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اسفند

4

درآمد؛ وجود
)Russell (1: 23); Parsons (1:36

همان
)Quine (1:4
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کلّی ها
)Russell (1912); Price (3: 23

18

همان
)Williams (3:40); Armstrong (1:198

25

جزئی ها
)Allaire (2:248); Van Cleve (2:264

فروردین
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موجهات و جهان های ممکن
)Lewis (2:96); Plantinga (2003

24

همان
)Kripke (1:72

31

علیت
)Hume (3: 221); Ewing (1951

اردیبهشت
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همان
)Mackie (1:413); Lewis (1:436

14

زمان
;)McTaggart (3: 67); Broad (1964
)Prior (3: 80); Smart (3: 94

21

ماندگاری در زمان
)Heller (1:312); Merricks (1994
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Chisholm (3:356); Van Inwagen (3:365)
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 ضدّ واقع گرایی/واقع گرایی

4

خرداد

Dummett (1:561); Quine (1:45)

همان
Putnam (1:591); Van Inwagen (2014)
Emergence, Reduction & Supervenience
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Broad (1:487); Quine (1:499); Kim (1:540)
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