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هنگامی که فردی در دایرکت اینستاگرام پیامی می فرستد، پس از
خوانده شدن، در کنار آن نوشته ای با عنوان Seen ظاهر می شود.

این کلمه نشان دهنده این است که پیام مورد نظر دیده شده است.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال

https://www.digi-members.com/displaying-stories-for-more-than-24-hours/
https://www.digi-members.com/mute-users-on-instagram/
https://www.digi-members.com/buy-cheap-telegram-member/
https://www.digi-members.com/telegram-post-view/
https://www.digi-members.com/buy-iranian-members/
https://www.digi-members.com/buy-proxy-members/
https://www.digi-members.com/buy-forced-member/
https://www.digi-members.com/buy-iranian-followers/
https://www.digi-members.com/buy-cheap-followers/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-like/
https://www.digi-members.com/buy-iranian-visits/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-view/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-comment/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/
https://www.digi-members.com/how-to-buy-followers/


١٣:۵١،  ١۴٠١/٨/٢٨ (خواندن پیام ھای اینستاگرام بدون سین خوردن (حالت روح

https://www.digi-members.com/read-instagram-messages-without-sine/ 2/10

گاهی اوقات بنا به دالیلی دوست ندارید که طرف مقابل بفهمد که
چت او را مشاهده کرده اید. در چنین شرایطی خواندن پیام های

اینستاگرام بدون سین خوردن یعنی حالت روح به شما کمک می کند.
از این رو قصد داریم که در این مقاله ترفندهای حالت روح را معرفی

کنیم.

دایرکت اینستاگرام چیست؟

اینستاگرام یک برنامه تصویر محور است، اما دقیقا سه سال پس از

راه اندازی این اپلیکیشن، طراحان آن تصمیم گرفتند، قابلیت پیام
رسانی را نیز به این شبکه اجتماعی اضافه کنند.

به همین دلیل بخش direct طراحی شد و در اختیار کاربران قرار
گرفت. در این بخش می توانید انواع پیام های متنی، صوتی، گیف،

فیلم و استیکر را برای مخاطبان خود ارسال نما�د.

در قسمت باالیی صفحه چت اینستاگرام، نام فردی که با او در حال
گفتگو هستید، نشان داده می شود. زمانی که پیامی را برای فرد

خاصی در دایرکت می فرستید، در کنار متن چت عالمت سین نمایش
داده شده و کاربر متوجه می شود که پیام را مشاهده کرده اید.

با حالت روح اینستاگرام آشنا شوید

در آپدیت جدید اینستاگرام قابلیتی به نام حالت روح ارائه شده
است. با فعال کردن این ویژگی، وضعیت فعلی شما در اینستاگرام

برای فالوورها مخفی باقی می ماند و آن ها متوجه نمی شوند که
آنالین یا آفالین هستید.

به لطف حالت روح اینستاگرام می توانید وارد پیج خود شوید، در
حالی که کسی متوجه آنالین بودن شما شود. یکی از امتیازات جالبی
که این قابلیت به همراه دارد این است که به راحتی قادر خواهید

پیام های دیگران را بخوانید؛ بدون آن که کلمه seen در کنار متن پیام
نوشته شود.

https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
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استفاده از حالت روح اینستاگرام و فعال کردن آن بسیار ساده است.
کافیست وارد اکانت خود شوید و از طریق پخش تنظیمات روی

گزینه privacy کلیک کنید. سپس مسیر زیر را طی نما�د:

Activity Status Show < Activity Status 

روش های مشاهده کردن پیام های دایرکت بدون سین

خوردن
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امروزه بسیاری از کاربران از طریق بخش direct  باهم در ارتباط
هستند. به همین دلیل آشنایی با ترفندهای این قسمت اهمیت

زیادی دارد. از جمله این ترفندها خواندن پیام های اینستاگرام بدون
seen خوردن است. مهم ترین راه کارهایی که به شما کمک می کند،

چت های دایرکت را به طور مخفیانه مشاهده کنید، به شرح ذیل
می باشد:

 1-خواندن پیام های دایرکت توسط نوتیفیکیشن ها

یکی از راه کارهای جالب برای خواندن پیام های اینستاگرام بدون
سین خوردن این است که نوتیفیکیشن  اپلیکیشن اینستاگرام خود

را فعال کنید. در این حالت چنانچه پیامی در دایرکت برای شما
ارسال گردد، می توانید اعالن آن را در قسمت باالی صفحه موبایل

خود ببینید. به عبارت دیگر پیش نمایش چت بر روی صفحه موبایل
ظاهر می شود و می توانید متن را بخوانید. برای این کار مطابق

مراحل زیر عمل نما�د:

وارد قسمت تنظیمات اکانت اینستاگرام خود شوید و روی گزینه
Notification ضربه بزنید.

در مرحله بعد روی  App Notifications کلیک کنید.

 الزم است که گزینه نوتیفیکیشن را فعال نما�د. با این کار چنانچه
پیامی از سوی مخاطبان در دایرکت فرستاده شود، پیش نمایش آن

را روی صفحه تلفن هوشمند خود مشاهده می کنید؛ بدون این که
مخاطب شما متوجه سین شدن چت شود.
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2- خواندن پیام دایرکت طریق Restrict کردن

یکی از پرطرفدار ترین ترفندها برای خواندن پیام های اینستاگرام

بدون seen خوردن، روش Restrict کردن می باشد. برای این که فرد
مورد نظر متوجه خواندن چت های دایرکت توسط شما آشنا نشود،

الزم است که اکانت او را طبق مراحل زیر رستریکت نما�د:

ابتدا وارد صفحه اینستاگرام مخاطب خود شوید و بر روی آیکون سه
نقطه که در قسمت باالی صفحه وجود دارد، ضربه بزنید. سپس در

صفحه بعد باید گزینه Restrict  را برگزینید.

در مرحله بعد گزینه Restrict Account را انتخاب کنید. از این به

بعد به سهولت می توانید پیام های بخش دایرکت را بخوانید؛ بدون
این که فرستنده متوجه این کار شود.
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3-خواندن پیام های دایرکت از طریق آفالین شدن

 یکی از ترفندهای جالب برای خواندن پیام های اینستاگرام بدون

سین خوردن این است که بالفاصله پس از ارسال شدن چت در
دایرکت، آفالین شوید. به این منظور الزم است که اتصال موبایل

خود را به اینترنت قطع کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

1.     پس از این که مطمئن شدید تلفن هوشمند شما به اینترنت
دسترسی ندارد، وارد اکانت اینستاگرام خود شوید و چت ها را

بخوانید و بعد از صفحه direct خارج شوید.

2.     در مرحله بعد وارد پروفایل خود شوید و روی آیکون سه خط

که در قسمت باالی صفحه وجود دارد،  ضربه بزنید.



١٣:۵١،  ١۴٠١/٨/٢٨ (خواندن پیام ھای اینستاگرام بدون سین خوردن (حالت روح

https://www.digi-members.com/read-instagram-messages-without-sine/ 7/10

3.     سپس وارد قسمت تنظیمات اینستاگرام شوید و روی گزینه
Log Out  کلیک کنید، تا بتوانید از اکانت اینستاگرام خود خارج

شوید.

4.     در گام آخر باید مجددا وارد حساب کاربری خود شوید. اکنون
می بینید که پیام های فرد همچنان به صورت سین نشده باقی مانده

است.

4-مشاهده پیام دایرکت در اینستاگرام غیر رسمی
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یکی از روش های کاربردی برای استفاده از حالت روح  اینستاگرام
این است که از طریق نسخه های غیر رسمی  اینستاگرام، چت های

دایرکت را مشاهده نما�د. البته استفاده از این نسخه ها به دلیل
امن نبودن آن ها، ممکن است، اکانت شما را در معرض خطر قرار

دهد. از جمله اینستاگرام های غیر رسمی که  قابلیت حالت روح را
برای کاربران فراهم کرده، می توان به اینستا رویال اشاره کرد. این
اپلیکیشن در بین کاربران محبوب فراوانی دارد و آمار دانلود آن

باالست.

نتیجه گیری

بعضی مواقع بنا به دالیلی نیاز است که فرستنده متوجه نشود، پیام
ارسال شده در دایرکت را دیده اید. استفاده از حالت روح در چنین
شرایطی بهترین گزینه است. در این مقاله تالش کردیم که چند ترفند

را برای خواندن پیام های اینستاگرام بدون سین خوردن آموزش
دهیم.

به کمک این راه کارها می توانید چت های فرد مورد نظر را به طور

مخفیانه بخوانید؛ بدون این که متوجه شود. سایت دیجی ممبر منبع
فروش خدمات اینستاگرام می باشد با خرید ویو پست اینستاگرام و

سایر خدمات اینستاگرام مانن فالوور الیک فروشتونو باال ببرید.
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