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اوایل قرن پنجم است. فردوسی شاهنامه را که از 

بزرگترین حماسه های جهان و شاهکار حماسه ملّی ایران 

سرود.شاهنامه فردوسی حدود  سی سالاست در حدود 

 بیت دارد.  شصت هزار
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