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TThhee  WWeesstteerrnn  CCiivviilliizzaattiioonn  iiss  cceerrttaaiinnllyy  tthhee  
bbrraaiinncchhiilldd  ooff  AArriissttoottllee,,  ffoorr  AArriissttoottllee  rreepprreesseennttss  tthhee  
cclliimmaaxx  ooff  GGrreeeekk  ggeenniiuuss..  HHiissttoorryy  iiss  aa  wwiittnneessss  tthhaatt  
tthhee  oouuttssttaannddiinngg  GGrreeeekk  iinntteelllleeccttuuaall  rriissee  wwhhiicchh  
hhyyppootthheettiiccaallllyy  bbeeggaann  wwiitthh  HHoommeerr  ccuullmmiinnaatteedd  oonn  
tthhee  ppeerrssoonn  ooff  AArriissttoottllee  aanndd  tthheenn  ggrraadduuaallllyy  
ddeecclliinneedd——nneevveerr  ttoo  rriissee  aaggaaiinn..  GGrreeeekk  cciivviilliizzaattiioonn  
ddiidd  pprroodduuccee  mmeenn  ooff  mmiigghhttyy  ggeenniiuuss  lliikkee  
PPyytthhaaggoorraass,,  XXeennoopphhaanneess,,  HHeerraacclliittuuss,,  PPaarrmmeenniiddeess,,  
SSooccrraatteess  aanndd  PPllaattoo  bbeeffoorree  AArriissttoottllee;;  iitt  ccoouulldd  nnoott,,  
hhoowweevveerr,,  ggiivvee  bbiirrtthh  ttoo  aa  ssiinnggllee  mmaann  ooff  iiddeennttiiccaall  
ssttaattuurree  aafftteerr  hhiimm..  AAppaarrtt  ffrroomm  pphhiilloossoopphhyy,,  eevveenn  
GGrreecciiaann  aarrtt  aanndd  lliitteerraattuurree  eexxppeerriieenncceedd  ddeeccaayy  iinn  33rrdd  
cceennttuurryy  BBCC,,  aass  sshhoorrttllyy  aafftteerrwwaarrddss  tthhee  AAlleexxaannddrriiaann  
lleeggaaccyy  ffeellll  aappaarrtt  aanndd  tthhee  RRoommaannss  ttooookk  oovveerr..  IItt  iiss,,  
tthheerreeffoorree,,  ssaaffee  ttoo  aasssseerrtt  tthhaatt  AArriissttoottllee’’ss  ddeeaatthh  
mmaarrkkss  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ddoowwnnffaallll  ooff  tthhee  HHeelllleenniissttiicc  
CCiivviilliizzaattiioonn..  

MMyycceennaaeeaann  CCiivviilliizzaattiioonn  wwaass  tthhee  pprreeccuurrssoorr  ooff  
HHeelllleenniissttiicc  CCiivviilliizzaattiioonn..  IItt  wwaass  tthhee  rraaccee  ooff  
MMyycceennaaeeaann  ppeeooppllee  tthhaatt  llaaiidd  ddoowwnn  tthhee  ffoouunnddaattiioonnss  
ooff  eevveerryy  ssuucchh  ccuullttuurraall  eelleemmeenntt  tthhaatt  wwaass  ttoo  bbee  
iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  ssuucccceeeeddiinngg  ttiimmeess  aass  HHeelllleenniissttiicc..11  
MMyycceennaaeeaannss,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  bbeeiinngg  hhiigghhllyy  
sskkiilllleedd  nnaavviiggaattoorrss,,  iimmppoorrtteedd  tthheeiirr  cciivviilliizzaattiioonn  ffrroomm  
tthhee  OOrriieenntt  aaccrroossss  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann,,  ffrroomm  MMeeddoo--
PPeerrssiiaann  ssooiill,,  wwhhoossee  pprroovveennaannccee  wwaass  aanncciieenntt  

                                                 
1 Bertrand Russell, History of Western Philosophy, London: 
Routledge, 2000, p.28 
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MMeessooppoottaammiiaa..  TThhee  ssaammee  hhaadd  bbeeeenn  aaccccoommpplliisshheedd  
bbyy  tthhee  CCrreettaannss  aanndd  MMiinnooaannss  bbeeffoorree  tthheemm..  MMeeddoo--
PPeerrssiiaa  wwaass  ggeeooggrraapphhiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbeeccaauussee  iitt  
wwaass  llooccaatteedd  aatt  tthhee  ccrroossssrrooaaddss  ooff  aanncciieenntt  
cciivviilliizzaattiioonnss;;  hheennccee  iitt  nnaattuurraallllyy  bbeeccaammee  tthhee  hhuubb  ooff  
tthhee  ppoolliittiiccoo--eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  ooff  tthhee  aanncciieenntt  
wwoorrlldd..  AAss  iitt  iiss  tthhee  llaaww  ooff  nnaattuurree  tthhaatt  tthhee  rriissee  ooff  oonnee  
iiss  tthhee  ffaallll  ooff  ootthheerr,,  tthhee  rriissee  ooff  GGrreeeekk  CCiivviilliizzaattiioonn  
tthheerreeffoorree  ccrruusshheedd  tthhee  ggrraannddeeuurr  ooff  tthhee  MMyycceennaaeeaann  
ccuullttuurree  aanndd  mmaarrkkeedd  iittss  eenndd..    

TThhee  rreellaattiivviittyy  ooff  tthhee  HHeelllleenniissttiicc  cciivviilliizzaattiioonn  iinn  
tthhee  pprreesseenntt  ttiimmeess  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreevviissiitteedd  aanndd  
rreeddiissccoovveerreedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  
tthhee  WWeesstteerrnn  CCiivviilliizzaattiioonn..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  wwee  nneeeedd  
ttoo  iinnvveessttiiggaattee  aass  ttoo  wwhhaatt  eexxtteenntt  wwee  oowwee  oouurr  
““pprreesseenntt--cciivviilliizzaattiioonn--mmooddeell””  aanndd  iittss  ppaaggee  aanndd  
ppaaggeeaannttrryy  ttoo  tthhee  GGrreeeekkss..  WWhhiillee  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  
ssuubbjjeecctt,,  aa  llooggiiccaall  qquueessttiioonn  ppooppss  uupp  hheerree::  iiff  
AArriissttoottllee  wwaass  tthhee  sseeaalleerr  ooff  tthhee  aaggeeiinngg  GGrreeeekk  
CCiivviilliizzaattiioonn,,  hhooww  ccoouulldd  tthhee  GGrreeeekk  iiddeeaall  bbee  ssttiillll  
rreelleevvaanntt  aafftteerr  tthhee  eellaappssee  ooff  oovveerr  ttwwoo  mmiilllleennnniiaa??    

AAlltthhoouugghh  tthhee  OOrriieenntt  hhaass  rreemmaaiinneedd  tthhee  ccrraaddllee  
ooff  cciivviilliizzaattiioonn,,  tthhee  pprreesseenntt  mmooddeell  ccoommeess  ffrroomm  tthhee  
OOcccciiddeenntt..  MMooddeerrnn  ccuullttuurree  iiss,,  bbeeyyoonndd  ddoouubbtt,,  tthhee  
aappeexx  ooff  hhuummaann  hhiissttoorryy  ooff  cciivviilliizzaattiioonn;;  bbuutt  iittss  
ccoorrnneerrssttoonnee,,  rreeddiissccoovveerreedd  iinn  RReennaaiissssaannccee,,  iiss  tthhee  
vveerryy  GGrreeeekk  OOiikkoouummeennee..  MMooddeerrnn  WWeesstteerrnn  
llaanngguuaaggeess  bbeeaarr  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  GGrreeeekk  iinnfflluueennccee——
bbee  iitt  tthhee  iinnfflluueennccee  oonn  ssyynnttaaxx,,  ggrraammmmaarr,,  sseemmaannttiiccss  
oorr  vvooccaabbuullaarryy..  TThhee  ddoommiinnaanntt  ddiissccoouurrssee  aanndd  ccuullttuurree  
ooff  tthhee  mmooddeerrnn  wwoorrlldd  aappppeeaarrss,,  iinn  tthhee  ssiimmpplleesstt  
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llaanngguuaaggee,,  aa  lleeffttoovveerr  ooff  tthhee  GGrreeeekk  cciivviilliizzaattiioonn..  
WWeesstteerrnn  aaccaaddeemmiicc  mmooddeell  ccoommmmiitttteedd  nnoo  mmiissttaakkee  ttoo  
sshhaappee  iittsseellff  aafftteerr  tthhee  GGrreeeekk  aaccaaddeemmiiaa..  PPuuttttiinngg  iitt  iinn  
aa  nnuuttsshheellll,,  eevveerryy  aassppeecctt  ooff  mmooddeerrnn  WWeesstteerrnn  lliiffee,,  
ffrroomm  aa  ttiinnyy  ffeeaattuurree  ttoo  aa  ttiittaanniicc  oonnee,,  rreefflleeccttss  GGrreeeekk  
cciivviiccss..  

AAfftteerr  tthhee  ffaallll  ooff  RRoommaann  EEmmppiirree,,  EEuurrooppee  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ssaannkk  iinnttoo  oobblliivviioonn  ffoorrggeettttiinngg  iittss  ggrraanndd  
ppaasstt..  TThhee  ggoollddeenn  aaggee  ooff  pplleeaassuurree--sseeeekkiinngg  
ggllaaddiiaattoorriiaall  ssppoorrttss  wwaass  oovveerr  aanndd  nnooww  EEuurrooppee  wwaass  
iinn  tthhee  qquueesstt  ffoorr  ssuurrvviivvaall..  IInntteerrnnaall  ppeeaaccee  wwaass  tthhee  
cchhiieeff  ccoonncceerrnn  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  wwoorrlldd  iinn  tthhee  wwaakkee  
ooff  VViikkiinngg  iinnrruusshh..  TThhee  rreemmnnaanntt  ooff  RRoommaann  EEmmppiirree,,  
tthhee  BByyzzaannttiiuumm,,  hhaadd  ffuullllyy  eexxiilleedd  iittsseellff  ffrroomm  tthhee  
EEuurrooppeeaann  ssooiill  aanndd  wwhhiillee  rreemmaaiinniinngg  sseeaatteedd  iinn  tthhee  
AAssiiaa  MMiinnoorr,,  iitt  lloocckkeedd  iittss  ddoooorrss  oonn  tthhee  EEuurrooppeeaann  
wwoorrlldd..  TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  HHoollyy  RRoommaann  EEmmppiirree  
iinnddeeeedd  ssoouugghhtt  iittss  oorriiggiinn  iinn  tthhee  WWeesstteerrnn  CChhuurrcchh’’ss  
rriivvaallrryy  wwiitthh  tthhee  BByyzzaannttiinnee  PPaattrriiaarrcchhaattee  aass  mmuucchh  aass  
iitt  oorriiggiinnaatteedd  ffrroomm  tthhee  ppaappaall  mmiinnddsseett  tthhaatt  
nneecceessssiittaatteedd  tthhee  ssaaddddlliinngg  ooff  CChhaarrlleemmaaggnnee’’ss  hhoorrssee..  
PPooppee  LLeeoo  IIIIII  ppiioonneeeerreedd  tthhee  ffiirrsstt  eevveerr  ““iiddeeoollooggiiccaall””  
eemmppiirree  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  ccoonnttiinneenntt  bbyy  ccrroowwnniinngg  
CChhaarrlleemmaaggnnee  iinn  AADD  880000  aanndd  tthhuuss  tthhee  bbaappttiizzeedd  
eemmppiirree,,  ssttyylleedd  aass  HHoollyy  RRoommaann  EEmmppiirree,,  oowweedd  iittss  
rraaiissoonn  dd''êêttrree  ttoo  CCaatthhoolliicc  CChhrriissttiiaanniittyy..    

TThhiiss  oobblliivviioonn  ooff  EEuurrooppee  ccoonnttiinnuueedd  ffoorr  aabboouutt  aa  
mmiilllleennnniiuumm  aanndd  tthhee  ssuunn  ooff  aanncciieenntt  lleeaarrnniinngg  aanndd  
gglloorryy  ccoouulldd  nnoott  sshhiinnee  aaggaaiinn  uunnttiill  tthhee  IIttaalliiaann  
RReennaaiissssaannccee..  HHiissttoorriiaannss,,  tthheerreeffoorree,,  rreennddeerr  tthhiiss  
ppeerriioodd  aass  tthhee  ““DDaarrkk  AAggeess””  ooff  EEuurrooppee..  WWhheenn  oonnccee  
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ttrriiggggeerreedd,,  tthhee  iinnffaammoouuss  sseerriieess  ooff  DDaarrkk  AAggeess  wwaass  
nnoott  ggooiinngg  ttoo  eenndd  ssoooonn,,  wwhheerreeaass  tthhee  rreebbiirrtthh  ooff  
kknnoowwlleeddggee  oonn  EEuurrooppeeaann  ssooiill  wwaass  ppaarrttllyy  
ccoonnddiittiioonnaall  uuppoonn  tthhee  rreeddiissccoovveerryy  ooff  AArriissttoottllee,,  aass  
tthhee  llaatteerr  ttiimmeess  pprroovveedd..    

IInn  tthhee  mmeeaannwwhhiillee,,  aa  rriicchh  ccuullttuurree  wwaass  bboooommiinngg  
oonn  tthhee  ootthheerr  nnaammeellyy  eeaasstteerrnn  ssiiddee  ooff  MMeeddiitteerrrraanneeaann..  
MMuusslliimm  llaannddss  hhaadd  bbeeeenn  bboouunntteeoouussllyy  bblleesssseedd  wwiitthh  
eevveerryy  lluuxxuurryy  ooff  tthhee  ddaayy  iinn  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd..  TThheeiirr  
cciivviilliizzaattiioonn  eexxhhiibbiitteedd  ssoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  rreeffiinneedd  
ffeeaattuurreess  eevveerr  wwiittnneesssseedd  bbyy  mmaannkkiinndd..  MMuusslliimm  
SSppaaiinn,,  ppooppuullaarrllyy  kknnoowwnn  aass  AAll--AAnnddaalluuss  aammoonngg  
MMuusslliimmss,,  wwaass  ggeeooggrraapphhiiccaallllyy  nnoott  ccuutt  ooffff  ffrroomm  tthhee  
rreesstt  ooff  EEuurrooppee,,  aalltthhoouugghh  ccuullttuurraallllyy  iitt  ddiidd..  TThhee  
AAnnddaalluussiiaann  ccuullttuurraall  ppeenneettrraattiioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  
mmaaiinnllaanndd  EEuurrooppee  hhaadd  bbeeeenn  ssuucccceessssffuullllyy  cchheecckkeedd  
aanndd  rreeppuullsseedd  bbyy  CChhaarrlleess  MMaarrtteell  aatt  TToouurrss  iinn  AADD  
773322,,  wwhhiicchh,,  rraatthheerr  tthhaann  bbeeiinngg  aa  rreeddeemmppttiioonn,,  iinn  
ffaacctt,,  ddeellaayyeedd  EEuurrooppee’’ss  aawwaakkeenniinngg  aanndd  cciivviilliizzaattiioonn--
eennggiinneeeerriinngg  ffoorr  aannootthheerr  sseevveenn  hhuunnddrreedd  yyeeaarrss..  AAss  
DDaarrkk  AAggeess  rreemmaaiinn  aa  ttoottaall  wwaassttee  oonn  tthhee  hhoorriizzoonnttaall  
lliinnee  ooff  EEuurrooppeeaann  hhiissttoorryy,,  tthhee  ssaammee  eerraa  ccaann  bbee  
mmaarrkkeedd  aass  tthhee  ““bbrriigghhtteesstt””  ppeerriioodd  ooff  MMuusslliimm  
cciivviilliizzaattiioonn..  EEuurrooppee  bbeeiinngg  iinnqquuiissiittiivvee  aanndd  
iinnttoolleerraanntt  iinn  tthhee  cclluuttcchheess  ooff  rriiggiidd  PPaappaaccyy  ccoouulldd  nnoott  
eemmbbrraaccee  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  ““ppaaggaann””  wwiissddoomm  ooff  tthhee  
aanncciieenntt——tthhoouugghh  tthhee  CChhuurrcchh  wwaass  qquuiittee  iirroonniiccaallllyy  
iinnssttrruummeennttaall  iinn  pprreesseerrvviinngg  aanndd  ssaannccttiiffyyiinngg  tthhee  
llaanngguuaaggee  ooff  tthhee  ppaaggaann  RRoommee,,  LLaattiinn..  OOnn  tthhee  ootthheerr  
hhaanndd,,  tthhee  MMuusslliimmss,,  bbeeiinngg  ttoolleerraanntt  aanndd  rreessppoonnssiivvee,,  
wweellccoommeedd  tthhee  lleeggaaccyy  ooff  tthhee  aanncciieenntt  tthhaatt  HHeeaavveenn  
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wwaass  ggooiinngg  ttoo  ccoonnffeerr  oonn  tthheemm..  TThheerreeffoorree,,  tthheeyy  hheelldd  
iitt  ddeeaarr  aanndd  ssoooonn  wweerree  tthheeyy  aabbllee  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  
““ddeedduuccttiivvee  llooggiicc””  ooff  GGrreeeekk  sscciieennccee  iinnttoo  ““iinndduuccttiivvee  
rraattiioonnaallee””  ooff  MMuusslliimm  sscciieennccee..  SSoo  wwaass  AArriissttoottllee  
ssaavveedd  bbyy  tthhee  AArraabbss  aass  aa  pphhiilloossoopphhiicc  iiccoonn  aanndd  hhiiss  
wwoorrkk  pprreesseerrvveedd  iinn  AArraabbiicc  llaanngguuaaggee..    

TThhee  ffrreennzzyy  ooff  wwaaggiinngg  wwaarr  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  
rreelliiggiioonn  hhaass  aallwwaayyss  ppllaagguueedd  aanndd  ppaarraallyyzzeedd  hhuummaann  
ccuullttuurreess..  NNoo  ccoommmmuunniittyy,,  wwiilldd  oorr  cciivviilliizzeedd,,  hhaass  
eevveerr  lliivveedd  oonn  tthhee  ffaaccee  ooff  eeaarrtthh  wwiitthhoouutt  ttaassttiinngg  
mmuurrddeerroouuss  wwaarrffaarree,,  bblloooodd  ffeeuuddss,,  aanndd  ppeerrsseeccuuttiioonn  
iinn  tthhee  nnaammee  ooff  GGoodd//ggooddss..  EEuurrooppee  wwaass  nnoo  
eexxcceeppttiioonn  iinn  tthhiiss  ccaassee..  WWhhiillee  wwaarrrriinngg  EEuurrooppee  wwaass  
aatttteemmppttiinngg  ttoo  ddrraagg  iittsseellff  oouutt  ooff  tthhee  DDaarrkk  AAggeess,,  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoolliittiiccaall  sscceennee  ssuuddddeennllyy  aassssuummeedd  aa  
bbiippoollaarr  ffoorrmm  iinn  ccoonnsseeqquueennccee  ttoo  aa  rreelliiggiioouuss  eeddiicctt  
iissssuueedd  ffrroomm  RRoommee..  TThhee  cclloossee  ooff  1111tthh  cceennttuurryy  AADD  
tthhuuss  ssaaww  tthhee  ccllaasshh  ooff  ttwwoo  mmiigghhttyy  CCrreeeeddss  ffoorr  aa  
ssmmaallll  ppiieeccee  ooff  llaanndd——bbootthh  bbeelliieevviinngg  GGoodd  ttoo  bbee  oonn  
tthheeiirr  ssiiddee..  DDrriivveenn  iinn  iinntteennssee  rreelliiggiioouuss  ffeerrvvoorr  aanndd  
eexxttrreemmee  hhaattrreedd  ffoorr  tthhee  ““iinnffiiddeellss””,,  tthhee  zzeeaalloottss  ooff  tthhee  
CCrroossss  aanndd  tthhee  CCrreesscceenntt,,  aasssseerrttiinngg  tthheeiirr  ccllaaiimm  ffoorr  
tthhee  HHoollyy  LLaanndd,,  rraann  iinnttoo  eeaacchh  ootthheerr  iinn  AADD  11009955..  
NNeevveerr  bbeeffoorree  hhaadd  CChhrriisstteennddoomm  aattttaacckkeedd  
IIssllaammddoomm,,  ffoorr  tthhee  MMuusslliimm  ffoorrcceess  hhaadd  tthhuuss  ffaarr  
ppeenneettrraatteedd  tthhee  llaannddss  pprreevviioouussllyy  ooccccuuppiieedd  bbyy  tthhee  
CChhrriissttiiaann  rruulleerrss,,  aanndd  CChhrriisstteennddoomm  wwaass  aallwwaayyss  oonn  
tthhee  ddeeffeennssiivvee..  TThhee  aawwaakkeenniinngg  ooff  CChhrriisstteennddoomm  ttoo  
rreeccllaaiimm  tthhee  HHoollyy  LLaanndd  ooff  CChhrriisstt’’ss  ccrruucciiffiixxiioonn  ggaavvee  
bbiirrtthh  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  CCrruussaaddee——tthhee  iinncceeppttiioonn  ooff  aa  sseerriieess  
ooff  hhoollyy  wwaarrss  tthhaatt  wwaass  ttoo  mmoouunntt  ttoo  eeiigghhtt  ddiiffffeerreenntt  
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ssaaggaass  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttwwoo  cceennttuurriieess..  IItt  wwaass  iinn  
lliitteerraall  tteerrmmss  tthhee  ffiirrsstt  wwoorrlldd  wwaarr,,  ffoouugghhtt  oonn  aa  llaarrggee  
ssccaallee  nnoott  bbeettwweeeenn  ttwwoo  hhoossttiillee  kkiinnggss  oorr  ssttaatteess,,  bbuutt  
bbeettwweeeenn  ttwwoo  ccoonnttiinneennttss,,  ttwwoo  cciivviilliizzaattiioonnss..  TThhee  
CCrruussaaddeess  iinndduubbiittaabbllyy  pprroovveedd  ffrruuiittlleessss  aanndd  
ddeevvaassttaattiinngg  oonn  bbootthh  ssiiddeess  iinn  tteerrmmss  ooff  llaassttiinngg  
ggrroouunndd  ggaaiinnss..  TThhee  rreeaall  ggaaiinn  wwaass,,  hhoowweevveerr,,  iinn  tthhee  
bbeellaatteedd  hhaarrvveesstt  ooff  tthhee  CCrruussaaddeess,,  ffoorr  tthhee  CCrruussaaddeess  
wweerree,,  iinn  ffaacctt,,  aa  mmeeeettiinngg  ppooiinntt  ooff  ttwwoo  wwoorrllddss  
hhiitthheerrttoo  mmuuttuuaallllyy  aalliieenn,,  tthhee  OOrriieenntt  aanndd  tthhee  
OOcccciiddeenntt..  IItt  iiss  tthhiiss  jjuunnccttuurree  iinn  hhiissttoorryy  ttoo  wwhhiicchh  wwee  
oowwee  oouurr  RReennaaiissssaannccee..  PPooppee  UUrrbbaann  tthhee  SSeeccoonndd’’ss  
ccaallll  ffoorr  ffrreeeeiinngg  JJeerruussaalleemm  ffrroomm  tthhee  ““iinnffiiddeell””  
MMoohhaammmmeeddaannss  wwaass,,  iinn  oonnee  wwaayy  oorr  aannootthheerr,,  aa  
pprreetteexxtt  ffoorr  tthhee  ccuullttuurraall  eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  EEaasstt..  
AAnndd  ssoo  wwaass  ddaawwnneedd  uuppoonn  tthhee  WWeesstt  iinn  tthhee  mmiisstt  ooff  
hhuuggee  mmiissccoonncceeppttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ““bbaarrbbaarriicc  
SSaarraacceennss””  tthhaatt  tthhee  MMuusslliimm  EEaasstt  oowwnneedd  aann  
eexxttrreemmeellyy  rreeffiinneedd  ccuullttuurree  rriicchh  iinn  eevveerryy  aassppeecctt..  TThhee  
ggiifftt  ooff  CCrruussaaddeess  ttoo  tthhee  CChhrriissttiiaann  WWeesstt  wwaass,,  ssoo  ttoo  
ssppeeaakk,,  GGrreeeekk  pphhiilloossoopphhyy,,  MMuusslliimm  sscciieennccee  aanndd  
tthheeiirr  ssoopphhiissttiiccaatteedd  jjuurriisspprruuddeennccee..  BBooookkss  aanndd  
ccuullttuurree  wweerree  iimmppoorrtteedd  ffrroomm  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  wwiitthh  aa  
nneewwffoouunndd  eenntthhuussiiaassmm  aanndd  mmoosstt  iimmppoorrttaannttllyy  
AArriissttoottllee  wwaass  bbrroouugghhtt  bbaacckk  ttoo  EEuurrooppee..  EEuurrooppee  wwaass  
nnooww  pprreeppaarriinngg  ttoo  rreeddeeffiinnee  iittsseellff  aass  tthhee  cchhaaiirr  ooff  
cciivviilliizzaattiioonnss,,  bbuutt  tthhiiss  ttiimmee  tthhee  cciivviilliizzaattiioonn  bbeeiinngg  
uunnmmaattcchheedd  iinn  hhuummaann  hhiissttoorryy..  

CCrriittiiccaallllyy  aannaallyyzziinngg,,  tthhee  CCrruussaaddeess  lleefftt  aann  
iinneerraassaabbllee  mmaarrkk  oonn  tthhee  wwoorrlldd  hhiissttoorryy..  TThhee  nneeww  
lleeaarrnniinngg  ssoo  sshhaatttteerreedd  tthhee  iiddeeaallss  ooff  tthhee  DDaarrkk  AAggeess  
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tthhaatt  tthhee  ssuubbmmiissssiivvee  EEuurrooppee  ccoonnssppiirreedd  sseeddiittiioonn  
aaggaaiinnsstt  tthhee  ssaaccrreedd  hhoollddss  ooff  tthhee  vveerryy  PPoonnttiiffff  wwhhoomm  
tthhee  ccoonnttiinneenntt  hhaadd  pprreevviioouussllyy  eexxpprreesssseedd  ddeevvoouutt  
aalllleeggiiaannccee..  IItt  wwaass  aa  rriippee  ttiimmee  ttoo  ccuutt  tthhee  sshhaacckklleess  
aanndd  mmoovvee  aahheeaadd  rraattiioonnaallllyy  aanndd  iinnddeeppeennddeennttllyy..  TThhee  
nneeww  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  tthhee  EEaasstt  hhaadd  tthhuuss  ffaarr  bbrroouugghhtt  
EEuurrooppee  ttoo  tthhee  ddoooorrsstteeppss  ooff  mmooddeerrnn  cciivviilliizzaattiioonn..  
TThhee  iiddeeaall  ooff  ““CChhiivvaallrriicc  KKnniigghhtthhoooodd””  mmaaggiiccaallllyy  
aappppeeaalliinngg  dduurriinngg  tthhee  mmeeddiieevvaall  aaggeess  hhaadd  bbeeeenn  
ssuuppppllaanntteedd  wwiitthh  tthhee  ccuullttuurreedd  eeppiitthheett  ooff  ““UUnniivveerrssiittyy  
WWiittss””..  IInn  tthhiiss  ttrraannssiittiioonnaall  ppeerriioodd,,  tthhee  
mmeettaammoorrpphhoossiiss  ooff  EEuurrooppee  wwaass  ttaakkiinngg  ppllaaccee  uunnddeerr  
tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aa  uunniiqquuee  ppssyycchhee  uunnhheeaarrdd  ooff  
bbeeffoorree..  RReelliiggiioonn  sseeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeccoommee  mmiissffiitt  iinn  
tthhee  ttrraannssffoorrmmiinngg  ppssyycchhoollooggyy  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  
wwoorrlldd,,  ffoorr  tthhee  ttiigghhtt  hhoolldd  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ffoorr  
cceennttuurriieess  hhaadd  ssuuffffooccaatteedd  aallll  ssttrraattaa  ooff  ppeeooppllee..  
EEuurrooppeeaann  ssppiirriitt,,  bbeeiinngg  rreessttlleessss  aanndd  aaddvveennttuurroouuss  bbyy  
iinnssttiinncctt,,  ccoouulldd  nnoott  ssoolleellyy  ffeeeedd  uuppoonn  tthhee  mmyysstteerriioouuss  
iinntteerrpprreettaattiivvee  ssyysstteemm  ooff  tthhee  CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh..  TThhee  
PPttoolleemmaaiicc  ccoossmmooss  sshhrraannkk  aaggaaiinnsstt  tthhee  CCooppeerrnniiccaann  
ccoossmmooss  aass  ssoooonn  aass  iitt  rroocckkeedd  tthhee  EEuurrooppeeaann  iinntteelllleecctt..  
TThhee  rraammiiffiiccaattiioonn  ooff  ssuucchh  aa  rreelliiggiioouuss  bboonnddaaggee  wwaass  
llaarrggee--ssccaallee  bbiirrtthh  aanndd  ggrroowwtthh  ooff  rreeaaccttiioonnaarryy  
mmoovveemmeennttss  ooff  sskkeeppttiicciissmm..  IItt  hhaass  bbeeeenn,,  tthhuuss,,  
iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  ppssyycchhoollooggyy  ooff  mmooddeerrnn  cciivviilliizzaattiioonn  
ttoo  rreeppeell  rreelliiggiioonn  aatt  eevveerryy  lleevveell..  RReennaaiissssaannccee,,  
RReeffoorrmmaattiioonn,,  AAggee  ooff  RReeaassoonn,,  AAnngglloo--FFrreenncchh  
rreevvoolluuttiioonnss,,  aanndd  EExxiisstteennttiiaalliissmm,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  wweerree  
aallll  tthhee  pprroodduuccttss  ooff  tthhiiss  ppssyycchhoommoorrpphhoossiiss..  IItt  wwoouulldd  
bbee  wwiissee  iinnddeeeedd  ttoo  aasssseerrtt  tthhaatt  tthhee  iinnnnaattee  ffrraammeewwoorrkk  
ooff  mmooddeerrnn  cciivviilliizzaattiioonn  hhaass  rreemmaaiinneedd  sseeccuullaarr  aatt  tthhee  
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lloowweesstt  eebbbb  aanndd  aatthheeiissttiicc  aatt  tthhee  uuppppeerrmmoosstt  ffllooww..  
MMoorraalliittyy  aanndd  ppiieettyy,,  bbootthh  bbeeiinngg  oobbsseessssiioonnss  ooff  
rreelliiggiioonn,,  ggrraadduuaallllyy  ddiieedd  oouutt  iinn  tthhee  iinnhhoossppiittaabbllee  
nneeww  wwoorrlldd..  RReelliiggiioonn  ccoouulldd  oonnllyy  aappppaarreennttllyy  cchhaannggee  
tthhee  tteexxttuurree  ooff  EEuurrooppeeaann  lliiffee  dduurriinngg  tthhee  mmeeddiieevvaall  
aaggeess  aanndd  nnoo  iinnnneerr  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  lliitteerraallllyy  ttooookk  
ppllaaccee..  TThhee  aaccttuuaall  mmaann  ooff  EEuurrooppee  ffoorrtthhwwiitthh  ccaammee  
oouutt  ooff  tthhee  ssuuppeerrffiicciiaall  sshheellll  wwhheenn  oonnccee  lloooosseenneedd..    

TThhee  GGrreeeekkss  wweerree  sseeccuullaarr  aanndd  ddeemmooccrraattiicc,,  aanndd  
tthheeiirr  ggooddss  wweerree  mmuucchh  lliikkee  tthhee  hhuummaannss  iinn  tthhaatt  
ssuubbjjeecctt  ttoo  ffaattee..  OOllyymmppiiaann  ggooddss  wweerree  nnoott  aallmmiigghhttyy  
bbeeiinnggss..  TThheeyy  wweerree  aaccccoorrddeedd  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  aa  
rraaccee  oonnllyy  ssuuppeerriioorr  iinn  ssoommee  rreessppeeccttss..  OOnnllyy  ffaattee  
iittsseellff  wwaass  oommnniippootteenntt..  TTooddaayy,,  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ffaattee  
hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  oovveerr  bbyy  NNaattuurree,,  aa  wwoorrdd  ccoommmmoonnllyy  
aacccceepptteedd  iinn  eevveerryy  cciirrccllee  ooff  ppeeooppllee,,  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  
bbeeiinngg  vviirrttuuaallllyy  sseeccuullaarr  aanndd  ddeemmooccrraattiicc..  MMaann  hhaass  
aaccqquuiirreedd  hhiimmsseellff  tthhee  ffeeaattuurreess  ooff  GGrreeeekk  ggooddss  aanndd  
aattttaaiinneedd  tthhee  rraannkk  ooff  ssuuppeerrmmaann——aann  eeqquuiilliibbrriiuumm  
wwiitthh  OOllyymmppiiaann  rraaccee  ooff  ggooddss..  IInn  iittss  ddiissppoossiittiioonn,,  
mmooddeerrnn  cciivviilliizzaattiioonn  ccaann  iinn  nnoo  wwaayy  bbee  ccoommppaarreedd  
wwiitthh  aannyy  cciivviilliizzaattiioonn  iinn  hhiissttoorryy  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  
HHeelllleenniicc,,  ffoorr  iitt  wwaass  ssoolleellyy  tthhee  GGrreecciiaann  SSoopphhiiaa  tthhaatt  
ddaarreedd  ggoo  bbeeyyoonndd  ggooddss  aanndd  wwhhaatt  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  
hhuummaannllyy  ppoossssiibbllee..  TThhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  ffeeaattuurree  
aammoonngg  aallll  aanncciieenntt  cciivviilliizzaattiioonnss  wwaass  tthheeiirr  ssttrroonngg  
aaddhheerreennccee  ttoo  ssuuppeerrnnaattuurraall  nnaammeellyy,,  rreelliiggiioonn..  
RReelliiggiioonn  ccoonnssttiittuutteedd  tthhee  bbeeddrroocckk  ooff  ssoocciioo--
eeccoonnoommiicc  aanndd  ppoolliittiiccaall  sspphheerreess  iinn  eevveerryy  aanncciieenntt  
ccuullttuurree..  KKiinnggss  wweerree  tthhee  iimmaaggeess  ooff  ggooddss,,  tthheeiirr  
iinnccaarrnnaattiioonnss  aanndd  rreepprreesseennttaattiivveess  oonn  eeaarrtthh..  PPoolliittiiccss  
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wwaass  tthhuuss  aann  iinnssttiittuuttiioonn  ccoonnsseeccrraatteedd..  TThhee  GGrreeeekk  
ssooiill,,  hhoowweevveerr,,  ccoouulldd  nnoott  ccuullttiivvaattee  tthhee  sseennssee  ooff  
ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhiiss  ttrraaddiittiioonn  aanndd  sseett  uupp  aa  hhoommoo--
cceennttrriicc  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  ooff  tthheeiirr  oowwnn  cchhooiiccee  
ddiissrreeggaarrddiinngg  tthhee  wwiillll  ooff  ggooddss::  ddeemmooccrraaccyy..  TThhee  
ssttrruuccttuurriinngg  ooff  tthhee  HHeelllleenniissttiicc  cciivviilliizzaattiioonn,,  tthhuuss,,  
llaarrggeellyy  rreemmaaiinneedd  sseeccuullaarr..  

  

SSiinnccee  AArraabbiicc  sseerrvveedd  aass  oonnllyy  aann  iinntteerriimm  
llaanngguuaaggee  iinn  tthhee  bbllaannkk--ppeerriioodd  ooff  EEuurrooppeeaann  hhiissttoorryy  
aanndd  GGrreeeekk  llaanngguuaaggee  aalloonnggssiiddee  iittss  ssuucccceessssoorr  LLaattiinn  
wwaass  mmuucchh  mmoorree  ccoohheerreenntt  ttoo  tthhee  EEuurrooppeeaann  
lliinngguuiissttiicc  ssyysstteemm,,  tthhee  EEuurrooppeeaann  sscchhoollaarrsshhiipp,,  oonnccee  
hhaavviinngg  ccoommee  ttoo  iittss  oowwnn,,  bbrrookkee  wwiitthh  wwhhaatt  wwaass  
bbeeqquueeaatthheedd  ttoo  tthheemm  bbyy  tthhee  AArraabbss..  AAlltthhoouugghh  tthheeyy  
hhaadd  ttoo  ddeettoouurr  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbyyppaassss  tthhee  AArraabbss,,  tthheeyy  
ssuucccceessssffuullllyy  mmaannaaggeedd  iitt  tthhrroouugghh  eexxtteennssiivvee  aass  wweellll  
aass  iinntteennssiivvee  llaabboorr  iinn  tthhee  sseeaarrcchh  ooff  aanncciieenntt  
mmaannuussccrriippttss  ssccaatttteerreedd  tthhrroouugghhoouutt  EEuurrooppee..  TThhee  
ccoonnsseeqquueennccee  ooff  ssuucchh  aa  qquueesstt  wwaass  iinnddeeeedd  aa  bbllaasstt  ooff  
kknnoowwlleeddggee..  

  

WWiitthh  tthhee  eenndd  ooff  EEuurrooppeeaann  DDaarrkk  AAggeess,,  tthhee  
MMuusslliimm  DDaarrkk  AAggee  sseettss  iinn..  AAss  ssoooonn  aass  MMuusslliimmss  
ggaavvee  uupp  tthhee  iinntteelllleeccttuuaall  lleeggaaccyy  aanndd  ddyynnaammiissmm  ooff  
tthheeiirr  oowwnn  aanncceessttoorrss  aanndd  aaddoopptteedd  tthheeoollooggiiccaall  
rriiggiiddiittyy,,  tthhee  ddoooorrwwaayyss  ooff  pprrooggrreessss  cclloosseedd  oonn  tthheemm  
aanndd  tthheeiirr  cciivviilliizzaattiioonn--mmooddeell  bbeeccaammee  mmiissffiitt  ffoorr  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  ttiimmeess..  EEvveenn  ttooddaayy,,  tthhee  MMuusslliimmss  aarree  
eeqquuaallllyy  aatt  ooddddss  wwiitthh  tthhee  WWeesstt  aass  tthheeyy  wweerree  aa  
mmiilllleennnniiuumm  aaggoo;;  hhoowweevveerr,,  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeeiinngg  
rreevveerrsseedd..  IIbbnn  KKhhaalldduunn’’ss  tthheessiiss  ooff  tthhee  rriissee  aanndd  ffaallll  
ooff  nnaattiioonnss  aanndd  cciivviilliizzaattiioonnss  ppeerrffeeccttllyy  ffiittss  iinn  tthhee  



Bab-ul-Ilm Research Foundation 

 

 11

ccuurrrreenntt  iinnssttaannccee,,  ffoorr  iinnddiiffffeerreennccee  ttoo  lleeaarrnniinngg  aanndd  
eexxpplloorraattiioonn,,  ccoommpplleettee  aabbsseennccee  ooff  iinnnnoovvaattiivveenneessss,,  
aanndd  ffiixxiittyy  ooff  iiddeeoollooggiiccaall  tthhoouugghhtt  ccaauussee  ssuucchh  
ssttaaggnnaattiioonn  tthhaatt  eevveennttuuaatteess  tthhee  ffaallll  ooff  aa  hhiigghh  pprrooffiillee  
ccuullttuurree  iinnttoo  tthhee  nnaaddiirr  ooff  iiggnnoorraannccee  aanndd  cchhaaooss..    

TThhee  ffaattee  ooff  tthhee  MMuusslliimm  cciivviilliizzaattiioonn  wwaass,,  aatt  
llaarrggee,,  nnoott  ddiiffffeerreenntt,,  aanndd  tthhee  MMuusslliimmss  ooff  ttooddaayy  hhaavvee  
aann  aabbssoolluuttee  rriigghhtt  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  hhiissttoorriiccaall  
ffrruussttrraattiioonn..  TThheeyy  wweerree  iinnddeeeedd  ddeessttiinneedd  ttoo  ttuurrnn  
pprreejjuuddiicciiaall  ttoowwaarrddss  tthhee  WWeesstt,,  ffoorr  tthheeiirr  cciivviilliizzaattiioonn  
hhaadd  nnootthhiinngg  iinn  ccoommmmoonn  wwiitthh  tthhaatt  ooff  EEuurrooppee..  
MMoorraall  ddeeccaaddeennccee  aanndd  ddeecclliinnee  iinn  ssppiirriitteedd  aaffffiilliiaattiioonn  
wwiitthh  tthhee  iiddeeoollooggiiccaall  nnuucclleeuuss  pprroovveedd  tthhee  ddeeaatthh  
bbllooww  ffoorr  tthhee  ggrraanndd  MMuusslliimm  cciivviilliizzaattiioonn  oonn  tthhee  
oonnsseett  ooff  iittss  sseeccoonndd  mmiilllleennnniiuumm..  TTooddaayy’’ss  mmeessss  ooff  
tthhee  MMuusslliimmss  iiss  aa  rreeaaccttiivvee  ‘‘sshhooww  ooff  ppoowweerr’’  aaggaaiinnsstt  
tthhee  sseeccuullaarr  nnaattuurree  ooff  WWeesstteerrnn  wwoorrllddvviieeww..  TThheeiirr  
uunneeaassiinneessss  wwiitthh  tthhee  mmiissmmaattcchhiinngg,,  gglloobbaalliizziinngg  
ffoorrcceess  ooff  WWeesstteerrnn  sskkeeppttiicciissmm,,  sscciieennttiiffiicc  wwoonnddeerrss  
aanndd  eeccoonnoommiicc  mmiigghhtt  iiss  vviissiibbllee  iinn  tthheeiirr  vviioolleenntt  
rreeaaccttiioonn  ttoo  aallll  WWeesstteerrnn  iiccoonnss..  TThhiiss  ““vviioolleenntt  
rreeaaccttiioonn””  hhaass  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  bbeeeenn  ccrryyssttaalllliizzeedd  iinnttoo  
aa  ““ppeerrmmaanneenntt  bbeehhaavviioorr””  ooff  tthhee  wwhhoollee  MMuusslliimm  
wwoorrlldd..  TThheeyy  ffiinndd  aassyylluumm  iinn  tthhee  mmeeddiieevvaall  ppaasstt  wwiitthh  
aa  rreeccuurrrriinngg  nnoossttaallggiicc  rreeccoouurrssee  ttoo  tthhee  ““ggoollddeenn  aaggee””  
ooff  tthhee  UUmmmmaahh..  SSuucchh  aa  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ffiixxeedd  iiddeeaallss  
aanndd  sstteerreeoottyyppeess  iiss  ssoolleellyy  ppoossssiibbllee  iinn  aann  
eennvviirroonnmmeenntt  ooff  rreelliiggiioouuss  ffuunnddaammeennttaalliissmm,,  wwhheerree  
rraaddiiccaall  rrhheettoorriicciiaannss  ppllaayy  wwiitthh  llaayymmeenn’’ss  eemmoottiioonnss  
eexxppllooiittiinngg  tthheeiirr  lloovvee  ffoorr  oonnee  ttoo  aarroouussee  hhaattrreedd  
aaggaaiinnsstt  aannootthheerr..  IItt  ppaasssseess  ooffff  wwhheenn  aa  rreelliiggiioouuss  
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ccoommmmuunniittyy  ffoorrmmuullaatteess  iittss  tthheeoollooggiiccaall  hhiieerraarrcchhyy,,  
wwhhiicchh,,  iinn  ttuurrnn,,  bbrriisskkllyy  mmaanniippuullaatteess  tthhee  ssoocciieettyy  
aassssuummiinngg  uunnwwaarrrraanntteeddllyy——tthhoouugghh  
uunnccoonnsscciioouussllyy——tthhee  ssttaattuuss  ooff  ggooddhheeaadd  wwiitthh  
mmuullttiippllee  hhyyppoossttaasseess..    

CCoonnssiiddeerriinngg  pprreesseenntt  rreeaalliittyy,,  tthhee  ppiiccttuurree  iiss  
vviivviidd  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  MMuusslliimm  wwoorrlldd  tthhaatt  iiss  iinnqquuiissiittiivvee  
aanndd  iinnttoolleerraanntt,,  wwhheerreeaass  EEuurrooppee  hhaass  lleeaarrnntt  tthhee  
lleessssoonn  ooff  bbeeccoommiinngg  ttoolleerraanntt  aanndd  rreessppoonnssiivvee  
cceennttuurriieess  aaggoo..  HHaavviinngg  ccoommee  tthhiiss  ffaarr,,  II  wwoouulldd  lliikkee  
ttoo  rreemmiinndd  rreeaaddeerrss  tthhee  ffaammoouuss  lleessssoonn  ooff  hhuummaann--
TTiimmee  vviizz..  ““hhiissttoorryy  rreeppeeaattss  iittsseellff””..  HHiissttoorryy  iinnddeeeedd  
rreeppeeaattss  iittsseellff,,  bbuutt  iinn  ddiiffffeerreenntt  aanngglleess  iinn  oorrddeerr  ttoo  
mmaaiinnttaaiinn  iittss  uunniivveerrssaall  cchhaarraacctteerr..  EEuurrooppee’’ss  rreelliiggiioouuss  
ffuunnddaammeennttaalliissmm,,  uunnddeerr  ppaappaall  aauutthhoorriittyy,,  bboorree  tthhee  
ccaarrnnaaggee  ooff  CCrruussaaddeess  iinn  tthhee  DDaarrkk  AAggeess,,  aanndd  
mmooddeerrnn  MMuusslliimm  ffuunnddaammeennttaalliissmm  hhaass  ggiivveenn  bbiirrtthh  ttoo  
aa  gglloobbaall  vviioolleennccee  tthhaatt  tthhee  ddoommiinnaanntt  ddiissccoouurrssee  ooff  
tthhee  ttiimmee  hhaass  bbrraannddeedd  aass  ““tteerrrroorriissmm””  aanndd  ““rreelliiggiioouuss  
eexxttrreemmiissmm””..  BBootthh  ooff  tthhee  ccaauusseess  rreemmaaiinn  aann  
aafftteerrmmaatthh  ooff  ffaannaattiicciissmm,,  iimmppllyyiinngg  tthhaatt  nnoo  ddooccttrriinnee  
ootthheerr  tthhaann  tthhee  oonnee  mmaajjoorriittyy  aapppprroovveess  ooff  ccaann  bbee  
rreevveerreedd  oorr  pprrooffeesssseedd  iinn  aa  ggiivveenn  ssppaaccee  aanndd  ttiimmee..    

  

IInnssooffaarr  aass  tthhee  tteennssee  gglloobbaall  aaiirr  iiss  tthhee  hhoott  iissssuuee  
ooff  tthhee  ddaayy,,  iitt  iiss  iinnddeeeedd  aa  ccllaasshh  ooff  cciivviilliizzaattiioonnss——tthhee  
ccllaasshh  bbeettwweeeenn  tthhee  sseeccuullaarr  WWeesstteerrnn  aanndd  nnoossttaallggiicc  
MMuusslliimm  cciivviilliizzaattiioonnss..  TThhee  vvaalliiddiittyy  ooff  SSaammuueell  
HHuunnttiinnggttoonn’’ss  tthheessiiss  ccaann  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  bbee  
qquueessttiioonneedd  iinn  ssoommee  aarreeaass,,  bbuutt  ddeeccllaarriinngg  WWeesstteerrnn  
cciivviilliizzaattiioonn  aass  ““CChhrriissttiiaann””  iiss  aa  pprroobblleemmaattiicc  
ccoonncclluussiioonn..  AAss  ffaarr  aass  tthhee  MMuusslliimm  cciivviilliizzaattiioonn  iiss  
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ccoonncceerrnneedd,,  iitt  wwaass  iimmppaarrtteedd  ccoonnffiiddeennccee  ttoo  iinntteerraacctt  
wwiitthh  ootthheerr  rreelliiggiioonnss  aatt  tthhee  vveerryy  oouuttsseett;;  hhoowweevveerr,,  
tthhee  ddiicchhoottoommyy  wwiitthh,,  aanndd  hhaattrreedd  ffoorr  tthhee  ““sseeccuullaarr””  
lliieess  wwiitthhiinn  iittss  eesssseennccee..  IInn  ssuucchh  oobbjjeeccttiivvee  
cciirrccuummssttaanncceess,,  bbeeiinngg  rreeaalliissttiicc,,  wwee  mmuusstt  nnoott  ffoorrggeett  
tthhaatt  tthhee  uussee  ooff  tteerrrroorriissmm  aass  aa  rreelliiggiioouuss  ddeevviiccee  iiss  
eexxcclluussiivveellyy  aa  mmooddeerrnn  MMuusslliimm  iinnvveennttiioonn;;  nnoott  aa  
pprriinncciippllee  ooff  IIssllaamm..  
  
  


