواند متحمل ضررهایی نیز از می ،بردن از مزایای آن نظیر بازدهیپول خصوصی در کنار بهره

 اندازۀولتی بهاز داشتن پول د پذیرکیسرمحل افت ارزش آن شود. همچنین مطلوبیت فرد 
ازای پول بنابراین، به؛ شودنشان داده می mرسمی با  یهاپرداخترفع نیازهای مرتبط با 

 ) داریم:CBDC) و پول دولتی (با نماد BTCبرای راحتی ( یخصوص
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 𝑈𝑈(𝑅𝑅𝑅𝑅|𝐵𝐵TC) =  g + w + f + p = �̅�𝑔 +  𝑤𝑤� + 𝑓𝑓 + �̅�𝑝,𝑓𝑓~𝑁𝑁(−𝑎𝑎, 𝑏𝑏),𝑎𝑎, 𝑏𝑏~ℝ 
 𝑈𝑈(𝑅𝑅𝑅𝑅|𝐶𝐶𝐵𝐵𝐷𝐷𝐶𝐶) = 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚� 
 𝑈𝑈(𝑅𝑅𝑅𝑅|𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶) = 0 
 𝑈𝑈(𝑅𝑅𝑅𝑅|𝐶𝐶𝐵𝐵𝐷𝐷𝐶𝐶) = 𝑟𝑟 + 𝑡𝑡 + 𝑐𝑐 + 𝑡𝑡𝑟𝑟 + 𝑝𝑝 = �̅�𝑟 + 𝑡𝑡̅ + 𝑐𝑐̅ + 𝑡𝑡𝑟𝑟� + �̅�𝑝 

مدنظر برای  ثابت بوده و بازۀ f جزبهمتغیرها  ،های فوق پیداستطور که در فرمولهمان
؛ باشدبیت ثابت مطلو ءمیانگین جز اندازۀهم که میانگین توزیع تقریباً استشکلی به fتوزیع 

برای  شدهانتخابمیانگین  ،باشد ۴عدد  CBDCگریز از داشتن بیت فرد ریسکاگر مطلو مثال�
گردد که همان میزان خواهد بود. علت این انتخاب به این موضوع برمی حدوداًنیز  fتوزیع 

 تواند بازدهی کمتر و حتی منفی،گریز مییر در مقایسه با بازدهی فرد ریسکپذفرد ریسک
 مقایسه با چنین سازوکاری معنادار خواهد بود. باشد و اساساً یا بیشتر داشته ،ساویم

اساس  برابر نیستند. در این تحقیق بر bو  a لزوماً ،هرچند نرمال است fهمچنین توزیع 
یعنی ؛ برابر دانستیا بیشتر از دو aبرابر  دورا تقریباً bتوان می ،رمزارزمیانگین بلندمدت بازار 

در شرایطی اقدام به داشتن  پذیریسکربرابر احتمال زیان است و فرد احتمال سود دو معموال�
نتظار وی کند که پاداش احتمالی بیشتری در مقابل زیان احتمالی کمتر در اپول خصوصی می

 ).۴(جدول  شکل زیر استاست. فرم نرمال بازی به

 ۴جدول 
 فرم نرمال بازی خلق پول

 RL پذیریسکراز نوع  بازیکن
 

CBDC BTC 
0, 𝑚𝑚�  0, �̅�𝑔 + 𝑤𝑤� + 𝑓𝑓 + �̅�𝑝 BTC  بازیکن از

نوع 
گریز ریسک

RA 
�̅�𝑟 + 𝑡𝑡̅+ 𝑐𝑐̅+ 𝑡𝑡𝑟𝑟� + �̅�𝑝, 𝑚𝑚�  �̅�𝑟 + 𝑡𝑡̅+ 𝑐𝑐̅+ 𝑡𝑡𝑟𝑟� + �̅�𝑝 , �̅�𝑔 + 𝑤𝑤� + 𝑓𝑓 + �̅�𝑝 CBDC 

 

 (CBDC, BTC)بین  fاساس مقادیر توزیع  با حل این بازی درخواهیم یافت که تعادل بر
 این بازی دو تعادل دارد: تعادل اول ،در حال تغییر است. در واقع (CBDC, CBDC)و 

که  پذیریسکرگریز و انتخاب پول خصوصی توسط فرد انتخاب پول دولتی توسط فرد ریسک
و دور از ذهن نیست. تعادل دوم آن است که هر دو بازیکن به  استانتظار این نتیجه قابل

که بازدهی منفی سنگینی از بابت پول  دهدیمحالت زمانی رخ ن ای ودولتی بروند سراغ پول 
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ناگزیر هستیم با استفاده از  ،بنابراین؛ شود پذیریسکرخصوصی یا رمزارز نصیب فرد 
 .کنیماقدام  fدر شرایط مختلف  ٢به تکرار بازی ١هایی مثل پایتونبرنامه

 aو سه بازه برای  شدهاستفاده برای کدنویسی تکرار بازی  برنامه پایتوندر این تحقیق از 
بار پنج تکرار مجدداً ١٠٠٠است و هر  ١٠٠٠تعداد تکرار بازی  شده است.گرفتهدر نظر  bو 

 همگرا به بعد تقریباً  ۵٠٠نتایج از تکرار  ،گرفتههای صورتبا توجه به آزمایش است؛تکرار شده 
 پیوست ضمیمه شده است. در انتهای تحقیق به یسینوبرنامهاند. همچنین دستورات شده

برای تابع  ١٠٠ثبت تا م ۵٠منفی  مرتبه در بازۀ ١٠٠٠تکرار بازی به میزان  ،برای مثال
یعنی در هر ؛ تکرار مجدد بازی است ،۵شرح زیر است که هر سطر از جدول توزیع ریسک به

. برای اطمینان باشدنتایج مورد ٣تکرار شده است تا استحکام تایی مجدداًهزار تکرارسطر 
کند را انتخاب می f پذیریسکربازیکن  ،درصد موارد ٧۴٫٠٢دهد در بازی اول نشان می ،مثال

تکرار درصد از  ٢۵٫٩٨خواهد بود. به همین ترتیب در  (CBDC, BTC)و تعادل بازی 
از نگهداری  ؛ یعنی بازیکن پیامد حاصلاست fمقابل  پذیر گزینۀانتخاب فرد ریسک ،شدهانجام

CBDC که همان ا رm ،دهد.ترجیح می است 

 ۵جدول 
 fمختلف برای  نتایج بازی در سه بازۀ

MO CBDC BTC 

 

CBDC BTC 

 

CBDC BTC 
F~ -۵٢٠- ١٠٠ ٠ ۵٠ -۵ ١٠ 

 ٣٫٢۵  ٧٫٧۴  ٣٫١٢  ٧٫٨٧  ١٠٠ ٠ 

 ٨٫٢٧  ٢٫٧٢  ۴٫١٠  ۶٫٨٩  ١٠٠ ٠ 

 ١٫٢۶  ٩٫٧٣  ۶٫١١  ۴٫٨٨  ١٠٠ ٠ 

 ٧٫٢۴  ٣٫٧۵  ۴٫١٢  ۶٫٨٧  ١٠٠ ٠ 

 ۶٢  ٧۴ ٢٫١٣  ٨٫٨۶  ١٠٠ ٠ 
 میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین 

 ٩٨٫٢۵  ٠٢٫٧۴  ٩٨٫١١  ٠٢٫٨٨  ١٠٠ ٠ 
 های تحقیقمنبع: یافته

                                                                                                                                  
1 Python 
2 Iteration 
3 Robustness 
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انجام شد که  fهای مختلف برای تایی برای بازههزارتایی تکرار  پنجبازی در سه دستۀ
درصد  ١٢٫۶۵در  تقریباً ،ایج را در نظر بگیریمنت  مشابه است. اگر میانگین تمامنتایج تقریباً

 BTCوی دست به انتخاب  ،درصد ٨٧٫٣۵است و در  CBDC پذیریسکرانتخاب فرد  ،موارد
 ،گریز باشنددرصد دیگر ریسک ۵٠و  پذیریسکردرصد مردم جامعه  ۵٠زند. اگر فرض کنیم می
 ۶٣بدین شکل است که حدود وق از سه جدول ف یریگنیانگیبا م یتعادل بلندمدت باز تاْینها

درصد باقیمانده به بازار  ٣٧ماند و درصد بازار خلق پول همچنان در دست دولت باقی می
 توان گفت:خصوصی تعلق خواهد یافت. در تحلیل این نتیجه می

همچنان  ،های دولتیدلیل عادت یا هر علت دیگری نظیر پرداختتا زمانی که مردم به
اما اینکه چه سهمی ؛ بازار پول متعلق به دولت است سهم عمدۀ ،باشند داشته CBDCنیاز به 

درصد) بستگی به فروضی خواهد  ١٠٠درصد تا  ۵١از بازار در اختیار دولت خواهد بود (از 
همچنان پول  ،بنابراین؛ نظر خواهیم گرفت های انواع پول درخصوص ویژگی داشت که در

 .استزار است و دولت بنگاه رهبر در بازار خلق پول پول غالب در با ،آن هر شکلدولتی در 
 رایز ست،ین گرید پول دیجیتال بانک مرکزیدر برابر  یرمزارز خصوص رفتننیبه ازب یلزوم

مکمل هم هستند.  ینوعفرد دارند و بهمنحصربه یها خواصهرکدام از پول قیطبق فروض تحق
 ی، پولپول را داشته باشند یهایژگیل وکه هر دو نوع پو ابدیسامان  یطور قیاگر فروض تحق

حذف  ترفیباشد و در مقابل، پول ضع شتریدر آن ب هایژگیغالب خواهد بود که وزن آن و
زیرا تا زمانی است؛  ترانهیگرانظر واقعقسمت به نیشده در اخواهد شد؛ اما فرض در نظر گرفته

لتی خواهیم داشت و پول خصوصی پول دو ،که قائل به وجود و حضور دولت در اجتماع باشیم
 ،بنابراین؛ بخشی از بازار را نصیب خود سازد گذارییهسرماتواند با ایجاد انواع جذابیت تنها می

شونده خواهد بود که مراد این تحقیق صد ناظر بر فروضی محدود و ابطال خروجی صفر یا
 نیست.

 بازی تکاملی خلق پول (دخالت دولت) ٢ .٣
شان دادیم که رمزارز نوعی پول است و اساس تحقیق برهمین مبنا شکل در این تحقیق ن

به رمزارزها نگرشی غیر از تواند نسبتگیریم که دولت میگرفت. حال شرایطی را در نظر می
(شکل  یا پول غیرقانونی بداند ،تواند رمزارزها را نوعی ارز، داراییپول داشته باشد. دولت می

٢(. 
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 ارزمکن دولت به رمزم یهانگرش. ٢شکل 
 فروض تحقیق منبع:

در  هانگرشکدام از هر یریگشکلدر بازار پول را با فرض  گرفتهشکلبرای اینکه بازی 
ها برویم و مفروضات های هرکدام از این نگرشباید سراغ ویژگی مجدداً ،دولت تنظیم کنیم

 .)۶(جدول  دهیم بازی را شکل

رمزارز به عنوان 
پول

.حالت بهینۀ بازار است و وضعیت تعادل نش از نظر تحقیق همین حالت است•
.تنها در این نگرش به رمزارز اتفاق می افتدحق الضرب تسهیم •

رمزارز به عنوان 
ارز

.رمزارز مانند ارزهای خارجی در برابر پول ملی خواهد بود•
.داردمصداقنیزاینجادرارزنرختثبیتمانندارزیسیاست هایوداشتخواهدنوسانملیپولمقابلدررمزارز•

رمزارز به عنوان 
دارایی

.رمزارز مانند دارایی نظیر طال مدنظر سیاست گذار پولی خواهد بود•
.مالیات بر نقل وانتقال دارایی در این حالت به سادگی برای دولت میسر خواهد شد•

رمزارز به عنوان 
پول غیرقانونی

.در این وضعیت دولت رمزارز را ابزار پرداختی می داند که غیرقانونی است•
.می شودقانونیریسکمتحملمی برد،بهرهپولبه عنوانرمزارزخواصازکهدرعین حالرمزارزدارندۀ•
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 ۶جدول 
 های مختلف به آنرمزارز در نگرش هاییژگیو

 ردیف
ویژگی 
 (نماد)

 شرح
رمزارز 

 پول مثابۀبه
 مثابۀرمزارز به
 ارز

 مثابۀرمزارز به
 دارایی

 مثابۀرمزارز به
 پول غیرقانونی

 (g)رشد  ١

پول در گذشتۀ 
مدت با اقبال کوتاه

زیادی مواجه شده 
رشد  اندازچشماست و 

 بازار آن وجود دارد.

* * * * 

٢ 
 یشمولجهان

(w) 

شمول بوده پول جهان
توان در هر نقطه و می

از دنیا با آن دست به 
 مبادله زد.

* ‑‑‑ ‑‑‑ * 

 (f)نوسان  ٣

ریسک و پول دارای 
بازده است و ارزش آن 

به سایر ارزها نسبت
 .داردنوسان باالیی 

* * * * 

۴ 
ستانی مالیات

(tx) 
دولت در مبادالت 

 کند. مالیات اخذ می
‑‑‑ ‑‑‑ * ‑‑‑ 

۵ 
ریسک 

 (le)قانونی 

ل با ریسک پو دارندۀ
قانونی مواجه است 

 انگاری)(جرم
‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑ * 

 فروض تحقیق منبع:

روی فرد  ِ، چهار حالت پیشگریز ثابت استبازیکن ریسک راهبردهمچنان که تابع 
گیرد که بازی در حالت اول (پول) انجام شده است گریز براساس نگرش دولت شکل میریسک

های ترتیب ناظر بر نگرشبه S4و  ،S1، S2، S3د. شوه بازی دیگر در ادامه طراحی میو س
 و پول غیرقانونی است. ،دارایی ،ارز ،پول مثابۀدولت به رمزارز به

 𝑆𝑆(𝑅𝑅𝑅𝑅) = 𝑆𝑆(𝑟𝑟, 𝑡𝑡, 𝑐𝑐, 𝑡𝑡𝑟𝑟,𝑝𝑝) 
 𝑆𝑆1(𝑅𝑅𝑅𝑅) = 𝑆𝑆(𝑔𝑔,𝑤𝑤,𝑓𝑓,𝑝𝑝) 
 𝑆𝑆2(𝑅𝑅𝑅𝑅) = 𝑆𝑆(𝑔𝑔,𝑓𝑓) 
 𝑆𝑆3(𝑅𝑅𝑅𝑅) = 𝑆𝑆(𝑔𝑔,𝑓𝑓, 𝑡𝑡𝑡𝑡) , S’(tx)  <  0 
 𝑆𝑆4(𝑅𝑅𝑅𝑅) = 𝑆𝑆(𝑔𝑔,𝑤𝑤,𝑓𝑓, 𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝),𝑆𝑆′(𝑙𝑙𝑙𝑙) < 0 

عنوان دو متغیر با اثر منفی ستانی و ریسک قانونی به، مالیاتطور که مشخص استهمان
 مندی از نظر خبرگان و تعیین رابطۀبهره جهتِ. باز هم بهشوندیمدر تابع مطلوبیت ظاهر 

ستانی و دو ویژگی جدید مالیات ،و خصوصیهای مذکور و پول دولتی بین ویژگی تریقدق
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در را  ۶توان جدول می روینااند که ازامتیازدهی شده نامهپرسشصورت ریسک قانونی نیز به
 :کردبازنویسی  ٧جدول 

 ٧جدول 
 های مختلف به آن با استفاده از نتایج نظرسنجیرمزارز در نگرش هاییژگیو

 ردیف
ویژگی 
 (نماد)

 شرح
رمزارز 

 پول ۀمثاببه
 مثابۀرمزارز به
 ارز

 مثابۀرمزارز به
 دارایی

 مثابۀرمزارز به
 پول غیرقانونی

 (g)رشد  ١

 پول در گذشتۀ
مدت با اقبال کوتاه

زیادی مواجه شده 
رشد  اندازچشماست و 

 بازار آن وجود دارد.

۴٫٢ ۴٫٢ ۴٫٢ ۴٫٢ 

٢ 
 یشمولجهان

(w) 

شمول بوده پول جهان
 توان در هر نقطهو می

از دنیا با آن دست به 
 مبادله زد.

۴٫۴ ‑‑‑ ‑‑‑ ۴٫۴ 

 (f)نوسان  ٣

ریسک و پول دارای 
بازده است و ارزش آن 

به سایر ارزها نسبت
 .داردنوسان باالیی 

۴٫۶ ۴٫۶ ۴٫۶ ۴٫۶ 

۴ 
ستانی مالیات

(tx) 
دولت در مبادالت 

 کند.مالیات اخذ می
‑‑‑ ‑‑‑ ٣٫٢ ‑‑‑ 

۵ 
ریسک 

 (le)قانونی 

با ریسک  لپو دارندۀ
قانونی مواجه است 

 انگاری)(جرم
‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑ ٣٫١ 

 های تحقیقمنبع: یافته

گریز همچنان ثابت ، ضمن اینکه پیامدهای بازیکن ریسکبرای تدوین پیامدهای بازی
 داریم: پذیریسکردر مورد بازیکن  ،است

 𝑈𝑈(𝑅𝑅𝑅𝑅|𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶: 𝑆𝑆2) = �̅�𝑔 + f ,𝑓𝑓~𝑁𝑁(−𝑎𝑎, 𝑏𝑏),𝑎𝑎, 𝑏𝑏~ℝ 
 𝑈𝑈(𝑅𝑅𝑅𝑅|𝐵𝐵TC: S3) =  �̅�𝑔 − 𝑡𝑡𝑡𝑡� + f ,𝑓𝑓~𝑁𝑁(−𝑎𝑎, 𝑏𝑏),𝑎𝑎, 𝑏𝑏~ℝ 
 𝑈𝑈(𝑅𝑅𝑅𝑅|𝐵𝐵TC: S4) =  �̅�𝑔 +  𝑤𝑤� − 𝑙𝑙𝑙𝑙� + 𝑓𝑓 + �̅�𝑝,𝑓𝑓~𝑁𝑁(−𝑎𝑎, 𝑏𝑏),𝑎𝑎, 𝑏𝑏~ℝ 

به رمزارز توسط دولت به دست  کردهایهر کدام از انواع رو رشیپذ یفوق به ازا امدیسه پ
 U(BTC:S3)طبق  به رمزارز وجود داشته باشد ییمثال اگر نگرش کاال یآمده است. برا
که دولت  یطیدر شرا نیخواهد داشت. همچن اتیبه شکل مال یمنف امدیپ یبخش خصوص
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 انینما U(BTC:S4)در  یقانون سکیبه شکل ر یمنف امدیپ کند،اعالم  یرقانونیرمزارزها را غ
 .گرددیم

(جدول  بنابراین سه بازی جدید خواهیم داشت که جدول نرمال آن در ادامه خواهد آمد
که دولت نگرش  یطیدر شرا یانتخاب هر استراتژ یامدهایمشتمل بر پ یفرم نرمال باز. )٨

 ارز به رمزارزها داشته باشد عبارت است از:

 ٨جدول 
 ارز مثابۀفرم نرمال بازی در رمزارز به
 RL پذیریسکراز نوع  بازیکن

 
CBDC BTC:S2 
0, 𝑚𝑚�  0, �̅�𝑔 +  𝑓𝑓 BTC:S2  بازیکن از

نوع 
یز گرریسک

RA 
�̅�𝑟 + 𝑡𝑡̅+ 𝑐𝑐̅+ 𝑡𝑡𝑟𝑟� + �̅�𝑝, 𝑚𝑚�  �̅�𝑟 + 𝑡𝑡̅+ 𝑐𝑐̅+ 𝑡𝑡𝑟𝑟� + �̅�𝑝 , �̅�𝑔 +  𝑓𝑓 CBDC 

 های تحقیقمنبع: یافته

در شرایطی که دولت نگرش مشتمل بر پیامدهای انتخاب هر استراتژی فرم نرمال بازی 
 :است ٩جدول به شرح  ،دارایی به رمزارزها داشته باشد

 ٩جدول 
 دارایی مثابۀرمزارز به فرم نرمال بازی در

 RL پذیریسکراز نوع  بازیکن
 

CBDC BTC:S3 
0, 𝑚𝑚�  0, �̅�𝑔 − 𝑡𝑡𝑡𝑡� + 𝑓𝑓 BTC:S3  بازیکن از نوع

گریز ریسک
RA 

�̅�𝑟 + 𝑡𝑡̅+ 𝑐𝑐̅+ 𝑡𝑡𝑟𝑟� + �̅�𝑝, 𝑚𝑚�  �̅�𝑟 + 𝑡𝑡̅+ 𝑐𝑐̅+ 𝑡𝑡𝑟𝑟� + �̅�𝑝 , �̅�𝑔 − 𝑡𝑡𝑡𝑡� + 𝑓𝑓 CBDC 

 های تحقیقمنبع: یافته

رایطی که رمزارز در شمشتمل بر پیامدهای انتخاب هر استراتژی زی در نهایت فرم نرمال با
 :است ١٠جدول به شرح  ،عنوان پول غیرقانونی شناخته شوداز منظر دولت به
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 ١٠جدول 
 پول غیرقانونی مثابۀفرم نرمال بازی در رمزارز به

 RL پذیریسکراز نوع  بازیکن
 

CBDC BTC:S4 
0, 𝑚𝑚�  0, �̅�𝑔 + 𝑤𝑤� − 𝑙𝑙𝑙𝑙� + 𝑓𝑓 + �̅�𝑝 BTC:S4  بازیکن از

نوع 
گریز ریسک

RA 
�̅�𝑟 + 𝑡𝑡̅+ 𝑐𝑐̅+ 𝑡𝑡𝑟𝑟� + �̅�𝑝, 𝑚𝑚�  �̅�𝑟 + 𝑡𝑡̅+ 𝑐𝑐̅+ 𝑡𝑡𝑟𝑟� + �̅�𝑝 , �̅�𝑔 + 𝑤𝑤� − 𝑙𝑙𝑙𝑙� + 𝑓𝑓 +

�̅�𝑝 
CBDC 

 های تحقیقیافته منبع:

که  پذیردیمدر این بخش سه بازی مجزا براساس نوع نگرش دولت به رمزارز صورت 
شود و تعداد تکرار در هر بازی انجام می fمختلف برای  ه با سه بازۀدور ۵هر بازی در  مجدداً
 :)١١(جدول  خواهیم داشت ،صورت ارز باشداست. اگر نگرش دولت به رمزارز به ١٠٠٠

 ١١جدول 
 زمانی که رمزارز همان ارز باشد ،fمختلف برای  نتایج بازی در سه بازۀ

CU CBDC BTC 

 

CBDC BTC 

 

CBDC BTC 
f ~ -۵٢٠- ١٠٠ ٠ ۵٠ -۵ ١٠ 

 ٩٫٣٣  ١٫۶۶  ۶٫٢٧  ۴٫٧٢  ۵٫٣۴  ۵٫۶۵  

 ٣٫٣١  ٧٫۶٨  ۵٫٢٨  ۵٫٧١  ٩٫٣٢  ١٫۶٧  

 ۶٫٣٢  ۴٫۶٧  ٣ ٧١ ٢٩۴ ۶۶ 

 ٢٫٣۴  ٨٫۶۵  ٧٫٢٨  ٣٫٧١  ٨٫٣٣  ٢٫۶۶  

 ١٫٣٢  ٩٫۶٧  ١٫٢٩  ٩٫٧٠  ٧٫٣۴  ٣٫۶۵  
 میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین 
 ٨٢٫٣٢  ١٨٫۶٧  ۵٨٫٢٨  ۴٢٫٧١  ٩٨٫٣٣  ٠٢٫۶۶  

 های تحقیقیافته منبع:

درصد موارد بازیکن  ۶٨در  در این حالت تقریباً ،اگر میانگین سه بازی را در نظر بگیریم
؛ است CBDCدرصد موارد انتخاب او  ٣٢را انتخاب خواهد کرد و در  BTC پذیریسکر

 CBDCدست به انتخاب گریز را نیز در نظر بگیریم که همواره اگر جمعیت ریسک ،بنابراین
 درصد بازار پول در اختیار دولت باقی خواهد ماند. ٨٢ ،در این صورت ،خواهد زد

 :)١٢(جدول  خواهیم داشت ،صورت دارایی باشداگر نگرش دولت به رمزارز به
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 ١٢جدول 
 زمانی که رمزارز دارایی باشد ،fمختلف برای  نتایج بازی در سه بازۀ

AS CBDC BTC 

 

CBDC BTC 

 

CBDC BTC 
F~ -۵٢٠- ١٠٠ ٠ ۵٠ -۵ ١٠ 

 ٧٢  ٣٧  ٨٫٧١  ٢٫٢٨  ١٠٠ ٠ 

 ٩٫٨٢  ١٫١٧  ٣٫۶١  ٧٫٣٨  ١٠٠ ٠ 

 ٧٫٢٣  ٣٫٧۶  ٢٫۶١  ٨٫٣٨  ١٠٠ ٠ 

 ۶٫٧٢  ۴٫٢٧  ٧٫۶١  ٣٫٣٨  ١٠٠ ٠ 

 ٩٫٧٢  ١٫٢٧  ۶٫١۵  ۴٫۴٨  ١٠٠ ٠ 

 میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین 
 ٠٢٫٧٢  ٩٨٫٢٧  ۵٢٫۶١  ٨۴٫٣٨  ١٠٠ ٠ 

 های تحقیقیافته منبع:

درصد موارد بازیکن  ٨۵در این حالت تقریبا در  ،میانگین سه بازی را در نظر بگیریم اگر
؛ است CBDCدرصد موارد انتخاب او  ١۵را انتخاب خواهد کرد و در  BTC پذیریسکر

 CBDCگریز را نیز در نظر بگیریم که همواره دست به انتخاب ، اگر جمعیت ریسکبنابراین
 درصد بازار پول در اختیار دولت باقی خواهد ماند. ۶۵ ،در این صورت ،خواهد زد

 :)١٣(جدول  خواهیم داشت ،اگر نگرش دولت به رمزارز به صورت پول غیرقانونی باشد

 ١٣جدول 
 زمانی که رمزارز پول غیرقانونی باشد ،fمختلف برای  نتایج بازی در سه بازۀ

IL CBDC BTC 

 

CBDC BTC 

 

CBDC BTC 
f ~ -۵٢٠- ١٠٠ ٠ ۵٠ -۵ ١٠ 

 ٨٫٣٠  ٢٫۶٩  ٣٫۶٢  ٧٫٣٧  ١٫١٢  ٩٫٨٧  

 ۵٫٩٢  ۵٫٠٧  ٩٫٢٣  ١٫٧۶  ١٫١٣  ٩٫٨۶  

 ۵٫٣٣  ۵٫۶۶  ٧٫٢٣  ٣٫٧۶  ٣٫١١  ٧٫٨٨  

 ٧٫٩٢  ٣٫٠٧  ٢٫٢۵  ٨٫۴٧  ٩٫١٣  ١٫٨۶  

 ۶٫٩٢  ۴٫٠٧  ٣٫٢٣  ٧٫٧۶  ٨٧ ١٣ 
 میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین 
 ٢۶٫٣٠  ٨٣٫۶٩  ٨۴٫٢۴  ۵٢٫۵٧  ۶٨٫١٢  ٣٢٫٨٧  

 های تحقیقمنبع: یافته
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درصد موارد بازیکن  ٧٧در  در این حالت تقریباً ،ازی را در نظر بگیریماگر میانگین سه ب
؛ است CBDCدرصد موارد انتخاب او  ٢٣را انتخاب خواهد کرد و در  BTC پذیریسکر

 CBDCگریز را نیز در نظر بگیریم که همواره دست به انتخاب ، اگر جمعیت ریسکبنابراین
 پول در اختیار دولت باقی خواهد ماند.درصد بازار  ٧٣ ،در این صورت ،خواهد زد

 تحلیل نتایج ۴
تسهیم  لۀلت به رمزارز همان پول باشد و مسئزمانی که نگرش دو ،رودطور که انتظار میهمان

دیگر نصیب دولت خواهد  یهاحالتکمترین سهم از خلق پول در میان  ،پیش آید الضربحق
؛ وضعیت تعادل بلندمدت بازار خواهد بود شد. این حالت وضعیتی است که از نظر این تحقیق

نگرش خود به رمزارزها را  ،اما اگر دولت بخواهد برای افزایش سهم خود از بازار خلق پول
 با معموال� هادولتاما ؛ روی او نگرش دارایی به رمز ارز است، بهترین گزینه پیش� تغییر دهد

زنند که این شرایط ول غیرقانونی میدست به انتخاب نگرش پ ،کردن بازار رمزارزتصور محدود
اد. سهم دولت نسبت نگرش ارز و دارایی کاهش خواهد دهم سهم دولت از بازار پول را به باز

 نشان داده شده است: ٣و شکل  ١۴جدول  ها به رمزارز درکدام از نگرشاز بازار پول در هر

 ١۴جدول 
 نتایج بازی در چهار حالت مختلف

ر سهم کریپتو خصوصی د 
 پذیرریسک افراد

سی در دیبیسهم سی
 پذیریسکرافراد 

سهم بازار پول در 
 اختیار دولت

٣۵٫٨٧ تلقی پول از کریپتو  ۵۶٫١٢  ٧٫٢۶  
٢١٫۶٨ تلقی ارز از کریپتو  ٧٩٫٣١  ٨٫١٨  
٩۴٫۵٨ تلقی کاال از کریپتو  ۵١٫١۴  ۵٫۴۶  

تلقی پول غیرقانونی 
 از کریپتو

۴١٫٧٧  ٩۵٫٢٢  ۶٫٢٧  

 ی تحقیقهامنبع: یافته
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 های مختلف به رمزارزسهم دولت از بازار پول متناسب با نگرش. ٣شکل 

 های تحقیقمنبع: یافته

 ،شکلدیگر به این  توان از زاویۀاما می ،دهدسهم دولت از بازار پول را نشان می ٣ شکل
ش بخ ،یعنی اگر دولت به بازار رمزارزها ورود کند؛ کردسهم بخش خصوصی را نیز تحلیل 

دهد تلقی کاالیی ترجیح می ،خصوصی برای اینکه سهم بیشتری از بازار خلق پول کسب کند
بودن خود را از دست خواهد داد و تبدیل  مبادلهاز رمزارز داشته باشد. رمزارز کارکرد واسطۀ

 خواهد شد. همچنین با بررسی سهم بخش خصوصی بین دو گزینۀ یبازسفتهبه دارایی و ابزار 
دهند رمزارز را پول غیرقانونی یابیم که مردم ترجیح میدرمی ،»ارز«و » یرقانونیپول غ«

ها کمترین سهم را پرداخت کنند و نگرش ارزی به پول برای آن آن راهای پنداشته و هزینه
ش خصوصی نداشته و گونه منفعتی برای بخایجاد خواهد کرد. نگرش ارزی به رمزارز هیچ

توان نصیب دولت خواهد کرد. می های مبادالتیالب مالیات و سایر هزینهمنافع آن را در ق تمام
 :)١۵(جدول  ردگونه تحلیل کنتایج فوق را این

 ١۵جدول 
 بخش خصوصی به نگرش دولت واکنش

 نگرش دولت به رمزارز
مندی بخش بهره

خصوصی از کارکرد پولی 
 رمزارز

مندی بخش بهره
خصوصی از کارکرد دارایی 

 رمزارز

ه برای بخش نتیج
 خصوصی

 اولویت اول *** *** رهاسازی بازار
 اولویت دوم *** ‑‑‑ تلقی کاال

 اولویت سوم ‑‑‑ *** تلقی پول غیرقانونی
 اولویت آخر ‑‑‑ ‑‑‑ تلقی ارز

 

٦۲.۷
۸۱.۸

٦٤.٥ ۷۲.٦

)بهینه بازار(پول  )بهینه دولت(ارز کاال  پول غیرقانونی
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آمده را تدستوان نتایج بهها در قبال رمزارز نیز میهای مختلف دولتراهبردبا بررسی 
اند که با را انتخاب کرده» ارز«نگرش  ،لمانفته مثل امریکا و آ. کشورهای پیشرتحلیل کرد

 رسد این تصمیم کامال� می نظربه ،های اقتصادیتوجه به شفافیت کامل اطالعاتی در تراکنش
هرچند هیچ کشوری نیز حاضر نشده  کردن منافع دولت اتخاذ شده است؛در راستای بیشینه

ها هرچند دولت ،. در واقعیندازدبخطر ود را بهاین منافع حاکمیت پولی خخاطر هاست ب
 یاربسمندی به میزانی نیست که بخواهند منافع این بهره ،توانند از بازار رمزارز منتفع شوندمی

و اجازه دهند رمزارزهای خصوصی اشتراک بگذارند خلق پول را با بخش خصوصی به باالتر
 اصلی توسعۀ راهبردکشورهایی مثل کانادا که صورت پول در کنار پول ملی رواج پیدا کند. به
اند و با تلقی تری در این زمینه اتخاذ کردهرویکرد معتدل ،خارجی است جذب سرمایۀ هاآن
اند تا از این طریق نیز به جذب منافعی برای بخش خصوصی ایجاد کرده ،از رمزارز» کاالیی«

چشم شاذ نیز بهتصمیمات  ،هاردراهبسرمایه در اقتصاد خود کمک کنند. در کنار این 
گذاری کالن برای دلیل رویکرد متمرکز خود به اقتصاد و سرمایه، چین بهخورد. برای مثالمی

 ،است و السالوادور که پول ملی ندارد کردرا اتخاذ » غیرقانونی«نگرش  یوان دیجیتال توسعۀ
را انتخاب کرده » هاسازی بازارر«رویکرد  ،کردن وابستگی اقتصاد خود به دالر برای کمصرفاً

 شناسد.رسمیت می مبادله بهعنوان پول و واسطۀکوین را بهاست و بیت

 گیریبحث و نتیجه ۵
 بازی به خلق پول مطرح شد و سپس نظریۀ نظریۀدر رویکردهای مختلف  ،در این مقاله

جدید  انتخاب گونۀ انتخاب شد. علت این یسازمدلمطلوب  عنوان گزینۀهای تکاملی بهبازی
های هرکدام از انواع پول قبلی پول اضافه شده است. سپس ویژگی پول (رمزارز) بود که بر گونۀ

های برای هرکدام از نگرش ،بعدی بازی در مرحلۀد. نامه مشخص شگیری از پرسشبا بهره
 آمد. دستلق پول به سهم دولت از بازار خو نهایتاً تکرارهای فراوان انجام شد مدنظر به رمزارز

 دولت در دوراهی حساسی قرار دارد: رهاکردن بازار رمزارز یا ورود به آن. انتخاب گزینۀ
کند. در اما کمترین سهم را نصیب دولت می ،اول بهترین حالت برای بخش خصوصی است

 ،وی دولت است: تلقی ارز کاالر، سه حالت پیش� دوم را انتخاب کند صورتی که دولت گزینۀ
بخش مورد استقبال نگرش کاالیی بیشتر  ،یا پول غیرقانونی. در میان این سه حالت ،ارز

 .)۴(شکل  بودخصوصی خواهد 
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 دولت با رمزارزها ۀمواجه .۴شکل 

مردم تصمیم صفر یا یک در مورد رمزارزها خواهند داشت: در صورتی که دولت  ،در واقع
اما در صورتی ؛ مبادله خواهد بود همانند پول واسطۀکریپتو  ،کاری به این بازار نداشته باشد

الیی از رمزارز مردم تلقی کا ،شودگری این حوزه گذاری و تنظیمسیاست که دولت وارد عرصۀ
 .)۵(شکل  بدان نگاه خواهند کرد یبازسفتهثروت یا  عنوان ابزار ذخیرۀخواهند داشت و به

 
 ناسب با رویکرد دولتتلقی بخش خصوصی از رمزدارایی مت. ۵شکل 

ت با رمزارزها
مواجهۀ دول

نقطۀ بهینۀ اول بازاررهاسازی بازار

ورود و نظارت بر بازار

نقطۀ بهینۀ دوم بازارنگرش دارایی

نقطۀ بهینه دولتنگرش ارز

تصمیم غیربهینه، چه براینگرش پول غیرقانونی
دولت چه برای بازار

رمزارز دارایی و 
وسیلۀ حفظ ارزش

ستا

رمزارزپول و واسطۀ 
مبادله است
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حساسیت  ،توان عنوان داشت اگر بازار خلق پول دو بازیگر داشته باشدمی ،در انتها
نسبت حالت سنتی تغییر کمتری در رود و دولت بهگذاری پولی دولت باال میسیاست

بنابراین در اقتصاد ؛ تغییرات بیشتری در متغیرهای هدف ایجاد خواهد کرد ،متغیرهای ابزاری
دولت باید انضباط پولی بیشتری داشته باشد و پول را با احتیاط  ،تنی بر رمزدارایی و رمزارزمب

 بیشتری به اقتصاد تزریق کند.
ای دیگر نقطه ،گذاری در شرایطی که بخشی از بازار پول در اختیار دولت نیستسیاست

در  اتخاذشدهای هدولت بنا به سیاست ،یعنی از نظر این تحقیق؛ نیست و طیفی خواهد بود
درصد از بازار خلق پول سهم خواهد داشت. دولت با  ٨١٫٨درصد تا  ۶٢٫٧از  قبال رمزارز،

های خود ایجاد خواهد ای برای اثرگذاری سیاستبازه ،اتخاذ هر رویکرد یا نگرش به رمزارزها
تعادل بازار خلق پول را مشخص خواهد  بخش خصوصی به این نگرش نقطۀواکنش کرد و 
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