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Many philosophy questions are easy to 

understand but difficult to resolve satisfactorily. 

But thinking about them systematically and 

clearly can help us improve our critical thinking, 

and gain a better understanding of ourselves and 

the world. It might also be fun! 

 
1. Is the mind the same as the brain, or do 

we have souls? 
2. Can computers think, or fall in love? 
3. Can computers be creative? 
4. What is consciousness? 
5. Can we really know what it feels like to 

be a bat? 
6. When you have a toothache, is the pain 

in your mouth or in your brain? 
7. What is an emotion? 
8. Is love just a feeling? 
9. How is love different from passion or 

sexual desire? 
10. Are emotions irrational? 
11. Which would you rather be - an unhappy 

human being or a happy dog? 
12. What is the meaning of life? 
13. Is happiness the most important purpose 

in life? 
14. Is it always better to have more choices? 
15. Does freewill really exist? 
16. If there is no freewill, should we punish 

people at all? 
17. If God knows what you will do tomorrow, 

do you still have freewill? 
18. Does God exist? 
19. If God exists, why is there so much evil in 

the world? 
20. Can God create a stone so heavy that he 

cannot lift? 
21. Can there be two almighty Gods? 
22. Can there be morality without God? 
23. Is morality relative? 

 
 حل و فصلشوند، اما  یاز سواالت فلسفه آسان درک م یاریبس

آنها به طور  با این حال اندیشیدن بهآنها دشوار است. 

 یتفکر انتقاد اصالح درتواند به ما  یو واضح م کیستماتیس

. میخود و جهان به دست آور ی ازکمک کند و درک بهتر خود

 !ممکن است سرگرم کننده باشد نیهمچن

 

 

 ؟یمروح دارما  ای ،ز استذهن همان مغ ایآ .1

 ؟دچار عشق شود ای ،تواند فکر کند یم وتریکامپ ایآ .2

 خالق باشند؟ توانندیم وترهایکامپ .3

 ست؟یچ یآگاه .4

همچون یک خفاش بودن که  میبدان میتوان یواقعا م ایآ .5

 چه احساسی دارد؟

مغز  ای شما درد در دهان د،یدندان درد دار یوقت .6

 شماست؟

 ست؟یاحساس چ .7

 احساس است؟ کیتنها  عشقآیا  .8

متفاوت  یجنس لیو م هوای نفسچگونه با  عشق .9

 است؟

 هستند؟ یمنطق ریاحساسات غ ایآ .10

انسان  کی - ترجیح می دهیدرا  کی کدامشما  .11

 سگ شاد؟یک  ای ی باشیدناراض

 ست؟یچ یزندگ یمعن .12

 است؟ یهدف در زندگ نیمهمتر آیا خوشبختی .13

داشته  یشتریب یبهتر است انتخاب ها شهیهم ایآ .14

 م؟یباش

 واقعا وجود دارد؟ اختیار ایآ .15

 یستیما با ایوجود نداشته باشد، آ اختیاری چیه اگر .16

 م؟یمردم را مجازات کن

 همچنان، چه کاری خواهید کردداند فردا  یاگر خدا م .17

 د؟یهست مختارهم 

 خدا وجود دارد؟ ایآ .18

 ؟اینهمه شّر هستخدا وجود دارد، چرا در جهان  اگر .19

خدا سنگی را چنان سنگین خلق می کند که خودش  ایآ .20

 هم نتواند آن را بلند کند؟

 وجود داشته باشد؟ قادر مطلقدو  شود یم ایآ .21

 اخالق بدون خدا وجود دارد؟ ایآ .22



24. Is it objectively wrong to torture innocent 
babies just for fun? 

25. Is abortion ever permissible? 
26. Is it wrong to have children, if you don't 

know whether they want to be born? 
27. What is wrong with incest? 
28. What is friendship and why do we need 

it? 
29. What is art? 
30. Is there progress in art? 
31. Can food be art? 
32. Is it wrong to spend money on expensive 

food when people are dying of hunger? 
33. If someone is drowning and you refuse to 

help, are you responsible for his death? 
34. Why do we punish people? 
35. Is it alright to torture terrorists to extract 

information? 
36. When is it ok, if ever, to disobey the law? 
37. Is it the main purpose of law to promote 

morality? 
38. Should governments penalize people for 

unhealthy lifestyles? 
39. Why ban drugs and not alcohol or trans-

fat? 
40. Should prostitution be made legal? 
41. Is there such a thing as sexual 

perversion? 
42. What is wrong with having sex with 

animals? 
43. How much freedom should people have? 
44. Are people free to sell themselves into 

slavery? 
45. Why think there are universal human 

rights? 
46. Is democracy the same as decision by the 

majority? 
47. Should people who pay more taxes get 

more votes? 
48. Is democracy suitable for all countries? 
49. When should governments intervene in 

the market? 
50. Is there a difference between free trade 

and fair trade? 
51. What is wrong, if anything, about 

protectionism? 
52. Is patriotism irrational? 
53. Can wars ever be just? 

 است؟ یاخالق نسب ایآ .23

 معصوم بچه های اذیت کردن طور اثباتیبه  ایآ .24

 ؟خطاست یسرگرم از رویصرفاً 

 مجاز است؟ شهیهم نیسقط جن ایآ .25

 دیدان ینم فرزند آوری خطاست، در حالی که شما ایآ .26

 خواهند متولد شوند؟ یآنها مخود  ایکه آ

 ؟آیا زنای با محارم خطاست .27

 م؟یدار ازیو چرا ما به آن ن ستیچ یدوست .28

 ست؟یچ هنر .29

 است؟ شرفتیهنر در حال پ ایآ .30

 باشد؟تواند هنر  یغذا م ایآ .31

در شرایطی که عده ای از مردم دارند از  ایآ .32

گرسنگی می میرند، این گناه است که عده ای دیگر 

 بابت غذاهای گرانقیمت خرج کنند؟ 

شما از کمک و  شدن باشدغرق در حال  یکس اگر .33

شما مسئول مرگ او  ای، آکردن به او سر باز بزنید

 د؟یهست

 م؟یکن یرا مجازات م آدم هاما  چرا .34

 میشکنجه کنرا ها  ستیترور این درست است که ایآ .35

 ؟تا اطالعات به دست آوریم

چه موقع مناسب است که قانون، نادیده گرفته شود  .36

 اگر اصالً ممکن باشد؟

 است؟ یاتاخالق ترویجقانون  یهدف اصل ایآ .37

ناسالم  مردم را به جهت سبک زندگیدولت ها  ایآ .38

 کنند؟ یم جریمه

ی های چرب ایو الکل قدغن می شود چرا مواد مخدر  .39

 ؟اشباع نشده نه

 شود؟مند قانون باید فحشا ایآ .40

 ؟ی وجود داردانحراف جنس چیزی به عنوان ایآ .41

 ست؟یچ اشکالش واناتیبا ح یرابطه جنس .42

 داشته باشند؟ یآزاد چه میزان دیبا مردم .43

 درآورند؟ یمردم آزادند که خود را به بردگ ایآ .44

 وجود دارد؟ یکنم حقوق بشر جهان یفکر م چرا .45

 است؟ تیاکثر میهمان تصم یدموکراس ایآ .46

 یپردازند، را یم یشتریب اتیکه مال یافراد ایآ .47

 رند؟یگ یم یشتریب

 همه کشورها مناسب است؟ یبرا یدموکراس ایآ .48

 در بازار دخالت کنند؟ می بایست چه زمانی دولت ها .49

وجود  یتجارت آزاد و تجارت عادالنه تفاوت نیب ایآ .50

 دارد؟

در سیستم حفاظت از تولیدات داخلی، چه چیزی می  .51

 تواند احیاناً اشتباه باشد؟  

 است؟ یمنطق ریغ یوطن پرست ایآ .52

 ؟ها اصوالً می توانند همیشگی باشندجنگ  .53



54. Should people have the right to live in 
any country they wish? 

55. Is the preservation of culture a good 
reason to limit immigration? 

56. Is race a biological category or a social 
construct? 

57. Are you the same person you were ten 
years ago? 

58. What is a person? Is it the mind, or the 
body? 

59. Do we think with language or pictures? 
60. Why do we dream? 
61. Can animals reason? 
62. What about fish, oysters and tomatoes? 
63. Do animals have rights? 
64. If we eat chickens, why not dogs, 

dolphins, or babies? 
65. If super-intelligent aliens want to eat 

humans, are they wrong? 
66. If meat can be grown using stem cells, is 

there any reason not to eat meat? 
67. Should we let people commit suicide 

when they are terminally ill? 
68. Should we kill coma patients on life 

support to provide more resources to 
others? 

69. Should organ donation be made 
compulsory? 

70. Should organ donors be financially 
compensated? 

71. Is it wrong to grow brain dead babies to 
harvest their organs? 

72. Why should we respect the dead? 
73. Should we fear death? 
74. Is life meaningless if we can live forever? 
75. What are numbers and do they really 

exist? 
76. Does Sherlock Holmes exist? 
77. Why is there something rather than 

nothing? 
78. What is time? 
79. Does time flow? How fast does it flow? 
80. Can something be at two places at the 

same time? 
81. Is time travel possible? 
82. If you can travel back in time, can you kill 

your earlier self? 

خواهند  یکه م یمردم حق دارند در هر کشور ایآ .54

 کنند؟ یزندگ

 یبرا مناسبی است مالکهنگ فر حراست از ایآ .55

 محدود کردن مهاجرت؟

ساختار  کی ای ی استکیولوژیب یدسته بند کینژاد  .56

 ؟یاجتماع

 ؟یبود شیکه ده سال پ یهست یشما همان شخص ایآ .57

 

 بدن؟آن  ای است؛ ذهنآن  ایآ ست؟یشخص چ .58

 ر؟یتصاو با ای میکن یما با زبان فکر م .59

 ؟رؤیا می بینیمما  چرا .60

 علتی داشته باشند؟توانند  یم واناتیح .61

 ؟یچ یصدف و گوجه فرنگ ،یمورد ماه در .62

 دارند؟ وقحق واناتیحآیا  .63

 نیچرا سگ ها، دلف ،مرغ ها را می خوریمما  وقتی .64

 ؟نخوریمبچه ها را  ایها 

خواهند مردم را بفوق العاده هوشمند  گانگانیب اگر .65

 کنند؟ یم کار بدی ایبخورند، آ

 یادیبن یاستفاده از سلول هابتوان با را اگر گوشت  .66

ایجاد می  خوردن گوشتن یبرادلیلی  ای، آحاصل کرد

 ؟شود

به هنگام  ندکن یخودکش میاجازه ده دیگرانبه  دیبا ایآ .67

 بیماری العالج؟

 به سر می برند کما ی را که درمارانیب می توانیم ایآ .68

  ؟بماند گرانید یبرا یشتریتا منابع ب میبکش

 باشد؟ یاجبار دیعضو با یاهدا ایآ .69

غرامت  یلحاظ مال اعضاء بهاهدا کنندگان باید به  ایآ .70

 ؟پرداخت

برای پیوند مرده  یبچه ها از است که نادرست ایآ .71

 اعضایشان استفاده کرد؟

 ؟برای مرگ حرمت قائل شویم دیبا چرا .72

 م؟یاز مرگ بترس دیبا ایآ .73

 یبرا مستیتوان یاگر م ی می شدمعن یب یزندگآیا  .74

 م؟یکن یزندگ شهیهم

 واقعا وجود دارند؟ ایچه هستند و آ اعداد .75

 شرلوک هلمز وجود دارد؟ ایآ .76

 ؟هست بجای آنکه نباشد یزیچرا چ .77

 ؟چیست زمان .78

 ؟با چه سرعتی جریان دارداست؟  انیزمان جر ایآ .79

 مکان باشد؟ چیزی می تواند همزمان در دو ایآ .80

 است؟ ریزمان امکان پذدر سفر  ایآ .81

بتوانید به گذشته بازگردید، آیا می توانید شخص اگر  .82

 پیشین خود را بُکشید؟



83. If you go back in time and teach young 
Einstein relativity theory, where does the 
idea come from? 

84. Are there parallel universes? 
85. Does every event have a cause? 
86. "This sentence is false." Is it true or false? 
87. "It will rain a week later." Is it true or 

false or neither? 
88. Is truth relative, or a matter of opinion? 
89. How do you know you are not dreaming 

right now? 
90. If we live in a computer simulation, does 

it make a difference to the meaning of 
life? 

91. Would you choose to live in a computer 
simulation if it will make you a lot 
happier? 

92. Can we be certain of anything? 
93. What is science? 
94. Why is mathematics so important in 

science? 
95. Is mathematics the same as logic? 
96. Why believe in electrons and blackholes 

if we can't see them? 
97. Can there be two different theories of 

the world, both true and complete? 
98. How should we distinguish between good 

and bad scientific theories? 
99. Is science compatible with religion? 
100. Is there progress in philosophy? 
101. What is philosophy anyway? 

 
 
 
 
 

102. Do guns protect people or kill 
people? 

103. Will the world be a better place if 
caste and religion cease to exist? 

104. Is there a perfect life? 
105. Does belief make God exist? 
106. Do we love ourselves more in the 

virtual world and less in the real world? 
107. Do we control technology or is 

technology controlling us? 
108. What is the meaning of rich and 

poor in the modern world? 

را انیشتن  تینسب یو تئور دیبرگرد گذشتهبه  اگر .83

 د؟یآ یم کجااز  دهیا نیا ،بیاموزید

 وجود دارد؟ یمواز های جهان ایآ .84

 علت دارد؟ ی یکدادیهر رو ایآ .85

 ایدرست است  ایجمله نادرست است." آ نی"ا .86

 نادرست؟

غلط  ایدرست  ای". آدیهفته بعد باران خواهد بار کی" .87

 ؟هیچکدام ایاست 

 ؟ی اعتقادیموضوع ای ،است ینسب قتیحق ایآ .88

خواب در حال در همین لحظه  که فهمید یم چطور .89

 د؟یستین دیدن

 

 م،یکن یزندگ یوتریکامپ یساز هیشب کیما در  اگر .90

 ؟کند یم رییتغ یزندگ یمعنا ایآ

 یوتریکامپ یساز هیشب کیدر  دیریگ یم میتصم ایآ .91

 کند؟ تانشاد بیشتر در صورتی که دیکن یزندگ

 م؟یمطمئن باش یزیاز هر چ میتوان یم ایآ .92

 ست؟یچ علم .93

 مهم است؟ اریدر علم بس اتیاضیر چرا .94

 منطق است؟مشابه  اتیاضیر ایآ .95

را نمی  اه اهچالهیها و س الکترونبا آنکه ما  چرا .96

 ؟بینیم به آنها باور داریم

متفاوت از جهان وجود  هیدو نظرامکان دارد  ایآ .97

 ؟کامل هر دو صحیح وداشته باشد، 

 زیخوب و بد تما یعلم یها هینظر نیب دیبا چطور .98

 م؟یقائل شو

 

 سازگار است؟ نیعلم با د ایآ .99

 ؟هست شرفتیپ ایآفلسفه در  .100

  ست؟یهر حال فلسفه چ در .101

 

 

 

 

 اید نکن یاز مردم محافظت م هاسالح  ایآ .102

 کشند؟ یمردم را م

اگر طبقه  خواهد بود یبهتر یجهان جا ایآ .103

 ؟و نهاد دینی موجودیت یابد

 

 وجود دارد؟ عالی یزندگ ایآ .104

 خدا وجود دارد؟ ایجادباور به  ایآ .105

 یمجاز یایدر دن شتریما خودمان را ب ایآ .106

  ؟یواقع یایو کمتر در دن میدوست دار



109. Are we the biggest threat to 
humanity? 

110. Do numbers in a bank account 
make people happy? 

111. Do we change when we have 
power? 

 
112. Do ghosts and spirits of our 

deceased loved ones exist, or are they 
only mental projections? 

113. How can we be sure there is or is 
not life after death? 

114. If death is inevitable, why bother 
doing anything? 

115. Is there such a thing as a good 
death? 

116. How can we know for sure that 
there is an afterlife? 

117. How do you properly say 
goodbye to someone that has died? 

 
118. What is the extent of freedom 

human beings should have? 
119. What is the meaning of rich and 

poor in the modern world? 
120. Do we control technology or is 

technology controlling us? 
121. Will a curb on buying guns and 

arms reduce the number of shooting 
sprees in the world? 

122. Do we change when we have 
power? 

123. Will technological advances wipe 
out humanity? 

124. Does understanding philosophy 
lead to progress? 

125. Is there a species more advanced 
than humans in the universe? 

126. If all the currencies in the world 
did not have monetary value, would our 
world be a much better place? 

127. Is it possible time is being altered 
right now? 

128. Would this world be better or be 
worse without teachers and formal 
education? 

 ای میکن یرا کنترل م یما تکنولوژ ایآ .107

 دارد؟ در کنترل ما را یتکنولوژ

ر در جهان مدرن یثروتمند و فق یمعنا .108

 ست؟یچ

 م؟یهست تیبشر یبرا دیتهد نیما بزرگتر ایآ .109

 

را  آدم ها یحساب بانکموجودی  آیا ارقام .110

 کنند؟ یخوشحال م

 یم رییتغ مبرسیرت آیا زمانی که به قد .111

 م؟یکن

 

ما  درگذشتۀ زانیعز روح هایارواح و  ایآ .112

 ؟هستند یذهن تصاویریفقط  ایوجود دارند 

بعد  یکه زندگ بودتوان مطمئن  یم چگونه .113

 ر؟یخ ایاز مرگ وجود دارد 

زحمت  دی، چرا بااست حتمیمرگ  اگر .114

 ؟بکشیم

مرگ خوب وجود  کیبه عنوان  یزیچ ایآ .115

 دارد؟

 کیکه  اطمینان یابیم میتوان یم چطور .116

 س از مرگ وجود دارد؟پ یزندگ

که فوت  یکس اب طور شایستهبه  چطور .117

 د؟یکنمی  یکرده، خداحافظ

 باشد؟ میزان چه دیها با انسان یآزاد گسترۀ .118

در جهان مدرن  یرثروتمند و فق یمعنا .119

 ست؟یچ

 ای میکن یرا کنترل م یما تکنولوژ ایآ .120

 کنترل ما را دارد؟ یتکنولوژ

اسلحه و  و فروش دیخرجلوگیری از  .121

تیراندازی غیر قانونی  شمارباعث کاهش  ادوات آیا

 در جهان خواهد شد؟

 یم رییتغ زمانی که به قدرت برسیم آیا ما .122

  م؟یکن

را  تیانسان یکیتکنولوژ یها شرفتیپ ایآ .123

 ؟خواهند برد میاناز 

 شود؟ یم شرفتیدرک فلسفه منجر به پ ایآ .124

در جهان  بشرتر از  مترقی یگونه ا ایآ .125

 ست؟ه

باشند،  بی اعتبارجهان  یاگر تمام ارزها .126

  خواهد بود؟ بهتریبس  یجهان ما جا ایآ

دگرگون ممکن است زمان هم اکنون  ایآ .127

 ؟شود

و آموزش  انجهان بدون معلم نیا ایآ .128

 بدتر؟ ای بهتر خواهد بود یرسم



129. Why do we throw away food 
when we know people are dying of 
hunger? 

130. Will time travel be made possible 
in the future? 

131. Does the English language make 
us feel superior to other countries? 

132. Will artificial intelligence help 
increase human lifespan in the future? 

133. Does awareness of consciousness 
have benefits? 

134. Do thoughts have a pattern? 
135. Will stricter laws make a better 

world? 
136. Are we losing our right to 

privacy? 
137. Is limiting immigration to 

developed countries right? 
138. Does faith make belief stronger? 
139. Why can’t every person be a 

genius? 
140. Is there freedom in creativity and 

art in the modern age? 
141. Do the simple things become 

complexities when we try to attain 
perfection? 

142. Will concepts and theories in 
regard to religion becoming obsolete 
come true? 

143. Is blind belief prevalent more 
among holy, spiritual, and pious people? 

144. Can dreams be associated with 
the unforeseen future? 

145. If we live in a civilized in a world 
why do we see so many distinctions 
between rich and poor? 

 
146. Do guns protect people or kill 

people? 
147. Will racism cease to exist? 
148. Why is beauty associated with 

morality? 
149. Why do we respect the dead 

more than the living? 
150. Does God have supreme power? 
151. Will the world be a better place if 

caste and religion cease to exist? 

 یوقت دور می ریزیمرا  ییمواد غذا چرا .129

 رند؟یم یم یمردم از گرسنگ میدان یم

 

 

 ریامکان پذ در زمانسفر  ندهیدر آ ایآ .130

 خواهد بود؟

شود که ما  یباعث م یسیزبان انگل ایآ .131

 م؟یبرتر باش کشورهاسایر نسبت به 

 شیافزا به ندهیدر آ یهوش مصنوع ایآ .132

 طول عمر انسان کمک خواهد کرد؟

 ؟فوایدی دارد یآگاه آیا اطالع از .133

 افکار الگو دارند؟ ایآ .134

خواهند  یبهتر یایدن رانهیسختگ نیقوانآیا  .135

 ؟ساخت

خود را از  یخصوص میما حق حر ایآ .136

 م؟یده یدست م

توسعه  یبه کشورها مهاجرتآیا محدودیت  .137

 درست است؟ افته،ی

 کند؟ یتر م یرا قو اعتقاد مانیا ایآ .138

 نابغه باشد؟ نمی تواند یهر کس چرا .139

و هنر در عصر مدرن  تیدر خالق ایآ .140

 وجود دارد؟ یآزاد

 م،یبه کمال برس میکن یم یسعآیا آنگاه که  .141

 شوند؟ یم دهیچیساده پ یزهایچ

در به  نیمربوط به د اتیو نظر میمفاه ایآ .142

 شوند؟ یمنسوخ م حقیقت پیوستن

 اشخاص نیدر ب شتریاعتقاد کور ب ایآ .143

 است؟ عیشا متقیو  یمقدس، روحان

ۀ غیر منتظره ندیبا آمی توانند  اهایروآیا  .144

 ؟باشندمرتبط 

چرا  م،یکنمی  یدر جهان متمدن زندگ اگر .145

 ؟هستیم ریو فق یغن انیم اریبس زیتما شاهد

 آنها اید نکن یاز مردم محافظت مسالح ها  .146

 کشند؟ یرا م

 ؟تبعیض نژادی متوقف خواهد شد ایآ .147

 ؟مرتبط استبا اخالق  ییبایز چرا .148

بیشتر از زنده ها تکریم را  مرده ها چرا .149

 ؟می کنیم

 است؟ یقدرت عال یدارا وندخدا ایآ .150

اگر طبقه  خواهد بود یبهتر یجهان جا ایآ .151

  ؟و نهاد دینی موجودیت یابد

 ست؟یچ حقیقیعشق  یمعنا .152

 ای: انجام کار درست است مهمتر زیچ چه .153

  ؟به درستیانجام کارها 



152. What is the meaning of true 
love? 

153. What’s more Important: doing 
the right thing or doing things right? 

154. Do we love ourselves more in the 
virtual world and less in the real world? 

155. Is humanity doomed to head in a 
destructive direction? 

156. Should full access to the internet 
be a fundamental right? 

157. Is peace the only way to stop 
war? 

158. Can memories be erased? 
159. Is religion conceptualized by 

one’s own belief system? 
160. Will the world come to an end by 

human hands? 
161. Intelligence or wisdom, what’s 

more important for a better world? 
162. Is true beauty subjective or 

objective? 
 

163. What is human consciousness? 
164. Why do we do things we do not 

like to do? 
165. Do atheists make their own 

gods? 
166. Can artificial intelligence be 

creative? 
167. If judgment is for God, why do 

we pass judgment? 
168. Can religious beliefs affect 

scientific thinking? 
169. Will a world without reliance on 

modern technology make any progress? 
170. Is human potential capable of 

anything? 
171. Is death a new beginning? 
172. Why does God not intervene 

when evil takes root in people? 
173. Does belief make God exist? 
174. Will robots take over the world in 

the future? 
175. Does the path to salvation lie 

within us? 
176. Are beliefs and superstitions the 

same? 

 

 

 

 

ی بیشتر مجاز یایما خودمان را در دن ایآ .154

 ؟یواقع یایو کمتر در دن دوست داریم

مصمم است در مسیری  بشر نوع ایآ .155

 ؟پیش برود ویرانگر

مسلّم حق باید  نترنتیکامل به ا یدسترس ایآ .156

 ؟باشد

متوقف کردن جنگ  یصلح تنها راه برا ایآ .157

 است؟

 توانند پاک شوند؟ یخاطرات م ایآ .158

 

خود،  باورمندی ستمیس لهیبه وس نید ایآ .159

 است؟ سازی شده مفهوم

خواهد  انیجهان به دست انسانها پا ایآ .160

 افت؟ی

 دنیای کی یبرا هستند مهم تر کدامیک .161

 ؟یا حکمت هوش ؛بهتر

 ؟یا عینی است حقیقی ذهنی ییبایز ایآ .162

 

 ست؟یچ آدمی یآگاه .163

عالقه به که  می کنیم ییما کارها چرا .164

 ؟انجامش نداریم

 یخود را خلق م یخدا خداناباوران ایآ .165

 کنند؟

 باشد؟ آفرینشگر تواندیم یهوش مصنوع ایآ .166

چرا ما خداست،  مربوط بهقضاوت  اگر .167

 م؟یکن یقضاوت م

 تفکربر  ی می تواننداعتقادات مذهب ایآ .168

 گذارد؟ب ریتاث یعلم

مدرن  یبه تکنولوژ اتکاءبدون  دنیایی ایآ .169

  ؟ایجاد می کند یشرفتیپهیچ 

  ؟قابلیت هر کاری را دارد بشر استعداد ایآ .170

 است؟ دیجد آغاز کیمرگ  ایآ .171

رسوخ  آدمیدر  طانیش وقتیچرا خدا  .172

 ؟نداردمداخله  ،کرده

را هستی می خدا است که  باورمندی ایآ .173

 ؟بخشد

 ؟را پُر می کنندجهان  ندهیرباتها در آ ایآ .174

واقع شده  درون ما ی دررستگار ریمس ایآ .175

 ؟است



177. Are we the biggest threat to 
humanity? 

178. Do parallel universes exist? 
179. How does one find purpose in 

life? 
180. If aliens attack, what will we do? 

 
181. Does fate exist? 
182. Does an ideal government exist? 
183. Does life have a reason? 
184. Are there limitations on free 

speech? 
185. Are we a minuscule part of 

intelligent life in the universe? 
186. Does free will exist, or is every 

action predetermined? 
 

187. Does utilizing time properly make 
our lives meaningful and happy? 

188. Can life be meaningful without 
friends? 

189. How do you know if you love 
someone enough to marry them? 

190. Do numbers in a bank account 
make people happy? 

191. Is living life to the fullest 
possible? 

192. Can spirituality make you a happy 
person? 

193. Is being obsessive about 
someone or something a good thing? 

194. Are highly intelligent people less 
happy than individuals with average 
intelligence? 

195. Is there an absolute way to attain 
a happy state of mind? 

196. Does living your life for others 
make your life have meaning? 

197. Do knowledge and understanding 
make you content and happy as a 
person? 

 
198. What harsh truths do you prefer 

to ignore? 
 

199. Is free will real or just an illusion? 
 

 ؟یکسان هستنداعتقادات و خرافات  ایآ .176

 م؟یهست تیبشر یبرا دیتهد نیما بزرگتر ایآ .177

 د؟نوجود دار یموازهای جهان  ایآ .178

 یم دایپ ی هدفدر زندگ فرد کی چطور .179

 ؟کند

 میحمله کنند، ما چه کار خواه گانگانیب اگر .180

 کرد؟

 وجود دارد؟ قضا و قدر ایآ .181

 آل وجود دارد؟ دهیا دولتآیا یک  .182

 دارد؟ یلیدل یزندگ ایآ .183

 ؟هست هایی تیآزاد محدود گفتگویدر  ایآ .184

در  حیات هوشمنداز  یما بخش کوچک ایآ .185

 م؟یهست گیتی

 شیپ کنشی ازهر  ایوجود دارد،  اختیار ایآ .186

 شده است؟ نییتع

را  ما یاز زمان زندگ استفاده ی بهینه ایآ .187

  ؟باسعادت می سازددار و  امعن

معنادار می تواند بدون دوستان  یزندگ ایآ .188

 ؟باشد

چطور تشخیص می دهید دیگری را به قدر  .189

 کافی دوست دارید که با او ازدواج کنید؟ 

را  آدم ها یحساب بانکموجودی  آیا ارقام .190

 کنند؟ یخوشحال م

به کامل ترین وجه ممکن  یزندگآیا  .191

 ؟موجودیت می یابد

 یم سعادتمندفرد  کیشما را  تیمعنو ایآ .192

 ؟سازد

وسواس شیئی  ای شخصی نسبت به ایآ .193

 است؟ یخوب زیچداشتن 

نسبت به  با هوش بسیار باالافراد  ایآ .194

خوشبخت هوش متوسط هستند کمتر  یکه دارا یافراد

 ند؟ا

 کیبه  دستیابی یبرا قطعی مسیری ایآ .195

 وجود دارد؟ حال خوش درون

تجربه ی  گرانید یشما برا یزندگ ایآ .196

 دهد؟ یم یشما را معن زیسته ی

همچون یک فرد هم شما را دانش و ف ایآ .197

 راضی و سعادتمند می سازد؟

ً را  ناگواری قیچه حقا .198 می  دهیناد ترجیحا

 د؟یریگ

ً  ای حق انتخاب واقعیت می یابد ایآ .199  صرفا

 ؟خواهد بود توهم کی

وجود دارد؟ اگر  یزندگ یی برایمعنا ایآ .200

 ؟آن ستیاست، چ نیچن



200. Is there a meaning to life? If so, 
what is it? 

 
201. Is the meaning of life the same 

for animals and humans? 
 

202. Where is the line between art 
and not art? 

 
203. If someone you loved was killed 

in front of you, but someone created a 
copy of them that was perfect right down 
to the atomic level, would they be the 
same person and would you love them 
just as much? 

 
204. Does fate exist? If so, do we have 

free will? 
 

205. What does it mean to live a good 
life? 

 
206. Why do we dream? 

 
207. Is it possible to live a normal life 

and not ever tell a lie? 
 

208. Does a person’s name influence 
the person they become? 

 

و انسان  واناتیح یبرا یزندگ یمعنا .201

 ؟مشابه است

 هنر کجاست؟غیر هنر و  نیبمرز  .202

 

، در داشته اید می دوستکه  یاگر کس .203

یکی درست مثل او با همان  بعد، شودمقابل شما کشته 

سطح اتمی خلق شود، آیا این دو مثل هم خواهند بود 

 و شما به همان میزان دوستش خواهید داشت؟

است  نیوجود دارد؟ اگر چن قضا و قدر ایآ .204

 ؟خواهیم داشتما اراده آزاد  ایآ

زندگی خوبی را تجربه کردن یعنی  کی .205

 ؟چی

 ؟خواب می بینیم چرا .206

یک زندگی عادی را تجربه  می شود ایآ .207

  ؟هیچگاه یک خالف هم تشخیص ندادو  کرد

بر شخصیتی که  گذارد یم رینام فرد تاث ایآ .208

 ؟وی پیدا می کند

 

 

 


