چکیده

هدف :برگسون در نظریات خود نوعی از زمان را متذکرمی شودکه ادغام پذیراست .یعنی گذشته در حال و
حال درگذشته ادغام می شود که ادبیات و سینما ازین نقطه نظر برگسون سود بسیاری جستهاند و میتوان از
آن به رمان نو و زمان در سینمای مدرن و پ ست مدرن ا شاره کرد .سینمای مدرن با ادغام این نظریه و با ادغام
ذهنیت و عینیت همانطور که دیوید بردول ازآن سخخ ن گهته یاری جسخخت که نوعی ربتن به خاوره و یاد در
گذشته و برگشتن به حال و اکنون است و سینمای پست مدرن ازین نظریات و در جهت دستکاری زمان و به
بازی گربتن آن پرداخت که هدف این پایان نامه این است که این زوایا را روشن سازد.
روششناسی پژوهش :تحلیل زمان درروایت و مباحث نظری وبکری آن دربیلم.
یافتهها :درسخخخینمای مدرن زمان به تخخخورتی پیریده در ربت و آمد اسخخخت که گویی زمان و مکان گم میشخخخود و
تماشخخاگر به نوعی سخخردرگم اسخختا در حادی که در سخخینمای پسخخت مدرن این سخخردرگمی نوعی پازل اسخخت که
تماشاگردر ذهن خوداین پازل را حل میکند و آن را به تورت دقیق کنار هم قرار میدهد.
نتیجهگیری :مبانی بلسخخخهی و بکری و نظری زمان در روایت مدرن و پسخخخت مدرن که این تحقیق به آن رسخخخیده را
میتوان به این تخخورت بیان کرد :زمان درسخخینما تحث تاریرتیییرات زمان درادبیات شخخده و به نوعی روایت درسخخینما
خاستگاهش را ازادبیات گربته حتی در دوران مدرن و پست مدرن .شیوه ی بدیع خلق ارر توسط ترنتینو ایدهی اودیه
اش از رمان گربته شده ،دیوانه وار بودن زمان در روایت مدرن از رمان نو و بیلم نامه نوی سانی مانند مثل رب گریه و
دوراس گربته شده و زمان و روایت در پست مدرن هم تحت تاریر ابتدا زمان مدرن اما نه به آن شدت بلکه به تورت
جا به جایی زمان ،و روایت هم همانطور که دیوتار ذکرکرد مرگ روایت کالن به وسخخخیله تبدیل روایت کالن در
داستان پست مدرن به چند خرده روایت.
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