
کاربر دارد. این پیام رسان از مدت ها 5.1همانطور که می دانید واتساپ یک برنامه پیام رسان پر مخاطب است و در حدود 

خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون  قبل امکان حدف پیام را برای مخاطبین خود فراهم آورد.اما سوال اینجا است که

ممکن است ؟در جواب باید به شما   و یا اصال آیا خواندن پیام حذف شده توسط فرستنده در واتس اپوجود دارد  برنامه

بگویم شاید به صورت رسمی این اجازه را به شما ندهند، اما خوشبختانه راه هایی برای بازیابی پیام های حذف شده واتساپ 

همراه باشید تا خواندن پیام حذف شده توسط گیرنده در واتساپ  وجود دارد. در این مقاله با ما iOS برای کاربران اندروید و

 .را به صورت مفصل برای شما بیان نماییم

  

 خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه در اندروید

ش راه های زیادی برای خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه در گوشی هوشمند اندورید وجود دارد.در این رو

 .ها شما عالوه بر چت هایی که خودتان پاک کردید به چت های حذف شده توسط فرستده نیز دسترسی خواهید داشت

 :تمامی این روش ها در پوشیب هوشمند اندوروید به صورت زیر است

  

 روش های خواندن پیام حذف شده توسط فرستنده در واتس اپ

 اعالن ها  خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه با

  

 ، در گوشی های اندروید خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه جانبی

  

 Notisave خواندن پیام های حذف شده واتساپ با اپلیکیشن

  

 خواندن پیام حذف شده توسط فرستنده در واتس اپ به کمک بکاپ

  

 Auto RDM  خواندن پیام های حذف شده واتساپ با
خواندن پیام های 

حذف شده واتساپ با 

 اپلیکیشن

WhatsRemoved+ 

  

  اعالن ها  خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه با

احتماال شما هم تا االن مشاهده کرده باشید که دوستی برای شمادر واتس اپ پیامی بفرستد و بعد آن را پاک کند، اما شما در 

نوتیفکشن گوشی خود آن پیام آمده باشد و شما آن را مشاهده کرده باشید.اما ممکن است دوست شما گیام خود را پاک نماید و 



کرده باشید و آن ها را پاک نمایید.برای این راه حل شما می توانید به تاریخچه نوتیفیکیشن شما به نوتیفکشن های خود توجه ن

 .خود بروید و آن پیام را مشاهده نمایید.این یکی از روش های خواندن پیام حذف شده توسط فرستنده در واتس اپ می باشد

 �� اطالعیه ��

Notification History یا تاریخچه اعالن ها به طور پیش فرض فعال نیست و باید در گوشی فعال نمایید. 

  

 :مراحل زیر را طی نمایید  Notification History برای فعال کردن

 .گوشی شوید setting وارد تنظیمات یا ⏪

 .را انتخاب کنید Apps & Notifications از فهرست موجود⏪

 .شوید Notifications یوارد منو⏪

 .را انتخاب کنید Notification History در همان ابتدای صفحه⏪

 .را فعال کنید Use Notification History گزینه⏪

ساعت گذشته می توانید مشاهده نمایید.پس خواندن پیام  42زمانی که این مراحل را طی نمودید ،اعالن های حذف شده را در 

 .دون برنامه به کمک این ترفند امکان پذیر استهای حذف شده واتساپ ب

پس از فعال سازی، ثبت اعالن های حذف شده در این قسمت ثبت و نمایش داده خواهد شد. این ویژگی در تمامی گوشی های 

به به بعد در دسترسی می باشد.بنابراین به راحتی و بدون هیچ برنامه اضافی در این بخش می توانید  55هوشمند اندورید 

 .پیام های حذف شده واتساپ دسترسی داشته باشید

** 

  خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه جانبی ، در گوشی های اندروید

اصوال تمامی چت های واتساپ در پوشی های هوشمند اندرویدی ذخیره می شود و همین امر به افراد کمک می کند تا 

برنامه های مدیریت فایل ،به تاریخچه چت های خود دسترسی داشته باشند.همچنین این  یا سایر My Files طریق  بتوانند از

 .امکان وجود دارد که فایل چت های خود را در حافظه اصلی و یا حافظه جانبی ذخیره نمایید

 مسیر دسترسی به چت های ذخیره شده در حافظه گوشی های اندروید

My File → Device Storage → WhatsApp → Database 

  



را مشاهده نمایید ،چه توسط شما پاک شده باشد   پیام های پاک شده گوشیتان توجه بفرمایید به کمک این روش شما می توانید

شد اما امکان و چه توسط مخاطبیتان و این نیز یکی از روش های خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه می با

 .بازگردانی آن پیام ها برای شما وجود ندارد و فقط قابل مشاهده هستند

  

 Notisave خواندن پیام های حذف شده واتساپ با اپلیکیشن

ساعت ممکن نیست و باید برای  42همان طور که توضیح داده شد امکان دسترسی و شماهده به تاریخچه اعالنات بیشتر از 

است که با دسترسی به نوتیف های  Notisave ن های جانبی استفاده نمایید.یکی از این برنامه ها اپلیکیشناین کار از اپلیکش

 .گوشی شما، می تواند پیام های حذف شده را نشان دهد

 :برای خواندن پیام حذف شده توسط فرستنده در واتس اپ مراحل زیر را طی نمایید Notisave برای استفاده از اپلیکیشن

 .را از گوگل پلی دانلود و نصب کنید Notisave نامهبر ⏪

 .برنامه را باز کنید و اجازه دسترسی به اعالن های آن را بدهید ⏪

 .سپس لیستی از برنامه های تلفن همراه شما نمایش داده می شود. بوط به واتس اپ خود را فعال نمایید ⏪

از این پس در صورتی که مخاطبی پیام ارسالی به شما را پاک کند، به راحتی می توانید آن را در این برنامه  ⏪

 .نیز می باشد iOS دارای نسخه  Notisave بخوانید.توجه بفرمایید اپلیکیشن

  

 خواندن پیام حذف شده توسط فرستنده در واتس اپ به کمک بکاپ

، گرفتن بک آپ است.ما به شما توصیه می کنیم حتما حذف شده واتساپ بدون برنامه خواندن پیام های یکی از روش های

قبل از هرکاری از برنامه واتس اپ خود نسخه پشتیبانی تهیه نمایید.در گوشی هوشمند اندروید میتوانید به صورت محلی بک 

برگردانید. این از روش های خواندن اپ بگیرید و اگر به صورت تصادفی پیامی حذف شد می توانید به کمک بکاپ آن را 

 .پیام حذف شده توسط گیرنده در واتساپ می باشد

 :برای گرفتن بکاپ چندین روش وجود دارد که به شرح آن ها می پردازیم

 ⏪   File Manager به کمک ⃣

ایتان را ذخیره می کند، را در دستگاه اندوید خود باز کنید و به جایی که فایل پشتیبانی، پیام ه File Manager برنامه ��

 ��بروید.سپس یکی از دو راه زیر را بروید

Root Storage: Device Storage → WhatsApp → Database 

SD Card: SD Card → WhatsApp → Database 



  

 msgstore.db.crypt12 بعد از رفتن به این مسیر به پوشه میرسید که چند فایل در این پوشه وجود دارد. در ابتدا فایل��

 را که آخرین نسخه پشتیبان از پیام شماست، انتخاب نمایید

انتخاب نمایید.سپس نام فایل را   را  پس از انتخاب گزینه باید گزینه دکمه بیشتر ��

  .تغییر دهید msgstore_BACKUP.db.crypt12  به

  اطالعیه

-msgstore-YYYY-MM در قالب نام فایل  یک سری فایل دیگر ،msgstore.db.crypt12 به غیر از فایل

DD.1.db.crypt12 وجود دارد. شما باید آخرین فایل را پیدا کنید و نام آن را به msgstore.db.crypt12 تغییر دهید. 

دستگاه اندوریدتان را باز کنید، به پشتیبان واتساپ بروید و نسخه پشتیبان واتساپ را حذف  Google Drive برنامه ��

، تلفن شما مجبور می شود پس از نصب مجدد، پیام ها را با استفاده از Google Drive کنید. با حذف پشتیبان واتساپ در

 .پشتیبان محلی بازیابی کند

ید. پس از تنظیم حسابتان، برنامه از شما می خواهد که تمام پیام هایتان را برنامه واتساپ را حذف و دوباره نصب کن��

 .کلیک کنید Restore بازیابی کنید. برای شروع فرآیند روی

** 

 Auto RDM  خواندن پیام های حذف شده واتساپ با

گردانید و می توانید یک برنامه بسیار ساده و راحتی است که می توانید پیام های حذف شده را بر Auto RDMبرنامه 

 مشغول به خواندن پیام حذف شده توسط گیرنده در واتساپ شوید.این برنامه دارای امکانات زیر است:

 ذخیره کردن استاتوس��

  ذخیره کردن استوری��

 رابط کاربری آسان��

 کاهش باگ های نرم افزاری و ...��

  

 +WhatsRemoved خواندن پیام های حذف شده واتساپ با اپلیکیشن

 رفته واتساپ های ازدست برای بازگردانی پیام +WhatsRemoved نحوه استفاده از



می باشد .البته این برنامه دارای تبلیغات  +WhatsRemoved یکی ار برنامه های که طرفدار بسیار زیادی دارد برنامه

 .بخرید تا بتوانید از تبلیغات رهایی پیدا نمایید است که باید حق اشتراک

 :به صورت زیر است +WhatsRemoved مراحل استفاده از برنامه ⏪✳

 .دانلود و نصب کنید Google Play Store ابتدا برنامه را از ⏪

 .موافقت کرده و اجازه دسترسی به اعالنات را بدهید  با قوانیت برنامه ⏪

 .شده انتخاب کنید های حذف ها جهت خواندن پیام کیشنواتساپ را از لیست اپلی ⏪

 .تان ارسال خواهد کرد شده به شما را حذف کند، این برنامه اعالنی برای حاال هر زمان که کسی پیام ارسال ⏪

 .ضربه بزنید« شده( شناسایی) DETECTED» شده، اعالن را باز کرده و روی بخش برای خواندن پیام حذف ⏪

 .ها را، حتی پس از حذف توسط فرستنده، بخوانید توانید پیام میاز این طریق  ⏪

  

 خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه در آیفون

خواندن پیام حذف شده توسط فرستنده در واتس اپ و همچنین خواندن پیام حذف شده توسط گیرنده در واتساپ در سیستم 

 .است iOS تری دارد و این امر به دلیل امنیت باالی سیستم عاملسخت تر و همچنین راه های محدود  iOS عامل

 .پیام های حذف شده در واتس اپ برای همیشه در گوشی ایفون حذف نمی شود و در نسخه پشتیبان باقی می ماند

 :می پردازیم  iOS ما در ادامه به خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه در گوشی های

  iOS م های حذف شده واتساپ بدون برنامه در گوشی هایخواندن پیا

 iCloud خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه با

 در آیفون WhatsApp Watusiخواندن پیام های حذف شده واتساپ به کمک برنامه جانبی

  iMyFone D-Back خواندن پیام های حذف شده واتساپ به کمک برنامه جانبی

  

 iCloud خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه با

 اگر از ابتدای کار تنظیمات گوشی خود را به درستی انجام داده باشید ،تمامی اطالعات گوشی شما من جمله واتس اپ در

iCloud ذخیره می شود . 

 .برای بازیابی اطالعات و پیام های واتس اپ باید مراحل زیر را طی نمایید



 iCloud گر تنظیمات آیفون خود را از قبل تنظیم کرده باشید، اطالعات گوشی شما از جمله واتساپتان به طور مرتب درا

 :پشتیبان گیری می شود. برای بازیابی پیام های واتساپ مراحل زیر را دنبال کنید

 .از مسیر زیر مطمئن شوید که از قبل گزینه بکاِپ واتساپ شما فعال بوده است ��

  

Whatsapp  setting  chats  chat backup 

 :سپس به به مسیر زیر بروید ��

Settings  General  Reset  Erase All Contents and Settings 

  

 .و رمز عبور درخواست می شود که شما باید آن را وارد نمایید Apple ID پس از اینکه مسیر را پیمودید از شما

 .سپس باید گوشی خود را مجدد راه اندازی نمایید

 Restore from iCloud" را دریافت کردید، روی Apps & Data پس از راه اندازی مجدد هنگامی که صفحه

Backup" کلیک کنید. 

 ..را وارد نمایید iCloud را انتخاب کرده و شناسه کاربری و رمز عبور خود در iCloud Backup سپس

 .از نسخه پشتیبانی شما نمایش داده می شود و موارد مورد نیاز خود را بازیابی نمایید اکنون لیستی

  

 �� اطالعیه ��

اطالعات را بازگردانی می  iCloud در مرحله اول تمام داده های روی گوشی شما را پاک می کند و سپس از نسخه بکاپِ 

 .کند

  

** 

 در آیفون WhatsApp Watusiخواندن پیام های حذف شده واتساپ به کمک برنامه جانبی

 WhatsApp یکی از برنامه های جانبی که می توان به خواندن پیام حذف شده توسط فرستنده در واتس اپ پرداخت، برنامه

Watusi امه می شود و در مارکت های ایرانی می باشد.این برنامه در واقع همان برنامه واتس اپ است و جایگزین این برن

 .نظیر سیب ایرانی، اناردونی و ... قابل دریافت است



 :می توان به وارد زیر اشاره کرد WhatsApp Watusi از امکانات برنامه

 دانلود استوری ها ⏪

 استوری ها  مشاهده پنهانی ⏪

 خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه⏪

 .ماتیک پیام در هر زمانی که بخواهیدارسال اتو قادر به ⏪

 خواندن پیام ها بدون نمایش تیک دوم توانایی ⏪

 ارسال تعداد عکس زیاد به صورت همزمان⏪

  

 �� اطالعیه ��

توجه بفرمایید برای استفاده از این برنامه باید نسخه اصلی واتس اپ خود را حذف کرده و این امر موجب پاک شدن پیام 

 .های پیشین می شود

  

  iMyFone D-Back خواندن پیام های حذف شده واتساپ به کمک برنامه جانبی

شما   iCloud ممکن است از ابتدا تنظیمات خود را دقیق بر روی گوشی خود انجام نداده باشید و نسخه پشتیبانی بر روی

وجود دارد؟ جواب این سوال بله  انجام نشود.اکنون ایا راه کاری برای خواندن پیام حذف شده توسط فرستنده در واتس اپ

که یک ابزار قدرتمند بازیابی اطالعات است می توانید به خواندن پیام حذف   iMyFone D-Back است.به کمک برنامه

کشور این برنامه نصب شده  422بپردازید.این برنامه نیاز به پشتیبانی ندارد و در بیش از   شده توسط فرستنده در واتس اپ

 .است

 :سازگار است. از امکانات این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد iOS14 برای  iMyFone D-Back برنامه

  

  iMyFone D-Back امکانات برنامه

 های متنی، صوتی، تصاویر و ویدیوها در واتساپ بازیابی و ذخیره پیام

 های واتساپ پیش از بازیابی و امکان بازیابی انتخابی امکان دیدن و خواندن پیام

 گیری بدون بازنویسی نسخه پشتیبان موجود پشتیبانی از استخراج واتساپ یا پشتیبان

 های واتساپ شما تنها با چند گام ساده بازیابی و ذخیره پیام

 استفاده از تکنولوژی روز برای تضمین درصد موفقیت باال



  

 :در سه مرحله زیر امکان پذیر است که هر یک از روش ها را توضیح می دهیم D-Back افزار نحوه استفاده از نرم

  

 اتصال دستگاه به کامپیوتر: ۱مرحله  ��

را بر روی سیستم خود دانلود و نصب نمایید.سپس گوشی آیفون خود را به دستگاه متصل   D-Back در ابتدا باید برنامه

 .کلیک کنید Next کرده و پس از شناخته شدن گوشی گزینه

  

 انتخاب نوع فایل مورد نیاز برای بازیابی و آغاز جستجو: ۲مرحله  ��

 .را انتخاب و کلیک نمایید. هم اکنون جستو جو آغاز می گردد Scan و سپس گزینهسپس شما بر روی واتس اپ کلیک کرده 

  

 شده واتساپ های حذف نمایش و بازیابی پیام: ۳مرحله  ��

در مرحله آخر ،عملیات جست و جو تمام می شود و شما می توانید پیام هایی که نیاز دارید را پیدا نمایید و پس از انتخاب آن 

 .را کلیک نمایید  Recover ها گزینه

  

  

 �� اطالعیه ��

تان  در صورتی که پیامی را حذف کردید و قصد داشتید آن را بازیابی کنید، سعی کنید تا پیش از انجام این عملیات، از آیفون

 .بازیابی شوند قابل های واتساپ بازنویسی شده و به کلی غیر استفاده نکنید. چراکه ممکن است پیام

  

 اخبار پیرامون خواندن پیام های حذف شده واتساپ بدون برنامه

 رسان دنیا چقدر امنیت دارد؟ ترین پیام شنود واتساپ، شایعه یا واقعیت؟ پراستفاده��

توانند به  سرویسی ناامن است و هکرها می واتساپ کننده گفت تلگرام، اواسط مهر در ادعایی نگران پاول دوُرف، مدیرعامل

سال  ۱۳همچنین مدعی شد واتساپ بیش از  مدیرعامل تلگرام رسان دسترسی پیدا کنند. شی کاربران این پیاماطالعات گو



مدیرعامل واتساپ، همچنان بسیاری از  ها توسط شود.با وجود تکذیب این گفته محسوب می« ابزاری نظارتی»است که 

 .کنند واتساپ فکر می رسان هستند و حتی به دیلیت اکانت کاربران نگران امنیت این پیام

  

 !واتساپ بعضی کاربران رفع فیلتر شد��

تعدادی از افرادی که از اپراتورهای مختلف استفاده می کنند در ساعات نخست صبح شنبه از رفع فیلتر واتساپ گفتند اگرچه 

 .همچنان بر روی اینترنت همراه اول و ایرانسل این اپلیکیشن فیلتر است

  

  

 خالصه مطلب

بسیاری از ما پیام های واتس اپ مهم بوده و نیاز داریم تا از آنها نگهداری کنیم ،اما اگر به هر دلیلی پیام های خود را برای 

خواندن پیام  از دست دادیم نباید نگران آن باشید زیرا همانطور که در این مقاله به طور مفصل بیان شد راه های زیادی برای

در گوشی های اندروی و آیفون وجود دارد.ما در این مقاله روش های مانند نسخه  ههای حذف شده واتساپ بدون برنام

را کامل برای شما توضیح دادیم. در صورتی که پرسشی در مورد پیام حذف شده   بکاپ و استفاده از برنامه های جانبی

نده در واتس اپ دارید حتما در توسط گیرنده در واتساپ دارید و یا روش های دیگری در مورد پیام حذف شده توسط فرست

 .زیر همین مقاله برای ما کامنت بگذارید

  

 


