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حذف، پنهان و غیر فعال کردن کامنت ها در

اینستاگرام

زمانی که محتوایی را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک
می گذارید، فالوورها و سایر کاربران می توانند نظرات خود را در مورد آن

بنویسند. به این متن comment گفته می شود که نقش موثری در
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رشد پیج ایفا می کند.  حال ممکن است که با یک سری نظرات
ناخوشایند مواجه شوید و بخواهید که آن ها را از دید سایرین پنهان

کرده و یا حذف نما�د.

این مسئله به خصوص برای افراد مشهور اهمیت دارد؛ زیرا این قبیل

افراد در زیر پست های خود اغلب با توهین های بعضی از کاربران دست
و پنجه نرم می کنند. تا جایی که گاهی مجبور می شوند، از اینستاگرام
خداحافظی نمایند. در ادامه بحث همراه ما باشید، تا راه کارهای حذف

کامنت، پنهان کردن کامنت و غیر فعال کردن کامنت را آموزش دهیم.

کامنت اینستاگرام چیست؟

کامنت اینستاگرام قابلیتی است که توسط آن کاربران می توانند نظرات
خود را در مورد پست های منتشر شده بنویسند. پیامی که مخاطبان
ارسال می کنند، در این شبکه اجتماعی به همه نشان داده می شود. این

نظرات نقش مهمی در باال رفتن نرخ تعامل صفحه اینستاگرامی دارد.
یعنی هرچه قدر که comment بیشتری از فالوورها دریافت کنید، بر

اعتبار پیج شما افزوده می گردد. کامنت اینستاگرام برای پیج های
بیزنسی اهمیت باالیی دارد برای همین با خرید کامنت اینستاگرام اعتبا

پیج خود را باال ببرید.

چطوری کامنت  افراد رو تو اینستاگرام مخفی

کنیم؟!
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پنهان کردن comment اینستاگرام توسط قابلیت 

Limits

در آپدیت های جدید اینستاگرام قابلیتLimits  به این اپلیکیشن

محبوب اضافه شده است. به کمک این ویژگی قادر خواهید بود،
متن های توهین، فحاشی و یا سایر نظرات ناخوشایند را از دید کاربران

مخفی کنید. پنهان کردن کامنت به خصوص برای سلبریتی ها و افراد
مشهوری که گاهی اوقات با نظرات بی ادبانه مواجه می شوند، بسیار

پرکاربرد است.

مدیران اینستاگرام ادعا کرده اند که قابلیت Limits به کاربران معروف
کمک می کند که نظرات آن دسته از مخاطبانی را که نمی شناسند، پنهان

کنند. هدف طراحان اینستاگرام از ارائه این ابزار این است، به کسانی که
اقدام به ارسال متن های توهین آمیز می کنند، هشدار دهد. یعنی در
ابتدا نظرات آن ها را پنهان کند و در صورتی که مجددًا اقدام به ارسال

متن های توهین آمیز کنند، اکانت آن ها را Delete نماید.

برای این که بتوانید کامنت هایی را که از آن ها متنفرید، پنهان کنید،
کافیست که این مراحل را دنبال نما�د :

1. وارد پروفایل اینستاگرام خود شوید و روی آیکون سه خط که در
قسمت باال و سمت راست صفحه وجود دارد بزنید. سپس وارد
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قسمت تنظیمات یا Setting شوید.
2. از بخش تنظیمات گزینه Privacy را انتخاب کنید.

3. در مرحله بعد از طریق بخش Interactions روی گزینه
Limitations کلیک کنید. اکنون باید انتخاب کنید که قصد

پنهان کردن کامنت افرادی را دارید که جزء فالوورهای شما
comment نیستند. سپس الزم است که مدت زمان مخفی کردن
را تع�ن کنید. این بازه زمانی می تواند از یک روز تا چهار هفته

متغیر باشد.
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بستن (غیرفعال کردن) کامنت ها

اینستاگرام در آپدیت های جدید خود این امکان را در اختیار کاربران

قرار داده است که بتوانند کامنت ها را ببندند. به طوری که هیچ فردی
نتواند نظرات خود را برای آن ها ارسال کند. این ویژگی علی الخصوص

برای صفحات پر مخاطب افراد معروف ارزش بسیار زیادی دارد. در واقع
به جای این که این افراد به اجبار و به خاطر نظرات غیر محترمانه
اینستاگرام را ترک کنند، می توانند تنها با غیر فعال کردن کامنت، امکان

ارسال نظرات را پیج اینستاگرام خود ببندند.

آموزش بستن کامنت در هنگام انتشار پست

چنانچه قصد دارید پست جدیدی را در صفحه اینستاگرام خود به
اشتراک بگذارید و تمایل دارید که بخش نظرات کاربران را غیر فعال
کنید، کافیست که به هنگام ارسال محتوا زمانی که به بخش

comment می رسید، مطابق شکلی که در زیر  و سمت چپ نشان داده
شده است، روی گزینه Advanced Settings  کلیک کنید.
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پس از این کار به صفحه ای که در سمت راست نشان داده شده است،
Turn off هدایت می شوید. اکنون با فعال کردن گزینه

commenting می توانید غیر فعال کردن کامنت را با موفقیت انجام
دهید. با این کار آیکون مربوط به نظرات به طور کامل از زیر محتوای

مورد نظر حذف می شود.

آموزش بستن کامنت بعد از انتشار پست

به منظور بستن comment پس از انتشار محتوا، باید روی آیکون سه

Turn  نقطه که در باالی پست وجود دارد، کلیک کنید. سپس گزینه
Off Commenting  را برگزینید، تا قابلیت ارسال نظرات غیر فعال

گردد.
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چگونه قابلیت ارسال کامنت را مجددًا فعال کنید؟

برای فعال سازی مجدد قابلیت ارسال نظرات باید وارد پست مورد نظر

Turn شده و روی آیکون سه نقطه بزنید. سپس با کلیک روی گزینه
On Commenting کاربران می توانند نظرات خود را برای شما

بنویسند. توجه داشته باشید که با غیر فعال کردن کامنت آیکون مربوط
به آن و همچنین تمام نظراتی که توسط کاربران گذاشته شده است،
پنهان می گردد. اما اگر قابلیت ارسال  commentرا دوباره فعال کنید،

کلیه نظرات قبلی نمایش داده می شود.
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حذف کامنت های اینستاگرام

چنانچه قصد دارید نظر شخص خاصی را در زیر پست اینستاگرام خود

حذف کنید، می توانید مطابق مراحل زیر اقدام نما�د:

برای حذف کامنت نخست اپلیکیشن اینستاگرام را اجرا کنید و وارد

قسمت Notifications شوید. سپس بر روی آیکون comment که
در شکل زیر نشان داده شده است، ضربه بزنید، تا تمام نظرات مربوط به

پست مورد نظر نشان داده شود.

حال الزم است متنی را که قصد حذف آن را دارید، بیابید. چنانچه
گوشی شما آیفون است، باید برای دیدن نظرات  به سمت چپ سوایپ

نما�د.

در گوشی آیفون برای این که متن مورد نظر پاک شود، باید روی آیکون
سطل آشغال که در شکل زیر نشان داده شده است کلیک کنید.

چنانچه تلفن هوشمند شما از سیستم عامل اندروید پشتیبانی می کند،
برای حذف کامنت باید انگشت خود را روی آن نگه دارید، تا به حالت

انتخاب درآید.
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سپس روی آیکون سطل آشغال که در شکل زیر نشان داده شده است،
ضربه بزنید.

در نهایت صفحه ای مطابق شکل زیر به شما نشان داده می شود و اعالم
می کند که کامنت مورد نظر پاک شده است. اگر بخواهید که آن را

دوباره برگردانید، کافیست گزینه Undo را لمس نما�د، تا همه چیز به
حالت اول برگردد.

نتیجه گیری

قابلیت هایی نظیر حذف کامنت، پنهان کردن کامنت و همچنین غیر
فعال کردن کامنت در نسخه های جدید اینستاگرام در اختیار کاربران قرار

گرفته است. این ابزارها برای اشخاصی که تعداد فالوورهای آن ها زیاد
است، بسیار کاربردی می باشد. به کمک این ویژگی ها کاربران قادر
هستند که نظرات توهین آمیز و غیر محترمانه را از پیج خود پاک کرده و

یا از دید دیگران پنهان نمایند. امیدواریم این مقاله برایتان مفید بوده
باشد و بتوانید نظراتی را که دوست ندارید، از پست های خود پاک

کنید.

منبع مقاله

برای خواندن این مقاله به صورت رایگان pdf را دانلود کنید.

سواالت پرتکرار در حذف، پنهان و غیر فعال کردن کامنت ها

در اینستاگرام

بستن و و پنهان کردن کامنت در پیج های فروشگاهی درست است؟ +

چگونه برخی کامنت هارا پاک کنیم؟ +
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