وی در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎرش ردﯾﻒ ﺗﺎزه و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻘﺎم ﻣﻮرد اﺟﺮا ﭘﺪﯾﺪ آورده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ
آﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه :ﮐﻼم ،آﻣﯿﺨﺘﻪ در ﻧﻐﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻐﻤﻪﻫﺎ ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻼماﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫـﺮ
دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧـﺎدر اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﮐـﻼم را در ﮐـﺎر ﺗﺼـﻨﯿﻒ
ﺳﺎزاﻧﯽ ﭼﻮن »ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ« و ﺑﺮﺧﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﺟﺎوﯾﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔـﻮش
ﻧﻮاز ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از رژﯾﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪا ،ﺗﻨﻮع در اﺟﺮای ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎزی
ﮐﻪ ﺟﻮاب آواز ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روح ﮐﻠﯽ ﮐـﺎر وﺷـﻌﺮ،
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﺳﮑﻮتﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﻫﻨﺮ اوﺳﺖ .در آواز او ﻫـﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﺟﻨﺒـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ ﻧـﺪارد و
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻢ و زﯾﺮﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان رﺳﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎز اﺛﺮ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺛﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﻄﻌﺎت آواز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .در ﻏﺎﻟﺐ آﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘـﻪ وﻟـﯽ او در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﻮارد از آﻫﻨﮕﺴـﺎز
ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﺬب ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ از ﺧﺎﻟﻖ ﻗﻄﻌﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ اﯾـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ زده ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻪ زﯾﺒـﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﺧـﻮﯾﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ،ﮐـﻪ اﺛـﺮ »ﺑﯿـﺎد
ﻋﺎرف« » ،ﺑﯿﺪاد« ﯾﺎ »دﺳﺘﺎن« از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز آن اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺳﺖ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﮐـﺎر ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ ،دﺳـﺘﺎوردی
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﻃﺮاز ﺑﻮدن ﭘﺪﯾﺪآوردﻧﮕﺎن ﯾﮏ اﺛﺮ و ﻋﻼﻗﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﺳﺖ.
اﯾﺪهﻫﺎی آوازی اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای آﻫﻨﮕﺴﺎزی دارد و ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺮ را ﺑـﻪ
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﻢ و آﻫﻨﮕﺴﺎزی را ﺑﺮ اﺳﺎس آوازی از او ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﯿﻮه وی اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را از ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎم و ﮔﻮﺷﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪه و آواز را ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻫﺮﯾﮏ از آواز
ﻫﺎی او ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﮐﺎرﻧﻮﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺳﺖ.
ﺳﺎز ﮐﻮک آواز ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻣﺪﯾﻮن ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﺑﯽوﻗﻔﻪی اوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ او ﮐﺴـﺐ ﮐـﺮده ﺑـﺪون
ﺷﮏ راهﮔﺸﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ در اﯾـﺮان ﺑـﻮده و ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .آوازﺧﻮاﻧـﺎن ﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز در ﺻـﺤﻨﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻨﺮی اوﯾﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان اﻣﺮوز و ﻓﺮدای ﻣـﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آوازی اﺳﺘﺎدﻧﺪ.
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