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در اینستاگرام چگونه بفهمیم بالک شدیم؟
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اینستاگرام یکی از محبوب ترین پلتفرم اشتراک گذاری رسانه در شبکه  های

اجتماعی به حساب می آید. ولی امروزه مشکلی وجود دارد که بیشتر
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این مشکل  بالک شدن توسط شخصی در اینستاگرام می باشد. بنابراین،
اگر اخیرًا از دیدن پست  های افرادی که می شناسید یا آن ها را دنبال

می کنید، محدود شده اید و نگران بالک شدن می باشید، در مقاله نحوه
اطالع از اینکه کسی شما را در اینستاگرام بالک کرده است، شرح داده ایم.

برای داشتن یک اکانت با فالوور باال و امنیت تضمین شده که بتوانید به
راحتی کسب و کرا خود را توسعه دهید می توانید با خرید پیج اینستاگرام
از دیجی ممبر صاحب یک فروشگاه مجازی شوید و به درامد دلخواه خود

برسید

از کجا بدانیم که کاربری ما را در اینستاگرام بالک کرده

است؟

چند راه وجود دارد که می توانید از آنها برای تثبیت اینکه در اینستاگرام 
بالک شد اید استفاده کنید. با این حال، روش های زیادی در سطح وب نیز
وجود دارد که در واقع کار نمی کنند. در این مقاله، روش های واقعی برای

یافتن اینکه آیا شخصی شما را در اینستاگرام بالک کرده است و همچنین
مواردی که نباید وقت خود را برای امتحان کردن آنها تلف کنید، مورد

بحث قرار می دهیم.

چهار روش های واقعی که بفهمید آیا در اینستاگرام

بالک شده اید یا نه؟

1. نام کاربری آنها را جستجو کنید.

ساده ترین راه برای اینکه بدانید کسی شما را مسدود کرده است جستجو
برای پروفایل او می باشد. برای بررسی آن، به بخش جستجو بروید و نام

https://www.digi-members.com/buy-instagram-page/
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کاربری شخص را در نوار جستجو تایپ کنید. اگر نمی توانید نام کاربری
آن ها را ببینید، این احتمال وجود دارد  شما را مسدود کرده باشند.

2. پروفایل را در وب اینستاگرام را بررسی کنید.

جستجوی نام کاربری دلیل قطعی بر اینکه شخص شما را مسدود کرده

است نمی باشد. این احتمال وجود دارد که فرد تصمیم گرفته باشد که
اکانت اینستاگرام خود را غیرفعال یا حذف کند. از این رو، در این موقع

شما باید عینک کارآگاهی خود را بزنید و عمیق تر جست و جو کنید. شاید
االن از خودتان ب پرسید چگونه این کار را انجام دهیم؟

 اول  نام کاربری آنها را با پسوند URL اینستاگرام کپی کنید و سپس

لینک را در مرورگری که در آن تا به حال به اینستاگرام وارد شده اید سرچ
کنید. مهم است که مطمئن شوید تا به حال از طریق وب  وارد اینستاگرام

نشده اید.

ولی اگر فردی می باشید که از اینستاگرام یک مرورگر وب استفاده می کنید،
می توانید فقط یک برگه ناشناس جدید برای بررسی باز کنید. لینک زیر را

کپی کنید و در قسمت” insert_fancy_username_here” نام کاربری
شخص مقابل را درج کنید :

/https://www.instagram.com/insert_fancy_username_here

اگر پروفایل فرد مورد نظر در داخل اپلیکیشن نشان داده  شود و هنگام
جستجو در وب اکانت شخص ظاهر نمی شود، می توانید مطمئن باشید

که آن فرد شما را مسدود کرده است.

حتی اگر آن یک حساب اینستاگرام خصوصی داشته باشند، آن را با متن
“ The Account is Private” خواهید دید. این یک روش مطمئن برای

دانستن اینکه آیا شخص دارای یک حساب اینستاگرام فعال است یا خیر.
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اگر آن شخص حساب خود را حذف یا غیرفعال کرده باشد، صفحه ای را
مشاهده خواهید کرد که روی آن نوشته شده است: «متاسفیم، این

. ’Sorry, this page isn’t available‘ صفحه در دسترس نیست» و یا
با انجام این روش، می توانید مطمئن شوید که آن شخص حساب خود را

حذف کرده یا شما را مسدود کرده است.

همچنین می توانید از طریق موبایل دیگری نام آن شخص را از حساب
اینستاگرام فرد دیگری جستجو کنید، اما وقتی می توانید تمام کارها را

خودتان بدون گذاشتن تاریخچه از خود انجام دهید، انجام این کار را برای
شما توصیه نمی کنم.

3. تعداد پست های شخص را بررسی کنید.

شما با مراجعه به پروفایل کاربر مورد نظر، تعداد پست هایش را بررسی

کنید. اگر هیچ پستی نداشته باشد و با متن “هنوز هیچ پستی وجود
ندارد” یا “No Posts Yet” مواجه شوید در حالی که تعداد پست هایش
صفر نباشد، می توانید مطمئن شوید که شخص مقابل پیج شما را بالک

کرده است.

4. پروفایل شخص را از طریق یک اکانت دیگر جستجو

کنید.

اگر فکر می کنید شخصی شما را در اینستاگرام بالک کرده است و
می خواهید شک خود را تا�د کنید، می توانید از یک اکانت ناشناس
پروفایل او را جستجو کنید. این یک راه خوب برای اطمینان از اینکه فرد

فقط حساب خود را غیرفعال یا حذف نکرده است.

اگر با اکانت ناشناس توانستید صفحه پروفایل، عکس ها و ویدیوهای

شخص را ببینید، به این معنی است که شما از طرف این شخص بالک
شده اید.
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دو روش غیر واقعی برای بررسی بالکی اکانت خود

1. یک پیام ارسال کنید.

وقتی در  اسنپ چت هنگام ارسال پیامک به شخصی که شما را بالک کرده
است، خطای «ارسال نشد برای امتحان مجدد ضربه بزنید» را نشان می
دهد، اینستاگرام این کار را نمی کند. رویکرد نسبتًا ظریفی دارد. اگر شما

مسدود شده باشید و بخواهید به ارسال پیام ادامه دهید، شخص مقابل
هیچ کدام از پیام های ارسال شده شما را  نمی بیند.

حتی اگر شخص بعدًا بخواهد شما را از بالکی خارج کند. پیام های که
موقع مسدود بودن ارسال کرده بودید را نیز دوباره نمی بیند و این یک

نکته ای است که باید بدانید.

2. پروفایل اصلی فرد را بررسی کنید.
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بر خالف واتس اپ که در آن عکس پروفایل به سادگی محو می شود، نمی
توانید در اینستاگرام با بررسی عکس پروفایل شخص متوجه شوید که آیا

آن فرد شما را بالک کرده است یا خیر. حتی اگر شخص شما را بالک کرده
باشد، اینستاگرام همچنان عکس پروفایل را نشان می دهد.

شادوبن یا بالکی از طرف اینستاگرام

اکنون که همه شما با اصول اولیه آشنا شده اید، زمان آن رسیده است که

در مورد بخش پیچیده بحث کنید. باال تر شما را با بالکی یا محدودیت که
از طرف کاربر اینستاگرام انجام می شد را شرح دادیم ولی االن می خواهیم

درمورد محدودیت از طرف خود اینستاگرام را بررسی می کنیم.

محدودیت حساب، که به عنوان شادوبن نیز شناخته می شود. اینستاگرام
اخیرًا ویژگی محدود کردن را اضافه کرده است تا به کاربران خود کمک کند

حساب  های فیک و اکانت هایی که فعالیت های اسپم وار انجام می دهند
را محدود کند.

این عمل یک نوع اخطار از طرف اینستاگرام می باشد تا در فعالیت های

خود مراعات کنید. وقتی شما در اینستاگرام شادوبن می شوید، از طرف
اینستاگرام پیامی دریافت می کنید که به در این بازه زمانی شما از هر نوع
فعالیت فالو، الیک، کامنت، دایرکت و … محدود می باشید و اگر شما

دوباره فعالیت های قبل را انجام دهید، اینستاگرام حساب شما را کامل
غیرفعال می کند.

 روشی برای فهمیدن اینکه طرف مقابل ریجکت کرده ما یا

نه.

وقتی شما از طرف کاربری ریجکت می شوید ، موقع ارسال پیام به شخص ،

به طرف مقابل اعالن از سمت اینستاگرام ارسال نمی شود و پیام شما در
قسمت درخواست ها می ماند. کاربر مورد نظر با خواندن درخواست ها
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می تواند آنها را تا�د کند و با شما به ادامه مکالمه بپردازد و یا پیام مورد
نظر را نادیده بگیر و حذف کند.

حاال برای اینکه بفهمید کسی شما را ریجکت کرده است یا نه، دو راه برای
تشخیص این وجود دارد. اگر در حالی که وضعیت فعالیت خود را

غیرفعال نکرده اید، نمی توانید وضعیت فعالیت فردی را که به او پیامک
می فرستید ببینید، بدانید که شما را ریجکت کرده است ولی به خاطر
داشته باشید که دوست شما نیز نباید وضعیت فعالیت خودش را غیرفعال

کند.

راه دیگر برای تشخیص چک کردن کامنت های که توسط شما زیر پست

شخص گذاشته شده است. اگر شما کامن خود را ببینید و اگر بعضی از یا
همه کامنت های خود شخص را زیرش نبینید این به این معنا است که

فرد مقابل اکانت شما را ریجکت کرده است.

سخن پایانی

مطالب گفته شده روش هایی می باشند که می توانید برای اینکه بفهمید
کسی شما را در اینستاگرام بالک کرده است یا خیر، استفاده کنید. ما

همچنین راه هایی را که می توانید امتحان کنید تا بفهمید توسط شخصی
ریجکت شده اید، به همراه روش هایی که ادعا می شود کار می کنند، اما

واقعًا به شما کمکی نمی کنند، شرح داده ایم. 

منبع مقاله

سواالت متداول بالک شدن در اینستاگرام

اگر در اینستاگرام بالک شویم برایمان نوتیفیکشین ارسال میشود؟ +

در چه صورت تشخیص دهیم بالک نشدیم؟ +
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Log out .پشتیبانی دیجی ممبر Logged in as

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

لینک های مهم

خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور واقعی اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید فالوور کالب هاوس

جدیدترین نوشته ها

ساخت qr code برای

اینستاگرام


آموزش پازلی کردن عکس
در اینستاگرام



پرداخت ایمن
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خرید بازدید استوری
اینستاگرام

دانلود عکس پروفایل
اینستاگرام با ۹ روش

کارآمد



نحوه مخفی کردن پروفایل

اینستاگرام


دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و
تلگرام در ایران می باشد. خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام، خرید

الیک اینستاگرام، خرید ویو اینستاگرام، خرید پیج اینستاگرام، خرید کامنت اینستاگرام و خرید ممبر
تلگرام، خرید ویو تلگرام می باشد. هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت در سریع

ترین زمان ممکن می باشد.
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