
  

پدرش تاجر بود . هجري شمسی دیده به جهان گشود 1276نامش حسن بود و در 
حسن تفضلی از مدیران .وخودش نیز تا دهه چهارم عمرش به تجارت فرش پرداخت

نخستین کارخانه ریسندگی را در . نامدار صنعت ریسندگی ایران است و کار آفرینان
و  2کاشان بنیاد گذاشت و در سال هاي بعد کارخانه هاي شماره در 1313آذر 

حسن تفضلی از نخستین مدیران سنتی . را درهمان شهر راه اندازي کرد 3شماره 
اقتضاي زمان به مدرنیسم و الزامات ناشی از آن در صنعت و  ایران است که به

شاید کرامت و بزرگواري رااز هم نامش کریم اهلبیت . ایران لقب داده اند) پدر نساجی(به او . اقتصاد پاي بندشد
ساله اش کریمانه خدمات شایانی نه تنها به کاشان که به 90به ارث برده بود که در طول حیات ) ع(امام مجتبی

از فعالیتهاي فرهنگی چون مرمت مزار محتشم کاشانی و چاپ کتیبه هاي اشعار ویدر تیراژ باال و . ایران کرد
می نقاط کشور تا خدمات عام المنفعه مثل کمکبه مساجد و حسینیه ها و هیئات مذهبی، دست ارسال به تما

یو براي مردم کاشان و یا بنیانگذاري نهادهاي .سی.مرکز رادیولوژي و سی گیري از مستمندان و ایتام، ساخت
ي نوپاي انقالبی مثل و یا کمک هایش بهنهادها 1334غیردولتی و مردم نهاد مثل اتاق بازرگانی کاشان در سال 

اما بزرگترین کارش .بنیاد شهید و صدها کار و فعالیتی که هنوز بنده وشاید خانواده اش هم از آن خبري نداریم
هجري 1313عام و خاص کرد، بنیانگذاري کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان در سال  که او را شهره

آنرا نیز بنیان گذاشت و چنین بود که  3و شماره  2شماره شمسی بود که بعدها در فازهاي بعدي کارخانه هاي 
می » حاجی ارباب«و بعدها » ارباب«لقب دادند امامردم شهر او را به نام » پدر نساجی ایران«وي را 

نام آشناي مردم این دیار است که هر » ارباب تفضلی«کاشان  یا بقول مردم» حاج حسن تفضلی«.شناختند
جز تعریفخوبی هاي  -ه وي را ندیده اند و سن شان به زمان حیات وي قد نمی دهدآنانی ک حتی -شنونده اي

میزانمحبوبیتش را می توان از جمعیت عظیمی . مکرر و تمجید هاي اقشار مختلف مردم چیز دیگري نشنیده اند
ی مشاهده ازمیدان پانزده خرداد تا مزار دشت افروز آمده بودند بخوب 1366که براي مشایعت پیکرش در آبان 
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