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5/5 - (1 امتیاز)

مانند بسیاری از پلتفرم های رسانه های اجتماعی، اینستاگرام نیز می تواند یک شمشیر دو لبه باشد. از یک طرف، این یک

پلت فرم عالی برای ایجاد جامعه و پیروان است.

از طرف دیگر، شما باید با متنفرها و ترول هایی که کامنت های بی ادبانه و زننده می گذارند کنار بیا�د. خوشبختانه اکانت

شما متعلق به شماست و در صورت نیاز می توانید به راحتی کامنت اینستاگرام را حذف، پنهان و یا به کل محدود کنید.
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در حالی که نمی توانید کامنت هایی را که افراد دیگر روی پست هایتان می گذارند کنترل کنید، حذف کامنت های

اینستاگرامی که به نظر شما توهین آمیز است کار سختی نیست. به دنبال ویرایش کامنت اینستاگرام هستید؟ متاسفانه،

ویرایش در حال حاضر در پلتفرم در دسترس نیست. بهترین گزینه این است که نظرات نامناسب را حذف یا پنهان کنید.

نحوه ویرایش کامنت در اینستاگرام

از یکی از نظرات خود در اینستاگرام ناراضی هستید؟ متاسفانه، هیچ راه مستقیمی برای انجام این کار وجود ندارد. اگر

می خواهید یکی از کامنت های خود را در اینستاگرام ویرایش کنید، ساده ترین راه حل این است که کامنت خود را حذف

کنید و یک کامنت ویرایش شده جدید به جای آن اضافه کنید. در زیر جزئیات بیشتر حذف نظرات را بررسی خواهیم کرد.

آیا می توانید نظر شخص دیگري را در اینستاگرام ویرایش کنید؟

متاسفانه، شما نمی توانید کامنت شخص دیگری را در پست اینستاگرام خود یا شخص دیگری ویرایش کنید. بهترین

کاری که می توانید انجام دهید این است که این نظرات را پنهان یا حذف کنید، که در زیر به آن ها خواهیم پرداخت.

یک راه دیگر برای افزایش کامنت های مثبت در پست های خود “خرید کامنت اینستاگرام” است. برای این کار شما باید

به سراغ سایت های مطمئن و معتبری مثل دیجی فالوور اقدام نما�د. خرید کامنت مثبت باعث رغبت فالوورها می شود

و در نتیجه به حالت ارگانیک کامنت های مثبت دریافت می کنید.

نحوه مخفی کردن نظرات در اینستاگرام

فرض کنید یک پست اینستاگرامی جنجالی را به اشتراک می گذارید که فورًا توسط صدها نظر منفی بمباران می شود.

می توانید نظرات توهین آمیز را حذف کنید، اما همچنین می توانید با پنهان کردن نظرات توهین آمیز یا خاموش کردن

کامل نظرات، از دردسر نجات پیدا کنید.

در اینجا نحوه پنهان کردن نظرات توهین آمیز در اینستاگرام آمده است:

به پروفایل اینستاگرام خود بروید و روی سه خط افقی ضربه بزنید.

روی تنظیمات ضربه بزنید.

روی Privacy ضربه بزنید.
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روی نظرات ضربه بزنید.

« پنهان کردن نظرات توهین آمیز» را تغ�ر دهید.
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همچنین می توانید «فیلتر دستی» را تغ�ر دهید، که به شما امکان می دهد کلمات خاصی را انتخاب کنید که

اینستاگرام را برای مخفی کردن نظر تحریک کند.

عالوه بر این، در این صفحه، می توانید نظرات افراد خاصی را مسدود کنید. این با مسدود کردن کامل یک حساب

متفاوت است، زیرا آنها همچنان می توانند عکس های شما را مشاهده کنند. نظراتی که روی عکس شما می گذارند

فقط برای آنها قابل مشاهده است.

 

چگونه کامنت هاي اینستاگرام را بدون بالك کردن افراد مخفی کنیم؟
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اینستاگرام بی سر و صدا ویژگی جدیدی را در سال 2019 ارائه کرد که به کاربران اجازه می دهد نظرات برخی از کاربران را

بدون اینکه آنها بدانند پنهان کنند.

این راهی برای محافظت از خود در برابر زورگویی سایبری است اما برای پنهان کردن نظرات عجیب از طرفداران

خوش نیت نیز مفید است. در اینجا نحوه مخفی کردن نظرات با استفاده از ویژگی محدود اینستاگرام آورده شده است:

به نظر شخصی که می خواهید محدود کنید بروید.

روی کامنت به سمت چپ بکشید.

بر روی آیکون ضربه بزنید .

در منوی باز شده روی Restrict ضربه بزنید.
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وقتی کامنت اینستاگرام را مخفی می کنید چه اتفاقی می افتد؟

وقتی شخصی که شما آن را محدود کرده اید نظری را روی پست شما بگذارد، فقط برای شما و شخصی که نظر گذاشته

است قابل مشاهده است. شما یک نظر سایه دار را در زیر پست خواهید دید.

اگر روی کامنت کلیک کنید، می توانید آن را بخوانید و سپس انتخاب کنید که آیا آن را در فید اینستاگرام خود قابل

مشاهده کنید یا خیر.

 

چگونه به صورت خصوصی در اینستاگرام نظر می دهید؟

نظرات در اینستاگرام هرگز واقعًا خصوصی نیستند. حتی اگر در مورد پست شخصی با حساب خصوصی نظر دهید، همه

فالوورهای او همچنان می توانند آن را بخوانند.

اگر واقعًا می خواهید برای کسی نظر خصوصی بگذارید، آن را به عنوان پیام ارسال کنید. در اینجا نحوه انجام آن آمده

است:

از پست اینستاگرامی که می خواهید در مورد آن نظر بدهید، بازدید کنید.

روی نماد پیام ضربه بزنید (به نظر می رسد یک هواپیمای کاغذی است).

در نوار جستجو، نام حسابی را که پست را ایجاد کرده است تایپ کنید.

هنگامی که نام حساب به طور خودکار تکمیل می شود، روی دایره کنار آن ضربه بزنید تا عالمت بررسی ظاهر شود.

روی پیام خود در فضای ارائه شده ضربه بزنید.

روی ارسال ضربه بزنید.
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چرا کامنت هاي اینستاگرام من نمایش داده نمی شوند؟

اگر نمی توانید نظرات خود را در اینستاگرام ببینید، واضح ترین دلیل این است که نظرات شما مسدود شده است.

همانطور که در باال ذکر کردیم، می توانید به طور خودکار نظراتی را که توهین آمیز هستند مسدود کنید.

به همین ترتیب، شخص دیگری ممکن است نظرات شما را در صورت توهین آمیز مسدود کند. حساب ها همچنین

می توانند نظراتی را که حاوی کلمات خاصی هستند مسدود کنند. آن را تمیز نگه دارید، و باید بتوانید از بلوک نظر

جلوگیری کنید.

در اینجا چند دلیل دیگر وجود دارد که چرا نظرات شما ممکن است در اینستاگرام نمایش داده نشود:
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شما اتصال به اینترنت ندارید.

شما خیلی زیاد پست می کنید. اگر زیاد دنبال کردن، لغو فالو کردن، الیک کردن، کامنت گذاشتن و شرکت در یک

جلسه انجام می دهید، اینستاگرام می تواند شما را برای ارسال هرزنامه مسدود کند.

نظر شما شامل بیش از 30 هشتگ یا 5 منشن است.

شما یک نظر را بارها و بارها در پست های مختلف ارسال کرده اید.

 

نحوه غیرفعال کردن نظرات در اینستاگرام

اگر نظرات بیشتر از ارزش آنها دردسر ساز هستند، می توانید به سادگی آنها را خاموش کنید. خاموش کردن نظرات برای

یک پست فردی تنها چند ثانیه طول می کشد. در اینجا نحوه خاموش کردن آنها آورده شده است:

به اینستاگرام بروید و روی پستی که می خواهید کامنت ها روی آن غیرفعال شود ضربه بزنید.

روی سه نقطه کوچک باالی پست خود ضربه بزنید.

روی Turn Off Commenting ضربه بزنید.
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اگر نظرتان تغ�ر کرد، می توانید روی Turn On Commenting ضربه بزنید و همه نظرات دوباره ظاهر می شوند.
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نحوه حذف کامنت در اینستاگرام

شما می توانید کامنت های پست اینستاگرام خود را به صورت موردی حذف کنید، بدون اینکه مجبور باشید کسی را

محدود کنید یا در اینستاگرام بالک کنید.

همچنین می توانید نظرات خود را در مورد پست شخص دیگری حذف کنید. تنها کاری که برای حذف کامنت اینستاگرام

باید انجام دهید این است:

روی کامنت به سمت چپ بکشید.

روی نماد سطل زباله ضربه بزنید.
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نحوه پین   کردن کامنت در اینستاگرام

تا به حال، ما روی حذف و پنهان کردن نظرات نامناسب در اینستاگرام تمرکز کرده ایم، اما یک ویژگی جدید به شما امکان

می دهد کامنتی را روی یک پست اینستاگرام سنجاق کنید تا اولین نظری باشد که بیننده هنگام پیمایش در فید شما

می بیند.

در اینجا نحوه پین   کردن نظرات در اینستاگرام برای دیدن همه آمده است:

اینستاگرام را باز کنید و به پستی بروید که می خواهید نظری را در آن پین کنید.

روی حباب نظر در زیر پست خود ضربه بزنید.
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به کامنتی که می خواهید در باالی پست اینستاگرام خود پین کنید، به پا�ن بروید.

به آرامی روی کامنت به سمت چپ بکشید (اگر خیلی سریع تند بکشید، ممکن است به طور تصادفی نظر را به

طور کامل حذف کنید).

روی نماد پین ضربه بزنید.

پین نظر را انتخاب کنید.

نظر به باالی پست شما، درست زیر عنوان شما پین می شود.

وقتی کامنتی در اینستاگرام حذف می کنید چه اتفاقی می افتد؟



11/3/22, 3:34 PM آموزش کامل بستن کامنت اینستاگرام و آموزش فیلتر کردن کامنت در اینستاگرام

https://www.digi-follower.com/?p=421960&preview_id=421960&preview_nonce=983cba31ee&post_format=standard&_thumbnail_id=422065&previ… 13/18

وقتی کامنتی را در اینستاگرام حذف می کنید، به سادگی ناپدید می شود. هیچ کس اعالن دریافت نمی کند، بنابراین اگر

نظر هرزنامه ای در یکی از پست های خود دارید، تنها راهی که ارسال کننده هرزنامه متوجه ناپدید شدن آن می شود این

است که برگردند و آن را جستجو کنند.

 

آیا می توانم نظرات دیگران را در اینستاگرام حذف کنم؟

بله، می توانید کامنت های دیگران را در اینستاگرام حذف کنید، اما به شرطی که در پست خودتان ایجاد شده باشند. اگر

نظر توهین آمیزی در مورد پست شخص دیگری پیدا کردید،

بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که با کشیدن انگشت به چپ و ضربه زدن روی آن نظر را به عنوان

هرزنامه عالمت گذاری کنید! نماد، و سپس روی گزارش این نظر ضربه بزنید.

آیا می توانید یک نظر در اینستاگرام را حذف کنید؟

جواب منفی. قبل از حذف کامنت در اینستاگرام بسیار با دقت فکر کنید، زیرا وقتی روی نماد سطل زباله ضربه بزنید، نظر

برای همیشه از بین می رود.

 

نتیجه گیري

نظرات ممکن است بهترین چیز در مورد اینستاگرام باشد، اما در صورت دریافت هرزنامه های زیاد، می توانند آزاردهنده

ترین آنها نیز باشند. خوشبختانه، اینستاگرام قابلیت غیرفعال کردن کامنت گذاری، محدود کردن کاربران خاص و

ممنوعیت خودکار نظرات توهین آمیز را ارائه کرده است.

این ویژگی ها کار شما را راحت تر می کند و اگر نظرات بی ادبانه از بین رفت، می توانید با یک سوایپ و ضربه ساده آن ها

را حذف کنید.

اگر به فکر افزایش کامنت به حالت طبیعی و یا خرید کامنت اینستاگرام هستید، حتما به سایت دیجی فالوور سر بزنید.

https://www.digi-follower.com/buy-instagram-comments/
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سواالت متداول

بله. تنها راه حل این سوال افزودن ادمین به صفحه خود است یا از ربات پاسخگو خودکار است.

جواب منفی. قبل از حذف کامنت در اینستاگرام بسیار با دقت فکر کنید، زیرا وقتی روی نماد سطل زباله ضربه بزنید، نظر برای همیشه
از بین می رود.

آیا راه ساده تر و سریع تري براي مدیریت کامنت ها در اینستاگرام وجود دارد؟ -

آیا می توانید یک نظر در اینستاگرام را حذف کنید؟ -

فالوور

 

 

 

جستجو …

https://www.digi-follower.com/free-follower/
https://www.digi-follower.com/buy-cheap-followers/
https://www.digi-follower.com/buy-iranian-followers/
https://www.digi-follower.com/buy-foreign-followers/
https://www.digi-follower.com/fake-follower/

