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شــدوبن )shadowban( اینســتاگرام چیســت؟ تجربــه ناگهانــی از دســت دادن 

ــن  ــت. ای ــتاگرام اس ــال در اینس ــرد فع ــر ف ــوس ه ــن کاب ــا بدتری ــارکت فالووره مش

مشــکل چــه زمانــی روی مــی دهــد و چطــور مــی شــود آن را برطــرف کــرد؟ در ایــن 

ــم. ــی کنی ــت م ــن موضــوع صحب ــاره ای ــر وب درب ــه از مدی مقال

شدوبن )shadowban( اینستاگرام چیست؟

تجربــه ناگهانــی از دســت دادن مشــارکت فالوورهــا بدتریــن کابــوس هــر فــرد فعــال 

ــران اینســتاگرام، کاهــش  ــن مشــکالت کارب ــی از اصلی تری در اینســتاگرام اســت. یک

ناگهانــی بازدیــد صفحــه ، کاهــش میــزان نمایــش پســت ها بــه کاربــران، از کار افتــادن 

هشــتگ ها، نداشــتن بازدیــد از اکســپلور و کاهــش غیرطبیعــی دنبال کننــدگان اســت. 

ــه  ــد، ب ــه کرده ای ــات را در صفحــه اینســتاگرام خــود تجرب ــن اتفاق ــر شــما هــم ای اگ

ایــن معنیســت کــه شــما شــدوبن )shadowban( شــده اید.

ــه شــدوبن )shadowban( اشــاره نکــرده  ــه صــورت مســتقیم ب ــز ب اینســتاگرام هرگ

ــه و  ــی ربات گون ــت حرکت ــا کافیس ــا تنه ــد، ام ــکار می   کن ــه آن را ان ــت و همیش اس

برخــالف قوانینــش انجــام دهیــد تــا دیگــر پســت های شــما را بــه کاربــران نمایــش 

ندهــد. اینســتاگرام بــرای مراقبــت از اعتبــار خــود از تکنیــک »حــذف، کاهــش، اطــالع 

ــت  ــن مطابق ــا قوانی ــه ب ــی ک ــد و محتواهای ــا شــدوبن اســتفاده می کن رســانی« و ی

ندارنــد را حــذف و در اکثــر مواقــع آن هــا را فقــط بــه برخــی از افــرادی کــه شــما را 
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ــار برخــالف  ــد اینســتاگرام هررفت ــش می دهــد. فرامــوش نکنی ــد، نمای ــال می کنن دنب

ــه  ــدوبن)shadowban(، جریم ــق ش ــما را از طری ــد و ش ــا می دان ــش را خط قوانین

می کنــد.

 

 

7 عامل موثر بر شدوبن )shadowban( شدن اینستاگرام

1.    خرید فالوور فیک

2.    استفاده از هشتگ نامرتبط

3.    ریپورت شدن مکرر از سمت کاربران

4.    انتشار پست و محتوای متضاد با قوانین
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5.    اســتفاده بیــش از انــدازه از هشــتگ ) حداکثــر میــزان اســتفاده از هشــتگ، 30 

عــدد اســت.(

ــد  ــما )مانن ــه ش ــث در صفح ــخص ثال ــر ش ــور ه ــا و حض ــتفاده از ربات ه 6.    اس

ــتوری( ــود اس ــوور و دانل ــش فال ــای افزای نرم افزاره

7.    انجــام یــک رفتــار بــه دفعــات )بــه عنــوان مثــال: فالــو و آنفالــو، الیــک کــردن 

تعــداد زیــادی پســت در مــدت زمــان کوتــاه، کامنــت گذاشــتن بیــش از انــدازه.(

چگونه متوجه شویم اینستاگرام ما شدوبن )shadowban( شده است؟

کاهــش چشــم گیر فالــوور و بازدیــد پســت ها، دلیــل محکمــی بــرای اثبــات 

شــدوبن)shadowban( شــدن نیســت، بــه همیــن خاطــر بــرای اطمینــان می توانیــد 

ــد. ــان کنی ــی و امتح ــود را بررس ــه خ ــده، صفح ــه ش ــا دو راه گفت ب

1.    یــک پســت در صفحــه خــود منتشــر کنیــد و از چنــد هشــتگ جدیــد )حداکثــر 

شــش تــا( اســتفاده نماییــد. ســپس از چنــد کاربر کــه صفحــه شــما را دنبــال نمی کنند 

بخواهیــد قســمت اخیــرا)Recent( هشــتگ ها را بررســی کننــد. درصورتــی کــه پســت 

شــما در ایــن قســمت نباشــد، یعنــی شــما شــدوبن )shadowban( شــده اید.
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2.    قســمت اینســایت  را )Insight( بررســی کنیــد و وضعیــت پســت های خــود را 

ــی و مــداوم در تعامــل پســت های شــما،  ــد. افــت ناگهان ــا یک دیگــر مقایســه کنی ب

ممکــن اســت بــه معنــای شــدوبن شــدن شــما باشــد. در اینســایت پیجتــان میــزان 

افــرادی کــه شــما را دنبــال نمی کنــد امــا پســت شــمارا دیده انــد، چــک کنیــد. بــرای 

مثــال مــن دو پســت از یــک صفحــه اینســتاگرام را بررســی کــرده ام.
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 همانطــور کــه می بینیــد، در پســت اخیــر حــدود 40 هــزار نفــر بــه غیــر از افــرادی کــه 

ــر  ــد. در پســت های قدیمی ت ــن پســت را دیده ان ــد، ای ــال می کنن ــن صفحــه را دنب ای

ــش  ــاوت ) کاه ــن تف ــد. و همی ــدن کرده ان ــت دی ــن پس ــر از ای ــزار نف ــدود 70 ه ح

ناگهانــی بازدیدهــا بــه صــورت مــداوم(  ممکن اســت نشــان دهنده شدوبن)شــادوبن( 

شــدن ایــن صفحــه باشــد.
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)shadowban( 5 راه برای جلوگیری از شدوبن

ــه  ــد. ب ــوور روح دوری کنی ــد و از فال ــتفاده نکنی ــات اس ــوان از رب ــچ عن ــه هی 1.    ب

شــما پیشــنهاد می کنــم هــر چنــد وقــت یک بــار لیســت دنبال کنندگانتــان را بررســی 

کنیــد و فالوورهایــی کــه بــه نظرتــان فیــک می آینــد، حــذف کنیــد. هــر صفحــه ای 

کــه بــدون هویــت باشــد، فالــوور ربــات و فیــک محســوب می شــود. حــذف ماهانــه 

حتــی 10 فالــوور روح بــرای ســالمت صفحــه شــما مفیــد اســت.

بــه یــاد داشــته باشــید داشــتن 100 دنبــال کننــده واقعــی کــه بــه شــما اعتمــاد دارنــد، 

ــر از  ــد بهت ــت دارن ــما را دوس ــوای ش ــوالت و محت ــد، محص ــت می کنن ــما حمای از ش

1000 دنبــال کننــده ای اســت کــه هیــچ گونــه فعالیتــی در صفحــه شــما ندارنــد. ســعی 

کنیــد درگیــر اعــداد و ارقــام در اینســتاگرام نشــوید و بــر کیفیــت محتــوا و افزایــش 

تعامــل تمرکــز کنیــد.

مطالعه بیشتر: 20 روش برای افزایش دنبال کنندگان )Followers( در اینستاگرام

2.از هشــتگ های ممنوعــه اســتفاده نکنیــد. اینســتاگرام اســتفاده از برخــی هشــتگ ها 

ــتفاده از  ــت و اس ــرده اس ــوع ک ــد Brain- Alone-Snapchat و Pushubs را ممن مانن

ــد لیســت  ــدارد. می توانی ــد پســت شــما ن ــزان بازدی ــری در می ایــن هشــتگ ها تاثی

هشــتگ های ممنــوع را بــا یــک ســرچ در گــوگل پیــدا کنیــد.
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 ،Alone  در عکــس بــاال اینســتاگرام گفتــه اســت کــه عکس هــای موجــود در هشــتگ

ــران  ــه کارب ــه علــت نقــض قوانیــن اینســتاگرام و اســتفاده از هشــتگ ممنوعــه،  ب ب

ــوند. ــش داده نمی ش نمای

3.بــه قوانیــن اینســتاگرام پایبنــد باشــید و مطابــق آن عمــل کنیــد. انجــام هــر عملــی 

کــه مخالــف قوانیــن اینســتاگرام باشــد، باعــث افزایــش احتمــال شــدوبن شــدن شــما 

می شــود.
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ــزان مجــاز  ــد. اینســتاگرام می ــاده  روی نکنی ــد در اســتفاده از هشــتگ زی 4.ســعی کنی

اســتفاده از هشــتگ را 30 تــا اعــالم کــرده اســت، امــا طبــق تجربــه بهتــر اســت از 5 

تــا 6 هشــتگ جدیــد و مرتبــط بــرای هــر پســت اســتفاده نماییــد.

ــبکه های  ــتگ را در ش ــن هش ــه بهتری ــت و چگون ــتگ چیس ــتر: هش ــه بیش مطالع

ــازیم؟ ــی بس اجتماع

 

 

5.هرچــه مخاطبــان محتــوای شــما را بیشــتر دوســت داشــته باشــند، پــس محتــوای 

ــرد و تعامــل شــما بیشــتر می شــود.  ــت و ســیو بیشــتری می گی ــک و کامن شــما الی

ــه  ــد صفح ــور می کن ــتاگرام تص ــد، اینس ــتر باش ــما بیش ــه ش ــل صفح ــه تعام ــر چ ه

شــما بــرای کاربــران محبــوب و مفیــد اســت و بــه شــما بــرای بیشــتر دیــده شــدن 

ــد.  ــک می کن کم

پیشنهاد ویژه: دوره جامع بازاریابی در اینستاگرام
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)shadowban( 7 راه برای خروج از شدوبن

ــت در  ــر اس ــت، بهت ــده اس ــدوبن ش ــان ش ــر صفحه ت ــد. اگ ــر دهی ــان را تغیی 1.رمزت

اولیــن قــدم رمــز صفحه تــان را تغییــر دهیــد. طبــق تجربــه، ایــن کار اکثــر اوقــات بــه 

ــد. خــروج شــما از شــدوبن کمــک می کن

2.فعالیــت خــود را در اینســتاگرام متوقــف کنیــد. در قــدم دوم، بهتــر اســت بــه مــدت 

ــن کار  ــام ای ــید، انج ــته باش ــی نداش ــه فعالیت ــچ گون ــان هی ــاعت در صفحه ت 48 س

معمــوال بــرای خــروج از شــدوبن مفیــد اســت.

ــود  ــا دانل ــوور و ی ــش فال ــای افزای ــد برنامه ه ــه مانن ــرد، برنام ــر ف ــی ه 3.دسترس

ــد. ــع کنی ــتاگرامتان قط ــه اینس ــتوری را ب اس

ــت دارد.  ــط اینســتاگرام مطابق ــا شــرایط و ضواب ــب شــما ب ــن شــوید مطال 4.مطمئ

ــد یکــی از علــت هــای شــدوبن شــدن  رعایــت نکــردن قوانیــن اینســتاگرام می توان

باشــد. بــه شــما پیشــنهاد می کنــم هــر چنــد وقــت یک بــار قوانیــن اینســتاگرام را از 

ــان آپدیت هــای اینســتاگرام باشــید. ــد و در جری ــر بررســی کنی ــع معتب مناب

ــه ای  ــر اکانــت شــما حرف ــد. اگ ــه شــخصی تغییــر دهی 5. حســابتان را از بیزینــس ب

ــد.  ــل کنی ــخصی تبدی ــاب ش ــک حس ــه ی ــت آن را ب ــر اس ــت، بهت ــی اس و بیزینس

ــل  ــا تبدی ــر روی حســاب های بیزینســی بیشــتر اســت و ب حساســیت اینســتاگرام ب

اکانتتــان بــه یــک حســاب شــخصی، احتمــال خــروج شــما از شــدوبن وجــود دارد.
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6. بعــد از شــروع مجــدد فعالیتتــان، در تولیــد محتــوا دقــت بیشــتری داشــته باشــید. 

ــه  ــران را ب ــد کارب ــعی کنی ــد و س ــتفاده نکنی ــه اس ــراری و ممنوع ــتگ های تک از هش

تعامــل بــا پســت خــود دعــوت کنیــد. کلیــد موفقیــت در اینســتاگرام، تولیــد محتــوا 

اســت و تولیــد محتــوای اصولــی بــه بازگشــت شــما بــه میــدان کمــک می کنــد.

ــراری و  ــل تک ــر عم ــام ه ــه، انج ــار ربات گون ــید. رفت ــته باش ــه نداش ــار ربات گون 7.رفت

مکــرر در یــک مــدت زمــان کوتــاه اســت کــه بــا انجــام ایــن کار صفحــه شــما بــالک 

ــدال  ــت خــود در اینســتاگرام اعت ــزان فعالی ــد در می و شــدوبن می شــود. ســعی کنی

برقــرار کنیــد.
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محتوای ممنوع در اینستاگرام، چه محتوایی است؟

1.انتشــار تصاویــر افــراد بــه صــورت برهنــه، در اینســتاگرام ممنــوع اســت و انتشــار 

ــوای شــما از ســمت اینســتاگرام  ــن صــورت، باعــث حــذف محت ــه ای ــر ب هــر تصوی

می شــود.

2.هرگونــه اخبــار غلــط و ادعــای تاییــد نشــده از ســمت اینســتاگرام ممنــوع اســت. 

ــتاگرام  ــت و اینس ــده اس ــاد ش ــیار زی ــتاگرام بس ــروزه در اینس ــوا ام ــوع محت ــن ن ای

ــوع محتواهــا دارد. ــن ن ــردن ای ــرل و محــدود ک ــر کنت ســعی ب

3. محتوایــی کــه بــه هــر نحــوی بــا جنایــت و تروریســم مرتبــط باشــد در ایــن بســتر 

مجــاز نیســت. اینســتاگرام همچنیــن تبلیــغ خدمــات جنســی، مــواد مخــدر و ســالح 

گــرم را ممنــوع کــرده اســت.

4. پســت هایی کــه هــدف آنهــا تهدیــد و ســوء اســتفاده از کاربــران اســت در 

اینســتاگرام مجــاز نیســت. هــر فعالیتــی کــه اینســتاگرام فکــر کنــد بــر اســاس نفــرت، 

ــردد. ــذف می گ ــت، ح ــده اس ــر ش ــب و ... منتش ــت( ، مذه ــژاد )قومی ــیت، ن جنس

ــه  ــت را ب ــی، آزار و اذی ــد خودزن ــی مانن ــه اعمال ــی ک ــه محتوای 5. اینســتاگرام هرگون

تصویــر مــی کشــد، ممنــوع کــرده اســت. البتــه اگــر هــدف کاربــر ایجــاد آگاهــی در 

مــورد ایــن مســئله و حمایــت از افــراد باشــد،  انتشــار آن مجــاز اســت.
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بیشــتر بخوانیــد: بازاریابــی در اینســتاگرام؛ چگونــه از اینســتاگرام بــرای اهــداف تجاری 

خــود اســتفاده کنیم؟

کالم آخر:

تنهــا راه موفقیــت در اینســتاگرام ایــن اســت کــه بــه درســتی تولیــد محتــوا کنیــد و 

بــه اصــول و قوانیــن اینســتاگرام پایبنــد باشــید. البتــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه 

اینســتاگرام دائمــا در حــال آپدیــت اســت و گاهــی اوقــات کاهــش میــزان بازدیــد 

ــدن  ــدوبن ش ــار ش ــک ب ــد. ی ــد باش ــای جدی ــر آپدیت ه ــه خاط ــد ب ــما، می توان ش

ــتاگرام  ــد و اینس ــود کن ــما را ناب ــه ش ــب وکار و صفح ــه کس ــرای همیش ــد ب می توان

بــرای جلوگیــری از ایــن اتفاقــات تنهــا توصیــه اش تولیــد محتــوای مســتمر و مــداوم 

و اصولــی اســت، محتوایــی ارزشــمند و خالقانــه. اگــر صفحه تــان شــدوبن شــود تنهــا 

ــد، ســرچ اســم شــما  ــوا و صفحــه شــما را ببینن ــد محت ــران می توانن ــه کارب راهــی ک

اســت و تنهــا تعــداد بســیار محــدودی از دنبال کننــدگان امــکان دیــدن پســت شــما 

از صفحــه اصلــی را دارنــد.

شــدوبن بــا هــدف از بیــن بــردن صفحاتی کــه بــه قوانیــن اینســتاگرام پایبند نیســتند 

ــا راه نجــات از شــدوبن رعایــت قوانیــن اســت. اینســتاگرام در  طراحــی شــده و تنه

بیانیــه ای در فیســبوک اعــالم کــرده اســت کــه بــرای تولیــد محتــوا برنامه و اســتراتژی 
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داشــته باشــید. کاری انجــام ندهیــد کــه کاربــران گزارشــی بــه اینســتاگرام دهنــد کــه 

ــن  ــت. همچنی ــوب نیس ــما خ ــه ش ــالمت صفح ــرای س ــاق، ب ــن اتف ــدن ای ــاد ش زی

ــر  ــی را در نظ ــر کار و عمل ــام ه ــات انج ــداد دفع ــرای تع ــتاگرام ب ــت اینس محدودی

داشــته باشــید و ربات گونــه رفتــار نکنیــد کــه انجــام ایــن کار شــاید باعــث افزایــش 

ــد،  ــرار کنی ــاط برق ــا ارتب ــا آن ه ــد ب ــا نمی توانی ــدگان شــما شــود ام ــداد دنبال کنن تع

ــراد  ــه اف ــت هایتان ب ــود و پس ــدوبن می ش ــاد ش ــال زی ــه احتم ــان ب ــرا صفحه ت زی

ــی را از  ــک و طبیع ــوور ارگانی ــذب فال ــما ج ــد شــد و ش ــش داده نخواه ــد نمای جدی

ــد. ــت می دهی ــپلور از دس ــتگ و اکس هش

ــم  ــی شــد، پیشــنهاد می کن ــان طوالن ــان شــدوبن صفحه ت ــدت زم ــر م ــر اگ  و در آخ

فعالیــت در یــک صفحــه جدیــد را آغــاز کنیــد.
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