
 
 فشار هنر زیر  :دیکاپریو

 زندگی غیرهنري دیکاپریو

پدرش اصالتا به دنیا آمد.  س آمریکاآنجلدر شهر لس 1974نوامبر  11در تاریخ مشهور هالیوود  بازیگر 1دیکاپریو ویلهِلم لئوناردو
خود را ادامه دادند. گرچه  ارتباطجدا شدند، اما همچنان  یکدیگروالدین او در دوران نوزادي لئو از ایتالیایی و مادرش آلمانی است. 

انتظار براي  هاپس از سال را تنها زنی که او بیشتر به مادرش نزدیک بود به طوري که نظر پدر و مادرش رشد کرد، اما او تحت
 همراهی کرد مادرش بود.  2016در سال  جایزه اسکار دریافت

هاي . کمکشودشناخته می زمیندر زمینه مساله گرم شدن  به خصوص اجتماعی به عنوان یک فعال ،دیکاپریو عالوه بر بازیگري
اوست.  مهمهاي درباره اهمیت مساله گرم شدن کره زمین از جمله فعالیت» ساعت یازدهم«مالی زیاد و ساخت فیلمی با عنوان 

رفت،  روي صحنه 2016در سال  »بازگشته«براي فیلم  ي دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش اول مردهمچنین هنگامی که او برا
 در این زمینه اهداي سهاو چشمگیر هاي یکی از فعالیتهایش را به این مساله زیست محیطی اختصاص داد. بخش مهمی از صحبت

هاي زیست دغدغهبه  در آمریکا بود. همین توجه Oceana با نام شناسیموسسات غیرانتقاعی اقیانوس به یکی از میلیون دالر
آمریکا  2016. از همین رو او در انتخابات سال نظام کاپیتالیستی تبدیل کرده استمهم یکی از منتقدان را به  ، دیکاپریومحیطی

 . اي به این دغدغه دیکاپریو داشتاش توجه ویژههاي انتخاباتیدر سخنرانیطرفدار برنی سندرز نامزد دموکرات بود که 

 سینمادیکاپریو در 

او است. او بازیگري جوان،  گرياما هنر اصلی دیکاپریو بازی
استعداد است که افتخارات بسیاري را در  چهره و باخوش

کرده است. از جمله افتخارات او هالیوود از آن خود 
هاي شناخته شده سینما همانند ستیون همکاري با چهره

الخاندرو ایناریو، کریستوفر  سپیلبرگ، مارتین سکورسیزي،
و، ریدلی اسکات و نوالن، کلینت ایستوود، کوانتین تارانتین

جک بازي در کنار ستارگانی همچون  جیمز کامرون و
م هنکس و کیت وینسلت است. رابرت دنیرو، تانیکلسون، 

نیز افتخاري براي  اوبازي در کنار خود امروز اما ، است دیکاپریوبراي  افتخاري این افراد به تنهایی هر یک از  اگرچه همکاري با
ین بازیگر هاي فراوانی نیز کسب کرده است. بهترین جایزه دیکاپریو اسکار بهتراو براي آثارش جایزه. شودمحسوب میبازیگران دیگر 

توانسته بود چهار بار نامزد دریافت نیز است. اما او پیش از این  )Revenant ) «2015- تهشگباز«براي فیلم  2016مرد در سال 
 »Aviator -هوانورد« )،What's Eating Gilbert Grape « )1993 -خوردچه چیزي گیلبرت گریپ را می«هاي اسکار براي فیلم

. 2شود) 2013» (The Wolf of Wall Street –ت گرگ وال استری«) و 2006» (Blood Diamond -لماس خون ا«)، 2004(
بار نامزدي  هفت به همراه »هوانورد«و  »گرگ وال استریت«، »بازگشته«هاي فیلمبازي در همچنین سه جایزه گلدن گلوب براي 

                                                           
1 Leonardo Wilhelm DiCaprio 

 شوند.ساخت فیلم است. نامزدهاي جایزه اسکار، سال میالدي بعد معرفی میسال ط به وبهاي مورد اشاره مرسال 2

 )2010دیکاپریو در فیلم جزیره شاتر (: 1تصویر شماره 



 
شاید به بیش از که  هاي تقدیر بسیاري شده استها و لوحاو موفق به دریافت جایزه به عالوهاین جایزه در کارنامه او وجود دارد. 

براي فیلم  2016و یک بار در سال » The Beach - ساحل«براي فیلم  2000یک بار در سال  تصویر اود. عنوان برس 100
ره او نوشته شده است. با گذر از همه این عنوان کتاب تاکنون دربا 7شد و بیش از  چاپتایم معروف روي جلد نشریه » بازگشته«

شود. شناخته می ) Titanic« )1998 - تایتانیک«در فیلم  در اذهان عمومی با شخصیت جکافتخارات همچنان لئوناردو دیکاپریو 
 .استداستان عشق پسر فقیر و دختر پولدار یادآور پیشه است که ، فداکار و عاشقجذابنمونه یک پسر  لئو در این نقش

 هنر دیکاپریو

نحوه گرفتن  گران سینمابرخی از تحلیلاز جمله نقاط قوت دیکاپریو در بازیگري توجه به نکات ظریف و جزئی است. به عنوان مثال 
رسد دیکاپریو در طول اند. در مورد اول به نظر میهاي مختلف او بررسی کردهلیوان مشروب یا استفاده از مواد مخدر را در فیلم

 هاي رسمی،عنوان مثال در موقعیت هاي خود با دقت و وسواس خاصی به چگونگی گرفتن لیوان مشروب توجه کرده است. بهبازي
اي برخوردار است یا غیررسمی و با توجه به حالت و موقعیت بازیگر نحوه حلقه کردن انگشتان به دور لیوان مشروب از اهمیت ویژه

العمل او نسبت به استفاده از مواد مخدر به قدري . از سوي دیگر نحوه عکسوجه قرار داده استکه دیکاپریو این نکات ریز را مورد ت
هاي ها و مثالاست؟ این مثالمواد مخدر جدي کننده مصرفیک  یتاند که آیا او در واقعدقیق و ظریف است که برخی شک کرده

دیگر نشان دهنده توجه و احتماال مطالعه 
شخصیتی است که قرار دیکاپریو در جزئیات 

است آن را بازي کند. بسیاري از کارشناسان 
دیکاپریو را یکی از صاحبان سبک در تکنیک 

 اند.) دانستهMethod Actingمتداکتینگ (

لئوناردو دیکاپریو بازیگر خاصی است که از 
همان نوجوانی نبوغ خود را به معرض نمایش 

اما ویژگی منحصر به فردي که ما در گذاشت. 
تسلط این مقاله قصد تاکید بر آن را داریم، 

فرد او بر میمیک صورت و انتقال منحصربه
هایی است که بازیگر تحت فشار روحی یا در نقشکاپریو دیبازي  هنر احساسات شدید و فوق العاده هیجانی به مخاطب است.

توانایی ارائه این . دهدرخ می هاي داستانیها براي شخصیتفیلم پرتکراري است که در بسیاري ازو این موقعیت  جسمی است
فشار در  از این هایینمونهاست.  ، بیمار، جنگجو و عاشقیا رئیسمدیر  جدي، هايشخصیت هاي بسیاري همانندتکنیک در نقش

او تحت فشار بودن را به خوبی در حاالت چهره ). شودمالحظه می 4تا  1 شماره هاي خشم، ناراحتی، درد و ترس در تصاویرحالت
فشار روي عضالت گردن که گاهی با صورت کج هستند. او دهد و عضالت صورت او به خوبی گویاي حس درونی خود نمایش می

گیرد شدیدا تاثیرگذار و واقعی است. خطوطی که در اثر عصبانیت شدید بین ابروهاي دیکاپریو شکل می شود و همچنینهمراه می
در لئو شود. میرد یا با مشکلی جدي روبرو میهایش در نهایت میشاید به همین خاطر است که شخصیت او در بسیاري از فیلم

 »Romeo and Juliet – رومئو و جولیت«و  »Departed -مرحوم«، »Django Unchained - جانگوي آزاد شده«، »تایتانیک«فیلم 
و جسمی هاي شدید روحی دچار صدمه »بازگشته«و  »هوانورد«، »Shutter Island– جزیره شاتر«هاي در فیلمهمچنین او میرد. می
 شود.می

 )2010( الهام : دیکاپریو در فیلم2تصویر شماره 



 
و جذاب البته در کنار این تکنیک نباید از چهره 

ویژگی گرچه پوشی کرد. این تاثیرگذار او چشم
از جمله هنرهاي دیکاپریو نیست ولی در بخش 
 مهمی از شهرت او تاثیرگذار بوده است. در واقع

و بازي در نقش  »انیکتتای«او بیشتر با فیلم 
، حال آنکه شودشناخته میپیشه عاشق جک

اي دیکاپریو در آن فیلم بازي چندان هنرمندانه
مایش در مقایسه با کارهاي دیگرش از خود به ن

باید گفت بازي در آن فیلم بیشتر به  نگذاشت.
خاطر عظمت پروژه و فیملنامه قوي باعث 

و یا  »Inception -الهام«، »هوانورد« ،»This Boy’s Life –زندگی این پسر «هاياو در فیلم منحصر به فردهاي شهرت او شد. بازي
برد. همچنین او تنها اسکار خود را پس از دوازده سال بزرگی رنج مییا جسمی فشار روحی در آنها دیکاپریو از است که » بازگشته«

 ) کسب کرد که در آنجا نیز او تحت فشار جسمی و روحی بود.2015( »بازگشته«و براي بازي در فیلم  2016انتظار در سال 

هاي مکمل حتی در زدنی است. او از بازي در نقشاست، مثالاي خود پذیرفتهحرفههایی که لئو در طول زندگی دامنه و تنوع نقش
در انتخاب او چندان تاثیري ندارد. چیزي که غالبا در بودن شخصیت منفی  بوبیتش ابایی ندارد. همچنین مثبت یااوج دوران مح

-ها کمتر حضور دارند. دقتی در مجموعه فیلمخاص رفتاري است که در داستانهاي شود جنبههاي داستانی او دیده میشخصیت
تجربه کرده است. او در فیلم بیوگرافی (زندگی این پسر)، عاشقانه نیز ژانرهاي سینمایی را  اغلبدهد که او هاي او نشان می

نوآر (مرحوم)،  )، جنگی/سیاسی (خون الماس)،Revolutionary Road – (راه انقالبی(تایتانیک)، وسترن (جانگوي آزاد شده)، درام 
ها همگی حاکی از آن است که این نشانه و ... بازي کرده است.) الهام(تخیلی علمی )، Body of Lies – هیجانی (یک مشت دروغ

 هایش قرار دارد.ایفاي نقش با باالترین کیفیت ممکن در راس اولویتاست که و موفق اي حرفه يازیگردیکاپریو ب

 هامجموعه فیلم

هاي مجموعه به علت اختصار و ایجاز از تمام فیلماین در 
دیکاپریو استفاده نشده است. در عوض برخی از بهترین 

هاي سینمایی، پررنگی هاي او بر اساس نمره سایتفیلم
ها استفاده شده نقش او در فیلم و اهمیت سینمایی فیلم

هاي دیکاپریو قابل اعتنا و است. با وجود این تمام فیلم
 ند. مهم هست

گرچه دیکاپریو پیش از این  :)1993 (زندگی این پسر
نیز در چند فیلم و سریال دیگر بازي کرده بود اما فیلم 

این فیلم اولین فیلم مهم و جدي او به عنوان نقش اول 
ناپدري  نقش توبیاس ولف نویسنده بزرگی که باکند. او در کنار رابرت دنیروي مشهور بازي می نوجوان دیکاپریويداستان است. 

 استعداد باالي لئو در همین فیلم قابل مشاهده است. کند.خود مشکالت فراوانی دارد را بازي می

 : دیکاپریو در فیلم هوانورد3تصویر شماره 

 ، ترکیب خشم و درد در چهره او: دیکاپریو در فیلم بازگشته4ره تصویر شما



 
این فیلم  کند.شکسپیر را بازسازي میاي است که داستان معروف پیشهدیکاپریو در نقش رومئو پسر عاشق: )1996(رومئو و ژولیت 

کشد و او را براي اخذ هاي عاشقانه به تصویر میهاي لئو را در ایفاي نقشگرچه از کیفیت باالیی برخوردار نیست، اما توانایی
 کند.خود آماده میزندگی مهمترین نقش 

 این بار نیز پسري . اوکندبازي مینار کیت وینسلت و در کدر فیلم تایتانیک را نقش خود  دیکاپریو مهمترین :)1997(تایتانیک 
شود. عظمت پروژه تایتانیک و هنرنمایی عوامل فیلم و در عاشق و از طبقه پایین جامعه است، که عاشق دختري ثروتمند و زیبا می

 شود.محبوبیت او میلئو سبب شهرت و  تاثیرگذارراس آنها جیمز کامرون (کارگردان و نویسنده) و صدالبته بازي و چهره 

برد. کند که در اوج دوره سینمایی خود به سر میفیلم در کنار تام هنکس بازي میاین در دیکاپریو : )2002تونی منو بگیر (اگه می
لئو در  شود.هاي فانتزي باعث ایجاد فیلمی جذاب با ریتمی سریع میهمچنین ذهن خالق و قریحه باالي سپیلبرگ در ساخت فیلم

 کند.جعل هویت میخانوادگی کند که به خاطر مشکالت بازي می فیلم در نقش نوجوانی باهوشاین 

اولین اسکار  باکیفیت فیلمیبازي در برد و منتظر است تا با اکنون دیکاپریو در اوج دوره سینمایی خود به سر می :)2004(هوانورد 
-وسواسی را بازي می يو بیمار )(صاحب شرکت هواپیمایی ثروتمنداو در بلوغ بازیگري خود نقش مردي خود را به دست بیاورد. 

در ضمن این فیلم دومین فعالیت مشترك سکوسیزي و دیکاپریو به عنوان زوج موفق سینمایی است. آشنایی آنها که منجر به  کند.
  این پسر است.گري دنیرو پس از شناخت دیکاپریو در فیلم زندگی ساخت پنج فیلم دیدنی شده است، حاصل میانجی

نقش دیکاپریو سکورسیزي و دیکاپریو که جوایز بسیاري را براي آنها به ارمغان آورد. یکی دیگر از آثار درخشان : )2006(مرحوم 
کند که در گروه خالفکاران نفوذ کرده است. در این فیلم دیکاپریو شخصیت مثبتی است که تا انتها به پلیس مخفی را بازي می

 اش مجبور است رازداري کرده و مشکالت یک شخصیت منفی را به خود بخرد. خاطر وظیفه

او در اینجا نیز  است.کند که جهان اطراف او ساخته و پرداخته ذهنش را بازي می يبیمار : دیکاپریو نقش مرد)2010(جزیره شاتر 
رازي را کشف کند، و از طرف دیگر با پیشرفت  کند کاراگاهی است که بایدتحت فشار روحی بسیار زیادي است. از طرفی او فکر می

 برد. اش شده و از آن رنج میداستان او متوجه بیماري

دیکاپریو متخصص طراحی خواب است ، تلقینشود. در فیلم دیده می 2010: دو فیلم خوب در کارنامه لئو در سال )2010(تلقین 
شود. او در طول فیلم به خاطر اتهام به قتل همسرش و دوري از موفق به نابودي یک شرکت بزرگ میو در طول عملیاتی بزرگ 

 برد. فرزندانش رنج می

این پول را کند و کند که از راه غیرقانونی ثروت انبوهی کسب میرا بازي می یمرد زیرکدیکاپریو نقش : )2013(گرگ وال استریت 
گذارد و از از سویی سرخوشی یک جوان ثروتمند و یک مدیر قوي را به نمایش می او در این فیلم کند.در راه خالف مصرف می

ترین فیلم میلیون دالر موفق 392 بالغ برکسب سودي کند. فیلم با بازي می ت و افول این شخصیت را به خوبیسوي دیگر شکس
 زوج هنري دیکاپریو و سکورسیزي است.

 تا و گرفته قرار همراهانش خیانت مورد و شده زخمی خرس توسط که کندمی بازي مردي نقش در دیکاپریو: )2015(بازگشته 
 بازیگر بهترین اسکار کسب به موفق فیلم این براي لئو. گرددبازمی زندگی به فرزندش از انتقام براي او. رودمی پیش مرگ آستانه

 او که است هاییشخصیت بین در لئو روي روحی و جسمی فشار اوج فیلم این. بخشید تحقق خود ساله بیست آرزوي به و شد مرد
 .بود کرده بازي تاکنون



 
 

 فیلم نام ردیف
 سال

 ساخت
 نمره IMDB نمره سازنده کشور کارگردان

Classifilms 

1 This Boy’s Life 1993 Michael Caton-Jones 7.5 7.3 آمریکا 
2 Romeo + Juliet 1996 Baz Luhrmann 6 6.8 آمریکا 
3 Titanic 1997 James Cameron 7.9 7.7 آمریکا 
4 Catch Me If You Can 2002 Steven Spielberg 8.5 8 آمریکا، کانادا 
5 The Aviator 2004 Martin Scorsese 7.5 7.5 آمریکا، آلمان 
6 The Departed 2006 Martin Scorsese 8.2 8.5 کنگ، هنگآمریکا 
7 Shutter Island 2010 Martin Scorsese 7.7 8.1 آمریکا 
8 Inception 2010 Christopher Nolan 7.9 8.8 آمریکا، انگلیس 
9 The Wolf of Wall Street 2013 Martin Scorsese 7 8.2 آمریکا 

10 The Revenant 2015 Alejandro G. Iñárritu 
کنگ، آمریکا، هنگ
 7.4 8 تایوان

  


