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προσαρμογή στην πραγματικότητα είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο για το οποίο θα
πάρουμε θέση σε άλλο σημείο του κειμένου μας.
Συχνά μια άλλη προσέγγιση που γίνεται για τη φύση και τον ορισμό των
μαθηματικών είναι αυτή που χαρακτηρίζει τα μαθηματικά ως γλώσσα. Ας δούμε μια τέτοια
άποψη: «Τα μαθηματικά έχουν το διπλό χαρακτήρα να είναι μαζί και γλώσσα (ένα
συμβολικό σύστημα) και ένα υποστηρικτικό πρότυπο σχέσεων ανάμεσα σε δράσεις με
αντικείμενα». 108 Αφήνουμε στην άκρη τη δεύτερη κρίση περί υποστηρικτικού προτύπου και
στεκόμαστε στην πρώτη περί γλώσσας. Αν, όμως, θέλουμε να κρίνουμε αυτή τη
διαπίστωση που αποτελεί ένα είδος ορισμού των μαθηματικών πρέπει πρώτα από όλα να
ξέρουμε με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει ο ΔΥ την έννοια της γλώσσας: «Η ανθρώπινη
γλώσσα είναι ένα σύστημα υλικών μέσων: ήχων, λέξεων, διευθετήσεων λέξεων με
ορισμένους κανόνες για το σχηματισμό προτάσεων, κοινωνικό φαινόμενο, η γλώσσα
γεννήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να μεταβιβάζουν τις ιδέες τους στο διάστημα
της εργασίας. Χωρίς τη γλώσσα, η κοινωνική παραγωγή, η ίδια η κοινωνία θα ήταν
αδύνατο να υπάρξουν» 109 και «η γλώσσα είναι όρος και μαζί προϊόν της ανθρώπινης
συνθήκης, όρος συμμετοχής στην αποθησαυρισμένη γνώση και στη δραστηριότητα του
κοινωνικού γίγνεσθαι. Συνιστά την επικοινωνιακή διαδικασία αντενέργειας ανάμεσα στο
habitus (=βαθιά δομή), τους όρους αποδοχής (=γραμματική), τις κοινωνικές δομές και
τάξεις (θεσμοί, ιδεολογία), η οποία μέσα από τον προσανατολισμό της χρήσης στο
μέλλον αντιπαραθέτει το συμβολικό επίπεδο (σημειωτική) στο άρρητο (σωματοποίηση).
Ως μέσο οργάνωσης της σκέψης και της πράξης ταυτόχρονα, εκφέρει τον κοινωνικό
ορθολογισμό, άρα και την ιστορία των σχέσεων δύναμης». 110 Ακόμα, η γλώσσα δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως ένα στοιχείο του εποικοδομήματος, αποτελεί ένα μόρφωμα που
δεν ξεπηδά από εκείνη ή την άλλη βάση, αλλά δημιουργείται από την ίδια την ιστορική
πορεία και την πορεία των βάσεων στο πέρασμα των αιώνων. 111 Όλες οι παραπάνω
θεωρήσεις, πιστεύουμε ότι αντικρούουν την άποψη που χαρακτηρίζει τα μαθηματικά ως
γλώσσα. Θα πούμε το γιατί: το γεγονός ότι τα μαθηματικά εκφράζονται μέσω ενός
συμβολικού συστήματος δε σημαίνει ότι μετατρέπονται σε γλώσσα. Τα μαθηματικά είναι
επιστήμη μέσα στην οποία αντανακλώνται πραγματικές-υπαρκτές σχέσεις. Τα
μαθηματικά δεν είναι σύστημα υλικών μέσων αλλά εκφράζονται μέσω τέτοιων,
εκφράζονται τελικά μέσω της γλώσσας και γι’ αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν ως
γλώσσα παρά το γεγονός ότι και αυτά όπως και η γλώσσα είναι μέσα επικοινωνίας. Οι
εκπρόσωποι του ΔΥ υιοθετούν μιαν άλλη άποψη που αν την δούμε βιαστικά πιθανότατα
να εξάγουμε και το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της δικής τους
θεώρησης και της θεώρησης που θέσαμε παραπάνω: «Το σύστημα των μαθηματικών
συμβόλων είναι ασφαλώς ιδιάζουσα γλώσσα, που γεννήθηκε από μια λεκτική γλώσσα και
είναι τελικά μεταφράσιμη σε αυτήν». 112 Η διαφορά, μάλλον, είναι εμφανής. Ο Σαφ δε
χαρακτηρίζει τα μαθηματικά ως γλώσσα αλλά το συμβολικό τους σύστημα το οποίο,
μάλιστα, όπως διευκρινίζεται δεν είναι αυτονομημένο από τη λεκτική γλώσσα. Ίσα-ίσα η
λεκτική γλώσσα είναι η βάση γέννησης της ιδιάζουσας γλώσσας και ερμηνεύεται μέσα σε
αυτήν. Σε άλλο μήκος κύματος, με την προαναφερθείσα άποψη, κινείται και η παρακάτω: «
Εν τέλει, ο ίδιος ο χωρόχρονος διαθέτει αυτεπίγνωση. Μια μορφή που παίρνει αυτή η
αυτοσυνείδηση είναι η ικανότητα των εγκεφάλων να δημιουργούν μαθηματικά, τα οποία
χρησιμοποιούμε ως γλώσσα για να ανακαλύπτουμε και να περιγράφουμε οτιδήποτε νέο.
Το γεγονός ότι τα μαθηματικά είναι η βαθύτερη γλώσσα της φύσης, η αποθέωση της
αφαίρεσης και το πρωταρχικό στήριγμα του εφαρμοσμένου μάς παρακινεί να
αναρωτηθούμε αν έγκειται σε αυτό η σαφέστερη υπόδειξη για ό,τι έχει σχέση με την
προέλευσή μας και την καταγωγή του σύμπαντος». 113 Οι διαθέσεις του συγγραφέα
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